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අශබ්්ධනය , ජහින්ද කඉපඉ (ජඉතයප 
අශබ්සාහ, අශ ෝ  ( නරුේෑපකප 
අජයශවේ , තුෂ්ඨඉය මඳුනිල්  ( නරුේෑපකප 
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උඳුශපෝ, රූපසාහශ  ්රීප් වජන්  නජඉය (ශ ොළෙප 

එ 
එදිරිජඉන් , ආයච්චිශ  වාජී් ( ළුතයප 
එල්කඉ්ක, අරීක (ය ක පුයප 
එල්කඉ්ක, කලි ක ( ළුතයප 
 
 

  
 ශජ්න්ද්රන්, ශවල්්යඉවඉ (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
 බ්යඉල්, අකය ක නි්ඉඩ් (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
 ශකයි අයවන්, ත්යඉජඉ  (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
 ඉරික්ව ස, හපුතන්ත්රි පජශ  වඉපය (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
 රුේඉතික , පකන්ත (පඉල්කප 
 රුේඉ ය ස, ශ ෝවින්තන් (ජ් ළපු්ප 
 විය ක  ජහ කමික, ජ සබුපහ පිටිශතශපදය ශයෝහිණී  නජඉරි විශජ්ය ක  (ජඉතශල්ප 
රීරිඇල්ක, ක් ෂ්ඨාජන්  ණ්්ඉය (ජහනු්යප 
රීරිඳිශපෝ, උදක  චඉමින්ද (ජහනු්යප 
 නජඉයසාහ ජහ කමික, ගීතඉ වජන්ජලී (පඉල්කප 
 නජඉය, ජප ක (ශ ොළෙප 
 නජඉයතුාප, ශපවිඳු (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
 නජඉයසරි, ශ් .පී.එවා. (අනුයඉයපුයප 
 නජඉධන, අ. අයවින්ශ ( දුල්කප 
 නජඉධන, ශේලු (ජහනු්යප 
ශ ොඩිතු්්  න,  රුේඉදඉව (ජඉතයප 
ශ ෝටාශටාශපෝ, ඇන්.  ඉක   ණ්්ඉය (ජඉතශල්ප 



 

viii 

ග 
ගුේ්ධනය , දිශන්ෂ්ඨා චන්ද්ර රූපසාහ (ශ ොළෙප 
ගුේ්ධනය ,  න්දුක (ශ ොළෙප 
ගුේ්ධනය , කදඉමිණි  ශයෝදජ රූපසාහ (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
ගුේතික , උදක ඉන්ත ( ෑපල්කප 
පශන්ෂ්ඨන්, ජශ ෝ (ශ ොළෙප 
පජක ක, සරිපඉක (ශපොශළොන් රු්ප 
ප සජන්පික, උදක ්රවඉ ක (ශ ොළෙප 
පකප්ප කති, උපුල් වාජී් (හ ස න්ශතොටප 
ගුේ්ධනය  ජහ කමික, ශ ෝරීකඉ හධනෂ්ඨණී (ප සපහප 
ශපෝශහේ්ඉ,  ඉක  (ප සපහප 
පජශ  ජහ කමික, ්ක ඉ (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
  

   

 ච 
චන්ද්ර ඉන්තන්, ස්ශන්වතුශයයි  (ජ් ළපු්ප 
චන්ද්රශවේ , එවා.එ ස. (අනුයඉයපුයකප 
 

ජ 
  

ජකශ ොඩි, ආයච්චිකඉශ  සසය (ප සපහප 
ජකතික , විතඉ  පතියේශ  මිකඉන් වකය ක (ප සපහප 
ජකජහ,  ලින්   ණ්්ඉය  ( නරුේෑපකප 
ජකය ක , අනුයඉය   (ජහනු්යප 
ජකය ක , පිකා ය (පු කතකජප  
ජක්ධනය , ශවේ ඉධීයශ  ශදොන්  වින්ද ශහේෂ්ඨඉන් (ප සපහප 
ජකසුජ , චන්  සුද ක (අනුයඉයපුයප 
ජකශවේ ය, දකඉසරි  ( නරුේෑපකප 
ජකශවේ ය, හල් කලික ශල් ජකඉශ  ශ්රේජකඉල් (ය ක පුයකප  
 
 

ත 
තිලීපන්,  නකසාහ ස (්න්නිප 
තවුෆී් , මුහශ සදු ෂ්ඨරිෆා (ත්රි නේඉජකකප 
තිව නටාටි ආයච්චිශ , චමින්ද ජඉ   ( දුල්කප 

ශතොන්්ජන්, ජී්න් (නු්යඑබඳකප 
ශතන් ශ ෝන්, ජ    ණ්්ඉය (ජඉතශල්ප 
ශතන් ශ ෝන්, ්රමිත  ණ්්ඉය (ජඉතශල්ප 
 

ද  
දව ඉක , ශදොන් ආතධන චඉජය ව සප ක ( දුල්කප  
ද සල්්ඉ, අප සශපොඩි ශජොහඉන් ප්රිකදධන   (පඉල්කප 

ද සල්්ඉ ගිනිශ  ජශහේන්ද්ර, හධනෂ්ඨ (ශ ොළෙප 
ද සල්්ඉ,   නිජල් සරිපඉක ( දුල්කප 
ද සල්්ඉ, එච්.එ ස. පිකල් නි ඉන්ත ( ළුතයප 
ද සල්්ඉ, ෂ්ඨඉන් විජකකඉල් (පඉල්කප 
දිප ස ය ස, පකනි (නු්යඑබඳකප 
දිනුෂ්ඨඉන්, ශද පජ විතඉයේශ  චඉ   (හ ස න්ශතොටප 
දිවඉ ඉක , අනුය  නජඉය (ශ ොළෙප 
දිවඉ ඉක , එවා. බී. (නු්යඑබඳකප  
දිවඉ ඉක ,   විජකවීය (දිපඉජඩුල්කප 
දිවඉ ඉක , දුමින්ද (අනුයඉයපුයකප 
දිවඉ ඉක , ශයෝහේ (ජඉතශල්ප 
දිවඉ ඉක  ජහ කමික, විශජ්ශ ෝන් මුදිකන්ශවේකඉශ  ජාජුකඉ විශජ්ශ ෝන් (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
දිවඉ ඉක , ජකන්ත කවා්න් ක (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
දුෂ්ඨාජන්ත, එච්. ආධන. වඉයරණ ( ෑපල්කප 
ශදනිපිටික, සුදධන   ( දුල්කප 
ශශ්ඉ න්ද, ් කවා (කඉප කප 
ශදෝාශපෝ, මසුරු (පඉල්කප 
ශදොක් කත, ශ්රේ ස ඉ ක තා. (ශ ොළෙප 
 



 

ix 

ය 
 

 

යධනජශවේ , විශජ්සාහ ශහේය ක මුදිකන්ශවේකඉශ  (ශජොේයඉපකප 
 

න 
 න්දශවේ . එච් (අනුයඉයපුයප 
 ් න්ද, පකඉෂ්ඨඉන් (ශජොේයඉපකප 

        ්ය ක , අවා  වමිතජී් ( නරුේෑපකප 
 ඉ ඉක්  ඉය, ජලිපවාශප ශ ොයශල්ශ   ලීන් ජනුෂ්ඨ (පඉල්කප 
 ඉ ඉක්  ඉය, ්ඉසුශශ් (ය ක පුයකප 
නිධනජක ඉදන්, මරුදක ඉදන් චඉල්වා (්න්නිප 
නි ඉන්ත, ව  ක (පු කතකජප 
ශ ල්වන්, ශහේ්ඉ පජජන් ප කතිනිශ  රීාවා  නජඉධන (ශපොශළොන් රු්ප 
ශ ෝහයඉදලිාප ස, සු.(්න්නිප 
  

ප 

 

පතියේ, අ කා  බුශධි  උදිත ශදශදු් (ජඉතයප 
පතියේ, යශ සෂ්ඨා   (පඉල්කප 
පවා න්ල්, අනුප පියු ස ( ළුතයප 
පිකතිවාව, නිජල් (නු්යඑබඳකප 
පීරිවා, පඉමිණී ක් ෂ්ඨාජන් (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
පුෂ්ඨාප නජඉය, අ.ප. ජප ක (ශජොේයඉපකප 
ශපශධනයඉ,  වශදෝරුශ  සුකය ක වාජක ( ෑපල්කප 
ශපශධනයඉ,  දටශපෝ පජශ  ජකන්ත (ජඉති  කදයිවාතු්ප 

ශපශධනයඉ, ශ ෝදිකඉ දුශ  ඩිකඉන් ප්රිකන්ජන් අන්වාක ස ( දුල්කප 
ශපශධනයඉ,  ඉ ඉක්  ඉය ්ධනේ නක පට දඳිශ  නිශයෝෂ්ඨන් අධනඩ්ලි ප්රිකන්ත (පු කතකජප 
්ර ඉන්දු, අරුන්දි  (පු කතකජප 
්ර ඉන්දු,  ච්ච ඩුශ   ලින් රු්න්ජී් (ප සපහප 
්ර ඉන්දු, ශජොන්වාටන්   ( නරුේෑපකප 
්ර ඉන්දු,  ඉක  ූඩඩ් හමේන් (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
්ර ඉන්දුපුල්ශල් ජහ කමික, පධනපචු්ඉ සුදධනශිනී (ප සපහප 
ප්රි ඉන්ති ජහ කමික, මුදිතඉ (ය ක පුයප 
ශ්රේජජකන් ක, අච්චිශ  ශදොන් සුසල් (ශ ොළෙප 
ශ්රේජදඉව, වකය ක (ශ ොළෙප 
ශ්රේජය ක , උශදි  (අනුයඉයපුයප 
ශපොන්  ස ක ස, පශජ්න්තිය නජඉධන පඉාශ් වධන (කඉප කප 

 

බ 
 

 ණ්්ඉය, යඉජප් ෂ්ඨ ්ඉවක ශතන් ශ ෝන් මුදිකන්ශවේකඉශ  යාකය ක (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
 ණ්්ඉය,  ඉන්ත  ( නරුේෑපකප 
 දියුීන්, අබ්දුල් රිෂ්ඨඉඩ් (්න්නිප 
 ඉකසූරික, තඉය    ( ෑපල්කප 
ශබ්රුශපෝ, විකයත (ශජොේයඉපකප 

ම 
 

ජශදුජ  ණ්්ඉය, ය ක ඉක  මුදිකන්ශවේකඉශ  (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
ජාජුක, එල්.එච්. සුද ක ( ෑපල්කප 
ජඉ ඉධන, ම සතිකඉවා  ඉකීධන (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
ජඉන් ප්ශපරුජ, ක. අකය ක  නජඉය (ප සපහප [2021 අශ්රේල් 0ව ්  දි  සට] 
ජඉකඉදුන් , චින්ත  අජල් (පු කතකජප 

  

ජරි්  ඉධන,  එවා.එ ස. (ශ ොළෙප 
ජවාතඉන්,  ඉදධන  ඉදධන (්න්නිප 
ජහරූෆා, ම සයඉන් (ත්රි නේඉජකකප 
මුව සමිල්, ශජොශහොජඩ් (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
මුෂ්ඨඉයෆා, වෆියුල් මුතු ඉබීන් ශජොහජඩ් (දිපඉජඩුල්කප 



 

x 

 
ය 

කඉපඉ, අනුය ප්රිකදධන   ( නරුේෑපකප 
කඉපඉ  ණ්්ඉය, ්වන්ත  (ජහනු්යප 

ර 

 
 

යත  හිමි, (පූජයප අතුයලිශත (ජඉති  කදයිවාතු්ප [2020 ශදවද ස ධන 1ව දි  සට] 
ය ක ශවේ ය,  වා ඉක  කවය ක කඉශ  ගුේපඉක ( නරුේෑපකප 
ය ක ඉක , ආධන.එ ස.තා.බී. (නු්යඑබඳකප 
ය ක ඉක ,  නජඉයසරි (ශජොේයඉපකප 
ය ක් කශ ක, ශකොහඉන්  (ජහනු්යප 
යේතුාප, ්රවන්  (ප සපහප 
යේ් , අච්චිශ  පඉධලී ච සපි  (ශ ොළෙප 
යේ් , නිපුේ (ජඉතයප 
යේවීය, බුක ක්දකශ  ්රවන්  (ප සපහප 
යේසාහ ආයච්චිශ , ශයොෂ්ඨඉන් අනුරුශය ( ශපොශළොන් රු්ප 
යඹු් ්දල්ක, ශ ශහබඳක  (ජහනු්යප 
යහී ස, අබ්දුල් අලි වබ්රි ශජොහජඩ් (පු කතකජප 
යහුජඉන්, ශජොශහොජඩ් මුකයබුධන (ශ ොළෙප 

යඉඝ්න්, සුශධනන්ද්ර (ජඉති  කදයිවාතු්) 
යඉජ රුේඉ, හධනෂ්ඨේ සුපුන් (ප සපහප 
යඉජප් ෂ්ඨ, අකය ක (හ ස න්ශතොටප 
යඉජප් ෂ්ඨ, ගුේතික  (ජහනු්යප 
යඉජප් ෂ්ඨ, චජල්   (හ ස න්ශතොටප 
යඉජප් ෂ්ඨ,  ඉජල් (හ ස න්ශතොටප 
යඉජප් ෂ්ඨ, ජහින්ද ( නරුේෑපකප 
යඉජප් ෂ්ඨ, යඉජප් ෂ්ඨ පතියන් දහදකඉශ  උපුල් ජශහේන්ද්ර (ප සපහප 
යඉපප් ෂ්ඨ, යඉජ ජන්ත්රීකඉශ  තික්  (දිපඉජඩුල්කප 
යඉජප් ෂ්ඨ, විජකදඉව (ශ ොළෙප 
යඉජප් ෂ්ඨ,  ෂීන්ද්ර (ශජොේයඉපකප 
යඉවජඉණි්   ස, වඉේ් රීකඉ යඉහුල් යඉජපු කතියන් (ජ් ළපු්ප 
යඉයඉක්රිෂ්ඨාේන්, ශේලුවඉමි (නු්යඑබඳකප 
යඉජ ඉදන්, අන්පජන් (කඉප කප 
යඉජ ඉක ,   අ.අ. යාජන් ලිශකෝ සල්ශ්වාටධන  (ප සපහප  [2021 ජ ්ඉරි 12 ්  දි  ශරේෂ්ඨාධඉධි යේ රණයේක අනු් ජන්ත්රී රයයක අශහෝස වික.] 

යඉශ සෂ්ඨා්යන්, ජරුදපඉන්ඩි (නු්යඑබඳකප 
 

ල 
     කඉන්වඉ, ඇන්ටනි නිජල් (ප සපහප  

   ලික ශ , උ්පජ ලික ශ  ්රුේ ප්රිකන්ත (ය ක පුයප    
ශකො නශ , පඉමිණී  නක්ා   (ශ ොළෙප 

  
ව 

්්  නඹුය, ජඉ   (ය ක පුයකප 
්න්නිආයච්චි ජහ කමික, පවිත්රඉ ශශවි (ය ක පුයකප 
්ශල්ශ ෝ, පඉමිණී (ය ක පුයප 
වික්රජ ඉක , විදුය ( ළුතයප 
වික්රජය ක , මයඉන් (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
වික්රජසාහ ජහ කමික, යඉකය ඉ ( ෑපල්කප 
විශජ්සරි, ශකො නපවාශතොට විතඉයේශ  චමින්ද ( දුල්කප 
විශජ්සුන්දය, විශජ්සුන්දය මුදිකන්ශවේකඉශ  ශයෝහේ  ා්ඉය (අනුයඉයපුයප 
විශජ්ශවේ ය,  ාච    (ජඉතයප 
වි ශන්ෂ්ඨා්යන්,    ව ඉපති විෂ්ඨා්ලිාප ස (කඉප කප 
විතඉ , එ ස.්බ්ලිේ.ඩී. වහන් ්රීප් (ප සපහප 
විතඉ ශ , අා නඹුය ආයච්චිශ  ශහේෂ්ඨඉන් විජක (ය ක පුයකප 
විතඉ ශ , ජධුය (ශ ොළෙප 
විතඉයේ, තිවාව (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
විදඉ පජශ , අමි ක ශ කනු  ( දුල්කප  



 

xi 

විකඉශල්න්දියන්, වතඉස් ස (ජ් ළපු්ප 
වීය් ශ ොඩි, චන්දිජ (පඉල්කප  
වීය්ා , විජල් (ශ ොළෙප 
වීයසාහ, පජශ  හ කශතොම්් වීයසුජ  (ජඉතයප 
වීයසාහ, ඩී. (දිපඉජඩුල්කප 
වීයසාහ, ජකන්ත (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
වීයශවේ ය, වය ක (ශ ොළෙප 
ශ්දආයච්චි, දිලිප් (හ ස න්ශතොටප 
ශ්ල්පජ,  නජඉය ( ළුතයප 

ස  
වජයවීය, ජකන්ත  ( ළුතයප 
වජයසාහ, ජහින්ද බුශයදඉව ( ළුතයප 
ව ස න්දන්, යඉජ්ශයෝදක ස (ත්රි නේඉජකකප 
වබ්රි, ශජොශහොජඩ් උ්යිවා ශජොශහොජඩ් අලි (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
සශයඉධනතන්, යධනජලිාප ස (කඉප කප 
සකෙකඉපිටික,  යාකය ක ( ෑපල්කප 
සරිශවේ , ඩජත්රීපඉක (ශපොශළොන් රු්ප 
සුජන්තියන්, ජතිකඉපයේන්  කබ්රහ ස (කඉප කප 
සුශධනෂ්ඨා, ්ඩිශේලු ( දුල්කප 
ශවශ විය ක , ශජෝන්  (ය ක පුයකප 
ශවේ ඉය ක , යඉකයත   ( ළුතයප 
ශවේජසාහ, අවා  ශ හඉන් (අනුයඉයපුයකප 

 

  
       ශ්රීතයන්, ස්නඉ  ස (කඉප කප 

   

 

හ  
හකී ස, අබ්දුල් යවුෆා හි තුල් (ජහනු්යප 
හමේවා, හබීබ් ශජොහජඩ් ශජොහජඩ් (දිපඉජඩුල්කප 
හෂි ස,   බීධන    ( ෑපල්කප 
හඉෂි ස, අබ්දුල් හලී ස ශජොහජඩ් (ජහනු්යප 
ශහේය ක, හිටිහඉමි අප්පුහඉමිකඉශ  ශදොන් මන්දි , අනුරුශය  (ප සපහප 
ශහේය ක, ශහේය ක මුදිකන්ශවේකඉශ  විකයත (ප සපහප 
ශහේය ක,     ( ෑපල්කප  
ශහේය ක,  ඩී.බී. ( නරුේෑපකප   
ශහේය ක, එච්.එ ස. වජන්ප්රික ( නරුේෑපකප   
ශහේය ක, ශහේය ක මුදිකන්ශවේකඉශ  චරිත (ජඉති  කදයිවාතු්ප 

ශහේය ක, ජකය ක  ( නරුේෑපකප 
  

ෆ 

    
ෆයිවඉල්, ශජොහජඩ්  ඉස ස ශජොහජඩ් (දිපඉජඩුල්කප 
ෆලීල්, ශජොශහොජඩ් ජධනජඉන් අවාමි (ජඉති  කදයිවාතු්ප 
ශෆොන්ශවේ ඉ,  වය ක  (ප සපහප 
 

  
 

  

  
  

  

  
 

     
  
 
 





 

xiii 

 
 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවා ජ ජනරජය 

ජනාධිපති 

අතිගරු වගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 

අමාතය මණ්ඩලය 

 

අග්රාමාතය,  මුදල් අමාතය,  ුදේධ  ාසන,  ආගමික හා සංසකකෘතික කයුතතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධනය හා නිවාස අමාතය -  පරු 

ජහින්ද යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ  

වාරිමාර්ග අමාතය   -  පරු  චජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ 

කම්කරු අමාතය  - පරු නිජල් සරිපඉක ද සල්්ඉ ජහතඉ 

විවේ  අමාතය සහ පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා  - පරු දිශන්ෂ්ඨා ගුේ්ධනය  ජහතඉ  

මහාමාර්ග අමාතය  සහ ආණ්ු  පාර් කවවේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා -  පරු ශජොන්වාටන් ්ර ඉන්දු ජහතඉ 

අධයාපන අමාතය  - පරු (ජහඉචඉධනකප ජී.එල්. පීරිවා ජහතඉ 

වසෞඛ්ය අමාතය   - පරු පවිත්රඉ ශශවි ්න්නිආයච්චි ජහ කමික 

ධීවර අමාතය -  පරු  ් කවා ශශ්ඉ න්දඉ ජහතඉ   

ප්රවාහන  අමාතය - පරු පඉමිණී ශකො නශ  ජහතඉ 

වවවළඳ  අමාතය  - පරු (ආචඉධනකප  න්දුක ගුේ්ධනය  ජහතඉ 

රාජය  වස වා,  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතය  -  පරු ජ    ණ්්ඉය ශතන් ශ ෝන් ජහතඉ 

වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතය  - පරු  තා.බී. ය ක ඉක  ජහතඉ 

ජනමාධය අමාතය  -  පරු  ශ ශහබඳක යඹු් ්දල්ක ජහතඉ 

විදුලිබල අමාතය  -  පරු ්කවා අකහප්ශපරුජ ජහතඉ 

කර්මාන්ත අමාතය  -  පරු විජල් වීය්ා  ජහතඉ 

පරිසර අමාතය  -  පරු ජහින්ද අජයවීය ජහතඉ 

ඉඩම් අමාතය  -  පරු එවා.එ ස. චන්ද්රශවේ  ජහතඉ 

කෘෂිකර්ම අමාතය  - පරු ජහින්දඉ න්ද අලු කපජශ  ජහතඉ 

ජලසම්පාදන අමාතය  - පරු ්ඉසුශශ්  ඉ ඉක්  ඉය ජහතඉ 

බල ක්ති අමාතය  -  පරු උදක ්රවඉ ක ප සජන්පික ජහතඉ 

වැවිලි අමාතය  - පරු (ඩ්දයප යශ සෂ්ඨා පතියේ ජහතඉ 

වරාය හා නාවික අමාතය  -  පරු ශයෝහිත අශබ්ගුේ්ධනය  ජහතඉ 

සංචාරක අමාතය  - පරු ්රවන්  යේතුාප ජහතඉ 

තරුණ හා ක්රීඩා අමාතය  - පරු  ඉජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ 

අධිකරණ අමාතය  - පරු එ ස.යූ.එ ස. අලි වබ්රි ජහතඉ 

මහජන ආරක්ෂක අමාතය  - පරු (ආචඉධනකප වය ක වීයශවේ ය ජහතඉ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

රාජය අමාතයවරු 

රාජය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජය අමාතය සහ සකවවේ   කයුතතු රාජය අමාතය - පරු චජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ 

අධයාපන,  ප්රතිසංසකකරණ,  විවෘත වි කවවිදයාල හා දුරසකඅ අධයාපන ප්රවර්ධන රාජය අමාතය  -  පරු ක.ඩී.සුසල් ශ්රේජජකන්ත ජහතඉ 

විවේ  රැකියා ප්රවර්ධන හා වවවළඳ වප ළ විවිධාංිකකරණ රාජය අමාතය  - පරු  පිකා ය ජකය ක  ජහතඉ 

සූර්යබල,  සුළං හා ජල විදුලි ජනන වයාපෘති සංවර්ධන  රාජය අමාතය - පරු  දුමින්ද දිවඉ ඉක  ජහතඉ 

බතික්,  අත්යන්ත්ර වරි  හා වේශීය ඟඟුමම් නිෂකපාදන රාජය අමාතය - පරු  දකඉසරි ජකශවේ ය ජහතඉ 

සමුපකාර වස වා,  අවළවි සංවර්ධන හා පාරිවභෝිකක ආරක්ෂණ  රාජය අමාතය - පරු කවන්ත අකගික්න්  ජහතඉ 

ප්රාඅමික වසෞඛ්ය වස වා,  වසංගත වරෝග හා වක වි්  වරෝග පාලන කයුතතු රාජය අමාතය - පරු  (ඩ්දයප සුදධන නී ්ර ඉන්දුපුල්ශල්  
ජහ කමික 

වප ල්,  කිතුල් හා තල් වගා ප්රවර්ධනය හා ආ්රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂකපාදන හා අපනයන විවිධාංිකකරණ රාජය අමාතය - පරු 
අරුන්දි  ්ර ඉන්දු ජහතඉ 

ග්රාමීය ය මාර්ග හා අවව  ෂ යතලතල පහසුකම් රාජය අමාතය - පරු නිජල් කඉන්වඉ ජහතඉ 

වනජීවී රැකවරණය,  අලි වැය හා අගල් ඉි කිරීම ඟතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවවළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් 

සංවර්ධන  රාජය අමාතය - පරු  විජකවීය දිවඉ ඉක  ජහතඉ 

ගුදම් පහසුකම්,  බහාුමම් අංගන,  වරාය සැපුතම් පහසුකම් හා වබෝට්ටු හා නැේ කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජය අමාතය - පරු ජකන්ත 
වජයවීය   ජහතඉ 

වාහන නියාමනය,  බසක රඅ ප්රවාහන වස වා හා දුම්රිය මැි රි හා වමෝයර් රඅ කර්මාන්ත රාජය අමාතය - පරු  දිලු ස අමුණුපජ ජහතඉ 

වප වහ ර නිෂකපාදන හා සැපුතම්,  රසායනික වප වහ ර හා කෘමි නා ක භාවිත නියාමන රාජය අමාතය - පරු  ශජොහඉන් ද සල්්ඉ 
ජහතඉ   

දහම් පාසැල්,  පිරිවවන් හා භික්ෂූ අධයාපන රාජය අමාතය - පරු විකයත ශබ්රුශපෝ ජහතඉ 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කයුතතු රාජය අමාතය  -  පරු ශයොෂ්ඨඉන් යේසාහ ජහතඉ 

මැණික් හා සකවර්ණාභරණ ආ්රිත කර්මාන්ත රාජය අමාතය සහ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා ිරරකරුවන් ුනනරුත්අාපන කයුතතු 

රාජය අමාතය - පරු  ශකොහඉන් ය ක් කත ජහතඉ 

උක්,  බඩඉරිඟු,  කජු,  ගම්මිරිසක,  කුරුඳු,  කරාුදනැතල,  ුදලත් ඟතුළු කුඩා වැවිලි වබෝග වගා සංවර්ධනය,  ආ්රිත කර්මාන්ත හා අපනයන 

ප්රවර්ධන  රාජය අමාතය - පරු ජඉ   ්්  නඹුය ජහතඉ 

ජාතික උරුම,  ප්රාසාංග කලා හා ග්රාමීය ය කලා ල්ල්පි ප්රවර්ධන කයුතතු රාජය අමාතය - පරු  විදුය වික්රජ ඉක  ජහතඉ 

සමෘේධි,  ගෘහ ආර්ථික,  ක්ෂුද්ර ූලලය,  සකවයං රැකියා හා වයාපාර සංවර්ධන රාජය අමාතය - පරු ශ හඉන් ශවේජසාහ ජහතඉ 
සමාගම් වතු ප්රතිසංසකකරණ,  වත් හා රබර් වතු ආ්රිත වභෝග වගා සහ කර්මාන්ත ාලා නවීකරණය හා වත් හා රබර් අපනයන 

ප්රවර්ධන රාජය අමාතය - පරු     ශහේය ක ජහතඉ 
ග්රාමීය ය හා ප්රාවේශීය පාය ය ජල සම්පාදන වයාපෘති සංවර්ධන රාජය අමාතය  -  පරු  ව  ක නි ඉන්ත ජහතඉ 

කලාපීය සහවයෝිකතා කයුතතු රාජය අමාතය  -  පරු තඉය   ඉකසූරික ජහතඉ 

විිරතුරු මසුන්,  මිරිි ය මත්සය හා ඉසකසන් ඟති කිරීම,  ධීවර වරාය සංවර්ධන,  බුදි න ධීවර කයුතතු හා මත්සය අපනයන රාජය 

අමාතය -  පරු   ාච  විශජ්ශවේ ය ජහතඉ 

ග්රාමීය ය නිවාස හා ඉි කිරීම් හා වග ඩනැිකලි ද්රවය කර්මාන්ත ප්රවර්ධන රාජය අමාතය  -  පරු  මන්දි  අනුරුශය ශහේය ක ජහතඉ 

මහවැලි කලාප ආ්රිත ඟලවේලි හා ජනාවාස වප දු යතලතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජය අමාතය  -  පරු  සරිපඉක පජක ක ජහතඉ 

ග්රාමීය ය කුරුරු හා ආ්රිත වැේ,  ජලා  හා වාර්මාර්ග සංවර්ධන  රාජය අමාතය  - පරු  අනුයඉය ජකය ක  ජහතඉ 

පසුගාමීය  ග්රාමීය ය ප්රවේ  සංවර්ධන සහ ගෘහා්රිත සත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික වභෝග වගා ප්රවර්ධන රාජය අමාතය - පරු එවා. 
විකඉශල්න්ද්රන් ජහතඉ 

ග්රාමීය ය හා පාසල් ක්රීඩා යතලතල පහසුකම් ප්රවර්ධන රාජය  අමාතය  -  පරු  ශ කනු  විදඉ පජශ  ජහතඉ 

ගුවන් වස වා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජය අමාතය  -  පරු  ඩී.වී. චඉ   ජහතඉ 

වේශීය වවදකම් ප්රවර්ධන,  ග්රාමීය ය හා ආුතර්වේද වරෝහල් සංවර්ධන හා ප්රජා වසෞඛ්ය රාජය අමාතය  -  පරු  සසය ජකශ ොඩි ජහතඉ 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,  වපර පාසල් හා ප්රාඅමික අධයාපන,  පාසල් යතලතල පහසුකම් හා අධයාපන වස වා රාජය අමාතය  -  පරු 
පිකල් නි ඉන්ත ද සල්්ඉ ජහතඉ 

වේවැල්,  පිත්තල,  මැතල,  ලී බු  සහ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත ප්රවර්ධන රාජය අමාතය - පරු  ්රවන්  යේවීය ජහතඉ 

පශු සම්පත්,  වග විවප ළ ප්රවර්ධන හා කිරි හා බිත්තර ආ්රිත කර්මාන්ත රාජය අමාතය - පරු ඩී.බී. ශහේය ක ජහතඉ 

නාගරික සංවර්ධන,  වවරළ සංරක්ෂණ,  අපද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කයුතතු රාජය අමාතය -  පරු (ආචඉධනකප  ඉක  
ශපෝශහේ්ඉ ජහතඉ 

ඖෂධ නිෂකපාදනය,  සැපයීම හා නියාමන රාජය අමාතය - පරු (ජහඉචඉධනකප චන්  ජකසුජ  ජහතඉ 

වතු නිවාස හා ප්රජා යතලතල පහසුකම් රාජය අමාතය - පරු ජී්න් ශතොන්්ජන් ජහතඉ 

වී හා ධානය,  කාබනික ආහාර,  එළවුම,  පලතුරු,  මිරිසක,  ූනු  හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන,  බීජ නිෂකපාදන උසසක තාක්ෂණික 

කෘෂිකර්ම රාජය අමාතය -  පරු   ෂීන්ද්ර යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ 

නිුනණතා සංවර්ධන,  වෘත්තීය අධයාපන,  පර්වේෂණ හා නව නිපැුතම් රාජය අමාතය - පරු (ඩ්දයප තාතඉ අයශෙශපොළ ජහ කමික 

මුදල් හා ප්රාග්ධනධන වවවළඳවප ළ  සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසංසකකරණ රාජය අමාතය - පරු   අකය ක නි්ඉඩ්  බ්යඉල් ජහතඉ  



 

xv 

සභාපති නාමාවලිය 
 

පරු ශේලු  නජඉධන ජහතඉ, පරු ජකන්ත දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු හධනෂ්ඨේ යඉජ රුේඉ ජහතඉ, පරු ශයෝහිණී  නජඉරි විශජ්ය ක  
ජහ කමික, පරු ශහේෂ්ඨඉ විතඉ ශ  ජහතඉ, පරු වාජී් එදිරිජඉන්  ජහතඉ, පරු ශ ෝරීකඉ ගුේ්ධනය  ජහ කමික, පරු මසුරු 
ශදෝන්ශපෝ ජහතඉ, පරු ්වන්ත කඉපඉ ණ්්ඉය ජහතඉ, පරු අකය ක යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු වඉේ් රීකන් යඉජපු කතියන් 
යඉවජඉණි්   ස ජහතඉ, පරු වීයසුජ  වීයසාහ ජහතඉ, පරු ශ්රේ ස ඉ ක තා. ශදොක් කත ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප හරිනි අජයසූරික 
ශජශ වික 

 

පාර්ලිවම්න්තු කාරක සභා 
 

වත්රීම් කාරක සභාව   

පරු ජහින්ද කඉපඉ අශබ්්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු නිජල් සරිපඉක ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු දිශන්ෂ්ඨා ගුේ්ධනය  ජහතඉ, පරු 
ශජොන්වාටන් ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු ් කවා ශශ්ඉ න්දඉ ජහතඉ, පරු ්කවා අකහප්ශපරුජ ජහතඉ, පරු විජල් වීය්ා  ජහතඉ, පරු 
්රවන්  යේතුාප ජහතඉ, පරු ක් ෂ්ඨාජන්  රීරිඇල්ක ජහතඉ, පරු පකන්ත  රුේඉතික  ජහතඉ, පරු යවුෆා හකී ස ජහතඉ, පරු 
විකයත ශහේය ක ජහතඉ, පරු ශවල්් ස අඩ්්  ක ඉදන්  ජහතඉ. 

 

පාර්ලිවම්න්තු කයුතතු පිළිබඳ කාරක සභාව  

පරු ජහින්ද කඉපඉ අශබ්්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු යාකය ක සකෙකඉපිටික ජහතඉ, පරු අාපජන් යඉජ ඉදන් ජහතඉ, පරු දිශන්ෂ්ඨා 
ගුේ්ධනය  ජහතඉ, පරු  වකය ක ශ්රේජදඉව ජහතඉ, පරු ශජොන්වාටන් ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු ක් ෂ්ඨාජන් රීරිඇල්ක ජහතඉ, පරු චජල් 
යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු නිජල්  සරිපඉක ද සල්්ඉ  ජහතඉ , පරු (ජහඉචඉධනකප ජී.එල්.පීරිවා ජහතඉ, පරු ් කවා ශශ්ඉ න්දඉ ජහතඉ, 
පරු ්කවා අකහප්ශපරුජ ජහතඉ, පරු විජල්  වීය්ා   ජහතඉ,  පරු ජහින්ද අජයවීය ජහතඉ, පරු පරු ්ඉසුශශ්  ඉ ඉක්  ඉය 
ජහතඉ, පරු ්රවන්  යේතුාප ජහතඉ, පරු එ ස. යූ.එ ස. අලි වබ්රි ජහතඉ, පරු ජහින්ද වජයසාහ ජහතඉ, පරු පකන්ත 
 රුේඉතික  ජහතඉ, පරු යවුෆා හකී ස ජහතඉ, පරු අනුය දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු ඩිකඉන්  ශපශධනයඉ  ජහතඉ, පරු රිවඉඩ්  දියුීන් 
ජහතඉ, පරු ආධන.එ ස. යාකය ක ජශදුජ  ණ්්ඉය ජහතඉ, පරු ජශ ෝ පශන්වන් ජහතඉ, පරු එ ස.ක.සුජන්තියන්  ජහතඉ. 

 

සකඅාවර නිවයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

පරු ජහින්ද කඉපඉ අශබ්්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු යාකය ක සකෙකඉපිටික ජහතඉ, පරු අාපජන් යඉජ ඉදන් ජහතඉ, පරු පවිත්රඉ ශශවි 
්න්නිආයච්චි  ජහ කමික, පරු සුසල් ශ්රේජජකන් ක ජහතඉ, පරු ඩිකඉන් ශපශධනයඉ ජහතඉ, පරු චන්දිජ වීය් ශ ොඩි ජහතඉ,  පරු 
ජකන්ත  දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු  චඉල්වා  නිධනජක ඉදන් ජහතඉ, පරු සුකය ක ශපශධනයඉ ජහතඉ, පරු වඉපය  ඉරික්ව ස ජහතඉ, පරු 
(ආචඉධනකප සුශධනන් යඉඝ්න් ජහතඉ. 

 

ගෘහය කාරක සභාව  

පරු ජහින්ද කඉපඉ අශබ්්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු අරුන්දි  ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු නිජල් කඉන්වඉ ජහතඉ, පරු  ාච  
විශජ්ශවේ ය ජහතඉ, පරු පිකල් නි ඉන්ත ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප තාතඉ අයශපශපොක ජහ කමික, පරු ශජ්.තා.අක්තු්ක 
ජහතඉ, පරු (ශ සජධනප ්රීප් උඳුශපෝ ජහතඉ, පරු ජප ක  නජඉය ජහතඉ, පරු රීාවා ශ ල්වන් ජහතඉ, පරු මුදිතඉ ප්රි ඉන්ති 
ජහ කමික, පරු  ලින් ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු  අලි වබ්රි  යහී ස ජහතඉ, පරු ජධනජඉන් ෆලීල් ජහතඉ, පරු ්ක ඉ පජශ  ජහ කමික. 

 

ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව  

පරු එ ස.යූ.එ ස. අලි වබ්රි ජහතඉ, පරු විකයත ශබ්රුශපෝ ජහතඉ, පරු     ශහේය ක ජහතඉ, පරු තඉය   ඉකසූරික ජහතඉ, පරු 
අනුයඉය ජකය ක  ජහතඉ, පරු  බීධන හෂී ස ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප විජකදඉව යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු ජී.ජී.ශපොන්  ස ක ස ජහතඉ, 
පරු අ.අයවින්ශ  නජඉධන ජහතඉ, පරු ශේලු  නජඉධන ජහතඉ, පරු ශ ෝරීකඉ ගුේ්ධනය  ජහ කමික, පරු ්රමිත  ණ්්ඉය 
ශතන් ශ ෝන් ජහතඉ, පරු ෂ්ඨඉන් විජකකඉල් ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු තා.වි. වි ශන්ෂ්ඨා්යන් ජහතඉ, පරු ශපවිඳු  නජඉයතුාප ජහතඉ, 
පරු (ජහඉචඉධනකප යාකය ක  ණ්්ඉය ජහතඉ. 

 

රජවේ ිකුම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

පරු (ජහඉචඉධනකප තිවාව විතඉයේ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු උදක ප සජන්පික ජහතඉ, පරු දුමින්ද දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු දකඉසරි 
ජකශවේ ය ජහතඉ, පරු කවන්ත අකගික්න්  ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප  සුදධනශිනී ්ර ඉන්දුපුල්ශල් ජහ කමික, පරු ශ හඉන් 
ශවේජසාහ ජහතඉ, පරු ්රවන්  යේවීය ජහතඉ, පරු තිවාව අ කත ඉක  ජහතඉ, පරු හරින් ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු නිශයෝෂ්ඨන් 
ශපශධනයඉ ජහතඉ, පරු ෆයිවඉල්  ඉස ස ජහතඉ, පරු අශ ෝ්  අශබ්සාහ ජහතඉ, පරු බුශධි  පතියේ ජහතඉ, පරු ශ් . ඉදධන 
ජවාතඉන් ජහතඉ, පරු ස්නඉ  ස ශ්රීතයන් ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප උපුල් පකප්ප කති ජහතඉ, පරු බී.්යි.ජී.ය ක ශවේ ය ජහතඉ, පරු 
වීයසුජ  වීයසාහ ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප යාකය ක  ණ්්ඉය ජහතඉ, පරු ශජොශහොජඩ් මුව සමිල් ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප හරිනි 
අජයසූරික ශජශ වික. 

 

වප දු වයාපාර පිළිබද කාරක සභාව  

පරු (ජහඉචඉධනකප චරිත ශහේය ක ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ජහින්ද අජයවීය ජහතඉ, පරු ජහින්දඉ න්ද අලු කපජශ  ජහතඉ, පරු ශයෝහිත 
අශබ්ගුේ්ධනය  ජහතඉ, පරු සුසල් ශ්රේජජකන් ක ජහතඉ, පරු ජකන්ත වජයවීය ජහතඉ, පරු දිලු ස අමුණුපජ ජහතඉ, පරු මන්දි  
අනුරුශය ශහේය ක ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප වය ක වීයශවේ ය ජහතඉ,  පරු ඩී.වී. චඉ   ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප  ඉක  ශපෝශහේ්ඉ 
ජහතඉ, පරු අකය ක  නි්ඉඩ්  බ්යඉල් ජහතඉ, පරු යවුෆා හකී ස ජහතඉ, පරු අනුය දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු පඉධලී ච සපි  යේ්  
ජහතඉ, පරු ජප ක පුෂ්ඨාප නජඉය ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප හධනෂ්ඨ ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු මයඉන් වික්රජය ක  ජහතඉ, පරු  ලින්  ණ්්ඉය 
ජකජහ ජහතඉ, පරු එවා.එ ස. ජරි්  ඉධන ජහතඉ, පරු ශ්රේ ස ඉ ක තා. ශදොක් කත ජහතඉ, පරු වඉේ් රීකන් යඉජපු කතියන් 
යඉවජඉණි්   ස ජහතඉ 



 

xvi 

රජවේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව  

පරු අනුය ප්රිකදධන   කඉපඉ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු (ආචඉධනකප  න්දුක ගුේ්ධනය  ජහතඉ, පරු ශ ශහබඳක යඹු් ්දල්ක ජහතඉ, පරු 
(ආචඉධනකප වය ක වීයශවේ ය ජහතඉ, පරු සුසල් ශ්රේජජකන්ත ජහතඉ, පරු විදුය වික්රජ ඉක  ජහතඉ, පරු ඩී.වී. චඉ   ජහතඉ, පරු 
(ආචඉධනකප  ඉක  ශපෝශහේ්ඉ ජහතඉ, පරු විකයත ශහේය ක ජහතඉ, පරු ඩිකඉන් ශපශධනයඉ ජහතඉ, පරු  නජඉය ශ්ල්පජ ජහතඉ, පරු 
(ආචඉධනකප හධනෂ්ඨ ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු ජනූෂ්ඨ  ඉ ඉක්  ඉය ජහතඉ, පරු එ ස.ක. සුජන්තියන් ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප  වින්ද 
ශහේෂ්ඨඉන් ජක්ධනය  ජහතඉ, පරු මුකයබුධන යහුජඉන් ජහතඉ, පරු මසුරු ශදෝන්ශපෝ ජහතඉ, පරු අනුප පවා න්ල් ජහතඉ, පරු 
 ලින් ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු එ ස.්බ්ලිේ.ඩී. වහන් ්රීප් විතඉ  ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප යාකය ක  ණ්්ඉය ජහතඉ  

 

මහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

පරු පඉමිණී ශකො නශ  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු දකඉසරි ජකශවේ ය ජහතඉ, පරු නිජල් කඉන්වඉ ජහතඉ, පරු ජඉ   ්්  නඹුය ජහතඉ, 
පරු එවා. විකඉශල්න්දියන් ජහතඉ, පරු ශ කනු  විදඉ පජශ  ජහතඉ, පරු කය්න් ශතොණ්්ජන් ජහතඉ, පරු ම සතිකඉවා  ඉකීධන 
ජඉ ඉධන ජහතඉ, පරු  නජඉය ශ්ල්පජ ජහතඉ, පරු ජප ක පුෂ්ඨාප නජඉය ජහතඉ, පරු දිලිප් ශ්දආයච්චි ජහතඉ , පරු ජනූෂ්ඨ 
 ඉ ඉක්  ඉය ජහතඉ, පරු ශ් .  ඉදධන ජවාතඉන් ජහතඉ, පරු අශ ෝ  ප්රිකන්ත ජහතඉ, පරු ජකන්ත  දටශපෝ ජහතඉ,            
පරු තුෂ්ඨඉය මඳුනිල් අජයශවේ  ජහතඉ, පරු මුකයබුධන යහුජඉන් ජහතඉ, පරු ්රුේ ලික ශ  ජහතඉ, පරු ගීතඉ වජන්ජලී  නජඉයසාහ 
ජහ කමික, පරු  නකසාහ ස තිලීපන් ජහතඉ, පරු එවා.එ ස.එ ස. මුෂ්ඨඉයෆා ජහතඉ, පරු නිපුේ යේ්  ජහතඉ, පරු යඉකය ඉ වික්රජසාහ 
ජහ කමික.  

 

උසසක නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

 පරු ජහින්ද කඉපඉ අශබ්්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු චජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු නිජල් සරිපඉක ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු දිශන්ෂ්ඨා 
ගුේ්ධනය   ජහතඉ, පරු ශජොන්වාටන් ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු ් කවා ශශ්ඉ න්දඉ ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප  න්දුක ගුේ්ධනය  
ජහතඉ, පරු ශ ශහබඳක යඹු් ්දල්ක ජහතඉ, පරු උදක  ප සජන්පික ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප යශ සෂ්ඨා පතියේ ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප 
සුදධනශිනී ්ර ඉන්දුපුල්ශල් ජහ කමික, පරු විදුය වික්රජ ඉක  ජහතඉ, පරු ශජෝන් ශවශ විය ක  ජහතඉ, පරු අනුය ප්රිකදධන   
කඉපඉ ජහතඉ, පරු විකයත ශහේය ක ජහතඉ, පරු රිවඉඩ්  දියුීන් ජහතඉ, පරු තකතඉ අතුශ ෝයක ජහ කමික, ෆීල්ඩ් ජඉධනෂ්ඨල් පරු වය ක 
ශෆොන්ශවේ ඉ ජහතඉ, පරු යධනජලිාප ස  සශයඉධන න් ජහතඉ. 

 

සම්බන්ධීකරණ කාරක සභාව 
පරු ජහින්ද කඉපඉ අශබ්්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු යාකය ක සකෙකඉපිටික ජහතඉ, පරු අාපජන් යඉජ ඉදන් ජහතඉ, පරු ජහින්ද 

යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු චජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු නිජල් සරිපඉක ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු දිශන්ෂ්ඨා ගුේ්ධනය  ජහතඉ, පරු 

ශජොන්වාටන් ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප ජී.එල්. පීරිවා ජහතඉ, පරු පවිත්රඉශශවි ්න්නිආයච්චි ජහ කමික, පරු ් කවා 

ශශ්ඉ න්දඉ ජහතඉ, පරු පඉමිණී ශකො නශ  ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප  න්දුක ගුේ්ධනය  ජහතඉ, පරු ජ    ණ්්ඉය 

ශතන් ශ ෝන් ජහතඉ, පරු තා.බී.ය ක ඉක  ජහතඉ, පරු ශ ශහබඳක යඹු් ්දල්ක ජහතඉ, පරු ්කවා අකහප්ශපරුජ ජහතඉ, පරු 

විජල් වීය්ා  ජහතඉ, පරු ජහින්ද අජයවීය ජහතඉ, පරු එවා.එ ස. චන්ද්රශවේ  ජහතඉ, පරු ජහින්දඉ න්ද අලු කපජශ  ජහතඉ, 

පරු ්ඉසුශශ්  ඉ ඉක්  ඉය ජහතඉ, පරු උදක ප සජන්පික ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප යශ සෂ්ඨා පතියේ ජහතඉ, පරු ්රවන්  

යේතුාප ජහතඉ, පරු ශයෝහිත අශබ්ගුේ්ධනය  ජහතඉ, පරු  ඉජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු එ ස.යූ.එ ස. අලි වබ්රි ජහතඉ, පරු 

(ආචඉධනකප වය ක වීයශවේ ය ජහතඉ, පරු තඉය   ඉකසූරික ජහතඉ, පරු වකය ක ශ්රේජදඉව ජහතඉ, පරු ක් ෂ්ඨාජන් රීරිඇල්ක ජහතඉ, 

පරු අනුය ප්රිකදධන   කඉපඉ ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප තිවාව විතඉයේ ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප චරිත ශහේය ක ජහතඉ. 
 

පසුවපළ මන්ත්රීවරයන්වග්ධන කාරක සභාව  

පරු ශජොන්වාටන් ්ර ඉන්දු ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ක් ෂ්ඨාජන් රීරිඇල්ක ජහතඉ, පරු සු. ශ ෝපයඉදලිාප ස ජහතඉ, පරු ශවල්්යඉජඉ 
 ශජ්න්ද්රන් ජහතඉ, පරු  පික අතුශ ෝයක ජහතඉ, පරු එ ස. උදක නජඉධන ජහතඉ, පරු වාජී් එදිරිජඉන්  ජහතඉ, පරු  රුේඉදඉව 
ශ ොඩිතු්්  න ජහතඉ, පරු  ඉක   ණ්්ඉය ශ ෝටාශටාශපෝ ජහතඉ, පරු (ශ සජධනප සුදධන   ශදනිපිටික ජහතඉ, පරු 
්බ්ලිේ.එච්.එ ස. යධනජශවේ  ජහතඉ, පරු රීාවා ශ ල්වන් ජහතඉ, පරු ශයෝහේ  ා්ඉය ජහතඉ, පරු එවා.එ ස.එ ස. මුෂ්ඨඉයෆා ජහතඉ, 
පරු  නජඉයසරි ය ක ඉක  ජහතඉ, පරු වඉේ් රීකන් යඉජපු කතියන් යඉවජඉණි්   ස ජහතඉ, පරු ඩී. වීයසාහ ජහතඉ, පරු ජාජුකඉ 
දිවඉ ඉක  ජහ කමික. 

 

වයවසකඅාදායක සකඅාවර කාරක සභාව  

පරු යාකය ක සකෙකඉපිටික ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු අන්පජන් යඉජ ඉදන් ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප ජී.එල්.පීරිවා ජහතඉ, පරු පවිත්රඉශශවි 
්න්නිආයච්චි ජහ කමික, පරු  ඉජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු ශජොශහොන් ප්රිකදධන   ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු සසය ජකශ ොඩි ජහතඉ, 
පරු (ඩ්දයප යඉකයත ශවේ ඉය ක  ජහතඉ, පරු චන්දිජ වීය් ශ ොඩි ජහතඉ, පරු ශපෝවින්දන්  රුේඉ ය ස ජහතඉ, පරු ශහ් ටධන 
අප්පුහඉමි ජහතඉ, පරු ම සයඉන් ජහරූෆා ජහතඉ, පරු හධනෂ්ඨේ යඉජ රුේඉ ජහතඉ, පරු ශ්රේ ස ඉ ක තා ශදොක් කත ජහතඉ, පරු ජධුය 
විතඉ ශ  ජහතඉ, පරු වඉපය  ඉරික්ව ස ජහතඉ, පරු (ජ ඉධිපති නීරණනප ජකන්ත වීයසාහ ජහතඉ. 

 

අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභා 
 

ආරක්ෂක කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු චජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු අනුය ප්රිකදධන   කඉපඉ ජහතඉ, පරු අනුය දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු ෆීල්ඩ් ජඉධනෂ්ඨල් වය ක 

ශෆොන්ශවේ ඉ ජහතඉ, පරු ටියඉන් අකවා ජහතඉ, පරු (ශ සජධනප ්රීප් උඳුශපෝ ජහතඉ.   

මුදල් කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 

පරු ජහින්ද යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු  ශ හඉන් ශවේජසාහ ජහතඉ, පරු අකය ක නි්ඉඩ්  බ්යඉල් ජහතඉ, පරු පඉධලී ච සපි  

යේ්  ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප හධනෂ්ඨ ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු ජප ක  නජඉය ජහතඉ, පරු එ ස.්බ්ලිේ.ඩී. වහන් ්රීප් විතඉ  ජහතඉ, 

පරු (ජහඉචඉධනකප යාකය ක  ණ්්ඉය ජහතඉ. 



 

xvii 

ුදේධ ාසන,  ආගමික හා සංසකකෘතික කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ජහින්ද යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු විදුය වික්රජ ඉක  ජහතඉ, පරු බුශධි  පතියේ ජහතඉ, පරු වාජී් එදිරිජඉන්  ජහතඉ, 

පරු ශ් .පී.එවා.  නජඉයසරි ජහතඉ, පරු එවා.එ ස.එ ස. මුෂ්ඨඉයෆා ජහතඉ, පරු ශපවිඳු  නජඉයතුාප ජහතඉ. 

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ජහින්ද යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු මන්දි  අනුරුශය ශහේය ක ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප  ඉක  ශපෝශහේ්ඉ ජහතඉ,            

පරු ජී්න් ශතොණ්්ජන් ජහතඉ, පරු ජශ ෝ පශන්වන් ජහතඉ, පරු මුකයබුධන යහුජඉන් ජහතඉ, පරු ශ ෝරීකඉ ගුේ්ධනය  
ජහ කමික, පරු ්රමිත  ණ්්ඉය ශතන් ශ ෝන් ජහතඉ, පරු ශ්රේ ස ඉ ක තා. ශදොක් කත ජහතඉ. 

අධිකරණ කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු එ ස.යූ.එ ස. අලි වබ්රි ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු (ඩ්දයප සුදධනශිනී ්ර ඉන්දුපුල්ශල් ජහ කමික, පරු සුසල් ශ්රේජජකන්ත ජහතඉ,             

පරු ජී.ජී. ශපොන්  ස ක ස ජහතඉ, පරු අරීක එල්කඉ්ක ජහතඉ, පරු තා.වී. වි ශන්ෂ්ඨා්යන් ජහතඉ, පරු වඉපය  ඉරික්ව ස ජහතඉ. 

විවේ  කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු දිශන්ෂ්ඨා ගුේ්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු තඉය   ඉකසූරික ජහතඉ, පරු ජහින්ද වජයසාහ ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප  වින්ද 

ශහේෂ්ඨඉන් ජක්ධනය  ජහතඉ, පරු වඉේ් රීකන් යඉජපු කතියන් යඉවජඉණි්   ස ජහතඉ, පරු පඉමිණී ්ශල්ශ ෝ ජහතඉ,                   
පරු (ආචඉධනකප සුශධනන් යඉඝ්න් ජහතඉ. 

රාජය වස වා,  පළාත් සහා හා පළාත් පාලන කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ජ    ණ්්ඉය ශතන් ශ ෝන් ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු (ආචඉධනකප වය ක වීයශවේ ය ජහතඉ, පරු ශජ්.තා. අක්තු්ක ජහතඉ,            

පරු අශ ෝ  ප්රිකන්ත ජහතඉ, පරු  තාධන අහජඩ් ජහතඉ, පරු ෂ්ඨඉන් විජකකඉල් ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු සුද ක ජාජුක ජහතඉ. 

අධයාපන කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු (ජහඉචඉධනකප ජී.එල්. පීරිවා ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු සුසල් ශ්රේජජකන්ත ජහතඉ, පරු විකයත ශබ්රුශපෝ ජහතඉ, පරු පිකල් නි ඉන්ත 

ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප තාතඉ අයශපශපොක ජහ කමික, පරු චඉල්වා නිධනජක ඉදන් ජහතඉ, පරු මසුරු ශදෝන්ශපෝ ජහතඉ 
පරු අනූප පවා න්ල් ජහතඉ, පරු කදඉමිණී ගුේ්ධනය  ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප හරිනි අජයසූරික ශජශ වික.  

වසෞඛ්ය කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු පවිත්රඉශශවි ්න්නිආයච්චි ජහ කමික (වවඉපතිප, පරු සසය ජකශ ොඩි ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප චන්  ජකසුජ  ජහතඉ,                     

පරු (ඩ්දයප යඉකයත ශවේ ඉය ක  ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප තිවාව විතඉයේ ජහතඉ, පරු අබ්දුල් හලී ස ජහතඉ, පරු පකඉෂ්ඨඉන් 
 ් න්ද ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප තික්  යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ. 

කම්කරු කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු නිජල් සරිපඉක ද සල්්ඉ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු පිකා ය ජකය ක  ජහතඉ, පරු ශජෝන් ශවශ විය ක  ජහතඉ, පරු ජප ක 

පුෂ්ඨාප නජඉය ජහතඉ, පරු ්ඩිශේල් සුශධනෂ්ඨා ජහතඉ, පරු ශේලු  නජඉධන ජහතඉ, පරු (ජ ඉධිපති නීතිනප ජකන්ත වීයසාහ ජහතඉ. 

පරිසර කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ජහින්ද අජයවීය ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ඩජත්රීපඉක සරිශවේ  ජහතඉ, පරු රීාවා ශ ල්වන් ජහතඉ, පරු ්වන්ත කඉපඉ ණ්්ඉය 

ජහතඉ, පරු ජාජුකඉ දිවඉ ඉක  ජහ කමික. 

වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු තා.බී. ය ක ඉක  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු විජකවීය දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු තුෂ්ඨඉය මඳුනිල් අජයශවේ  ජහතඉ, පරු ශයෝහිණී  නජඉරි 

විශජ්ය ක  ජහ කමික, පරු  පික අතුශ ෝයක ජහතඉ, පරු චඉජය ව සප ක දව ඉක  ජහතඉ, පරු  නජඉයසරි ය ක ඉක  ජහතඉ.  

කෘෂිකර්ම කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ජහින්දඉ න්ද අලු කපජශ  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ශජොහඉන් ප්රිකදධන   ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු එවා. විකඉශල්න්දියන් ජහතඉ, පරු 

ඩී.බී. ශහේය ක ජහතඉ, පරු  ෂීන්ද්ර යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු ස්නඉ  ස ශ්රීතයන් ජහතඉ, පරු මෂ්ඨඉ්  යහුජඉන් ජහතඉ, පරු උදක ඉන්ත 

ගුේතික  ජහතඉ, පරු  නකසාහ ස තිලීපන් ජහතඉ, පරු උපුල් ජශහේන්ද්ර යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ. 

වාරිමාර්ග කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු චජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු සරිපඉක පජක ක ජහතඉ, පරු අනුයඉය ජකය ක  ජහතඉ, පරු ඩිකඉන් ශපශධනයඉ ජහතඉ, 

පරු ෆයිවඉල්  ඉස ස ජහතඉ, පරු එ ස.එවා. තේෆී්  ජහතඉ, පරු  ඉක   ණ්්ඉය ශ ෝටාශටාශපෝ ජහතඉ, පරු නිජල් පිකතිවාව 

ජහතඉ.  

ඉඩම් කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු එවා.එ ස. චන්ද්රශවේ  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ශයොෂ්ඨඉන් යේසාහ ජහතඉ, පරු පකන්ත  රුේඉතික  ජහතඉ, පරු ශවල්් ස 

අඩ්්  ක ඉදන් ජහතඉ, පරු තිව නටාටි ආයච්චි ජහතඉ, පරු අවා   ්ය ක  ජහතඉ, පරු චින්ත  අජල් ජඉකඉදුන්  ජහතඉ. 

ධීවර කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ් කවා ශශ්ඉ න්දඉ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු  ාච  විශජ්ශවේ ය ජහතඉ, පරු ක.එල්.එ ස. අතඉඋල්කඉ ජහතඉ, පරු විකයත ශහේය ක 

ජහතඉ, පරු දිලිප් ශ්දආයච්චි ජහතඉ, පරු  රුේඉදඉව ශ ොඩිතු්්  න ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප උපුල් පකප්ප කති ජහතඉ. 

වැවිලි කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු (ඩ්දයප යශ සෂ්ඨා පතියේ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු අරුන්දි  ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු ජඉ   ්්  නඹුය ජහතඉ, පරු     ශහේය ක 

ජහතඉ, පරු පකනි දිප ස ය ස ජහතඉ, පරු ශහ් ටධන අප්පුහඉමි ජහතඉ, පරු උදක  රීරිඳිශපෝ ජහතඉ, පරු එ ස. යඉශ සෂ්ඨා්යන් 
ජහතඉ, පරු වීයසුජ  වීයසාහ ජහතඉ. 

ජල සම්පාදන කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ්ඉසුශශ්  ඉ ඉක්  ඉය ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ව  ක නි ඉන්ත ජහතඉ, පරු යවුෆා හකී ස ජහතඉ, පරු ජකය ක   ශහේය ක ජහතඉ, 

පරු ව සප ක අතුශ ෝයක ජහතඉ, පරු ්බ්ලිේ.එච්.එ ස. යධනජශවේ  ජහතඉ, පරු යඉකය ඉ වික්රජසාහ ජහ කමික. 



 

xviii 

විදුලිබල කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ්කවා අකහප්ශපරුජ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු දුමින්ද දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු එච්.එ ස.එ ස. හමේවා ජහතඉ, පරු වඉයරණ දුෂ්ඨාජන්ත 

ජහතඉ, පරු අලි වබ්රි යහී ස ජහතඉ, පරු බී.්යි.ජී. ය ක ශවේ ය ජහතඉ, පරු වජන්ප්රික ශහේය ක ජහතඉ. 

බල ක්ති කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු උදක ප සජන්පික ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු චන්දිජ වීය් ශ ොඩි ජහතඉ, පරු පරු  ලින්  ණ්්ඉය ජකජහ ජහතඉ, පරු ශහේෂ්ඨඉ 

විතඉ ශ  ජහතඉ, පරු මුදිතඉ ප්රි ඉන්ති ජහ කමික, පරු ගුේතික  යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ. 

වරාය හා නාවික කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ශයෝහිත අශබ්ගුේ්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ජකන්ත වජයවීය ජහතඉ, පරු තිවාව අ කත ඉක  ජහතඉ, පරු ශ් .  ඉදධන 

ජවාතඉන් ජහතඉ, පරු සුකය ක ශපශධනයඉ ජහතඉ, පරු ස්ශන්වතුශයයි චන්ද්ර ඉන්තන් ජහතඉ, පරු ඩී. වීයසාහ ජහතඉ. 

මහාමාර්ග කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 
පරු ශජොන්වාටන් ්ර ඉන්දු ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු නිජල් කඉන්වඉ ජහතඉ, පරු  බීධන හෂී ස ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප වී. යඉයක්රිෂ්ඨාේන් 

ජහතඉ, පරු ජකන්ත  දටශපෝ ජහතඉ, පරු අජයකීධනති අතුශ ෝයක ජහතඉ, පරු එච්.  න්දශවේ  ජහතඉ. 

ප්රවාහන කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 

පරු පඉමිණී ශකො නශ  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු දිලු ස අමුණුපජ ජහතඉ, පරු එවා.බී. දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු  නජඉය ශ්ල්පජ ජහතඉ, 

පරු අශ ෝ්  අශබ්සාහ ජහතඉ, පරු ජධුය විතඉ ශ  ජහතඉ, පරු ශජොහජඩ් මුව සමිල් ජහතඉ. 

තරුණ හා ක්රීඩා කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 

පරු  ඉජල් යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ශ කනු  විදඉ පජශ  ජහතඉ, පරු එවා.එ ස. ජරි්  ඉධන ජහතඉ, පරු හධනෂ්ඨේ යඉජ රුේඉ 

ජහතඉ, පරු කලි ක එල්කඉ්ක ජහතඉ, පරු මිකඉන් ජකතික  ජහතඉ, පරු අකය ක යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ. 

සංචාරක කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 

පරු ්රවන්  යේතුාප ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ඩී.වී. චඉ   ජහතඉ, පරු එ ස. උදක නජඉධන ජහතඉ, පරු ගීතඉ වජන්ජලී  නජඉයසාහ 

ජහ කමික, පරු (ශ සජධනප සුදධන   ශදනිපිටික ජහතඉ, පරු නිපුේ යේ්  ජහතඉ, පරු ්ක ඉ පජශ  ජහ කමික. 

වවවළඳ කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 

පරු (ආචඉධනකප  න්දුක ගුේ්ධනය  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු කවන්ත අකගික්න්  ජහතඉ, පරු ශයෝහේ දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු 

නිශයෝෂ්ඨන් ශපශධනයඉ ජහතඉ, පරු යධනජලිාප ස සශයඉධන න් ජහතඉ, පරු  ලින් ්ර ඉන්දු ජහතඉ, පරු ජධනජඉන් ෆලීල් ජහතඉ. 

කර්මාන්ත කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 

පරු විජල් වීය්ා  ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු දකඉසරි ජකශවේ ය ජහතඉ, පරු ශකොහඉන් ය ක් කශ ක ජහතඉ, පරු ්රවන්  යේවීය ජහතඉ, 

පරු රිවඉඩ්  දියුදින් ජහතඉ, පරු (ආචඉධනකප විජකදඉව යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ, පරු ශ්රේජකඉල් ජකශවේ ය ජහතඉ, පරු චමින්ද විශජ්සරි 

ජහතඉ, පරු යූ.ශ් . සුමි ක උඩු නඹුය ජහතඉ. 

ජනමාධය කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව 

පරු ශ ශහලික යඹු් ්දල්ක ජහතඉ (වවඉපතිප, පරු ම සතිකඉවා  ඉකීධන ජඉ ඉධන ජහතඉ, පරු  ඉන්ත  ණ්්ඉය ජහතඉ, පරු ජනූෂ්ඨ 

 ඉ ඉක්  ය ජහතඉ, පරු උශදි  ශ්රේජය ක  ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප චරිත ශහේය ක ජහතඉ. 

තාක්ෂණ කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව  
පරු සුසල් ශ්රේජජකන්ත ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප තිවාව විතඉයේ ජහතඉ, පරු ජකන්ත දිවඉ ඉක  ජහතඉ, පරු ම සයඉන් ජහරූෆා 

ජහතඉ, පරු කදඉමිණී ගුේ්ධනය  ජහතඉ 

මහජන ආරක්ෂක කයුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභාව  

පරු තා.බී. ය ක ඉක  ජහතඉ, පරු ශහ් ටධන අප්පුහඉමි ජහතඉ, පරු අරීක එල්කඉ්ක ජහතඉ, පරු ්රමිත  ණ්්ඉය ශතන් ශ ෝන් 

ජහතඉ, පරු ශයෝහේ  ණ්්ඉය ජහතඉ 

විව  ෂ කාරක සභා 
 
ශ්රී ලංකාව තුළ සකත්රී-ුනරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වී කරු  ලබන වවනසකකම් සහ කාන්තාවන්වග්ධන අයිතිවාිරකම් කඩවීම් පිළිබඳව 

විව  ෂ අවධානය වය මු කරමින්,  සකත්රී-ුනරුෂ සමතාව සහ සමානාත්මතාව තහවුරු කිරීමය සහ ඒ පිළිබඳව වස යා බලා ිරය 

නිර්වේ  පාර්ලිවම්න්තුවය වාර්තා කිරීම සඳහා වූ විව  ෂ කාරක සභාව 
 

පරු (ඩ්දයප සුදධනශිනී ්ර ඉන්දුපුල්ශල් ජහ කමික (වවඉපතිප, පරු නිජල් සරිපඉක ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු (ජහඉචඉධනකප ජී.එල්.පීරිවා 
ජහතඉ, පරු පවිත්රඉශශවි ්න්නිආයච්චි ජහ කමික, පරු පිකල් නි ඉන්ත ද සල්්ඉ ජහතඉ, පරු (ඩ්දයප තාතඉ අයශපශපොළ 
ජහ කමික, පරු ඩිකඉන් ශපශධනයඉ ජහතඉ, පරු තකතඉ අතුශ ෝයළ ජහ කමික, පරු මයඉන් වික්රජය ක  ජහතඉ, පරු ශජ්.තා. 
අක්තු්ක ජහතඉ, පරු ශි්නඉ  ස ශ්රීතයන් ජහතඉ, පරු ම සයඉන් ජහරූෆා ජහතඉ, පරු ශයෝහිණී  නජඉරි විශජ්ය ක  ජහ කමික, 
පරු එ ස. උදක නජඉධන ජහතඉ, පරු ජප ක  නජඉය ජහතඉ, පරු ගීතඉ වජන්ජලී  නජඉයසාහ ජහ කමික,  පරු ශ ෝරීකඉ ගුේ්ධනය  
ජහ කමික, පරු මුදිතඉ ප්රි ඉන්ති ජහ කමික, පරු ශයෝහේ  ණ්්ඉය ජහතඉ,  පරු අලි වබ්රි යහී ස ජහතඉ, පරු එ ස. යඉශ සෂ්ඨා්යන් 
ජහතඉ, පරු යඉකය ඉ වික්රජසාහ ජහ කමික, පරු ජාජුකඉ දිවඉ ඉක  ජහ කමික, පරු (ආචඉධනකප හරිනි අජයසූරික ශජශ වික, පරු 
්ක ඉ පජශ  ජහ කමික 
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පාර්ලිවම්න්තුව 

කඅානායකතුමා - පරු ජහින්ද කඉපඉ අශබ්්ධනය  ජහතඉ 

නිවයෝජය කඅානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - පරු යාකය ක සකෙකඉපිටික ජහතඉ 

නිවයෝජය  කාරක සභාපතිතුමා - පරු අන්පජන් යඉජ ඉදන් ජහතඉ 
 

 

ප්රධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

පාර්ලිවම්න්තුවේ  මහ වල්කම් - ්බ්ලිේ.බී.ඩී. දව ඉක  ජහතඉ  

කාර්ය මණ්ඩල ප්රධාය  සහ පාර්ලිවම්න්තුවේ නිවයෝජය මහ වල්කම් -  ශ් .ක. ශයෝහේීය ජහ කමික 

සහකාර මහ වල්කම්  -  ශ් .ක.ටී.ශ් . ජකතික  ජහතඉ 
 
 

පාර්ලිවම්න්තුවේ මහ වල්කම්වග්ධන කාර්යාලය 

 

පා.ම.වල්.වග්ධන  සම්බන්ධීකරණ  වල්කම්  - වලිනි නිල්ජල්ශපෝ ජහ කමික 

සහකාර ප්රධාන නිලධාරි - ටී.එ ස.එන්.පී. ශතන් ශ ෝන් ජහ කමික 

පාර්ලිවම්න්තු නිලධාරි - ඊ.ශජ්.නඉ තික  ජහතඉ, එවා.ආධන.්බ්ලිේ.ගුේශවේ ය ශජශ වික 

 
අභයන්තර විගණන කාර්යාං ය 

ප්රධාන අභයන්තර විගණක - ්බ්ලිේ.ශ් .ඩී.තා. විතඉ  ජහතඉ 
ප්රධාන නිලධාරිුද -  ඊ.ඩී.ශජ්. වික්රජසාහ ජහතඉ, ටී.ශ් . ජක්ධනය  ජහතඉ  
නිවයෝජය  ප්රධාන නිලධාරි - එච්.ආධන. ද ශවොයිවඉ ජහ කමික  
 

මානව සම්පත් සංවර්ධන කාර්යාං ය 

සහකාර අධයක්ෂ (පරිපාලන) - ඊ.ඩී.එවා.එ ස. ්ර ඉන්දු ජහ කමික 
ප්රධාන නිලධාරි - එ ස. එන්. විතඉ ශ  ජහ කමික 

පාර්ලිවම්න්තු නිලධාරිුද - බී.්බ්ලිේ.ශ් .ශජ්. ශේකඉය ක  ජහ කමික, ජී.ශ් .එවා.ප්රිකදධන නී ජහ කමික, තා.එවා.තා. ශෆොන්ශවේ ඉ 
ශජශ වික 

 

වේත්රධාරි වදපාර්තවම්න්තුව 
 

වේත්රධාරි -  ශධනන්ද්ර ්ර ඉන්දු ජහතඉ  

නිවයෝජය වේත්රධාරි  -  නෂ්ඨඉන් ව සප ක ජකය ක  ජහතඉ  

සහකාර වේත්රධාරි -  එන්.ක.එවා.  නශධන ජහතඉ 

ක.ටී.එවා. පුෂ්ඨාප නජඉය ජහතඉ, ජී.එ ස.ජී. ප්රිකන්ත ජහතඉ (නිශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප  එ ස.ආධන.ඩී.ටී. තික සරි ජහතඉ (වහ ඉය 
්රයඉ  නිකයඉරිප  යූ.ඩී.එ ස.එ ස. විශජ්සාහ ජහතඉ (පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉරිප  ක.යූ. ශ්රේජචන්ද්ර ජහතඉ (ශජයෂ්ඨාධ වහ ඉය 
පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉරිප  ආධන.එල්.එවා. ජාපක ජහතඉ (දුය    අධී් ෂ්ඨ ප  

 

පරිපාලන වදපාර්තවම්න්තුව 

අධයක්ෂ (පරිපාලන) -  තා.  කාසූරික ජහතඉ 

නිවයෝජය අධයක්ෂ (පරිපාලන) -    

ආයතන කාර්යාං ය - ඊ.ක.ඩී. දකඉ න්දුක ජහතඉ (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ-පරිපඉක ප   ් බ්ලිේ.පී.එල්. ජකසාහ ජහතඉ, ශ් .ටී. තා. ශ් . 
පීරිවා ජහ කමික, ්බ්ලිේ. ක.ශ් .තා. උ්ශපොක  ජහතඉ  (්රයඉ  නිකයඉරිහුප  යූ.එන්. පණ්ඩිත ජහ කමික, එච්.ක.ටී.ඩී. ශහේ්ඉආයච්චි 
ජහ කමික, ජී.එන්.ඩී. තික ය ක  ජහ කමික, එච්.යූ.පී.  නජඉය ජහතඉ, (නිශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප   ඩී.එ ස.ඩී. අකහශ ෝන් 
ජහ කමික, ශ් .ක.එ ස.ආධන.එවා. රුද්රිගූ ම ජහ කමික, ඩී.ජී.එ ස.එවා.එ ස. ශදහිපහකන්ද ජහතඉ (වහ ඉය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප  ක.එන්.ඩී. 
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එ ස.ක.ශ් .එවා. වාජී්නී ජහ කමික, ආධන.පී.ජී.  නජඉරි ශජශ වික, ටී.පී.ආධන.ටී.  නජඉරි ශජශ වික, එල්.පී. ්්  සබි ජහ කමික,     
ඩී. එවා. ශහේ්ඉවිතඉ  ජහ කමික,  එවා.එන්.  ක්ඉ  ශජශ වික. 

වජයෂකඨ සුගතගත කිරීවම් නිලධාරිුද - එ ස.එ ස.එ ස.  වඉධන ජහතඉ, එවා.ක.ඩී. ජශ ෝරි ශජශ වික, ශජ්. ශ ෞෂ්ඨඉඩ් ජහතඉ, 
එ ස.බී.වී.එන්.ටී. ්ර ඉන්දු ජහ කමික, ක.එ ස.තා.එ ස. අදි ඉරි ජහතඉ  

පතලගත කිරීවම් අධීක්ෂක - ශජ්.එවා. වීයසූරික ජහතඉ 

 
 

මුදල් හා සැපුතම් වදපාර්තවම්න්තුව 
 

අධයක්ෂ (මුදල්) -    

මුදල් හා ිකුම් කාර්යාං ය - ශ් .ක. අයි. ශවේ ඉය ක  ජහ කමික (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ - පරිපඉක ප  ඩී.ඩී.යූ.ශ් .මුේසාහ ජහතඉ,   
(්රයඉ  නිකයඉරිප  අයි.ශ් . වජයශවේ ය ජහ කමික, ඩී.තා.එවා. රූපසාහ ජහ කමික (නිශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප, එ ස.ක.ශ් .ඩී.තා. 
 නජඉය ජහතඉ, ආධන.එ ස.එවා. වජන්කය ඉ ජහ කමික, එවා. එල්. වික්රජ ජහතඉ, ්බ්ලිේ.ශ් .ඩී.එවා.  නජඉයසරි ජහතඉ, ටී.පී. ද 
ශ ොවාතඉ ජහ කමික (වහ ඉය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප  එල්.ඩී.එච්. ශජොල්ලිශපෝ ජහ කමික, එන්.ඩී.එච්.ඩී. ශපශධනයඉ ජහතඉ, 
්බ්ලිේ.්බ්ලිේ.එවා.ආධන.එ ස.එච්. වජය ඉක  ශජශ වික (පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉරිහුප 

සැපුතම් හා වස වා කාර්යාං ය - අනිල් ශහේ්ඉ්ව ස ජහතඉ, (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ - පරිපඉක ප   එච්.එ ස.තා.එන්.ශ් . ශහේය ක ජහ කමික 
(්රයඉ  නිකයඉරිප  එල්.බී.ආධන. පශජසරි ජහතඉ (නිශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉරිප  ශජ්.ක.ඩී. ජකසාහ ජහ කමික, ක.පී.ශ් .ශ් .පී. 
තික ය ක  ශජශ වික (වහ ඉය ්රයඉ  නිකයඉරිප  එ ස.ඊ.ශ් .ශ් .්ර ඉන්දු ජහ කමික, එල්.ක. යේවීය ජහ කමික, ක.අයි.බී. 
වීයතුාප ශජශ වික, ඩී.ආධන.ක.එ ස.ඩී. ශවේ්න්ති ජහ කමික, ටී.ජී.  ඉකසූරික ජහතඉ, ටී.එච්.එවා.යූ. තිරිජඉන්  ජහතඉ 
(පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉරිහුප 

ආහාරපාන ිකුම් කාර්යාං ය  - අයි.එ ස.ක.ශ් . මදිරිසාහ ජහතඉ (වහ ඉය පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉමේප 

වජයෂකඨ ගබඩා නිලධාරි - ශ් .ඩී.  පික  ජහතඉ  



 

xxi 

භාර ගැය වම්  නිලධාරි -   

සරප් -   එ ස.ජී.එන්.ජී. යධනජශවේ  ජහතඉ 

ගබඩා භාරකරු (කාර්මික) -  එ ස.පී.පී. සල්්ඉ ජහතඉ 

මිල  ජ ගැය වම්  නිලධාරි -  ක.ඊ.එවා.පී. ශපශධනයඉ ජහතඉ 

ගබඩා භාරකරු-  

 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිවන්රු වදපාර්තවම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිවන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදි ඉරි ජහතඉ 

නිවයෝජය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිවන්රු -    

ප්රධාන පරීක්ෂක (ිරවිල්)  -  තා. එවා.  ඉකසූරික ජහතඉ 

වජයෂකඨ ප්රධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ්බ්ලිේ.ජී.්බ්ලිේ.එ ස.පී.පී.බී. වීයශ ෝන් ජහතඉ  

පරීක්ෂක (ිරවිල්) -    

වජයෂකඨ පරීක්ෂක (විදුලි) -  එවා. එවා. ඇල්විටිපක ජහතඉ  

සහකාර ප්රධාන නිලධාරි - ක.එල්.ක.යූ. අජයසාහ ජහ කමික    

වජයෂකඨ කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ්බ්ලිේ.ආධන.ක. ද ජදල් ජහතඉ, පී.්බ්ලිේ.ක.යූ.ශ් . දකඉය ක  ජහතඉ, පී.ආධන.  රුේඉතික  ජහතඉ , 
පී.ක.එවා. කලි ක  නජඉය ජහතඉ  

කාර්මික නිලධාරි (ිරවිල්) - එච්.ඩී. ජකශ ොඩි ජහ කමික 

 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන වදපාර්තවම්න්තුව 

අධයක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන වස වා)  -  

විධායක සූපවේ ජ-  ශ් .ඩී.එවා. පදශරෝනිකවා ජහතඉ  

විධායක  ගෘහ පාලක -  ඩී.ඩී.අයි. තුෂ්ඨඉය ජහතඉ 

ආහාරපාන කළමනාකරු -  ශ් .එ ස.එච්.  ලින් ශයොඩ්රිගු ජහතඉ,   

නිවයෝජය ආහාරපාන කළමනාකරු -  ්බ්ලිේ.එ ස.ආධන. කයශන්න්ද්රසාහ ජහතඉ  

සහකාර විධායක සූපවේ ජ -  ්බ්ලිේ.ඩී.ශජ්.ඩී. වික්රජසාහ ජහතඉ 

සහකාර ගෘහපාලක -  එ ස.ඩී. ශපශධනයඉ ජහතඉ 

වජයෂකඨ ආපන ාලා කළමනාකරු -  

ආපන ාලා කළමනාකරුවවෝ - ්බ්ලිේ.එවා.එවා. ශපශධනයඉ ජහතඉ, ශ් .ක.ඩී.ක. විශජ්සරි ජහතඉ, ශ් .ක.ක. ජකන්ත ජහතඉ, එල්.පී. 
ශපශධනයඉ ජහතඉ, එ ස.පී.එන්. චන්ද්රසරි ජහතඉ, එවා.තා. ශධනණු ඉ ජහ කමික, එ ස.ශ් .එන්. දමින්ද ජහතඉ 

උදයාන අධීක්ෂක - ආධන.එ ස.ශජ්. යඉජප් ෂ්ඨ ජහතඉ 

වජයෂකඨ ගෘහපාලක අධීක්ෂකවරු - එ ස.ඩී.ඊ.එ ස.එන්.  රුේඉය ක  ජහතඉ, ශ් .එන්.  වා ඉක  ජහතඉ.  

ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - එවා.ඩී. ය ක සරි ජහතඉ, ශ් .එච්. කවපඉක ජහතඉ, ජී.ආධන.එවා.ශ් .ඩී. ප සක ක ජහතඉ 

ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එ ස.ජී.යූ. ජකසරි ජහතඉ, ශ් .එවා. සුජ වීය ජහතඉ, ශ් .පී.එවා. ්කයයපඉනි ජහතඉ, එවා.ක.එන්. ශවේ ඉධීය 
ජහතඉ, බී.එ ස.තා. ශපශධනයඉ ජහතඉ, ජී.ඩී. අනිල් ජහතඉ, ්බ්ලිේ.එන්.ආධන. විශජ්්ධනය  ජහතඉ, ඩී.එච්.බී.බී. ප කජසරි ජහතඉ, 
එන්.්බ්ලිේ.එ ස. ටියුරින් ජහතඉ, එච්.ඩී.ටී. ප්රිකන්ත ජහතඉ, ක.ඩී.ඩී.එවා. ගුේශවේ ය ජහතඉ, එවා.ශජ්. පජශ  ජහතඉ, 
එච්.ආධන.ශ් .එවා.ශ් . පීරිවා ජහතඉ 

මුළුතැන්වගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -   ජී.ක. විශජ්සාහ ජහතඉ   

අං  භාර සූපවේ ජුද - ශ් .්බ්ලිේ.ජී. නිවාවා  ජහතඉ, එල්.ශ් .තා.එවා. පජ ඉක  ජහතඉ, ඩී.එ ස.එ ස.එ ස.බී.උකපශන් ජහතඉ, පී.ආධන. 
විශජ්සාහ ජහතඉ. 

වජයෂකඨ ප්රධාන සූපවේ ජ -  ශ් .ඩී.යූ. ගුේය ක  ජහතඉ 

ප්රධාන සූපවේ ජුද - ශජ්.එ ස.ආධන. ශ්රේජකඉල් ජහතඉ, ශ් .ඩී. පිකසරි ජහතඉ,  ඩී.එච්.ක.ක.  නජඉයසරි ජහතඉ, එච්. විශජ්සරි ජහතඉ, 
බී.ටී.ආධන. ශහේ්ඉජඉ  ජහතඉ, එ ස.්බ්ලිේ.එ ස.ජී.ඩී.තා. ්ල්පජ ජහතඉ, ආධන.පී.හෑකෙශ  ජහතඉ, ක.ක.ඩී.සුයාප ජහතඉ, ශ් .වී.ක. 
ජක්ධනය  ජහතඉ. 

වජයෂකඨ සහකාර පාර්ලිවම්න්තු නිලධාරි - එ ස.එ ස. යධනජශවේ  ජහතඉ 
 

 

වයවසකඅාදායක වස වා වදපාර්තවම්න්තුව 

අධයක්ෂ (වයවසකඅාදායක වස වා) - එච්. ඊ. ජ  ඉන්ත සල්්ඉ ජහතඉ  

සභාවල්ඛ්න කාර්යාං ය - එ ස.ශජ්. ශපශධනයඉ ජහතඉ (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ - පරිපඉක ප  පී.එච්.  නජඉයසාහ ජහතඉ, ශ් .ආධන. ශහේය ක 
ජහතඉ (්රයඉ  නිකයඉරිහුප    වී.පී.ජී.එවා. විදඉ පතියේ ජහ කමික, ආධන.ක.ආධන.එල් යේ්  ජහතඉ (නිශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප  
ක.තා.එෆා. නූෂ්ඨාය ක ජහ කමික (වහ ඉය ්රයඉ  නිකයඉරිප  එන්. කයශන්න්ද්ර්ර ඉ ා ජහතඉ, එච්.ඊ.තා. සල්්ඉ ජහ කමික, යූ.පී.බී.එ ස. 
උඳුශපෝ ජහතඉ, එන්.එන්. ශහටාටිශ  ජහ කමික, ඊ.එච්. ජකවීය ශජශ වික, ශ් .ඩී.ජී.එ ස. ක්රිෂ්ඨඉන්ත ජහතඉ, (පඉධනලිශ සන්තු 
නිකයඉරිහුප 



 

xxii 

පනත් වකටුම්පත් කාර්යාං ය - ජී. තච්ච යඉණි ශජශ වික, එ ස.එ ස.එ ස. ජබ්රු්  ජහතඉ (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ්රු - පරිපඉක ප         
ශ් . පී. චන්ද  ජහතඉ (නිශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉමේප, ශජ්.  සධනඩීන් ජහතඉ, ශ් .තා.ශ් . පීරිවා ජහ කමික, ්බ්ලිේ.එල්.එවා.ඩී. ද 
අල්විවා ජහ කමික, ආධන.ක.ඩී.එන්. ගිශකෝ්නී ජහ කමික  (වහ ඉය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප   ශජ්.ටී.එල්.පී. වීරය ජහතඉ, ඩී.ආධන.ශ් . 
යේසාහ ශජශ වික (පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉරිහුප 

කාරක සභා කාර්යාං ය - තා.අයි. දිවඉ ඉක  ජහ කමික (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ - පරිපඉක ප  එන්.එන්. ශේ්දල්්ක ජහතඉ (්රයඉ  
නිකයඉරිප  එවා.පී පජශ  ජහ කමික, (නිශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉරිප   ආධන.ක.එන්.ඩී. අල්විවා ජහ කමික, ආධන.තා.විජකතික  ජහතඉ, 
්බ්ලිේ.එ ස.එල්.එ ස. වීයසාහ ජහ කමික (වහ ඉය ්රයඉ   නිකයඉරිහුප   ඊ.ක.එන්.එ ස. එදිරිසාහ ජහ කමික,  එච්.එන්. 
්ර ඉන්දුපුල්ශල් ජහ කමික (පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉරිහුප   

රජවේ ිකුම් පිළිබඳ හා වප දු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාං ය - එන්.එවා. වික්රජය ක  ජහ කමික,  ක.තා.පී. සූරිකප්ශපරුජ 
ජහ කමික (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ්රු - පරිපඉක ප  තා.එ ස. බුක කසාහක ජහ කමික (්රයඉ  නිකයඉරිප  ක.එවා ද සල්්ඉ ජහතඉ, බී.ශජ්. 
අශබ්සාහ ජහ කමික (නි ශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප  එවා.ක.එ ස. ෂ්ඨහීඩ් ජහතඉ (වහ ඉය ්රයඉ  නිකයඉරිප  ශ් .එ ස.ජී. ශ් . 
ජක්ධනය  ජහතඉ, යූ.එ ස.එවා. ්රවඉෂිනි ජහ කමික, ශජ්.එ ස.එවා. නිධනජඉණි ජහ කමික, ජී.ශ් .තා. තික ය ක  ශජශ වික, ආධන.තා. 
 නකතික  ජහ කමික, එච්.එ ස.ඩී. ක් ජඉලි ශජශ වික, එ ස.එවා.  න්දුකශහේ්ඉ ජහ කමික (පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉරිහුප 

මහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාං ය - එවා.බී.  නලුප සජ  ජහතඉ (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ-පරිපඉක ප   එවා.ආධන.එ ස.එච්.ජී. 
වජයදි්ඉ ය ශජශ වික (්රයඉ  නිකයඉරිප   එච්.ආධන.තා. සල්්ඉ ජහතඉ, එවා.්බ්ලිේ.ටී.ආධන. ද සල්්ඉ ජහ කමික (නිශකෝජය ්රයඉ  
නිකයඉරිහුප    බී.එවා.යාගි ඉ ජහ කමික, ජී.එ ස.එච්.එවා. ප සක ක ජහ කමික, එච්.ජී.ශ් . බුශධි ඉ ජහ කමික (පඉධනලිශ සන්තු 
නිකයඉරිහුප 

අමාතයාං යීය උපවේ ක කාරක සභා කාර්යාං ය- ක.ක.එවා.පී.ශපශධනයඉ ජහතඉ (වහ ඉය අයය් ෂ්ඨ-පරිපඉක ප  
්බ්ලිේ.්බ්ලිේ.එන්.එවා.තා. ්ර ඉන්දු ජහතඉ (්රයඉ  නිකයඉමේප, තා.එ ස. සු සාහ ජහ කමික, ඩී.වී... වීයශ ෝන් ජහ කමික 
(නිශකෝජය ්රයඉ  නිකයඉරිහුප   ආධන.එ ස.ඩී.ශ් . ප්රිකදධන නී ශජශ වික (වහ ඉය ්රයඉ  නිකයඉරිප, තා.අයි.ටී. වය කචන්ද්ර 
ශජශ වික (පඉධනලිශ සන්තු නිකයඉමේප 

ුනසකතකාලයාධිපති -  එවා.එල්. සකඉ ක අහජඩ් ජහතඉ 

නිවයෝජය ුනසකතකාලයාධිපති - ශ් .ඩී.එවා. විශජ් ඉක  ශජශ වික 

සහකාර ුනසකතකාලයාධිපති -   ජී. ය ක ඉක  ජහතඉ      

කනිෂකඨ සහකාර ුනසකතකාලයාධිපති 1 ශරේණික - ්බ්ලිේ.ක. ගුේය ක  ජහතඉ      

කනිෂකඨ සහකාර ුනසකතකාලයාධිපති  -  එච්.ක.එවා.එවා. ශපශධනයඉ ජහතඉ 

ප්රධාන පර්වේෂණ නිලධාරි - ජී.  නජඉ ඉක  ජහතඉ  

වජයෂකඨ පර්වේෂණ නිලධාරිුද - එ ස. අකය්ඩීන් ජහතඉ, ජී.ආධන.අශතෂ්ඨඉ ශපෝපජ ජහ කමික, පී.එල්.ටී. එයන්දරණ ජහ කමික 

පර්වේෂණ නිලධාරි -   ආධන.එන්.එච්. විශජ්තික  ජහ කමික, එච්.පී.ක.එවා. අශබ්ශ ෝන් ජහ කමික, වි. මුයලිදඉවා ජහතඉ 

ප්රධාන පාර්ලිවම්න්තු කඅා පරිවර්තක - ්බ්ලිේ.එ ස.යූ.  ණ්්ඉය ජහතඉ  

නිවයෝජය ප්රධාන පාර්ලිවම්න්තු කඅා පරිවර්තකවයෝ - අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ් ඉධන ජහතඉ, ශජ්.ක.එවා.පී. ශපශධනයඉ ජහතඉ 

වජයෂකඨ පාර්ලිවම්න්තු කඅා පරිවර්තකවයෝ - ශ් .ඩී.ආධන. පශජසරි ජහතඉ, ක. වය්  ්ඉ න්දන් ජහතඉ, තා.ශජ්.  රුේඉය ක  
ජහතඉ, ක.ජී. ශජොහජඩ් ෆි් රි ජහතඉ, එවා.ආධන.එ ස. නිවඉ ස ජහතඉ, ජී.එෆා.බී. සුශධනෂ්ඨා්යන් ජහතඉ, එන්.බී.තා.ශජ්. නිවාවාප 
ජහ කමික, එච්.වී.එවා. හීන්ශදනික ජහ කමික, පී.එල්.පී.එල්.  නජඉයසරි ජහතඉ,   පී.  ඉන්ත නජඉධන ජහතඉ,  එවා.  යශ සෂ්ඨා නජඉධන 
ජහතඉ, ආධන. ්වන්ති ශපශධනයඉ ජහ කමික, එ ස. අකය ක නජඉධන ජහතඉ, ජී. ශජකචන්ද්ර ජහතඉ. 

පාර්ලිවම්න්තු කඅා පරිවර්තකවයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ය සජශ  ජහතඉ, එ ස.එච්.එ ස. යඉමිවා ජහතඉ, ඊ.ක. අජයශවේ  
ජහතඉ, ඊ.එ ස.එන්.එවා.එ ස. ක  ඉක  ජහතඉ, ක.එල්.ක.ඩී. තියුමිණී ජහ කමික, එ ස.මශවඩ්.එ ස. අවා ඉ ජහතඉ, ක.ආධන. 
තිරු නජඉධන ජහ කමික, එ ස.අයි.එ ස. ෆඉස ජහතඉ, එන්.ශජ්. වික්රජශ  ජහතඉ, පී.එ ස.ක. හුශවේන් ජහතඉ, බී.එ ස. යතාල් ජහතඉ 

 

 
 
 

වත රතුරු පේධති හා කළමනාකරණ වදපාර්තවම්න්තුව 
 

අධයක්ෂ (වත රතුරු පේධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එ ස.තා. ශපශධනයඉ ජහතඉ  

පේධති ඉංජිවන්රු - එන්.බී.යූ.  ්පමු් ජහතඉ           

පේධති  වි කවල්ෂක - තා.ශජ්. විල්ශකෝයආයච්චි ජහතඉ 

සන්නිවේදන / ආරක්ෂක ඉංජිවන්රු - ජී. එන්. ක් ජහල් ජහතඉ  

පේධති සැලසුම්කරු -  එ ස.එන්.තා.වික්රජසාහ ජහතඉ 

පේධති පාලක -  ක.එවා.ඩී.එ ස. වික්රජය ක  ජහතඉ  

වවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එවා.  රුේඉතික  ජහතඉ  

දත්ත පදනම් පාලක - එන්.එ ස.පී.යූ. ශ්රේජචන්ද්ර ජහතඉ 

වජයෂකඨ පරිගණක වැඩසයහන් සම්පාදක - ඩී. පණ්ඩිත ජහතඉ, පී.එ ස.එ ස. චන්දිජඉ ශජශ වික 

පරිගණක වැඩසයහන් සම්පාදක - එවා.ක.ක.බි.අතුශ ෝයක ජහ කමික 

වජයෂකඨ වවබ් සංසකකාරක (ිරංහල / ඉංග්රීිර) - යූ.එල්. ගීප ශ  ජහතඉ  

වජයෂකඨ වවබ් සංසකකාරක ( ඉංග්රීිර/ වදමළ) - එ ස.එන්.එ ස. ෂි ෆඉ්  ජහතඉ  
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වජයෂකඨ සහකාර පරිගණක වැඩසයහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී.  නශධන ජහ කමික 

වජයෂකඨ සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිශවේයඉ ජහ කමික 

පාර්ලිවම්න්තු නිලධාරි - ්බ්ලිේ.වී.ආධන.වික්රජය ක  ජහතඉ. 

වජයෂකඨ පරිගණක රියාකරුවවෝ - පී. ශජහන්කඉ ජහ කමික, ශජ්.එවා. ශ ොළෙශ  ජහතඉ, ශ් .ජී.එවා. ශවේ්න්දි ජහ කමික,  
්බ්ලිේ.එච්.යූ.ඩී. පිකතුාප ජහතඉ, එන්.ඩී.ඩී.පී. ශ්රේජසරි ජහතඉ, ශ් .පී.පී.එවා . ශයෝජ්ධනය  ජහතඉ, ්බ්ලිේ.ඩී.ක. ජකරු් ෂි 
ජහ කමික, එල්.ජී. ආශි්  අලි ජහතඉ, ක.ආධන.එ ස. රි ඉවා අලි ජහතඉ, ක.එ ස. ෆවුසුල් අීරන් ජහතඉ  

වජයෂකඨ පරිගණක තාක්ෂණවේ ජ - ජී.එ ස.ටී. ශපශධනයඉ ජහතඉ, එච්.එවා. වතයකය ක ජහතඉ  

වජයෂකඨ තාක්ෂණ සහකාර - වී.ආධන.එවා.ශජ්. ශවෝජය ක  ජහතඉ, ්බ්ලිේ.එවා. සුයාප ජහතඉ 
 
 
 

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්තුව 
 

මහජන වස වා නිලධාරි  - ්යි.එල්.ආධන. නූටඉන් ජහ කමික 

මාධය නිලධාරි (නි කචල සහ වීියවයෝ ාායාූපප) - යූ.ජී.එන්. දුමින්ද ජහතඉ 

මහජන වස වා කාර්යාල සම්බන්ධීකාරක  -  එවා.ශජක්ර ඉ ා ජහතඉ (ශදජළප 

මාධය කාර්යාල සම්බන්ධීකාරක  - එවා.ක.එවා.ශ් .සල්්ඉ ජහතඉ (සාහකප 
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xxvii 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

[2020, ஓகஸ்ட் 05 தபாதுத் மதர்தலில் ததாிவுதசய்யப்பட்மடார்] 

 அ 

அமசாக்க, பிாியந்த  (புத்தளம்) 

அகடக்கலநாதன்,  தசல்வம் (வன்னி) 

அத்தநாயக, அத்தநாயக்க முதியன்மசலாமக குடாபண்டா திஸ்ஸ (மதசியப் பட்டியல்) 

அத்துமகாரல, திருமதி தலதா  (இரத்தினபுாி) 

அதாஉல்லா, அஹமட் தலப்கப மாிக்கார் (திகாமடுல்ல) 

அதுமகாரல, அதுமகாராலலாமக தபலவத்மத கவில நுவன் (திருமகாணமகல) 

அதுமகாரல, அமரகீர்த்தி (தபாலனறுகவ) 

அதுமகாரலமக, காாியவசம் சமிந்த சம்பத் (காலி) 

அப்புஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிமக ததான் தஹக்ரர் கஹஜினஸ் (புத்தளம்)  

அமபகுணவர்தன, பஹலமக மராஹித்த பியதிஸ்ஸ (களுத்துகற) 

அமபசிங்க, அமசாக்   (குருநாகல்) 

அமபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தகற) 

அமரசூாிய, தசல்வி ஹாினி (மதசியப் பட்டியல்) 

அமரமசன, இந்துனில் துஷார கிரான பத்திதரன்தனதஹலாமக (குருநாகல்) 

அமரவீர, மஹிந்த (அம்பாந்மதாட்கட) 

அமுனுகம, திலும் சுராஜ் பண்டார (கண்டி) 

அரம்மபதபால, திருமதி விஜயபால ஸ்ரீ நாராயண வாசல பண்டாரநாயக தமாதஹாட்டாலலாமக சீதா குமாாி (மதசியப் 

பட்டியல்) 

அலகியவன்ன, லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 

அலவத்துவல, மஜ.சீ. (குருநாகல்) 

அலஸ், டிரான் (மதசியப் பட்டியல்) 

அலுத்கமமக, மஹிந்தானந்த (கண்டி)  

அைஹப்தபரும, டலஸ் (மாத்தகற) 

இ 

இராசமாணிக்கம், சாணக்கியன் ராகுல் ராஜபுத்திரன் (மட்டக்களப்பு) 

இராமநாதன், அங்கஜன் (யாழ்ப்பாணம்)  

இஸ்ஹாக், அப்துல் ரஹுமான் (அனுராதபுரம்)  

உ 

உதயகுமார், மயில்வாகனம் (நுவதரலியா)  

உடுகும்புர, யூ.மக. சுமித், (குருநாகல்) 

உந்துதகாட, ரூபசிங்கஹமக பிரதீப் சமன் குமார (தகாழும்பு) 

 

 

எ 

எதிாிமான்ன, ஆரச்சிமக சஞ்சீவ (களுத்துகற)  

எல்லாவல, அகில (இரத்தினபுாி) 

எல்லாவல, லலித் (களுத்துகற)  

க 

கமணஷன், மமனா (தகாழும்பு) 

கப்ரால், அஜித் நிவாட் (மதசியப் பட்டியல்) 

கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (தகாழும்பு) 

கமமக, திருமதி டயனா (மதசியப் பட்டியல்) 

கமலத், சிறிபால, (தபாலனறுகவ) 

கருணாகரம், மகாவிந்தன் (மட்டக்களப்பு) 
கருணாதிலக, கயந்த (காலி) 

கலப்பத்தி, உபுல் சஞ்சீவ (அம்பாந்மதாட்கட) 
ககலயரசன், தவராஜா (மதசியப் பட்டியல்) 

கவிரத்ன, திருமதி ஜம்புகஹபிட்டிமயதகதர மராஹினி குமாாி விமஜரத்ன  (மாத்தகள) 

கமஜந்திரன், தசல்வராசா (மதசியப் பட்டியல்) 

காாியவசம், ஹபுதந்திாி கமமக சாகர (மதசியப் பட்டியல்) 

கிாிஎல்ல, லக்ஷ்மன் பண்டார (கண்டி) 
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கிாிந்திதகாட, உதயன சாமிந்த (கண்டி) 

குணதிலக்க, உதயகாந்த (மககாகல)  

குணவர்தன, திருமதி மகாகிலா ஹர்ஷணீ (கம்பஹா) 

குணவர்தன, திமனஷ் சந்திர ரூபசிங்க (தகாழும்பு) 

குணவர்தன, பந்துல (தகாழும்பு) 

குணவர்தன, யதாமிணீ நமராதம ரூபசிங்க (மதசியப் பட்டியல்) 

குமார், அ. அரவிந்த் (பதுகள) 

குமார்,  மவலு (கண்டி) 

குமார, ஜகத் (தகாழும்பு) 

குமாரசிங்ஹ, திருமதி கீதா சமன்மலீ (காலி) 

குமாரசிறி, மக.பீ.எஸ். (அனுராதபுரம்) 

குமாரதுங்க, தகவிந்து (மதசியப் பட்டியல்) 

தகாடமஹவா, நாலக (கம்பஹா) 

தகாடிதுவக்கு, கருணாதாஸ (மாத்தகற) 

மகாட்மடதகாட, என். நாலக்க பண்டார (மாத்தகள) 

  

ச 

சந்திரகாந்தன், சிவமநசதுகற (மட்டக்களப்பு) 

சந்திரமசன, எஸ்.எம்.(அநுராதபுரம்) 

சப்ாி, தமாதஹாமட் உகவஸ் தமாதஹாமட் அலி (மதசியப் பட்டியல்) 

சம்பந்தன், இராஜவமராதயம்  (திருமகாணமகல) 

சமரசிங்க, மஹிந்த புத்ததாஸ (களுத்துகற)  

சமரவீர, ஜயந்த (களுத்துகற)  
சித்தார்த்தன், தருமலிங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 

சியம்பலாப்பிட்டிய, ரஞ்ஜித்  (மககாகல) 

சிறிமசன, கமத்திாிபால (தபாலனறுகவ) 

சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 

சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 

சுமரஷ், வடிமவலு (பதுகள) 

தசதனவிரத்ன, மஜான்  (இரத்தினபுாி) 

மசமசிங்க, அசங்க தஷஹான் (அனுராதபுரம்) 

மசனாரத்ன, ராஜித (களுத்துகற) 
  

த 

த சில்வா, அகம்தபாடி தமாஹான் பிாியதர்ஷன  (காலி) 

த சில்வா, எச்.எம். பியல் நிஷாந்த (களுத்துகற) 

த சில்வா, கினிமக மமஹந்திர ஹர்ஷ  (தகாழும்பு) 

த சில்வா, சான் விஜயலால் (காலி) 

த சில்வா, நிமல் சிறிபால (பதுகள)  

தசநாயக்க, ததான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (பதுகள) 
திகம்பரம், பைனி. (நுவதரலியா)  

திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (நுவதரலியா)  

திசாநாயக்க, துமிந்த  (அனுராதபுரம்) 

திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வந்த் (மதசியப் பட்டியல்) 

திசாநாயக்க, விமலவீர (திகாமடுல்ல) 

திசாநாயக்க, திருமதி விமஜமகான் முதியன்மசலாமக மஞ்சுலா விமஜமகான் (மதசியப் பட்டியல்)  

திசாநாயக்க, மறாஹண (மாத்தகள) 

திலீபன், குலசிங்கம் (வன்னி) 

தினுஷான், ததனகம வித்தாரனமக சானக (அம்பாந்மதாட்கட) 

திஸ்ஸகுட்டி, ஆரச்சிமக சமிந்த ஜானக (பதுகள) 

திஸாநாயக்க, அனுர குமார  (தகாழும்பு) 

துஷ்மந்த, எச்.ஆர்.சாரதீ (மககாகல) 

ததன்னக்மகான், பிரமித்த பண்டார (மாத்தகள)  

ததன்னக்மகான், ஜனக பண்டார (மாத்தகள) 

ததனிபிடிய, சுதர்ஷன (பதுகள) 

மதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்)  

ததாடங்தகாட, இசுரு (காலி) 

ததாண்டமான்,  ஜீவன் (நுவதரலியா) 

ததாலவத்த, பிமரம்நாத் சி. (தகாழும்பு) 

ததளபீக், முஹம்மது ஷாீப் (திருமகாணமகல)  
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ந 

 

நந்தமசன, எச். (அனுராதபுரம்) 

நவரத்ன, அசங்க சமிதஜீவ (குருநாகல்) 

நவனந்த, கயாஷான் (தமானராககல) 

நஸீர், அஹமட் தசய்னுலாப்தீன் (மட்டக்களப்பு) 

நாணாயக்கார, மலிகஸ்தப மகாரமலமக நலின் மனுஷ  (காலி) 

நாணாயக்கார, வாசுமதவ  (இரத்தினபுாி) 

நிசாந்த, சனத்  (புத்தளம்) 

நிர்மலநாதன், இருதயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

தநல்சன், மஹவா கஜமன் பத்தினிமக கிங்ஸ் குமார் (தபாலனறுகவ) 

மநாகராதலிங்கம், சு. (வன்னி) 
 

ப 
  

பண்டார, சாந்த (குருநாகல்) 

பண்டார, ராஜபக்ஷ வாசல ததன்னமகான் முதியன்மசலாமக ரஞ்சித் (மதசியப் பட்டியல்) 

பதியுதீன், அப்துல் ாிஷாட் (வன்னி) 

பதிரண, அகலங்க புத்திக உதித ததத்துவ (மாத்தகற) 

பதிரண, ரமமஷ் (காலி) 

பர்னாந்து,  அருந்திக  (புத்தளம்) 

பர்னாந்து, கச்சக்கடுமக நலின் ருவன்ஜீவ (கம்பஹா) 

பர்னாந்து, நாலக ஜூட் ஹாீன் (மதசியப் பட்டியல்) 

பர்னாந்து,  மஜான்ஸ்ரன் (குருநாகல்) 

பளீல், தமாஹமட் மர்ஜான் அஸ்மி (மதசியப் பட்டியல்) 
பஸ்குவல், அனுப பியும் (களுத்துகற)  

பாலசூாிய, தாரக்க (மககாகல) 

பியதிஸ்ஸ, நிமல் (நுவதரலியா) 

பிாிஸாந்தி, திருமதி முதிதா (இரத்தினபுாி) 

பிமரமதாஸ, சஜித் (தகாழும்பு) 

பிமரமரத்ன, உத்திக (அனுராதபுரம்) 

பிமரமஜயந்த், அச்சிமக ததான் சுசில்  (தகாழும்பு) 

பீாிஸ், காமினி லக்ஷ்மன் (மதசியப் பட்டியல்) 

புஷ்பகுமார, அ.ப. ஜகத் (தமானராககல) 

தபர்னாந்துபுள்மள, திருமதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 

தபமரரா, மபாதியாபதுமக டிலான் பிாியன்ஜன் அன்ஸ்லம் (பதுகள) 

தபமரரா, தகட்டதகாட கமமக ஜயந்த (மதசியப் பட்டியல்) 

தபமரரா, சகமதாருமக சுஜித் சஞ்ஜய (மககாகல) 

தபமரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டதபந்திமக நிமராஷன் அர்ட்லி பிாியந்த  (புத்தளம்) 

மபருதகாட, விஜித (தமானராககல) 

கபசல், தமாஹமட் காசிம் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 

தபான்மசகா, சரத் (கம்பஹா)  

தபான்னம்பலம், கமஜந்திரகுமார் காங்மகசர் (யாழ்ப்பாணம்) 
 

ம 

 

மஞ்சுல, எல்.எச். சுதத் (மககாகல) 

மத்தும பண்டார, ரத்நாயக்க முதியன்மசலாமக ரஞ்சித் (மதசியப் பட்டியல்) 

மாிக்கார், எஸ்.எம். (தகாழும்பு) 

மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 

மஹ்ரூப், இம்ரான் (திருமகாணமகல) 

மாக்கார், இம்தியாஸ் பாக்கிர் (மதசியப் பட்டியல்) 

மாயாதுன்ன, சிந்தக அமல் (புத்தளம்) 

மான்னப்தபரும, அ. அஜித் குமார (கம்பஹா) [2021 ஏப்பிரல் 08ஆம் திகதியிலிருந்து] 

முசம்மில், தமாதஹாமட் (மதசியப் பட்டியல்) 

முஸாரப், சபியுல் முதுநபீன் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 



 

xxx 

ய 

யாப்பா, அநுர பிாியதர்ஷன  (குருநாகல்) 

 யாப்பாபண்டார, வசந்த (கண்டி) 
 

ர 

ரணசிங்க, ஆரச்சிமக தராஷான் அநுருத்த  (தபாலனறுகவ) 

ரணதுங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரணவக்க, அச்சிமக பாட்டளி சம்பிக  (தகாழும்பு) 

ரணவக, நிபுண (மாத்தகற) 

ரணவீர, புளத்தவலமக பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. (நுவதரலியா) 

ரத்நாயக்க, குமாரசிறி (தமானராககல) 

ரத்வத்மத, தலாஹான்  (கண்டி) 

ரதன மதரர், வண. அத்துரலிமய (மதசியப் பட்டியல்) [2020 டிசம்பர் 18] 

ரத்னமசக்கர, பஸ்நாயக்க யசரத்னலாமக குணபால (குருநாகல்) 

ரஹீம், அப்துல் அலி சப்ாி தமாஹமட் (புத்தளம்) 

ரஹுமான், தமாதஹாமட் முஜிபுர் (தகாழும்பு) 

ராகவன், சுமரந்திர (மதசியப் பட்டியல்) 

ராதாகிருஷ்ணன், மவலுசாமி  (நுவதரலியா) 

ராமநாயக்க, அ.அ. ரஞ்சன் லிமயா சில்தவஸ்டர் (கம்பஹா) [2021 சனவாி 12ஆந் மததிய மமல் நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்ககமய 

உறுப்புாிகம வறிதானது] 

ராமமஷ்வரன், மருதபாண்டி (நுவதரலியா) 

ராஜகருணா, ஹர்ஷன சுபுன் (கம்பஹா) 

ராஜபக்ஷ, அஜித் (அம்பாந்மதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, குணதிலக (கண்டி) 

ராஜபக் ஷ, சமல் (அம்பாந்மதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, சஷீந்திர (தமானராககல) 

ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்மதாட்கட)  

ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (குருநாகல்) 

ராஜபக்ஷ, ராஜபக்ஷ பதிரன்தநதஹலாமக உபுல் மமஹந்திர (கம்பஹா) 

ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (தகாழும்பு) 

ராஜபக்ஷ, ராஜமந்திாிலாமக திலக் (திகாமடுல்ல) 
  

ல 

லான்சா, அந்தனி நிமல் (கம்பஹா) 

லியனமக, உடகம லியனமக வருண பிாியன்த (இரத்தினபுாி) 

தலாக்குமக, காமினி குலவங்ஷ (தகாழும்பு) 

 

வ 

வக்கும்புர, ஜானக  (இரத்தினபுாி) 

வமலதபாட, காமினி (இரத்தினபுாி) 

வன்னிஆரச்சி,  திருமதி பவித்ராமதவி (இரத்தினபுாி) 

விக்கிரமசிங்ஹ, திருமதி ராஜிகா (மககாகல) 

விக்கிரமநாயக்க, விதுற (களுத்துகற) 

விக்ரமரத்ன, இரான் (மதசியப் பட்டியல்) 

விக்மனஸ்வரன், கனகசபாபதி விஸ்வலிங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 

விதாரண, திஸ்ஸ (மதசியப் பட்டியல்)  

விதான, எம்.டபிள்யு.டீ.சஹன் பிரதீப் (கம்பஹா) 

விதானமக, அங்கும்பர ஆரச்சிமக மஹஷான் விஜய (இரத்தினபுாி) 

விதானகமமக, மதனுக அமித் (பதுகள) 

விதானமக, மதுர (தகாழும்பு) 

வியாமைந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப்பு) 

விமஜசிங்ஹ, மஹரத் முதியன்மசலாமக, தர்மமசன (தமானராககல) 

விமஜசிறி, தலாகுகஸ்ததாட்ட வித்தாரணமக சமிந்த (பதுகள) 

விமஜசுந்தர, விமஜசுந்தர முதியன்மசலாமக மராஹண பண்டார (அனுராதபுரம்) 
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விமஜமசகர, கஞ்சன (மாத்தகற) 

வீரக்தகாடி, சந்திம (காலி) 

வீரசிங்க, டீ. (திகாமடுல்ல) 

வீரசிங்க, ஜயந்த (மதசியப் பட்டியல்) 

வீரசிங்ஹ, கமமக ஹத்ததாடுவ வீரசுமன (மாத்தகற) 

வீரமசக்கர, சரத் (தகாழும்பு) 

வீரவங்ஸ, விமல் (தகாழும்பு) 

தவதஆரச்சி,  திலிப் (அம்பாந்மதாட்கட) 

தவல்கம, குமார (களுத்துகற) 

 

ற 

றம்புக்தவல்ல, தகதஹலிய (கண்டி) 

  

ஜ 

ஜயதகாடி, ஆரச்சிலாமக சிசிர (கம்பஹா) 

ஜயசுமன, சன்ன சுகத் (அனுராதபுரம்) 

ஜயமசகர, தயாசிறி (குருநாகல்)  

ஜயமசகர, ஹல்கந்தலிய மலகமலாமக பிமரமலால்  (இரத்தினபுாி) 

ஜயதிலக்க, விதான பதிரணமக மிலான் சஜித் (கம்பஹா) 

ஜயமஹ, நலின் பண்டார (குருநாகல்)  

ஜயரத்ன, அநுராத (கண்டி) 

ஜயரத்ன, பியங்கர (புத்தளம்)   

ஜயவர்தன, மசனாதீரமக ததான் கவிந்த மஹஷான் (கம்பஹா) 

  

ஹ 

ஹக்கீம், அப்துல் ரவூப் ஹிபதுல் (கண்டி) 

ஹாீஸ், ஹபீப் தமாஹமட் தமாஹமட்  (திகாமடுல்ல) 

ஹாஷிம், அப்துல் ஹலீம் தமாஹமட் (கண்டி) 

ஹாஷிம், கபீர் (மககாகல) 

மஹரத், எச்.எம். சமன்பிாிய (குருநாகல்) 

மஹரத், கனக (மககாகல) 

மஹரத், டி.பி. (குருநாகல்) 

மஹரத், ஜயரத்ன (குருநாகல்) 

மஹரத், ஹிட்டிஹாமி அப்புஹாமிலாமக ததான்  இந்திக அநுருத்த (கம்பஹா) 

மஹரத், மஹரத் முதியன்மசலாமக சாித்த (மதசியப் பட்டியல்) 

மஹரத், மஹரத் முதியன்மசலாமக விஜித (கம்பஹா)   
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இலங்ககச் சனநாயக மசாசலிசக் குடியரசு 

சனாதிபதி 

மமதகு மகாட்டாபய ராஜபக்ஷ  

அகமச்சரகவ  

 

பிரதம அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் - மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

நீர்ப்பாசன அகமச்சர்  - மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ 

ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும் - மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன  

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்மகாலாசானும் - மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து  

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

சுகாதார அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்சி  

கடற்தறாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா 

மபாக்குவரத்து அகமச்சர் - மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக 

வர்த்தக அகமச்சர்  - மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன 

அரசாங்க மசகவகள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர் - மாண்புமிகு  ஜனக பண்டார ததன்னமகான்  

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க 

தவகுசன ஊடக அகமச்சர் - மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல 

மின்சக்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும 

ககத்ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ  

சுற்றாடல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர 

காணி அகமச்சர் - மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன  

கமத்ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக 

நீர் வைங்கல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார 

வலுசக்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில  

தபருந்மதாட்ட அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரமமஷ் பதிரண  

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன 

சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்  - மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க  

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ 

நீதி அகமச்சர் - மாண்புமிகு எம்.யு.எம். அலி சப்ாி   

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசகர  
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இராஜாங்க அகமச்சர்கள் 
 

அரச பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ இராஜாங்க அகமச்சரும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சரும் - மாண்புமிகு 

சமல் ராஜபக்ஷ 

கல்விச்  சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்ககலக்கைகங்கள் மற்றும் ததாகலக்கல்வி மமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் 

பிமரமஜயந்த   

தவளிநாட்டுத் ததாைில்வாய்ப்பு மமம்பாடு மற்றும் சந்கதப் பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன 

சூாிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு துமிந்த  திசாநாயக்க 

பத்திக், ககத்தறித் துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர 

கூட்டுறவுச் மசகவகள், சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்மவார் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு லசந்த 

அலகியவன்ன  

ஆரம்ப சுகாதார மசகவகள், ததாற்று மநாய்கள் மற்றும் தகாவிட் மநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

(கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்மள 

ததன்கன, கித்துல் மற்றும் பகன தசய்கககள் மமம்பாடு மற்றும் அகவ சார்ந்த தபாறிமுகற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 

பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து 

கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு நிமல் லான்சா 

வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, , யாகன மவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள் 

காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க 

களஞ்சிய வசதிகள், தகாள்கலன் முகனயங்கள், துகறமுக வைங்கல் வசதிகள் மற்றும் இயந்திரப் படகுகள், கப்பற்தறாைில் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர 

வாகன ஒழுங்குறுத்துகக, மபருந்துப் மபாக்குவரத்துச் மசகவகள் மற்றும் புககயிரதப் தபட்டிகள் மற்றும் மமாட்டார் வாகன ககத்ததாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு திலும் அமுணுகம 

உர உற்பத்தி மற்றும் வைங்கல்கள், இரசாயன உரங்கள் மற்றும் கிருமிநாசினிப் பாவகன ஒழுங்குறுத்துகக இராஜாங்க அகமச்சர் - 

மாண்புமிகு தமாஹான் த சில்வா 

அறதநறிப் பாடசாகலகள், பிாிமவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விஜித மபருதகாட 

மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தராஷான் ரணசிங்க 

இரத்தினக்கல், தங்க ஆபரணங்கள் சார்ந்த ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சரும் சிகறச்சாகலகள் முகாகமத்துவம் மற்றும் 

சிகறக்ககதிகள்  புனர்வாழ்வளிப்பு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சரும் - மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்மத 

கரும்பு, மசாளம், மர முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட சிறு தபருந்மதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி மமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர 

மதசிய மரபுாிகமகள், அருங்ககலகள் மற்றும் கிராமியச் சிற்பக்ககலகள் மமம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

விதுற விக்கிரமநாயக்க 

சமுர்த்தி, உள்ளக தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க 

கம்பனித் மதாட்டங்ககள மறுசீரகமத்தல், மதயிகல மற்றும் இறப்பர் மதாட்டங்கள் சார்ந்த பயிர்ச்தசய்கக, ததாைிற்சாகலககள 

நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் மதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி மமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் -   மாண்புமிகு கனக மஹரத் 

கிராமிய மற்றும் பிரமதச நீர்க் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த  

பிராந்திய உறவு நடவடிக்கககள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய 

அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்ககள வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்தறாைில் 

அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர 

கிராமிய வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு இந்திக 

அனுருத்த  
மகாவலி வலயங்ககள அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகைிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் தபாது உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்  

கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்மதக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - 

மாண்புமிகு  அனுராத ஜயரத்ன 

பின்தங்கிய கிராம பிரமதச அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு மற்றும் சிறுதபாருளாதார பயிர்ச்தசய்கக மமம்பாட்டு  இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு ச. வியாமைந்திரன் 

 கிராமிய மற்றும் பாடசாகல விகளயாட்டு உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு மதனுக 

விதானகமமக  

விமானச் மசகவகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு டி.வி.சானக  

சுமதச கவத்திய முகறகளின் மமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்மவத கவத்தியசாகலகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி 

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, கல்விச் மசகவகள் மற்றும் பாடசாகலகள் உட்கட்டகமப்பு 

வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா  

பிரம்புகள், பித்தகள, மட்பாண்டங்கள், மரப்தபாருட்கள் மற்றும் கிராமியக் ககத்ததாைில் மமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

பிரசன்ன ரணவீர  

கால்நகட வளங்கள், பண்கணகள் மமம்பாடு, பால் மற்றும் முட்கட சார்ந்த ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  டி.பி. மஹரத் 

நகர அபிவிருத்தி, ககரமயாரப் பாதுகாப்பு, கைிவுப்தபாருள் அகற்றுகக மற்றும் சமுதாயத் தூய்கமப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - 

மாண்புமிகு நாலக்க தகாடமஹவா 

ஔடத உற்பத்திகள், வைங்குகககள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகக இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன 

மதாட்ட வீடகமப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்  

தநல் மற்றும் தானிய வகககள், மசதன உணவுகள், மரக்கறிகள், பைவகககள், மிளகாய், தவங்காயம் மற்றும் உருகளக்கிைங்குச் தசய்கக 

மமம்பாட்டு, விகத உற்பத்தி மற்றும் உயர் ததாைில்நுட்ப இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ  

திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததாைில் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) சீதா அரம்மபதபால  

நிதி, மூலதனச் சந்கத மற்றும் அரச  ததாைில்முயற்சி மறுசீரகமப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்  
 

 



 

xxxv 

தவிசாளர் குைாம்  

 

மாண்புமிகு மவலு குமார், மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா, மாண்புமிகு (திருமதி) மராஹினி குமாாி 

விமஜரத்ன, மாண்புமிகு மஹசா விதானமக, மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு (திருமதி) மகாகிலா குணவர்தன, 

மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு சாணக்கியன் 

ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம், மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு (கலாநிதி) 

(தசல்வி)ஹாினி அமரசூாிய.    
 

பாராளுமன்றக் குழுக்கள் 

ததாிவுக்குழு 
மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன, 

மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு 

விமல் வீரவங்ச, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல,  மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க, 

மாண்புமிகு றவுப் ஹக்கீம், மாண்புமிகு விஜித மஹரத், மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்.  

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ, மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, 

மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு 

(மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் 

வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க, 

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க, மாண்புமிகு றவுப் 

ஹகீம், மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு  டிலான்  தபமரரா, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு 

ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு மமனா கமணசன், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

நிகலயியற் கட்டகளகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த, மாண்புமிகு  டிலான்  

தபமரரா, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண்புமிகு 

சுஜித் தபமரரா, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுமரன் ராகவன்.  

சகபக்குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு 

கஞ்சன விமஜமசகர, மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்மபதபால, 

மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு (மமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட, மாண்புமிகு ஜகத் குமார, மாண்புமிகு கிங்ஸ் 

தநல்சன், மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு 

மர்ஜான் பளீல், மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமமக.   

ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமகள் பற்றிய குழு  

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு விஜித மபருதகாட, மாண்புமிகு கனக மஹரத், மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, 

மாண்புமிகு  அனுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு 

ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு மவலு குமார், மாண்புமிகு (திருமதி) மகாகிலா குணவர்தன, 

மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னமகான், மாண்புமிகு ஷான் விஜயலால் த சில்வா, மாண்புமிகு க.வி. விக்மனஸ்வரன், 

மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க, மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண (தவிசாளர்), மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு துமிந்த  திசாநாயக்க, 

மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர, மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்மள, மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, மாண்புமிகு 

ஹாின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா, மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க, மாண்புமிகு 

புத்திக பத்திரண, மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்,  மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் 

கலப்பத்தி, மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னமசக்கர, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில், மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய.  

அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) சாித்த மஹரத் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக, 

மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன, மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த, மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு திளும் 

அமுணுகம, மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத், மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசகர, மாண்புமிகு டி.வி.சானக, மாண்புமிகு 

(கலாநிதி) நாலக தகாடமஹவா, மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால், மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, 

மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு 

இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. 

ததாலவத்த, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்.  

 



 

xxxvi 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசகர, மாண்புமிகு சுசில் பிமரமஜயந்த, மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு 

டி.வி.சானக, மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடமஹவா, மாண்புமிகு விஜித மஹரத், மாண்புமிகு டிலான்  தபமரரா, மாண்புமிகு 

குமார தவல்கம, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த மஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு இசுரு 

ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான, 

மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

தபாது மனுக்கள் பற்றிய  குழு   

மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு ஜானக 

வக்கும்புர, மாண்புமிகு ச. வியாமைந்திரன், மாண்புமிகு மதனுக விதானகமமக, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு 

இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு குமார தவல்கம, மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, 

மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு அமசாக்க பிாியந்த, மாண்புமிகு ஜயந்த 

தகட்டதகாட, மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு வருண லியனமக, 

மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன், மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், 

மாண்புமிகு நிபுண ரணவக, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ,  

உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு 

 மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு 

திமனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா, மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல 

குணவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரமமஷ் 

பதிரண, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்மள, மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு 

மஜான் தசதனவிரத்ன, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு விஜித மஹரத், மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், 

மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுமகாரல, பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்மசகா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்.  

இகணப்புக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா, மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, மாண்புமிகு  ஜனக பண்டார ததன்னமகான், மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, 

மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு 

மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரமசன, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக, மாண்புமிகு வாசுமதவ 

நாணாயக்கார, மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரமமஷ் பதிரண, மாண்புமிகு பிரசன்ன 

ரணதுங்க, மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசக்கர, மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ, மாண்புமிகு 

லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, மாண்புமிகு 

(மபராசிாியர்) சாித்த மஹரத்.   

பின்வாிகச உறுப்பினர் குழு   

மாண்புமிகு மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு சு. மநாகராதலிங்கம், 

மாண்புமிகு தசல்வராசா கமஜந்திரன், மாண்புமிகு கபில அதுமகாரல, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ 

எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு கருணாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு நாலக பண்டார மகாட்மடதகாட, மாண்புமிகு (மமஜர்) 

சுதர்ஷன ததனிபிடிய, மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மமசன, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு மராஹண பண்டார, 

மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் 

இராசமாணிக்கம், மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க.  

சட்டவாக்க நிகலயியற் குழு    
மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, 

மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு 

மகாவிந்தன் கருணாகரம், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா, 

மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு மதுர விதானமக, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், மாண்புமிகு (சனாதிபதி 

சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க.  

 



 

xxxvii 

அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழுக்கள் 

பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் 

தபான்மசகா, மாண்புமிகு டிரான் அலஸ், மாண்புமிகு (மமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட.   

நிதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க, மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால், மாண்புமிகு பாட்டளி 

சம்பிக ரணவக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு ஜகத் குமார, மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் 

விதான, மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார.   

புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண, மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ 

எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு மக.பி.எஸ். குமாரசிறி, மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க. 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத், மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக்க தகாடமஹவா, 

மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு  மமனா கமணசன், மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு (திருமதி) 

மகாகிலா குணவர்தன, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னமகான், மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த.  . 

நீதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்மள, மாண்புமிகு 

சுசில் பிமரமஜயந்த, மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு க.வி. விக்மனஸ்வரன், 

மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்.  

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (கவத்திய 

கலாநிதி) கவிந்த மஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம், மாண்புமிகு காமினி 

வமலதபாட, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுமரன் ராகவன். 
அரசாங்க மசகவகள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு ஜனக பண்டார ததன்னமகான் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரமசகர, மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல,  

மாண்புமிகு அமசாக்க பிாியந்த, மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்,  மாண்புமிகு ஷான் விஜயலால் த சில்வா, மாண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல. 

கல்வி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு   

மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சுசில் பிமரமஜயந்த, மாண்புமிகு விஜித மபருதகாட, மாண்புமிகு 

பியல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்மபதபால, மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 

மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன, மாண்புமிகு (கலாநிதி) 

(தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய. 

சுகாதார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

 மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி, மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) சன்ன 

ஜயசுமன, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித மசனாரத்ன, மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, மாண்புமிகு அப்துல் 

ஹலீம், மாண்புமிகு கயாஷான் நவனந்த, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) திலக் ராஜபக்ஷ. 

ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண்புமிகு மஜான் தசனவிரத்ன, மாண்புமிகு ஜகத் 

புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு வடிமவல் சுமரஷ், மாண்புமிகு மவலு குமார், மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரணி)  ஜயந்த வீரசிங்க. 

சுற்றாடல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கமத்திாிபால சிறிமசன, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு வசந்த 

யாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக. 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு சீ.பீ. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க , மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன, மாண்புமிகு 

(திருமதி) மராஹினி குமாாி விமஜரத்ன, மாண்புமிகு கபில அதுமகாரல, மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக, மாண்புமிகு 

குமாரசிறி ரத்னாயக்க. 

கமத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண்புமிகு ச. வியாமைந்திரன்,  
மாண்புமிகு டி.பீ.மஹரத், மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ,  மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான், 

மாண்புமிகு உதயகாந்த குணதிலக்க, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன், மாண்புமிகு உபுல் மமஹந்திர ராஜபக்ஷ. 

நீர்ப்பாசன அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிறிபால கமலத், மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு டிலான் தபமரரா, 

மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு எம். எஸ். ததௌபீக், மாண்புமிகு நாலக பண்டார மகாட்மடதகாட, மாண்புமிகு நிமல் 

பியதிஸ்ஸ. 
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காணி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரமசன  (தவிசாளர்), தகளரவ தராசான் ரணசிங்க, மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க, மாண்புமிகு தசல்வம் 

அகடக்கலநாதன், மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி, மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன, மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன. 

கடற்தறாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர,  மாண்புமிகு ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா, மாண்புமிகு 

விஜித மஹரத், மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு கருணாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் 

கலப்பத்தி. 

  தபருந்மதாட்ட அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரமமஷ் பதிரண (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அருந்திக தபர்ணாந்து, மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர, 

மாண்புமிகு கனக மஹரத், மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு உதயன கிாிந்திதகாட, 

மாண்புமிகு எம். ராமமஷ்வரன், மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ. 

நீர்வைங்கல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு தகளரவ வாசுமதவ நாணாயக்கார (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த, மாண்புமிகு ரஊப் ஹகீம், மாண்புமிகு ஜயரத்ன 

மஹரத், மாண்புமிகு சம்பத் அதுமகாரல, மாண்புமிகு டப்ளியூ. எச்.எம். தர்மமசன, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ. 

மின்சக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு டலஸ் அைகப்தபரும (தவிசாளர்), மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண்புமிகு சாரதீ 

துஷ்மந்த, மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னமசக்கர, மாண்புமிகு சமன்பிாிய மஹரத். 

வலுசக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, மாண்புமிகு 

மஹஷா விதானமக, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கற்பற்றுகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, மாண்புமிகு மக. 

காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சுஜித் தபமரரா, மாண்புமிகு சிவமநசதுகர சந்திரகாந்தன், மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க. 

தநடுஞ்சாகல அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து (தவிசாளர்), மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. 

இராதாகிருஷ்ணன்,  மாண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகாட, மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுமகாரள, மாண்புமிகு எச். நந்தமசன. 

மபாக்குவரத்து அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு  திலும் அமுணுகம, மாண்புமிகு எஸ். பீ. திசாநாயக்க, மாண்புமிகு குமார 

தவல்கம, மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க, மாண்புமிகு மதுர விதானமக, மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில். 

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு மதனுக விதானகமமக, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு ஹர்ஷன 

ராஜகருணா, மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல, மாண்புமிகு மிலான் ஜயதிலக்க, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ. 

சுற்றுலாத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு டி.வி. சானக, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா 

சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (மமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய, மாண்புமிகு நிபுண ரணவக, மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா 

கமமக. 

வர்த்தக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு  பந்துல குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லசந்த அைகியவன்ன, மாண்புமிகு மறாஹண திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு 

நிமராஷன் தபமரரா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்தன், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு மர்ஜான் பளீல். 

ககத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர, மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்மத, மாண்புமிகு பிரசன்ன 

ரணவீர, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு பிமரமலால் ஜயமசக்கர, 

மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி, மாண்புமிகு யூ.மக. சுமித் உடுகும்புர. 

தவகுசன ஊடக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு சாந்த பண்டார, மாண்புமிகு 

மனுஷ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு உத்திக பிமரமரத்ன, மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) சாித்த மஹரத். 

ததாைில்நுட்பவியல் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு  
மாண்புமிகு சுசில் பிமரமஜயந்த,  மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண,  மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு இம்ரான் 

மஹ்ரூப், மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன.  
தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு பற்றிய அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார 

ததன்னமகான், மாண்புமிகு மராஹண பண்டார.   
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விமசட குழுக்கள் 

இலங்ககயில் பாலின அடிப்பகடயிலான பாகுபாடுகள் மற்றும் தபண்களின் உாிகம மீறல்கள் குறித்துச் சிறப்புக் கவனம் 

தசலுத்துவதன்மூலம் பாலின ஒப்புரவு மற்றும் சமத்துவத்கத உறுதி தசய்தல் பற்றி ஆராய்ந்து அதன் விதப்புகரககளப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்ககயிடுவதற்கான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்துபுள்மள (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு 

(மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா, 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்மபதபால,  மாண்புமிகு டிலான் தபமரரா, மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா 

அதுமகாரல , மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு 

இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு (திருமதி) மராஹினி குமாாி விமஜரத்ன, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு ஜகத் குமார, 

மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (திருமதி) மகாகிலா குணவர்தன, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா 

பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு மராஹண பண்டார, மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு எம். ராமமஷ்வரன், மாண்புமிகு (திருமதி) 

ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய, 

மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமமக.   
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பாராளுமன்றம் 

சபாநாயகர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன 

பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளரும் - மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிட்டிய 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
  

 

பிரதான அலுவலகத்தர் 

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகம்  -   திரு. டபிள்யு. பி. டி. தசநாயக்க  

பதவியணித் தகலகம அதிகாாியும் பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாளர் நாயகமும்  - திருமதி மக.ஏ. மராஹணதீர 

உதவிச் தசயலாளர் நாயகம்  - திரு. மக.ஏ.ாி.மக. ஜயதிலக  

  

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம் 

பா.தச.நா. இகணப்புச் தசயலாளர் -  திருமதி சலினி நில்மல்தகாட 

உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர் - திருமதி ாி.எம்.என்.பீ. ததன்னக்மகான் 

பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர் - திரு. ஈ.மஜ. ஞானதிலக்க, தசல்வி எஸ்.ஆர். டபிள்யு. குணமசகர  

 

உள்ளகக் கணக்காய்வு அலுவலகம்  

பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் -  திரு. டபிள்யு.மக.டி.சி. விதான  

பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள் - திரு. ஈ.டி.மஜ. விக்ரமசிங்க, திரு. ாி.மக. ஜயவர்தன 

பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர் - திருமதி எச்.ஆர். த தசாய்ஸா  
 

 

மனித வள அபிவிருத்தி  அலுவலகம்  

உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -  திருமதி ஈ.டி.எஸ்.எம். பர்னாந்து  

பிரதான உத்திமயாகத்தர் - திருமதி எம்.என். விதானமக 

பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள் - திருமதி பி.டபிள்யு.மக.மஜ. மவலாரத்ன, திருமதி ஜீ.மக.எஸ். பிாியதர்ஷனி, தசல்வி சீ.எஸ்.சீ. 

தபான்மசகா 
 
  

பகடக்கலச் மசவிதர் திகணக்களம் 

பகடக்கலச் மசவிதர் - திரு. நமரந்திர பர்னாந்து 

பிரதிப் பகடக்கலச் மசவிதர் - திரு. குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 

உதவிப் பகடக்கலச் மசவிதர் –  திரு. என்.ஏ.எஸ். குமர 

திரு. ஏ.ாி.எஸ். புஷ்பகுமார, திரு. ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); திரு. எம்.ஆர்.டி.ாி. திலகசிறி 

(உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திரு. யு.டி.எம்.எம். விமஜசிங்ஹ (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்); திரு. ஏ.யு. பிமரமச்சந்திர 

(சிமரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்); திரு. ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல (ததாகலமபசிப் பாிவர்த்தகன 

மமற்பார்கவயாளர் )  

  

நிருவாகத் திகணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -  திரு. சி. கலன்சூாிய  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம் ) -   

தாபன அலுவலகம் - திரு. ஈ.ஏ.டி. தயா பந்துல (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. டபிள்யு.பி.எல். ஜயசிங்ஹ, திருமதி 

மக.ாி.சி.மக.பீாிஸ், திரு. டபிள்யு.ஏ.மக.சி. உடதபால (பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); திருமதி யு.என்.பண்டித, திருமதி எச்.ஏ.ாி.டி. 

மஹவா ஆரச்சி, திருமதி ஜி.என்.டி. திலகரத்ன, திரு. எச்.யு.பீ. குமார (பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); திருமதி. டி.எம்.டி. 
அைகமகான், திருமதி மக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். தறாட்றிமகா, திரு. டி.ஜி.எம்.எஸ்.எம். ததஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான 

உத்திமயாகத்தர்கள்); திருமதி ஏ.என்.டி. குணரத்ன, திருமதி மக.ஐ.எம். தபமரரா, திருமதி டபிள்யு. எஸ். கவ. தசாய்சா,  திருமதி 

ஆர்.ஆர்.பி.டி.மக. ஜயதிலக (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.ஏ.ஆர்.ஆர். குணமசகர, திருமதி 

டபிள்யு.ஆர்.ஜீ.எஸ். சாமலி (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்) 

உறுப்பினர் மசகவகள் அலுவலகம் - ஜனாப் எம்.யு.எம். வாசிக் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. டி.ஆர்.எஸ். பர்னாந்து 
(பிரதான உத்திமயாகத்தர்) ;  திரு. டபிள்யு.பீ.மஜ. புஷ்பகுமார பத்திரண (பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திருமதி 

ஆர்.பீ.கவ.ாி. வருஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திரு. மக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாராளுமன்ற 
உத்திமயாகத்தர்) 

தவளிநாட்டுத் ததாடர்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு அலுவலகம் - திரு. பீ.மக.டி.எஸ்.டபிள்யு. விமஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான 

உத்திமயாகத்தர்), திருமதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி,  திருமதி ாி.டபிள்யு.ஏ. ஜயரத்ன (சிமரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்கு மரபு 

உத்திமயாகத்தர்கள்)  திரு. எச்.என்.டி.ஆர்.பி. நாணாயக்கார (உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்குமரபு உத்திமயாகத்தர்) 
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மபாக்குவரத்து அலுவலகம் - திரு. மக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திரு. டபிள்யு.ஜீ.எஸ். சாந்த, திரு. 

எம்.ஆர்.பீ.மசனாரத்ன, திருமதி ஐ.சீ.மக. ரணசிங்ஹ, திரு. ஏ.ஜீ.ஆர்.மக. அமபரத்ன (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்); திரு. 

ஆர்.பி.எச். குலரத்ன (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்) 

தகவலறிவதற்கான உாிகம பற்றிய அலகு - திருமதி டி.பீ.ஏ.பீ.எச். குலதுங்க (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்) 

சிமரஷ்ட சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திரு. எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன, திரு. ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ 

சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திருமதி பீ.டி.என்.பீ. குமாாி, திருமதி ஏ. ரஜனிமாலா, திருமதி டி.டபிள்யு.பீ.ஏ. ஜயநாத 

சிமரஷ்ட தமாைிதபயர்ப்பாளர்கள் - திருமதி ஏ. ருக்மணிமதவி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர், திரு. எஸ்.எம்.ஏ.மக. கருணாரத்ன, ஜனாப் 

எம்.எம். ஹலீம்டீன் 

பங்களா முகாகமயாளர் -   

பதிமவடுகள் தபாறுப்பாளர் - திரு. ஈ.மக.மக.பீ. புஷ்பலால் 

ஆவணப்படுத்தல்  மமற்பார்கவயாளர்  -  திரு. எஸ்.வீ. தபாக்கலதவல  
 

ஹன்சாட்  திகணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  திருமதி சி.என். தலாக்குதகாடிகார த சில்வா 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - திருமதி எஸ்.மக.எம்.டபிள்யு. சமரமசகர,  ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். லின்னாஸ், தசல்வி எச்.ஜி. 

பூஜிகா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  திருமதி ஆர்.டி.பீ. சுஜீவனி,  திருமதி  டி.பி.ஏ.என்.என். வீரசிங்ஹ, திருமதி மக.ஜி.என்.பீ. 

ரதபல், திருமதி மக.பீ.எஸ். தபமரரா, திருமதி மக.ஏ.மஜ.எஸ். தபமரரா, திருமதி மக.டி.எஸ்.குலரத்ன அளுத்கமமக, தசல்வி 

கீதானி வர்ணசூாிய, திரு. எச்.ஜி. லக்ஷித, திருமதி, பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா.  

சிமரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி எச்.டி.எல்.எஸ். பீாிஸ், திருமதி பீ.வி.ாி.வி. கமமக அருமாதுர, திரு. 

எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்டலிய, திருமதி டபிள்யு.ஏ.டி.பீ. விமஜதகாண்டா, தசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. குமுதினி, திருமதி எவ்.எச்.ஏ.என். 

சில்வா, திருமதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, திருமதி ஈ.எச். டபிள்யு. இரங்கிகா, திருமதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, திருமதி எச்.ஆர்.பீ. 

சாந்தனி, தசல்வி சி.ஆர். கருணாரத்ன, திரு. எம்.ாி.ஏ.டி. மில்லகஸ்ததன்ன, திரு. எச்.ஜி. மஞ்சுல. 

ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி டி.ஆர்.டி. தஹட்டிமக, தசல்வி எம்.எம்.சி.மக. மாரசிங்க, திருமதி எம்.பீ. நிமராஷி சஜீவனி, 

திருமதி மக.பீ. பத்மா, திருமதி ாி.யு. வீரமசகர, தசல்வி ஜி.ஏ. ஹிருணி புன்சரா, திரு. என். மகதீஸ்வரன், திருமதி எம். 

புஷ்பகுமார, திருமதி ாி.என். சமரசிங்க,  திரு. மக.எம்.டி. லங்கா, திருமதி எச்.ஆர்.யு.எஸ். நிவர்ச்சனா, திருமதி ஈ.வி.ாி.ஆர். 

எதிாிசிங்க, திருமதி இந்துனில் தம்மிகா, திருமதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா, தசல்வி ஏ. மிருணாளினி. தசல்வி எம்.பி.ாி.என். 
பிாியதர்ஷனி, திருமதி டப்ளியூ.ஜீ.பீ.ஆர். சமன்மலீ, திருமதி ஆர்.எஸ். அலஹப்தபரும, திருமதி எச்.ஜீ.மதுகா சிதாாி.  

சிமரஷ்ட குழு அறிக்ககயாளர் – திருமதி பீ.ஜி.மக.என். மிஹிாி, திருமதி மஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா 

குழு அறிக்ககயாளர்கள் – திருமதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தசல்வி எஸ். துஷ்சாந்தினி, திருமதி மஜ.மக.ஐ. நில்மினி, 

திருமதி எம்.ஏ.மக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, தசல்வி ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, தசல்வி ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி, திருமதி எல்.பீ. வடனம்பி, திருமதி 

டீ.எஸ். மஹவாவிதான, தசல்வி எஸ்.என். கலவான. 

சிமரஷ்ட சூசிகக  உத்திமயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், தசல்வி எஸ்.ஏ.டி. மமனாாி, ஜனாப் மஜ. தநளஷாட், திருமதி 

எம்.பி.வி.என்.ாி. பர்னாந்து, திரு. ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி. 

ஒலிப்பதிவு மமற்பார்கவயாளர் –  திரு. மஜ.எஸ். வீரசூாிய 
  

நிதி  மற்றும்  வைங்கல்கள் திகணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நிதி )  -  

நிதி, கணக்குகள் அலுவலகம் - திருமதி மக.ஏ.ஐ. மசனாரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. டி.டி.யு.மக. முனசிங்ஹ 

(பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திருமதி ஐ.மக.சமரமசகர,  திருமதி டி.சீ.எஸ். ரூபசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்), 

திரு. எம்.ஏ.மக.டி.சி. குமார, திருமதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, திரு. எஸ்.எல். விக்ரம, திரு. டபிள்யு.மக.டி.எஸ். குமாரசிறி, 

திருமதி ாி.பீ. த தகாஸ்தா (உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்), திருமதி எல்.டி.எச். தமால்லிதகாட, திரு. என்.டி.எச்.டி. 

தபமரரா, தசல்வி டபிள்யு.டபிள்யு.எஸ்.ஆர்.எம்.எச். சமரநாயக்க (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்) 

வைங்கல், மசகவகள் அலுவலகம் - திரு. அனில் மஹவாவசம் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திருமதி எச்.எம்.சி.என்.மக. 

மஹரத் (பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திரு. எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி (பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திருமதி மஜ.ஏ.டி. ஜயசிங்க,  

தசல்வி ஏ.பீ.மக.மக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); திருமதி எம்.ஈ.மக.மக. பர்னாந்து, திருமதி எல்.ஏ. 

ரணவீர, தசல்வி ஏ.ஐ.பி. வீரதுங்க, திருமதி டி.ஆர்.ஏ.எம்.டி. தசவ்வந்தி, திரு. ாீ.ஜீ. பாலசூாிய, திரு. ாீ.எச்.என்.யு. திாிமான்ன 

(பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்) 

உணவு வைங்கல் கணக்குகள் அலுவலகம் -  திரு. ஐ.எம்.ஏ.மக. இதிாிசிங்ஹ (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்)  
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சிமரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திமயாகத்தர்  - திரு. மக.டி. கபில 

ஏற்கும் உத்திமயாகத்தர் -  

சிறாப்பர் –  திரு. எம்.ஜீ.என்.ஜீ. தர்மமசன 

களஞ்சியப் தபாறுப்பாளர் (ததாைில்நுட்பம்)  - திரு. எம்.பீ.பீ. சில்வா  

தகாள்வனவு உத்திமயாகத்தர் - திரு. ஏ.ஈ.எஸ்.பீ. தபமரரா 

களஞ்சியக் காப்பாளர் -  

இகணப்புப்  தபாறியியலாளர்  திகணக்களம்  

இகணப்புப் தபாறியியலாளர்  -  திரு. டி.எல்.டி. அதிகாாி 

பிரதி  இகணப்புப் தபாறியியலாளர்  -  

பிரதம பாிமசாதகர் (சிவில்) -  திரு. சி.எஸ். பாலசூாிய 

சிமரஷ்ட  பிரதம பாிமசாதகர் (மின்சாரம்)  -  திரு. டபிள்யு.ஜி.டபிள்யு.எம்.பீ.பீ.பி. வீரக்மகான் 

பாிமசாதகர் (சிவில்)  -   

சிமரஷ்ட  பாிமசாதகர் (மின்சாரம்)  –  திரு. எஸ்.எஸ். எல்விடிகல 

உதவி பிரதான உத்திமயாகத்தர்  - திருமதி ஏ.எல்.ஏ.யு. அமரசிங்க 

சிமரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உத்திமயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – திரு. டபிள்யு.ஆர்.ஏ. த தமல், திரு. பீ.டபிள்யு.ஏ.யு.மக. தயாரத்ன,        

திரு. பீ.ஆர். கருணாதிலக, திரு. பீ.ஏ.எஸ். லலித் குமார  

ததாைில்நுட்ப உத்திமயாகத்தர் (சிவில்)  - திருமதி எச்.டி. ஜயதகாடி 
 

உணவு வைங்கல், வீடு  பராமாிப்புத் திகணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உணவு வைங்கல், வீடு பராமாிப்புச் மசகவகள்)  -  

நிகறமவற்றுச் சகமயற்காரர்  - திரு. மக.டி.எஸ். பட்மரானியஸ் 

நிகறமவற்று  வீடு பராமாிப்பாளர் -  திரு. டி.டி.ஐ. துஷார 

உணவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. மக.எம்.எச். நளின் தராட்றிமகா,   

பிரதி உணவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. டபிள்யு.எம்.ஆர். ஜிமனந்திரசிங்ஹ  

உதவி நிகறமவற்றுச்  சகமயற்காரர்  -  திரு. டபிள்யு.டி. மஜ.டி. விக்கிரமசிங்க  

உதவி வீடு பராமாிப்பாளர்  - திரு. எம்.டி. தபமரரா 

சிமரஷ்ட உணவுச்சாகல முகாகமயாளர் -  

உணவுச்சாகல முகாகமயாளர்கள் -  திரு. டபிள்யு. எஸ்.எஸ். தபமரரா, திரு. மக.ஏ.டி.ஏ. விமஜசிறி, திரு. மக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, திரு. 

எல்.பீ. தபமரரா, எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, திருமதி எஸ்.சீ. மரணுகா, திரு. எம்.மக.என். தமிந்த  

பூந்மதாட்ட மமற்பார்கவயாளர்  -   திரு. ஆர்.எம்.மஜ. ராஜபக்ஷ 

சிமரஷ்ட வீடு பராமாிப்பு மமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. எம்.டி.ஈ.எம்.என். கருணாரத்ன, திரு. மக.என். பஸ்நாயக்க  

வீடு பராமாிப்பு மமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. எஸ்.டி. ரத்னசிறி, திரு. மக.எச். யசபால, திரு. ஜீ.ஆர்.எஸ்.மக.டி. கம்லத்   

உணவு, பான மமற்பார்கவயாளர்கள் – திரு. எம்.ஜி.யு. ஜயசிறி, திரு. மக.எஸ். சுமணவீர, திரு. மக.பீ.எஸ். வஜிரபாணி, திரு. 

எஸ்.ஏ.என். மசனாதீர, திரு. பி.எம்.சி. தபமரரா, திரு. ஜீ.டி. அனில், திரு. டபிள்யூ.என்.ஆர். விஜயவர்தன, திரு. டி.எச்.பி.பி. 

பத்மசிறி, திரு. என்.டபிள்யு.எம். டியுாின், திரு. எச்.டி.ாீ. பிாியந்த, திரு. ஏ.டி.டி.எஸ். குணமசக்கர, திரு. எஸ்.மஜ. கமமக, திரு. 

எச்.ஆர்.மக.எஸ்.மக. பீாிஸ்  

சகமயலகற வைங்கல் மமற்பார்கவயாளர் -  திரு. ஜி.ஏ. விமஜசிங்க 

பிாிவுச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. மக.டபிள்யு.ஜி. நிஸ்ஸங்க, திரு. எல்.மக.சீ.எஸ். கஜநாயக்க, திரு.டி.எம்.எம்.பி. உலபன, திரு. 

பீ.ஆர். விமஜசிங்ஹ 

சிமரஷ்ட முன்னிகல சகமயற்காரர் - திரு. மக.டி.யு. குணரத்ன 

முன்னிகலச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. மஜ.எம்.ஆர். பிமரமலால், திரு. மக.டி. பியசிறி, திரு.டி.எச்.ஏ.ஏ. குமாரசிறி, திரு.எச். விமஜசிறி, 

திரு. பி.ாீ.ஆர். மஹவாமான, திரு. எம்.டபிள்யு.எம்.பீ.சீ.சீ. வல்கம, திரு. ஆர்.பீ. தஹலம்பமக, திரு. ஏ.ஏ.டி. சுரங்க, திரு. மக.வீ.ஏ. 

ஜயவர்தன  

பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர் - திரு. எம்.எம். தர்மமசன  
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சட்டவாக்க மசகவகள் திகணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க மசகவகள்)  - திரு. எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  

சகப ஆவண அலுவலகம் - திரு. எம்.மஜ. தபமரரா (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. பீ.எச். குமாரசிங்ஹ, திரு. 

மக.ஆர்.மஹரத் (பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); திருமதி வீ.பி.ஜீ.எஸ். விதானபதிரண, திரு. ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக (பிரதிப் 

பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்);  திருமதி ஏ.சி.எப். நுஸ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திரு. என். ஜிமனந்திரபிரகாஷ், 

திருமதி எச்.ஈ.சி. சில்வா, திரு. யு.பீ.பி.எம். உந்துதகாட, திருமதி என்.என். தஹட்டிமக, தசல்வி ஈ.எச். ஜயவீர, திரு. மக.டி.ஜி.எம். 

கிாிஷாந்த (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்) 
  

சட்டமூல அலுவலகம் - தசல்வி ஜி. தட்சணராணி, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப்றூக் (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்);  திரு. மக.பீ. 

சந்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்), ஜனாப் மஜ. நசீர்டீன், திருமதி மக.சீ.மக. பீாிஸ், திருமதி டபிள்யு.எல்.எஸ். த 

அல்விஸ், திருமதி ஆர்.ஏ.டி.என். ஜியாவனி (உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); திரு. மஜ.ாீ.எல்.பி. ஸமீர, தசல்வி 

டி.ஆர்.மக. ரணசிங்ஹ  (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்) 
  

குழு அலுவலகம் - திருமதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. என்.என். மவவல்வல (பிரதான 

உத்திமயாகத்தர்); திருமதி எஸ்.பீ. கமமக (பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திருமதி  ஆர்.ஏ.என்.டி. அல்விஸ், திரு. 

ஆர்.சி.விஜயதிலக, திருமதி டபிள்யு.எம்.எல்.எம். வீரசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); திருமதி ஈ.ஏ.என்.எம். 

எதிாிசிங்ஹ, திருமதி எச்.என். பர்னாந்துபுள்மள (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்) 
  

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற்றும் அரசாங்கப் தபாறுப்புமுயற்சிகள் குழு அலுவலகம் - திருமதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, திருமதி 

ஏ.சி.பீ. சூாியப்தபரும (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிருவாகம்); திருமதி சி.எம். புலத்சிங்ஹல (பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திரு. 

ஏ.எஸ். த சில்வா, திருமதி பி.மஜ. அமபசிங்க, (பிரதிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட் (உதவிப் 

பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திரு. மக.எம்.ஜீ.மக. ஜயவர்தன, திருமதி யு.எம்.எஸ். பிரபாஷினி, திருமதி மஜ.எம்.எஸ். நிர்மாணி, 

தசல்வி ஜீ.மக.சி. திலகரத்ன, திருமதி ஆர்.சீ. குலதிலக்க, தசல்வி எச்.எம்.டி. லக்மாலி, திருமதி எம்.என். பந்துல மஹவா 

(பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்கள்)  
  

தபாதுமனுக் குழு அலுவலகம் - திரு. எஸ்.பி. குலுகம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜீ. 

சமரதிவாகர (பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திரு. எச்.ஆர்.சி.சில்வா, திருமதி எஸ்.டபிள்யு.ாி.ஆர். த சில்வா (பிரதிப் பிரதான 

உத்திமயாகத்தர்கள்); திருமதி பீ.எஸ்.ரங்கிகா, திருமதி ஜீ.எம்.எச்.எஸ். கம்லத், திருமதி எச்.சி.மக. புத்திகா (பாராளுமன்ற 

உத்திமயாகத்தர்கள்) 
  

அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக்குழு அலுவலகம் - திரு. ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. தபமரரா (உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்), திரு. 

டபிள்யு.டபிள்யு.என்.என்.சீ. பர்னாந்து (பிரதான உத்திமயாகத்தர்); திருமதி சி.எம். சுபசிங்ஹ, திருமதி டி.வீ.ஓ. வீரமகான் (பிரதிப் 

பிரதான உத்திமயாகத்தர்கள்); தசல்வி ஆர்.எம்.டி.மக. பிாியதர்ஷனி (உதவிப் பிரதான உத்திமயாகத்தர்), தசல்வி சீ.ஐ.ாி. 

சரத்சந்திர (பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர்) 

நூலகர் - ஜனாப் எஸ்.எல். ஸியாத் அஹமட் 

பிரதி  நூலகர்  - தசல்வி மக.டி.எஸ். விமஜநாயக்க 

உதவி நூலகர்  -  திரு. ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி நூலகர் தரம் I  -  திரு. டபிள்யு.ஏ. குணரத்ன  

கனிஷ்ட  உதவி நூலகர்  -  திரு. எச்.ஏ.எஸ்.எஸ். தபமரரா  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திமயாகத்தர்  - திரு. ஜி.குமாநாயக்க 

சிமரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திமயாகத்தர்கள் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன், திருமதி ஜீ.ஆர்.ஏ. தகாடகம, திருமதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

ஆராய்ச்சி உத்திமயாகத்தர்கள் –  திருமதி ஆர்.என்.எச். விமஜதிலக, திருமதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அமபமகான்,  திரு. வி. முரளிதாஸ் 
  

பாராளுமன்ற பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர் - திரு. டபிள்யு.எம்.யு. பண்டார 
  

பாராளுமன்ற பிரதிப் பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர்கள் -  ஜனாப் ஐ.எல். அப்துல் ஜப்பார்,  திரு. மஜ.ஏ.எஸ்.பீ. தபமரரா  

சிமரஷ்ட பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள்: திரு. மக.டி.ஆர். பத்மசிறி, திரு. ஏ. சரவணபவானந்தன், திரு. சி.மஜ. கருணாரத்ன, 

ஜனாப் ஏ.ஜி. தமாஹமட் பிக்ாி, ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், திரு. ஜி.எப்.பி. சுமரஷ்வரன், திருமதி என்.பி.சி.மஜ. நிசங்கா, 

திருமதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ததனிய,  திரு. பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, திரு. பீ. சாந்தகுமார்,  திரு. எஸ். ரமமஷ்குமார், திருமதி ஆர். 

வசந்தி தபமரரா, திரு. எம். அஜித்குமார், திரு. ஜி. தஜயச்சந்திரா  

பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள் - திரு. டி.டி.வி.என். தம்மமக, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், திரு. ஈ.ஏ. அமரமசன, திரு. 

ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க, திருமதி ஏ.எல்.ஏ.டி. தியுமினி, ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா, திருமதி ஏ.ஆர். திருக்குமார், 

ஜனாப் எம்.ஐ.எம். பாஸி, திரு. என்.மஜ. விக்ரமமக, ஜனாப் பி.எம்.ஏ. ஹுகஸன், ஜனாப் பி.எம். ரஸீல் 
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தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவத் திகணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவம்) -  திரு. எச்.எம்.சி.  தபமரரா 

முகறகமப் தபாறியியலாளர் – திரு. என்.பி.யு. நவகமுவ 

முகறகமப் பகுப்பாய்வாளர் – திரு. சி.மஜ. வில்மலாரஆரச்சி 

ததாடர்பாடல் / பாதுகாப்பு தபாறியியலாளர் -  திரு. ஜி.என். லக்மஹல்  

முகறகம வடிவகமப்பாளர்  –  திரு. எம்.என்.சீ. விக்கிரமசிங்க  

முகறகமக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. ஏ.எஸ்.டி.எம். விக்கிரமரத்ன 

இகணயத்தள, வகலயகமப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. என்.ஜி.எல்.எஸ். கருணாதிலக்க 

தரவுத்தளக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. என்.எம்.பீ.யு. பிமரமச்சந்திர 

சிமரஷ்ட கணினி  தசயற்றிட்ட  வகரவாளர்கள்  - திரு. டி.  பண்டித, தசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 

கணினி  தசயற்றிட்ட  வகரவாளர்கள்  –  திருமதி எஸ்.ஏ.ஏ.பி. அதுமகாரல 

சிமரஷ்ட இகணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - திரு. யு.எல். கீகனமக 

சிமரஷ்ட இகணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) –  ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 

சிமரஷ்ட உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் –  திருமதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குமர 

சிமரஷ்ட உதவி கருமபீட ஒருங்கிகணப்பாளர் –  திருமதி பீ.என்.எச். திமசரா 

பாராளுமன்ற உத்திமயாகத்தர் –  திரு. டபிள்யு.வீ.ஆர். விக்ரமரத்ன  

சிமரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  திருமதி பி. தஜகன்யா, திரு. மஜ.எஸ். தகாலம்பமக, திருமதி மக.ஜி.எஸ். தசவ்வந்தி, 

திரு. டபிள்யு.எச்.யு.டி. பியதுங்க, திரு. என்.டி.டி.பீ. பிமரமசிறி, திரு. மக.பீ.பீ.எஸ். மராமவர்தன, திருமதி டபிள்யு.டி.ஏ. ஜயருக்சி, 

ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அலி, ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அலி,  ஜனாப் ஏ.எம்.தபளஸுல் அமீன் 

சிமரஷ்ட கணினித் ததாைில்நுட்பவியலாளர்கள் – திரு. ஜி.எம்.டி. தபமரரா, திரு. எச்.எஸ்.சத்யஜித்  

சிமரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உதவியாளர்கள் –  திரு. வி.ஆர்.எஸ்.மஜ. மசாமரத்ன, திரு. டபிள்யு.எஸ். சுரங்க 

  

 

ததாடர்பாடல் திகணக்களம் 

 

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலர் – திருமதி கவ.எல்.ஆர். நூட்டான் 

ஊடக அலுவலர் (நிைற்படம் மற்றும் வீடிமயா  படப்பிடிப்பு) - திரு. யு.ஜி.என். துமிந்த 

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலக ஒருங்கிகணப்பாளர் (சிங்களம்) -  

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலக ஒருங்கிகணப்பாளர் (தமிழ்) - திரு. எஸ். தஜயபிரகாஷ் 

ஊடக அலுவலக ஒருங்கிகணப்பாளர் (சிங்களம்) - திரு. எஸ்.ஏ.எஸ்.மக. சில்வா  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
(Returned at the General Election, 05th August, 2020) 

 
A 

 

Abegunawardhana, Rohitha Piyathissa Pahalage (Kalutara) 
Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala) 
Abeywardana, Yapa Mahinda (Matara) 
Adaikkalanathan, Selvam (Vanni) 
Ahamed, Zenulabdeen Naseer (Batticaloa) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma, Dullas (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Alles, Tiran (National List)  
Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara) 
Amarasena, Thushara Indunil (Kurunegala) 
Amarasuriya, Miss Harini (National List) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Appuhamy, Makevita Arachchige Don Hector Haijinas (Puttalam) 
Arambepola, Mrs. Wijayapala Sri Narayana Wasala Bandaranayake Mohottalalage Seetha Kumari (National List) 
Athaullah, Ahmad Lebbe Marikkar (Digamadulla) 
Athukorala, Amarakeerthi (Polonnaruwa) 
Athukorala, Palawaththe Athukoralalage Kapila Nuwan (Trincomalee) 
Athukorala, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
Athukoralage, Kariyawasam Chaminda Sampath (Galle) 
Attanayake, Attanayake Mudiyanselage Kudabanda Tissa (National List) 
 

B 
Balasuriya, Tharaka (Kegalle) 
Bandara, Rajapakshe Wasala Tennakoon Mudiyanselage Ranjith (National List) 
Bandara, Shantha (Kurunegala) 
Bathiudeen, Abdul Rishad (Vanni) 
Berugoda, Vijitha (Moneragala) 
 

C 
Cabraal, Ajith Nivard (National List) 
Chandrasena, S.M. (Anuradhapura) 
Cumaratunga, Gevindu (National List) 
 

D 
Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) 
Denipitiya, Sudarshana (Badulla) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Ginige Mahendra Harsha (Colombo) 
De Silva, H.M. Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Nimal Siripala (Badulla) 
De Silva, Shan Vijayalal (Galle) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dharmasena, Wijesingha Herath Mudiyanselage (Moneragala) 
Dhileeban, Kulasingam (Vanni) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, Rohana (Matale) 
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (National List) 
Dissanayake, S.B. (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mrs. Wijekoon Mudiyanselage Manjula Wijekoon (National List) 
Dissanayake, Wimalaweera (Digamadulla) 
Dodangoda, Isuru (Galle) 
Dolawatte, Premnath C. (Colombo) 
Dushmantha, H.R. Sarathi (Kegalle) 



 

l 

E 
 

Edirimanna, Arachchige Sanjeeva (Kalutara)  
Ellawala, Akila (Ratnapura) 
Ellawala, Lalith (Kalutara) 

 
F 

 

Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla) 
Faleel, Mohamed Marjan Azmi (National List) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Johnston (Kurunegala) 
Fernanado, Kachchakaduge Nalin Ruwanjiwa (Gampaha) 
Fernando, Nalaka Jude Hareen (National List) 
Fernandopulle, Mrs. Perpetua Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Sarath (Gampaha) 

 
 

G 
 
Galappaththi, Upul Sanjeewa (Hambantota) 
Gamage, Mrs. Diana (National List) 

Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, Mano (Colombo) 
Godahewa, Nalaka (Gampaha) 
Gunathilaka, Udayakantha (Kegalle) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasingha (Colombo) 
Gunawardena, Yadamini Narodama Rupasinghe (National List) 
Gunawardene, Mrs. Kokila Harshani (Gampaha) 
 
 

H 
 

Hakeem, Abdul Rauff Hibathul (Mahanuwara) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Hashim, Kabir (Kegalle) 
Hasim, Abdul Haleem Mohomed (Mahanuwara) 
Herath, D.B. (Kurunegala) 
Herath, Herath Mudiyanselage Charitha (National List) 
Herath, Herath Mudiyanselage Vijitha (Gampaha) 
Herath, Hitihami Appuhamilage Don Indika Anuruddha (Gampaha) 
Herath, H.M. Samanpriya (Kurunegala) 
Herath, Jayarathna (Kurunegala) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
 

I 
 

Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
 
 

J 
 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayaratne, Anuradha (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Halkandaliya Lekamalage Premalal (Ratnapura) 
Jayasumana, Channa Sudath (Anuradhapura) 
Jayathilake, Withana Pathiranage Milan Sajith (Gampaha) 
Jayawardhana, Senadheerage Don Kavinda Heshan (Gampaha) 
 
 



 

li 

K 
 
Kajendren, Selvarajah (National List) 
Kalai Arasan, Thavaraja (National List)  
Kariyawasam, Haputhanthri Gamage Sagara (National List) 
Karunakaram, Govinthan (Batticaloa)  
Karunatilleka, Gayantha (Galle) 
Kavirathna, Mrs. Jambugaha Pitiyegedara Rohini Kumari Wijerathna (Matale) 
Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara) 
Kirindigoda, Udayana Chaminda (Mahanuwara) 
Kodithuwakku, Karunadasa (Matara) 
Kottegoda, N. Nalaka Bandara (Matale) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, Velu (Mahanuwara) 
Kumara, Jagath (Colombo) 
Kumarasinghe, Mrs. Geetha Samanmale (Galle) 
Kumarasiri, K.P.S. (Anuradhapura) 
  
 

L 
 
Lanza, Antony Nimal (Gampaha) 
Liyanage, Udagama Liyanage Waruna Priyantha (Ratnapura) 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

 
M 
 

Madduma Bandara, Ratnayake Mudiyanselage Ranjith (National List) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Manjula, L.H. Sudath (Kegalle) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) [from 08th April, 2021] 
Marikkar, S.M. (Colombo) 
Markar, Imthiaz Bakeer (National List) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunna, Chinthaka Amal (Puttalam) 
Muszhaaraff, Safiul Muthunabeen Mohamed (Digamadulla) 
Muzammil, Mohomad (National List) 
 

N 
 
Nanayakkara, Maligaspe Koralege Nalin Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)  
Nandasena, H. (Anuradhapura) 
Navarathna, Asanka Samithajeewa (Kurunegala) 
Nawananda, Gayashan (Moneragala) 
Nelson, Hewa Gajaman Paththinige Kins Kumar (Polonnaruwa) 
Nirmalanathan, Iruthayanathan Charles (Vanni) 
Nishantha, Sanath (Puttalam) 
Noharathalingam, S. (Vanni) 
 

P 
 
Pasqual, Anupa Pium (Kalutara) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh (Galle) 
Peiris, Gamini Lakshman (National List) 
Perera, Bodiyabaduge Dilan Priyanjan Anslem (Badulla) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Ketagoda Gamage Jayantha (National List) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Eardley Priyantha (Puttalam) 
Piyathissa, Nimal (Nuwara Eliya) 
Ponnambalam, Gajenthirakumar Gankesar (Jaffna) 
Premadasa, Sajith (Colombo) 



 

lii 

Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathne, Uddika (Anuradhapura) 
Prishanthi, Mrs. Muditha (Ratnapura) 
Priyantha, Ashoka (Puttalam) 
Pushpakumara, A.P. Jagath (Moneragala)  

 
R 

 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Raghavan, Surendra (National List) 
Raheem, Abdul Ali Sabri Mohamed (Puttalam) 
Rahuman, Mohomed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapaksa, Shasheendra (Moneragala) 
Rajapakse, Ajith (Hambantota) 
Rajapaksha, Gunathilaka (Mahanuwara) 
Rajapaksha, Rajapaksha Pathirannehelage Upul Mahendra (Gampaha) 
Rajapakshe, Raja Manthreelage Thilak (Digamadulla) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (Jaffna) 
Ramanayake, A.A. Ranjan Leo Sylvester (Gampaha) [Membership terminated according to Supreme Court Decision of 12th January, 2021]  

Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Rameshwaran, Marudapandy (Nuwara Eliya) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranatunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranawaka, Nipuna (Matara) 
Ranaweera, Bulathwalage Prasanna (Gampaha) 
Rasamanickam, Shanakiyan Rahul Rajaputhiran (Batticaloa) 
Rathana Thero, Ven.Athuraliya (National List) [From 18th December, 2020] 
Rathnasekara, Basnayaka Yasarathnalage Gunapala (Kurunegala) 
Rathnayaka, Kumarasiri (Moneragala) 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Rathwaththe, Lohan (Mahanuwara) 
 

S 
 

Sabry, Mohomed Uwais Mohomed Ali (National List) 

Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara) 

Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 

Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 

Santhirakanthan, Sivanesathurai (Batticaloa) 

Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 

Senarathne, Rajitha (Kalutara) 

Seneviratne, John (Ratnapura) 

Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 

Sirisena, Maithreepala (Polonnaruwa) 

Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 

Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 

 
T 

 
Tennakoon, Premitha Bandara (Matale) 
Thennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thigambaram, Palani (Nuwara Eliya) 
Thisakutti Arachchige, Chaminda Janaka (Badulla) 
Thondaman, Jeevan (Nuwara Eliya)  
Thowfeek, Muhamedu Shariff (Trincomalee) 
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U 
 

Udayakumar, Mailvaganam (Nuwara Eliya) 
Udukumbura, U.K. Sumith (Kurunegala) 
Undugoda, Rupasinghage Pradeep Saman Kumara (Colombo) 
 

 
 

V 
 

Vidanagamage, Amith Thenuka (Badulla) 
Vitarana, Tissa (National List) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 
 

W 
 
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Waleboda, Gamini (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithradevi (Ratnapura) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkody, Chandima (Galle) 
Weerasekera, Sarath (Colombo) 
Weerasingha, D. (Digamadulla) 
Weerasinghe, Gamage Haththotuwa Weerasumana (Matara) 
Weerasinghe, Jayantha (National List)  
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (National List) 
Wickramasinghe, Mrs. Rajika (Kegalle) 
Wigneswaran, Canagasabapathy Viswalingam (Jaffna) 
Wijesekera, Kanchana (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijesundara, Wijesundara Mudiyanselage Rohana Bandara (Anuradhapura) 
Withana, M.W.D. Sahan Pradeep (Gampaha) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Vijaya (Ratnapura) 
Withanage, Madhura (Colombo) 
 
 

Y 
 
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yapabandara, Wasantha (Mahanuwara) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 
 

PRESIDENT 
 

HIS EXCELLENCY GOTABAYA RAJAPAKSA 
 

CABINET 
 

 

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

Minister of Irrigation – The Hon. Chamal Rajapaksa 

Minister of Labour – The Hon. Nimal Siripala de Silva 

Minister of Foreign and the Leader of the House of Parliament – The Hon. Dinesh Gunawardena 

Minister of Highways and Chief Government Whip – The Hon. Johnston Fernando 

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

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

Minister of Fisheries – The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Transport – The Hon. Gamini Lokuge 

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

Minister of Public Services, Provincial Councils and Local Government – The Hon. Janaka Bandara Thennakoon 

Minister of Wildlife and Forest Conservation – The Hon. C.B. Rathnayake 

Minister of Mass Media – The Hon. Keheliya Rambukwella 

Minister of Power – The Hon. Dullas Alahapperuma 

Minister of Industries – The Hon. Wimal Weerawansa 

Minister of Environment – The Hon. Mahinda Amaraweera 

Minister of Lands – The Hon. S.M. Chandrasena 

Minister of Agriculture – The Hon. Mahindananda Aluthgamage 

Minister of Water Supply – The Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Minister of Energy – The Hon. Udaya Gammanpila 

Minister of Plantation – The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 

Minister of Ports and Shipping – The Hon. Rohitha Abegunawardhana 

Minister of Tourism – The Hon. Prasanna Ranatunga 

Minister of Youth and Sports – The Hon. Namal Rajapaksa 

Minister of Justice – The Hon. M.U.M. Ali Sabry 

Minister of Public  Security -  The Hon. (Dr .) Sarath Weerasekera  
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STATE MINISTERS 
 

State Minister of National Security and Disaster Management and State Minister of Home Affairs – The Hon. 
Chamal Rajapaksa 

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

State Minister of Foreign Employment Promotion and Market Diversification – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Solar Power, Wind and Hydro Power Generation Projects Development – The Hon. Duminda 

Dissanayake 
State Minister of Batik, Handloom and Local Apparel Products –The Hon. Dayasiri Jayasekara 
State Minister of Co-operative Services, Marketing Development and Consumer Protection – The Hon. Lasantha 

Alagiyawanna 
State Minister of Primary Health  Care, Epidemics and Covid Disease Control   – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini 

Fernandopulle 
State Minister of Coconut, Kithul and Palmyrah Cultivation Promotion and Related Industrial Product 

Manufacturing and Export Diversification - The Hon. Arundika Fernando 
State Minister of Rural Roads and Other Infrastructure – The Hon. Nimal Lanza 
State Minister of Wildlife Protection, Adoption of Safety Measures Including the Construction of Electrical 

Fences and Trenches and Reforestation and Forest Resource Development – The Hon. Wimalaweera 
Dissanayake 

State Minister of Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply Facilities and Boats and Shipping Industry 
Development – The Hon. Jayantha Samaraweera 

State Minister of Vehicle Regulation, Bus Transport Services and Train Compartments and Motor Car Industry – 
The Hon. Dilum Amunugama 

State Minister of Production and Supply of Fertilizer and Regulation of Chemical Fertilizer and Insecticide Use – 
The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 

State Minister of Dhamma Schools, Pirivenas and Bhikkhu Education - The Hon. Vijitha Berugoda 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Roshan Ranasinghe 
State Minister of Gem and Jewellery Related Industries and State Minister  of  Prison Management and 

Prisoners’ Rehabilitation – The Hon. Lohan Rathwaththe 
State Minister of Development of Minor Crops Including Sugarcane, Maize, Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, 

Betel Related Industries and Export Promotion – The Hon. Janaka Wakkumbura 
State Minister of National Heritage, Performing Arts and Rural Arts Promotion – The Hon. Vidura 

Wickramanayaka 
State Minister of Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-employment and Business Development - 

The Hon. Shehan Semasinghe 
State Minister of Company Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops Cultivation and Factories 

Modernization and Tea and Rubber Export Promotion - The Hon. Kanaka Herath 
State Minister of Rural and Divisional Drinking Water Supply Projects Development – The Hon. Sanath Nishantha 
State Minister of Regional Co-operation – The Hon. Tharaka Balasuriya 
State Minister of Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery Harbour Development, Multiday 

Fishing Activities and Fish Exports – The Hon. Kanchana Wijesekera 
State Minister of Rural Housing and Construction and Building Material Industries – The Hon. Indika Anuruddha 

Herath 
State Minister of Canals and Common Infrastructure Development in Settlements in Mahaweli Zones – 

The Hon. Siripala Gamalath 
State Minister of Tanks, Reservoirs and Irrigation Development Related to Rural Paddy Fields – 

The Hon. Anuradha Jayaratne 
State Minister of Backward Rural Areas Development and Promotion of Domestic Animal Husbandry and Minor 

Economic Crop Cultivation - The Hon. S. Viyalanderan 
State Minister of Rural and School Sports Infrastructure Improvement – The Hon. Thenuka Vidanagamage 
State Minister of Aviation and Export Zones Development – The Hon. D.V. Chanaka 
State Minister of Indigenous Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals Development and Community 

Health – The Hon. Sisira Jayakody 
State Minister of Women and Child Development, Preschools and Primary Education, School Infrastructure and 

Education Services – The Hon. Piyal Nishantha De Silva 
State Minister of Rattan, Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion – The Hon. Prasanna 

Ranaweera 
State Minister of Livestock, Farm Promotion and Dairy and Egg Related Industries – The Hon. D.B. Herath 
State Minister of Urban Development, Coast Conservation, Waste Disposal and Community Cleanliness – The 

Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa 
State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals – The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana 
State Minister of Estate Housing and Community Infrastructure – The Hon. Jeevan Thondaman 
State Minister of Paddy and Grains, Organic Food, Vegetables, Fruits, Chillies, Onion and Potato Cultivation 

Promotion, Seed Production and Advanced Technology Agriculture – The Hon. Shasheendra Rajapaksa 
State Minister of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation – The Hon. (Dr.) (Mrs.) 

Seetha Arambepola  
State Minister of Money and Capital Market and State Enterprise Reforms – The Hon. Ajith Nivard Cabraal 
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CHAIRMEN’S PANEL 
 

The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Hesha Withanage, The Hon. Sanjeeva Edirimanna, The Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene, The Hon. Isuru Dodangoda, The Hon. Wasantha Yapabandara, The Hon. Ajith Rajapakse, The Hon. 
Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, The Hon. Weerasumana Weerasinghe,  The Hon. Premnath C. Dolawatte, 
The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya 

 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

COMMITTEE OF SELECTION 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Dinesh Gunawardena, 
The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Wimal 
Weerawansa, The Hon. Prasanna Ranatunga, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The 
Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Selvam Addaikkalanathan 

 

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Angajan Ramanathan, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Mahinda 
Amaraweera, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Prasanna Ranatunga, The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The 
Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Anura 
Dissanayaka, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The 
Hon. Mano Ganesan, The Hon. M.A. Sumanthiran  

 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Angajan  Ramanathan, 
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 
Chandima Weerakkody, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Charles Nirmalanathan, The Hon. Sujith 
Perera, The Hon. Sagara Kariyawasam, The Hon. (Dr.) Suren Raghavan  

 

HOUSE COMMITTEE 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. 
Kanchana Wijesekera, The Hon. Piyal Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola, The Hon. 
J.C. Alawathuwala, The Hon. (Major) Pradeep Undugoda, The Hon. Jagath Kumara, The Hon. Kins Nelson, The 
Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. Nalin Fernando, The Hon. Ali Sabri Raheem, The Hon. Marjan Faleel, 
The Hon. (Mrs.) Diana Gamage 

 

COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES 

The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Tharaka Balasuriya, The 
Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. G.G. 
Ponnambalam, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene, The 
Hon. Premitha Bandara Tennakoon, The Hon. Shan Vijayalal De Silva, The Hon. C.V. Wigneswaran, The Hon. 
Gevindu Cumaratunga, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 

 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana (Chairman), The Hon. Udaya Gammanpila, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
Shehan Semasinghe, The Hon. Prasanna Ranaweera, The Hon. Tissa Attanayake,  The Hon. Harin Fernando, The 
Hon. Niroshan Perera, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Buddhika Pathirana, The 
Hon. K. Kader Masthan, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi, The Hon. B.Y.G. 
Rathnasekara, The Hon. Weerasumana Weerasinghe, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara, The Hon. Mohomad 
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2021 மம 04, செவ்வாய்க்கிழமம  
 Tuesday, 04th  May, 2021  

____________________ 
 

පූ.භා. 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු මහින්ද යාපා අමේවර්ධන මහතා] මූලාසනාරූඪ 

විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

ெபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன] 

தமைமம வகித்தார்கள். 

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

in the Chair. 
 

නිමේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

ශ්රී ලාකා ම්ේ සාවර්ධනය රීමේමේ සාස්ථා 

(සාම ෝධන) පනත් මකටුේපත: මරේෂ්්ඨධාකරකයේම  

තීයේය 

இைங்மக காணி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் 

(திருத்தம்) ெட்டமூைம்: உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 
SRI LANKA LAND DEVELOPMENT CORPORATION 

(AMENDMENT) BILL: DETERMINATION OF THE SUPREME 
COURT 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම ව ්ය්්ථාවේ ව 21212 ව ් ව ්ය්්ථාව්ව ්රකාවව්ව
ේරේෂ්ඨථධවකරකාව හවුවේේ වියෝේහයටහලව් කවකාව ව් ව “ශ්රීව්ාකාවව
ඉඩම්ව ්ා්ර්ධ හව කිරීේම්ව ්ා්ථාවව 1්ාේ යධ  ”ව  ැම ැතිව ප ත්ව

ේකාටුම්පතව පිළිබඳව ේරේෂ්ඨථධවකරකාව ේතවරණව හව පවර්මේේම්තුවට්ලව
 ැතුවීම ලවකාැම ැත්ේතමි. 

ප ත්වේකාටුම්පතවආණ්ඩුක්රම ව්ය්්ථාව්ලවි ුකූල්වේ  ් ව
බ්ලව  ව පවර්මේේම්තුවට්ලව පැමි ව ඡතු හව ේ  ව පවර්මේේම්තුවටව
ම තුත්රී්න්තුේබව බතරතවහ කව සින්තුව ්ම්ම තව කාහව ුැකිව බ්ව  ව
ේරේෂ්ඨථධවකරකාව හවවරණව හවකාවව.ත. 

ේරේෂ්ඨථධවකරකාව ේතවරණව හවි වන  වකාවර්හව්ලුතුව ැ කේ් ව

නි්ව්වර්තවේ වවේද්ර හවකාහවුතවටවහි වම ම වනිේහයටවකාවමි. 
 

මරේෂ්්ඨධාකරකයේම  තීයේය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: 

Determination of the Supreme Court: 
 
SC(SD)No.06/2021 

SRI LANKA LAND DEVELOPMENT  CORPORATION 
(AMENDMENT) BILL 

 
BEFORE : Justice Vijith K. Malalgoda PC -  Judge of the Supreme Court 
       Justice E.A.G.R.Amarasekara   -  Judge of the Supreme Court 
       Justice Achala Wengappuli       -  Judge of the  Supreme Court 
 

SC(SD) No. 06/2021 
Petitioner : A.D.P.A. Gooneratna 
Counsel : Mayura Gunawansa PC with Sandarenu Peiris, Isuru 

Siriwardena,  Yasanthi Dissanayake, Thanuja Karunarathne Instructed 
by Mahesh N. Pathirana 

 
Respondent : Hon. Attorney General 
Counsel :  Indika Demuni de Silva, PC, Additional Solicitor 

General, with Yuresha de Silva, Senior State Counsel, Ms. Indumini 
Randenya, State Counsel, and Ms. Shewanthi Dunuwille, State 
Counsel. 

 
The Court assembled for hearing at 10.00 a.m. on 19.04.2021. 
A Bill in its short title referred to as “Sri Lanka Land Development 

Corporation (Amendment)  Act  No.     of  2021 was published in the 
Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on 10th 
February 2021 and placed on the Order Paper of Parliament on 8th  
April 2021. 

 
The Petition to this Court was filed by the Petitioner above named 

on 15th April 2021, within one week of the bill being placed on the 
Order Paper of Parliament as required by Article 121 (1) of the 
Constitution. Upon receipt of the petition the Court issued notice on the 
Attorney General as required under  Article 134(1) of the Constitution. 

1 2 

නිල වාර්තාව 

ශ්රී ලාකා රජාාතාන්්රික සමාජාවා ජ ජානයජා  ය  

නව වන පාර්ලි  මේන්  තුව                - පළමුවන සභා වායය 

அதிகார அறிக்மக 

இைங்மகச் ெனநாயக மொெலிெக் குடியரெின்  

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றம் - முதைாவது கூட்டத் சதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  
NINTH PARLIAMENT  - FIRST SESSION 
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II 
මපොදු  වයාපාය ළිබඳ ක කායක සභාව : 

 සාමාජිකයකු නේ රීමේම 
அரொங்க சபாறுப்புமுயற்ெிகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர் நியமனம்  
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES:                             

NOMINATION OF MEMBER  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පවර්මේේම්තුවටවම තුත්රීවටන්වවතු්තුවවවම  වහකාවම ුතවේබවම තුත්රීව

ධුවහව ිේුයන්ව වීම ව ේුේවටේ්තුව ේප දුව ්යවපවවව ව පිළිබඳව ව කාවවකාව

්භවේ ව .තිව වූව පුවප්පවඩු්ව ්ඳුවව පවර්මේේම්තුවටේ ව ්ථාව්වව

නිේහයටව 21713 ව හිව සිකරසිධව ව ්රකාවව් ව 1012ව ිේ්රේල්  ව ව 30ව න  ව

ේත්රීම්වකාවවකාව්භව්වසින්තුවපවර්මේේම්තුවටවම තුත්රීවවටන්ව1ආරවර්හ ව

ුර්ෂ්ඨව වන්ල්  ්වවම ුතවවඑම වකාවවකාව්භවේ වේ්ේ්හවකිරීම වපිණි්ව ම්ව

කාව ව් වබ්ව තු්ුකවකාැම ැත්ේතමි. 
 

III 
 

පාර්ලිමේන්තුව තුළ මකොවිඩ්-19 මසෞඛ්ය 

මාර්මගෝපමේ  ළිබඳපැ ජම 
பாராளுமன்றத்தினுள் சகாவிட் -19 சுகாதார 

வழிகாட்டுதல்கமைப் பின்பற்றுதல் 
ADHERENCE TO COVID-19 HEALTH GUIDELINES IN 

PARLIAMENT   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2021.04.30ව න  වපැ්තිවපවර්මේේම්තුවටවකාලුතවටවපිළිබඳවකාවවකාව

්භවවරැ්ථවීේම්දීවේම්ව් වසිලව න ්ි ේතුවඋද්ටත්ව.තිවේකා සිඩ්-29ව

්්ාටතව තත්ත්්හව පිළිබඳ්ව සිේ ේෂ්ඨව ි්ධව හව ේහ වේව වූව ිතව ව ඒව

ිුක් ව පවර්මේේම්තුවට්ලව පැමිණීේම්දීව ුවව එහිව රැඳීව න්ටීේම්දී ව වේඛව

ආ්ව ව පැහදීම  ව  ෑත්ව පිරින්දුව කිරීම  ව ්ම ව්ව දුව්ථාභව්හව ප්ත්්වව

ටැනීම ව.වටළුවේ්ෞඛයවබ්ධවරිතුව සින්තුව්රකාව හලවපත්වකාවව.තිව

ේ්ෞඛයවම වර්ේටයපේද් වතවේතවපිළිපන මිතුව්ුේහයටහව්බවවේ  ව

ේ්්ත් ව පවර්මේේම්තුවටේ්තුව පිලතදීව කාලුතවටව කිරීේම්දීව   ව එම ව

පිළිේ්ත්ව ිුකටම  හව කාව ව ේ්්ත්ව න්හලුව ව ව ටන්ව පවර්මේේම්තුවටව

ම තුත්රී්වහතුේටතුවකාවන්ණිකා්වඉල්  ්වවන්මිමි. 

පවර්මේේම්තුවටව කාවර්හව ම ණ්ඩ්හ ව ේ්සුව ුවව ිුකබද්කරතව කාවර්හව
ම ණ්ඩ් ව පවර්මේේම්තුවටව ම වධයේ දීතු ව ආව්ෂකාව ිා ්්ලව ිහත්ව
කාවර්හවම ණ්ඩ්ව.වටළුවපවර්මේේම්තුවට්ලවපැමිේ  වන්හලුවේ  වව ව
පවර්මේේම්තුවට්ලවපැමිණීේම්දීවුවව එහිවරැඳීවන්ටීේම්දීවේම කීවේ්ෞඛයව
ම වර්ේටයපේද් ්්ලව ිුකූල්්වකාලුතවටවකිරීේම්ව ිතය් යතව්ව ව  ව
 ැඩි්වි්ධවව හවකාවමි. 

 

IV 
 

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ළිබඳ ක කායක සභා රැස්වීම 
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පවර්මේේම්තුවටවකාලුතවටවපිළිබඳව වකාවවකාව්භවේ වරැ්ථවීම  කව1012ව

ම ැි ව ම ්ව 04් ව ිඟුන්්ව ව ව එ ම්ව ි ව න  ව පූර්්ව භවටව 22.30ලව

කාවවකාව්භවවකාවම වව ිාකාව 01හිදීව පැ්ැත්වීම ලවනිහමිතවබැසිතු ව ඊලව

පැමි ව ්ුභවගිව ් ව ේ්්ව ටන්ව ්වම වජිකාව ම තුත්රී්න්තුව න්හලුව

ේ  වලම වේම ි තුව ැුකම්වදීම ලවකාැම ැත්ේතමි. 

ලිළි මේඛ්නාදිය ළිබඳගැන්වීම 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

• 2019 ්ර්ෂ්ඨහව ්ඳුවව වේ්ථමේම්ව ආටමිකාව ුවව ්ා්ථකාෘතිකාව කාලුතවටව
ේ පවර්තේම්තුවටේ වකාවර්හව්වධ ව්වර්තව්;ව 

• 2020 ිාකාව 7ව  ව ව සි්ර්් ව ප ේත්ව 612 ව ්ටතුතිහව හලේත්ව
1012.03.02ව න්ලව 1012.03.32ව   ක්වව ්වතිකාව ිහ්ැහව
ේ පවර්තේම්තුවටේ ව ්ැහව ශීර්ෂ්ඨව ිාකාව 140ව හලේත්ව "පරිපූවකාව ්ුවහව
ේ්ේ්වව් වුුන න්වි් යතවව්ටකීම්ව්යවපෘතිහ"වම න්තුවන්දුවකාව ව් ව
පරිපූවකාවේ්තුකිරීම්වපිළිබඳව්ලු ;ව්  ු

• ේර්ගුවආඥවවප ේත්ව1135විකරකාවවහ ව201ි ව්ටතුතිහවහලේත්වආ හ ව
භවණ්ඩව්ම්බතුධව්වණීහවුවව්වම ව යවරණන්වබදුව්ම්බතුධේහතුවවේ ල්  ව
ිම වතය්වහවවසින්තුවප ් ව්දු් ව1012වේපබව්වරිව02වන  ැතිවිාකාව
1123/7ව  ව විතිවසිේ ේෂ්ඨවටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිේහයටහ.-ව
[ිග්රවම වතය ව වේ ල්  ව ිම වතය ව ුදද්ධ ව්  ව ආටමිකාව ුවව ්ා්ථකාෘතිකාව
කාලුතවටව ිම වතයව ් වු  වටරිකාව ්ා්ර්ධ ව ුවව නි්ව ව් ිම වතයවටම වව  
ේ්ුක්ලවටන්වේ් තු්ථලතුව්ර වතුදුවම ුතව ව 

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු මජාොන්ස්ටන් රනාන්දු මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ 

ආණ්ඩු පාර් ්වම  රධාන සාවිධායකතුමා) 
(மாண்புமிகு ம ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - சநடுஞ்ொமைகள் 

அமமச்ெரும் அரொங்கக் கட்ெியின் முதற்மகாைாொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ටන්වකාාව වහකාවටම නි විග්රවම වතය වවේ ල්  විම වතය වුදද්ධ ව්  ව

ආටමිකාවුවව්ා්ථකාෘතිකාවකාලුතවටවිම වතයව්ුව වටරිකාව්ා්ර්ධ ව

ුවවනි්ව්විම වතයවටම වව   ේ්ුකේ්තුවම ම වපුතව්ඳුතුවනිහම ව්ුව

නිේහයටවඉන රිපත්වකාවමි. 

(i) 2007 ිාකාව48ව ව වසිේ ේෂ්ඨවේ්වේ හඳවභවණ්ඩවබදුවප ේත්ව
1ව ්ටතුතිහව හලේත්ව සිේ ේෂ්ඨව ේ්ේහඳව භවණ්ඩව බදුව
්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව
1010වේ  ්ැම්බර්ව27වන  ැතිවිාකාව1101/4ව ව විතිසිේ ේෂ්ඨව
ටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;ව 

 (ii) 2007 ිාකාව48ව ව වසිේ ේෂ්ඨවේ්ේහඳවවභවණ්ඩවබදුවප ේත්ව1ව
්ටතුතිහව හලේත්ව සිේ ේෂ්ඨව ේ්ේහඳව භවණ්ඩව බදුව
්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව
1010ව ේ  ්ැම්බර්ව 12ව න  ැතිව ිාකාව 1101/44ව  ව ව
ිතිසිේ ේෂ්ඨවටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;ව 

(iii) 2007 ිාකාව48ව ව වසිේ ේෂ්ඨවේ්ේහඳවභවණ්ඩවබදුවප ේත්ව1ව
්ටතුතිහව හලේත්ව සිේ ේෂ්ඨව ේ්ේහඳව භවණ්ඩව බදුව
්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව
1010වේ ්ැම්බර්ව24වන  ැතිවිාකාව1106/3ව ව විතිසිේ ේෂ්ඨව
ටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;ව 

(iv) 2007 ිාකාව48ව ව වසිේ ේෂ්ඨවේ්ේහඳවභවණ්ඩවබදුවප ේත්ව5ව
්ටතුතිහව හලේත්ව සිේ ේෂ්ඨව ව ේ්ේහඳව භවණ්ඩව බදුව
්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව
1010වේ ්ැම්බර්ව26වන  ැතිවිාකාව1106/20ව ව විතිසිේ ේෂ්ඨව
ටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;ව 

(v) 2007 ිාකාව48ව ව වසිේ ේෂ්ඨවේ්ේහඳවභවණ්ඩවබදුවප ේත්ව1ව
්ටතුතිහව හලේත්ව සිේ ේෂ්ඨව ේ්ේහඳව භවණ්ඩව බදුව
්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව
1012ව ් ්වරිව 23ව න  ැතිව ිාකාව 1120/26ව  ව ව ිතිසිේ ේෂ්ඨව
ටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;ව 
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(vi) 2007 ිාකාව48ව ව වසිේ ේෂ්ඨවේ්ේහඳවභවණ්ඩවබදුවප ේත්ව1ව
්ටතුතිහව හලේත්ව සිේ ේෂ්ඨව ේ්ේහඳව භවණ්ඩව බදුව
්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව
1012ව ් ්වරිව 28ව න  ැතිව ිාකාව 1122/8ව  ව ව ිතිසිේ ේෂ්ඨව
ටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;ව 

(vii) 2007 ිාකාව48ව ව වසිේ ේෂ්ඨවේ්ේහඳවවභවණ්ඩවබදුවප ේත්ව1ව
්ටතුතිහව හලේත්ව සිේ ේෂ්ඨව ේ්ේහඳව ව භවණ්ඩව බදුව
්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව
1012වේපබව්වරිව22වන  ැතිවිාකාව1124/58ව ව විතිසිේ ේෂ්ඨව
ටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;ව්ු 

(viii) 2007 ිාකාව48ව ව වසිේ ේෂ්ඨවේ්ේහඳවවභවණ්ඩවබදුවප ේත්ව1ව
්ටතුතිහව හලේත්ව සිේ ේෂ්ඨව ේ්ේහඳව භවණ්ඩව බදුව
්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව
1012ව ම වර්වටව 03ව න  ැතිව ිාකාව 1127/13ව  ව ව ිතිසිේ ේෂ්ඨව
ටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;ව 

(ix) 2006 ිාකාව 22ව  ව ව වේ ල්  ව ප ේත්ව 8ව ්ටතුතිහව ්ම ඟව
කිහසිහව ුතවටව 611 ව ්ටතුතිහව හලේත්ව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව
සින්තුව ප ් ව ්දු් ව 1012ව ේපබව්වරිව 09ව න  ැතිව ිාකාව
1124/15ව  ව ව ිතිසිේ ේෂ්ඨව ටැ්ට්ව පත්රේතව පහව කාව ව ් ව
නිේහයටහ; 

(x) ්ාේ යකරතව 1008ව ිාකාව 24ව  ව ව ක්රේම යපවහව ්ා්ර්ධ ව
්යවපෘතිව ප ේත්ව 314 ව ්ටතුතිහව හලේත්ව න්ේ්යතුව ලහර්ව
ම ැුකෆැ කරරිතුවකාම්පැනිව 1්රි ්ට් වමේමිලඩ්ව්ම්බතුධේහතුව
වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු්ව 1012ව ම වර්වටව 05ව
න  ැතිවිාකාව 1127/40ව  ව ව ිතිසිේ ේෂ්ඨවටැ්ට්වපත්රේතවපහව
කාව ව් වනිහම හ; 

(xi) ්ාවේ යකරතව 1008ව ිාකාව 24ව  ව ව ක්රේම යපවහව ්ා්ර්ධ ව
්යවපෘතිව ප ේත්ව 314 ව ්ටතුතිහව හලේත්ව ේකා හ ව
්වතයතුතවව ූල්යව ම ධය්ථාව හව ්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව
ිම වතය්වහවවසින්තුවප ් ව්දු්ව1012වම වර්වටව13වන  ැතිව
ිාකාව1110/30ව ව විතිසිේ ේෂ්ඨවටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් ව
නිහම හ;ව්ු 

(xii) 2017 ිාකාව 21ව  ව වසිේද් වසිනිම හවප ේත්ව 7ව ්ටතුතිහව
්ම ඟවකිහසිහවුතවටව19ව්ටතුතිහවහලේත්වවේ ල්  විම වතය්වහවව
සින්තුව්ව  ව්දු්ව1012විේ්රේල්  ව07වන  ැතිවිාකාව1111/37ව
 ව විතිසිේ ේෂ්ඨවටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිේහයට. 

ේම ම වනිේහයටව්ුවනිහම ව ව්ේතවවේ ල්  වපිළිබඳවකාවවකාව්භව්ව

ේ්තවේහ වේවකාහවුතවටහැි වම ම වේහය් වවකාවමි.ව 

 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

•  ්වතයතුතවව කාම්කාන්ව ්ාසිධව ේතව 1027ව ්ර්ෂ්ඨේතව පැ්තිව 206ව ්ැනිව
්ැන්්වවේතවදීවපිළිටුකව්ැබූවනිර්ේද් හ; 

• ්වතයතුතවව කාම්කාන්ව ්ාසිධව ේතව 1029ව ්ර්ෂ්ඨේතව පැ්තිව 208ව ්ැනිව
්ැන්්වවේතවදීවපිළිටුකව්ැබූවනිර්ේද් හ;ව්  ු

• ්වතයතුතවව කාම්කාන්ව ්ාසිධව ේතව 1029ව ්ර්ෂ්ඨේතව පැ්තිව 208ව ්ැනිව
්ැන්්වවේතවදීවපිළිටුකව්ැබූව්ම්වේතිහ.-ව[ටන්වනිම ල්  වන්රිපව ව් වන්ල්  ්වව
ම ුතව  

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ගරු මජාොන්ස්ටන් රනාන්දු මහතා   
( மாண்புமிகு ம ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ටන්වකාාව වහකාවටම නි ව 1028ව ්ර්ෂ්ඨහව ්ඳුවව ම වර්ටව ්ා්ර්ධ ව

ිකරකාවරිේතව්වර්ෂිකාව්වර්තව්වම ම වඉන රිපත්වකාවමි. 

ේම ම ව ්වර්තව්ව ම ුවම වර්ටව කාලුතවටව පිළිබඳව ිම වතයවා  හව

උපේද් කාවකාවවකාව්භව්වේ්තවේහ වේවකාහවුතවටහැි වම ම වේහය් වව

කාවමි.ව 

 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
  

• 1978 ිාකාව26ව ව වසි ථ්සි යව ව්ප ේත්ව12ව්ටතුතිහව්ම ඟවකිහසිහව

ුතවටව 1712 ව ්ටතුතිහව හලේත්ව සි ථ්සි යව්ව ්රතිපව  ව ේකා මිෂ්ඨතුව
්භවේ ව නිර්ේද් හව ්හිත් ව ශ්රීව ්ාකාවව න්තර වව සි ථ්සි යව්ේතව
කාහම  වකාව ව ුවව ්ය්්වහකාත්් ව ිේහසිකාව  ව ම ව ්ව ්ම්පත්ව
කාහම  වකාව  ව ්යවපවවව කාහම  වකාව  ව ගි වම්කාව ව ් වු ූල්යව
ිධයහ වා වපිහිටුවීම ව්ම්බතුධේහතුවිධයවප විම වතය්වහවවසින්තුව
්ව  ව්දු් ව1012ව වම වර්වටව03වන  ැතිවිාකාව1127/14ව ව විතිසිේ ේෂ්ඨව
ටැ්ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ;වව්  ු

 1978 ිාකාව26ව ව වසි ථ්සි යව ව්ප ේත්ව12ව්ටතුතිහව්ම ඟවකිහසිහව

ුතවටව 1712 ව ්ටතුතිහව හලේත්ව සි ථ්සි යව්ව ්රතිපව  ව ේකා මිෂ්ඨතුව
්භවේ ව නිර්ේද් හව ්හිත් ව ශ්රීව ්ාකාවව ිබනින ටව සි ථ්සි යව්ේතව
ේත වවටන්ව තව කෂ්ඨ ව ිධයහ ව ිා හ කව පිහිටුවීම ව ්ම්බතුධේහතුව
ිධයවප ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ්ව  ව ්දු් ව 1012ව ම වර්වටව 03ව න  ැතිව
ිාකාව1127/15ව ව විතිසිේ ේෂ්ඨවටැ් ට්වපත්රේතවපහවකාව ව් වනිහම හ.-ව

[ටන්ව1ම ුවරවර්හ වජී.එල්  .වපීරි්ථවම ුතව] 

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

 ගරු ්ග්ලස් මේවානන්දා මහතා (ධීවය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு டக்ைஸ் மதவானந்தா - கடற்சறாழில் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 

சகௌரவ ெபாநாயகர் அவர்கமை, 2019ஆம் ஆண்டுக்கான 

இைங்மக மதெிய நீாியல் வாழ் செய்மக அபிவிருத்தி 

அதிகாரெமபயின் வருடாந்த அறிக்மகமய நான் 

ெமர்ப்பிக்கின்மறன்.  

இவ்வறிக்மக, கடற்சறாழில் அலுவல்கள் பற்றிய 

அமமச்சுொர் ஆமைாெமனக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட 

மவண்டுசமன  பிமராிக்கின்மறன்.  

 

ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු මහින්ද අමයවීය මහතා (පරිසය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  
Environment) 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව 1027ව ්ර්ෂ්ඨහව ්ඳුවව ම ධයම ව පරි්වව

ිකරකාවරිේතව්වර්ෂිකාව්වර්තව්වම ම වඉන රිපත්වකාවමි. 

ේම ම ව ්වර්තව්ව පරි්වව කාලුතවටව පිළිබඳව ිම වතයවා  හව

උපේද් කාවකාවවකාව්භව්වේ්තවේහ වේවකාහවුතවටහැි වම ම වේහය් වව

කාවමි.ව 

 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ටන්වවේ් තු්ථලතුව්ර වතුදුවම ුතවව  
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அரொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 

ගරු අනුය ප්රියදර් න යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ව්ේතව වේ ල්  ව පිළිබඳව කාවවකාව ්භව්ව

ේ්තවේහ වේවකාව ව් ව- 

(i)     ේද්ශීහවආ වහම් (්ාේ යධ ) ප ත්වේකාටුම්පත; 
(ii)  ් වකරපති්වහවේබවිවවේ ්වපිළිබඳව

සිට කාවකරපති්වහවේබව්වර්තව්ව-ව1028; 

(iii)  2004 ිාකා 11  ව වවේ ල්  වප තවහලේත්වේවගු්වන්; 
(iv)   2018 ිාකා 35  ව වවේ ල්  වප තවහලේත්වනිේහයටහ;ව්ු 

(v)   2011 ිාකා 18  ව ව්වවහව්ුවගු්තුවේත ටුපහව
්ා්ර්ධ වබදුවප තවහලේත්වනිේහයටහව 

 

්ම්බතුධේහතුවවූව එකීවකාවවකාව්භවේ ව ්වර්තව්වම ම ව ඉන රිපත්වව

කාවමි.ව 
 

සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
මපත්සේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටන්වපසිත්රවේද්වීව්තුනිආවචි මවම ුත්මිහව-ව[්භවවටර්භහවවටහව ැත.  

 

ගරු මහින්ද අමයවීය මහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටන්වකාාව වහකාවටම නි වවතු  වති්ථ්වපවව වකාු ව් විාකාව219ව

 ව ව්ථාව ේහහිවපන ා මවඩබ්මේ .ඒ.වේප්ම රතුද්රවම ුතවේටතුව්ැුද වව

ේපත්්ම  කවම ම වපිළිටතු්මි. 

 

ගරු එස්.එේ. චන්ද්රමසේන මහතා (ම්ේ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். ெந்திரமென - காணி அமமச்ெர்) 

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

ටන්වකාාව වහකාවටම නි වම ැ ්චි මහ වේවයු්වඉන රිපිලවපවව විාකාව

232/බීව  ව ව ්ථාව ේහහිව පන ා මව එචි.එම්.ේ ක.ව න ්ව වහකාව

ම ුතවේටතුව්ැුද වවේපත්්ම  කවම ම වපිළිටතු්මි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටන්ව්ර්තු වව වීවවම ුතවව- [්භවවටර්භහවවටහව ැත.  
 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திொநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ම ුුක්ව ව වේල්  ටම්ේප ් ව හීරැ්ථ්ට් ව

ේ ් ව පටුම ඟ ව ිාකාව 72/35/2ව  ව ව ්ථාව ේතව පන ා මව එතු.ේ ක.ව

සූරිහබණ්ඩවවවම ුතවේටතුව්ැුද වවේපත්්ම  කවම ම වපිළිටතු්මි.ව 

ගරු බුේකරක පතියේ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ම ම ව පුතව ්ඳුතුව ේපත්්ම්ව ේ කාව

පිළිටතු්මි.ව 

(1) පතුනිපිමිහ ව.රැ ්් වවත් වම ව්ත විාකාව545/2වබීව ව ව
්ථාව ේතව පන ා මව සී.ව ිේබ්සික්රම ව ම ුතවේටතුව ්ැුද වව
ේපත්්ම ;ව්ුව 

(2) ම වතව ව වසිම  වඋවටව වේ්යම වවවම වපවව වින වප්ප්ි ව්ත්තව
හ ව මේපි ේහහිව පන ා මව පී.ඒ.ව රතුද්රව්රණව ම ුත්මිහේටතුව
්ැුද වවේපත්්ම .ව 

 

ගරු  ාන්ත  ණ්්ාය මහතා 
(மாண்புமிகு ொந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara)  

ටන්වකාාව වහකාවටම නි ව රිදීටම  වකාටුපි්ේට ල්  ් ව "න්රිවනි්්"ව

හ වමේපි ේහහිවපන ා මවපී.ජී.වන්රිල්  වගු වත් වම ුතවේටතුව්ැුද වව

ේපත්්ම  කවම ම වපිළිටතු්මි.ව 

 
ගරු මයෝහිණි කුමාරි විමේයත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மராஹினி குமாாி விம ரத்ன)  

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

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ම ම ව පුතව ්ඳුතුව ේපත්්ම්ව ේ කාව

පිළිටතු්මි.ව 

(1)  ේකා හ ේබආව වුල්  මිල්  ්වආව ව27වපවව විාකාව896/ඒව ව ව
්ථාව ේහහිව පන ා මව ේ ක.ඩබ්මේ .ව ටවමිණීව කාන් ව තු ව
ම ුතවේටතුව්ැුද වවේපත්්ම ;ව්ු 

(2) කාැ්ණිහ වපි්පිමිහ ව්හති්කාවම ව්ත විාකාව221/1ඒව ව ව
්ථාව ේහහිව පන ා මව ආර්.ේේ.එචි.ව ්හසුතු වව ම ුතවේටතුව
්ැුද වවේපත්්ම .ව 

 
ගරු (මේජාර්) ර ජ්  ඳුගමගෝ මහතා 
(மாண்புமிகு (மம ர்) பிரதீப் உந்துசகாட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ටම්පු ව ිකාවසිල ව ිාකාව 102ව  ව ව

්ථාව ේතව පන ා මව ේ ක.ව සි්හගු ්ර්ධ ව ම ුතවේටතුව ්ැුද වව

ේපත්්ම  කවම ම වපිළිටතු්මි.ව 

 
ගරු අනුප පස්කුවේ මහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව බණ්ඩවවටම  ව ගුාටවේ් ව ගු ව තු ව

ම ව්ත ව ිාකාව 213ඒව  ව ව ්ථාව ේහහිව පන ා මව එම්.ඒ.ව කාපි්ව

ම ුතවේටතුව්ැුද වවේපත්්ම  කවම ම වපිළිටතු්මි.ව 

 
ගරු වසන්ත යාපා ණ්්ාය මහතා 
(மாண்புமிகு வெந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ම ම ව පුතව ්ඳුතුව ේපත්්ම්ව ේ කාව

පිළිටතු්මි. 

(1)  ේප්වවේ ණිහ වඋඩේප්වවේ ණිහ ව"වටෂ්ඨවවගිව" විාකාව8ව ව ව
්ථාව ේහහිව පන ා මව එම්.ව න්න්වව සිල්  ෆ්රඩ්ව කාන් වවත් ව
ම ුතවේටතුව්ැුද වවේපත්්ම ;ව්ු 

(2)  කිරිබත්කුඹුව වව ුදළුවේල්  ් ව ිාකාව 285/බීව  ව ව ්ථාව ේහහිව
පන ා මව ආර්.එචි.ඒ.එම්.ේේ.පී.ව කාන් වවත් ව ම ුතවේටතුව
්ැුද වවේපත්්ම . 
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පවර්මේේම්තුවට් 

ගරු එේ.්ේලිේ.ඩී. සහන් ර ජ්  විතාන මහතා 
(மாண்புமிகு எம். டப்ைியு. டீ. ெஹன் பிரதீப் விதான)  

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

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ටම්පු ව සි්හව පවව ව ිාකාව 96/2ව  ව ව

්ථාව ේහහිව පන ා මව පද්ම වව ම ව්නීව ම ුටම වවචි මව ම ුත්මිහේටතුව

්ැුද වවේපත්්ම  කවම ම වපිළිටතු්මි.ව 

 
මදිරිපත් කයන ලද මපත්සේ මහජාන මපත්සේ ළිබඳ ක කායක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமைப் சபாதுமனுக் குழுவுக்குச் ொட்டக் 

கட்டமையிடப்பட்டது. 

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

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2021 ිේ්රේල්  ව30් වන  වප්ත්් ව් වපවර්මේේම්තුවටවකාලුතවටව

පිළිබඳවකාවවකාව්භවවරැ්ථවීේම්දීවරණව හවකාහවපරින වි වන  ලවනිහමිතව

්ව මකාව පිළිවටන්ව ිේප් කෂ්ඨවව කාව ව ්ර ථ ව ේ් ත්ව න  හකාලව ේහ වේව

කාවුකව්ැේබ්.ව 

ිම වතයවා වනිේ   හ වටන්වම හිතු විම වවීවවිම වතයවටම ව.ව 

 

පරිසය ආයක්ෂ්ඨේය සහ තියසය කෘෂිකාර්මික 
සාවර්ධන මලක්ක ළිබඳ ක කැබිනට් ප්රිකාව: 

පරිසය අමාතයතුමාමග් රකා ය 
சுற்றாடல் பாதுகாப்பு மற்றும் நிமைமபறான 

கமத்சதாழில் அபிவிருத்தி இைக்கு 

சதாடர்பான அமமச்ெரமவப் பத்திரம்: 

சுற்றாடல் அமமச்ொினது கூற்று 
CABINET MEMORANDUM ON ENVIRONMENT 

PROTECTION AND SUSTAINABLE 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT GOALS: 

STATEMENT BY  MINISTER OF ENVIRONMENT  
 

ගරු මහින්ද අමයවීය මහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටන්වකාාව වහකාවටම නි ව"ිේප්වවේට්වපවරි්රිකාවසුව කෂිතතව්වුවව

තිව්වව කාෘෂිකාවර්මිකාව ්ා්ර්ධ හව ඉ් කකාව කාවව ටනිමිතුව ුරිතව

ආර්ථිකාහ කව කාවව"ව හ ව ේත්ම ව්ව හලේත්ව ිතිටන්ව ් වකරපතිවටම වව

සිේ ේෂ්ඨවකාැබි ට්වපත්රිකාව් කවඉන රිපත්වකාහව.වඑහවේම්වවේට්වුැවම්ම්ව

් කෂ්ඨයහ කව සිකරහලව ්ැ්කිහව ුැකිි .ව පරි්වව ිම වතය්වහවව

් ේහතුවම වව ැ ලම ත්විම වතයවා ේතවන්හලුවනි්ධවරිතුලවඋපේ ්ථව

්බවව දීව තිේබතුේතුව එහිව ිතුතර්ටතව න්හලුව කාන් වව පිළිබඳව

ිධයහ හවකාවව ඒ්වව්රිහවත්ම කාවකිරීම ලව ි් යව ්ැඩවකාලුතවටවන්දුව

කාව වේ්්ි .ව 

 ේම ම ව ඉතවම ව ්ැ ටත්ව කාැබි ට්ව පත්රිකාව්ව පිළිබඳව ේම්ව

පවර්මේේම්තුවටේ දීවහම්වි ු් කවඉන රිපත්වකිරීම ලවම වුලවි්්ථාව්ව

්බවවදීම වටැ වවව්රාම ේහතුම වබබවටම වලවම ේබව්ථවටතිහවපු වකාව ්ව.ව

්ර ථ ව  වවව ටතු ව පුළු්තුව ම්ව හි වව ේ්තු ව ්ැඩිවකාව්හ කව ටතව

ේ්තුේතුව ැුැ.වේම්කාවතම ි විපිව තු වව්තයහ.  

"වලවු  වේ්ෞභවටයේතව ැ කම "ව්රතිපත්තිව්රකාව ේතවිල් ව

ේකා ල්ව් ව'තිව්වවවපරි්වව්රතිපත්තිහ ක'වහලේත්ව්ඳුතුව් ්ව ව

'ජ්්වේටය්හවකාෘත්රිම වේ් ්ථව කිරීම කාලවේුයව බ්පෑම කාලව් කව

කිරීේම තුවපරි්වේතව්ම බවතව්වවබිඳව්ැටීම ව්ැ්ේකාතුේතුවපරි්වව

දූෂ්ඨ හ කව ේ්්ව හ."ව කිහව.ව ි වටතව පවපුවලව සුව කෂිතව පරි්වව

පද්ධතිහ කව වටහව ජී්ත්ව වීම ලව .තිව ිි තිහව ආව කෂ්ඨවව ේකා ලව

්ාව කෂ්ඨ හවකිරීම වපම   කවේ  ්ව්ම බවවවූව්ම ව්වආර්ථිකාවපුන්දුව

්රිහව්ලව ැාවීම ව විපවිම වතයවා ේතව්ටකීම ි .ව 

ේම ම ව ිම වතයව ම ණ්ඩ්ව පත්රිකාව්ව ඉන රිපත්ව කාවමිතුව ිතිටන්ව

් වකරපතිවටම තුව සින්තුව ඉතවව ්ැ ටත්ව ්රකාව හ කව කාවුකව ්ැුද්ව.ව

"ම ම ව ේම්ව වේට්ව ් වකරපතිව ත වටවලව පත්ව කාව ව සිලව ් තව්ව

ම ේටතුවඉල්  ්වවන්මිහව ව 'ිේප්වවේට්වපරි්වහවරැකාවේ තු 'වකිහව.වඒව

්ඳුවව් තව්වසින්තුවම ලව්ටකීම වපැ්න්්ව.ව'ේ්ෞභවටයේතව ැ කම 'ව

ිුක්ව ිේප්ව වේට්ව පරි්වහව ේම තුම ව කාවබනිකාව ්ටව්ව ්රරමේතව

කාවමිතු ව ්්ව සිේ්තුව ේත වව ආුවවව පව ව ිේප්ව වේට්ව ් තව්ලව

පරිේභය් හව්ඳුවව්බවවදීම විේප්ව්ටකීම  ක.වඑහව් තව්ලවඋන්ම ව

කාවවදීම ලවම ම වබැඳීවන්මි ්ව."වහැි ව්රකාව වකාවමිතුවතම ි විතිටන්ව

් වකරපතිවටම වව ේම ම ව ඉතවම ව ්ැ ටත්ව කාැබි ට්ව පත්රිකාව්ව ඉන රිපත්ව

කාේහේ.ව 

ේම ම ව කාැබි ට්ව පත්රිකාවේ ව ේහය් වව 10 කව ්ඳුතුව ේ්්වව

තිේබ ්ව.ව එි තුව23 කම වපරි්වහලවි වහව් වේහය් වවබ්වේම්ව

පවර්මේේම්තුවටේ ව ැ වටැනීම ව්ඳුවවම වවකිහතු වකාැම ැතිි .ව 

පසුගිහවකාව්හවපුවව්ලවපරි්වහලවන්දුවවූවුවනිව්ම්බතුධේහතුව

තම ි වම වධය්්ත් වේම්වපවර්මේේම්තුවටේ ත්ව්රකාව වඉන රිපත්වම්ේණ්.ව

පරි්වහව ආව කෂ්ඨවව කිරීම ව ්ඳුවව ් ව තිව්වව ්ැඩව පිළිේ්හ කව

පිළිබඳ්ව පරි්වව ිම වතය්වහවව සිකරහලව ම ම ව ්රිතුව ්වව ේහය් වව

ඉන රිපත්වකාවමිතු වි වහවිහවකාැඳ්මිතුවි ු්ථවට  ව් කවිතිටන්ව

් වකරපතිවටම තුව ේ්තත් ව කාැබි ට්ව ම ණ්ඩ්හව ේ්තත්ව ඉන රිපත්ව

කාහව.ව ඒව ිුක්ව ිතිටන්ව ් වකරපතිවටම වව ේම්ව න්හලුව කාවව වව

්ැ්කිල්  ්ලව ිවේට ව ේම්ව වේට්ව පරි්වව පද්ධතිහවආව කෂ්ඨවව කිරීම ව

්ඳුවව ේම ේත කව වව්යව  වහකාේහ කව ටත්ව ඉුහම ව රණතුදුව මිකාව ේම්ව

කාැබි ට්වපත්රිකාව්වම ගිතුව්රකාව හලවපත්වකාවවතිේබ ්ව.ව 

ම ම වේම හිව්ඳුතුවපහවේ්ැනිවේහය් ව්වටැ ව්ඳුතුවකාවතු ව

කාැම ැතිි .ව ් ව ඝ ත්්හව ්ැඩිව කිරීම ව ්ඳුවව ව කෂිත්්ව

පන ා මකාන්්තුව ේ් ත්ව ්ථාව ්්ව පන ා මව කාවවීම ව ්ඳුවව එවටම වව

ි්ධව හවේහ වේවකාවවතිේබ ්ව.වව්ේතවඉඩම්්් ව් ව්ාව කෂ්ඨ ව

ේ පවර්තේම්තුවට්ලව ිහත්ව ඉඩම්්් ව ් ජීවීව ේ පවර්තේම්තුවට්ලව

ිහත්වඉඩම්්්වපන ා මව් තව් වවඑම වව කෂිතවභූමි්මේතුවඉ්ත්වකාවවඒව

ිහලවසුදුසුවේ් ත්ව්ථාව ්්වනි්ව්ව්බවවදීම වපිළිබඳ්ව්ර්තම ව ව

් වකරපතිවටම වව කාල්  ප වව කාවව තිේබ ්ව.ව ඒව ්වේබම  ව ිාකාව ේ කාව

සිකරහලවත්ත්වේහය් ව් කව්ඳුතුවකාවවතිේබ ්ව.ව්වතිකාවහමිත්ව

පුසුකාම්ව ්ා්ර්ධ ව ්ැඩ්ලුතු්්දීව පරි්වව ්ාව කෂ්ඨ හව වේමේතුව

න්දුකාවව එම ව ්ැඩ්ලුතුව ්රිහවත්ම කාව කිරීම ව පිළිබඳ්ව එවටම වව

ේහය් වවකාහව.විපිව්ා්ර්ධ ව්ැඩව්රිහවත්ම කාවකිරීේම්දී වපරි්වහලව

.තිව ් ව ුවනිව පිළිබඳ්ව කාාවව කාවමිතුව ඉතු ්වලව ්ඩව ව එ්ැනිව

පරි්වව ුවනිහ කව න්දුව ්තුේතු වකිහවව ේ් හවව බ්වව ්ා්ර්ධ ව ්ැඩව

්රිහවත්ම කාව කිරීම ව ්ඳුවව කාලුතවටව කාවතු ව කිහ ව උපේ ්ථව තම ි ව

ේම ි තුව්බවවේ තුේතු. 

ඊහඟල ව  වටරිකාව නි්ව්ව ේට ඩ ැගිමේව ඉන කිරීේම්දීව පරි්වව

හිතකාවමීව සිකරහලවනිර්ම ව හවකිරීම ව ිනි්වර්හහවකාවවතිේබ ්ව.ව ඒව

්වේබම ව ැ ලම ත්වතු ම්වකාවවතිේබ වප්්ව්ථමි කව්ුවේප මේතිතුව

භවසිතහවවි්ම වකිරීම වත්දුවලත්වකාඩි ම්වකාවතු වකිහ්වවඋපේ ්ථව

්බවව දී්වව තිේබ ්ව.ව ම ම ව පරි්වව ිම වතය්වහවව සිකරහලව කාැබි ට්ව

ම ණ්ඩ්හලවේහය් ව් කවඉන රිපත්වකාහව වප්්ව්ථමි කව්ුවේප මේතිතුව

්ර්ටවකිහිපහ කවතු ම්වකිරීම වපිළිබඳ්.වඒවිුක්වම වර්වටව32ව් ව වව

් සිලවිපිව්ර්ටවපු කවතු ම්වකාහව.ව 
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ඒව්වේබම වත්ත්වඑ කවේහය් ව් කවඉන රිපත්වකාව විුකම තවකාවව

ටත්තව.ව ඒව තම ි  ව ප්්ව්ථමි ක්මේතුව .සුන්ම්ව නිෂ්ඨථපව  හව කිරීේම්දීව

්රතිර්රීකාව ව පුසු්ව ්ඳුවව ි වහව ්ාේ කතව ිාකාව ්ඳුතුව කාහව

ුතවටහවකිහ්ව.විපිව ැ ලවප්්ව්ථමි කවආශ්රිතවනිෂ්ඨථපව  ව05 කවවම වර්වටව

32්ැනිවන  වන්ලව ැ්ැත්ම්්ත් වවව්ම ුවවබතරව්වතිකාව්ම වටම්විේප්ව

කානිතුවරිාටවවගිහිතුවේ් ත්වකාවර්හහතුවකාවතු වඋත්්වුව ව වබ්ව

ිපිව  තු ්ව ව ටන්ව කාාව වහකාවටම නි.ව ව ුැබැි  ව ේම්ව බතරව ්වතිකාව

්ම වටම්්්ලවහලවේ්තු විේප්වසූ ව ම  කව ැතිවබ්ත්වඒවිහලවිපිවව

කිහතු ව කාැම ැතිි .ව ව ි වහව නිහම ්්ලව ිුකූල්්ව කාලුතවටව

ේ  කාව වන්හලුේ  ව වඒවිහවේම   වතත්ත්්හකාවන්මිහත් වේම   ව

තවම්ව බ්්ත්ව ම් ත් ව ඒව ිහේබව ආහත ්්ව නිෂ්ඨථපව  ව තු ම්ව

කිරීම ලවකාලුතවටවකාව ්ව.වවවි් යවම්ේ  ත්වබ්පත්රවි්්ාගුවකිරීම ව

  ක්වම වකාලුතවටවකාව වබ්ව ව ේම්වි්්ථාවේ වම වව ්ඳුතුවකාවතු ව

කාැම ැතිි .ව ඒව එ කකාම  ව ිපිව ේද්ශීහව නිෂ්ඨථපව කාහතුලව ආවවධ වව

කාව ්ව විපලවි් යව්බතු විපලවි් යවෂ්ඨැම්පුව්ුවිපලවි් යව

 ත්ව ේබේුත්ව මිකාව ේම්ව වේට්ව නිෂ්ඨථපව  හව කාවව ටතු ව ්ැඩව

පිළිේ්හ කවු තු වකිහ්ව.වි වටතේතදීවේම්්වවනිෂ්ඨථපව  හලවබතරව

්වතිකාව ්ම වටම්්්ලව ඉඩව ේ තු ව ිපිව සූ ව ම  කව  ැතිව බ්ත්ව ම වව

්ඳුතුවකාවතු වකාැම ැතිි .ව 

ඊහඟලව ිතිටන්ව් වකරපතිවටම වව ්ඳුතුවකාව ්ව ව ් ජීවීව්ුව

් ව ්ාව කෂ්ඨ හලව ි වහව සිේ ේෂ්ඨව කාන්  කව පිළිබඳ්.ව ඒව තම ි වව

සිල්  පත්වට් වුබව වුවවහව්වආදීව්රේද් ්මේතුවපැමිේ  විමේතුව

නි්වව ව ිේ  කව ්රේද් ්්ව ම ුව ් තව්ලව න්දුව ් ව හිරිුැවව

්ැහැ කවීම ව්ඳුවවි් යවකාලුතවටවකිරීම වපිළිබඳ්.වඒව්ඳුවව වූල්යව

්රතිපව  ව්බවවදීවතිේබ ්ව.ව වසිප කෂ්ඨව වහකාවටම වවකිහවවතිේබ ්වව

ම ම ව  ැ කකාව ව එවටම වේබව ව්හ කව බ්හලව පත්ව ම් වලව ප්ථේ්ේව ිමේව

්ර ථ හලව සි්ුමම්ව ්බවව ේ  ්වව ව කිහ්ව.ව ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව

එවටම තු්වේබව ආණ්ඩු් කව බ්හලව එ ේත කව ඉතු ව ඕ ෑව  ැුැ.ව

එවටම වවේකා ි වකාව්ේතවආණ්ඩුවබ්හවටනී වකිහවව තුේතුත්ව ැුැ.ව

ිපිවත්ත්වව්හකාලවිමේවමිනි්ථවටැටුම වපිළිබඳ්වකාාවවකාවතු වඉඩව

ේ  තබවවේම්වආණ්ඩුවකාව්හවවටහදීම වඑහලව්ථථිවවසි්ුමම  කව්බවවදීම ව

්ඳුවවේ් ම විම වතයවා හ කවපත්වකාවමිතු වූල්යව්රතිපව  වේ්තුව

කාවමිතු වනි ථ මතවසි්ුමම්ව්බවවේ තු වකාලුතවටවකාව ්වහවකිහවවවේම්ව

පවර්මේේම්තුවටේ දීවම වව්ඳුතුවකාවතු වකාැම ැතිි . 

ටන්වකාාව වහකාවටම නි විමේව්ැලවඉන කිරීම ව්ඳුවවි් යවූල්යව

්රතිපව  ව ිතිේර්කා්ව ්බවව ේ තු ත්ව එවටම වව ේහය් වව කාව්වව

තිේබ ්ව.වමීලවිම තව් වපව්ල්  විධයවප වසිෂ්ඨහව කේෂ්ඨේත්රවවුවවබවහිවව

්රිහවකාවවකාම්්්දීව පරි්වහව ුවවජ්්ව සිසිධත්්හව වේල්  ව කාවව ටත්ව

්ැඩ්ලුතුව්රිහවත්ම කාවකිරීම ලවඑවටම වවේහය් වවකාව්වවතිේබ ්ව.ව 

ඒව ්වේබම  ව ව දුම්ව ්ුතිකාහව නිකුත්ව කිරීේම්දීව ිහව කාව ව

වේ ල්  ්්ලව ිකරභවවහ කව ේහ  මිතුව එහව සිකරම ත්ව කිරීම ලව කාලුතවටව

කාව ව ේහය් ව් කව ඉන රිපත්ව කාවව තිේබ ්ව.ව ඒව ්වේබම  ව ්වතිකාව

නිෂ්ඨථපව  ව ුවව ේ්ේ්වව ගි වම්ටතව කිරීේම්දීව පරි්වව ්ා්ර්ධ හව

ට  හව කිරීම ව ්ඳුවව ්ාඛයවේල්  ඛ ව ේත වවටන්ව පද්ධතිහව පුළුල්  ව

කිරීම ලව ේහය් වව කාව්වව තිේබ ්ව.ව ව ඊහඟව ේහය් ව්ව ුැමිහල ව

කාැළිව කා්හව ඉ්ත්ව කිරීේම්දීව කාැළිව කා්හව ිවේද්ර්යව ් ේහතුව

ේහ  වේට වේකාේව වනිෂ්ඨථපව  ව්ැඩ්ලුතුව්රිහවත්ම කාවකිරීම  වඒව

්වේබම ව පරි්වව හිතකාවමීව ්ැඩ්ලුතුව ් තව්ව වටහව පුළුල්  ව කිරීම ව

්ඳුවව් ම වධයවන රිවටැතුවීම  වපරි්වවපද්ධතිහවබ්වටැතුේ් වපරින ව

ඉඩම්වපරිුව ව්ැ්සුම්ව්කා්ථවකිරීම වආදීවේහය් වවවවශිහ කවිේප්ව

පරි්වව පද්ධතිහව සු්පත්ව කිරීම ව ්ඳුව ව පරි්වව පද්ධතිහව ආව කෂ්ඨවව

කිරීම ව්ඳුවවිතිටන්ව් වකරපතිවටම වවඉන රිපත්වකාව්වවතිේබ ්ව. 

මීලවිතිේර්කා් වකාෘෂිකාර්ම ව කේෂ්ඨේත්රේතවකාවබනිකාව්ටව්ව්රරමේතව

කිරීම ව්ඳුවවි් යවේහය් වවවවශිහ කවවඉන රිපත්වකාව්වවතිේබ ්ව.ව

ඒව්වේබම වකාෘමි ව කාවභවසිතහවි්ම වකාවමිතුවිපලවි් යවආුවවවව

ේ්ෞඛයව්ම්පතු වසිකරහලව්බවවටතු ලවි් යව ේහය් වව එවටම වව

ේම ම ව්ැඩ්ලු වවටහවඉන රිපත්වකාව්වවතිේබ ්ව.වේම්ව් වසිලත්ව

පරි්වව ිම වතයවා හව ්ැඩ්ලුතුව වවශිහ කව ව ආවම්භව කාවව තිේබ ව

බ්වම ම වකිහතු ලවකාැම ැතිි  වටන්වකාාව වහකාවටම නි.වඑවටම වවමීලව

ේපවව ්රිතුව ්වව ්බවව දුතුව උපේ ්ථව ිුක්ව ිපිව ඒව කාලුතවටවආවම්භව

කාව්වව තිේබ ්ව.ව ිපිව ආවම්භව කාවපුව එකාව ්ැඩ්ලු  කව තම ි ව

පව්ල්  ව ම ට්ලමිතුව ්රිහවත්ම කාව "ේ් බවව ිම ව"ව කිහ ව ්ැඩ්ලු ව

හලේත්ව පැහව ේවයප හවකිරීම .ව ව ිපිවආවම්භවකාවවතිේබ ව ්රධව ව

්ැඩ්ලු  කවතම ි ව"තර්ථම වේ  වවටන්"ව්ැඩ්ලු .වඑහවිතිටන්ව

් වකරපතිවටම වේබව ්රධව ත්්ේහතුව ිපිවආවම්භවකාහව.ව ව එහිදී ිපිව

 ැ ලව පැහව 217 000 කව ට්ථව බ්ලව පරි්ර්ත හව කිරීේම්ව ්ැඩව

පිළිේ්හව්රිහවත්ම කාවකාව්වවතිේබ ්ව.වව්ේතවවේ ල්  ව තවපු ක්ත්ව

ේහ  වවටතුේතුව ැති්වේම්ව්ැඩවපිළිේ්හව්රිහවත්ම කාවකිරීම වතම ි ව

්ැ ටත්වේ්තුේතු.වඒව්ඳුවවපරි්වහලවආ වහවකාව වේපෞද්ටමේකාව

ිා ේතවආහත වවවශිහ කවිපලවඋ ම්වඋපකාවවවකාව්වවතිේබ ්ව.වඒව

න්හලුේ  වලව්ථවටතිවකාවතු වම ම වේම හවි්්ථාව් කවකාවවටතු ්ව. 

ඒව ්වේබම  ව ආටමිකාව ්ථාව ව වේල්  ව කාවව ටනිමිතුව බසුව ් ව

නිර්ම ව හවකිරීේම්ව්ැඩවපිළිේ්හවආවම්භවකාව්ව වේම්ව් වසිලවඑහිව

99් ව ්ැඩ්ලු ත්ව ිපිව ි්්තුව කාවව තිේබ ්ව.ව ටන්ව

කාාව වහකාවටම නි ව එහිව 200් ව ්ැඩ්ලු ව බබවටම වේබව

න ්ථත්රි කකාහව් වම වතවවන ්ථත්රි කකාේතව්රිහවත්ම කාවකිරීම ලවතම ි විපිව

 ැ ලව්ැ්සුම්වකාව්වවතිේබතුේතු. 

 ිපිව න්ාු්ව ුවව හිතුදුව ිලුත්ව ිම්න්ද් ව ේ්ුකේ්තු ව " ැකාතලව

පැහහ ක"ව ්ැඩ්ලු ව ආවම්භව කාහව.ව ඒව ්ඳුවව ිපිව වව්යව වේ ල්  ව

භවසිතවකාේහේව ැුැ.වඑම ව්ැඩ්ලු වවටළිතුවිපිවබ්වේප ේව ත්වටව

ම් වව ඉ් කකාහලම ව ේම්ව වලව වටහව පැහව මිමේහ ව 1කාලව ආ්තු ව

්රම ව හ කව ේවයප හව කාවටතු ව පුළු්තුව ම් ව.ව ඒව ්ඳුවව ිපලව

උ ම්වඋපකාවවවකාහවේපෞද්ටමේකාවිා හලත් වසිේ ේෂ්ඨේහතුම වඒවටැ ව

පුළුල්  ව ්රරවවහ කව ්බවදුතුව ් ම වධයහලත්ව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව

ේටෞව්හවහිමිවකාවතු ලවකාැම ැතිි . 

ටන්වකාාව වහකාවටම නි වපරි්වවිම වතයවා හව්රිහවත්ම කාවකාව ව

්රධව ව්ැඩ්ලු  කවතම ි ව"සුවකිවේවටාටව"ව්ැඩ්ලු .වේම්වවේට්ව

ටාටවව 203 කව තිේබ ්ව.ව එම ව ටාටවව 203ම ව පිරින්දුව කිරීේම්ව ්ැඩව

පිළිේ්හව ිපිව ්රිහවත්ම කාව කාව ්ව.ව ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව

බබවටම වලවිරණතහවම තකාව.ති.වබබවටම වවකුඩවවකාව්ේතවේම්වඕ ෑම ව

ටඟකිතුව ්වටවව ිවේට ව ේබ තු ව පුළු්තුව තත්ත්්හ කව තිුද ව;ව

ඕ ෑම ව .හකිතුව ්වටවව ිවේට ව ේබ තු ව පුළු්තුව තත්ත්්හ කව

තිුද ව.ව ිපිව කුඩවව කාව්ේතව මිනි්ථසුව කුඹුවලව හ ේකා ලව ්වටවව

ේබයත්හ කවිවේට වගිේතව ැුැ වකාෑම ව සිතවි ව ිවේට වගිේත.ව

් කකාේඩ්ව ්වටවව මිකාව ිවේට ව බී්වව තම ි ව මිනිසුතුව පිපව්හව

්ාන්ඳ්වවටත්ේත්.වඒවතවම්වපිරින්දුව්්හවතම ි වතිුදේණ්.ව වේත් වි ව

් ව සිලව ඒව ්්හව දූෂ්ඨ හව ේ්්ව.ව ි ව ේ් ේකා ලව ඒ්වේතව ්්හව

ේබ තු ව තිහවව ේ් ත්ව ේ හකාල්ත්ව පවසිචි මව කාවතු ව බැරිව

තත්ත්්හලවපත්ේ්්වවතිේබ ්ව.ව ිේප්වබ්වේප ේව ත්වට්වතම ි  ව

ඉන රිව ිම්න්දුව 3ව .වටහතව න්හලුව ටාටවව පිරින්දුව කාව්වව ඕ ෑම ව

ටාටව්කිතුවපිරින්දුව්්හව්බවවටතු වපුළු්තුවම ට්ලම  කවනිර්ම ව හව

කිරීේම්ව්ැඩවපිළිේ්හ කව්රිහවත්ම කාවකිරීම . 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ඒව ්වේබම ව ිේප්ව වේට්ව ්්වකාලව

ප්්ව්ථමි කව ුවව ේප මේතිතුව ේම ට්රි කේල තුව 236 000 කව පවසිචි මව

කාව ්ව.ව ඒ්වි තුව ේම ට්රි කේල තුව 21 000 ක ව 21 200 කව ්වේබව

්රම ව හ කව තම ි ව ්රතිර්රීකාව හව කාවතුේතු.ව ිේ  කව න්හල්  ්ම ව

පරි්වහලව එකාවටව ේ් ්ව.ව ිපිව භවසිතව කාව ව ප්්ව්ථමි කව ්ුව

ේප මේතිතු්මේතුවන්හහලව 7.2 කව ුැන් වම ව ඉතිරිව න්හලුව ප්්ව්ථමි කව

්ුවේප මේතිතුවිේප්වපරි්වහලවඑකාවටවේ් ්ව.වඒවවටළිතුව ැ්ැතුතව

පරි්වව සි ව හ කව ේ් ්ව.ව ිම්න්දුව 200 කව ගිහත්ව ඒ්වව න වතුේතුව

 ැතිවබ්වබබවටම වවේු ඳලම ව තු ්ව. 
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පවර්මේේම්තුවට් 

ඒව නි්වම ව ිපිව  ැතුව ප්්ව්ථමි කව ුවව ේප මේතිතුව පවසිචි මහව
ිජධර්හහව කිරීම ව ්ඳුවව -පවසිචි මහව ි්ම ව කිරීම ව ්ඳුව-ව ටැ්ට්ව
පත්රහ කවනිකුත්වකිරීම ලව ි් යවකාැබි ට්ව පත්රිකාව් කව්කා්ථව කාව්වව
තිේබ ්ව.වේපෞද්ටමේකාවිා ේතව්ුේහයටහව්බවවටනිමිතුවකාවබතුව
පෑතුව්ුව ත්වුදන්සුවඑකාවටවකිරීම ව්ඳුවවේ් ම වබුලුම්ව්බවවදීේම්ව
්ැඩවපිළිේ්හ කවිපිව  ැ ලම ත්ව්රිහවත්ම කාවකාව්වවතිේබ ්ව.වේම්ව
් සිලවඑ්ැනිවබුලුම්ව800 කව්බවවවදී්වවතිේබ ්ව.ව්බ විම්න්ද් ව
් සිලව එම ව බුලුම්ව ්රම ව හව 7 000ව   ක්වව ්ැඩිව කාවතු ව ිපිව
බ්වේප ේව ත්වටව ේ් ්ව.ව ඒව ේ්ුකේ්තුව වව්යව වේ ල්  ව භවසිතව
කාවතු ව ිේප්ව බ්වේප ේව ත්වට් කව ැුැව කිහ වකාවව හත්ව ිපිව
ේම්ව ි්්ථාවේ දීවකිහ ්ව.ව පව්ල්  ්මේතුවසිතව කව  ්්කාලවකාවබතුව
පෑතුවකිේ්යග්රෑම්ව80කාලව්ැඩිව්රම ව හ කවපරි්වහලවඑකාවටවව් වබ්ව
ම ම වබබවටම වලව්ඳුතුවකාවතු වකාැම තිි  වටන්වකාාව වහකාවටම නි.ව
ඒව්ම්බතුධේහතුවම ම වමීලව්ඩවව වදීර්ඝ්වකාන් වවඉන රිපත්වකාවතු ව
බ්වේප ේව ත්වටවේ්තුේතුව ැුැ. 

ටන්වකාාව වහකාවටම නි වපරි්වහවආව කෂ්ඨවවකිරීම ව්ඳුවවිතිටන්ව
් වකරපතිවටම වව ඉන රිපත්ව කාහව ේම ම ව කාැබි ට්ව පත්රිකාවේ ව ්ඳුතුව
කාන් වව ්වර්ාකාව කාවව ටැනීම ව ්ඳුවව ේද් පව් ව ප කෂ්ඨ ව පවලව
ේේ හකිතුව ේත ව්ව න්හලුේ  වව එකාවටේ්්ව ව පරි්වහව සුව කෂිතව
කාව්ව ව ි වටතව  න්වපවපුවලව ේු ඳව පරි්වව පද්ධතිහ කව්බවදීම ලව
කාැපව ේ්තු ව කිහ්වව ේම්ව ි්්ථාවේ ව බබවටම වේටතුව ්ුව ේම්ව
පවර්මේේම්තුවටේ ව න්හලුව ම තුත්රී්න්තුේටතුව ඉල්  ්වව න්මිමිතු ව ම ලව
කාාවව කාවතු ව කාව්හව ්බවදීම ව ්ම්බතුධේහතුව බබවටම වලව
්ථවටති්තුතවේ්මිතුවම ේබවකාාව්වි්්තුවකාව ්ව. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධව ව ්ැඩකාලුතවටව ආවම්භේතදීව ේහය් වව පිළිබඳව  ැුකම්දීම  ව

ටන්ව්භව වහකාවටම ව. 

 

පාර්ලිමේන්තුමේ රැස්වීේ 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා (විමේ  අමාතය සහ 

පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன - சவைிநாட்டு அலுவல்கள் 

அமமச்ெரும் பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

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

ටන්වකාාව වහකාවටම නි වම වවපුතව්ඳුතුවේහය් ව්වඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 

"පවර්මේේම්තුවටේ ව ්ථාව්වව නිේහයටව 8හිව සිකරසිධව ්්ව ්ුව 1010ව

බ කේතයබර්ව 06ව න  ව පවර්මේේම්තුවට්ව සින්තුව ්ම්ම තව කාව ව ් ව ේහය් වේ්හිව

කුම  කව ්ඳුතු්ව තිුද ව   ව ි ව න  ව රැ්ථවීම්ව පැ්ැත්ේ් ව කාව්ව ේ ්ව්ව පූ.භව.ව

20.00ව න්ලව ි.භව.ව 5.30ව   ක්වව සිහව ුතවටව හ.ව පූ.භව.ව 22.00ලව පවර්මේේම්තුවටේ ව

්ථාව්වවනිේහයටව 815 ව්රිහවත්ම කාව සිහවුතවටව හ.ව ි.භව.ව 5.30ලවකාාව වහකාවටම වව

්ර ථ හවේ  සිම ්වවපවර්මේේම්තුවට්වකාල්  වතැබිහවුතවටවහ." 

 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේහය් වවපිළිබඳව ැුකම්දීම ව්ුවන  ලවනිහමිතවකාලුතවට.ව 

ශ්රී ලාකා අපනයන සාවර්ධන පනත:  
නිමයෝගය 

இைங்மக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் ெட்டம்: 

கட்டமை  
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER  

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ේ්වහඳව ිම වතයවටම වව ේ්ුකේ්තුව ම වව

පුතව්ඳුතුවේහය් ව්වඉන රිපත්වකාව ්ව:වව 

"2979ව ිාකාව 40ව  ව ව ශ්රීව ්ාකාවව ිප හ ව ්ා්ර්ධ ව ප ේත්ව 2412 ව
්ටතුතිහවහලේත්වේ්්ථවබදුව්ම්බතුධේහතුවේ්හඳවිම වතය්වහවවසින්තුවප ් ව
්දු් ව1012ව් ්වරිව21ව න  ැතිවිාකාව1120/9ව  ව විතිවසිේ ේෂ්ඨවටැ්ට්වපත්රේතව
පහවකාවුකව්ැබ ව1012.03.14වන  වඉන රිපත්වකාව ව් වනිේහයටහවිුකම තවකාහව
ුතවටවහ. 

(ිම වතයවම ණ්ඩ්ේතවිුකම තිහව තු්වවතිේබ්. " 

 

ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

සුයා දු ආඥාපනත:  නිමේදනය 
மதுவாிக் கட்டமைச் ெட்டம்: அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION  
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ිග්රවම වතයව ්ුව වේ ල්  ව ිම වතය ව

ුදද්ධ ව්  ව ආටමිකාව ුවව ්ා්ථකාෘතිකාව කාලුතවටව ිම වතයව ව ්ුව

 වටරිකාව ්ා්ර්ධ ව ුවව නි්ව්ව ිම වතයවටම වව ේ්ුකේ්තුව ම වව පුතව

්ඳුතුවේහය් ව්වඉන රිපත්වකාව ්ව: 

"කාමේතුව කා්ලව ්ාේ යධ හව කාව ව ් ව 151ව ිකරකාවවහව වූ ව සුවවබදුව

ආඥවප ේත්ව1112 ව ්ටතුතිහවහලේත්වේබයතල්  වකාව ව් ව වවව ්ම්බතුධේහතුව

වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව ප ් ව ්දු් ව 1012ව ් ්වරිව 07ව න  ැතිව ිාකාව

1109/41ව  ව ව ිතිව සිේ ේෂ්ඨව ටැ්ට්ව පත්රේතව පහවකාවුකව ්ැබ ව 1012.04.07ව න  ව

ඉන රිපත්වකාව ව් වනිේ   හවිුකම තවකාහවුතවටවහ. 

(ිාකාව03/1012ව ව වසුවවබදුවනිේ   හ  

(ිම වතයවම ණ්ඩ්ේතවිුකම තිහව තු්වවතිේබ්. " 
 

ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව රීතිව ්ර ථ හ කව තිේබ ්ව.ව බබවටම වව

ිේප්වපැත්තත්වේප ඩ්ඩ කවබ්තු . 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටන්ව ්භව වහකාවටම වව ේහය් ව්ව ඉන රිපත්ව කාවද්දීව තම ි ව

බබවටම වව ැඟීවන්මිේත. 
 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ැුැ ව ැුැ.විපිවඒවේහය් ව්්ලවසින්ද්ධි . 
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[ටන්වම හිතු විම වවීවවම ුතව  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බබවටම වව ම වටව කාව  කාවව හව ේම  කා ක ව කිහතු  ව ටන්ව

් කෂ්ඨථම තුවකිරි.ල්  ්වම තුත්රීවටම ව. 
 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව සි්ව හ කව  ැති්ව ේම්ව නිේහයටව ්ුව

නිේ   ව ්ම්ම තව කාවතු ව ප කෂ්ඨව  වහකාව රැ්ථවීේම්දීව ිපිව එකාඟව

ම් ව.ව ඒේකාතුව ි ු්ථව කාවතුේතුව  ැුැ ව ිපිව ේම්්වලව ප කෂ්ඨි ව

කිහ්ව.ව ඒව ටැ ව සි්ව හ කව  ැුැ.ව  වේත්ව ම ම ව බබවටම වලව කි ්ව ව

ිේප්වම තහව්රකාව වකිරීම ව්ඳුවවටන්වුදද්කරකාවපතිව වම තුත්රීවටම වලව

සි වඩිව  ුහකාවකාව්හ කව ්බවව ේ තු වකිහ්ව.ව බබවටම වව ම ලව ඒකාව

කිහතු වේ තුේතුව ැුැ.ව ප කෂ්ඨව වහකාවරැ්ථවීේම්දීව එකාඟවම්ේණ් ව

ේම්වනිේහයටව්ුවනිේ   වසි්ව හ කව ැති්ව්ම්ම තවකාවතු ි .විපිව

ේම්්වලවප කෂ්ඨි වකි ේ ව ැුැ.විපිවේම්්වලවසින්ද්ධි .ව වේත් විේප්ව

ම තහව්රකාව වකාවතු වඉඩව්බවවේ තු වඕ ෑ.වබබවටම වවම ලවmike 

එකාවේ තුේතුත්ව ැුැේතු. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේහය් වවඉන රිපත්වකාහවලවප්ථේ්ේවඒවකාලුතවටවකාවවේ. 
 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ේ ්ැනිව කාවව හව ේම හි .ව ටන්ව ම හිතු ව ිම වවීවව ම ැතිවටම වව

ඉන රිපත්වකාහව්රකාව හව්ම්බතුධේහතුවිපලවසි්ව හ කවඕ ෑ. 

වටතු්ැනිව කාවව හව ේම්කාි . බබවටම වව කි ්ව ව ටන්ව රි්වඩ්ව
බන ුතදීතුවම ැතිවටම වවි වපවර්මේේම්තුවට්ලවේටතු් ්වවවකිහ්ව. 

 වේත් වටන්ව රි්වඩ්වබන ුතදීතුවම තුත්රීවටම වේබවබිරිඳවකාාවවකාව්වව
.තර්වම වකි ්වව ලු ව බබවටම වව ඒව ්ඳුවව ි්්වව දී්වව  ැුැව කිහ්ව.ව
ේ ත්රධවරිවටම වේබව මේුතම ලව සිතව කව එවටම වව ව පවර්මේේම්තුවට්ලව
ේටතු්තු වබැුැවකි ්වව ලු.ව ටන්වකාාව වහකාවටම නි ව බබවටම වේබව
ිත්් ව තිේබතු ව ඕ ෑහව කිහ්වව තිේබ ්ව.ව බබවටම වව ේම්ව ටැ ව
ේ් හවව බ්වව දුවකාා ේහතුව ේුයව කාාවව කාවව එවටම වව
පවර්මේේම්තුවට්ලව ේටතු්තු .ව බබවටම වව ප කෂ්ඨව  වහකාව රැ්ථවීේම්දීව
ඒකාවේප ේව තුදුවම් වවේතු.ව 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ම ම වඒවටැ වේු හ්වවබ්තු ම්. 
 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

බබවටම වව ඒකාව ේප ේව තුදුව ම් ව.ව ිපිව බබවටම වලව ේ  ්ථව

කිහතුේතුව ැුැ.ව වේත් වඑවටම වවේටතු්තු වබබවටම වේබවිත්් ව

ඕ ෑවලු. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීලවකාමේතුව ම්වඑේුම වි් යතව් කවතිුදේණ්ව ැුැ. 
 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටන්වකාාව වහකාවටම නි ව ේුලව න  ේතව ේකා හ ව ්වවහව ටවහව

ආර්ථිකාවේකා මිෂ්ඨතුව්භව්වප ත්වේකාටුම්පතවටැ වසි්ව වකාවතුේතුව

 ැත් ම් වි වපැ්ැත්ේ් වසි්ව හවේුලත්ව-වව[බවධවවකිරීම  ක  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒව ටැ ව කාාවව කාවතු ව ිපිව ප කෂ්ඨව  වහකාව රැ්ථවීම  කව කාැඳ්වව

තිේබ ්වවේතු වටන්වම තුත්රීවටම ව. 
 

 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒකාව  ැතුව කි ේ ව  ැත් ම්ව බබවටම වව කිහ ්වව ේතු ව  ැුකම්ව

දුතුේතුව ැුැවකිහ්ව.ව 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිපිව ප කෂ්ඨව  වහකාව රැ්ථවීේම්දීව කාාවව කාව්වව ඒව ටැ ව රණතුදු් කව

ටනිවේ.වව ැතුවම ලවඒවටැ වරණතුදුවකාවතු වබැුැ.වව 

 
ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ිපිවඉල්  ලීම  කවකාව ්වවේුලත්වේම්වසි්ව හවටතු වකිහ්ව. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකාවප කෂ්ඨව වහකාවරැ්ථවීේම්දීවකිහතු . 

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්වකාාව වහකාවටම නි වසිප කෂ්ඨේතව්රධව ව්ාසිධවහකාවටම වවි ව

උේද්වපවතු වම වකාවපුවකාාව්ලව්රරවවහ කව්ැුද වවේතු.වම ම වි වන  ව

 යවහව පත්රේතව්ඳුතුව ව ිාකාව 2ව ්ුව ව 1ව ේහය් වව ඉන රිපත්වකාහව.ව

ටන්ව්භව්වඒ්වවිුකම තවකාහව.වවව 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටන්ව ්භව වහකාවටම නි ව බබවටම වව  ැතුව ඉතිරිව ේහය් වව මිකාව

ඉන රිපත්වකාවතු .ව 
 
 
 

II 
 

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්වකාාව වහකාවටම නි විග්රවම වතය වවේ ල්  විම වතය වුදද්ධ ව්  ව

ආටමිකාවුවව්ා්ථකාෘතිකාවකාලුතවටවිම වතයව්ුව වටරිකාව්ා්ර්ධ ව

ුවව නි්ව්ව ිම වතයවටම වව ේ්ුකේ්තුව ම වව පුතව ්ඳුතුව ේහය් ව්ව

ඉන රිපත්වකාව ්ව:ව 
 

"්ාේ යධ හව කාව ව ් ව 151ව ිකරකාවවහව වූ ව සුවවබදුව ආඥවප ේත්ව 31ව

්ටතුතිහව හලේත්ව සුවවබදුව ්ම්බතුධේහතුව වේ ල්  ව ිම වතය්වහවව සින්තුව

ප ් ව්දු් ව 1012ව් ්වරිව 07ව න  ැතිවිාකාව1109/44ව  ව විතිවසිේ ේෂ්ඨව

ටැ්ට්ව පහවකාවුකව්ැබ ව 1012.04.07ව න  වඉන රිපත්වකාව ව් වනිේ   හව

ිුකම තවකාහවුතවටවහ. 

(ිාකාව04/1012ව ව වසුවවබදුවනිේ   හ  

     

 (ිම වතයවම ණ්ඩ්ේතවිුකම තිහව තු්වවතිේබ්. " 

 

ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

29 30 



පවර්මේේම්තුවට් 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒව ටැ ව ිේප්ව සින්ද්ධත්්හව ්ලුතුව කාවව ටතු  වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව

ටන්වකාාව වහකාවටම නි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ලුතුවකාවවටත්තව. 
 

III 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්වකාාව වහකාවටම නි විග්රවම වතය වවේ ල්  විම වතය වුදද්ධ ව්  ව

ආටමිකාවුවව්ා්ථකාෘතිකාවකාලුතවටවිම වතයව්ුව වටරිකාව්ා්ර්ධ ව

ුවව නි්ව්ව ිම වතයවටම වව ේ්ුකේ්තුව ම වව පුතව ්ඳුතුව ේහය් ව්ව

ඉන රිපත්වකාව ්ව:ව 
 

"්ාේ යධ හවකාව ව් ව151විකරකාවවහවවූ වසුවවබදුවආඥවප ේත්ව4ව්ුව21ව

්ටතුතිවහලේත්වසුවවබදුව්ම්බතුධේහතුවවේ ල්  විම වතය්වහවවසින්තුවප ් ව

්දු් ව 1012ව ් ්වරිව 07ව න  ැතිව ිාකාව 1109/43ව  ව ව ිතිව සිේ ේෂ්ඨව ටැ්ට්ව

පත්රේතවපහවකාවුකව්ැබ ව 1012.04.07ව න  වඉන රිපත්වකාව ව් වනිේ   හව

ිුකම තවකාහවුතවටවහ. 

 

(ිාකාව05/1012ව ව වසුවවබදුවනිේ   හ  

 

(ිම වතයවම ණ්ඩ්ේතවිුකම තිහව තු්වවතිේබ්. " 

 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ිේප්වසින්ද්ධත්්හව්ලුතුවකාවවටතු  වටන්වකාාව වහකාවටම නි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ලුතුවකාවවටත්තව. 
 

IV 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්වකාාව වහකාවටම නි විග්රවම වතය වවේ ල්  විම වතය වුදද්ධ ව්  ව

ආටමිකාවුවව්ා්ථකාෘතිකාවකාලුතවටවිම වතයව්ුව වටරිකාව්ා්ර්ධ ව

ුවව නි්ව්ව ිම වතයවටම වව ේ්ුකේ්තුව ම වව පුතව ්ඳුතුව ේහය් ව්ව

ඉන රිපත්වකාව ්ව:ව 
 

"කාමේතුව කා්ලව ්ාේ යධ හව කාව ව ් ව 151ව ිකරකාවවහව වූ ව සුවවබදුව

ආඥවප ේත්ව31ව්ටතුතිහව්ම ඟවකිහසිහවුතවටව15ව්ටතුතිහවහලේත්වසුවවබදුව

්ම්බතුධේහතුවවේ ල්  විම වතය්වහවවසින්තුවප ් ව්දු් ව1012ව් ්වරිව22ව

න  ැතිව ිාකාව 1120/1ව  ව ව ිතිව සිේ ේෂ්ඨව ටැ්ට්ව පත්රේතව පහව කාවුකව ්ැබ ව

1012.04.07වන  වඉන රිපත්වකාව ව් වනිේ   හවිුකම තවකාහවුතවටවහ. 

 

(ිාකාව06/1012ව ව වසුවවබදුවනිේ   හ  

     

 (ිම වතයවම ණ්ඩ්ේතවිුකම තිහව තු්වවතිේබ්. " 

  
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ිේප්වසින්ද්ධත්්හව්ලුතුවකාවවටතු  වටන්වකාාව වහකාවටම නි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ලුතුවකාවවටත්තව. 

 
එකතු කළ අගය මත  දු (සාම ෝධන) පනත් 

මකටුේපත 

மொோ்சபறுமதி வாி (திருத்தம்) ெட்டமூைம்  
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

 

මද වන වය රීයවීමේ නිමයෝගය රීයවන ල ජ. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டமை வாெிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව "ප ත්ව ේකාටුම්පතව  ැතුව ේ ් ව ්වව

කිහසිහවුතවටහ"ි වම වවේහය් වවකාව ්ව. 

 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊට අනුකූලව මද වන වය රීයවන ල ජ.   
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூைம் இரண்டாம் முமறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 
මතු පළවන මයෝජානාව සභා සේමත විය.: 
''පනත් මකටුේපත පූර්ේ පාර්ලිමේන්තු කායක සභාවකට 

පැවරිය යුතු ය.'' -[ගරු දිමන්ෂ්්ඨ ගුේවර්ධන මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"ெட்டமூைம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் 

ொட்டப்படுமாக"  [மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Dinesh Gunawardena.] 

 
කායක සභාමවහි ජ සලකා  ලන ල ජ. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு  ெபாநாயகர் அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள்.] 
 

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

 
1 සිට 3 මතක්  වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
 

1ஆம் வாெகத்திலிருந்து 3ஆம் வாெகம் வமர ெட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 
 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
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4 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  වවන 

වගන්තිය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 4.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 7ஆம் 

பிாிமவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 4.- (Amendment of section 7 of the principal enactment)  

 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ ව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව. 

(1) "1ව් වවපිටුේ  ව8ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාවවඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු :ව 

'ි ප හ හව කිරීම ව න්දු්ව .තිව බදුව ිහකාහව ුැකිව කාව් සීම ව්ව
ි්්ව ේතවන්ලවම ව් වුහකාවකාව්සීම ව් ක'ව"; 

 

(2) "1ව් වපිටුේ  ව26ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාවවඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

'් ැපුතම ව න්දුව කාව ව ් ව බදුව ිහව කාහව ුැකිව කාව්සීම ව්ව
ි්්ව ේතවන්ලවම ව් වුහකාවකාව්වසීම ව් කව.වටහත'ව"; 

 

(3) ව"1ව ් ව පිටුේ  ව 29ව ේ්නිව ේප්ළිහලව ඉ කබිති්ව ම ව පුතව  ැ කේ් ව
ේකා ල්ව.වටහත්වකාවතු : 

'(ආ ව1iiි ව් විුකේේ ේත ව'්රතිවිප හ වකාවර්හහව්ඳුවවශ්රීව්ාකාව්ලව
ආ හ හවකාව ව් ව හම්ව භවණ්ඩ;'ව හ ව ්ර ව ේ්ුක්ලව '්රතිව
ිප හ වකාවර්හහව්ඳුවවශ්රීව්ාකාව්ලවආ හ හවකාව ව් වහම්ව
භවණ්ඩව්ඳුවව් වේටවීම වඑම වේ්ේ්වව්ැපුතම වන්දුවකාව ව් වබදුව
ිහවකාහවුැකිවකාව්සීම ව්ව ි්්ව ේතව න්ලව ම ව් ව ුහකාව
කාව්සීම ව් කව.වටහතව2988විාකාව30ව ව වබැාකුවප තවහලේත්ව
බ්පත්ර්වී ව ශ්රීව ්ාකාවේ ව බැාකු් කව ුවුවව සිේද් ව ්ය්ුවවව
වේ ල්  ්මේතුව්ැබීව.තිවඑම වභවණ්ඩ;'වහ ව්ර ව් වුඉ් කකාම්ව
ආේද් වකිරීේම තු;'ව" 

 

(4)  "1ව් වපිටුේ  ව11ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාවවඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

 'ේ්ේ්වව ්ැපුතම ව න්දුව කාව ව ් ව බදුව ිහවකාහව ුැකිවකාව්සීම ව්ව
ි්්ව ේතවන්ලවම ව් වුහකාවකාව්සීම ව් ක'ව"; 

 

(5) "1ව් වපිටුේ  වව16ව් වේප්ළිහලවඉ කබිති්වම වපුතව ැ කේ් වේකා ල ව්
.වටහත්වකාවතු : 

'(ඈ ව 1v) ් ව ිුකේේ ේතව 'බැාකු්කාව ම වර්ටේහතුව සිේද් ව ්ය්ුවවව
වේ මේතුව තත්ව කාවර්හව ්ඳුවව ේටවීම්ව ්ැේබ 'ව හ ව ්ර හව
ේ්ුක්ලව 'එම වේ්ේ්වව්ැපුතම වන්දුවකාව ව් වබදුවිහකාහවුැකිව
කාව්සීම ව්වි්්ව ේතවන්ලවම ව් වුහකාවකාව්සීම ව් කව.වටහතව
2988ව ිාකාව 30ව  ව ව බැාකුව ප තව හලේත්ව බ්පත්ර්වී ව ශ්රීව
්ාකාවේ වබැාකු් කවුවුවවසිේද් ව්ය්ුවවවවේ මේතුවතත්වකාවර්හව
්ඳුවව ේටවීම්ව ්ැේබ 'ව හ ව ්ර ව ් වු ඉ් කකාම්ව ආේද් ව
 කිරීේම තු; 

(ඉ ව 1vi) ් ව ිුකව ේේ ේතව 'බැාකු්කාව ම වර්ටේහතුව සිේද් ව ්ය්ුවවව
වේ මේතුව ේටවීම්ව ්ැේබ 'ව හ ව ්ර ව ේ්ුක්ලව 'ි තුතර්්ව්හව
ේ්ේ්වව ්ැපුතම ව න්දුව කාව ව ් ව බදුව ිහව කාහව ුැකිව කාව්සීම ව්ව
ි්්ව ේතවන්ලවම ව් වුහකාවකාව්සීම ව් කව.වටහතව2988විාකාව
30ව  ව ව බැාකුව ප තව හලේත්ව බ්පත්ර්වී ව ශ්රීව ්ාකාවේ ව
බැාකු් කව ුවුවව සිේද් ව ්ය්ුවවව වේ මේතුව තත්ව කාවර්හව ්ඳුවව
ේටවීම්ව්ැේබ 'වහ ව්ර ව් වුඉ් කකාම්වආේද් වකිරීේම තු; 

(ඊ ව 1vii) ් ව ිුකේේ ේතව 'සිේද් ව ්ය්ුවවව වේ මේතුව බැාකු් කව
ම වර්ටේහතුව ේටවීම්ව ්ැේබතු වව වූ'ව හ ව ්ර ව ේ්ුක්ලව 'එම ව
ේ්ේ්වව ්ැපුතම ව න්දුව කාව ව ් ව බදුව ිහකාහව ුැකිව කාව්සීම ව්ව
ි්්ව ේතවන්ලවම ව් වුහකාවකාව්සීම ව් කව.වටහතව2988විාකාව
30ව  ව ව බැාකුව ප තව හලේත්ව බ්පත්ර්වී ව ශ්රීව ්ාකාවේ ව
බැාකු් කව ුවුවව සිේද් ව ්ය්ුවවව වේ මේතුව තත්ව කාවර්හව ්ඳුවව
ේටවීම්ව ්ැේබතු වව වූ'ව හ ව ්ර ව ් වු ඉ් කකාම්ව ආේද් ව
කිරීේම තු;ව 

(3)    1. ව් විුකේේ ේතව'සිේද්ශීහව්ය්ුවවවවේ මේතු වශ්රීව්ාකාවේ ව
බැාකු් කවම වර්ටේහතුවශ්රීව්ාකාව්ලවපිලතිතුව්ැබිව.ත් ම් 'වහ ව
්ර වේ්ුක්ලව'එම වේ්ේ්වව්ැපුතම වන්දුවකාව ව් වබදුවිහකාහව
ුැකිව කාව්සීම ව්ව ි්්ව ේතව න්ලව ම ව් ව ුහකාව කාව්සීම ව් කව
.වටහතව2988විාකාව30ව ව වබැාකුවප තවහලේත්වබ්පත්ර්වී ව
ශ්රීව ්ාකාවේ ව බැාකු් කව ුවුවව සිේද් ව ්ය්ුවවව වේ මේතුව ශ්රීව
්ාකාව්ලව පිලතිතුව ්ැබීව .ත් ම් 'ව හ ව ්ර ව ්ුව ඉ් කකාම්ව
ආේද් වකිරීේම තු; 

(4)   11 ව ් ව උප්ටතුතිහලව ඉ කබිති්ව ම ව පුතව  ැ කේ් ව ිලුත්ව
උප්ටතුතිහව.වටහත්වකිරීේම තු:ව 

 '(3) 7ව ් ව ්ටතුතිේතව 12 ව ් ව උප්ටතුතිේතව ්ඳුතුව
භවණ්ඩව ේුයව ේ්ේ්වව ්ැපුතම ව ්ම්බතුධේහතුව ් ව ටව් ථවට්ව
ි්්ථාවේ්ය මතවපරින  වඑම විප හ හවන්දුවකාව ව් වේුයවඑම ව
ේ්ේ්වව ්ැපුතම ව න්දුව කාව ව ් ව බදුව ිහකාහව ුැකිව කාව්සීම ව්ව
ි්්ව ේතවන්ලවම ව්වුහකාවකාව්සීම ව් කව.වටහතව2988විාකාව
30ව  ව ව බැාකුව ප තව හලේත්ව බ්පත්ර්වී ව ශ්රීව ්ාකාවේ ව
බැාකු් කව ුවුවව සිේද් ව ්ය්ුවවව වේ ්කිතුව ේ  ්ැබීම ව
ේ  තකාව වඑම වභවණ්ඩවිප හ හවකාවුකව්බ වබ්ලවේුයවඑම ව
ේ්ේ්ව්තුවඉටුවකාවුකව්බ වබ්ලවේකා ම ්වරි්ථ-් වවල්  ්වහවව
්ෑහීම ලවපත්ව් වපරින වබප්පුවකාවුකව්බ වි්්ථාව්කාවදී ව1ව් ව
්ටතුතිේතවනි ථ මත්ව  ක්වව.තිවිුක්රම ව හවඑම වභවණ්ඩවේුයව
ේ්ේ්වව් ැපුතම ව්ම්බතුධේහතුවි  වහවේ  සිහවුතවටවහ.'ව" 

 
 

සාම ෝධන ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

4 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි 
මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

4ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 වන වගන්තිය පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

5ஆம் வாெகம் ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் 

கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

6 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  1  වන 

වගන්තිය රතිමයෝජානය රීමේම) 
வாெகம் 6. - (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 12ஆம் 

பிாிமவ மாற்றீடு செய்தல்) 
CLAUSE 6.- (Replacement of section 12 of the principal enactment) 

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 
 

"5ව් වපිටුේ  ව2ව් වේප්ළිේතවන්ලව6ව් වේප්ළිහව   ක්වව 1ඒවේප්ළිවේ කාව  ව
.වටළු් ව ් ව ේප්ළිව ඉ්ත්කාවව ඒව ේ්ුක්ලව පුතව  ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

'(2)වේම්ව්ටතුතිහවහලේත්වමේහවපන ා මවවූවතැ ැත්තකු- 

(ි ව බතරේබවබදුවිහකාහවුැකිව්ැපුතම්ව20ව් ව්ටතුතිේතව
12 ව ් ව උප්ටතුතිේතව ්ඳුතුව බදුව ිහකාහව ුැකිව
්ැපුතම්් ව්වේළුව්මි වකාම වඉ කම ්තුේතුව ම්වමි ;්ව
ේුය 

(ආ ව බතරේබවවේළුව්ැපුතම්ව ිප හ හවකාවවතිේබ වබ්ලව
ේකා ම ්වරි්ථ-් වවල්  ්වහවව ්ෑහීම ලව පත්් ව පරින ව
බප්පුවකාවුකව ්බ ව ිප හ කාන්්කුව ්තුේතුව ම්ව
මි ;්වේුයව 

(. ව ්ව ව්කාව ව් වඑකාවටවකාහවිටහවම තවබදුවේහය් වව
ක්රම ේතව කාවර්හහව ්ඳුවව ේකා ම ්වරි්ථ-් වවල්  ්වහවව
සින්තුව ිුකම තව කාවුකව ්බ ව පරින ව මේහවපන ා මව
ුුම වටත්ව ්ැපුතම්කාන්්කුව ේ් ව් එම ව ේහය් වව
ක්රම හව ්ඳුවව මේහවපන ා මව වීම ලව කාැම තිව තැ ැත්තකුව
්තුේතුව ම්වමි  ් 

33 34 



පවර්මේේම්තුවට් 

ේකා ම ්වරි්ථව ් වවල්  ්වහවව සින්තුව පරිපව්  හව කාවුකව ්බ ව ්ව ව්
කාව ව් වඑකාවටවකාහවිටහවම තවබදුවේහය් වවක්රම ේතවමේහවපන ා මවීම ලව
සුදුසුකාම්වේ  ්ැබිහවුතවටවහ.'ව" 

 

සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

6 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි  
මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

6ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

7 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම     වන 

වගන්තිය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 7.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 22ஆம் 

பிாிமவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 7.- (Amendment of section 22 of the principal enactment) 

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව්භවපතිවටම නි ව  ම වව පුතව ්ඳුතුව්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 

"6ව් වපිටුේ  ව22් වේප්ළිවහලවඉ කබිති්වම වපුතව ැ කේ් වේකා ල්වආේද් ව
කාවතු : 

'(2)ව 16 ව ් ව උප්ටතුතිේතව 1v) ් ව ේේ හලව ඉ කබිති්ව ම ව පුතව
 ැ කේ් විලුත්වේේ හව.වටහත්වකිරීේම තු; 

'(vi) 7 ් ව්ටතුතිේතව12 ව් වඋප්ටතුතිේතව  ක්වව.තිව
භවණ්ඩව ේුයව ේ්ේ්වව ්ැපුතම ව ්ම්බතුධේහතුව ් ව
ටව්ථවට් ව ි්්ථාවවේ්ය මතවපරින  වඑම විප හ හවන්දුව
කාව ව් වේුයවඑම වේ්ේ්වව්ැපුතම වන්දුවකාව ව් වවබදුව
ිහකාහව ුැකිව කාව්සීම ව්ව ි්්ව ේතව න්ලව ම ව ව්
ුහකාවකාව්සීම ව් කව.වටහතව 2988ව ිාකාව 30ව  ව ව
බැාකුව ප තව හලේත්ව බ්පත්ර්වී ව ශ්රීව ්ාකාවේ ව
බැාකු් කව ුවුවව සිේද් ව ්ය්ුවවව වේ ්කිතුව ්ැබීව
ේ  ම ැතිව ම්ව.'ව" 

 
 

සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

7 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි  
මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

7ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

8 වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  පළමුවන 

ඳපමේඛ්නය සාම ෝධනය රීමේම)  
வாெகம் 8.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்துக்கான 

முதைாம் அட்டவமணமயத் திருத்துதல்.) 
CLAUSE 8.-  (Amendment of the First Schedule to the principal 

enactment.) 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව්භවපතිවටම නි ව  ම වව පුතව ්ඳුතුව්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 

"8ව ් ව පිටුේ  ව 8ව ් ව වේප්ළිහව ඉ්ත්කාවව පුතව  ැ කේ් ව ේකා ල ව් ආේද් ව
කාවතු : 

 '(කා වේම්ව1්ාේ යධ  වප තවආවම්භව් වන  වන්ලව්රිහවත්ම කාව් 'ව"ව 
 

සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

8 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි  
මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

8ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

9 සහ 10  වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

9ஆம், 10ஆம் வாெகங்கள் ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clauses 9 and 10 ordered to stand part of the Bill. 
 

රඥ් ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ.  

පනත් මකටුේපත  සාම ෝධන සහිතව වාර්තා කයන ල ජ.  
ெட்டமாகு வாெகமும் தமைப்பும் ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக இருக்க 

மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

ெட்டமூைம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக செய்யப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ප ත්ව ේකාටුම්පේතහිව ේ්යදුපත්්්ව

භවෂ්ඨවව ේ යෂ්ඨ ව වේද්ර වේ යෂ්ඨ ව ්යවකාව වේ යෂ්ඨ ව ිාකාවේ යෂ්ඨවනි්ැරැන ව

කාවවටැනීම ව්ුවආුකෂ්ඨාගිකාව්ාේ යධ ව්ඳුවවි්්වවේ  වේ්්ව

ඉල්  ්වවන්මිමි. 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව "ප ත්ව ේකාටුම්පතව
්ාේ යකරතවකාවවේහතුව  ැතුව වටතු් ව ්වව කිහසිහව ුතවටහ"ි ව ම වව
ේහය් වවකාව ්ව.ව 
 

ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊට අනුකූලව සාම ෝකරතාකායමයන්  තුන් වන 

වය රීයවා සේමත කයන ල ජ.  
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூைம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முமறயாக 

மதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது. 

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

 

මේශීය ආදායේ (සාම ෝධන) පනත් 

මකටුේපත 
உண்ணாட்டரெிமற (திருத்தம்) ெட்டமூைம் 

INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL 
 

මද වන වය රීයවීමේ නිමයෝගය රීයවන ල ජ. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டமை வாெிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව "ප ත්ව ේකාටුම්පතව  ැතුව ේ ් ව ්වව

කිහසිහවුතවටහ"ි වම වවේහය් වවකාව ්ව.ව 
 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊට අනුකූලව මද වන වය රීයවන ල ජ.   
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூைம் இரண்டாம் முமறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
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[ටන්වන ේතුෂ්ඨථවගු ්ර්ධ වම ුතවව  
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මතු පළවන මයෝජානාව සභා සේමත විය.: 
''පනත් මකටුේපත පූර්ේ පාර්ලිමේන්තු කායක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' - [ ගරු දිමන්ෂ්්ඨ ගුේවර්ධන මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"ெட்டமூைம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் 

ொட்டப்படுமாக"  [ மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."-

[The Hon. Dinesh Gunawardena.] 
 

 

කායක සභාමවහි ජ සලකා  ලන ල ජ. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு  ெபாநாயகர்  அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள்.] 

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

 

1 සිට 5 මතක්  වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

1ஆம் வாெகத்திலிருந்து 5ஆம் வாெகம் வமர ெட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 5 ordered to stand part of the Bill. 

 
6 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  11 වන 

වගන්තිය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 6.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 11ஆம் 

பிாிமவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 6.-  (Amendment of section 11 of the principal enactment) 

 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 

 

"1ව් වපිටුේ  ව18ව් වේප්ළිහව් වු19ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලව
පුතව ැ කේ් වේකා ල ව්ආේද් වකාවතු : 

 '්  ව  හව ේ්ුකේ්තුව ූල්යව ආහත හව සින්තුව  ව ව ් ව
ිවවේ ල්  ් ව්පිරි්ැහ වඒවූල්යවආහත හවසින්තුවආ වහම 'ව"ව; 

 
සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 

සේමත විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
6 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි  

මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
6ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
7 සිට  1ව මතක්  වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
7ஆம் வாெகத்திலிருந்து 17ஆம் வாெகம் வமர ெட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clauses 7 to 17 ordered to stand part of the Bill. 

 
18 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  2  වගන්තිය 

සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 18.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 62ஆம் 

பிாிமவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 18 .-  (Amendment of section 62 of the principal enactment) 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 

"20ව් වපිටුේ  ව2ව් වේප්ළිහවඉ්ත්කාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් වේකා ල ව්
ආේද් වකාවතු : 

'එේ්ේවම්්ව  වනිර්්වන්කාවතැ ැත්තකුවසින්තුව1012වි ේ්රේල්  වම '්ව"ව; 
 

සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
18 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි  

මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
 

18ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 
 

Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
19 සිට   1 මතක්  වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
 

19ஆம் வாெகத்திலிருந்து 21ஆம் வாெகம் வமர ெட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 
 

Clauses 19 to 21 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

22 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  ව5 වන 

වගන්තිය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 22.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 75ஆம் 

பிாிமவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 22.-  (Amendment of section 75 of the principal enactment) 

 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව්භවපතිවටම නි ව ව ම වව පුතව ්ඳුතුව්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 

 

"23ව් වපිටුේ  ව3ව් වේප්ළිහවඉ්ත්කාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් වේකා ල ව්
ආේද් වකාවතු : 

 '(2) ඒව්ටතුතිේතව15 ව් වඋප්ටතුතිේත ව'ද්සිත්්වබදුකාව 'ව"ව; 

 
සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 

සේමත විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
22 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි 

මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
22ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 22, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
23 සිට 39 මතක්  වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
23ஆம் வாெகத்திலிருந்து 39ஆம் வாெகம் வமர ெட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clauses 23 to 39 ordered to stand part of the Bill. 
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පවර්මේේම්තුවට් 

40 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  1 2 වන 

වගන්තිය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 40.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 126ஆம் 

பிாிவிமனத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 40.- (Amendment of section 126 of the principal enactment) 

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 
 

"14ව් වපිටුේ  ව10ව් වේප්ළිේතවන්ලව16ව් වේප්ළිහව  ක්වව් වේප්ළිව 1ඒව
ේප්ළිව ේ කාව ම ව .වටහත්් ව ඉ්ත්ව කාව ව ඒව ේ්ුක්ලව පුතව  ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

'උප්ටතුතිහව ඉ්ත්ව කාව ව ඒව ේ්ුක්ලව පුතව  ැ කේ් ව
උප්ටතුතිහව ආේද් ව කිරීේම තුව ඒව ්ටතුතිහව ේම ි තුව
්ාේ යධ හවකාවුකව්ැේබ්: 

 '(5) ිුකම තව ට කාවකරකාවරී්වහකුව .වටළු්ව හම්ව
තැ ැත්තකුව සින්තුව ේටවීම  කව ්ඳුවව බදුව ්වර්තව් කව ේුයව බදුව
්වර්තව්කාව ේකා ල් කව ්කා්ථව කාවුකව ්ැබූව ි්්ථාව්කාව දීව එම ව
තැ ැත්තවවසින්තුවඑම වබදුව්වර්තව්ව්කා්ථවකිරීේම්වදීවබතරව්ම්බතුධව
වූව ්රම ව හවනි ථ මත්ව   ක්මිතුවේ්තුවේ්තුව් ේහතුව්ුතිකාව
කාවුකව්ැබිහවුතවටවිතව වබතරවසින්තුවපරී කෂ්ඨවවකාව ව් වේල්  ඛ ව
්ුවබතරවසින්තුවපව කාවකාවටත්වේත වවටන්වනි ථ මත්ව ැ කසිහවුතවටවහ.ව
එම ව්ුතිකාවකිරීම වබදුව්වර්තව්ව්ම ඟවඉන රිපත්වකාවුකව්ැබිහවුතවටව
ිතව වඑකීව්ුතිකාවකිරීම වඑකීවබදුව්වර්තවේ විතය් යවේකා ල් කව
ේ් ව්්්කාුකව්ැබිහවුතවටවහ.'ව''ව;ව 

 

සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
40 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි  

මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
40ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 40, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
41 වන වගන්තිය පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
41ஆம் வாெகம் ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் 

கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 41 ordered to stand part of the Bill. 

 

42 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  139 වන 

වගන්තිය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 42.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 139ஆம் 

பிாிவிமனத் திருத்துதல்)  
CLAUSE 42.- (Amendment of section 139 of the principal enactment) 

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව්භවපතිවටම නි ව  ම වව පුතව ්ඳුතුව්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 

"15ව ් ව පිටුේ  ව 14ව ් ව ේප්ළිහව ඉ්ත්කාව ව ඒව ේ්ුක්ලව පුතව  ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

'් ම වේ්යර හව කාවුකව ්ැබිහව ුතවටව ිතව ව ේකා ම ්වරි්ථව
් වවල්  ්වහවේබව රණව හව ් වු ඒව රණව හව ්ඳුවව ේුේවටව බදුව
ේට්තු වවේ්තවමේඛිත්ව ැ ම්වේ ුකව්ැබිහවුතවටවහ.'ව"ව; 

සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
42 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි  

මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
42ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 42, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
43 සිට 42 මතක්  වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
43ஆம் வாெகத்திலிருந்து 46ஆம் வாெகம் வமர ெட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clauses 43 to 46 ordered to stand part of the Bill. 

 
47 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තියට 190අ අුතත් 

වගන්තිය ඇතුළත් රීමේම) 
வாெகம் 47.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 190அ 

என்னும் புதிய பிாிவிமன உட்புகுத்துதல்) 
CLAUSE 47.-  (Insertion of new section 190A of the principal 

enactment.) 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව  ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ ව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 
 

(1) "28 ් වපිටුේ ව8ව් වේප්ළිේතවන්ලව34ව් වේප්ළිහව  ක්වව් වේප්ළිව
1ඒවේප්ළිවේ කාම ව.වටහත්් වඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

  

 

     

(2) "19ව් වපිටුේ ව2ව් වේප්ළිේතවන්ලව5ව් වේප්ළිහව  ක්වව් වේප්ළිව1ඒව
ේප්ළිවේ කාවම ව.වටහත්් වඉ්ත්වකාවතු ;ව"වවවවවවවව 

 
සාම ෝධන ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 

සේමත විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
47 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි  

මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
47ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 47, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 '්ාරනිකාවව ේ්්වව
්කා්ථවකාව ව් වව
ේුයව ්ුතිකාව
කාව ව ් ව
ේල්  ඛ ව ්ඳුවවව
් ව  ණ්ඩ ව
සිකරසිධව  

'290ි.ව ේද්ශීහව ආ වහම්ව ේකා ම ්වරි්ථව
් වවල්  ්වහවවේ්තවඉන රිපත්වකිරීම ව්ඳුවව් - 

1ි  හම්ව ේල්  ඛ හ කව ේුයව ේත වවටව කව
්ාරනිකා්ව්කා්ථවකාවුකව්බ ;වවවවේුය 

1ආ  ේල්  ඛ හ කව ්ාරනිකා්ව ්ුතිකාව
කාවුකව්බ   

හම්ව තැ ැත්තකුව ේම්ව ප තව හලේත්ව ්ව  කව න්දුව
කාව ව ිතව ව ම ේු්ථත්රවත්්වහකුව ව ඉන රිපිලව
ප්ත්්ුකව ්බ ව ්ඝුව  ඩුව සිභවටහකිතුව පසු්ව
්ව කාන්ව කිරීේම්ව දී ව න්පිහල්  ව මිමේහ ව එකා කව
ේ  ඉ කම ් ව  ඩහකාලව ේුයව ම ව ව් ුහ කව
ේ  ඉ කම ් ව කාව්සීම ව් කව ්ඳුවව
ේ හවකාවවේහතුවඑ කවආකාවවහකාවබතුධ වටවවටතව
කිරීම කාලවහලත්වසිහවුතවටහ.'ව"ව;ව 
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48 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  195 වන 

වගන්තිය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 48.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் 195ஆம் 

பிாிவிமனத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 48.- (Amendment of section 195 of the principal enactment) 

 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 
 

"32ව් වපිටුේ  ව6ව් වේප්ළිේතවන්ලව22ව් වේප්ළිහව  ක්වව් වේප්ළිව1ඒවේප්ළිව
ේ කාම ව.වටහත්් ව ඉ්ත්වකාව ව ඒව ේ්ුක්ලවපුතව  ැ කේ් වේකා ල ව්
ආේද් වකාවතු : 

'(6) ඒව්ටතුතිේතව'සුළුවුවවම ධයවපරිම ව ව්ය්්වහ'වහ වේහදුේම්ව
ිර්ාවනිරූප ේත- 

(ි  ඒව ිර්ාව නිරූප ේතව 1ආ ව ් ව ේේ හව ේ්ුක්ලව
පුතව ැ කේ් වේේ හවආේද් වකිරීේම තු:ව 

'(ආ ව1ඈ ව් වේේ හලවහලත්් වඒවතැ ැත්තවලව
ි්ථථිත්්හ කව ් වආශ්රිතහකුව ේ  ම ැතිව
වීම ;'ව 

(ආ  ඒවිර්ාවනිරූප ේතව1. ව් වේේ හලවඉ කබිති්වම ව
පුතව ැ කේ් විලුත්වේේ හවඑකාවටවකිරීේම තු: 

(. ව ආශ්රිතහවව ි්ථථිත්්හ කව ේුයව ි්ථථිත්්ව ්තුේතුව
 ම් වඑම වතැ ැත්තවේබවේුයවබතරේබවආශ්රිතහවේබව
්ම ්ථතව  හව ්වර්ෂිකාව පිරි්ැටුම ව න්පිහල්  ව
500 000 000කාලවි ඩුවවීම ;'ව" 

  

සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

48 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි 
මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

48ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 48, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

49 සහ 50 වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

49ஆம், 50ஆம் வாெகங்கள் ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clauses 49 and 50 ordered to stand part of the Bill. 

 
51 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  පළමුවන 

ඳපමේඛ්නය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 51.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்தின் முதைாம் 

அட்டவமணமயத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 51.-  (Amendment of the First Schedule to the principal 

enactment) 

 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ ව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 

(1) "36ව් වපිටුේ  ව6ව් වේප්ළිේතවන්ලව20ව් වේප්ළිහව  ක්වව් වේප්ළිව
1ඒවේප්ළිවේ කාවම ව.වටහත්් වඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

'  වහම්වපුද්ට්හකුේබවපුතව ැ කේ් ව්ැබීම්ව් වු්වභවම තව1012ව
ිේ්රේල්  වම ව්2ව් වන  වන්ලවබ්වත්ම කාව් වපරින ව24කවකාවඋපරිම ව
ිුක්රම ව හවි ුක්වබදුවි හවකාවුකව්ැබිහවුතවටවහ:ව 

(ි ව ම ැණි කව ්ුව ්ථ්ර් වභව ව ්ම්බතුධේහතුව ්ැුද වව
්රතිෂ්ඨථධව්; 

(ආ ව හම්වපුද්ට්හකුවසින්තුවපු ර්් නීහවබ්  කතිව්රභ්වභවසිතව
කාවමිතුවනිප ් ව් වසිදුමේහව්වතිකාවසිදුමේබ්වපද්ධතිහලව
්ැප ම වම තව්ැුද වවවේ ල්  ව්රම ව 'ව"; 

(2) "39ව ් ව පිටුේ  ව 17ව ් ව ේප්ළිහලව ඉ කබිති්ව ම ව පුතව  ැ කේ් ව
ේකා ල්ව.වටහත්වකාවතු : 

'(ඕඕ ව 1012ව ිේ්රේල්  ව ම ව් 2ව ් ව න  ව න්ලව බ්වත්ම කාව ් ව පරින  ව
්ම වටම  කව සින්තුව පු ර්් නීහව බ්  කතිව ්රභ්ව භවසිතව
කාවමිතුවනිප ් ව ් ව සිදුමේහව ්වතිකාව සිදුමේබ්ව පද්ධතිහලව
්ැප ේම තුව්බ ව්ැබීම්ව් ුව්වභව-ව24ක'ව"; 

(3)වව"41ව් වපිටුේ  ව5ව් වේප්ළිේතවන්ලව9ව් වේප්ළිහව  ක්වව් වේප්ළිව1ඒව
ේප්ළිව ේ කාව ම ව .වටහත්් ව ඉ්ත්ව කාව ව ඒව ේ්ුක්ලව පුතව  ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

'(ආ ව ඒව ේේ ේතව 13 ව ් වඋපේේ ේතව '18කව කව සිහව ුතවටවහ.'ව හ ව
්ර ව්ුවඉ් කකාම්වේ්ුක්ලව '1010ව ් ්වරිවම ්ව2ව ් ව
න  ලවේපවවවට්ව18කව කව් වු1010ව් ්වරිවම ව්2ව් වන  ව
න්ලවබ්වත්ම කාව් වපරින ව14කව කවසිහවුතවටවහ.'වහ ව්ර ව
් වුඉ් කකාම්වආේද් වකිරීේම තු;'ව" 

 

සාම ෝධන ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
51 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි 

මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
51ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 
Clause 51, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
52 සිට 54 මතක් වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
52ஆம் வாெகத்திலிருந்து 54ஆம் வாெகம் வமர ெட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clauses 52 to 54 ordered to stand part of the Bill. 

 
 55 වන වගන්තිය.- (රධාන රඥ් තිම  පස්වන 

ඳපමේඛ්නය සාම ෝධනය රීමේම) 
வாெகம் 55.- (முதன்மமச் ெட்டவாக்கத்துக்கான 

ஐந்தாம் அட்டவமணமயத் திருத்துதல்)  
CLAUSE 55.-  (Amendment of the Fifth Schedule to the principal 

enactment) 

 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ ව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව: 
 

(1)ව"58ව් වපිටුේ  ව20ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

 'එේ්ේව ම්්  ව ේම්ව උපේේ හව හලේත්ව වූව ිඩුව කිරීම ව ත කේ්ේන්ව
්ර්ෂ්ඨේත'ව"ව; 

(2)ව"59ව් වපිටුේ  ව22ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව ැ කේ් ව
ේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

 'ුතවටව ිතව ව ආේහය් ව ්ත්කාම්ව උප්බ්කරව කිරීේම තුව ් ව
්ැබීම්්මේතු'ව" 

 

සාම ෝධන ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
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පවර්මේේම්තුවට් 

55 වන වගන්තිය  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි 
මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

55ஆம் வாெகம் திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clause 55, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

56 සිට 21 මතක් වගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

56ஆம் வாெகத்திலிருந்து 61ஆம் வாெகம் வமர ெட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கமவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Clauses 56 to 61 ordered to stand part of the Bill. 

 
'අ' වගුව 
பட்டியல் 'அ' 

Table ‘A’ 
 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ හව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව. 
 

"66ව් වපිටුේ  ව 'ි'ව්ගුේ ව15ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව

 ැ කේ් වේකා ල්වආේද් වකාවතු : 

   

 
 

සාම ෝධනය ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

'අ' වගුව  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

பட்டியல் 'அ' திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக இருக்க 

மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 
Table ‘A’, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
'ආ' වගුව 
பட்டியல் ‘ஆ’ 

Table ‘B’ 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව ්භවපතිවටම නි ව ම වව පුතව ්ඳුතුව ්ාේ යධ ව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව. 

(1)ව"68ව් වපිටුේ  ව'ආ'ව්ගුේ ව28ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව
 ැ කේ් වේකා ල ව්ආේද් වකාවතු :   

 

 
(2)ව"70ව් වපිටුේ  ව 'ආ'ව්ගුේ ව3ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව

 ැ කේ් වේකා ල ව්ආේද් වකාවතු :  

 
 

 

'51(4 1.  පහවේ් වඋපේල්  ඛ ේතව4ව් වේේ ේතව11ි ව

උපේේ ේතව1බ  ව1ඕ ව්ුව1ඕඕ වහ විි තම 'ව" 

'26 83 01.01.2020' " 

'51(4 1.  පහවේ් වඋපේල්  ඛ ේතව4ව් ව

ේේ ේතව11ි ව් වඋපේේ හව11බ  ව

1ඕ ව්ුව1ඕඕ වහ විි තම වුැව  

01.01.2020' " 

(3)ව"72ව් වපිටුේ  ව'ආ'ව්ගුේ ව23ව් වේප්ළිහවඉ්ත්වකාව වඒවේ්ුක්ලවපුතව
 ැ කේ් වේකා ල ව්ආේද් වකාවතු :  

 

 
 

සාම ෝධන ළිබඳගත යුතුය යන ර ්නය විමසන ලදින්  සභා 
සේමත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
'ආ' වගුව  සාම ෝකරතාකායමයන්  පනත් මකටුේපමතහි 

මකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
பட்டியல் ‘ஆ’ திருத்தப்பட்டவாறு ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக 

இருக்க மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Table ‘B’, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
රඥ් ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් මකටුේපමතහි මකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ.  
පනත් මකටුේපත  සාම ෝධන සහිතව වාර්තා කයන ල ජ.  
ெட்டமாகு வாெகமும் தமைப்பும் ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக இருக்க 

மவண்டுசமனக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

ெட்டமூைம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக செய்யப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ප ත්ව ේකාටුම්පේතහිව ේ්යදුපත්්්ව

ේ යෂ්ඨ ව වේද්ර ව ේ යෂ්ඨ ව ්යවකාව ව ේ යෂ්ඨ ව ිාකාව ේ යෂ්ඨ ව නි්ැරැන ව කාවව

ටැනීම වුවවආුකෂ්ඨාගිකාව්ාේ යධ ව්ඳුවවි්්වවේ  වේ්්වඉල්  ්වව

න්මිමි. 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව "ප ත්ව ේකාටුම්පතව  ැතුව

්ාේ යකරතවකාවවේහතුවවටතු් ව්වවකිහසිහවුතවටහ"වි වම වවේහය් වව

කාව ්ව. 
 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊට අනුකූලව සාම ෝකරතාකායමයන්   තුන් වන 

වය රීයවා සේමත කයන ල ජ.  
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூைம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முமறயாக 

மதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது. 

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

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ්ඨ ද සිේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

Sir, I rise to point of Order.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බ  වටන්වම තුත්රීවටම ව  
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්වකාාව වහකාවටම නි වසි්ව හකාලවඉඩවේ තු වබැුැ. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ්ඨ ද සිේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

No, I just want to say this.  

'56(4) ුහ් වඋපේල්  ඛ ේතව4ව් වේේ හ 01.03.2020' " 

43 44 

[ටන්වන ේතුෂ්ඨථවගු ්ර්ධ වම ුතව  
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ටන්වකාාව වහකාවටම නි වම ම ව්ථාව්වවනිේහයටව19වහලේත්ි වේම්ව

්ර ථ හව ිුතුේතු.ව ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව 1012.04.05් ව  වව

් වකරපති්වහවවසින්තුවඉන රිපත්වකාව ව් වටැ්ට්වඑකා කවතිේබ ්ව.ව

1111/23වතම ි  ව ඒවටැ්ට්ව එේ කවිාකාහ.ව ම වවහඟවතිේබතුේතුවඑහිව

ඉාග්රීන්ව පිලපත.ව එහිව තිේබතුේතුවකාටුව ේප ල්  වආ හ ව ැ්ැත්වීම ව

පිළිබඳ්.ව ඒව ්වේබම ව ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ත්ව ටැ්ට්ව එකා කව

තිේබ ්ව වඒකාවනිකුත්වකාවවතිේබතුේතුත්විේ්රේල්  වම ව්ේතව05් ව

්ුම වි .ව ඒකාත්ව එන  ම ි ව නිකුත්ව කාවව තිේබතුේතු.ව එහිව ිාකාහත්ව

1111/23.වඒකාත්වකාමේතුවකීවිාකාහම ි .ව 

ුැබැි  ව ඒව ටැ්ට්ව එකාව කාමේතුව ටැ්ට්ව එකාලව ්ඩවව ේ් ්ථ.ව

ේ ්ැනිව ටැ්ට්ව එේ කව තිේබ ්ව ව කාටුේප ල්  ව ආ හ හව තු ම්ව

කිරීම ලවිම තව්ව්ටවවකාවවතිේබ වකාටුවේප ල්  වට්ථවට්්තු ලවඕ ෑව

කිහ්ව.වටන්වකාාව වහකාවටම නි වවේම්කාවpalm oil  පිළිබඳව්ර ථ හ කව

ේ  ේ්ි .ව ේම්ව ටන්ව පවර්මේේම්තුවටේ්තුව තම ි ව නීතිව ්ම්පව  හව

කාවතුේතු. 

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව 1012ව ිේ්රේල්  ව ම ව්ේතව 05් ව න   ව

1111/23ව  ව ව ිාකාහව හලේත්වනිකුත්වකාව ව් ව ටැ්ට්වනිේ   ව

ේ කා කව ව තිේබ ්ව.ව ව ේම්ව ි්්ථාවේ ව දීව ම වව එම ව ටැ්ට්ව නිේ   ව

ේ කාවසභාගත*වකාව ්ව. 

එකාම විාකාහවහලේත් වඑකාව ්ේ්ේවනිකුත්වකාහවටැ්ට්වනිේ   ව

ේ කා කව.වටේහේවතිේබ වකාවව වවේ් ්ථවේ්තුේතුවේකා ේු ම   ව

කාම් ව ේම්කාවකාේහේ ව ේම්කාව් වකරපති්වහවව ේ්ුකේ්තුව් වකරපතිව

ේල්  කාම්්වහවව නිකුත්ව කාහව ටැ්ට්ව එකා ක.ව ් වකරපති්වහවව ේම්කාව

ේ් ්ථව කාේහේව  ැත් ම්වකාම් ව ේම්කාව ේ් ්ථව කාේහේ ව ේම්ව සිකරහලව

ටැ්ට්ව ේ් ්ථව කාවතු ව ිි තිහ කව තිේබතුේතුව කාවල  ව ටන්ව

කාාව වහකාවටම නි වේම්වසිකරහලවකාම්න්තුවේුයවටැ්ට්වඑේ කවවවිඩාගුව

කාවව වවේ් ්ථවකාහවව ම්වඒකාවේ් කුව්ැරැද්  කවකිහ්වවතම ි වම ම ව

 කිතුේතු.ව ඒව සිකරහලව ටැ්ට්ව එකාකාව කාවව වව ේ් ්ථව කිරීම ව ේම්ව

පවර්මේේම්තුවටේ ව න්හලුව ම තුත්රී්න්තුේබව ්ව්ර්ව ව උල්  ්ාඝ හව

කිරීම  කව ්වේබම  ව වේට්ව පුව්ැන්හකුව ුැමිහලව ම ලව ේම්කාව ේ් කුව

්ර ථ හ ක.වම ම වබබවටම වේටතුවකාවන්ණිකා්වඉල්  ්වවන්මි ්ව වව්ුවම ව

ේම්ව ්ම්බතුධේහතුව ේ් හවව බ්වව ේම්ව පවර්මේේම්තුවට්ව  ැුක්ත්ව

කාවතු වවවේකා ේු ම   වකාම් වේම්ව්රිහව්ලව්ම්බතුධවම්ේණ්වකිහ්ව.ව

ඉතුවපසු්වේම්වේ ේකාතුවනි්ැවන වනිේහයටහවව.වටහත්වකාව්වවිලුත්ව

ටැ්ට්වඑකා කවටුතු වේ්ි .වවේම  කා වඑකාම විාකාහවහලේත්වටැ්ට්ව

ේ කා කවතිේබතු වබැුැවේතු.වව 

 ්ථවටතිි .  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටන්වුදද්කරකාව පතිව වම තුත්රීවටම ව ව බබවටම වලව පැුැන මේවකිරීම  කව

කාවතු වතිේබ ්වවකි ්වවේතු.ව ැතුවකිහතු . 

 

ගරු බුේකරක පතියේ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ි ව ව ේම්ව පිළිබඳ්ව

සි්ව හ කව  ැතිව ම් ත් ව ි ව ව පවර්මේේම්තුවට්ලව ඉන රිපත්ව ම් වව වවව

කාර්ම වතුතහලව ි වහව 1109/41 ව 1109/43ව ්ුව 1109/44ව කිහ ව

ටැ්ට්ව නිේ   ව ්ම්බතුධ්ව ිේප්ව සිේවයධතව්ව ්රකාව ව කාහව.ව

්වම්්ර වි කාව වවව නිෂ්ඨථපව  හව කාව ව ිහව පිළිබඳ්ව ේ  ේ්ි ව ිේප්ව

්ර ථ හව තිේබතුේතු.ව සුවවබදුව ආඥවව ප තව ිුක්ව ්වම්්ර වි කාව

්රමිතිහ කව්හිතවවවවපිළිබඳ්වඉතවවපැුැන මේ්විර්ාව  ක්වවතිේබ ්ව.ව

ේප ල්   වතල්  වඑේුම ව ැත් ම්වකිවටල්   වඑේුම ත්ව ැත් ම්වේ් හම්ව

තව්ව්ර්ටේතවට්කිතුවටත්තවපැ්් ව් වේුයවේ  පැ්් ව් ව

 කෂ්ඨවවහව තම ි ව වවව හුකේ්තුව ුුමතු්තුේතු.ව  වේත් ව ඒව පිළිබඳ්ව

ේ  ේ්ි වේම්ව්ර ථ හවතිේබතුේතු.ව 

ි ව ේම්ව ඉන රිපත්ව කාව්වව තිේබ ව එකාව ටැ්ට්ව නිේ   හකිතුව
බද් ව න්පිහල්  ව 50ව න්ලව 15ව   ක්වව ිඩුව කාවතු ත් ව ිේ  කව
නිේ   ේහතුවිේහසිවකිරීේම්දීවලීලර්ව2.5කාලවතිුද වවසීම ව්වලීලර්ව3ව
  ක්වව ්ැඩිව කිරීම ත් ව ඒව ්වේබම ව ඒව ටැ්ට්ව නිේ   හව ිුක්ව
්ර්වු ේතදීවපුද්ට්හකුව්තුතකාේතවතබවවටතවුැකිවවවව්රම ව හව
ලීලර්ව 2.5ව න්ලව ලීලර්ව 3ව   ක්වව ්ැඩිවකිරීම ත්වකාව්වව තිේබ ්ව.ව ඒව
්වේබම වවවවවතැබෑන්ම්වසි්ෘතවකාව්වවතිේබ වේ ්ව්ව්වම ව යේහතුව
තිුදවේණ්ව ්ල්  ව22.00වන්ලවු්්ව1.00ව  ක්වත් වු්්ව5.00වන්ලවවවත්රීව
8.00ව   ක්වත්.වේම්ව ්වටැ්ට්වනිේ   හවිුක්ව  ්ල්  ව22.00වන්ලව
ු්්ව1.00ව  ක්වවතිුද වවේ ්ව්වපැහ කවඉ්ථ්වුලවිවේට වඋේද්ව
20.00වන්ලවසි්ෘතවකාවතු ත් වවවත්රීව8.00ව  ක්වවතිුද වවේ ්ව්වවවත්රීව
9.00ව  ක්වව්ැඩිවකාවතු ත්වි්්වවදී්වවතිේබ ්ව.ව 

ම ුවරවර්හව න හ වත්ව ්ම වන්ාුව ්වේබම ව ේ්යකාව ේ්ෞඛයව
්ාසිධව හව ප්වව කිහ්වව තිේබ ්ව ව ව තැබෑන්ම්ව සි්ෘත්ව තබ ව
කාව්හව ්ැඩිව කිරීම ව කිහතුේතුව ඒව ්ඳුවව හැන හව්ව   ක් ව පිරි්ලව
්ැඩිව කාව්හ කව ්බවදීම ව කිහ්ව.ව ඒව පැත්ේතතුව බැලු්ත්ව ේම්කාව
ේ්ෞඛයම හව ් ේහතුව ේු ඳව ේ හ කව ේ  ේ්ි .ව "ම තලව තිත"වව
පිළිබඳ්වකාාවවකාහවහිලපුව් වකරපති්වහව ව්ර්තම ව විටම ැති්වහවව
්ුව වේ ල්  ව සිෂ්ඨහව භවවව .ම ති්වහවව සිකරහලව එවටම වේබව ිත්් ව
හලේත්ි ව ේම්ව ටැ්ට්වනිේ   වනිකුත්වකාව්වව තිේබතුේතු.ව එවටම වව
තම ි වේම්ව වේට්වුදද්ධව ව් ව.ම ති්වහව ව ේම්ව වේට්වආටමිකාවුවව
්ා්ථකාෘතිකාව.ම ති්වහව.වඒ වඑකාවපැත්ත ක. 

ිේ  කවකාවව හ වම වව්වට්වතිේබ ්ව වපුත්ත්ම්වන ්ථත්රි කවම ුවව
වවවකාර්ම තුතකාන්්තුේබව්මිතිහවසින්තුවනිකුත්වකාහවමේපිහ ක.වටන්ව
කාාව වහකාවටම නි ව "පුත්ත්ම්ව න ්ථත්රි කව ම ුවව වවව
කාර්ම වතුතකාන්්තුේබව ්මිතිහ"ව හ ව මේපිව ශීර්ෂ්ඨහව හලේත්ව
1012.03.09ව න  ව ටන්ව ින්තුන කාව ්ර වතුදුව ම ැතිවටම වව ේ්තව ේහ වේව

කාව ව් වඑකීවමේපිහවම ම වසභාගත*වකාව ්ව. 

ේම්වමේපිහව ේහ වේවකාව්වව තිේබතුේතුවටන්ව ින්තුන කාව ්ර වතුදුව
.ම තිවටම වල.ව ේම්ව මේපිේහතුව බම්තුව පැුැන මේ්ව කිහ ්ව ව වවලලව
ජ නිකා්ව වවව ලීලර්ව 260 000කාව ි් යතව්ව තිේබ ්ව ව ුැබැි ව
්ාකාවේ වනිෂ්ඨථපව  හවකිරීම ලවුැකිහව්ව.ත්ේත්ව වලීලර්ව 45 000ි ව
කිහ්ව.ව ව ලීලර්ව 260 000ත්ව 45 000ත්ව ිතවව හිඟහව ්ම්පූර් ව
කාවතුේතුව ්ථට් වසීනිව්ුවලු වවඑකාවටවකාවව්කා්ථවකිරීේම තුවකිහ්වව
පැුැන මේ්ව ේම්ව මේපිේතව ්ඳුතුව ේ් ්ව.ව ඒ්වව තම ි ව කාෘත්රිම ව වවවව
කිහතුේතු.වටේම්වභවෂ්ඨවේ්තුවසීනිවකාරිඤථඤාවකිහතුේතුවේම්්වල.ව 

ටන්වකාාව වහකාවටම නි වේම්වටැ්ට්වනිේ   වම න්තුව්බවේ  ව
්ු ්මේතුව්ැබෑව්ු හව්ැේබතුේතුව්ථ්වභවසිකාවවවවනිෂ්ඨථපව  හව
කාව වටේම්වනිෂ්ඨථපව කාහවලවේ  ේ්ි .වඒව්වේබම වව්වහ වසි යව්ව
පිළිබඳ්ව ්වම ව යව  ැනීම  කව තිේබ ව ිහත්ව  තු ්ව ව  ්ථට්ව එකාවටව
කාහවපම ණිතු ව- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටන්ව ම තුත්රීවටම ව ව බබවටම වව ේම්ව ේහය් ව්ලව ව සින්ද්ධත්්හව

්රකාව ව කාහවව ේතු.ව ව සි්ව හ කව  ැති්ව ේම්ව ේහය් වව ්ම්ම තව කාවව

ටතු විපිවඑකාඟවම් ව.වඒවනි්වව ැතුවබහවකාාව්වි්්තුවකාවතු . 
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————————— 
*  පුස්තකාලම  ත ා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලම  ත ා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 



පවර්මේේම්තුවට් 

ගරු බුේකරක පතියේ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
සි වඩිව ුහ කවම ලවේ්තුවකාව්වවතිේබ ්වවේතු.වම ේබවසි වඩිව

 ුහව ි්්තුව ැුැ ව ව ටන්වකාාව වහකාවටම නි.ව ම ලව සි වඩිව  ුහ කව

තිේබ ්වවකිහ්වවේතු වබබවටම වවකි ේ .ව 

 ්ථට්ව එකාවටව කාහව පම ණිතු ව සීනිව එකාවටව කාහව පම ණිතු ව ලු වව
එකාවටවකාහවපම ණිතුවපරිම ව්වලීලර්ව45 000වඉඳ්වව260 000ව  ක්වව
්ැඩිවේ්තුේතුව ැුැ.වඑේු ම්වඒකාලව්්හවඑකාවටවේ්තු වඕ ෑ.ව
්්හව එකාවටව වීම ව සුවවබදුව ආඥවප තව ිුක්ව වවව පිළිබඳව ිර්ාව
 ැ කවීම ලව ්ම්පූර් ේහතුව සින්ද්ධි .ව එහව 2980ව ිාකාව 16ව  ව ව
ආුවවව ප තව ්වේබම  ව 2992ව ිාකාව 10ව  ව වආුවවව 1්ාේ යධ  ව
ප තව හලේත්ව බැලු්ත්ව ්ාුතතිහව ේ් ්ථව කිරීම ව -ව adulteration - 
ඉතවව්ැරැන වේ හ ක.වඒ වඑකාවපැත්ත ක.වමීලවි වහවඉතවව්ැ ටත්වමේපිව
ේල්  ඛ වකීපහ කවම වවහඟවතිේබ ්ව.ව 

(පූ්ය වතිනිහව්්වපවමේතවහිමිහතුවසින්තුවිජිත්වනි්වඩ්වකාබ්වවල්  ව
ම ුතවලව්ුවපී.බී.ව්හසුතු වවම ුතවලව වඑවේවහි්වUSA්්වCIA ුවව
්ම්බතුධව ව පුද්ට්ේහකුව සිකරහලව ුුමතු්පුව ව ඉම වඩ්ව ෂ්ඨවව සුේබ්රිලව
ේඩ ්ර්වමිමේහ ව6.5කාවවේ ල්  වේටවීම ව්ම්බතුධ්ව1012.04.10ව න  ව
ේරේෂ්ඨථධවකරකාව ේතවප්ව ව් ව ඩු්ලවි වහවමේපිවේට ුක්වම ම වේම්ව

ි්්ථාවේ දීවසභාගත*වකාව ්ව. 

ඒව ්වේබම ව ේකා තුඩවසිල්   ව ප්වමේව පවව ව ිාකාව 274ව A හ ව
මේපි ේතවපන ා මව වරතුද්රකාවතුතතුවකාවතුතරූබතුවමේහපුවමේුතම  කවම ම ව

ේම්වි්්ථාවේ දීවසභාගත* කාව ්ව.ව 

බතරවඉතවවපැුැන මේ්වේම්වමේුතේම තුවකිහ ්ව ව"ම ලවනීතිවසිේවයධීව

වවව නිෂ්ඨථපව  හව -ම ත්පැතුව නිෂ්ඨථපව  හ-ව ්ම්බතුධේහතුව ේරය  වව

එල්  ්වේ්්වවතිේබ ්ව"වකිහ්ව.වවුැබැි  වබතරවේම්වමේුතම වමේහතුේතුව

කාවල  ව වMr. H.G. Sumanasinghe, Commissioner General of 

Excise ේ්ත.වේම්වමේුතම වමේහතුේතුව1029.09.06්ැනිව ව.ව"ම ම වේම්ව

කාලුතත්තවකාේහේවශ්රීව්ාකාවවසුවවබදුවේ පවර්තේම්තුවටේ ම වනි්ධවරිතුව

කීපවේ ේ කුවඑ කකා"වකිහ්වවබතරවඒවමේුතේම තුවකිහවවතිේබ ්ව.වඒව

නි්ධවරිතුව කාම් ව කිහ්වව බතරව ඒව මේුතේම්ව කිහ ්ව.ව Mr. S. 

Srimanna, OIC; Mr. N. Sothinathan, Assistant 

Commissioner; Mr. K. Kumarasinghe, Deputy 

Commissioner - Head Office; Mr. B. Wansooriya, 

Commissioner of Excise - Head Office and Mr. W. 

Dissanayake, Commissioner of Excise - Head Office හ ව

ිහේබව ්ුේහයටහව ම ති ව ම ම ව ේම්ව කාලුතත්තව කාේහේව කිහ්වව බතරව

නිකුත්වකාවපුව මේපිේතව කිහ ්ව.ව "ම ම ව ්ැරැද්  කව කාව්වව තිේබ ්වව

 ම්ව ඒව ේ්ුකේ්තුව  ඩව ේට්තු ව ්ෑ්ථතිි .ව ුැබැි  ව ම ම ව ේම්කාව

කාේහේව තනිහම ව ේ  ේ්ි "ව කිහ්වව බතරව කිහ ්ව.ව ඒව මේහසිල්  ්ව

බැලු්වම වඒවකාවව හවුරිවපැුැන මේි .ව1012.04.17්ැනිව වවශ්රීව්ාකාවව

සුවවබදුව ේ පවර්තේම්තුවටේ ව ම වධයව ්රකාව කා්වහවව නිේ   හ කව

නිකුත්වකාව්වවතිේබ ්ව. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉ කම නිතුවි්්තුවකාවතු  වටන්වම තුත්රීවටම ව. 
 

ගරු බුේකරක පතියේ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
බබවටම වවම ලවසි වඩිව  ුහ කවදුතු වවේතු.වසි වඩිව  ුහවි්්තුව

් ේකා ලවම ලවකිහතු .වඑතේකා ලවම ම වකාාව්වි්්තුවකාවතු ම්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ිපිව ැතුව්භව්වකාල්  වතැබීේම්වසි්ව හවආවම්භවකාවතු වඕ ෑ.ව

බබවටම වවසි වඩිව22 කවකාාවවකාව්වවතිේබ ්ව. 

 
ගරු බුේකරක පතියේ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ේම්ව කාවව හත්ව ව කිහ්වව ම ම ව ව ි්්තුව කාවතු ම් ව ටන්ව

කාාව වහකාවටම නි. 

ඉතවව පැුැන මේ්ව ම ම ව ේම්ව කාවව හව ්ඳුතුව කාවතු ව ඕ ෑ.ව

1012.04.17්ැනිව  වව ශ්රීව ්ාකාවව සුවවබදුව ේ පවර්තේම්තුවට්ව

නිේ   හ කවනිකුත්වකාව්වවතිේබ ්ව.වබබවටම තු්වවිපිවකාම්න්ත්ව

කාෑම ව කා ව කාැතුමිේම්ව ු  ව කාෑම ්්ලව ේහ   ්ව ව සි වකිරි.වව

සි වකිරි්්ලවකාෘත්රිම ව වවව ේහ  වව ටතුේතුව ැුැව කිහ්වව ශ්රීව ්ාකාවව

සුවවබදුව ේ පවර්තවේම්තුවටේ ව ම වධයව ්රකාව කාව කාපි්ව කුම වවන්ාුව

ම ුතවව කිහ ්ව.ව ුැබැි  ව බතරම ව 1010.21.09්ැනිව  වව න්ප්වහිනිව

 වළිකාව්කාලව .සිල්  ්වව කිහ ්ව ව "කාෘත්රිම ව වවව ව සි වකිරිව

නිෂ්ඨථපව  හලව ේහ  වව ටතු ්ව"ව කිහ්ව.ව .ත්තලම ව ි ව ේටේ  ව

ටැ්ට්වපත්රවවටේ තුම වන්දුවේ්තුේතුවේම්වවේට්වකාෘත්රිම වවවවු තු ව

සි ව්ව ් ේහතුවි්්ථාව් කවු වවටතු වඑකාි .වකාෘත්රිම ව වවව තම ි ව

ුකුන්ව ව ව ු තු ව පවසිචි මව කාවතුේතු;ව කාෘත්රිම ව වවව තම ි ව සි වකිරිව

ු තු වපවසිචි මවකාවතුේතු.වපවර්මේේම්තුවටවම තුත්රී්න්තුව115ේ  වව

.වටළුව ේට්ල්  ්්ව න්මි ව බ කේකා ම ව ිහව කාතුේතුව කාෘත්රිම ව වවව

කා්්ම්වකාවපුවආුවව.වේම්කාි වතිේබ ව්ර ථ හ.ව්වම ව යවට  හව

කිරීම විුක්වේම්වකාෘත්රිම වවවවනි්වවිම්න්ද් කාලවිපලවිහිමිව් වබදුව

වේ ්වන්පිහල්  වබිමේහ ව80 ක. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බබවටම වේබව කාාව්ව ි්්තුව කාවතු .ව ව  ැතුව සි වඩිව 22 කව

ටතේ්්වවතිේබ ්ව. 

 
ගරු බුේකරක පතියේ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
්වම ව යේහතුව ව කාාව් කව කාවේට ව හ ව ේකා ලව ුැම ව

ම තුත්රී්වේහකුලම ව ත්ව සි වඩිහි ව කිහ්වව බබවටම වව කිහ ්ව.ව

බබවටම වව ම ලව එේුම ව කි ේ ත්ව  ැුැ.ව එකාව ්තව්ලම ව ේ්්ව්ව

ි්්ව ි වකිහ්වවම ි  කවඑකාවේ තුේතුව ැුැ.ව 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බබවටම වවකිහපුවකාවව වවවබ කේකා ම විුේට වහිමිහවවේතු. 

 
ගරු බුේකරක පතියේ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව ි ව ව ව නිේහයටහ කව ්ුව නිේ   ව

කිහිපහ කවසි්ව ේහතුවේත ව්ව්ම්ම තවකාවතු වකාලුතවටවකාහවලවිපිව

ඒ්වලවසින්ද්ධි .වඑේු ම්වබබවටම වවප කෂ්ඨව වහකාහතුවඑ කකාවකාාවව

කාව්ව වඑ කවන  කාවකාල්  වතැබීේම්වේහය් ව් කවිපලව්බවවේ තු .ව

ි වප කෂ්ඨව වහකාවරැ්ථවීම වතිේබ ්වවේතු.වි වේම්ව්ම්ම තවකාවවටත්වව

නිේහයටහ වනිේ   වව්ුවප ත්වේකාටුම්පත්වේ කාව්ම්බතුධේහතුව

ිපලවඑ කවන  කාවකාල්  වතැබීේම්වේහය් ව් කව්බවවේ තු . 

47 48 

————————— 
*  පුස්තකාලම  ත ා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 



2021 ම ැි ව04 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේබ ේු ම ව ්ථවටතිි  ව ටන්ව ම තුත්රීවටම ව.ව ්භවේ ව ූලමේකාව කාලුතවටව

ේපව්න්ව 22.00වලව නිම ව කාවතු ව නිහමිත්ව තිුද ත් ව ඒව ි ු්ථව

ඉන රිපත්වකිරීම වනි්වවිපලවත්ත්වමිනිත්වටවකිහිපහ කව්බවටතු වන්දුව

ම් ව.වවව 

 

 ැතුව ්භව්ව කාල්  ව තැබීේම්ව ේහය් ව්ව ඉන රිපත්ව කාවතු  ව ටන්ව
්භව වහකාවටම නි. 

 

කේතැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
   

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ් ගුේවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ටන්ව කාාව වහකාවටම නි ව "පවර්මේේම්තුවට්ව  ැතුව කාල්  ව තැබිහව

ුතවටහ"වි වම වවේහය් වවකාව ්ව. 
 
ර ්නය සභාිමමුඛ් කයන ල ජ. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්භව්ව කාල්  ව තබ ව ි්්ථාවේ ව ේහය් ව් ව ටන්ව වවජිතව

ේ්ේ වවත් වම ැතිවටම ව. 

  

 මකොවිඩ් පාලනය සකහා විදයාත්මක රමේ යක් හා 
ඒකා ේධ වැ්සටහනක්   

விஞ்ஞான அணுகுமுமற மற்றும் ஒருங்கிமணந்த 

திட்டத்தினூடாக சகாவிட்மடக் கட்டுப்படுத்தல்  
SCIENTIFIC APPROACH AND AN INTEGRATED PROGRAMME 

FOR CONTROL OF COVID   
 
 

[පූ.භව.ව22.21  

 

ගරු (වවදය) යාජිත මසේනායත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ரா ித மெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ටන්වකාාව වහකාවටම නි වි වන  ව්භව්වකාල්  වතබ වි්්ථාවේ ව

ම වවපුතව්ඳුතුවේහය් ව්වඉන රිපත්වකාව ්ව: 

"ශ්රීව්ාකාවේ වේකා සිඩ්-29ව්ි ව්ථවේවයගීවතත්ත්්ේතවේත් වරැල්  ් කව

පැතිවව හෑම ලව ් කවීම ව නි්වව වේට්ව ම ුව ් තව්ේබව ් ව ජීසිතහ ව ේ්ෞඛයව

ආව කෂිතභව්හව්ම්බතුධේහතුවරණව වත්ම කාවම ා්තුකරහකාලවපැමි ව.ත.ව

මිනිසුතුව ිතවව ් ව ත්ර්ථත්වන ව ුතද්ධහ කව ුවව .්ලව ේ  ේපේ  ව  කුදද්රව

ජීසිහකුව ්ම ඟව ් ව ්ි ව්ව ුතද්ධහ කව ිතවව ේ් ්ව ප්වව ්ලුවව ටැනීම ලව

ේ  ුැකිවීම ව ේම ම ව කා ටවටු වහකාව තත්ත්්හලව ිේප්ව වලව . ව  ම වව .ත.ව

සිේ ේෂ්ඨේහතුව ම තකාව තබවටතව ුතවටව තත්ත්්හව  ම් ව ේකා සිඩ්-29ව හුක ව

්ි ව්හ කව්ම ඟවකාව වුතද්ධහ කවබ්ත් විපව්වම ව යවත්ර්ථත්වන තුව්ම ඟව

්ලතුවකිරීේම්දීවනි ථ මතවත්ර්ථත්වන තුව්ාඛයව් කව්ම ඟව්ලතුවකිරීම වන්දු් ව

ිතව ව මිනි්ථව ත්ර්ථත්වන තුව ිපලව පිහසිව .න්තුව  ැකාව බ්වටතව ුැකිව වීම ි .ව

ේකා සිඩ්-29ව ්ි ව්හව .්ලව ේ  ේපේ  ව ිතව ව ්ි ව්ව ්ාඛයව්ව

න  පතවම ව ් කෂ්ඨව ට නිතුව ්ැඩිව ේ්ි .ව ේම්ව නි්වව .්ලව ේපේ  ව

ත්ර්ථත්වන තුව්ම ඟව්ලතුවකාව ්වලව්ඩවව.්ලවේ  ේපේ  වේකා සිඩ්-29ව

ව්ි ව්ථව ත්ර්ථත්ව හව ්ම ඟව ්ලතුව කිරීේම්දීව ඉතවව ්රේ  ේම තුව ුවව

සිර කෂ්ඨ ශීමේවේ්්ත් වසි යවත්ම කාවේ්්ත්වකාලුතවටවකාහවුතවටවේ්ි .ව වේත් ව

ි්ව් ව්තුතවේ්්වන්දුවවූේතවමිායවවසි ථ්ව්ව්ඳුවවවව්යවිුකග්රුහව්බවව

දීේම තුව් තව්වත්දුවලත්වි්ව වවීම ි .ව 

ේකා සිඩ්-29ව්ම්බතුධ්වපර්ේතෂ්ඨ වකාහවේම වලවජ් යවසි යවඥහතුව

ිවේ්රේල්  ව ම ව්ේතව 08් ව න  ව ව්හලව ඉතවව පැුැන මේ්ව ි වටන්ව .ඟවීම  කව

කාවමිතුව ේකා සිඩ්-29ව භහව කාව ්ි ව්ව ්රේේ ව වලලව.වටළුව වීව.තිව බ්ත් ව

්ුවම වන්හලුවිා ව්්රිහේකා ලව කෂ්ඨණිකා්ව්රිහවත්ම කාවවීේම්ව ි් යතව්ත්ව

ේපතු්වව ේ  ව ් ව  වේත් ව න ගිතුව න ටලම ව ජ් යව සි යවත්ම කාව කාන් වව

ේ  ්්කාවව ුරිමිතුව ේද් පව් ව හතුත්ර හව සින්තුව ේකා සිඩ්ව-29ව ේවයටහව

පව් හව කිරීේම්ව බ්හව ිත්ව පත්ව කාවව ටැනීම ව නි්වව ි ව ් ව සිලව ් තව්ව

මිනි්ථව ජීසිත්මේතුව ්තුන ව ේට්මිතුව න්මිති.ව එේ්ේම ව සි යව්ව ් ටතව කිරීම ව

ේ්ුක්ලව මිායව්ව ් ටතව කිරීම ව ්ඳුවව කාලුතවටව කාහව ිතු ම  ව ඉතවව

කා ටවටු වහකාහ. 

ේකා සිඩ්-29වහිව්ැබෑවි වටන් වහකාව්ථ්රූපහව් තව්ලව්ම්ේ්රේෂ්ඨ හව
කිරීම ව ේ්ුක්ලව න ගිතුව න ටලම ව ් තව්ලව ්ැරැන ව  මත්රහ කව ම ්වව පෑම ව නි්වව
් තව්වේම්ව් වසිලවේකා සිඩ්-29වටැ වේ  ්ැ්කිමේම ත්වබ්විලුත්විම්න්දුව
්ම ේතදීවිපිවදුටුේ්වේ.වව්හවම න්තුවකාහවුතවටවුතවටකාම්වුවව්ටකීම්වනින්වපරින ව
ඉටුවේ  කාවවන ගිතුවන ටලම ව් තව්ලවේරය  වවකිරීම වකින්ේ්ේත්ම ව්වධවව ව
කාලුතත්ත කව ේ  ේ්ි .ව ් තව්ේබව භවවකාවවහවව ේ්්ව වව්යහකාව ්ටකීම ව
 ව ව ේද් පව් ව හතුත්ර හව ි ව න්දු් ව ේම ම ව ේද ්වරකාේහහිව ්ටකීම ව
භවවටතවුතවටහ. 

්ැකාව්හිතවේවයටව් කෂ්ඨ ව්හිතවේවයගීතුවකාල්  තිහවවුුම වවටැනීම වුවව

පරී කෂ්ඨ ්්ලවභව් වකිරීම ව-වtests, ජ් යව්රතිකාවවව්ඳුවවේහ වේවකිරීම ව-ව

isolate and treat, බම්තුේබවආශ්රිතහතුවුුම වවටැනීම ව-වcontact tracing, 

බම්තුව නිේවයධවහ ව හතුත්ර හව ්ඳුවව ේහ වේව කිරීම ව -ව quarantine- ්ුව

්ි ව්හව පැතිවව හෑම ව පව් හව කිරීම ව ්ඳුවව ිුකටම  හව කාහව ුතවටව

compassion treatment, ්ම ව්හව වටහව දුව්ථාභව්හව ප්ත්්වව ටැනීම ව ්ුව

ේ්ෞඛයව ආව කෂිතව ක්රම ව ිුකටම  හව කිරීම ව හ ව හතුත්ර හතුව ිඛණ්ඩ්ව

ප්ත්්වේට ව හෑම ව න්දුව කාහව ුතවටව බ්ව ේ්යකාව ේ්ෞඛයව ්ාසිධව හව න ගිතුව

න ටලම වේපතු්වව ේ ි .ව ිපව වලවවටහව  කතිම ත්ව්රවාමිකාවේ්ෞඛයවේ්ේ්හ කව

ප්ති ව නි්වව කාල්  ව .ති්ව ේකා සිඩ්-29ව ුුම වව ටැනීම ව ්ඳුවව ් ව ේවයටව

ආේ  කෂ්ඨ ව හතුත්ර හ කව -Disease Surveillance System, එ්ැනිව

ි්්ථාව්්දීව  කෂ්ඨණිකා්ව ්රිහවත්ම කාව කිරීම ව ්ඳුවව ් ව  කෂ්ඨණිකාව ්රතිරවවව

 ැ කවීේම්වකාණ්ඩවහම්ව-වRapid Response Team - ්්රිහවකිරීම ත් වCOVID

-19ව තත්ත්්හව ම ධයේතව ේ් ත්ව ිතය් යව ේ්ෞඛයව ේ්ේ්වව ේ  ේ් ්ථ්ව

ප්ත්්වවේට වහෑම ව -ව rehabilitation care - ේකාේවහිත්වි්ධව හවේහ වේව

කාහවුතවටහ. 

ේම්ව් වසිලවසීඝ්රේහතුවන්දු් වේකා සිඩ්-29ව්යවප්තිහවේ්ෞඛයවධවරිතව්ව

ඉ කම ්වව .තිව බැසිතු ව සි යවුකූල්ව ප  ම  කව ම තව ඉතවව ඉ කම නිතුව ේවයටව

පව් හව කිරීම ව ්ඳුවව ේවයගීව ්රතිකාවවව ම ධය්ථාව ්්ව ධවරිතව්ව ඉුහව

 ැාවීම  ව  ැඩිව ්ත්කාවවව ඒකාකා්්ව ධවරිතව්ව ්ුව පුසුකාම්ව ඉුහව  ැාවීම  ව

්රම ව ්ත්ව බ කන්්තුව ්ා මතව ප්ත්්වව ටැනීම  ව ේ්ෞඛයව කාවර්හව ම ණ්ඩ්ව

්ඳුවවි් යවආව කෂ්ඨකාවඋපකාව ව්බවවදීම  වඑතු ත්ව්බවවදීේම්වහතුත්ර හව

ිඛණ්ඩ්වප්ත්්වේට වහෑම  ව්රවාමිකාවේ්ෞඛයවේ්ේ්ව්ව  කතිම ත්වකාවමිතුව

්රම ව ්ත්වතවම්වPCR පරී කෂ්ඨ වප්ත්්වේට වහෑම ත් වගු්තුවේත ටුේප හව

ුවව ්වවහව  ැඩිව ිධී කෂ්ඨ හව කිරීම ත්ව ිඛණ්ඩ්ම ව කාහව ුතවටහ.ව එේ්ේම ව

ේ කතුද්රටතව්ැඩවපිළිේ්හ කවහලේත්ව්රවේද්ශීහව් ේහතුවේවයගීවතත්ත්්හවව

්ම්බතුධේහතුව නිරී කෂ්ඨ ව ම ධය්ථාව ව -ව observation rooms - 

පිහිටු්මිතු වඒවඒව්රේද් ්්වපහවත්විධය කෂ්ඨවුවවන ්ථත්රි කවිධය කෂ්ඨ්න්තුේබව

 වහකාත්්හවහලේත්වේවයගීවතත්ත්්හවපව් හවකිරීම ව්ඳුවව්්ාටතවේවයටව

සි යවව ිා ේතව නිහවම  හලව හලත්්ව නි ථ මතව ්ැඩව පිළිේ්හ කව ්කා්ථව වීම ව

ඉතවම විතය් යහ. 

සිේ ේෂ්ඨේහතුව ේම ්වව ේවයටහලව ේට දුන්් ව ේවයගීතුව ිතරිතුව ්ැඩිව
්රම ව හකාලවි්වධයවේවයටව් කෂ්ඨ ව.තිවවීම වනි්වව  ැඩිව්ත්කාවවවඒකාකාව
පුසුකාම්ව ුවව බ කන්්තුව ි් යතව්ව ඉුහව හ ව බැසිතුව ්රම ව ්ත්ව තවම්ව
්ා මතවප්ත්්වේට වහෑම වේකාේවහිවි්ධව හවේහ වේවකාහවුතවටහ.වේම්විතවව
්ම ්ථතව ් ටු ේහතුව න්හහලව 70කාව පම  ව ්රම ව හ ක්ත්ව
එතු ත්කාව හලව ් කසිහව ුතවටව ම්්ත් ව එේ්ේව ේ  වීම ව කා ටවටු්ලව
කාන් කි. 

්ැ ටත්ම ව කාන් ව ්තුේතු ව ේපෞද්ටමේකාව ේද් පව් ව බ්පෑම්්මේතුව
ේත ව්ව කාලුතවටව කිරීම ලව ේ්ෞඛයව ිා ්්ලව ි් යව ව නි ු්ව ්බවව දීම ි .ව
ේද් පව් ව බ්පෑම්ව ම තව   කෂ්ඨව ජ් යව පරිපව්කාහතු ව සිේ ේෂ්ඨඥව
ජ් ය්න්තු ව ජ්ව්ථව සිේ ේෂ්ඨඥහතුව ආදීතුව නින්ව පිහිටුවීම කිතුව ේත ව්ව
ඉ්ත්වකාවව.තිවබ් කව ේපේ තු ලවතිේබ්.ව ේ්ෞඛයව ිම තයවා හවජ් යව
පරිපව්කාි තුේබව උපේ ්ථ්්ලව ිුක්ව කාලුතවටව කිරීම ව ේ්ුක්ල ව ජ් යව
්ාටම ේතව බ්පෑම්්්ලව හලත්වීම  කව න්දුව වූව ිතව ව ේම්ව ් ව සිලවජ් යව
පරිපව් හලව පත්ව ්තුේතුව කාම් ැි ව රණව හව කාවතුේතුව ේ්ෞඛයව
ිම වතයවා ේතව ව්ේතව ජ් ය්න්තුේබව ්ෘත්රණහව ්මිතිහව වීම ව ේම හලව
නි සු කි. 
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පවර්මේේම්තුවට් 

් ව ජීසිතහලව න්දුව ් ව ුවනිහව ි්ම ව කිරීම ව ්ඳුවව ේ්ෞඛයව ිා ්්ව

උපේ ්ථ්්ලවිුක්වවේට්විතුතර්වන ්ථත්රි කකාවේුයවිතුතර්වපහවත්ව් ේහතුව

 ැඩිව ්ාරව ව සීම වව පැ වීම්ව කාහව ුතවටහ.ව ම  කනි්ව හත් ව ේවයටව පව් හව

කිරීම ව කාහව ුැකිව එකාම ව ක්රම හව ්තුේතුව පුද්ට්ේහකුේටතුව ත්ත්ව

පුද්ට්ේහකුලව ්ම්ේ්රේෂ්ඨ හව වීම ව බිඳව  ැමීේම තුව -ව breaking the chain - 

පම ණි.ව එේ්ේම  ව ්ම ව්ව දුව්ථාභව්හව ප්ත්්වේට ව හෑේම තුව ේවයටහව

පැතිවහෑම වන්හහලව95 කවපම  වපව් හවකාහවුැකිවබ්වසි යවත්ම කා්ව් වාව

වීව .ත.ව නිවේවයධවහ ව නීතිව ්ැම ලව එකාව ේ්්ව ්රිහවත්ම කාව සිහව ුතවටව ිතව ව

ේප දුව ්ර්වු ව ේ්ේ්වව සිේ ේෂ්ඨව ිධී කෂ්ඨ හලව ් කසිහව ුතවට්ව .ත.ව ේම්ව

ි්්ථාවේ දීව ශ්රීව ්ාකාවේ වතත්ත්්හව ඉතුන හවේ වතත්ත්්හව ියෝභ්වව ටම තුව

කිරීේම්වි් ව ම  කවප්ති වබ්ලවශ්රීව්ාකාවවජ් යව්ාටම හව.වටළුවන්හලුව

සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් ය්න්ව ි වටන්ව ුඟ්වව තිබිහදීව ේම ්ැනිව තත්ත්්හතුව

ත්දුවලත්ව ේ  ්ඟ්වවකාලුතවටවකාවමිතුවම ුව ් තව්ේබව ජීසිතව ුවනිවීම ලව

ඉඩවදීම වේ්ුක්ලවඉතවවඉ කම නිතුවසි යවුකූල්ව්රේ  හ කවහලේත්වේවයටහව

පව් හවකිරීම ලත් වන්හලුවවව්යවුවවේපෞද්ටමේකාවිා වේකා සිඩ්-29වවේවයටහව

පව් හවකිරීම ව්ඳුවවඉතවවුන න්වතත්ත්්හ කවේ්ේව්්කාවව්රවේඛතව්ව්බවවදීව

ඒකාවබද්ධව ්ැඩව ්ලු  කව -ව inter-collaboration and an integrated 

programme - ුවුවව පිහ්වව ටතුතවටවබ්ලත්ව ේම ම ව ්භව්ව ේහය් වවකාවව

න්ටී." 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනමයන් මවත් වූමයන්  

නිමයෝජාය කථානායකතුමා [ගරු යාජිත් සියලලාළිටිය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராெனத் 

தினின்று அகைமவ, பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன் ித் 

ெியம்பைாபிட்டிய] தமைமம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  DEPUTY 

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

  

ගරු (වවදය) යාජිත මසේනායත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ரா ித மெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 
ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේම්ව ් ව සිලව ේකා සිඩ්-29ව

්ම්බතුධේහතුව වලව වටහව ඉතවව බැරෑන්ම්ව තත්ත්්හ කව .තිේ්්වව

තිේබ ්ව.ව ඊේතව ව ුුම වටත්ව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව ්ාඛයව්ව 1000ව

ඉ කම ්වව තිේබ ්ව.ව ඒව ්වේබම ව ඊේතව 23ව ේ ේ කුව මිහව ේට ්ථව

තිේබ ්ව.වේම ේත කව්වර්තවවවූව්ැඩිම වේකා සිඩ්වේවයගීතුව්ුවම ව ව

්ාඛයව්ව ේම හි .ව ේම්ව පිළිබඳව 1ම ුවරවර්හ ව සුේ ත්ව ිටම්ේප ඩිව

ම ුත්ම හව කාන් වව ්ඳුතුව කාහව ේල්  ඛ හ ක ම ම ව සභාගත*ව

කාව ්ව.ව 

ේම්වgraph එකාවිුක්වඑවටම වවේපතු්වවදීවතිේබ ්ව විේප්වවේට්ව

ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව ්වර්තවවීම ව ඉතුන හව්ලත්ව ්ඩවව උත්්තු ව

තත්ත්්හකාලව ටම තුව කාව්වව තිේබ ්වව කිහ්ව.ව එවටම වව එම ව

ේල්  ඛ ේතවේම ේ්ේව්ඳුතුවකාවවතිේබ ්ව: 

“The effective reproduction rate of COVID-19 in Sri Lanka is 

larger than India. The difference is in the population size and health 

infrastructure which is already on the verge of collapse. It will be 

only a matter of time if we continue to ignore.” 

එේුම ි ව එවටම වව කිහතුේතු.ව ේම්කාව ඉතවම ව භහව කාව

තත්ත්්හ ක.වි ව් වසිලවිපිවේකා සිඩ්-29වේවයටේතව3්ැනිවරැල්  ්ලව

වේතර ව ේ මිතුව ඉතු ්ව.ව ේම ේත කව කාල්  ව තිුද වව පහවේව ේකා සිඩ්ව

රැල්  ්ව ්ුව ේ ් ව ේකා සිඩ්ව රැල්  ්ව ේ ්ව බ් ේකා ලව ්හ්කාව

කාවණ්ඩ්්ලවතම ි වඑම වේවයටහව්ැහුමේණ්.ව වේත් වේම්වවටතු්ැනිව

රැල්  ්ව එ කකාව ිපිව  ැ කකාව ව තන් ව ්ුව හම වව ේවයගීතුව එතු ව

එතු ම ව ්ැඩිව ේ් වබ්.ව Sri Lanka Medical Association එකාව

11්ැනිව වව් වකරපතිවටම වලවමේපිහ කවමේහ ්ව.වබම්තුවඑම වමේපිේහතුව

පැුැන මේ්ම ව්රකාව වකාව ්ව ව“Suspicion of a new presentation 

with atypical manifestations and possible rapid transmission 

also has been noted” කිහ්ව.වේ් ත්වකින්ම වේවයටව් කෂ්ඨ හ කව

 ැති්වේම ම ව ්වේකා සිඩ්ව්ි ්වහවඑකාවසිකරහලම වඋත්්තු වවීම  කව

තම ි ව  ක ලව්ැේබතුේතු.වIt further states, I quote: 

“Presentation of younger patients with more serious symptoms 

also has been noted. The clinicians working at the Lady Ridgeway 

Hospital, have also observed the rapidly increasing number of 

positive cases of COVOD-19 among children. Presence of a new 

variant with possible rapid transmission  also was suspected.....  

The possible new variant is suspected to be a new mutation of 

already prevalent Sri Lankan index organism or a virus introduced 

newly from another foreign country.” 

ිපිව ේම්ව ේවයටහලව වේතර ව ේ  ේකා ලව ේු ඳව සූ ව ම කිතු ව

 ැ ලව තිේබ ව සි යවුකූල්ව  ත්තව ව පවසිචි මව කාව්වව එහලව වේතර ව

ේ තු ව ේ් ්ව.ව ේම්ව මේපිේතව බම්තුව ත්දුවලත්ව ්ඳුතුව කාවව

තිේබ ්ව ව “Sri Lanka Medical Association along with the 

Intercollegiate Committee of All Medical Professional 

Organizations” කිහ්ව.ව ශ්රීව ්ාකාවවජ් යව ්ාටම හව තම ි  ව ිේප්ව

ජ් ය්න්තුේබව පැවණිම ව ්ෘත්තිහේ දීව ්ාසිධව හ ව umbrella 

organization එකා.වේම්වහලේත්වත්ත්වcolleges සි ව්ව්ාඛයව් කව

තිේබ ්ව.ව ඒව colleges බ කේකායම ව එකාවටව ේ්්වව COVID 

Committee එකා කව ු ්වව තිේබ ්ව.ව එම ව COVID Committee 

එේ කව න්මි ව න්හලුව සිේ ේෂ්ඨඥ්න්ව එකාවටව ේ්්වව ්වකාචිඡවව කාව්වව

තම ි ව්ර්තම ව ේතවප්ති වතත්ත්්හවටැ ව්රකාව වකාවතුේතු.වේම්ව

මේපිේතවබම්තුවත්දුවලත්වේම ේ්ේව්ඳුතුවකාවවතිේබ ්ව: 

“At the COVID Committee meeting held on 21st April 2021, 
the clinicians reported to the SLMA their observations of the 
rapidly increasing number of COVID-19 positive cases, numbers 
requiring hospital admissions, oxygen and increasing needs of 

Intensive Care Unit (ICU), management in their clinical settings 
and the increasing number of positive reports at the lab settings. 
Further, it was also highlighted that the already allocated ICU beds 
for COVID-19 patients are all occupied at present." 

ේම්්වව ්ම්පූර් ේහතුම ව occupy කාව්වව තිේබතුේතු.ව ඒව

ේට ල්  ්තුවන්හලුවවColleges්්වසිේ ේෂ්ඨඥ්න්වඑ කකාවේම්වපිළිබඳ්ව

්වකාචිඡවව කාවතු ව ් වකරපතිවටම වේටතුව ේ්්ව් කව ඉල්  ් ්ව.ව

 වේත් වි ව් වටන්වබම්තුලවඒවි්්ථාව්ව්ැබි්වව ැුැ.ව 

ේම්ව ේවයටේතව ්රධව ව ් කෂ්ඨ හව තම ි  ව asymptomatic වීම .ව

ේ්  වව්වේබවඋ  වේුම්බිරි්ථ්ව් වකාැ්ථ්වආදීව් කෂ්ඨ වේම  කුත්ව

 ැුැ.ව ේම්ව ේවයටහව ිපිව කාවලව ේුයව ුැදු ත්ව එකාව පවවලම ව තර්ථම ව

ටැනීේම්ව ිපුසුතව් කව .ති් ්ව ව difficulty in breathing. 

එතැ ව ඉඳ්වව තම ි ව එකාව පවවලම ව ේවයටහව පලතුවටතුේතු.ව ඒකාත්ව

එ කකාව නිුතේම යනිහවව තත්ත්්හව තම ි ව එතුේතු.ව ේම්කාලව තිේබ ව

ූලමේකාම වුවවුන න්ම ව්රතිකාවවහවතම ි  වබ කන්්තුව්බවවදීම .වඒව්ඳුවව

ිපලව ICU .ඳතුවතිේබතු වඕ ෑ.ව ඒව ්වේබම ව oxygen supplies 

තිේබතු වඕ ෑ.වඑේුම ව ැත් ම්වHDUs ්ෑ්ථතිවකාව්වවතිේබතු ව

ඕ ෑ.ව ිපිවේම්වේවයගීතුව්ඳුවවේ්තුකාවවතිේබතුේතුව ICU .ඳතුව

කීහ කව  ව 

51 52 

[ටන්ව1ජ් ය වවවජිතවේ්ේ වවත් වම ුතව  

————————— 
*  පුස්තකාලම  ත ා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 
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ිේප්ව වව්යව ිම වතයව රතු ව ්හසුම  ව ම ැතිවටම වම ව ේම්ව

්ම්බතුධේහතුව කාහව ්රකාව හකාව උපුලවව ටැනීම කාව ේම ේ්ේව ්ඳුතුව

් ්ව:ව 

"ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුලව ේ්තුකාවව තිුදේණ්ව ICU .ඳතුව 38ි .ව

රතු ව්හසුම  වපිළිටනී.ව.ඳතුව100 කව  ක්වව්ැඩිවකාවතු වරණතුදුව

කාවව තිේබතුේතුව ඊේත.ව  ැඩිව ්ත්කාවවව ඒකාකාහලව .වටහත්ව වීේම්ව

්රති තහවේ ගු ව් වබැසිතුවව්හව ඊේතවේම ම වරණව හවටත්වබ්ව

ේුේතම ව කිහවව න්ටී.ව ේකාේ්ේව ේ්තත්ව වව්යව ිම වතය්වහවව ්රකාව ව

කාේහේවපහවේවුවවේ ් වරැල්  ේල්  දීව ැඩිව්ත්කාවවවඒකාකාේතව්රතිකාවවව

ි් යව ් ව පද්ධතිව ්ා්ර්ධ හව කාවව තිබීව .ත්ේත්ව ේවයගීතුේටතුව

න්හහලව   ම ව ේ කාකාලව පම   කව ් ව  වේත්ව ්ි ්වේතව  ්ව

්රේේ හ...."ව 

එවටම වවකිහ ්ව ව ේම්ව තත්ත්්හව ්ම්බතුධේහතුව්ෑ්ථතිව ේ්්වව

තිුදේණ්වන්හහලව  ම වේ කාි වකිහ්ව.ව 

තවේතු වතුේ්ේ්වව ම තකාව තබවව ටතු  ව ම ම ව ේ්ෞඛයව ිම වතයව

ධුවේහතුවඉ්ත්වේ්්වවඑ ේකා ලව.ඳතුව777 කවතිුද ව.වම ම ව්ැඩව

භවවව ටතු ව ේකා ලව ventilators 598 කව තිුද ව.ව ඒව ්රම ව හව 777ව

  ක්වව ම ම ව ්ැඩිව කාහව.ව ිපලව monitors තිුදේණ්ව 400ි .ව ම ම ව ඒව

්රම ව හව 850ව ් ව ේත කව ්ැඩිව කාහව.ව ඒව ිුක්ව බ් ව ේකා ලව

monitors 850 කව ්ුව ventilators 777 කව ිපලව තිේබ ්වව

කිහතුේතුව ිඩුව ට ේතුව ිපලව ICU .ඳතුව 700 ක්ත්ව තිේබ ්වව

කිහ ව එකා.ව  වේත් ව ේකා ේවය වව ේවයගීතුව ේ්ුකේ්තුව ේ්තුකාවව

තිේබතුේතුව38ි .විේ  කවේවයගීතුවන්මි ව ICU .ඳතුවඑ කකාවේම්ව

ේවයගීතුව ම තු වබැුැ.වේම  කා  වේම්කාව්යවප්තව් වේවයටහ ක.වඒව

නි්වව ේම්ව ේවයගීතුලවේ් ම ම ව ICU .ඳතුවතිේබතු වඕ ෑ.ව ව ම ම ව

ේ්ෞඛයවිම වතයවධුවේහතුවඉ්ත්වේ්්වවඑ ේකා ලවජ් ය්න්ව්ුව

ේුන හතුව්හිතවstaff එකා කවේහ  ්වවත්වICU .ඳතුව250 කවපම  ව

තිේබ ව ඒකාකාව සි්ෘතව කිරීම ලව ්ැුැ්ථතිව කාවව තිුද ව.ව ව ේම්්වව

ඉ කම  ලව සි්ෘතව කාවතු ව ඕ ෑ.ව කාළුතවව න ්ථත්රි කකාහව ටත්ේත ත් ව

පිඹුවව ේවයු්ව තම ි ව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව ්ඳුවව ්ැුැ්ථතිව කාවව

තිේබතුේතු.ව පිඹුවව ේවයුේල්   කාවි කාව ේවයටව ව සිේ ේෂ්ඨඥව

ජ් ය්වේහකුව -වphysician -ව ඉතු ්ව ව.ඳතුව30 කවතිේබ ්ව ව

 වේත් ව කින්ම ව උපකාව හ කව  ැුැ.ව ම ව්ව වට කාව ඉඳ්වව ඒව

ේට ල්  ්තුව උපකාව ව ඉල්  ් ්ව.ව ි ව ් ේකා ලත්ව ඒ්වව ්ැබි්වව

 ැුැ.ව ඒව නි්වව ඒව unit එකාව operate ේ්තුේතුව  ැුැ.ව ඒව ිුක් ව

කාළුතවවන ්ථත්රි කකාහලවHDU එකා කව ැුැ.ව 

ිුකවවධපුවහව න ්ථත්රි කකාේතව ම ැල්  න්රිපුවව තත්ත්්හත්ව එේුම ි .ව
බම්ුකත්වපුසුකාම්වඉල්  ්වවතිේබ ්ව වත්ම වුම්බවේ්්වව ැුැ.වඒව
සිතව කව ේ  ේ්ි  ව කුන් ෑට් ව ටම්පු ව ටවල්  ් ව ම වතවව
න ්ථත්රි කකා්්ලත්වකින්ම වHDU - High Dependency Unit - එකා කව
 ැුැ.ව ිපලව ුැම ව තැ ම ව ICUs ු තු ව බැුැ.ව එම වනි්වවHDUs 
ුැදු්වව  ම්ව ුරි.ව ේඩාගුව ේවයටහව ්යවප්තව ් ේකා ලව ුැම ව
න ්ථත්රි කකාහකිතුම ව ්වේබව ව කුඩවව ේවයු් කව ිවේට ව එ වව ේ්ෞඛයව
ිම වතයවා හව ේම  කා ක ව කාේහේ ව ඒේ කව HDU එකා කව  ැම්ම ව.ව ඒව
HDU එකාව  ැම්ේම්ව emergency care්්ල.ව එේුම ව තම ි ව ිපිව
ේවයගීතුව control කාේහේ.ව ි ව ේම්්වව ේකාේවතුේතුව  ැුැ.ව
සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව බ්ථ වහිවව පහවේත්ව සි ව්ම ව න ්ථත්රි කකාහව ් ව
ටම්පුල්ත්වඑේුම වඑකා කවි ව් වටන්ව ැුැ.ව 

ම ම ව කිහ ව ිනි කව කාන් ව ේම හි .ව ේම්ව ් ව සිලව .ඳතුව ිඩුව

ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ම ම ව පසුගිහව 12් ව  වව පැ්ැත්වූව ්ර්ෘත්තිව

්වකාචිඡවේ දීව ඉල්  ්වව න්මිහව ව KDU ේවයුේල්  ව .ඳතුව 2 000 කව

තිේබ ්ව ව ICU .ඳතුව 31 කව තිේබ ්ව ව ේම්්වව ්ුවම ව ටතු ව

කිහ්ව.වම ම වේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහලව්ථවටති්තුතව් ්ව.වඑවටමිහේබව

ම වධයව ේල්  කාම්ව 30් ව  වව නිකුත්ව කාහව ්ර්ෘත්තිව නිේ   ේතව

තිේබ ්ව ව "ේකා සිඩ්ව ආ්වන තව ේවයගීතුලව KDU ේවයුේල්  ව  ැඩිව

්ත්කාවවවේ්ේ්වවපුසුකාම්ව්බවවටතු වපුළු්තු"වවබ්.වඑවටමිහවKDU 

ේවයුේල්  වICU .ඳතුව14කුත් වHDU .ඳතුව21කුත්වේම්වේවයගීතුලව

්ැුැ්ථතිව කාවව ේට ව තිේබ ්ව.ව එම ව නි්වව පතරේ්්වව ේුයව ඒව

කාලුතත්තවකාහවලවම ම වඑවටමිහලව්ථවටති්තුතව් ්ව.වඒකාවේබ ේු ම ව

ේු ඳි .ව 

ිනි කවකාවව හවතම ි  වේ සිල්  ව්ර වතුදුවේවයු්.වඒවේවයුේල්  ව
ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුලව.ඳතුව 500 කව ේ්තුකාවව තිේබ ්ව.ව එහිව ICU 
.ඳතුව21 කවතිේබ ්ව.වඒවේවයු්ලවටතුේතුවේවයටව් කෂ්ඨ ව ැතිව
- asymptomatic -  ිහවසිතවි .වම ම වඉල්  ්වවන්මි ්ව වICU .ඳතුව
ේ  ම ැතිවේවයගීතුලවඒවේවයුේල්  වතිේබ වICU .ඳතුව්බවවේ තු ව
්රිහවව කාවතු ව කිහ්ව.ව ේ සිල්  ව ්ර වතුදුව ේවයු්ව ප්වවව ටත්තවව
කිහ්වතම ි වම වවව් වකරපතිවේකා මි්ම ලවේට වගිේත.වම ලවසින්ද්ධ්ව
් වකරපතිව ේකා මි්ේම්වතිේබතුේතුවඑකාව ේරය  ව්ි .ව ඒ ව ේ සිල්  ව
්ර වතුදුවේවයු්වප්වවවටත්තවවකිහ වඑකා.වම ම වඒවේවයු්වප්වවව
ටත්තවඑකාව්ැරැන ි ව ම් වබබවටමිහව.වටළුවේම්වආණ්ඩුේ වබ කේකා ම ව
කාට්මිහත්ව ්ැරැන කාන්්තුව ේ්තු ව ඕ ෑ ව ිේප්ව උපවමේව ිේබ්වත් ව
ම ුත්ම හවේබව රණතුදුව ිුක්.ව ව පසුගිහව කාව්ේතව ම  ්න්තුලව තිුද වව
එකාම ව්ථාව හවතම ි වඒවඑ වවප්වවටත්වේ සිල්  ව්ර වතුදුවේවයු්.ව 

ත්ත්වේ හ කවම වවව්ේහතුවඉල්  ්වවන්මි ්ව.වේ ළුම්වේප කු ව

ම හිතු වවව්ප කෂ්ඨවවඟු්වතිේබ ්ව.වඒකාවනිකාම්වතිේබතුේතු.වඑහිව

ඉඩකාඩවිවේට වඒකාලව.ඳතුව ව්වවඒේ කවHDUs ේුයව්ැුැ්ථතිව

කාවටතු .ව .ඳතුව  වටතු ව තෘරණි කාව ේ්ේ්වව ේවයුල්  ්්ලව හතු ව

එපව.වඑේුම වම්ේ  ත්වේවයටව්යවප්තිහව්ැඩිවේ් ්ව.ව 

ඊහඟල ව ේකා හ ව  කු ව ේවයුේල්  ව Millennium Ward 

Complex එකා.ව ම ේබව කාව්ේතව එහිව ඉන කිරීම්ව කාලුතවටව ි්්තුව

ින හේර්ව තම ි ව තිුදේණ්.ව ව ම ලවආවා මි ව එහිව ්ැඩවකාලුතවටව ි්්තුව

ේ්්වව තිේබ ්වව කිහ්ව.ව එම ව නි්වව .ඳතුව  වතු ව Millennium 

Ward Complex එකාව පවසිචි මව කාවතු .ව ිේ  කව එකා ව ටවල්  ේල්  ව

Helmut Kohl Maternity Hospital එකාව තිේබ ්ව.ව ිතුතිම ව

ේම ව වේු ේත්ව ිපිව ඒකාවු ්වව ඉ්වවකාහව.ව ේම්ව ් ව සිලව එහිව ්ැඩව

කාලුතවටවි්්තුවේ්්වවතිේබ ්ව.වඒවනි්වවඒවbuilding එකාවපවසිචි මව

කාවතු .වඒව්වේබම ි  වේප ේහ තු න්ේ ව්වතිකාව්කුටඩුවේවයු්.ව

එහිව.ඳතුව 150 කවතිේබ ්ව.ව ඒව ්කුටඩුවේවයු්වසි්ෘතවකාවතු ව

ඉ්ථේ්ල්  ්ව ව ැ ලවඋවටන්වම ැ වපහවේත්වේවයුල්  වපවසිචි මවකාවතු .ව 

ේම්විලුත්වව්ි ව්හවටැ ත්වකිහ ්ව.වපසුගිහවිම්න්ද්ේද්වම වර්වටව

ම ව්ේතව 22්ැනිව  වව පහවේ්වලව ්ි ව්හව ආ්වව ්වේබ ව ්ි ව්හව

එ ්ව.වඑම වනි්වවවලලවේවයගීතුලවඑතු වේ තු වඑපවව වකි ්ව.වඒව

්වේබවේම්ව්තවේ ත්වසිේ ේෂ්ඨඥවජ් ය්න්තුවආණ්ඩු්ලවි්්ව ව -ව

warn - කාහව.ව  වේත් ව ඒ්වව ට තුව ටත්ේත්ව  ැුැ.ව ේම්ව පිළිබඳ්ව

්රිහවව කාව ව ශ්රීව ්හ්ර්ධ පුවව සි ථ්සි යව්ේතව සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් යව

ිා ේතවජ් යවආරවර්හව රතුන ම වජී්තු වවම ුතවව ිලුත්ව්ි ව්හව

ටැ ව ිේ්රේල්  ව 8්ැනිව  වම ව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා හලව  ැුකම්ව දුතු ව.ව

එවටම වවකි ්ව විලුත්විම්න්ද් ලවඉ්ථේ්ල්  ්වවඒවටැ ව ැුකම්වදුතු වව

කිහ්ව.ව  වේත් ව ඒව ේ්ුකේ්තුව කින්ම ව ්රිහවව ම වර්ටහ කව ටත්ේත්ව

 ැුැ.ව ඒව ්වේබම  ව Prof. Suneth Agampodi කිහ ්ව ව "A 

country can implement proactive and extreme pandemic 

control measures well in advance, knowing what the costs 

are. Or they can hide in broad daylight until they are being 

dragged into implementing those measures, but with heavy 

losses" කිහ්ව.ව ඒව ්වේබම ව එවටම වව කිහ ්ව ව "Based on our 

pandemic prediction model, each day of delay in 

implementing control measures costs 150 to 200 more cases 

and two to three deaths with an exponential increase. The 

graph shows the predicted effect of lockdown on case 

numbers in Sri Lanka" කිහ්ව. 
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පවර්මේේම්තුවට් 

ේම්ේකාතුව කිහතුේතු ව පුළු්තුව තවම්ව ඉ කම  ලව lockdown 
එකාකාලවහතු  වඑේුම ව ැත් ම්වේම්වgraph එේ කවතිේබ වසිකරහල ව
පසු් වුැම ව  ්්කාම වේම ්ැනිවේවයගීතුව්රම ව හ කව.තිවේ් ්වව

කිහ්ව.ව පරී කෂ්ඨවව කාවව බැලීම ව ්ඳුවව එම ව ේල්  ඛ හව ම ම ව සභාගත*ව
කාව ්ව.ව 

එවටම වව ත්දුවලත්ව කිහ ්ව ව "By the time we accept 
community transmission stage 3 of COVID-19, the stage 4 is 
knocking at our door." ුතවව ් ව ින හවත්ව ේම්ව ් ව සිලව
පැමිේ මිතුවතිේබ ්ව. "Time for strategic early lockdown to 
challenge the pandemic was ignored and still we have a 
window of opportunity. If not surrendered, lockdown is 
inevitable." 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ව සි වඩිව ේ කාකාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 
 

ගරු (වවදය) යාජිත මසේනායත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ரா ித மெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ේම ්ැනිව තත්ත්්හ කව තිේබ ව නි්වව ේම්ව ින හවව ්රිහවත්ම කාව
කාේහේව  ැතිව ම්ේ  ත්ව ඉන රිේතදීව lockdown එකාකාලව හතු ව න්දුව
ේ් ්ව.ව ඒව ්වේබම  ව ිේප්ව සිේ ේෂ්ඨඥවජ් යව ්ාටම හත්ව -වAMS, 
Association of Medical Specialistsත් -ව ඒකාව කිහ ්ව.ව ඒව
ේට ල්  ්තුේබව මේපිහව ව ව ම ලව ව ව කිහ්තු ව ේ්්ව්ව ැුැ.ව බබවටම වව
කි ්ව ව කාව්හව සීමිති ව කිහ්ව.ව ේම හිව පැුැන මේ්ම ව කිහතුේතු ව
ජ් යව සි යවත්ම කාවම තව ිුක්වරණතුදුවටතු ;ව ේද් පව් හව ිුක්ව
රණතුදුව ටතු ව එපවවකිහ්වි .ව ඉුළිතුවඑ ව ේද් පව් වරණතුදු්්ලව
ේ්ෞඛයව ිම වතයවා හව හලව කාවතු ලව එපව.ව ිේප්ව කාව්ේතව ිපිව
ේ්ෞඛයවිම වතයවා හලවනි ු්වදී්වවතිුද ව වජ් යම හවේුේවටවම තව
ිම වතයවා හව ප්ත්්වේට ව හතු .ව ව ව පසුගිහව කාව්ේතව ිේප්ව
ම ුවරවර්හවති්ථ්වසිතවව වම ැතිවටම වවප්වවකි ්ව වඑවටම වලව"්ි ව්ථව
ේවයටව ටැ ව PhD එකා කව තිබි්වත්ව කින්දුව ්වකාචිඡව්කාලව කාැඳ්වව
 ැුැ"ව කිහ්ව.ව ව ඒව ්වේබව පුද්ට්හතු්ත්ව කාැඳ්තුේතුව  ැුැ!ව
ිේ  කවඑකා වේ්ෞඛයවිම වතයවා හවනිේහයටවදී්වවතිේබ ්ව වPHI's 
Union එකාවකිහ වසිකරහලවPCR පරී කෂ්ඨ වකාට්ල්වහිඟි  වඒවනි්වව
PCR පරී කෂ්ඨ ව  ්ත්්තු ව කිහ්ව.ව ේම්ව ටැ ව ඉතවව කා ටවටුි ව
කිහ්වව එවටම වව කි ්ව.ව එවටම තු්වව -ව PHIs්වව - ේම්ව.ත්තවකාාව්ව
කි ්වම  ව -ව ඒව ේට ල්  ්තුව තම ි ව .ත්තලම ව ේම්ව  කේෂ්ඨේත්රේතව ්ැඩව
කාලුතවටවඉන රිහලවේට වහතුේතුව-වඒවේට ල්  ්තුවඑ කකාත්වආණ්ඩුේ ව
්ම ුවව ිහව ටුටතු ව පලතුව ිවේට ව තිේබ ්ව.ව ඒව ිහව ම වත්ව
එ කකාවඉතු වපිතුතූවවඒවිහේබවම වධයවවටළිතුවවේපතු් ්ව. 

ම වත්වඑ කකාවුැම ව්ෘත්තිහව්මිතිව වහකාේහ කම ව්වේබවපිතුතූවව
ිවේට ව තිේබ ්ව;ව එකාලව ේත්ව බී්වව තිේබ ්ව;ව කාෑම ව කාව්වව
තිේබ ්ව.ව ඒව සිකරහලව බැලුේ් ත් ව ඒව ුැේම යම ව ම ේබව මිනි්ථසුව
ේ් ්වව ේතු.ව ඒව සිකරහලව බ්වව ්රිහවව කාවතුේතුව  ැවට් ව ඒව ිහත්ව
එ කකාවකාාවවකාව්වවඉතවම වඉ කම නිතුවි් යවපිහ්වවටතු වකිහ්වව
ම ම වතවේතු වතුේ්ේ්වලවකිහ ්ව. 

ඊේතව ් ව සිලව ්වතිකාව ේවයුේල්  ව තත්ත්්හව ේම  කා ක  ව ඊේතවව
55ේ ේ කුේබව PCR positive ේ්්වව තිුද ව.ව ඒව ිහව ේු හවව
ටත්තව.ව  වේත් ව බම්තුව හ්තු ව ේ් ත්ව ේවයු් කව  ැුැ;ව .ඳතුව
 ැුැ.ව 

ඒව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ආ්වන තහතුව  ්ේ ේ කුලව බ කන්්තුව

ඕ ෑව ම් ව.ව  වේත් ව .ඳතුව  ැුැ;ව ICUs  ැුැ.ව ඒව නි්වව ඊේතව

medical wards ේ කා කව ඒව කාලුතවට්්ලව ටත්තව.ව HDUs්්ලව

තෘරණි කාව ේවයුල්  ව පවසිචි මව කාවතු ව එපවව කිහ්වව ම ම ව කිහ ්ව.ව

පුළු්තුවතවම්ව්රවාමිකාව්ුවිේ කුත්වේවයුල්  ්්වHDUs පවසිචි මව

කාවතු .වඑතේකා ලවපැතිරීම විඩුවකාවටතවුැකිි .ව 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්වම තුත්රීවටම නි ව ැතුවකාාව්වි්්තුවකාවතු . 

 
ගරු (වවදය) යාජිත මසේනායත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ரா ித மெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වඑතු තවටැ ත්වේප ඩ්ඩ කව

කාාවවකාව්වවම ේබවකාාව්වි්්තුවකාවතු ම්.ව 

් වකරපතිවටම වත්ව කිහවව තිේබ ්ව ව "ේකා සිඩ්ව -ව 29ව උ්දුවලව

සි්ුමම වඑතු ති .වව්හවඊලවසූ ව ම්."වකිහ්ව.වේබ ේු ම වේු ඳි .ව

 වේත් ව්ාකාවේ ව් කෂ්ඨව120කාව් තව් කවඉතු වබ්වම තකාවතිහවව

ටතු ව ඕ ෑ.ව මීලව කාමේතුව ව හිතවේට ව හිමිහව ව ් කෂ්ඨව 230කාලව ඒව

එතු තවදුතුේ  ත්ව.ති වවව්හ්කාවිහලවසිතවි  ව්ැඩිව් ේහතුවඒව

්ි ව්හවආ්ව  හවේ්තුේතුවකිහ්ව.වව වේත් වි වහම ි තු වතන් ව

ිහව.වටළුවබ කේකායලම ව වඑහවආ්ව  හව් වබ්ව්වර්තවවේ් ්ව.ව

ඒකාවනි්වව් කෂ්ඨව120ලම වඑතු තවේ තු වේ් ්ව.ව.ේම රිකාවේ ව

් ටු හව මිමේහ ව 311ි .ව ඒව මිමේහ ව 311ලම ව ව එතු ේත්ව

පහවේ්ැනිවdose එකාවේම්වේ් වේකා ලවදී්වවඉ්වි .ව 

ිේප්වවේට්ව් ටු හව් කෂ්ඨව120ව ම්වඑතු ේත්වdoses ් කෂ්ඨව

410 කවතිේබතු වඕ ෑ.වඑි තුවිපිව ැ ලවේට ැල්  ්වවතිේබතුේතුව

කීහ  වව2 164 000 කවසිතවි .ව වේත් වේ්ෞඛයවිම වතයවා හවනිකුත්ව

කාවපුව ්ර්ෘත්තිව නිේ   හකාව ිතුතිම ලව කිහ ්ව ව "ේම්ව ් ව සිලව

ේ්ෞඛයව ිම වතයවා ේතව ම ධයම ව එතු ත්ව ටබඩව්ව ම න්තුව වේළුව

න ්ි  ම ව ආ්ව ව ව ් ව පරින ව AstraZeneca එතුව ේත්ව ේ ් ව

ම වත්රව්ව ව වේබ වවුැරීම ලවන්හලුවකාලුතවටවේහ  වේට ව.ත"වකිහ්ව.ව

ේ ්ැනිවම වත්රව්වේබ වවේ තුේතුවේකා ේු ම   වපහවේවම වත්රව්ත්වදී්වව

ඉ්වව  ැති්ව තිේහද්දී ව ව ් කෂ්ඨව 120තුව ් කෂ්ඨව  ්හකාලව සිතවි ව

එතු ේත්ව පහවේව ම වත්රව්ත්ව දී්වව තිේබතුේතු.ව ි ව ් ව සිලව

.ේම රිකාවේ වන්හලුේ  වලම වවපහවේ්ැනිවdose එකාවවදී්ව වන්හහලව

30කාලවේ ්ැනිවdose එකාත්වදී්වවතිේබ ්ව.ව වේත් ව්ාකාව්වත්ම ව

පහවේවම වත්රව්වදී්වවතිේබතුේතුත්ව් කෂ්ඨව9කාලවසිතවි .ව 

  ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ෂෂ්ඨධව හිඟහව

්ම්බතුධේහුකත්ව ේම්ව න  ්්ව ඉතවම ව  වකාව තත්ත්්හ කවව

තිේබ ්ව.ව වේ්ෞඛයවිම වතයවා ේහතුව්ැුද වවවෂෂ්ඨධව්ර්ටව40 කව

්ම්බතුධව්වර්තව් කවම වවහඟවතිේබ ්ව.ව 

 
ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ැතුව ි්්තුව කාවතු  ව ටන්ව ම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වව ්ැඩිපුවව

සි වඩිවේ කා කවටත්තව. 

 
ගරු (වවදය) යාජිත මසේනායත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ரா ித மெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේම්ව කාවව හව ඉතවම ව

්ැ ටත්.ව ව ටන්ව .ම තිවටමිහත් ව ව වව්යව .ම ති්න්ත්ව ටන්ව ්භවේ ව

ඉතු වි්්ථාවේ වඒවකාවව හත්වකිහ්වවකාාව්වි්්තුවකාවතු ම්.වව 

55 56 

————————— 
*  පුස්තකාලම  ත ා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 

[ටන්වවවජිතවේ්ේ වවත් වම ුතව  
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ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේම්ව ේබේුත්ව

තවේතු වතුේ්ේලත්ව ඕ ෑව ේ්ි .ව ව ිතය් ය ව life-saving drugs 

40 කවි ව ැුැ.වම ලව ැතුවේත වවටව කවආ්ව වේුලව -විනිද් වවේ් ව

ේකා ලවත්වේබේුත්ව්ර්ටව11කාවstocks  ැතිවේ් ්වවකිහ්ව.ව ැතුව

බ්තු ව මිනිසුතුව කිහ ව ේද්්ල්  .ව වවීව න්රි්ර්ධ ව කිහතුේතුව ම ලව

සින්ද්ධ්ව කාාවව කාවපුව පුද්ට්ේහ ක;ව පසුව ගිහව කාව්ේතව ම ලව පුවව

ටුපුව ේකාේ  ක.ව ඒව පුද්ට්හවව කිහ්වව තිේබ ්ව ව "වවජිතව

ේ්ේ වවත් ව එ කකාව ේම   ව තවම්ව ේද් පව් ව ්රතිසිේවයධතවව

තිුද ත් ව මිනිුවව ේ්ෞඛයව .ම තිව කාව්ේතව ි් යව ේබේුත්ව ද්ර්යව

.තිව ේ්තු ව තිුද වව ්වේබම ව හම්ව ්වධවව ව මි්කුත්ව තිුද ව.ව

ති ේව  කන්තුව ව පවසිචි මව කාව ව පම්ේල්  ව ්වම වජිකාහතුලව ි වහව

ේබේුත්ව ටතු ව ම ම ව ි ව ම ුවටම ව වෆවම න්ව 20කාලව ගිහව.ව එකාව

තැ කා්ත්ව ති ේව  කන්තු්්ලව ි වහව කින්ම ව ේබේුත කව තිුදේණ්ව

 ැුැ.වි වේ්ෞඛයව.ම ති්න්වවටතුේ ේ  ක වේකා ේුේ යවඉතු ්ව.ව

්ටකීම  කවටතු වේකාේ  කව ැුැ.වති ේව  කන්තුවතිේබ වවතැ  කව

ුරිහලව  තු ව ේකාේ  කව ඉතු ්වව  ම්ව කිහතු  ව ම ම ව .සිත්ව

ටතු ම්."ව ව කිහ්ව.ව බතරලවඋත්තවහ කව්ැබි්වව තිේබ ්ව ව "වවටම ව

Leesons Hospital pharmacy එේ කව last week එේ කව තිුද ව.ව

check කාව්වව බ්තු ."ව කිහ්ව.ව එවටම වව එතැ ව check කාව්වව

කිහ ්ව වඑතැ ත්වඉ්වි වකිහ්ව.වේම තු වේම්කාි වතත්ත්්හ.වව 
 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ේහය් ව්ව ්ථථීවවකිරීම  ව ටන්ව එ්ථ.එම්.ව ම රි කකාවර්වම තුත්රීවටම ව.ව

බබවටම වලවසි වඩිව9කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 
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ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ටන්ව වවජිතව ේ්ේ වවත් ව

ම ැතිවටම වව සින්තුව ඉන රිපත්ව කාව ව ් ව එම ව ේහය් ව්ව ම වව ්ථථිවව

කාව ්ව.ව ේම්ව ි්්ථාවේ ව ම ම ව සිේ ේෂ්ඨේහතුව කිහතු ව ඕ ෑව

කාවව හ කව තිේබ ්ව.ව ේකා ේවය වව ේවයටහව ේ්යකාහව පුවවම ව

පැතින් වව ේ්්වේ  ව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව 1010ව ් ්වරිව ම ව්ේතවව

ේ්ෞඛයව .ම තිවටමිහේටතුව ේම්ව පවර්මේේම්තුවටේ දීව ්ර ථ හ කව

.තර්ව ව "ේම්ව තත්ත්්හලව වේතර ව ේ තු ව සූ ව ම්  ව ි් යව face 

masks ේටතු්තු ව සූ ව ම්  "ව කිහ්ව.ව එතේකා ලව එවටමිහව ේම්ව

්භවේ දීම ව උත්තවහ කව දුතු ව ව "එේුම ව ි් යතව් කව  ැ ලව ම වටව

ේ්්වව ැුැ.වි් යවම්ේ  ත්වේටතු්තු ම්"වකිහ්ව.විපිව ැ කකාව ව

ඒව සිකරහලව ්ටකීම්ව සිවහිත්ව ුැන්රි්ව ව  වම ව ේහය් වව ්බවව දීේම්ව

කාවව හව උේ ්වව airports සි්ෘතවකාවව තිබූවආකාවවහ.ව දූපත්ව වල කව

ම් වවිේප්වවලවම වර්වටවම ව්ේතව29් ව වව් වටන්වසි්ෘතවකාවවතිුද වව

නි්වව ේකා සිඩ්ව -ව 29ව පහවේව රැල්  ්ව වලව.වටහලවආ්ව.ව ව ේම්ව ්වතිකාව

්ය් ේතදීවසිප කෂ්ඨහවසිකරහලවවසිසිධවේහය් වවේම්වපවර්මේේම්තුවට්ව

වටහදීත් ව එළිේතදීත්ව ව්හලවඉන රිපත්වකාහවම  ව ඒව ිහලවඋසුළුවසිසුළුව

කාවතු ව ටත්තව.ව ව සුම ව ව වට  ක ව ුතව ක ව පු කව ගිහිල්  ්වත්ව ඒව

ේට ල්  ්තුව ඒව සිකරහලම ව කාලුතවටව කාහව.ව ව .ත්තව ් ේහතුව ව 1010ව

ම වර්වටවම ව්ේතව13්ැනිව වවිපිවේහය් වවකාහව වවේකා සිඩ්ව-ව29වනි්වව

වලව්ුතු වේ් වේකා ලවජ නිකාවආ වහම්ව්බ ව් තව්ලව්ුවව

ිඩුවආ වහම්්වී තුලවආ වහම්වම වර්ටවිහිමිවවීම වනි්වවබම්තුලව්ල්  මේව

ේ තු වකිහ්ව.වඒවේ්්වේ ව.තර්ව ව"එේුම වනිකාම්වේ තු ව්ල්  මේව

ේකා ේුතු  "වකිහ්ව.වඊලවප්ථේ්ේවන්පිහල්  වපතු ු් කව්බවවේ තු ව

කිහ්වවිපිවකාවපුවේහය් ව්වඒවිහලව්රිහවත්ම කාවකාවතු වන්දුම් ව.ව

ඒව ්වේබම  ව 1010ව ිේ්රේල්  ව 10්ැනිව  වව ිපිව කි ්ව ව ව ම ැති්ව හලව

්රවේඛතව්ව ේ තු ව එපව ව ේකා ේවය වව ේවයගිතුලව ්රතිකාවවව කාව ව

ම ධය්ථාව ව ්ැඩිව කාව්ව ව නිේවයධවහ ව ම ධය්ථාව ව ්ැඩිව කාව්ව ව

ේම්වවලවසුව කෂිතවතැ  කවබ්ලවපත්වකාවතු .ව වකිහ්ව.ව වේත් වඒව

කාව්ව ්කා්වුකේ ත්ව ආණ්ඩුේ ව ි්ධව හව තිුදේණ් ව ේම්ව වේට්ව

් තව්ව බිල්  ්ලව දී්වව ුරිව කාම  කව  ැුැ ව ම ැති්ව හව ඉ කම  ලව

තිහ්වවවටේ තුවේ කාකාවබ්හ කවටතුේතුවේකා ේු ම  වකිහ වඑකාව

ටැ ි .ව "වටේ තුව ේ කා ව වටේ තුව ේ කා"ව කිහමිතු ව එහව ම තුතවහව

්වේබව ්පව කාවමිතුව හිමිේත.ව ිපිව ම වධය්මේතුව  ැකාපුව සිකරහලව ඒව

කාව්හව -ිේ්රේල්  වම ව්ේතව 14 ව 15-ව ් ේකා ලව ේකා සිඩ්-29ව ේ්ෞඛයව

ුවව ්ම ව්ව ආව කෂ්ඨ ව ිවවේ ්ලව න්පිහල්  ව මිමේහ ව  වුකාලව ්ඩවව

එකාවටවේ්්වවතිුද ව.වඒවිවවේ ්ලවේ්චිරවේද්්ල්   වඒේකාතුවකාවපුව

ේද්්ල්  ව ේම   ්ව  ව ඒේකාතුව ේබේුත්ව ටත්තව  ව .ඳතුව ටත්තව  ව

ේවයුල්  ්්ලවදුතු ව වකිහ වඑකාවත්ම ත්විපිව ැුක්ත්්ව්ම ව්හලව

ේුයව ේම්ව පවර්මේේම්තුවට්ලව නින්හවකාවව්ව  ැුකම්ව දී්වව  ැුැ.ව ඒව

ේ්්වේ ව්ටවකි්ුතවටවසිප කෂ්ඨහ කවසිකරහලවිපිවආණ්ඩුව්ලවේහය් වව

කාහව ව "ේ්යකාව ේ්ේහඳව ේප ේහේව ්ාකාව්ලව ේටතු් ව ේතල්  ව

්ර්ටේතව -ව Brent crude oil්්ව -ව මි්ව .ේම රිකාවුකව ේඩ ්ර්ව 65ව

ඉඳ්වව 29ව   ක්වව ිඩුේ්්වව තිේබ ්ව.ව ඒව නි්වව වේළුව ිම්න්ද් ලම ව

order එකාව place කාවතු .ව ුැබැි  ව ඒව ි්්ථාවේ ව ිපලව

ේටතු්තු ව බැරිව නි්වව ව භූමිකාම්පවව න්දු් ව ්පව හ ව එේුම ව

 ැත් ම්ව දූපත්ව වල කව් වන්ාටප්පූන්්ව්වේබව වල්ල්  ව ිුකටම  හව

කාව වක්රම හව ිුකටම  හවකාවතු "වකිහ්ව.ව ඒව ේම  කා ක  වOrder 

කාව්ව වඒවවල්්ම වටබඩව්්වතබ වඑකාි .වඑ ථ වටබඩවව්ඳුවවහම්ව

සිහ ම  කව  වතු වඕ ෑ.ව ව  හව ් ේහතුවිපලව ිම්න්ද් කාලවේඩ ්ර්ව

බිමේහ ව පු කව සිතවව ්ැහව ේ් ්ව ව ේතල්  ව ේටතු්තු .ව එේුම ව

order කාහවව  ම්ව ිපලව ේඩ ්ර්ව මිමේහ ව ේ  ු්ථව ුත්න්හහකාව -ව

බිමේහ ව 1.7කාව -ව සිතවව ඉවටන්් කව කාවටතු ව තිුද ව.ව ේම  කා  ව

්ාරවවකාව කාර්ම වතුතේහතුව ගිහව ිම්න්ද්ේද්ව ිේප් කෂිතව ්ම්පූර් ව

ආ වහම ව ේඩ ්ර්ව බිමේහ ව පු කව ම් ත් ව මිමේහ ව පතුන්හහ ක්ත්ව

ේ  ්ැේබ වතත්ත්්හ කවවටහවඒවපවඩු්වේ් ත්වපැත්තකිතුවපිහ්වව

ටතු වපුළු්තුවකිහ වඑකාව ිපිවකි ්ව.ව ඒකාලව.තරම්කාතුව දුතුේතුව

 ැුැ.ව  වේත් ව පසුගිහව "ේකායප්"ව කාමිටුව රැ්ථවීම කාදීව ිපිව ඒව ව ටැ ව

ිු ේකා ලව ේතල්  ව ්ා්ථාවේ ව බ්ධවරිතුව කි ්ව ව ඒකාව ඒව ිහලව

කාවතු ව ුැකිහව් කව ්ැුදේණ්ව  ැුැව කිහ්ව.ව  වේත් ව ව oil්මේතුවව

්වභහ කව්බවවටතු  වඉවටන්් කවකාවවටතු වපුළු්තුකාම වතිබිහදීවඒව

්ඳුවවකාලුතවටවේ  කාව ව1010වම ැි වම ව්ේතව20්ැනිව වව් වකරපතිව

ේල්  කාම්වපුා මබණ්ඩවව්හසුතු වවම ැතිවටම වවව්ේතවේ්ේ්කාහතුේටතුව

ඉල්  ලීම  කවකාහව වම ව්වභවටහකාවපඩිහවපරිතයවටවකාවතු වකිහ්ව.විපිව

 තු ්ව ව ේම්ව ආණ්ඩු්ව පත්ව කාවතු ව කාැපව ම් ව ව ව ඡතු හව දුතුුකවව

න්හහලව ුැත්තෑ් කව සිතවව පිරි්ව ව්ේතව ේ්ේ්කාහතුව බ්.ව ව්ේතව

ේ්ේ්කාහතුලව න්පිහල්  ව  ු වුකාව ්ැටුප්ව ්ැඩිවීම  කව ිේප්ව ව්ේහතුව

්බවව දුතු වලව ප්ථේ්ේව ඒව ිහව ිේ  කව පැත්තලව ඡතු හව දුතු ව.ව

ේකා සිඩ්-29ව ්්ාටතහව ආ්වම ව ඉ්ථ්වව ේ්්වම ව "ේෂ්ඨ ට්"ව එකාව

්ැදුේණ්වඒවේට ල්  ්තුලි .වවම ව්වභවටහකාවපඩිහවේ තු වවකි ්ව.ව 

ඒව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ව ිඩුවආ වහම්්වයෝව ් තව්ේබවආ වහම්ව
ිහිමිවම් වවනි්වත් ව වආණ්ඩු්වේ  වන්පිහල්  වපතු ු්වකාතු වතිහවව
ේ්්කාතු ත්ව ම න ව නි්වත්ව පසුගිහව ජුනිව ම ව්වේතව 15්ැනිව  වව ිපිව
ඉල්  ලීම  කවකාහව වවකාවතුට්වබි්ල ව්වටවවබි්ලවම ව්වුහකාව්ු හ කව
ේ තු වකිහ්ව.වවත්රිේවය වවාවප ් වම ුත්්න්තුේබ වඩිේම යවබට්ලවව
්වු ව ප ් ව ම ුත්්න්තුේබව ්යවපවවව කාඩවේට ව ්ැටු ව.ව ලීන්ාව
ේකා ම්පැනි්මේතුව රීරිව හ කෂ්ඨහතුව ්වේබව ඒව ේට ල්  ්තුේටතුව ලීන්ාව
්වරිකාව ඉල්  ්වේට ව ආ්ව.ව ිපිව කි ්ව ව ඒකාලව ්ු හ කව ේ තු ව
කිහ්ව.වඒකාලත්වන්හහලවුතවකාව්ු හ කවුුමතු්වවදුතු ව.ව වේත් ව
ඒව්ු හව් තව්ලවනින්හවකාවව්ව්ැුදේණ්ව ැුැ.ව 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ත්ව සි වඩිව ේ කාකාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 
 

ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

සිප කෂ්ඨේතව ්රධව ව ්ාසිධවහකාවටම වව ම ලව ්ැඩිපුවව සි වඩිව ුහකාව

කාව්හ කව්බවවදුතු ව වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි. 
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පවර්මේේම්තුවට් 

ඒව ්වේබම ව ජූමේව ම ව්ේතව 27්ැනිව  වව ිපිව ේ්ෞඛයව
.ම තිවටමිහේටතුව ඉල්  ලීම  කව කාහව ව ේ්ෞඛයව ම වර්ේටයපේද් ව මිකාව
්බවව ේ තු ව කිහ්ව.ව එවටමිහලව ම ව්ව එකාුම වව කව දී්වව තිබි්වත්ව
ම ැති්ව හවනි්වවඒකාවඉන රිපත්වකාව වඑකාවකාල්  ව ම මිතුවහිමිහව.විපිව
 ැ කකාව වේකා හ වන ්ථත්රි කකාේතව්ම ුවව.ම ති්න්වකි ්ව ව"ේකා සිඩ්
-29වපවව්හවකාහවිාකාව29ලවඡතු හවේ තු ."වකිහ්ව.විේප්වටවමිණීව
ේ් කුේබව .ම තිවටම වව එේුම ව ඒව ටැ ව වේු ඳලව  තු ්ව.ව එේුම ව
තම ි ව "ේකා සිඩ්-29"ව සි කේ ක.ව ුැබැි  ව ඒව ේ්ෞඛයව ම වර්ේටයපේද් ව
ේ තුේතුව  ැවට් ව PCR tests කාව ව එකාව පුේහ ්ථ ුේ්ේව ඉඳ්වව
පතු ු්ලව ිඩුව කාව්වව ේම්ව වලව වටහව ේ ්ැනිව රැල්  ්ව නිර්ම ව හව
ේ්තු වඉඩවදී්වවබ්වේට වහිමිහව.ව 

ඒව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි.ව
ේකා සිඩ්-29වේ ්ැනිවරැල්  ්වආ්වලවපසු්ත්වේම  කා ක වම්ේණ් වඒකාලව
නින්ව පිළිහම්ව ේහ   ්වව ේ්ුක්ලව "සි්ථ් ව සි්ථ්"ව කිහමිතුව සින්් ව
ආණ්ඩුක්රම ව්ය්්ථාවව්ාේ යධ හවඒකාවකරපතිවසිකරහලව්ම්ම තවකාවව
ටැනීේම්ව තන හම  කව තම ි ව ඒව ිහලව තිුදේණ්.ව ටන්ව නිේහය්යව
කාාව වහකාවටම නි ව ඒව නි්වව ඒව ේ්්වේ ව ිපිව ව්හලව බ්කිරීම  කව
කාහව ව "කාහව ේටඩිව ිතුරිතු ව එපව ව මිායව්ව ප්ථේ්ේව හතු ව එපව ව
එකාවඑකාවපැණිවප්ථේ්ේවදු්තු වඑපව.වවජ් යවසි යවත්ම කාවහාවර්ාහව
ිුක්ව ි්්ව ව සි්ුමම ව ්තුේතුව එතු ති .ව ඒව නි්වව එතු තව
ආ හ හව කාවතු "ව කිහ්ව.ව ිඩුම ව තවමිතුව ඒව ේද්ව කාවතු ්ත්ව
කාලුතවටව කාේහේව  ැුැ.ව Oxford-AstraZeneca එතු ේත්ව ම වත්රවව
් කෂ්ඨව  ුහ කව ඉතුන හවේ්තුව ්ැුද ව.ව ඒේකාතුව ් කෂ්ඨව පු කව
්ැුදේණ්ව donation එකා කව සිකරහල.ව ් කෂ්ඨව පු කව ්ල්  මේව දී්වව
ිවේට ව තිේබ ්ව.ව ් කෂ්ඨව ේ කා කව WHO එේකාතුව COVAX 
පුසුකාම ව හලේත්ව ්බවව දුතු ව.ව ේම ි තු 950 000ව ේ  කුලව සිතවව
එතු තව ්බවව දී්වව තිේබ ්ව.ව  ැතුව ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව ේ තු ව බඩුව
 ැුැ.ව ේ ් ව ම වත්රව්ව ් තව්ලව ්බවව ේ  ව බ්ව ්මේත්ව වීවවටාටව
ම ැතිවටම වවTV එේ කවකිහ ්වවම ම ව ැ කකාව.වම ැි වම ව්ේතවිටව වේුයව
ජුනිව ම ව්ේතව ිටව ේුයව කාල්  ව ඉකුත්වීම ලව නිහමිතව ම වත්රවව මිකාව
් තව්ලව ්බවව දුතු ත්ව ් කෂ්ඨව ේ කාුම වවකාලව පම  ි ව ්බවව
ේ තු වපුළු්තු.වඉතිරිව් කෂ්ඨවුහලවේ තු වේම්වvaccine එකාව ැතිව
ම්ේ  ත්වේම  කා වේ්තුේතු වඒවේට ල්  ්තුලවිබව්ව ි ව  වවව්යව
තවතුත්රිකා්ව ටුකේ ුකව කාවතු ව  තුේතුව  ැතිව නි්ව ව ේම්ව vaccine 
එකාවේටතු්වවටතු වබැරිවනි්වවි්තයහ කවකිහ්වවේ් ත්වvaccine 
එකා කව දී්වව ඒව ජීසිතව බිල්  ්ලව දීේම්ව සූ ව ම  ක ව ආණ්ඩු්ලව
තිේබතුේතුවකිහ්වවිපිවිුතු වකාැම ැතිි .ව 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වම ම වඋ වුව හ කවකිහතු ව
කාැම ැතිි .ව ිේප්ව ්වේබම ව ් ටු හ කව ඉතු ව වල කව තම ි ව
ඊරවහ්හ.ව ඊරවහ්ේතව ිටම ැතිවටම වව ම ැේඩය වව ්ම වටේම්ව ්ුව
ෆි ්ර්ව ්ම වටේම්ව ්රධව ව සිධවහකාව නි්ධවරිතුව ්ම ඟව ඉතවම ව
කිට්ටුේ්තුවකාාවවකාව්ව වේඩ ්ර්ව25 කවවූවvaccine එකාකාලවේඩ ්ර්ව
30වට ේතුවේට්්වව විවේට වවේළුවවේට්ම ව් තව්ලවඒවඑතු ත්ව
්බවව දුතු ව.ව ි ව ඒව වේට්ව face masks පැහඳීේම්ව ි් යතව් කව
 ැුැ.ව "එතු තව ්ඳුවව ේඩ ්ර්ව පුේහ ් කව ්ැඩිපුවව ේට ේ ව -
ේ ගු හ කව ේට ේ -ව .ි "ව කිහ්වව ම වධයව එවටම වේටතුව ිු ව
ේකා ලවඑවටම වවකි ්ව ව ්්ථවවට  කවවලව්ු්වවතිේබ වසිලවන්දුව් ව
ආර්ථිකාව ුවනිහලව ්ඩව ව ්ැඩිපුවව වේ ් කව දී්වව ේුයව වේළුව වේට්ම ව
් තව්ලවඑතු ත්ව්බවවදීම ව්වභි වකිහ්ව.ව 

Oxford-AstraZeneca එතු ත කව ේඩ ්ර්ව 5ි .ව ි ව ් ව සිලව

ිේප්වවේට්ව් තව්ේටතුවභවටහකාල වඑ ම්වමිමේහ ව22කාලවපම  ව

ඒවඑතු තව්බවව දුතු වව ම්වඒව්ඳුවවන්පිහල්  වබිමේහ ව20ි ව්ැහව

්තුේතු.විේප්ව හවබවව.ේම රිකාවුකවේඩ ්ර්වබිමේහ ව20කාලව්ඩවව

තිේබ ්ව.වන්පිහල්  වබිමේහ ව20 කවසිහ ම්වකාව්වවඉතුන හවේ්තුවබැරිව

 ම් වඑාට්තුතේහතුවබැරිව ම්වේකා ි වවලකිතුවේුයවvaccine එකාව

ේබතු ව බැරිව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව '්ර්ව ේෆේල්  'ව බ්ව එි තුව  ැ්තව

්තව් කවබප්පුවකාහවවකිහ වඑකාවම වවකිහතු වකාැම ැතිි .ව 

ම ම වේම්වි්්ථාවේ දීවත්ත්වකාන්  කවකිහතු වකාැම ැතිි .විපලව
්ැුද වව එතු ත්ව ් තව්ලව ්බවව ේ ද්දීව න්පිහල්  ව 5 000ව දීම  ව්ව
ේබ තු ව හ  ව ් තව්ේබව එන ේ  වව වව්කාවරි්්ලව ඍජු්ව
්ම්බතුධව්  වfront line එේ කවන්මි වග්රවම වනි්ධවරිතුල ව්ම ෘද්කරව
නි්ධවරිතුල ව කාෘෂිකාර්ම ව පර්ේතෂ්ඨ ව නිෂ්ඨථපව  ව ්ුකාවවව
නි්ධවරිතුල වආර්ථිකාව්ා්ර්ධ වනි්ධවරිතුලව්රවේඛතව්වන හවුතවට්ව
තිුද ව.වවේළුව්ාකාව්ම වටත්තත් වඒවනි්ධවරිතුේබවඋපරිම ව්ාඛයව්ව
60 000ි .ව  වේත්ව ඒව ිහව ටැ වකින්ම ව තැකීම  කවකාේහේව  ැුැ.ව ිපිව
සිප කෂ්ඨහව සිකරහලව ්ටකීේම තුව කි ්ව ව ඒව ිහලත්ව එතු තව ්බවව
ේ තු ව කිහ්ව.ව න්පිහල්  ව 5 000ව ේ තු ව හතුේතුව ඒව ිහ;ව
මිනිසුතුේටතුව බැ වම්ව ිුතු  ව ගුමිව කාතු ව හතුේතුව ඒව ිහ.ව ඒව
ිහල්ත්ව්රවේඛතව්වදුතුේතුව ැුැ.ව 

PCR tests ිඩුවකිරීම වනි්වවතම ි වි වවටතු්ැනිවරැල්  ් කවේම්වවලව
වටහව නිර්ම ව හව ම්ේණ්.ව ම ම ව ්ථවටති්තුතව ේ් ්ව ව සු ර්ශිනීව
්ර වතුදුපුල්  ේල්  වම ැතිනිහල.වඑවටමිහව්ර්වවජ් යවසිේ ේෂ්ඨඥ්රිහකාව
සිකරහලව ඉතවම ව ්ටකීේම තුව රණව ව ටතු ව උත්්වුව කාවද්දී ව
තකාරණන්්තුව කිහිපේ ේ  කව එකාවටව ේ්්වව එවටමිහේබව කාකුේ්තුව
. ්වව වලව lock down කාවතු ව ේ තුේතුව  ැති්ව ේම්ව ්ැඩව
පිළිේ්හවනින්හවකාවව්ව්රිහවත්ම කාවවීම ලවඉඩවේ  දීම වපිළිබඳ්විපිව
කා ටවටු්ව ්රකාව ව කාව ්ව.ව ේුලව ිනිද් වව ් ව ේකා ලව න  කාලව
ේකා සිඩ්වේවයගිතුව8 000ත්ව20 000ත්විතවව්ාඛයව් කව  ක්වව්ැඩිව
ේ්තු ව පුළු්තුව කිහ්වව එවටමිහව කිහවව තිේබ ව බ්ව ම ම ව ිතුතර්ව
්ව්ේහතුව  ැ කකාව.ව ිපලව ්ඩවව සිේ ේෂ්ඨඥේහකුව එේුම ව කිහ ්වව
 ම් විපිවඒවකාාව්ලව.තරම්වකාතුවන හවුතවටි .වේම්වේ්්වේ වකාම්න්ව
ේුයව .සිත්ව වේට්ව ් තව්ව ේබ්වවව ටැනීම ල ව ේම්ව කාවව හව
කාහම  වකාව හවකිරීම ලවකාලුතවටවකාවතුේතුව ම් වඒව්ඳුවවි් යව
ඉඩව්බවවේ තු වඕ ෑහවකිහ වඑකාවම ම වඉතවම වපැුැන මේ්වකිහතු ව
ඕ ෑ.ව 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වවේම්වසිකරහලවේම්වවලවිවවජිකාව
කාව්වව තිේබතුේතුව ේකා සිඩ්ව පැත්ේතතුව සිතව කව ේ  ේ්ි .ව ි ව
්ා්ෘතව ආර්ථිකාහ කව කාවවව ේම්ව වලව ේට ව හමිතුව වේට්ව ් තව්ව
බිල්  ්ලවදීේම්ව්ැඩවපිළිේ්හ කව්රිහවත්ම කාව් ්ව.ව ේම්වආණ්ඩුේ ව
ිහව  ැතුව ේහය් වව කාව ්වව වලලව ේටතු් ව ේතල්  ්මේතුව න්හහලව
20 කවිඩුවකිරීම ල.ව ඒේකාතුවේඩ ්ර්වමිමේහ ව400 ක ව 500 කවඉතිරිව
ේ් ්වවලු.වඒව්වේබම  වවලලවේටතු් වෂෂ්ඨධ්මේතුවන්හහලව20 කව
ිඩුවකාහවම වේඩ ්ර්වමිමේහ ව50 ක ව60 කවඉතිරිව් ්වවලු.වඒව්වේබම ව
පිලවමිතුවආුවවවේටතු් වඑකාවිඩුවම් වම වේඩ ්ර්වමිමේහ ව500 කව
ඉතිරිව ේ් ්වව ලු.ව "ේම තු ව ේම්ව සිකරහලව තම ි ව ිපිව ේම්ව ආර්ථිකාව
ිර්ුද හවපව් හවකාවතු වු තුේතු"වවකිහ ්ව.ව 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි ව.ත්තවකාාව්ව ේම්කාි .ව ි ව
ේම්වව්හලව්ා මතව ැුැ.වේම්වව්හව්ා මතව් ේහතුවතිුද වවන්හලුවව
වේ ල්  ව හවේටවීම ව්ඳුවවපවසිචි මවකිරීම වනි්වවතම ි වි ව්ා මතවහිඟව
ේ්්වව ේඩ ්වේතවන්පිහල්  ව ිටහව ්ැඩිව ේ්්වව තිේබතුේතු.ව ිලුත්ව
ආ වහම්වම වර්ටවඋපහතුේතුව ැති් වතිේබ ව්ා මත්මේතුවආර්ථිකාහව
කාහම  වකාව හව කිරීේම්ව ුැකිහව් කව  ැුැ.ව "Made in Sri 
Lanka" කිහ ව්ාකාල්  පහව ේු ඳි .ව වේත්වඒවහලේත්ව ේකා පම  ව
ිලුත්වආ වහම  කවඉපයූ්ව වකිහ්වවිපලවකිහතු .ව 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ත්ව සි වඩිව ේ කාකාව කාව්හ කව

පම  ි වතිේබතුේතු.ව 
 

ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වඒව්වේබම වතම ි වවේප ේු වව

ිර්ුද හ.විේප්වවලවේත්විප හ ේහතුවේඩ ්ර්වමිමේහ ව2 346 ක ව

වබර්්මේතුව ේඩ ්ර්ව මිමේහ ව 14 ක ව ේප ල්  ්මේතුව ේඩ ්ර්ව මිමේහ ව
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330 ක ව ිේ කුත්වකාෘෂිව ේභයට්මේතුව ේඩ ්ර්ව මිමේහ ව 499 කවආන ව

් ේහතුව ිම්න්ද් කාලව ේඩ ්ර්ව මිමේහ ව 1 299 කව උපහ ව වල ක.ව

ිපලවකාවබනිකාවේප ේු වවකාාව්වේපතු්්වවබබවටම තු්වව.ත්තලම ව

කාේහේවේම  කා ක  වි වේප ේු වවේටතුවීම ලවේඩ ්ර්වමිමේහ ව400 කව

ේට්තු ව වේ ල්  ව ැුැ.ව ්ාකාවේ වකාෘෂිකාවර්මිකාව රම ව බ්කාවහව ිඩුව

වීම ව නි්වව තම ි ව ් තව්ව ිම්න්දුව 50 ක ව 60 කව ති්ථේ්ේව ව්වහනිකාව

ේප ේු ව්්ව ිහිතකාවව බ්පෑම ලව ේට දුන්ව ම්ේණ්.ව කාවබනිකාව

වේප ේු වවභවසිතහවේු ඳි .වුැබැි  වේම්කාවුවේ වවිුකඛණ්ඩහකාලව

නිේහයටව ේ  ්වව ්වේබව එකාව පවවලව කාවතු ව පුළු්තුව ේ හ කව

ේ  ේ්ි .වසිේ ේෂ්ඨඥහතුේබව ැුකම විවේට  වතිේබ ව්ම්පත්විුක්ව

ඒවක්රම හවක්රම වුකූල්්වන ුත වවකාවටතු වව්ැඩවපිළිේ්හ කවු ්වවඒව

්ැඩව පිළිේ්හලව ිුක්ව කාලුතවටව කාවේට ව ගිහවව  ම්ව තම ි ව ේු ඳ.ව

ුැබැි  ව  ැතුව ේම්ව කාව ව ්ැේඩතුව ේම  කා ක ව ේ්තුේතු ව කාෘෂිව

කාර්ම වතුතේහතුවන්හහලව20 කවකාප්පවදුවම්ේ  ත්වේම්වවේට්වමිමේහ ව

ේ කාකාලව්ැඩිව් තව්ලවි වටතේතදීවකාතු වුවල්  ව ැතිවේ් ්ව.ව

එතේකා ලවපිලවවමිතුවඑම වවආුවවවද්ර්යවේටතු්තු වසි ව්වවේ ් කව

්ැහව කාවතු ව න්දුව ් ව සිලව ේම  කා ක ව ේ්තුේතු ව එේ්ේව වේ ල්  ව

ේහ  ් ව එේකාතුව ේඩ ්වේතව ිටහව ත්ත්ව කීහකිතුව ්ැඩිව ේ්ි  ව

කිහ වඑකාවපිළිබඳ්වබබවටම තු්වලවකින්ම වි්ේබයධහ කව ැුැ.ව 

ේතල්  ව්ා්ථාව්වේටතු්පුවේතල්  ්්ලව්ල්  මේවේට්තු වසිකරහ කව

ි ව  ැුැ.ව ඒව ේ්ුකේ්තුව .ේම රිකාවුකව ේඩ ්ර්ව මිමේහ ව 3 000 කව

ම ු් ව බැාකු්ලව ්ුව ්ාකාවව බැාකු්ලව  හි .ව ඒව මිකාව ේට ්වම ව

ේම  කා ක ව ේ්තුේතු ව ්ා මතහව බිතුදු්ලව ම ව බහි ්ව.ව ුැබැි  ව

මිනි්ථසුව ේතල්  ව ටැතර්ව;ව මිනි්ථසුව ්ල්  මේව දී්වව ේතල්  ව ටැතර්ව.ව .ි ව

එේුම ව ම්වේතල්  ව්ා්ථාව්ලවබැරිවබැාකු්්ලව්ල්  මේවේට්තු  වඒව

නි්වව ේතල්  ව මිකාව ේටතු්තු ව ි ව ් ව සිලව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ම ැ ව

ේපවන ටව වල්්ව ේ පවට්ව හඟව ්ැේලතු ව ිේප්ව වලලව න්දුව ේ්්වව

තිේබ ්ව.විපලවඒවපිළිබඳවවකින්ම ව්තුේතයෂ්ඨහ කව ැුැ.ව 

ේම්ව වේට්ව බ්  කතිව ිර්ුද හ කව නිර්ම ව හව ේ්්වව තිේබ ්ව;ව

ආුවවව ිර්ුද හ කවනිර්ම ව හවේ්්වවතිේබ ්ව;වෂෂ්ඨධව ිර්ුද හ කව

නිර්ම ව හවේ්්වවතිේබ ්ව. 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්වම තුත්රීවටම නි වකාාව්වි්්තුවකාවතු . 

 

ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ි්්තුවකාවතු ම් වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි. 

ඊේතව්්ාටතවේවයටවසිේ ේෂ්ඨඥවටම වවකිහ ්වවම ම ව ැ කකාව   ැතුව

ේකා සිඩ්-29වුැන ්වව ම ැේව ව ිහලවේ් ත්වේ්ඩවතිුද වව ම් ව ඒව

ම ැේව ව ිහව ට තුවටතුේතුවේකා සිඩ්්මේතුවම ැන් වව ිහව ුැමිහලව

ේ  ේ්ි ව කිහ්ව.ව ි ව ෆවම න්්්ව blood pressure්්ලව ටතු වව

ේපතිව ැුැ.ව ඒව ්වේබම ව පිළිකාව්්ලව ේ  මි්ේතව ේ  ව ේබේුත්ව

ිඩුි ;ව .්ථව කාවරව ිඩුි .ව ඒව නි්වව  ැතුව ඩබල්  ව ේබම  කව ටුතු ි ව

ු තුේතු වේකා සිඩ්-29වනි්වවම ැේව ව්රම ව හවිඩුි  වේ් ත්වේ්ඩව

ේවයට්මේතුව තම ි ව ම ැේවතුේතුව කිහ්ව.ව ව  වේත් ව ේම්ව  ්්ථ්්ව

් තව්ේබවි්ධව හවේහ වේවේ්්වවතිේබතුේතුවේකා සිඩ්-29වනි්වව

ම ැේව වට  වකීහ වකිහ වකාවව හල.වSMS alert එකාවඑතුේතුව

ඒවටැ .ව 

ම වව ඉතවම ව පැුැන මේ්වේම්වකාවව හත්වකිහතු වකාැම ැතිි .ව ේම්ව

කාලුතවටව කාහම  වකාව හව කාවටතු ව  ම්ව ේම  කා ක ව කාවතු ව

ඕ ෑ ව ේම්ව තිේබ ව හව මිකාව ්රති්යුුටතව කාවේට  ව සිප කෂ්ඨේතව

ුඬලත්ව.තරම්වකාතුවදී්වව්වතිකාව්රතිපත්තිහ කවහලේත්ව්වතිකාව්ැඩව

පිළිේ්හකාලව ේ  ගිේහ ත් ව ඊහඟව ම ැති්ව ේතදීව

තවේතු වතුේ්ේ්වලව ිබව ්ව ි !ව එේ්ේව කිහමිතු ව ම ේබව කාාව්ව

ි්්තුවකාව ්ව. 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ටන්වේවයහිතවිේබ්ගු ්ර්ධ විම වතයවටම ව.වබබවටම වලවසි වඩිව

10කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 
 

 

[පූ.භව.ව22.49  

 

ගරු මයෝහිත අමේගුේවර්ධන මහතා (වයාය හා නාවික 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுமற அமமச்ெர்) 

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

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේම හ ව වේළුව ේ්යකාහම ව

ේකා සිඩ්-29ව ්්ාටතහලව වේතර ව ේ මිතුව ඉතවම ව ි්ව් ව්තුතව

තත්ත්්හකාලව පත්ව ේ්්වව තිේබ ව ි්්ථාව් ක.ව ිපිව  තු ්ව ව

ේකා සිඩ්-29වවේළුවේ්යකාහලත් විපලත්විලුත්විත් ැකීම  කවබ්.වඑම ව

ිත් ැකීම ලව වේතර ව ේ  ව ටම තුව ේ්යකාේතව වල්ල්  ව කිහිපහ කම ව

ේකා සිඩ්-29වපව් හවකාවතු වි් යවඑතු ත්වේම්ව් වසිලවේ් හවව

ේට වතිේබ ්ව.ව 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේකා සිඩ්-29ව ම ර්  හලව

එතු තවේු හවටතු වපුළු්තුකාම වතිුද ත් වඒව්වේබම වේ්යකාේතව

තිේබ ව ත්ත්ව භහව කාව ේවයට්්ලව ේ  ේහ කව සිකරේතව ්රතිකාවවව

ේු හවටතු වපුළු්තුකාම වතිුද ත් විේප්වවේට්වසිප කෂ්ඨහලවුැන ්වව

තිේබ ව ේවයටහලව  ම්ව ේ්ේුන්ේහතුව කින්ම ව ේබේුත ක ව

එතු ත කව ේු හවව ටතු ව ුම්බව ේ්තුේතුව  ැුැ.ව ව ව ඒව ිහලව

තිේබතුේතුව ජ්වහ ව ේක්රයධහ ව ඊර්ෂ්ඨයව් ව ේද් පව්නීකාව හව

කිහ ව ේවයට.ව ේම   හම්ව ේුයව ම වතෘකාව් කව තිේබ ්වව  ම් ව එම ව

ම වතෘකාව්ව ේද් පව්නීකාව හව කාවේට ව ේබ වව න ේතව ම වළුව බව ව

සිප කෂ්ඨහ කවබ්ලවි වඒවිහවපරි්ර්ත හවේ්්වවතිේබ ්ව.විපිවඒව

ටැ වඉතවම වකා ටවටුේ්තුවකාාවවකාවතුේතු.ව 

ේම්කාව ේ්යකාව ්ය් හ ක.ව ිේප්ව වේට්ව සිප කෂ්ඨහව හිතවව ේට ව

ඉතු ්ව වවේකා සිඩ්-29ව්්ාටතහවේම්වවලලවේට වේ වබ්ේතවන්මි ව

ිේප්ව ආණ්ඩු්ි ව කිහ්ව.ව බ්ේතව න්මි ව ේම්ව ආණ්ඩු්ව ේ  ේ්ි  ව

ේකා සිඩ්-29ව ්්ාටතහව ේම්ව වලලව ේුයව ේ්යකාහලව ේුයව දුතුේතු.ව

ේම්කාව ්ථ්භව්ව ධර්ම ේහතුව ්ැුද වව ේ හ ක.ව ්ථ්භව්ව ධර්ම ේහතුව

්ැුද වව ේ හ කව ේ ්ව ේද් පව් ව කාවව වව වටළිතුව  කි ව ේවයටහව

්ැ්ඳීවතිේබ වඑවටම තු්වලවවසි්ුමම  කව්බවවේ තු ව -ම වවිවවකිහපුව

සිකරහල-වකින්ම වඑතු ත කවේු හවටතු වුම්බවේ්තුේතුව ැුැ. 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ි ව ව ් ව ේකා ලව වේළුව

ේ්යකාේතම ව ේකා සිඩ්-29ව ්ැ්ුම වව ේවයගීතුව ්ාඛයව්ව

පුේහ ්ථේකායමිව සින්පතු් කෂ්ඨව ති්ථුතව ු්ථව පතුන්හව සින්ිල කව

ේ් ්ව.ව වේළුව ේ්යකාේතම ව න්මි ව ් තව්ේටතුව එපම  ව

්රම ව හ කවේකා සිඩ්වේවයගීතුවබ්ලවපරි්ර්ත හවේ්්වවතිේබ ්ව.ව

එතවම්ව්රම ව හ කවේකා සිඩ්වේවයගීතුවබ්ලවපරි්ර්ත හව් වේකා ලව

වේළුව ේ්යකාේතම ව ේකා සිඩ්ව ම ව ව ්ාඛයව්ව ති්ථඑ ක් කෂ්ඨව

ිනූිල ු්ථව පතුන්හව සින්ිල කව ේ් ්ව.ව ටන්ව නිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි වේම්වතම ි වේ්යකාේතවතත්ත්්හ.ව 

ිපිවුැම වේ්්වේ ම ව්වේප් කෂ්ඨ්වබ්තු වපුන්දුවේ්තු වඕ ෑ.ව

්වේප් කෂ්ඨ්ව බ්තුේතුව  ැති්ව ිපිව ේකා ේු ම  ව ේම්කාලව වේතර ව

ේ තුේතු වේ්යකාේතම වතත්ත්්හවඑේ්ේවතිබිහදීවි ව් වසිලවිේප්ව

61 62 



පවර්මේේම්තුවට් 

වේට්ව තත්ත්්හව ේම  කා ක  ව ි ව ් ව සිලව ්ාකාවේ ව ් තව්ේටතුව

එ ක් කෂ්ඨව  ුවටතු ු්ථව ුහන්හව ුැත්තෑුහ කව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව

බ්ලව පත්ව වීව තිේබ ්ව.ව ඒව ිහව ිතරිතුව සු්හව ්ැබූව ්ාඛයව්ව

ිනූිල ු්ථව ේ සීහ ්හ කව ් ්ව.ව ේම්ව එ ක් කෂ්ඨව  ුවටතු ු්ථව

ුහන්හව ුැත්තෑුහව ේ  වව ිතරිතුව මිහව ගිහව ්ාඛයව්ව ුත්න්හව

 ්හි  ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි.ව ේම්ව ්ාඛයව්ත්ව ි්ම ව

කාවටතු වතම ි විපිවඋත්්වුවකාහවුතවටව්තුේතු.ව වේත්වේ්යකාහත්ව

එ කකාව ්ා්තු  වත්ම කා්ව බ් ව ේකා ල ව ිපිව ි ව ේම   ව ්වේබව

්ථාව හකා ව ඉතුේතුව කිහ ව කාවව හව වේළුව වලලත් ව ුදද්කරම ත්්ව

කාල්  ප වව කාව ව ිහලත්ව ේපේ  ්ව ව ටන්ව නිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි.ව 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේකා සිඩ්ව ආ්වන තහතුව

223 676තු ව ේම්ව ් සිලව 98 000 කව සු්හව ්බවව තිේබ ්ව;ව

24 758කාවපිරි් කවේවයුල්  ්්ව්රතිකාවවව්බ ්ව;වමිහවගිහව්ාඛයව්ව

709 කව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව

බබවටම වත් ව ම වත්ව .වටළු්ව ේම්ව වේට්ව න්මි ව ුැම ව ේකා වම ව වවත්රීව

රූප්වහිනීව පු්ත්ව බ් ්ව.ව චී ේහතුව පහවේව ේකා සිඩ්ව ේවයගිහවව

්වර්තවව වීේම තුව පසු්ව .ේම රිකාව් ව ම ුවව බ්රිතව යහව .වටළුව

ේ්යකාේතවබ්්ත්වවුතේවයපවවවල්්ව.තිවවූවතත්ත්්හවිපිව ැ කකාව.ව

ේම්ව ේකා සිඩ්ව ේවයටහව ඒව ේ්යකාව බ්්වටතු්ත්ව   ව ටැ්ථසු්ව.ව ඒව

ේ්යකාවබ්්වටතුලවහි්වබ්්තු වදුතු ව  වඒ්වවආර්ථිකාව් ේහතුව

ඉතවව   කතිම ත්ව වල්ල්  .ව වඑේුම ව  ම්ව බම්තුලව තිුද වව ේතු ව ේම්ව

්්ාටතේහතුවේබ්ේවතු .වම ම ව ැ කකාවවසිප කෂ්ඨේතවම තුත්රී්වේහ කව

්ාඛයවේල්  ඛ වේට ැසිත් වඒවිුක්වකාාවවකාහව.වේකා සිඩ්ව්්ාටතහව

ේ්යකාව බ්්වටතුව   ව ටැ්ථසු්වව  ම් ව ිපිව ්වේබව න ුත වව ේ්මිතුව

ප්ති වආන්හවුකවවල කවටැ වකුම  වකාාව  වුැබැි  වි විපවන්මි ව

තත්ත්්හව න ුවව බ්තු ව ේ්තුේතුව ්ුව ්වේප් කෂ්ඨ්ව ්ා්තු  හව

කාවතු ව ේ්තුේතුව කුම  ව වල කව ්ම ඟ ව ව ටන්ව නිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි ව ඒව තම ි  ව ි්ල්  ්ැන්ව ඉතුන හව්.ව ි්ල්  ්ැන්ව

ඉතුන හවේ ව ේවයගීතුව ්ාඛයව්ව ඊේතව ් ේකා ලව ් කෂ්ඨව 4කාලව

ආ්තු ි .ව න  කාලව 3 000 කවපම  වමිහවහ ්ව.ව ව මිනීවකාුමවඑකාවටවව

ේ් ්ව ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි.ව සු්ව ව භූමිව

භවවකාන්්වලව න  කාලව නි වව ටතු ව ්ැේබතුේතුව පැහව ේ කාි .ව බතරව

මිනීවපුචිර්වවඒවසු්ව වභූමිහවවටහම වබිත්තිහකාලවේුේත්වටවේ්්වවපැහව

ේ කා කව නි වව ටතු ්ව.ව ේම්ව තම ි  ව ඉතුන හවේ ව තත්ත්්හ.ව

ඉතුන හවේ ව එ්ැනිව තත්ත්්හ කව තිේබ ව ේකා ල ව ශ්රීව ්ාකාවව ව්හව

ුැමිහලවිේප්වුතවටකාම ව්ුව්ටකීම විපවඉටුවකාවවතිේබ ්ව.වේම්කාව

ිපලවිලුත්විත් ැකීම  ක.ව වේත් විපිවේම හලවවේතර වන හවුතවටි . 

ි ව සිප කෂ්ඨහව පැත්ේතතුව කාාවව කාහව ේබ ේුයව ේ ේ  කව

බ කන්්තුව ටැ ව කාාවව කාහව.ව සිප කෂ්ඨහව නිේහය් හව කාව ව ිහව

ම වධයහලව ි ු්ථව   ක් ේකා ලව තරඟ කව ේ්්ව්ලව බ කන්්තුව ටැ  ව

බ කන්්තුවිඩු් කවටැ වකාාවවකාව ්ව.වඒව්වේබම වඉ්ථපිරිතව්්්ව

තිේබ ව .ඳතුව ්ාඛයව්ව ටැ ව කාාවව කාව ්ව.ව න්දුව කාව ව PCR 

්රම ව ව ටැ ව කාාවව කාව ්ව.ව ඒව ්වේබම ව වේට්ව තිේබ ව ිේ කුත්ව

්ර ථ ව ටැ ත්වකාාවව කාව ්ව.ව ව ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වව

ේම්ව ් ේකා ලව හුව පව් ව ආණ්ඩු්ව තිුද වව  ම්ව ි ව බ කන්්තුව

ටැ වකාාවවකාව  ව PCR ටැ වකාාවවකාව  ව.ඳතුව්ාඛයව්වටැ ව

කාාවව කාව  ව ICU beds ටැ වකාාවව කාව ව ුැම ව ේකා වලම ව කාාවව

කාවතු ව ේ්තුේතුවආ වු වටවවව ටැ .ව ව එේුම ව  ම්ව ව බ කන්්තුව

ටැ වකාාවවකාවතු වඉවටන්වේ්තුේතුව ැුැ.ව වPCR tests කාවතු ව

ිහවඉවටන්වේ්තුේතුත්ව ැුැ.වවේලතුවභවටහ කවම ැරි්ව.වඑේුම ව ම්ව

ේම්ව වලව සි ව්වව ම ුුක්ව කව බ්ලව පරි්ර්ත හව ේ්්ව.ව ඒකාලව

ේුේවට්ව ේම  කා ක ව ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේම්ව හුව

පව් ව ආණ්ඩු්ව කාවපුව උතු ැේුේ්වව ේතු!ව ව ආර්ථිකාව බ්ථතවර්්වව

ේතු!ව ව සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් ය්න්ව ේතු!ව ව ුැබැි  ව ව ිම්න්දුව පු කව ඒව

ආණ්ඩු්ව කාලුතවටව කාේහේව ේකා ේු ම   ව ් වකරපති්වහවව  කු ලව

ුව්තු ව signal  ව ේකා ල ව ිටම ැති්වහවව ්ම ලව ුව් ්ව.ව ව මීව

ුවකාි  ව එහුවකාි ව ව ්වේබව ේ  ටැහපීම  කව එතැ ව තිුදේණ්.වව

ේ තු වව ේ පැත්තලව ින  ්ව.ව ි ව ේම්ව වේට්ව එ්ැනිව තත්ත්්හ කව

තිුද වව ම් ව-වඒවකිහතුේතුවේම්වේකා සිඩ්ව්්ාටතහවේ්්වේ වහුව

පව් වආණ්ඩු්වතිුද වව ම්-ව ව ිපලවන්දුව ්තුේතුව වමිනීවකාුමවම ැ වව

ජී්ත්ව්තු ි .වවඑේුම ව ම්වේම්වවඋතු ැේුේ්වලවි වකාාවවකාවතු ව

ේ්්ව් කවුම්බවේ්තුේතුව ැුැ.වඒකාි ව.ත්තවතත්ත්්හ.වුැබැි  ව

 ැතුවකාාවවකාවතුේතුවුරිහලවසුද්ේධය  වව්වටම වේබවබව්වම ල්  මේ්වව

්වේබ.වඑ වව.ඳතුවේම චිරවවුැදු්වවලු;වඉ්ථපිරිතව්වේම චිරවවුැදු්වව

ලු;ව සිේ ේෂ්ඨඥවජ් ය්න්වේම චිරවවන්මිහවවලු.ව ේ ි වුවවේදුන්්ේතු!ව

ඒ්වවකාහවව ම්වආණ්ඩුවබ්හවිපලවඑ ්ව  විපිවඑේුම ව ම්වත්ම ව

සිප කෂ්ඨේත ව එවටම තු්වව ආණ්ඩුේ .ව ම ේබව ිම්ේම්!ව  ැතුව කාාවව

කාවතුේතුව  ්ගු ්ැ්ව ිේත්ව තබවේට ව ්වේටි .ව ඉතිුව්ේතව

කාවපුව ේද්්ල්  ව ම තකාව  ැුැ.ව ුැබැි ව ිපිව ේබ ේු ම ව ්ටකීේම තුව

කිහ ්ව ව්ත්ම තුවව්හවුැමිහලවිේප්වුතවටකාම වුවව්ටකීම විපවඉටුව

කාව වබ්.ව 

ිපිව vaccine එකාව ්ම්බතුධේහතුව  ැතුව ්රිහවත්ම කාව ේ්මිතුව

ප්ති ්ව.ව ේම්ව ් සිලව 915 000කාලව vaccine එකාව ්බවව දී්වව

තිේබ ්ව.වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වඉතුන හව්ලවේම ්ැනිව

තත්ත්්හ කව ිත්ේ්ි ව කිහ්වව ිපිව බ්වේප ේව ත්වටව ම් ව  ව

ි වටතහව ටැ ව කිහතු ව ිපලව පුළු්තු  ව ේුලව ේවයගීතුව ්ැඩිව

ේ්ි   ව ිඩුව ේ්ි  ව කිහ්වව බබවටම වල්ත් ව ම ල්ත් ව ව්හල්ත් ව

කාවල්ත්ව කිහතු ව පුළු්තු  ව ව ේම්ව ්ථ්භව්ව ධර්ම හ.ව ඒකාව

ිසිනි ථ මති .ව ුැබැි වආණ්ඩු් කවසිකරහලව ිපව  ැ වටතු ලවඕ ෑ ව

ේම්ව තත්ත්්හව පව් හව කාවතු ව ටතව ුතවටව ්රිහවව ම වර්ට.ව ඒව ්රිහවව

ම වර්ටවිනි්වර්හේහතුම වටතු වඕ ෑ.විපිවේම්ව් සිලව915 000කාලව

එතු ේත්ව පහවේව ම වත්රව්ව දී්වව ව තිේබ ්ව.ව  ැතුව ේ ් ව ම වත්රව්ව

්බවේ තු ලව කාලුතවටව ව කාවමිතුව න්මි ්ව.ව ව ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ේම්ව

ේ ් ව ම වත්රව්ව ්බවව ේ තුේතුව ඉන රිව ේපහව ිහල.ව ඒව ේ්ෞඛයව

 කේෂ්ඨේත්රේතව ිහව ේ්තු ව පුළු්තු;ව ව ුවේ වව ිා ්්ව ිහව ේ්තු ව

පුළු්තු.ව ව ේවයගීතුලව ඉතවව ආ්තු ්ව ්රිහවව කාව ව ිහලව ේ ් ව

ම වත්රව්ව ිපිව ්බවව ේ  ්ව.ව ඒව ්වේබම  ව වව්යව තවතුත්රිකාව ම ට්ලමිතුව

එම ව ව 915 000ලව ි් යව ව ේ ් ව ම වත්රව්ව ව ව ්බවදීම ලව කාලුතවටවව

කාව ්ව.ව 

 ේකා ේවය වව ්ඳුවව තිේබ ව ේ් ත්ව vaccines 

්ම්බතුධේහුකත්ව ේම්ව ් ව සිලව ්වකාචිඡවව ප්ත්්වේට ව හ ්ව.වව

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ිපිව ව්හ කව ුැමිහලව රණතුදුව

ිවේට ව තිේබ ්වව එතු ත්ව ්බවේට ව ව ම ව්ව ුතව කව .වටහතව

මිමේහ ව 23 කව ව එතු ත්ව කාවතු .ව ි ව ේ්යකාහව න ුවව බ්තු .ව

ේ්යකාේතව වල්ල්  වටත්තවම  ව ව එකාම වඑතු ත ක්ත්ව්බවව ේ  දීපු ව

එකාම ව ම වත්රව් ක්ත්ව ්බවව ේ  දීපුව වල්ල්  ව 50කාලව ්ැඩිව ට   කව

තිේබ ්ව.ව ව ව වේත්විපිවඑතු ත්කාව හව්ම්බතුධේහතුව වි් යවව

්ැඩවපිළිේ්හව්රිහවත්ම කාවකාවතු වවබ්වේප ේව ත්වටවේ් ්ව.ව 

්ම ුවව ි්්ථාව්්දීව සිප කෂ්ඨහව කිහ ්ව ව ඉතවව ඉ කම නිතුව වලව

lock down කාවතු ;වවේළුවවලම ව්ුතු වකිහ්ව.ව වටන්වනිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි ව වේළුව වලම ව ව ්ු්වව  ැ්තව ්තව් කව වලව සි්ෘතව

කාහවලව පසු්ව ේවයගීතුව ුවේව ේ  ම් වව වල කව තිේබ ්වව  ම්ව ිපලව

ේපතු්තු .ව ේ්යකාේතව ේකා තැ කාව ේුයව එේුම ව වල කව

තිේබ ්ව වකිහ්වවිපලවේපතු්තු .වවඑේුම වවල කව ැුැ.වවිේප්ව

වලලත්ව ව පහවේ්ැනිව ්තව්ලව ව 1010ව ව ම වර්වටව ම ව්ේතව ේකා සිඩ්ව

ිත් ැකීම ව එ ේකා ල ව ම වර්වටව ම ව්ේතව න්ලව ිපිත්ව ිේප්ව වලව lock 

down කාහව.වේම  කා  වඑහවිපලවිලුත්විත් ැකීම  කවම් ව.වුතේවයපවව

වල්්ව මිනිසුතුව පවේර්ව හ ේකා ලව ම ැරි්වව ්ැේල ව ුැමිව

 කි ේකා ල ව ඒව ම ව වබහත්වඑ කකා වඒව ිලුත්විත් ැකීම වවටහව ිපිව

එ වව වලව lock down කාහව.ව ිපිව වලව ව lock down කාව්ව ව ඒව

තත්ත්්හලවවේතර ව දුතු ව.ව ව ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි ව ඒව

ේ්්වේ ව සිප කෂ්ඨහව ේු ඳලම ව  ැ ේට ව න්මිහව ව ම ැති්ව හව

63 64 

[ටන්වේවයහිතවිේබ්ගු ්ර්ධ වම ුතව  
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පවන  ්වවකිහ්ව.ව ව ිපිව ේු ඳලම ව  ැ ේට වන්මිහව ව ිපිව ව න   ්වව

කිහ්ව.ව ව 1010ව ිේ්රේල්  ව 15් ව  වව ් ේහතුව පවර්මේේම්තුවටව

ම ැති්ව හලවන  වනිහම වකාව්වවතිුද ව.විපලවතිුද ව වේම්වතවම්ව

ේවයගීතුව ුවේව ම්ේණ්ව  ැුැ ව ේම්ව තවම්ව පිරි් කව මිහව ගිේතව  ැුැව

කිහ්වව එ වව පවර්මේේම්තුවටව ම ැති්ව හව ප්ත්්තු .ව ව ඉතුන හව්ව

ේ ්ව බ්තු .ව ව ඉතුන හවේ ව ේවයගීතුව ් කෂ්ඨව ුතව කව ුවේව

ේ් ේකා ල වඉතුන හවේ වම ැති්ව වප්ත්් ්ව;වේපහපවළිවහ ්ව.ව

 වේත්ව ්ාකාව්ව එ වව ේම  කා ක ව කාේහේ ව ිතිටන්ව ් වකරපතිව

ේටයධවභහවවව්ප කෂ්ඨව් වකරපතිවටම වවරණතුදු් කවටත්තව.වවේම  කා ක  ව

න  ව නිහම හ කව ේ  ම ැති්ව පවර්මේේම්තුවටව ම ැති්ව හව කාල්  ව

තබතු .ව ව ේම්කාි ව.ත්තවතත්ත්්හ.ඒවනි්වව ව ිපිව ව්හ කවුැමිහලව

ිේප්ව්ටකීම වඉටුවකාව ්ව.ව 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ව ්ාකාවේ ව ේවයුල්  ්්ව

තිේබ ව .ඳතුව ්රම ව හව ේකා පම    ව ිේප්ව ටන්ව .ම තිවටමිහත්ව

්භවේ වඉතු ්ව.වඑවටමිහවඉතවම වේු ඳිතුවතම ව්ටකීම වඉටුවකාව ව

.ම තිවටමිහ ක.ව ිේප්ව ඉ්ථපිරිතව්්්ව තිේබ ව වේළුව.ඳතුව ්රම ව හව

86 253 කවපම  ව් ්ව.ව වේකා සිඩ්වේවයගීතුව්ඳුවව.ඳතුව5 718 කව

ිපිවේ්තුවකාව්වවතිේබ ්ව.වේම්ව් වසිලවේවයගීතුව24 000 කවන්මි ව

නි්වව .ඳතු්්ව ිඩු් කව තිේබ ්ව ව ටන්ව නිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි.විපිව.ත්තවකිහතු වඕ ෑ.වේම්වේ් ේකා ලවිපලව

ුවේ ව්වම න්තුවත්ත්ව.ඳතුව3 500 කව ව ිතවම ැන ව්ථාව ්්ලව්බවව

දී්වව තිේබ ්ව.ව ඒව ්වේබම ව ේද් පව් ව ිකරකාවරිහව ්ුව වව්යව

නි්ධවරිතුව එකාවටව ේ්්වව ත්ත්ව .ඳතුව ්රම ව හ කව ේ් හවව ේට ව

තිේබ ්ව.ව ව ටවල්  ්ව න ්ථත්රි කකාහව ටත්තත් ව කාළුතවව න ්ථත්රි කකාහව

ටත්තත් ව ටම්පුව න ්ථත්රි කකාහව ටත්තත් ව ඒව ඒව න ්ථත්රි කකා්්ව

ේද් පව් ව ිකරකාවරිහව ්ුව ව න ්වපතිවටම ව ව ්රවේද්ශීහව ේල්  කාම්්න් ව

ේ්ෞඛයවිා හවව.වටළුවවව්යවේ්ේ්ේතවනි්ධවරිතුවඑකාවටවකාවේට ව

ිපිව ව ිලුතිතුව .ඳතුව ේ් හවව ටතු ්ව.ව ේබ ේුයව ේ ්ව්ලව ඒව

න ්ථත්රි කකා්්ව තිේබ ව ්ෘත්රණහව පුතර වව ම ධය්ථාව ්්ව

ේතු්වන්කාවටවව්්ව ව -ව hostels්්ව ව -ව ව තිේබ ව .ඳතුව ටතු ්ව.ව

කාළුතවව න ්ථත්රි කකාේතවිපිවඑකාවටවේ්්වවඑේ්ේවකාලුතවටවකාහව.ව ිේප්ව

්රේද් ේතව පිහල්  ව නි වතුතව වව්යව .ම තිවටම වත්ව ේම්ව ේ්්වේ ව

්භවේ ව ඉතු ්ව.ව ිපිව ිලුතිතුව .ඳතුව 2 000 කව කාළුතවව

න ්ථත්රි කකාහලව ේ් හවව ටත්තව.ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව

ේම්කාවකාහවුතවටවේ හ ක.වේම  කා  විපලවව ්්ථවේ කාවවට  කවේවයගීතුව

ේට්ල්  ්්වතිහතු වපුළු්තුකාම  කවව ැුැ.විපලවේම්්වවටැ වකාාවව

කාවතු වපුළු්තු.ව වේත්වේම්වතත්ත්්හව්රවේහයගිකා්ව කිතු වඕ ෑ ව

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි.ව ව ්රවේහයගිකා්ව  කි ේකා ල ව

්රිහවත්ම කාව කාව ේකා ලව තම ි ව හම්ව හම්ව ිඩුපවඩුකාම්ව තිේබ ව බ්ව

ේපේ තුේතු.ව ේවයගීතුව ිුඹුව ේ්්ව එකාව එකාව තැතු්මේතුව ම වටව

ේ් ්ව.ව ඒව කාලුතවටව ේ්  වව කාේහේව ිේප්ව ම ු් ව ේ්ෞඛයව

පරී කෂ්ඨකා්න්.ව  ැතුව ිපිව ුවේ ව්ත්ව එ කකාව එකාවටේ්්වව තම ි ව ඒව

ේවයගීතුව ඉ්ථපිරිතව්්්ලව ේට ව හ ව ්ැඩව පිළිේ්හව ්රිහවත්ම කාව

කාවතුේතු.ව 

වේට්ව ම ුව ් තව්ලත්ව ේම්ව ටැ ව ්ටකීම  කව තිේබ ්ව.ව ිපිව

ුැේම යලම ව ්ටකීම  කව තිේබ ්ව.ව ිපි ව වේඛව ආ්ව ව ප්ඳිතුේතුව

 ැවට් ව ේ්ෞඛයව උපේ ්ථව පිළිපන තුේතුව  ැවට්ව නි ුේ්ේව ්ැඩව

කාලුතවටව කාේහ ත්ව ිපලව න්ද්ධව ේ්තුේතුව ේම  කා ක ව  ව ිපිම ව ිේප්ව

ම වවහවලවිතව් වවටැනීම  කවතම ි වඑතේකා ලවන්ද්ධවේ්තුේතු. 

කාම්න්තුවේුයව ්ැවන ව ේ හ කවකාව ේකා ලව සිප කෂ්ඨහ කවුැමිහලව

කිහ ්වව  ම්ව ඒකාව ුරිි ව කිහ්ව ව ඒකා ව ේම්ව ේ්්වේ ව කාහව ුතවටව

කිහ්වව ම ම ව ිු ්ව.ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ම ම ව

සිප කෂ්ඨේහතුවඉල්  ලීම  කවකාව ්ව.වසිප කෂ්ඨව වහවටම වව ැතුවේම්වටන්ව

්භවේ ව  ැුැ.ව එවටම වව හිමිහවව  ම්ව ේු ඳි .ව ේම ම ව ේකා සිඩ්-29ව

ේවයටහව ්ම්බතුධේහතුව ම ම ව එවටම වේටතුව ඉල්  ලීම  කව කාව ්ව.ව

ේද් පව් වම තහවිුක්වේ් ත්වඕ ෑම වේ හ කව්ම්බතුධේහතුවිපිව

ේ පැත්තලව ේබේ වේ.ව ුැබැි  ව ේම්කාව වේළුව ේ්යකාහම ව ේ්හවටත් ව

ිේප්ව ජීසිතව බිමේව ටතු වව ්්ාටතහ කව බ්ලව පත්ේ්්වව තිේබ ්ව.ව

ේම්ව ි්්ථාවේ දී්ත්ව ේද් පව් ව ් ේහතුව ේබදීව ේ්තුේ්්ව ව

ජ්වේහතු ව ේක්රයධේහතුව කාලුතවටව ේ  කාව ව ආණ්ඩු්ත්ව ්ම ඟව

ිත්්ැල්  වබැඳේට ව් තව්ේබවජීසිතවේබ්වවවටනිවේවකිහ වඉල්  ලීම ව

ම ම වකාව ්ව. 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වlock down කිරීම වටැ ව ැතුව

කාාවව කාව ්ව.ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේකා සිඩ්ව

්්ාටතහව ුවේේ ව ේ්යකාේතව වල්ල්  ව ිුකටම  හව කාව වක්රම ේ  ව

ේ කා කවතිේබ ්ව.වඑකාවක්රම හ කවතම ි වවලවlock down කාව්වවේම්ව

්්ාටතහලවවේතර වදීම .වේ ්ැනිවක්රම හවතම ි වවලවවටහවේවයගීතුව්ැඩිව

් ව ්ථාව ව ේතයවවේට ව ඒව ්රේද් ව ්ම්බතුධේහතුව හම්ව හම්ව

ක්රම ේ  ව පවසිචි මවකාව්ව ව ්ාරව වසීම වව ප ්්වව ේම ම වේවයටහත්ව

එ කකාවඉන රිහලවහෑම .වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වසිප කෂ්ඨේතව

්ම ුවවම තුත්රී්න්වකාලවඋල්  වකාව්ව ව ුහවපැත්තකාලවි ව්වවවලව

lock down කාවතු ව කිහතුේතුව ේකා සිඩ්්මේතුව වලව ආව කෂ්ඨවව

කාවටතු ව ේ  ේ්ි .ව ඒව බ්ව කාාවව කාව ව ේකා වේබව .්ථව

ේ ේකාතුම ව ේප් ්ව.ව කාලව උල්  ව කාව ේකා ල ව ්පව එළිහලව එ ව

සිකරහලව කාාවව කාව ේකා ල ේප් ්ව ව ේම්ව කාාවව කාවතුේතුව

ිනි්වර්හේහතුම ව ේ් ත්ව ේචිත ව් කව හිේත්ව තිහවේට ව කිහ්ව.ව

ේම  කා ක ව ව ඒව ේචිත ව් ව වලව lock down කාහවම ව තම ි ව ටන්ව

නිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි ව ්ර ථ ව ම වටව ේ්තුේතු.වකාම්කාන්්වල ව

එන ේ  වව ුම්බකාවේට ව ජී්ත්ේ් ව මිනිුවලව ජී්ත්ව ේ්තු ව

සිකරහ කව ැතිවේ් ්ව.වේත්ව ළුවකාඩ වම ුක්ථ්හවලවේත්ව ල්  ්වකාඩවව

ටතු වබැුැ වවබර්වකිරිවකාප වේකා වලවවබර්වකිරිවමිකාවකාපවවටතු ව

බැුැ.ව ඒව ්වේබව ියෝේහයට්්ලව වේතර ව ේ තු ව න්ද්ධව ේ් ්ව.ව

ඒ්වලවවේතර වේ  ේකා ලවේම  කා ක වේ්තුේතු වඉතුවපසු්වකාතු ව

 ැතිව ්ර ථ හව.තිව ේ් ්ව වආර්ථිකාව ්ර ථ ව.තිව ේ් ්ව.ව ිතු ව

එතේකා ලව තම ි ව වලව .වටේහේව ්ර ථ ව ම වටේ්්ව ව "ිපලව කාතු ව

ේ තු "ව කිහ්වව මිනි්ථසුව පවවලව බහිතු ව පලතුව ටතුේතු.ව ඒව

ේ්්ව්ලව තම ි ව සිප කෂ්ඨහලව ේු ඳව ේ න කාව් කව ්ැේබතුේතු.ව ඒව

ේ්්ව්ලවතම ි වසි කෂ්ඨහලවේු ඳවේතයතැතු  කව්ැේබතුේතු.වටන්ව

නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ේම්ව ඉතු ව සිප කෂ්ඨහව කා් ව්ත්ව

්ථාව්වව ආණ්ඩු්කාලව කාැම ැතිව  ැුැ.ව ඒව ේට ල්  ේ්යව කාැම ැතිව

ි්ථාව්වව ආණ්ඩු්කාල.ව ේම  කා  ව ්ථාව්වව ආණ්ඩු් කව තිුදේ  ත්ව

එවටම තු්වලව ේ න කාව් කව  ැුැ ව ි්ථාව්වව ආණ්ඩු් කව තිුදේ  ත්ව

ේ න කාව් කවතිේබ ්ව.වේකා සිඩ්ව්්ාටතහවම ැද්ේද්ත්විපලව්ථාව්වව

ආණ්ඩු් කව තිේබ ව නි්වව  ැතුව එවටම තු්වව  තු ත්තවවව ේ්්ව.ව

එවටම තු්වව කා් ව්ත්ව කාැම ැතිව  ැුැ ව වලව ඉන රිහලව හ ්වල.ව ඒකාව

තම ි වඑවටම තු්වේබව.ත්තවතත්ත්්හ.ව 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වේම්වේකා සිඩ්-29වතත්ත්්හත්ව

එ කකාවිපිව් තව්ලව්ු ව්බවදී්වවතිේබ ්ව.වසිේ ේෂ්ඨේහතුම වේම්ව

ේකා සිඩ්ව ්්ාටතහව .තිව ම් වව කාව්ව ්කා්වුකේ ව ්ාරවවකාව

 කේෂ්ඨේත්රේතව ්යවපවරිකාහතුව .වටළුව ේ  ේහකුත්ව ්යපවරිකාහතුේබව

්යවපවරිකාවකාලුතවටවකාඩවව ්ැමි්වව තිේබ ්ව.ව ඒව ිහලව බැාකු්මේතුව

්ු ව්බවව ේ  ්ව.ව ේම්ව වේට්ව ්යවපවරිකාහතුව රැකාව ටැනීම ව ්ඳුවව

එ කව ි්්ථාව්කාදීව ිතිටන්ව ේටයධවභහව වව්ප කෂ්ඨව ් වකරපතිවටම වව

Central Bank එේ කව නි්ධවරිතුලව තන තුව කාාවව කාව ්වව ිපිව

 ැ කකාව.ව එ්ැනිව තත්ත්්හ කව .තිව ම්වේණ්ව ේම  කා  ව ිේප්ව

්යවපවරිකාහතුව ආව කෂ්ඨවව කාවව ටතු ලි .ව ේම්ව වේට්ව පුා මව මිනිසුතුව

ඉතු ්ව.ව ිපිව  තු ්ව ව ේම්ව ්්ාටතව ව තත්ත්්හව ුවේේ ව ඒව පුා මව

මිනිසුතු ව ඒව කිහතුේතුව ්ම ෘද්කර්වයෝතු ව ිඩුව ආ වහම්්වයෝතු ව

එන ේ  වව රැකිහවව කාහව මිනිසුතුව ිතුතව ි්ව ව තත්ත්්හලව පත්ව

ම් ව.ව එේ්ේව ි්ව භව්හලව පත්ව ම් වව මිනිසුතුලව ිපිව න්පිහල්  ව

5 000කාවදීම  ව් කව්බවවදුතු ව. 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ඒව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ේම්ව

ේම  ේු තව් වසිලවේකා සිඩ්වේවයගිේහකුේබවආශ්රිතහකුේබවනි්් කව

නිේවයධවහ හව් වනි්් කවබ්ලවපත්වකාහවම  වපීඑචිිි වම ුත්ම හවව
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පවර්මේේම්තුවට් 

.සිල්  ්ව ව "ේම ම ව නි්්ව නිේවයධවහ හව ් ව නි්්කි"ව කිහ්වව

 ැතුවීම  කව .ේ් ්වම ව ිේප්ව ව්ේහතුව ඒව ේට වලව න්පිහල්  ව

20 000 කව්මි වව්ු වම ල්  ් කවේ ්වකාලව්බවවේ  ්ව.ව 
 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බබවටම වලවත්වසි වඩිවේ කාකාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 
 

ගරු මයෝහිත අමේගුේවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

්ථවටතිි  වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි. 

ටන්වනිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ිපිව එ්ැනිව ්ු ව ම ල්  ් කව

්බවව ේ  ්ව.ව  වේත්ව  ැතුව ේම්්වව ටැ ව කාාවව කාවතුේතුව  ැුැ.ව

කාව වේද්්ල්  වටැ වකාාවවකාවතුේතුව ැුැ.වේ  කාව වේද්්ල්  වටැ ව

තම ි වකාාවවකාවතුේතු.වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි ව ව්හ කව

ුැමිහලව ිපලව ්ටව කීම  කව තිේබ ්ව.ව ටන්ව ේ්ෞඛයව .ම තිවටමිහලව

ිේප්වේටෞව්හව්ුව්ථවටතිහවපු වකාව ්ව වන ්වවරෑවේ  බ්වවඉතවම වව

ම්්ම  වේ්තුව ්ුව කාැපවීේම තුව තම තුේබව ඒව ්ටකීම ව ඉටුව කිරීම ව

ටැ .වටන්ව.ම තිවටමිහනි වඑම ව්ටකීම වඉතවම ව්වර්ාකා්වඉටුවකාව ව

ටම තු ව බබවටමිහලව ්ුවහව ේ  ව කාවර්හව ්වධකාව බ්කාවහල ව ිේප්ව

ුවේ වපතිවටම වව .වටළුව ත්රිසිධව ුවේ ව්ල ව ේ්ෞඛයව ේ්ේ්ේතව පුහම ව

න්මි වකාම්කාන්්වේබවඉඳ්වවසිවවේ ේෂ්ඨඥවජ් ය්න්තුව  ක්වවිපිවේම්ව

ි්්ථාවේ දීව ිේප්ව ේටෞව්හව ුවව ්ථවටතිහව පු වකාව ්ව.ව ුැබැි  ව ඒව

ිතවවටවව ි්ව් ව්කාලව ්වේබව ්ම ුවව ි්්ථාව්්දීව ්ම ුවව

ජ් ය්න්ව කාව ව ්රකාව ව න ුවව බැලු්වම ව ිපලව කා ටවටු් කව .තිව

් ්ව.ව බබවටමිහලව පුළු්තුකාම  කව තිේබ ්වව  ම් ව ්ැඩිපුවව කාාවව

කාව වජ් ය්න්තුලව්ැඩිපුවව්ැඩවේකා ල් කවභවවවේ තු වකිහ්වව

ම ම වේහය් වවකාව ්ව.වකිහ් ්වවේ්ුක්ලවබම්තුලව්ැඩවකාවතු ව

්ැඩවේකා ල් කවභවවවේ තු .වතරඟ කවේ්්ව්ලව්ම ුවවජ් ය්න්ව

කිහ් ්වව ිපිව  ැකා්වව තිේබ ්ව.ව එේුම වකිහ් ව ිහලව ේකා සිඩ්ව

ේවයු් කව භවවව ේ තු .ව ඒව සිකරහලව කිහ් ව ිහලව ේකා සිඩ්ව

ේවයු් කවබැගිතුවභවවවේ තු .වඑතේකා ලවේම්වකාලුතවටවකාවතුේතුව

ේකා ේු ම  වකිහ්වව ඒව ිහලවබ්වටතු වපුළු්තු.ව ැත් ම්වබම්තුව

ුැම  වම ව ිවකාව කිහ ්ව ව ේම්කාව කිහ ්ව.ව ්ර ථ හ කව ටැ ව

කිහ ේකා ලවපිළිවටවකුත්වතිේබතු ලවඕ ෑ.වඑම වනි්වවඒවතත්ත්්හව

.තිව කාවටතු ව කිහ්වව ම ම ව බබවටමිහේටතුව ඉල්  ලීම  කව කාව ්ව ව

ටන්ව .ම තිවටමිහනි.ව ේකාේ්ේව ේ්තත් ව ව්හ කව ුැමිහලත් ව ්ර්ව්ව

ුැමිහලත්ව ිපිව ේබ ේු ම ව පැුැන මේ්ව ේම්ව ්ටකීම ව භවවව ටතු ්ව.ව

ුැබැි වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වේ්යකාහවන ුවවබ්්වවේම්ව

්්ාටතවතත්ත්්හව ිඩුවකාවවටතු ි විපිවබ්තුේතු.ව ේම්ව ්්ාටතව

තත්ත්්හව ිඩුව කාවටතු ව  ම්ව ිපිව ුැම ව ේකාේ කුම ව පරි්ථ්ම්ව

ේ්තු වඕ ෑ.වබ්තු  වි වපවර්මේේම්තුවට්ලත්විලුත්විත් ැකීම  කව

ේතු වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි.ව 
 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ැතුවකාාව්වි්්තුවකාවතු  වටන්ව.ම තිවටම ව. 
 

 ගරු මයෝහිත අමේගුේවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ම ලව ත්ව සි වඩිහකාව කාව්හ කව ්බවව ේ තු  ව ටන්ව නිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි.ව 

පවර්මේේම්තුවටව්භවවටර්භේතවතිේබ වේ  ව්ල්  වසි්ෘතවකාවේට ව

කාාවව කාේහේව කා් ව  ව එළිේතව තිේබ ව ේ  ව්ල්  ව සි්ෘතව කාවේට ව

කාාවව කාේහේව කා් ව  ව ේම්කාව ිලුත්ව ිත් ැකීම  ක.ව ේම්ව ිලුත්ව

ිත් ැකීම්වවටැ විපලවකාාවවකාවතු වන්දුවේ් ්ව. 

ි්්ව ව ් ේහතුව ම ම ව ේම්ව කාවව හත්ව කිහතු ව කාැම ැතිි .වව

හිලපුව ේ්ෞඛයව .ම තිවටම වව කාල්  ව තබ ව ි්්ථාවේ ව ේහය් ව්ව

ඉන රිපත්වකාවමිතුවකාාවවකාහව.ව එවටම වව.ඳතුව්ම්බතුධේහතුවකාාවව

කාහව;ව ේවයුල්  ව ්ම්බතුධේහතුව කාාවව කාහව;ව ජ් ය්න්ව

්ම්බතුධේහතුව කාාවව කාහව.ව ුැබැි  ව එවටම වේබව කාාව්ව වටහව

ටැබ්ේ්්වවතිවුද වවකාවව වවන්හල්  ්ම වඉෂ්ඨථලවේ්්වවතිුද වව ම්වේම්ව

් සිලව ිපලව .ඳතුව ේු හතු ව ි් යව ේ්තුේතුව  ැුැ.ව කිහ ව

සිකරහලවඑවටම තු්වවන්හල්  ්වඉටුවකාව්වවතිේබතුේතු.ව එවටම වවතම ි ව

 ක්රව ේද්ේ තුද්රහවේබව ම ල්  මේ.ව ේම  කා ක ව ඒකාලව ේුේවට් ව

.්ඩිතුේබවපුදුම වපු විේත්වතිහවේට වතම ි වඑවටම තු්වවිම්න්දුව

පු කව හිමිේත.ව ඒව සිකරහලව .්ඩිතුේබව පුදුම ව පු ව ිම්න්දුව පු කව

ිේත්ව තිහවේට ව ඉඳ්වව ටුපුව ප හකුත්ව  ැුැ ව ේබේර්ව පලු්කුත්ව

 ැුැ. 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි විේප්වන ්ථත්රි කකාවහලවගිහිල්  ්වව

බ්තු  වවේල්  ටල්  වපැහේ් ්ව.වඊලවඋඩිතුවත ේකා හවට්ථව්ැසි්ව.ව

ේකාේ කුලව .න්ල්  ් කව න ගුව කාව ව සිලව .න්මේව ුතව කම ව තම තුවව

ේ ්ලවේහ වේව් වබ්වවවකාන් වකාව්වවම තකාවතබවවටතු වකිහ්වව

ිපිවඑවටම තු්වලවකිහ ්ව.වටන්වසිප කෂ්ඨව වහකාවටම නි වබබවටම වේබව

ේටය්හතුලවකිහතු  ව කාැඩපතව හඟලව ගිහිල්  ්වව බ්තු වකිහ්ව.ව

එතේකා ලව තම තුේබව වේතර ව ේම   ව ්වේබ ව කිහ්වව ේත්ේවි .ව

බබවටම වත්ව කාැඩපත කව හඟලව ගිහිල්  ්වව බ්තු  ව ටන්ව සිප කෂ්ඨව

 වහකාවටම නි. 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ිතිටන්ව ් වකරපතිව

ේටයධවභහව වව්ප කෂ්ඨව ම ැතිවටම වේබ ව ම හිතු ව වව්ප කෂ්ඨව

ිටම ැතිවටම වේබව ව්හව හවලේත්ව ටන්ව ේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහත්ව එ කකාව

ිපිව ේම්ව ියෝේහයටහව භවවව ටතු ්ව.ව ුැකිහව්ව තිේබ ්වව  ම්ව

කාවතු වබැරිවේ හ කව ැුැ.විපිවඒවුතවටකාම විනි්වර්හේහතුම වඉටුව

කාව ්වහවකිහ වකාවව හවම ත කවකාව ්ව.වව්ථවටතිි . 

 
ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්ව න්්ඥව ම්ව ශ්රීතවතුව ම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව සි වඩිව ිලකාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 
[பி.ப. 12.09] 

 
ගරු සිවඥානේ ශ්රීතයන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கமை, எங்களுக்குத் 

தரப்படுவது 10 நிமிடங்கள், அதிலும் 2 நிமிடங்கமை 

சவட்டாதீர்கள்! எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மநரத்மத 

எங்களுக்குத் தருமாறு தயவாகக் மகட்டுக்சகாள்கின்மறன்.  

இன்று மிக முக்கியமாக ‘சகாவிட்’ பற்றிய 

ஒத்திமவப்புமவமை விவாதம் நமடசபற்றுக் 

சகாண்டிருக்கின்றது. மநற்று முன்தினம் இந்தியாவின் 

தமிழ்நாடு மற்றும் பை மாநிைங்களுமடய மதர்தல் முடிவுகள் 

சவைிவந்திருக்கின்றன. தமிழ் நாட்டிமை மதர்தலில் 

சவற்றிசபற்றிருக்கின்ற முத்துமவல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் 

அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்தச் ெமபயினூடாக எங்களுமடய 

வாழ்த்துக்கமைத் சதாிவித்துக்சகாள்கின்மறாம். அத்மதாடு, 

அவமராடு இமணந்து கூட்டாகப் மபாட்டியிட்ட மவ. 

மகாபால்ொமி, சதால். திருமாவைவன் உட்பட அவமராடு 
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இமணந்த இடதுொாிக் கட்ெிகைின் உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த 

இடத்திமை வாழ்த்துக்கமைத் சதாிவித்துக்சகாள்கின்மறாம். 

வருகின்ற 7ஆம் திகதி தமிழ் நாட்டினுமடய முதல்வராகப் 

பதவிமயற்கும் ஸ்டாலின் அவர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்ெித் 

தமைவர்கள் இந்த மண்ணில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கமையும் 

கருத்திசைடுத்து அவர்களுமடய பாாிய பங்கைிப்மபச் 

செய்வது எமது மக்களுமடய எதிர்காை இருப்புக்கான 

வழிகைில் சபாிய ஒரு விடயமாக அமமயும். அதமனவிட, 

எதிர்க்கட்ெியாக அ.தி.மு.க. இருந்தாலும்கூட அவர்களும், 

அந்தத் மதர்தலிமை சவற்றியினுமடய விைிம்புவமர 

சென்றிருக்கின்ற ெீமான், கமைஹாென் மபான்றவர்களும் 

எங்களுமடய விடயத்திமை அதிக காிெமனமயக் 

சகாண்டிருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்மகமயயும் நான் இந்தச் 

ெமபயினூடாக அவர்களுக்குத் சதாிவிக்க விரும்புகின்மறன்.  

இன்மறய தினம் ‘சகாவிட்’ ெம்பந்தமான ஒத்திமவப்புப் 

பிமரரமண எதிர்க்கட்ெி உறுப்பினரும் முன்னாள் 

அமமச்ெருமான ரா ித மெனாரத்ன அவர்கைால் இங்கு 

முன்சமாழியப்பட்டது. அதமன முன்சமாழிந்து மபெிய அவர், 

“நாங்கள் இந்த நாட்மடப் சபாிய பயங்கரவாதத்திலிருந்து 

மீட்மடாம்; இப்சபாழுது ‘சகாவிட்’ என்கின்ற 

பயங்கரவாதத்மத நாங்கள் எதிர்சகாள்கின்மறாம்” என்று 

மபெினார். ‘சகாவிட்’ என்பதற்கு இந்த உைகத்தில் எந்தசவாரு 

நாடும் ‘பயங்கரவாதம்’ என்ற சொல்மைப் பாவிக்கவில்மை. 

அது ஒரு சகாள்மை மநாய் - சகாடிய மநாய். அதமன 

எதிர்சகாள்வதற்கான வழிமுமறகள் என்ன? என்பமத அறிந்து, 

அவற்மறச் செயற்படுத்துவதுதான் முக்கியமானமத தவிர, 

மீண்டும் மீண்டும் ஓர் இனத்தின் மபாராட்ட வரைாறுகமைப் 

பயங்கரவாதமாகமவ காண்பிக்க முமனவது - ஆளுங்கட்ெியாக 

இருந்தாசைன்ன, எதிர்க்கட்ெியாக இருந்தாசைன்ன -  ஓர் 

ஐக்கியத்திற்கான வழியாக இருக்குசமன்று நாங்கள் 

கருதவில்மை.  

குறிப்பாக இன்று இைங்மகயிமை இந்த ‘சகாவிட்’ 

சதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பல்மவறுபட்ட 

இடங்கைிமை இறந்துமபாவமத நாங்கள் பார்க்கின்மறாம். 

ஒவ்சவாரு நாளும் சதாமைக்காட்ெியில் இரவிமை 9.00 

மணிக்குப் பின்னர்தான் “இன்று 9 மபர் இறந்திருக்கிறார்கள், 

இன்று 5 மபர் இறந்திருக்கிறார்கள், இன்று 7 மபர் 

இறந்திருக்கிறார்கள்” என்ற விபரங்கள் ெின்னச் ெின்னச் 

செய்திகைாக - செய்தித் துணுக்குகைாக சவைிவருகின்றமதக் 

காண முடிகின்றது. அதில், சொல்ைப்படுகின்ற சதாமககள் 

உண்மமயானதா? என்ற மகள்வி பைாிடமும் இருக்கின்றது.  

இைங்மகயிமை இந்தக் ‘சகாவிட்’ சதாற்மற 

எதிர்சகாள்கின்ற விதம், கட்டுப்படுத்துகின்ற விதம் 

ஓரைவுக்குப் பாராட்டுக்குாியதாக இருக்கின்றது. இைங்மகயில் 

முதன்முதல் குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைில்தான்  

அதிகமான இடங்கைில் தனிமமப்படுத்தும் நிமையங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டன. உதாரணமாக நான் வாழுகின்ற 

கிைிசநாச்ெி மாவட்டத்தில் மட்டும் 6 இடங்கைில் இதற்கான 

தனிமமப்படுத்தும் நிமையங்கள் உண்டு. அதிமை 

மமையாைபுரத்தில் அமமந்திருக்கின்ற தனிமமப்படுத்தும் 

நிமையத்மத மட்டும்தான் வடக்கு மாகாண சுகாதாரத் 

திமணக்கைம் நடத்துகின்றது. ஏமனயமவ எல்ைாமம 

இராணுவத்தின் வெம்தான் இருக்கின்றன. நாட்டினுமடய 

அமனத்து நடவடிக்மககளும் இராணுவத்திடம் 

வழங்கப்பட்டுள்ைன.  

யாழ்ப்பாணம், மகாப்பாய் மதெிய கல்வியியற் கல்லூாி - 

National College of Education இல் இருக்கின்ற 

தனிமமப்படுத்தல் நிமையத்தில் தனிமமப்படுத்தலுக்காக 

அனுப்பப்படுகின்றவர்களுமடய நிமைமமகள் மிக 

மமாெமானதாக இருக்கின்றது. அவர்களுக்குச் ொியான உணவு 

வழங்கப்படுவதில்மை. ஆவிபிடித்தல், குடிக்க ஏதாவது ரெம் 

மபான்றவற்மறக் சகாடுத்தல் என்பமதவிட, மூன்றுமவமையும் 

மொறும் ஒரு கருவாட்டுத் துண்டும்தான் வழங்கப்படுகின்றது. 

அவர்கைில் அமநகமானவர்கள் மூன்றுமவமையும் மொறு 

ொப்பிட முடியாதவர்கள், விரதம் அனுஷ்டிப்பவர்கள், diabetes 

மநாயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். 

இவர்களுக்குக்கூட இவ்வாறுதான் வழங்கப்படுகின்றது. 

இவர்களுக்கு சவைியிலிருந்து உணவு வழங்குவதற்குக்கூட 

இராணுவத்தால் அனுமதி வழங்கப்படுவதில்மை. ஆகமவ 

இந்த விடயம் சதாடர்பிமை கூடிய கவனம் 

செலுத்தமவண்டுசமன்பமத நான் சகௌரவ சுகாதார 

அமமச்ெருக்குத் சதாியப்படுத்த விரும்புகின்மறன். இன்று 

பல்மவறுபட்ட இடங்கைிமை “பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கியவர் 

விழுந்து ொவு! வீட்டிமையிருந்தவர் திடீசரன இறப்பு!” 

என்றவாறான செய்திகமை நாங்கள் அறிகிமறாம். ஆனால், 

அவர்களுமடய பிமரத பாிமொதமனயிமை ‘சகாவிட்’ 

காரணமாக இறந்ததாகச் சொல்ைப்படுகின்றது.  

சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கமை, நீங்கள் 10 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திரும்பிப் பாருங்கள்! எங்களுமடய 

மக்கள் முள்ைிவாய்க்காலிமை சகாத்துக்சகாத்தாகச் 

செத்தார்கள். முள்ைிவாய்க்காலிலிருந்து சகாண்டுவரப்பட்டு 

வவுனியாவிமை செட்டிகுைம், சமனிக்பாம், இராமநாதன் 

முகாம், கதிர்காமர் முகாம் மபான்றவற்றில் இருத்தப்பட்ட 

மக்கள் பைர் சகாத்துக்சகாத்தாக விழுந்துவிழுந்து செத்தார்கள். 

அந்த மநரத்திமை இறந்தவர்களுமடய உடல்கள் அமடயாைம் 

காணப்பட முடியாமல் எாிக்கப்பட்டன; பைருமடய உடல்கள் 

தாழ்க்கப்பட்டன. நான் அப்சபாழுது இைங்மகச் 

செஞ்ெிலுமவச் ெங்கத்தின் கிைிசநாச்ெிக் கிமையின் 

செயைாைராக இருந்மதன். கிைிசநாச்ெிமயச் மொோ்ந்த 

பைருமடய உடல்கமை அடக்கம் செய்வதற்காக செட்டிக்குைம் 

மவத்தியொமைக்குச் சென்றால், அங்மக இருக்கின்ற பிமரத 

அமறயினுள் நுமழய முடியாத அைவுக்கு இமையான்கைின்  

சதால்மை இருந்தது. அவ்வைவுதூரம் அங்கு துர்நாற்றம் 

வீெிக்சகாண்டிருந்தது. எவ்வைவு மமாெமான ஒரு சூழல் அந்த 

மநரத்தில் இருந்தது என்பமத நான் இப்சபாழுது சதருக்கைிமை 

மக்கள் விழுந்து ொகிறார்கள் என்கின்றசபாழுது 

ஞாபகப்படுத்திப் பார்க்கின்மறன். அந்த மநரத்திமை 

சகாண்டுவந்து இறக்கப்பட்ட மக்கள் உணவுக்காக 

மகமயந்துகிறசபாழுது முகாம்கைிமை சநாிபட்டுச் 

செத்தார்கள்; ெிறுவர்கள் செத்தார்கள். இமவசயல்ைாம் இந்த 

மண்ணிமை நடந்த அவைங்கள்! இந்த அவைங்கள் சதாடர்பான 

ஞாபகங்கள் மீண்டும் இந்த மண்ணிமை உங்களுக்கு 

ஏற்படுகின்றதா? ெிங்கைத் தமைவர்கள் அமதப் 

புாிந்துசகாள்கிறீர்கைா? இந்தக் சகாள்மை மநாயிலிருந்து 

எல்மைாரும் பாதுகாக்கப்பட மவண்டுசமன்றால், இந்த 

உைகத்மதமய சவருட்டுகின்ற இந்த மநாயிலிருந்து 

எல்மைாரும் காப்பாற்றப்பட மவண்டுசமன்றால், 

எல்மைாருக்குள்ளும் ஒரு புாிதல் மவண்டும். அது இனம், மதம் 

கடந்து எல்மைாமரயும் ஒற்றுமமயான ஒரு பாமதக்குள் 

சகாண்டுசெல்ை மவண்டும். ஆனால், இங்மக இருக்கின்ற 

அடிப்பமடகமைப் பார்த்தால், இனங்களுக்கிமடயிைான 

வன்ம உணர்வுகள்தான் அதிகாித்திருக்கின்றன.  

அண்மமயிமை மகதுசெய்யப்பட்ட முன்னாள் அமமச்ெரும் 

தற்மபாமதய பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான றிஸாட் 

பதியுதீன் அவர்கள்கூட, ஓர் ஆழ்ந்த வன்ம உணர்மவாடுதான் 

மகதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவர் மகதானமதயிட்டு 
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எத்தமன மபாோ் மகிழ்ச்ெியமடகிறார்கள்! இந்த நாட்டிலுள்ை 

மதத் தமைவர்கள் உட்பட எத்தமன மபருக்கு அது 

மகிழ்ச்ெியாக இருக்கின்றது என்று எனக்குத் சதாியவில்மை. 

ஆனால், றிஸாட் பதியுதீன் என்பவர் தமிழ் சமாழி மபசுகின்ற 

ஓர் இனத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற, வைர்ந்து 

வருகின்ற ஓர் அரெியல் தமைவர்! அதிலும் குறிப்பாக, முஸ்லிம் 

மக்கள் மத்தியிமை கூடுதைான செல்வாக்குள்ை ஒரு மனிதராக 

அவர் வைர்ந்துவருகிறார். அவமர இரவு மூன்று மணியைவில் 

அடாத்தாகக் மகதுசெய்துசகாண்டு சென்றமமயானது, இந்த 

நாட்டினுமடய ெனநாயகத்மதயும் புத்த பகவானுமடய 

ெிந்தமனகமையும் மகள்விக்குட்படுத்தியிருக்கிறது.  

சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கமை, இவ்வாறான 

அநியாயமான செயற்பாடுகள் இந்த நாட்டிமை இருக்கும்வமர, 

நீதி, நியாயங்களுக்கு ஒரு ொியான பாமத இந்த நாட்டிமை 

திறக்கப்படாதவமர, இந்த நாட்டிமை வாழுகின்ற ஏமனய 

இனங்கள் “இந்த நாட்டில் நாங்கள் வாழ முடியும்” என்று 

நிம்மதி சகாள்ைாதவமர இந்த நாடு ஓர் அதைபாதாைத்மத 

மநாக்கிமய சென்று சகாண்டிருக்கும்; மக்கள் நிம்மதியாக வாழ 

முடியாத ஒரு நாடாகமவ இருந்துசகாண்டிருக்கும். 1940கைிமை 

இந்த நாட்மடவிடக் குமறந்த வருமானத்மதாடு இருந்த 

ெிங்கப்பூரும் யப்பானும் இன்னும் ெிை நாடுகளும் இன்று 

உைகத்திமை வைர்ச்ெியமடந்த நாடுகைாக மாறியிருக்கின்றன. 

ஆனால், இங்மக இருக்கின்ற இனவாதச் ெிந்தமனகளும் 

மபாினவாத எண்ணங்களும் இைங்மகமய வைரமுடியாமல் 

தடுத்திருக்கின்றன; இது இப்சபாழுதும் சதாடர்கின்றது.  

மதாோ்தல் காைங்கைில் மமறக்கப்பட்டிருந்த 

சகாமரானாவினுமடய தாக்கம் - ‘சகாவிட்-19’இனுமடய 

தாக்கம் - இப்சபாழுது பூதாகாரமாக சவைிவந்திருக்கின்றது. 

ஒருநாைில் கிட்டத்தட்ட 2,000 மபமர சதாற்றாைர்கைாக 

அமடயாைப்படுத்தக்கூடிய அைவுக்கு இந்த நாட்டிமை 

‘சகாவிட் -19’  பரவுகிறது என்றால், இது இன்னும் எத்தமன 

கட்டங்கமைத் தாண்டிச் செல்ைப்மபாகிறது? ‘சகாவிட்-19’க்கு 

எதிரான தடுப்பூெி ஏற்றல் நடடிவக்மககூட 

மகள்விக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.  

 
ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ැතුවකාාව්වි්්තුවකාවතු  වටන්වම තුත්රීවටම නි.ව 

 
ගරු සිවඥානේ ශ්රීතයන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
யாழ்ப்பாணத்திமை கடந்த இரண்டு மாதங்கைாக சுகாதாரத் 

சதாண்டர்கள் தங்களுமடய நிரந்தர நியமனத்துக்காகப் 

மபாராடுகிறார்கள். வடக்கு மாகாண ஆளுநாின் 

அலுவைகத்துக்கு முன்னால், இந்தச் சுகாதாரத் சதாண்டர்கள் 

இரண்டு மாதங்கைாகப் மபாராட்டம் ஒன்மற நடத்தி 

வருகிறார்கள். அரெியலுக்காக - ெிை அரெியல்வாதிகளுக்கு 

மவண்டிய நபர்களுக்கு மவமை வழங்குவதற்காக இவர்களுக்கு 

நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப்படாமல் இருக்கின்றன. 

அப்படிசயன்றால், எவ்வாறு இந்தத் சதாற்மறக் 

கட்டுப்படுத்தும் பணியில் சுகாதாரத்துமறயினர் ஈடுபட 

முடியும்? சுகாதாரம் எவ்வாறு மபணப்பட முடியும்? எனமவ, 

இதற்கு நீங்கள் முதலில் முடிவு காணுங்கள் என்று இந்தச் 

ெமபயினூடாக வலியுறுத்தி, விமடசபறுகின்மறன். நன்றி.  

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්ව හවන්රිව්හේ්ේකාවවවව්යවිම වතයවටම ව.වබබවටම වලවසි වඩිව

ේ  හුකාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 
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ගරු  දයාසිරි ජායමසේකය මහතා ( තික්  අත්යන්ත්ර මයදි හා 

මේශීය ඇඟුතේ නිෂ්ඨ්පාදන යාජාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு தயாெிறி  யமெகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

மற்றும் உள்நாட்டு ஆமட உற்பத்தி இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

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

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ි ව සි්ව හලව එකාවටව වීම ලව

්ැබීම වටැ වම ම ව්තුේතයෂ්ඨව් ්ව.විේප්වවේට්ව.තිේ්්වවතිේබ ව

තත්ත්්හවපිළිබඳ්වි වපවර්මේේම්තුවට්වවටහව්වකාචිඡවවට  ව් කව

ප්ත්්තු ව ්ැඩව පිළිේ්හ කව ්කා්ථව කාව්වව තිේබ ්ව.ව ව ්්ාටතව

තත්ත්්හවුවේේ වවේට්වන්හලුේ  වවම ව ැඩිවි්ධව හකිතුවකාලුතවටව

කාහව ුතවටව ් ්ව.වව පවර්මේේම්තුවටේ ව ම ැති-.ම ති්න්ව න්හලුේ  වව

්වේබම වආණ්ඩු්ත්ව ේම්ව ්ැඩවකාලුතවට්්ලව සි ව්ව ි්ධව හකිතුව

ුතවට්ව තම ි ව ්ම්බතුධව ේ්තුේතු.ව ේම හව ුන න්ේතව .තිව ම් වව

තත්ත්්හ ක.ව කාල්  ප වව කාව්ව ව plan කාව්ව ව හම  කව කාවතු ව

පුළු්තුවේ හ කවේ  ේ්ි වපසුගිහවකාව්ව්කා්වුක්වවටහවඑකාවන ටලම ව

න්දුව ම්ේණ්.ව ්්ාටතව තත්ත්්හව ්ැඩිව වීම ත්ව එ කකාව වල කව සිකරහලව

්වවේබම ව ආණ්ඩු් කව සිකරහලව ිපිව සි ව්ව ්ැඩව ේකා ල් කව ේම්ව

් ේකා ලවඉෂ්ඨථලවකාව්වවතිේබ ්ව.ව වේත්වඑහිවහම්වහම්විඩුපවඩුවුවව

දුර්්්තවව තිේබ ව බ්ව ිපිව  කි ්ව.ව ුැම ව ්රිහව්මේහ කම ව න්හහලව

න්හහ කව ්වධවව ්ව ඉෂ්ඨථලව ම් වහව කිහ්වව ිපලව කිහතු ව බැුැ.ව

ුැබැි  ව ආණ්ඩු් කව සිකරහලව සි ව්ව ්ැඩව ේකා ල් කව ිපිව ේම්ව

් ේකා ලව්රිහවත්ම කාවකාව්වවතිේබ ්ව.ව 

ිේප්වටන්වම රි කකාවර්වම තුත්රීවටම වවඑතු ත්වපිළිබඳ්වකාාවවකාහව

නි්වව ම ම ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ඒව පිළිබඳ්ව හම්ව ි ු් කව ඉන රිපත්ව

කාවතු ව බ්වේප ේව ත්වටව ් ්ව.ව ත්ම ව එකාම ව එතු ත ක්ත්ව -

එකාම වdose එකා ක්ත්-වසි වටතු වබැරිවවල්ල්  වප ු කවේ්යකාේතව

තිේබ වබ්විපිව තු ්ව.ව වේත්වි ව් ේකා ලව්ාකාවේ ව ්් කෂ්ඨව

සින්පතු ු්කාලව එතු ත්ව ්බවව දී්වව තිේබ ්ව.ව ඊහඟව ්රිහව්මේහව

තම ි ව ිපලව කාවතු ව තිේබතුේතු.ව Serum Institute of India 

නිෂ්ඨථපව  හවකාව ව.්ථට්රවේ්ේ කාවවේකා සිල්ල්  ඩ්වඑතු ේත්ව් කෂ්ඨව

පුකාව ්රම ව හ කව COVAX ්ැඩව පිළිේ්හව හලේත්ව ඉතුන හවුකව

ිටම ැතිවටම වේබව  වහකාත්්ේහතුව පසුගිහව ් ්වරිව ම ව්ේතව ඉඳ්වව

්ාකාව්ලව්ැුද ව.වම වර්වටවම ව්ේතවත්ත්වඑතු ත්ව් කෂ්ඨවපු කවිපිව

මි්දීවටත්තව.වසිේ ේෂ්ඨේහතුවේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව ේහතුවේ් ම ව

ේ  මි්ේතවඑතු ත්ව164 000 කව්ැුද ව.ව ැ ලම ත්විේප්වවලවවටහව

චී ේහතුව ේටතු් ව ් ව "්ි ේ  ෆවම්"ව කිහ ව එතු ේත්ව ් කෂ්ඨව

ුහකාව ්රම ව හ කව තිේබ ්ව.ව එි තුව 3 000 කව චී ව ්වතිකාහතුලව

පවසිචි මව කාහත් ව ත්ත්ව එතු ත්ව 597 000 කව ිපලව තිේබ ්ව.ව

 NMRA ආහත හව ිුකම තව කාේහ ත් ව ඉතවම ව ඉ කම නිතුව එම ව

එතු තව්බවවදීම වආවම්භවකාවතු වපුළු්තු.වවචී ේහතුවේත වවටන්ව

මිකාව්බවවදුතු වලවපසුවඉතවම වඉ කම නිතුවඑහවිුකම තවකාව වි් යව

කාලුතවටවකාවතු වපුළු්තුවකිහ්වවිපිවසි ථ්ව්වකාව ්ව.වව 

ඊහඟල ව ි ව උේද්ව Sputnik V එතු ත්ව ම වත්රවව 25 000 කව

්ාකාව්ලව ්ැුද ව.ව එහව ේ්ල්  න්හ්ථව ිා කාව ඍ  10කාව

උෂ්ඨථ ත්්හකාවටබඩවවකාහවුතවටවඑතු ත ක.වඑහ විපිවවේ ල්  වදීව්බවව

ටත්ව එතු ත්ව ්රම ව හ ක.ව ්බ ව ්තිේතව ත්ත්ව Sputnik V 

එතු ත්ව285 000 කව්ැබීම ලවනිහමිති .වඒව්වේබම වම ැි වම ්විටව

වීම ලව ේපවව ත්ත්ව 100 000 කව ්ාකාව්ලව ේටතු්තු ව  ැතුව ්ැඩව

පිළිේ්හව ්කා්ථව කාවව තිේබ ්ව.ව ජුනිව ම ව්ේතව ත්ත්ව 400 000 කව

ේටතු්තු ව බ්වේප ේව ත්වටව ේ් ්ව.ව ඒව ්වේබම ව බ කේතයබර් ව

71 72 

[ටන්වන්්ඥව ම්වශ්රීතවතුවම ුතව  
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ේ  ්ැම්බර්ව ේ් ේකා ලව -ේම්ව ිම්න්ද් ව ි්්ව ව ේ් ේකා ල-ව

න්න්හවුකව Sputnik V එතු ේත්ව මිමේහ ව 23කාව ්රම ව හ කව ්බවව

ටැනීම ව ්ඳුවව State Pharmaceuticals Corporation එකාව ි් යව

පරින ව ගිසිසුම්ටතව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ඒව ිුක්ව ිපලව ඒ්වව පවසිචි මව

කාවතු ව පුළු්තුව තත්ත්්හ කව .තිව ේ් ්ව.ව ඒව ්වේබම  ව ිේප්ව

බ්වේප ේව ත්වට්ව තිේබතුේතුව ඉතවම ව ඉ කම නිතුව මිමේහ ව ුතත් ව

ුතුම වවත්ව ිතවව ්රම ව හකාලව ඒව එතු ත්ව ්බවව දීේම්ව ්ැඩව

පිළිේ්හව්කා්ථවකාවතු ි .වWHO එේ කවCOVAX ්ැඩවපිළිේ්හව

හලේත්විපලවඑතු ත්ව164 000 කව්ැුද ව.වඒ්වි ුකත්වවත්ව් කෂ්ඨව

40 කවවලලවේට ැසිත්ව් තව්ලව්බවවේ තු විපිවබ්වේප ේව ත්වටව

ේ් ්ව.ව 

ේකා සිඩ්ව ්්ාටතේතව ුන න්ව ්ැඩිවීම ත්ව එ කකාව ි ව ඉතුන හවේ ව

.තිව ේ්්වව තිේබ ව තත්ත්්හව ිුක්ව Serum Institute එකාලව ඒව

එතු ත්ව නිෂ්ඨථපව  හව කිරීේම්ව සි ව්ව ිර්ුද හ කව ම වටව ේ්්වව

තිේබ ්ව.ව එේුම ව ේ  ම් වව  ම්ව ්ාකාව්ලව ේම්ව සිකරේතව

ිර්ුද හකාලව වේතර ව පවතු ව ේ්තුේතුව  ැුැ ව ිේප්ව කාලුතවටව

ක්රම වුකූල්්ව ්රිහවත්ම කාව කාවටතු ව තිුද ව.ව ි ව ් ව සිලව

බාබ්වේද් හත් ව ආර්්තුමි ව්ත් ව බ්රසී්හත්ව ඉතුන හවේ ව ඒව

එතු තව ්බවව ටැනීම ව ්ඳුවව බ්වේට ව ඉතු ්ව.ව ිපිව

බ්වේප ේව ත්වටව ම් ව ව ඉතුන හවේ්තුව එතු ත්ව මිමේහ ව 7ත් ව 8ත්ව

ිතවව්රම ව හ කව්බවවටතු .වව වේත් ව ැතුවඑහව්බවවටැනීම ලවහම්ව

්රම ව හ කව තිේබ ්ව.ව ඒව නි්වව තම ි ව ිපිව ඉන රිව කාව්්කා්වුකේ ව

Sputnik V එතු තව ්බවව ටැනීේම්ව ්රිහව්මේහව ඉන රිහලව

ේට හතුේතු.ව ්ාකාවේ ව ් ටු හව මිමේහ ව 11කාව පම  ව

්රම ව හ කව න්මිහත් ව ිපිව ිම්න්දුව 28ලව ිඩුව  න්්තුලව ඒව එතු තව

පවසිචි මව කාවතුේතුව ැුැ.ව ඒව නි්වව ්ාකාවේ ව එතු ත්කාව ව ්ැඩව

පිළිේ්හව ්ඳුවව ි් යව ේ්්වව තිේබතුේතුව මිමේහ ව 23ත් ව 24ත්ව

ිතවව ්රම ව හ ක.ව ිේප්ව ටන්ව ම රි කකාවර්ව ම තුත්රීවටම වව කි ්ව ව "බඩුව

 ැුැ"ව කිහ්ව.ව එේුම ව ්ර ථ හ කව  ැුැ.ව ේ්ෞඛයව ිා ව කාමේතුව

කාල්  ප වව කාේහේ ව පහවේව ම වත්රව්ව ්බවව දීව ්තිව 4 කව .වටහතව ේ ් ව

ම වත්රව්ව ව ේ තු වඕ ෑවකිහ්වි .ව වේත් ව ි වතිේබ ව්වතව්ව හව

වටහ වසිේ ේෂ්ඨඥහතුවකිහ වසිකරහලව්තිව26 කව.වටහතවේ ් වම වත්රව්ව

පවසිචි මවකාවතු වපුළු්තු.වකාමේතුවතිුද වවතත්ත්්හවතම ි  ව්තිව4කාව

පම  වකාව්හ කවවටහවේ ් වම වත්රව්ව ව ේ තු වඕ ෑහවකිහ වඑකා.ව

 වේත් ව්තිව21ත් ව26ත්විතවවකාව්හ කවවටහවේ ් වම වත්රව්වපවසිචි මව

කාවතු වපුළු්තුව වකිහ වනි්ව වකින්වටැලලු් කව ැති්වඊලවි් යවවව

කාලුතවටවමිකාව්කා්ථවකාවවටතු වපුළු්තු.වව 

 

ගරු කුමාය මවේගම මහතා 
(மாண்புமிகு குமார சவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ටන්ව වව්යව .ම තිවටම නි ව ඉතුන හවේ ව AstraZeneca එතු තව

ු  ව ේකා ම්පැනිේතව ිි තිකාවවහවව එේුතුව පැ ්වව ගිහිල්  ්වව

එාට්තුතේතව ඉතු ්වව කිහතුේතුව .ත්ත ව කිහ ව එකාි ව ම ලව

 ැ ටතු වඕ ෑවම්ේණ්.වඒකාව.ත්ත  වේබ න්  වවව 

 

ගරු දයාසිරි ජායමසේකය මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி  யமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒවටැ වම ම ව තුේතුව ැුැ.වඒකාවබබවටම වවේු හවවටතු වඕ ෑව

කාවව හ ක.වවකාම්න්වේකා ේුතුවපැ ්වවගිහත්විපලවි් යවඑතු ත්ව

්රම ව හව ්බවව ටැනීේම්ව ්ැඩව පිළිේ්හව ආණ්ඩු්ව  ැතුව ්රිහවත්ම කාව

කාවව තිේබ ්ව.ව ඒව නි්වව ම ම වකිහතු වකාැම ැතිි  -[බවධවව කිරීම  ක ව

බබවටම වලව එතු තව ්බවටතු ව පුළු්තුව ේතු ව ව බබවටම වව ව ටත්ේත්ව

 ැතිවම් වල.වවම ම ත්වඑතු තව්බවවටත්ේත්ව ැුැ.ව 

 

ගරු කුමාය මවේගම මහතා 
(மாண்புமிகு குமார சவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
බබවටම වවේ ්ැනිවම වත්රව්වටත්තව   

ගරු දයාසිරි ජායමසේකය මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி  யமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ැුැ.ව පහවේව ම වත්රව්ව ටත්ේත්ත්ව  ැුැ.ව ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව

ටත්ේත්ත්ව  ැුැ.ව [බවධවව කිරීම  ක ව භහව ේ්තු ව එපව ව එතු තව

ේ  ්ව.ව 
 

ගරු කුමාය මවේගම මහතා 
(மாண்புமிகு குமார சவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
බබවටම වලවවේකා ේවය වවුැදු වවේතු   
 

ගරු දයාසිරි ජායමසේකය මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி  யமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ම ලවුැදු ව.වඒත්වඑතු තව්බවවටතු වපුළු්තු.ව  ැතුවිේ  කව

ිහවඑතු තවිවේට ි වතිේබතුේතු.වම ම වේම්ව් වටන්ත්වඑතු තව

්බවව ේට ව  ැුැ.ව බබවටම වලව ේ ්ැනිව එතු තව ේතු ව ටතු ව

තිේබතුේතු ව [බවධවව කිරීම  ක ව එතු තව ේ තු ම්.ව කින්ව ටැලලු් කව

 ැුැ.ව 
 

ගරු කුමාය මවේගම මහතා 
(மாண்புமிகு குமார சவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 ැතුව ේවයටහව ේ ටේහතුව පැතිේව ්ව.ව ේකා ේු ම  ව ව ඒකාව

 ්ත්්වවටතුේතු  
 

ගරු දයාසිරි ජායමසේකය මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி  யமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉතු ේකාය වම ම වඒවටැ වකිහතු ම්.වටන්වම තුත්රීවටම නි වේකා සිඩ්

-29ව ්්ාටතහව ේ ටේහතුව්ැඩිව ේ ේට වහ ්ව.ව එහව ්ැහැ කවීම ව

්ඳුවවි් යවව්ැඩවපිළිේ්හව්කා්ථවකාවතුේතුවේකා ේු ම  වකිහ ව

කාවව හව තම ි ව ිපිව බ කේකායලම ව තිේබ ව ්ර ථ හ.ව ව ්ම ුවව ිහව

කිහතුේතුව වලව ්ු්වව  වතු ව -ව lock down කාවතු ව -ව කිහ්වි .ව

Lock down කාහවම වන්දුවේ් වේද්වටැ ත්විපිවහිතතු වඕ ෑ.වි ව

් වසිලව වත්රීවී්ර්වඑහ් විේප්ව්ේුය ව්න්වසිතව කව් කෂ්ඨව 24 කව

ඉතු ්ව.ව ඒව ්වේබම ව ේ් තරැි ව මිකාට්ව සිකු  ව ිහිා්කාවමිනි්ථසුව

් කෂ්ඨව 6ත් ව 8ත්විතවව ්රම ව හ කවඉතු ්ව.ව ඒව සිතව කවේ  ේ්ි .වව

 ්ේ්ේවකුමේහල වන්පිහල්  ව 2000කා වන්පිහල්  ව 2500කාවවේ ්කාලව්ැඩව

කාව්වව්්්ලවේට වවඑ විහවවමිමේහ ව3ත් ව4ත්විතවව්රම ව හ කව

ඉතු ්ව.ව ම ම ව තවේතු වතුේ්ේ්වේටතුව ිුතු ව කාැම තිි  ව lock 

down  කාේහ ත්ව ඒව ිහලව ව න්දුව ේ් ව ේද්ව ේම  කා ක ව කිහ්ව.ව ිපිව

බ කේකායලම ව කිහතු ව පුළු්තුව lock down කාවතු ව කිහ්ව.ව

ුැබැි  ව්ර ථ හවතිේබතුේතු වඒවමිනිසුතුවබ්වවටතුේතුවකාම් වකිහ ව

එකාි .ව ේම්කාව තම ි ව තිේබ ව ්රධව ව ිර්ුද හ.ව ව Lock down කාහව

ටම තුව වේළුව ්ාකාව්ලම ව එහව බ්පව ්ව.ව ව කාමේතුවන්පිහල්  ව 5000කාව

දීම  ව් කව ේට ්වව ්වේබව ඒව ිහලව හම්ව ්ු හ කව ්්්තු වව

ේ් ්ව.වසිප කෂ්ඨව වහකාවටම වවකි ්ව වන්පිහල්  ව10 000කාවදීම  ව් කව

ේට්තු වකිහ්ව.වන්පිහල්  ව10 000වේකාේ්ේවේ්තත්විඩුම වතවමිතුව

න්පිහල්  ව 5000කාව න ම  ව් කව ේට ්ත්ව හ ව සිහ ම ව ේකා ි ව තවම්ව

්රම ව හ ක වකිහ්වව විපිවබ කේකායම වකාල්  ප වවකාවවබ්තු වඕ ෑ.ව

ම ම ව නිේහය් හව කාව ව කුන් ෑට්ව න ්ථත්රි කකාේතව න ්ථත්රි කව

ේල්  කාම්වටම වලවම ම වඊේතවකාාවවකාව්වව.තර්වම වකි ්ව වගිහව්තිේතව

කුන් ෑට්ව න ්ථත්රි කකාේතව ්ු්වව තිුද වව ්රේද් ්්ලව පම   කව

න්පිහල්  ව 5000ව දීම  ව්ව ේට්තු ව Treasury එේකාතුව න්පිහල්  ව

මිමේහ ව121කාවවේ ් කව ව්වවතිුද වවකිහ්ව.ව 
 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ටන්වවව්යවිම වතයවටම නි වබබවටම වලවත්වසි වඩිව1කාවකාව්හ කව

පම  ි වතිේබතුේතු. 
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පවර්මේේම්තුවට් 

ගරු දයාසිරි ජායමසේකය මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி  யமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ේු ඳි .වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි.ව  

ම ම ව ේම්ව කාාවව කාවතුේතුව කුන් ෑට්ව න ්ථත්රි කකාේතව ව කුඩවව

්රේද් ව කිහිපහ කව ටැ ව පම  ි .ව ඒව ිුක්ව බැලු්වම ව වලම ව lock 

down කිරීම ව වටහව .තිව ් ව ්ර ථ හව ේම  කා ක ව කිහ්වව ිපිව

න්හලුේ  වවකාල්  ප වවකාවතු වඕ ෑ.වඒවනි්වවතම ි විපිවකිහතුේතුව

්ාරව හව සීම වව කාව්වව ිතය් යව කාවව හකාලව පම   කව එළිහලව

හතු ව්ැඩව පිළිේ්හ කව්කා්ථවකාවවටතු වපුළු්තුව ම්ව ිපලවේම්ව

තත්ත්්හවපව් හවකාවවටතු වපුළු්තුව් ්වවකිහ්ව.වඒවඒව්රේද් ව

පම   කව ්්වව  ැමීම කාලව ් කව කාවව කාලුතවටව කාවේට ව හ ව එකාලව

micro-lockdown කිහ්වි විපිවකිහතුේතු.ව 

ිේප්ව ව ටන්ව ේ්ෞඛයව ිම වතයවටමිහත් ව වව්යව ිම වතයව ටන්ව

සු ර්ශිනීව ්ර වතුදුපුල්  ේල්   ම ැතිනිහත් ව වව්යව ිම වතයව ටන්ව ව රතු ව

්හසුම  වම ැතිවටම වත්වව ැතුවේම්වේ්ුකේ්තුවවසි ව්ව්ැඩවේකා ල් කවව

කාවේට වහ ්ව.වඑකාවපැත්තකිතුවේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහවඋේද්වඉඳතුව

රෑව් වටන්ව වේ්ේුේ්මිතුවේම්වේ්ුකේ්තුවවූව්රිහව වම හවඉන රිහලව

ේට ව හතු ව කාලුතවටව කාව ්ව.ව ව ව ිපිව ඒව ේ්ුකේ්තුව එවටමිහලව

්ථවටති්තුතවසිහවුතවටි .වඒව්වේබම වේ්ෞඛයවිා ේතවිේප්වආ වණීහව

ජ් ය්න්ව .වටළුව කාවර්හව ම ණ්ඩ්හව පම   කව ේ  ේ්ි  ව ිේප්ව

ුවේ ව් ව ේප ලීන්හ ව ්රවේද්ශීහව ේල්  කාම්ව කාවර්හව්්් ව න ්ථත්රි කව

ේල්  කාම්ව කාවර්හව්්්ව නි්ධවරිතු ව ්ම ෘද්කරව ්ා්ර්ධ ව

නි්ධවරිවටම තු්වේබවඉඳ්වවටම්වම ට්ලේම්වඉතු වන්හලුවනි්ධවරිතුව

ේම්ව්රිහව වම හලව   කතිහව ේ තු ව ි ව එළිහලව බැුැ්වව තිේබ ්ව.වව

ඒවිහවි වසි ව්වි වටවකාවඉතුේතු.වවඒවි වටවත්විවවේට ි වවේම්ව

්රිහව වම හලව   කතිහව ේ තුේතු.ව ඒව නි්වව ිපිව ේම්ව ටැ ව කාල්  ප වව

කාහව ුතවටි .ව ආණ්ඩු්ව සිප කෂ්ඨහලව තඩිව බව්වව ේුයව සිප කෂ්ඨහව

ආණ්ඩු්ලවතඩිවබව්වවේම්ව්ර ථ හවසි්ඳවවටතු වබැුැ.වවකාන් වකාව ව

ේම්කාව්වතිකාව්ර ථ හ කවේ්ේව්්කාවවිපිවන්හලුේ  වම වඑකාලවඑකාවටව

ේ්්වව ්ැඩව කාවවේව කිහ ව කාවව හි ව ම ලව කිහතු ව තිේබතුේතු.වවව

ේම තැ ව ඉඳතුව තවේතු වතුේ්ේ්වලව බණි ව එකාව ිපලත්ව කාවතු ව

පුළු්තු.වුැබැි  ව්ර ථ හවසි්වවේඳතුේතුව ැුැ.වතවේතු වතුේ්ේ්වලව

ආණ්ඩු්ලව බණිතු ත්ව පුළු්තු.ව ුැබැි  ව ්ර ථ හව සි්වේඳතුේතුව

 ැුැ.වඒවනි්වව ිපිවන්හලුවේ  වම වඑකාවටවේ්්වව ව ි් යව වකාලුතවටව

කාවවේ. 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ත්ව කාවව හ කව කිහතු ව

තිේබ ්ව.වම ලවසුළුවේ්්ව් කවේ තු .වේවයුල්  ්්ලවි් යව.ඳතුව

- beds - ්ාඛයව්ව ්ැඩිව කාවව ටැනීම ව ව ්ඳුවත්ව ිපිව  ැතුව කාලුතවටව

කාවතු වඕ ෑ.ව ව ිපිවඒව ්ැඩව පිළිේ්හවුැම ව න ්ථත්රි කකාහකාම ව්කා්ථව

කාව ්ව.ව ව ිපිව ේම්ව ් ව සිලව .ඳතුව 2000 කව  ැමීම ලව ුැකිව ිලුත්ව

ේවයුල්  ව පද්ධතිහ කව ඉන කිරීම ව ්ඳුවව ් ව ්ැඩව පිළිේ්හව ුැම ව

න ්ථත්රි කකාහකාම වආවම්භවකාවතු වකාලුතවටවකාවමිතුවප්ති ්ව.විේප්ව

බ්වේප ේව ත්වට් කව තිේබ ්ව ව ඉන රිව ම ව්හව .වටහතව ඉතවව

ඉ කම නිතුව ේම්ව තත්ත්්හලව වේතර ව ේ තු ව පුළු්තුව සිකරේතව ්ැඩව

පිළිේ්හව ව වවශිහ කව ්රිහවත්ම කාව කාවතු .ව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා හව

ුවුවව ිපිව ඒව කාලුතත්තව ්රිහවත්ම කාව කාවේට ව හ ්ව.ව බ කන්්තුව

පිළිබඳවකාාවවකිරීම ලව ි් ය්වතිුද ත් ව ව ේ ්ව්ව ේ  ම ැතිවනි්වව

ම ේබව කාාව්ව ව  ්ත්්තු ව ේ් ්ව.ව ව්හ කව සිකරහලව ිතිටන්ව

් වකරපතිවටම වත් ව ටන්විග්රවම වතයවටම වත්වඑකාවටවේ්්වව සි ව්ව ්ැඩව

ේකා ල් කව ේම්ව ්ම්බතුධ්ව ්රිහවත්ම කාව කාව ව බ්ව ම වව ේම්ව

ි්්ථාවේ වකිහතු වඕ ෑ.ව 

ේම්ව වේට්ව න්මි ව ිේප්ව ආ වණීහව ් තව්ේටතුව ම ම ව ඉල්  ්වව

න්මි ්ව වප්ති වතත්ත්්හවි්ේබයධවකාවේට ව්ාරව හවපුළු්තුව

තවම්වසීම වවකාවමිතු වවේ්වආ්ව වපහඳිමිතු වනි ුේ්ේව්ැරි්වමිතුව

ජී්ත්ව වීේම්ව ක්රම ේ  හව ේප ඩ්ඩ කව පව් හව කාවේට ව තම තුේබව

ජීසිතව ටතව කාවතු ව කිහ්ව.ව ඉතවම ව ඉ කම නිතුව ේම්ව තත්ත්්ේහතුව

මිේ තු වි් යවකාලුතවටවකාවතු විපිවසූ ව ම්වකිහ වඑකාත්වම ත කව

කාවමිතුවම ේබව්ර ව්ථ්ල්  පහවි්්තුවකාව ්ව. 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්ව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම ව.ව බබවටම වලව සි වඩිව 30කාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 
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ගරු සජිත් මරේමදාස මහතා (විරුේධ පාර් ්වම  

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு ெ ித் பிமரமதாஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ි ව ්වකාචිඡව්ලව භව් ව

්තුේතුවවලවවටහව.තිවවීවතිේබ වආර්ථිකා ව්ම ව් හ වේ්ෞඛයම හව

ිර්ුද හවපිළිබඳ්ි .ව.ත්තව් ේහතුම වි වඒකාවුුමතු්තු වන්ද්ධව

ේ්්වව තිේබ ්ව ව "ේකා ේවය වව ේද ්වරකාහ"ව -ව Coronavirus 

tragedy - ුැමිහල.ව ේකා ේවය වව ේද ්වරකාහ ව ිේප්ව වලත් ව

ේ්යකාහත් වේ්යකාව්ර්ව්ත්වවේතර වේ  වම ුවවේද ්වරකාහ ක.වේම්ව

 ැ්ැතුතවියෝේහයටහවිපිවුැේම යම වඑකාලවඑකාවටවේ්්වව්හග්රු හව

කාවතු වඕ ෑ.වඒකාවතම ි වුතටේතවි් යතව්;වඒකාවතම ි ව්වතිකාව

ි් යතව්.වඒවඋේ ්වවවේළුවවලම වඑකාවටව්තු ලවඕ ෑ.ව 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වුැබැි  විපලවේම්වතත්ත්්හව

ම ඟව ුව්වව ටතු ව ි්්ථාව්ව තිුද ව.ව ටන්ව නිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි ව පසුගිහව ිම්න්ද්ේද්ව ් ්වරිව 14්ැනිව  වත් ව

ේපබව්වරිව 05්ැනිව  වත්ව -ි්්ථාවව ේ කාකාදී-ව ේම්ව උත්තරීතවව

්භවේ දීව ේකා ේවය වව ්ර ථ හව පිළිබඳව ව්ේතත් ව

පවර්මේේම්තුවටේ ත් වවේට්ව් තව්ේබත්වි්ධව හවවේමේතුම වේහ වේව

කාවපුවපුද්ට්හවව්තුේතුවම ම වි .වඑතේකා ලවිේප්වවලලවේකා ේවය වව

.සිල්  ්වත්ව  ැුැ.ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ඒව ්ර ථ ව

ඉන රිපත්ව කාව ව ේකා ලව ්ටව කි්ව ුතවටව ව්හ කව හැි ව කිහ ව ේම්ව

ව්ේහතුව්ැුද වව්රතිරවවහවේම  කා ක  විපිවකි ්ව ව පිලවවල්මේතුව

ිේප්ව වලලව එ ව පුද්ට්හතුේටතුව ිපව පරි්ථ්ම්ව ්තු ලව ඕ ෑව

කිහ්ව;ව් තව්ලවවේ්වආ්ව ව්බවවේ තු ලවඕ ෑවකිහ්ව.වඒකාලව

දුතුවඋත්තවහවේම  කා ක  වම ම වඑහවුැතු්වඩ්ව්වර්තව්කිතුම වඋපුලවව

  ක්තු ලව කාැම ැතිි .ව ඒකාලව ආණ්ඩු්ව දුතුව උත්තවහව 1010ව

ේපබව්වරිව 05් ව න  ැතිව ුැතු්වඩ්ව ්වර්තවේ ව රණන්ව ිාකාව 57හිව

ේම ේ්ේව්ඳුතුව් ්ව: 

"...්වම ව යව ් තව්ව වේඛව ආ්ව ව පැහඳීම ව ේම ම ව ේවයටහව පැතිරීම ව

්ැහැ කවීම ව ්ඳුවව ිතය් යහි ව කිහවව ේුයව එේ්ේව කිරීේම්ව ි් යතව් කව

තිේබ ්වවකිහවවේුයවම වවසි ථ්ව්වකාවතුේතුව ැුැ." 

ේකා ේු ම  ව ව කාාව් ව එේුම ව කිහ්වව ිපලව ම ඩව ටුතු ත්ව

පලතුව ටතු ්ව.ව .ි  ව computers 1 000 කව 1 000 කව  ම වේට  ව

කුලීව ේුේ්වහතුව  ම වේට  ව ්ුලුතුව  ම වේට ව ්ම ව්ව ම වධය්්ව

comments නිර්ම ව හව කාවතු ව ආණ්ඩු්ලව තිේබ ්වව ේතුව

ේ් ම ම වtroll farms.  

ම වවේකා සිඩ්වපිළිබඳවකාවව ව්වටැ වකි ේ වකා් ව  වඒ ව1010ව

ේපබව්වරිව05්ැනිව වව්ුව් ්වරිව14්ැනිව ව. 

2020 ේපබව්වරිව05් වන  ැතිවුැතු්වඩ්ව්වර්තවේ වරණන්විාකාව

58හිවේම ේ්ේව්ඳුතුව් ්ව: 

"...ිපිවවේට්ව් තව්ලවවේඛ්වඩම්ව ම තු වකිහ්වව් තව්විනින්වබිහකාලව

ේහ වේවකාහවුතවටව ැුැ.ව..."ව 

75 76 



2021 ම ැි ව04 

ආණ්ඩු්ි ව ේම ේුම ව කිහතුේතු.ව ේම්ව බ කේකායම ව ඒව ුැතු්වඩ්ව

්වර්තවේ ව තිේබ ්ව.ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ඉුතව

්රකාව ව ව්හිතව්ම්පූර් වපිළිවටවව.වටහත් ව1010වේපබව්වරිව05් ව

න  ැතිව ුැතු්වඩ්ව ්වර්තවේ ව රණන්ව ිාකාව 55ව න්ලව 60ව   ක්වව ් ව

ේකා ල්වම ම වසභාගත* කාව ්ව.ව 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි ව ඒව ේ්්වේ වආණ්ඩු්වනින්ව

පිහ්වව ටත්තවව  ම් ව ේම්ව ේකා ේවය වව ේද ්වරකාහව ිේප්ව වලව බිමේව

ටතුේතුව ැුැ.ව 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ිපව කාවපුව ේහය් ව්්ලව

ව්ේතව ්රතිරවවහව ේම  කා ක  ව ඒ්වව ට තුව ටත්ේත්ව  ැුැ;ව

්රති කේෂ්ඨේපව කාහව;ව සිහිළු්ලව ටත්තව.ව ටන්ව නිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි වපසුවකාවලී ්ව්ථාව්වවනිේහයටව17ව 11 වහලේත්ව

්ර ථ ව ිු ව එකාත්ව සීම වව කාහව.ව එ වව හිලපුව සිප කෂ්ඨව වහකා්වහවලව

එේුම වසීම ව් කවතිුදේණ්ව ැුැ.ව වේත්වි වඑහවසීම වවකාවවතිේබ ්ව ව

්ර ථ වේ කාි විුතු වපුළු්තුවකිහ්ව. 

ේම  කා  ව ිපිව ්ර ථ ව ිු ව එකාවහි්ව හ කවුැමිහලි වආණ්ඩු්ව

්ැ්කුේ .ව වේත්ව ැතුවේම  කා ක වේ්්වවතිේබතුේතු වේකා ේවය වව

රැමේ ට  ව්කාලව ප්ථේ්ේව ේකා ේවය ව්ව හි්ව හ කව ේ්්ව.ව ිපලව

කි ්ව ව ිපිව කාව්හව කා ්වව කිහ්ව.ව ිපලව නිතු වව කාහව;ව ිපුව්ව

කාහව.ව ්ම ුවව ි්්ථාව්්දීව පන්ෂ්ඨව ්ර ේහුකත්ව බැ ව ්ැදු ව.ව

 වේත්ව ිපිව ේම  කා ක වකාේහේ ව ිපිවකාේහේ ව වලව ේ්ුකේ්තුවුතවටකාම ව

ඉටුව කිරීම .ව ේකා ේවය ව්ව කිහතුේතුව ේම  කා ක ව කිහ්වව ිපිව

පහවේ්ැනිව ්තව්ලව ආණ්ඩු්ලව ේපතු්වව දුතු ව.ව  වේත්ව ඒ්වව ත ව

්තහකාලව ට තුව ටත්ේත්ව  ැුැ.ව එ වව ේම  කා ක ව කි ේ  ව "ිපලව

පුළු්තු.විපිවකාව්වවේපතු්තු ම්.විපිවන ුකම්.වේකා ේවය වවපවව ි ."ව

කිහ්වි වකි ේ .වකාෘත්රිම ව්ැ සීම  කවවලවවටහව.තිවකාවතු ලවPCR 

පරී කෂ්ඨ ව සීම වව කාහව.ව ඒකාව තම ි ව.ත්තවකාාව්.වArtificial self-

confidence එකා කව නිර්ම ව හව කාහව;ව කාෘත්රිම ව ්ම ව්ව ් තවව

තෘප්තිහ කවනිර්ම ව හවකාහව.වඑේුම වකාව්ව වවේළුවවලම වව්ල්වවම ුව

ම ැති්ව හකාලවගිහව.වඑ වවකි ්ව ව"ිපිවන ුකම්.වේකා ේවය වවපවව ි "ව

කිහ්ව.ව ඒව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි.ව

කු්්ව ත්වදුතු ව.ව්හග්රවහීවකු්්ව හ විතිටන්ව් වකරපතිවටම වල.ව

ිුකකු්්ව හ ව ටන්ව ිටම ැතිවටම වල.ව ි ව ේම  කා ක ව ේ්්වව

තිේබතුේතු වවලත්වඉ්වි .ව් තව්ත්වඉ්වි .වවටතු්ැනිවරැල්  ේ්තුව

වේළුව වලම ව ි වව කෂිතව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ුැබැි  ව බ්හලව ආේ ව

ආව කෂ්ඨව්ව තුම්න්ව කාව ්වව කිහ්ව.ව  ැතුව ි වව කෂිතව වල කව

නිර්ම ව හව ේ්්ව.ව ිේප්ව වේට්ව ්වතිකාව ආව කෂ්ඨව්ලව ි ව ේම්ව

ේකා ේවය ව්වනි්වවම න්වපුව කවඑල්  ්වේ්්වවතිේබ ්ව.ව 

ේම හිදීව ්වතිකාව ආව කෂ්ඨව්ව තුම්න්ව කාවව ටතුේතුව ටී-56තු ව ුත ව

ලැාකිේහතු ව කාෆීර්ව හව ව්මේතු ව ම ල්  මිව බැවල්  ව ේව කාට්ව

ේ්යතුරර්්ථ්මේතු ව මිබව හව ව්මේතුව ේ  ේ්ි  ව ටන්ව නිේහය්යව

කාාව වහකාවටම නි.වේකා ේවය වවකිහ වේම්වබවපතහව්ය් හවම ැඩව

ප්ත්්තු ලව ේම  කා ක ව ි් ය ව එතු තව ි් යි ;ව ICU .ඳතුව

ි් යි ;ව ventilators ි් යි ;ව ECMO machines ි් යි .ව

ECMO machines වලලම ව තිේබතුේතුව ේ කාි ව ලු.ව Oxygen 

cylinders ි් යි .ව ම ුවව පරිම ව ේතව testings කාවතු ව පුළු්තුව

PCR හතුත්රව ි් යි .ව ිපිව ේම්ව ආණ්ඩුේ්තුව ිු ්ව ව ේම්ව

ේකා ේවය වව ි් ව ම ව පිළිබඳ්ව වලව  ැුක්ත්ව කාවපුව 1010ව

් ්වරිේතවඉඳ්ව වආණ්ඩු්ව ැුක්ත්වකාවපුව ්ේ්ේවඉඳ්වවආණ්ඩු්ව

ේම  කා ක වකාේහේවකිහ්ව.වආණ්ඩු්වේකා සිඩ්-29වේ්ෞඛයවුවව්ම ව්ව

ආව කෂ්ඨ ව ිවවේ මේතුව ේම   ්ව ව කාේහේ ව ේම්ව වේට්ව ේ්ෞඛයව

 කේෂ්ඨේත්රහව ඉුහව  ැාවූ්ව  ව ICU beds ්ාඛයව්ව ්ැඩිව කාහව  ව

Ventilators ්ාඛයව්ව ්ැඩිව කාහව  ව  ැුැ.ව ආණ්ඩු්ව කාේහේ ව

ේකා ේවය වවේද් පව් හ;වCorona politics.  ැතුවේබ ේුයවේ  වව

කිහ ්ව වCorona politics ේ  ේ්ි  වCorona politricks කිහ්ව.ව

වේ්ව් වවේහව් ව්ාරව්වම න්තුවපරවඋල්  පත්වනිර්ම ව හවකාහව.ව 

ටන්වනිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව එතු තව ේ  ්වව ේ්ුක්ලව

පහවේේ්තුම ව ේම  කා ක ව කාේහේ ව ඉ්ථේ්ල්  ්වම ව කාේහේව වේට්මිව

ේබේුත.ව තම තුේබව bodyguards්වලව video කාවතු ව කිහ්වවව

වේට්මිවමිකාවටඟලව ැම්ම ව.වබතු  වඑතු ත!වවේට්මිහවටඟලව ව වේකා ලව

ේප කුන්ව ්යවප්තිහි  ව ්ම ව්ව ්යවප්තිහි ව තවව ේ් ්ව ව ව වේට්මිහව

තම ි ව බ කේකායලම ව සි්ුමම ව කිහ්වව හිවට්ව.ව ුැබැි  ව වේට්මිහව fail 

ම් වලව ප්ථේ්ේව ේම  කා ක ව ම්ේණ් ව වේට්ට්හව fail ම් වම  ව ේබ න්ව

පැණිහ කව ේට ව්ව.ව ඒකා ව ් තව්ව ව්ට්ල ව පැණිහ.ව ඒව පැණිහව

ිේහසිව කිරීේම්ව ේකා තුත්රවත්වට්ව කාේහේ ව ව්හලව ්ම්බතුධව ්ුල්  ලුව

ේකා ට්ධව්හ ක;වව ේද් පව් ව එේුි හතු ව ිතේකා ළුව බ්ලව පත්ව

වූ්තු  ේකා ට්ධව්හ ක.ව පරී කෂ්ඨ හකාලව ් කව ේ  කාවපු ව පැුැන මේව

ජ් යව නිටම  හ කව ේ  ්බපුව පැණිහ ව ේම්ව ්භවව ටර්භේතව ටන්ව

්වම වජිකාහතුවකිහිපවේ ේ කුත්ව්ේ්වව ැති්වපව හවකාව්වවවලලව

ේපතු්තු වුැදු්ව වවේට්මිේහතුවප්ථේ්ේවපැණිහවුරිහ ්ව වඑතු ත්ව

ි් යව ැුැවකිහ්ව.ව වටන්වනිවේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වකිහතු ව

්ේ්ි .ව ව ේ  ්ථතව්න්වහැි වකිහවවටතු වවවූව්ම ුවව්වම වජිකාහතුව

පැණිේතව ිේහසිහව ්යවප්තව කාව ව ේ්ේහතු තුව බ්ලව පත්ව ම් ව.ව

 ැතුව ඊේතව ේපේර් වව ්වර්තවව ේ්්වව තිේබ ්ව ව පැණිහත්ව ේෆේල්  ව

කිහ්ව.ව වේමේතුම ව වේට්මිහව ේෆේල්  .ව ඊලව ප්ථේ්ේව පැණිහව ේෆේල්  .ව ිේප්ව

වේට්වේම්වව්හවවේට්මිවේ්ල්  ්ම ි  වපැණිවේ්ල්  ්ම ි වකාවවකාවවඉතු ව

ිතවවටවවේ්යකාේතවිේ  කවවල්ල්  වේම  කා ක වකාේහේ ව්හිව්හිේතව

ගිහිල්  ්වව සිසිධව එතු ත්ව ්ර්ටව . ම්ම්ව කාහව.ව Oxford-

AstraZeneca එතු ත වModerna COVID-19 එතු ත ව Pfizer-

BioNTech එතු ත ව Johnson & Johnson එතු තව්ැනිවේ්යකාව

ේ්ෞඛයව්ාසිධව හවනිර්ේද් වකාවපුවවඑතු ත්ව්ර්ටව. ම්ම්වකාහව.ව 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි  කාැ ඩවව්ව ේකා ි ව තවම්ව ඒව

වේට්ව් තව්ලවආ ේවි  වකි ේ් ත්වඑකාවපුව්ැන්හවලවම වත්රවව ුහව

ට ේතුව . ම්ම්ව කාව්ව ව  ැතුව ඒව වේට්ව එතු ත්ව ිතිරි කතහ කව

තිේබ ්ව.ව ුැබැි  ව ්ර්තම ව ව ව්හලව ම්්ම  ව් කව  ැුැ ව

ුැකිහව් කව ැුැ ව්ම්බතුධකාම්ව ැුැ.විේප්වවලලවි් යවඑතු ත්ව

හම්ව්රම ව හ කවේුයවකාැ ඩවේ්තුවඉල්  ්වවටතු වපුළු්තු.ව වේත් ව

එේුම ව ්බඳතවව ව ්ර්තම ව ව ව්හලව  ැුැ.ව එතේකා ලව ේ්යකාේතව

න්හලුව වල්ල්  ව පවේුේව එතු ත්ව හිඟහ කව.තිේ්ි ව කිහ ව බිහව වටහව

පුළු්තුවතවම්ව තම තුේබව වේට්ව ් තව්ව ේ්ුකේ්තුව එතු ත්ව මිකාව

්බවව ටත්තව.ව ිේප්ව වේට්ව තිුදේණ්ව වේට්මිව ේ්ල්  ්ම ි  ව පැණිව

ේ්ල්  ්ම ි .වඒවවේට්මිවේ්ල්  ්ම ි  වපැණිවේ්ල්  ්ම ි වකාවපුවනි්වවිපිව

්රම ව ව ම් ව ව එතු ත්ව මිකාව . ම්ම්ව කාවතු .ව  ැතුව ේ්යකාේතව

එතු ත්වහිඟහ කවතිේබ ්ව.ව ේම්ව එතු ත්වහිඟහලවවේතර වේ තු ව

ිපලවන්දුවම්ේණ් වේම්වව්ේතවිකාවර්හ කෂ්ඨම තව්ව්ුවේ  ුැකිහව්ව

නි්වි .ව 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව  හව ් ේහතුව ටත්ේත ත්ව

ඊරවහ්හව Pfizer-BioNTech එතු තව උපේහයගිව කාවේට ව

ේබ ේු ම ව ්වර්ාකාව සිකරහලව ්රති  කතිකාව ව ්ැඩ්ලු ව

්රිහවත්ම කාවකාවේට වහ ්ව.ව ඒව ්වේබම  ව එතු ත්ව ්ැඩව පිළිේ්හව

්වර්ාකා්ව ේකාරීේට ව හ ්ව.ව න්හහලව 60කාලව එතු ත්ව ්ැබි්වව

ේවයටහව ේබයවීම ව  ැතුව ිඩුේ්්වව තිේබ ්ව.ව සිේ ේෂ්ඨඥ්න්තුව

කිහතුේතු ව ිේප්ව වේට්ව ් කෂ්ඨව 110 කව ් ව ් ටු ේහතුව  හව

් ේහතුවන්හහලව60 ක ව70 කවඑතු ත්වකාහවම වherd immunity එකාව

නිර්ම ව හවේ් ්වවකිහ්වි .විේප්වවේට්ව් ටු හව් කෂ්ඨව110 කව

 ම් ව එතු ත්ව ේ තු ව තිේබතුේතුව ් කෂ්ඨව 254කාල.ව ්ව්් ව  හව

් ේහතුව කාාවව කාව ්වව  ම් ව එකාව ම වත්රව්කාලව ේඩ ්ර්ව පුව

ට ේතුව බැලුේ් ත්ව එකාව ්ලහකාලව හතුේතුව න්පිහල්  ව මිමේහ ව

25 400ි ;වන්පිහල්  වේකායමිව2540ි .වත්ත්වසිකරහකාලවකිහ ්වව ම් ව

77 78 

————————— 
*  පුස්තකාලම  ත ා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 



පවර්මේේම්තුවට් 

ිවවසීනිවේු වකාම ලව්ම ව වවේ ්.වසීනිවේු වකාම වේ  කාවවඑතු තව

ේටතුවූ්වව  ම් ව ිේප්ව වේට්ව .තිව වීව තිේබ ව ි වව කෂිතභව්හව

ේම තවම්වදුවවන ටවහතුේතුව ැුැ.ව්වතිකාවආව කෂ්ඨව්ලවේම තවම්වම න්ව

පුව ක ව තර්් හ කව එල්  ්ව ්තුේතුව  ැුැ.ව  වේත් ව ශ්රීව ්ාකාවව

ආණ්ඩු්ව ව කාේහේව ේම  කා ක  ව ශ්රීව ්ාකාවව ආණ්ඩු්ව කිහ ්ව ව "භහව

ේ්තු වඑපවවCOVAX ක්රම ේ  හවුවුවව්ුවGAVI   ක්රම ේ  හව

ුවුවවි් යවඑතු ත්වමිකාවිපලව්ැේබ ්ව"වකිහ්ව.ව 

ටන්ව ේ්ෞඛයව .ම තිවටමිහ ව 1010ව ේ  ්ැම්බර්ව 15් ව බ ව වව

පවර්මේේම්තුවටේ ව කාව ව ් ව ්රකාව හ කව ුැතු්වඩ්ව ්වර්තවේ ව 396ව

රණන්ේ ව්ඳුතුවේ් ්ව.වව"...වශ්රීව්ාකාව්ලව්බවවටතවුැකිව්ුකව.තිව

ිතව ව පහවේව ්ලේතදීම ව ිපේබව ් ටු ේහතුව න්හහලව 10කාල ව

එ ම්ව මිමේහ ව 4.1කාව ් තව්කාල..."ව ව ් ේහතුව ්ඳුතුවකාවමිතුව

COVAX ්ුව GAVI හ ව ක්රම ේ  ව වටළිතුව එතු ත්ව ්ැබීම ලව

නිහමිතවබ්ව්රකාව වකාවවතිේබ ්ව.ව1010වවේ  ්ැම්බර්ව15්ැනිවන  ව

ුැතු්වඩ්ව ්වර්තවේ ව රණන්ව ිාකාව 396හිව ්ඳුතුව එවටමිහේබව එම ව

්රකාව හවේම්වි්්ථාවේ වදීවම වවසභාගත*වකාව ්ව.  

එතේකා ලව ් කෂ්ඨව 41තුව කීේ  වල ව ි ව එතු තව ුම්බේ්්වව

තිේබතුේතු ව ඉතවම ව ේ් චිරම්ව ්රම ව හ කව WHO එේකාතුව

ුම්බම් ව.වත්ත්වහම්ව්රම ව හ කවඉතුන හවේ්තුවතෑබට කවුැමිහලව

ුම්බවම් ව.වඒවුැන් වේකා ලවේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව හව-වWHO 

- ිුකම තවකාහවඑතු ත්ව්බවවටැනීම වි ව්ර්තම ව වව්හලවබවපතහව

්ර ථ හ කව බ්ලව පත්ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ව එේුම ව  ම් ව ව්හව කාහව

ුතවට්වතිුදේණ්වේම  කා ක  වම වත්රවව2 182 427 කව්ැුද වම  වඒවම වත්රවව

්රම ව හව ේ ේකාතුව ේබ ්වව ුහ් කෂ්ඨව ට  කාලව තම ි ව ඉ්ථ්වව

ේ්්වවේ තු වතිුදේණ්.ව වේත්වේම  කා ක වකාේහේ වකින්ම ව වCOVID-

19 protocol එකා ක ව කින්ම ව ක්රම ේ  හ කව ිුකටම  හව කාවේතුවතුව

 ැවට්ව පහවේව ්වලේතදීව 914 687ේ ේ කුලව දුතු ව.ව  ැතුව ේ ්ැනිව

ම වත්රව්ව 356 730ේ ේ කුලව ේ තු ව හ ්ව.ව එතේකා ලව

568 000කාලවේ ්ැනිවම වත්රව්ව ැුැ.ව  ැතුව ිපලවආවා මි  ව ේ් ත්ව

එතු ත කව ේටතු්්ව ව ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව ුැමිහලව වඑම ව එතු තව

ේ තු වු  ්වවවකිහ්ව.වේම  කා  වOxford-AstraZeneca එතු තව

ටතු ව ැතිව නි්ව.ව ඉතිතුව ඒකාව ුරි  ව ඒව එතු තව ේ තු ව ඉ්ථ්වව

ේ්්වවේම්වටැ වහිවටේ ව ැද්  ව 

 ැතුව භහව කාම ව කාවව ව්ව ේම්කාි .ව ්වතිකාව ෂෂ්ඨධව නිහවම  ව

ිකරකාවරිේතව -ව NMRA එවේ කව -ව ්රධවනිහවව .වටළුව ්වම වජිකාහතුව

ට  ව් කව පතු වව  ම ්වව තිේබ ්ව.ව කිහතුේතුව  ම්ව ඉතිතුව එ ථ ව

ිහව ඉල්  ්වව ි්ථම් වව ව කිහ්ව.ව ඉල්  ්වව ි්ථම්ේණ්ව  ැුැ ව එහ්වව

 ැම්ම ව.ව.ි  ව ව්ේහතුවකි ්ව ව Sinopharm එතු තලව ිුකම ැතිහව

ේ තු ව ව කිහ්ව.ව එතේකා ලව ඒව ජ් ය්න්ව කි ්ව ව "්රම ව ්ත්ව

clinical trials කාව්වව  ැුැ ව ඒව නි්වව Sinopharm එතු තලව

ිුකම ැතිහව ේ තු ව ්රම ව ්ත්ව ේත වවටන්ව  ැුැ"ව කිහ්ව.ව  ැතුව

එතේකා ලව ි ව එතු ත්ව ේු ඳ ව ව  වකා ව ව කිහතුේතු ව

ේද් පව් ඥේහය;ව ම ැතිව .ම ති්න්;ව ව්හ.ව එේුම ව කාවතු ව

පුළු්තු  වඒ්වවරණතුදුවකාවතු වඕ ෑ වසිේ ේෂ්ඨඥ්න්;වසිෂ්ඨහවුකබද්ධ්ව

න්මි ව කාෘතු්ථතව කාණ්ඩවහම .ව භහව කාම ව කාවව හව ේම්කාි .ව ම ලව

ේපවවකාාවවකාහවටන්වවව්යව.ම තිවටම වව්ඳුතුවකාහව වඑතු ත්ව්ර්ටව

ේ කා කව ටැ .ව  ැතුව Sputnik V ේටතු් ්වව ලු.ව Sinopharm 

එතු තත්ව තිේබ ්වව ලු.ව  වේත්ව බවපතහව ්ර ථ හව ේම  කා ක  ව

ේ්යකාව ේ්ෞඛයව ්ාසිධව හව ඒ්වවනිර්ේද් වකාව්වව  ැුැ;ව ිුකම තව

කාව්වව  ැුැ.ව  ැතුව ේම්ව ු තුේතු ව ේ්යකාව ේ්ෞඛයව ්ාසිධව හව

ිුකම තවේ  කාහවේබේුත්ව -එතු ත්-ව ිේප්වවේට්ව් තව්ලව්බවව

ේ තු ි .ව වේකා ේු ම  වඑේුම වකාවතුේතු වේම්්වලවිපලවඋත්තවව

ි් යි .ව ම වව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ටන්ව ිම වතයවටමිහේටතුව ඉල්  ලීම  කව

කාව ්ව වේම්වවේට්ව් තව්ලවේම්විපවවධහවකාවතු වඑපවවවකිහ්ව.ව

WHO එකාව ිුකම තව ේ  කාහව එතු ත්ව ිේප්ව වලලව ේටතු්්වව

් තව්ලව්බවවේ  ්වව ම් වඒකාව්වපවවධීව්රිහව් කවුැමිහලවම වව

ේපෞද්ටමේකා්ව  කි ්ව.ව ිුකම ැතිහ කව තිේබ ව එතු ත්ව මිකාව ්බවව

ටතු ව කාලුතවටව කාවතු .ව එතු ත්ව ම වත්රව්්ව ිතිවරි කතහ කව

තිේබ ්ව;වුතේවයපවව වල්්ත්වතිේබ ්ව.වුැබැි වඉතිතුවුතේවයපවව

වල්්ල ව කාැ ඩව්ලව කාාවව ේ  කාවව ඒ්වව ව ටතු ව බැුැ.ව ම ලව

ම තකාි  වආණ්ඩු්ලවකාාවවකාවතු වබැරිව ම්වසිප කෂ්ඨහ කවුැමිහලව

්ම න්ව ් ව බ්ේ ටහව ම ැන ුත්ව ේ්්වව ඒව ටැ ව කාාවව කාවතු ම්ව

කිහ්වව එ වව ම වව කි ්ව.ව ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව

.ත්තලම වේම්වබ කේකා ම වබ්වේට වඉඳ්වවිපිවතව වපතිවටම තු්ව ව

තව වපතිවටමිහ්වව ට  ව් කව ුවේව ම් ව.ව ුවේව ේ්්වව ේම  කා ක ව

කි ේ  විේප්වවලලවmobile field hospitals ්බවවේ තු වකාලුතවටව

කාවතු ව ව කි ්ව;ව ම ුවව පරිම ව ේතව පරී කෂ්ඨ ව කාවතු ව පුළු්තුව

PCR හතුත්රව ්බවව ේ තු ව කි ්ව;ව ventilators ්බවව ේ තු වව

කි ්ව;ව ICU .ඳතුව ්බවව ේ තු ව කි ්ව.ව ඊේතත්ව න්න්හවුකව

තව වපතිවටම වව ුවේව ේ්්වව ිපිව කි ේ ව ඒකාි .ව ි ව ්පව ේතව

තව වපතිවටම වව ුවේේ් ්ව.ව එවටම වලත්ව කිහතුේතුව ඒකාම ි .ව

සිප කෂ්ඨේතවිපිවකාව වේද්වේම්වආණ්ඩු්ලවකාවතු වබැරිව.ි  වපිලව

වල්ල්  ව එ කකාව තවුවව ේ්්ව ව කාාවව කාවතුේතුව ැති් ව ටුකව ේ ුකව

කාවතුේතුව ැති් ව ්වකාචිඡවවකාවතුේතුව ැති්වේම්වම ුවව ේටයලීහව

්ය් හලවවේතර වේ තු විපලවපුළු්තු  වවව්යවතවතුත්රිකාභව්හ කව

තිේබතු ලවඕ ෑ වසිේද්ශීහව්බඳතවව  කතිම ත්වකාවවටතු ලවඕ ෑ.ව

ඉාග්රීන්ේහතුවකිහ ්ව ව "It is a do or die battle" කිහ්ව.වේම්කා ව

ිපිවබ කේකායම වඉතු ්ව වව ැතිවේ් ්ව වකිහ වඑකාවපිළිබඳවම ුවව

්ර ථ හ ක.ව ිපිව ේම හිව වල්ැන්හතුව ුැමිහලව ්වති වආටම් ව කු්ම ් ව

පතුති වප කෂ්ඨවේේ ේහතුවේත ව්වවඑකාවවේම තුවේම්ව්ර ථ හලවවේතර ව

ේ තු ලව ඕ ෑ.ව  වේත් ව ේම්ව ව්හව "ේකා ේවය වව ේද් පව් හ"ව

කිරීම ව නි්වව ි ව වේළුව වලම ව ිතුතව ි්ව භව්හලව පත්ේ්්වව

තිේබ ්වහවකිහ ව එකාවම ම ව ේම්ව ි්්ථාවේ වකා ටවටුේ්තුව ේුයව

කිහතු ලවඕ ෑ.වසිේ ේෂ්ඨේහතුවේම්වරැ්මිමේකාවවවේද් පව් හලවිපිව

 ැ්රණේම්ව ්කු ව තබතු ලව ඕ ෑ.ව ේකා ේවය වව ම ර්  හව කිරීම ව

්ඳුවවහවවුතවටව්ැඩිපුවවපිහ්වවඉන රිහලවහතු විපිවසූ ව ම්. 

ම ම වේම්වේ ්වේ වි වහව ම්වටම්වකිහතු ලවහතුේතුව ැුැ.ව

 වේත් ව ම ම ව ේම්ව කාන් ව ටන්ව .ම තිවටමිහලව කිහතු ව කාැම ැතිි .ව

ICU .ඳතු්්වබවපතහවවහිඟහ කවතිේබ ්වවකිහ්වවි ත් වඊේතත්ව

සිේ ේෂ්ඨඥවජ් ය්න්වම ලවපණිම්ඩවඑ ්ව.වඒකාලවආණ්ඩුේ වසි්ුමම ව

ේම  කා ක  ව ICU .ඳතුව හිඟහලව සි්ුමම ව ේම  කා ක  ව ්රම ව ්ත්ව

ventilators ේ  ේටතු්වව ේම චිරවව කාව්හ කව බ්වේට ව හිමිේතව

.ි  ව හම්ව කින්ව කාඩි ම්ව ්ැඩ්ලු  කව ්රිහවත්ම කාව කාවතු ව

ිම්න්ද් කුත්වම ව්වුතව ක වපු කවපම  වතිුද වේතු. 

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව බබවටම වව ේම්ව පිළිබඳ්ව

 තු ්ව ව කිහතු ව ම ම ව  තුේතුව  ැුැ.ව ිේප්ව වේට්ව ආව කෂ්ඨකාව

ිා හලව ේුමේේකා ප්ලර්ව ුතව කව . ම්ම්ව කාව්වව තිේබ ්ව;ව

armoured personnel carriers 60 කව. ම්ම්වකාව්වව තිේබ ්ව.ව

වලව ්ේට්ම ව කාවහ්ර්ධ ව ම ධය්ථාව ව ්ෑදීම ලව න්පිහල්  ව මිමේහ ව

615 කව සිහ ම්ව කිරීම ලව ඊේතව ේපේර් වව කාැබි ට්ව ිුකම ැතිහ කව

්ැුද වවකිහ්වවකිහ ්වව ම ලව.තර ව.ව ඒ්වේතව ්ර ථ හ කව ැුැ.ව

වේට්ව ්වතිකාවආව කෂ්ඨව්ව තුම්න්වකාවතු ලව ඕ ෑ.ව ේුමේේකා ප්ලර්ව

හව වව ි් යි ;ව ුත ව ආම්පතු ව ි් යි ;ව කාවහව ්ර්ධ ව කාට්ල්ව

ි් යි .ව ිපිව ඒකාව  ැුැි ව කිහතුේතුව  ැුැ.ව  වේත් ව වේට්ව

්රවේඛතව්ව් තව්වජී්ත්වකාවවීම ි ;ව් තව්වේම්වම ුව්ය් ේහතුව

ේබ්වවව ටැනීම ි .ව ඒව නි්වව කාන් වකාවව ේ්ෞඛයව ිා ්්ලව ්්තුව

ේ තු  වජ් ය්න්තුලව ්්තුව ේ තු  ව සිේ ේෂ්ඨඥ්න්තුලව ්්තුව

ේ තු  ව ම ු් ව ේ්ෞඛයව පරී කෂ්ඨකා්න්තුලව ්්තුව ේ තු  ව ේු ව

්ාටම්්්ලව ්්තුව ේ තු  ව පම්ල්  ව ේ්ෞඛයව ේ්ේසිකාව්තුලව ්්තුව

79 80 

[ටන්ව්ජිත්වේ්රේම  ව්වම ුතව] 

————————— 
*  පුස්තකාලම  ත ා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 
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ේ තු  ව ග්රවම ව නි්ධවරිවටම තු්වව .වටළුව වව්යව ේ්ේ්හලව ්්තුව

ේ තු .ව ි ව ේ්ෞඛයව  කේෂ්ඨේත්රහව පුපුව ව තත්ත්්හකාලව .සිත්ව

තිේබතුේතු.ව MOH  කේෂ්ඨේත්රහව වටහව පුදුම ව ි්ු හ ක ව පුදුම ව

පීඩ හ කව තිේබ ්ව.ව ුැබැි  ව ිේප්ව සිේවය වවව සු්සින්්තු ව ඒව

්වේබම වඒකාලව්ම්බතුධවවූවවව්යවිා ේතවන්හලුේ  වවිසීමිතවකාැපව

කිරීම  කව කාව ්ව.ව ඒව ිහව තම තුේබව ේපෞද්ටමේකාත්්හව පැත්තකාව

 ම ්වව ිේප්ව වේට්ව ගි්තුව ම් වව -ේවයටවවටවව ම් ව-ව ් තව්ලව

්ු හ කව්්්තු වි් ව ම්ව්හිත්වවේතර වේ  ්ව. 

ි වේකා ේවය වව්්ාටතහවි්ථේ්ේවේඩාගුව්යවප්තිහත්ව්ර්ධ හව

ේ්්ව.ව කාම්න්්ත්ව ඒව ටැ ව කාාවව කාවතුේතුව  ැුැ.ව ේවයුල්  ්්ව

.ඳතුව ේවයගිතුේටතුව පිරි්ව.ව  ැතුව ්වම ව යව ේවයගිතුලත්ව .ඳතුව

 ැුැ.වHeart diseases ේ්තු වපුළු්තු වkidney diseases ේ්තු ව

පුළු්තු ව liver diseases ේ්තු ව පුළු්තු.ව එ්ැනිව ේබයව ේ  ් ව

ේවයටව -ව non-communicable diseases - තිේබ ව ේවයගිතුලත්ව

.ඳතුව ැුැ.ව ව ිම්න්ද් කුත්වම ව්වුතව ක වපු කවේම  කා ක වකාේහේව

කිහ්වව ම ම ව ආණ්ඩුේ්තුව ිුතු ව කාැම ැතිි .ව ි ව වේට්ව තිේබ ව

්රවේඛතව්වේුමේේකා ප්ලර්වේටතු් වඑකා  වවේට්ව්වතිකාවආව කෂ්ඨව්ව

පිළිබඳවත කේ්ේන්් කවකාව්වව armoured personnel carriers ්බවව

ටැනීම  ව gym equipment ්බවව ටැනීම ව පසු්ව කාවතු ව පුළු්තු.ව

 වේත් වි වවේට්වතිේබ ව්රවේඛතව්විුක්වේ් වේ් වේද්්ල්  ්්ලව

කාැපව කාව ව වේ ල්  ව මිකාව බ කේකායම ව එකාවටව කාව්වව ිපිව ේකා සිඩ්ව

එතු තවේටතු්වවටනිවේ. 

්ම න්ව ් බ්ව ේ ටේතව ිපිව ්ැුැ්ථතිි  ව පවර්මේේම්තුවටව

ම තුත්රීවටම තු්වව නිේහය් හව කාවමිතු ව ම තුත්රීවටම තු්වේබව

පරිතයවට්මේතුව "පවර්මේේම්තුවටව ම තුත්රීව ිවවේ ් ක"ව පලතුව ටතු .ව

ුැබැි  ව ඒව ේ් ව ේ් ව ේ යභ ව ්ැඩ්්ලව ේ  ේ්ි  ව එතු තව

ේටතු්වවටතු . 
 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්ව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම නි ව බබවටම වලව ත්ව සි වඩිව පුකාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව. 
 

ගරු සජිත් මරේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு ெ ித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ම ම ව ේම්ව ි්්ථාවේ ව ටන්ව .ම තිවටමිහලව කාවව වව කිහිපහ කව

්ඳුතුවකාවතු වකාැම ැතිි .වටන්ව.ම තිවටමිහනි වremdesivir කිහ්වව

ේබේුත කව තිේබ ්ව.ව ම ලව chest specialist ේකාේ  කව කි ්ව ව

ඒ්වේතව ේ් කුව හිඟහ කව තිේබ ්වව කිහ්ව.ව ව ඒව ්වේබම ව

tocilizumab කිහ වේබේුත්ව්ර්ටේතත්වහිඟහ කවතිේබ ්ව.ව ම ලව

chest specialist කි ්ව වඒවටැ වකාාවවකාවතු ව වකිහ්ව.වේම  කා  ව

එවටම තු්වවඒවටැ වකාාවවකාව්ව වකාාවවකාව්වව ැතුවු කකාවේටසි්වව

ලු වතිේබතුේතු.වේබේුත්ව ැුැවලු.වඒව්වේබම වේබ ේු ම ව්රන්ද්ධව

හම වවේවයටව්ම්බතුධවසිේ ේෂ්ඨඥවජ් ය්වේහ කවම ලවකාාවවකාව්වව

කි ්ව වICU .ඳතුව්ර ථ හලව්ුවම වපිළිහම  කවේහ  තු වවකිහ්ව.ව

ටන්ව ිම වතයවටමිහනි ව ම ම ව බබවටමිහේටතුව ඉල්  ලීම  කව කාව ්ව ව

ේම ේත කව කාල්  ව ේම්ව ව්හලව ේ  තිුද වව ්ැඩ්ලු  කව  ැතු්ත්ව

ආවම්භවකාවතු වකිහ්ව.වඒකාලවකිහතුේතුවඉන රිව්ැ්සුම්ව-වforward 

planning - කිහ්ව.ව ඉන රිව ක්රේම යපවි කාව ්ැ්සුම්ව -ව forward 

strategic planning - ්රිහවත්ම කාවකාවතු . 

ම ම ව තු ්ව වතවේතු වතුේ්ේ්වවේබ ේු ම වසුබ්වදීවි ු්ථ්්ව-ව

optimistic scenarios්්ව-වතම ි වන්මිේත.වඑේුම වේ  ේ්ි  වුැම ව

ේ හ කම ව්වන් වහකාවේ  ් වේ්්ව -වpessimistic ේ්්ව -ව හිත්වව

තවේතු වතුේ්ේ්වේබව ්ැ්සුම්ව නිර්ම ව හව කාවතු .ව Oxygen 

cylinders්්ව බවපතහව හිඟහ කව තිේබ ්ව.ව ටන්ව .ම තිවටමිහනි ව

ඒකාලවසි්ුමම වේම  කා ක   

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වපසුගිහව්්ේර්වේ  ්ැම්බර්ව
03්ැනිව  වව ම ම ව ේම්ව ්ර ථ හව ටැ ව කාාවව කාව ේකා ල ව වව්යව
පවර් ථ්හවනිේහය් හවකාව වුැම වපැත්තකිතුම වකාෑවේකායවට්ව වම ඩව
ට්ව වපන්ෂ්ඨව්ර වකිහවවනිතු වවකාහව;විපුව්වකාහව.වඑාට්තුතේතව
හිලපුව ිග්රවම වතය්වේහ කව වූව ේබතු්මිතුව ඩි්ථේර්මේව ම ැතිවටම වව ේම්ව
්වේබම ව ි්්ථාව්කාදීව හම්ව කින්ව ්රකාව හ කව කාවතු ව ගිහව
ේම  ේු තකාවඑවටම වලවසිසිධව්රුවවවඑල්  ්වේ් ේකා ලවඑවටම වවකිහපුව
කාාව් කව ම ම ව එ වව කි ්ව.ව එවටම වව ේම තු ව ේම ේුම ව කි ්ව.ව "ම ම ව
 ැතුව ්වඩිේ්තු ම්.ව ුැබැි  ව කා් වව ේුයව ම වව කීව ේද්ව ්ැබැසිතුම ව
.ේ්ේසි.වම ලවකිහතු වතිේබතුේතුවඑ වවම වවකීවේද්ව.ත්තවබ්වබබලව
ිුතු ලව ්ැබීම ව ටැ ව ම ලව .තිව ්තුේතුව ්වටල කව ේ  ්ව දුකා කව
බ්ි .ව එ වව ම වව කීව ේද්ව බබලව ි්තු ලව ්ැබීව තිේබතුේතුව ේ් ව
ේම   ්ත්වනි්වව ේ  ේ්ි  ව මිනිසුතුේබව ිවේඳය ව්ව නි්වි ."ව ටන්ව
ිම වතයවටමිහනි ව ි ව ් තවව ිවේඳය ව් කව තිේබ ්ව.ව ේම්ව ් තවව
ිවේඳය ව්වඉන රිේතවම ම වව්ේහතුවඉල්  ලීම  කවකාව ්ව වකාන් වකාවව
ිුකාවබ්තු වඑපවවකිහ්ව;වකාන් වකාවවේම්ව්ර ථ හවම ඟවුරිතු ව
එපවවකිහ්ව.ව 

ටන්ව.ම තිවටමිහනි විේප්වවේට්ව ැතුවcommunity spread එකා කව
තිේබ ්ව  ව ැද් වකිහ්වව ැතු්ත්වබබවටමිහලවකිහතු වපුළු්තු  ව
න ටලම ව කිහවේට ව ආ්වේතු ව ්ම ව්ව ්යවප්තිහ කව -ව community 
spread  එකා කව -ව  ැුැ ව ේප ඩිව ේප ඩිව ේප කුන්ව ්යවප්තිහ කව -ව
cluster spread  එකා කව -වතම ි වතිේබතුේතුවකිහ්ව.වි වේම  කා ක ව
කිහතුේතු වි වතිේබතුේතුවේප කුන්ව්යවප්තිහ  වඑේුම ව ැත් ම්ව
්ම ව්ව්යවප්තිහ  වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වේම්වකාන් වව
කාවව වව ඉන රිපත්ව කිරීම ව ්ඳුවව ම ලව ත්ව සුළුව ේ ්ව් කව ්බවව
ේ තු .ව ේම්ව ආණ්ඩු්ව හාවර්ා්වදීව ේ්තු ලව ඕ ෑ;ව ්තය්වදීව
ේ්තු ලවඕ ෑ.වතිේබ ව්ාඛයවේල්  ඛ විමිහිරිවේ්තු ලවපුළු්තු.ව
 වේත්වඒවිමිහිරිව්ාඛයවේල්  ඛ වඉන රිපත්වකාවතු .වඑතේකා ලව්තයව
ම ත ව  ත්තව ම ත ව .ත්තව ම තව ප  ම්ව ම් වව ්වතිකාව ේ්ෞඛයව
්රිහව වම හ කව්රිහවත්ම කාවකාවතු විපලවපුළු්තු.වවේට්ව් තව්වවටහව
හම්වකින්වකාෘත්රිම ව්ැ සීම  කව-වartificial feel-good factor  එකා කව-ව
.තිවකාවතු ලවPCR පරී කෂ්ඨ විඩුවකාව්වවුරිහතුේතුව ැුැේතු.ව
PCR පරී කෂ්ඨ ව ිඩුව කාව ්වව කිහතුේතුව corona detection එකාව
ිඩුවේ් ්වවකිහ වඑකාි .වබ වඉතිතු වPCR පරී කෂ්ඨ විඩුවකාහවම ව
්ාඛයවේල්  ඛ ව ිුක්ව එළිහලව එ ව ේකා ේවය වව ්ැ්ුම වව ්රම ව හව
ිඩුව ේ් ්ව.ව ඒව ිුක් ව ුරි.ව  වේත්ව එේුම වකාවතු ව එපව.වWHO 
Guidelines්්ලව ිුක් ව න  කාලව කාවතු ලව පුළු්තුව උපරිම ව
පරී කෂ්ඨ ව ්රම ව හව කාව්ව ව වලලව ්තයව තත්ත්්හව ේුළි ව ව
කාවතු .වප්ති වතත්ත්්හවපිළිබඳ්ව.ත්තවකාාවවකාවතු ලවඕ ෑ. 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ැතුවබබවටම වලවේ්තුවවූවකාව්හවි්්තු. 
 

ගරු සජිත් මරේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு ெ ித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ම ලව ිේප්ව පැත්ේතතුව ත්ව සි වඩිව කීපහ කව ටතු ව පුළු්තු.ව ඒව

ටැ වටැලලු් කව ැුැ වටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි. 

ම ම ව ේම්ව ි්්ථාවේ ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ඉල්  ්වව න්මි ්ව ව ්තයහව

ම තව ප  ම්්ව කාලුතවටව කාවතු ව කිහ්ව.ව කාන් වකාවව WHO එකාව

ිුකම තවේ  කාවපුවvaccines්්ලවවේට්වබදුවේට්තු තුේබව්ල්  මේව

සිහ ම්වකාවතු වඑපව.වටන්ව.ම තිවටමිහ වබබවටමිහවේම්වටන්ව්භව්ලව

කිහතු ව ඕ ෑව Sinopharm එතු තව WHO එකාව ිුකම තව කාවව

තිේබ ්ව  ව ැද්  ව වSputnik V එතු තවWHO එකාවිුකම තවකාවව

තිේබ ්ව  ව  ැද් ව කිහ්ව.ව ඒව ්වේබම  ව WHO එකාව ිුකම තව

ේ  කාවපුව එතු ත්්්ලව ම ු් ව වේ ල්  ව කාැපව කාවතු ව ේම්ව ව්හව

කාලුතවටවකාව ්ව වකිහතු .වේම්ව්ර ථ ්්ලවිපලවපැුැන මේවඋත්තවවව

ි් යි . 
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පවර්මේේම්තුවට් 

ටන්ව හවන්රිව්හේ්ේකාවවවව්යවිම වතයවටම වේබවකාාවවේ දීවඑවටම වව

කි ්ව ව .ඳතුව 2 000 කව ්හිතව ේවයුල්  ව ේම්ව ් ව සිලව න ්ථත්රි කව

ම ට්ලමිතුව ු තු ව හ ව බ්.ව ේබ ේු ම ව ේු ඳි .ව .ි ව ඒව ්ැඩව

පිළිේ්හව 1010ව ් ්වරිව න්ලව පලතුව ටත්ේත්ව  ැත්ේත් ව ම ැණි කව

කුලු වු තු වඉ්ථේ්ල්  ්ව ව.ඳතුව2 000කිතුවුතත්වඒවේවයුල්  වමිකාව

ුැම ව න ්ථත්රි කකාේතම ව ු තු ව තිුද වව ේතු.ව .ි  ව එේුම ව න්වටසිමේව

නිර්ම ව හවම්ේණ්ව ැද්  ව 

ඊහඟල වව්හව්බවවදුතුවන්පිහල්  ව5 000වටැ වඑවටම වවකාාවවකාහව.ව

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව බබවටම වත්ව වව්යව වේ ල්  ව

.ම ති්වහකුවුැමිහලවකාලුතවටවකාහව.විේප්වවලවතම ි වේකා ේවය වව

්ර ථ ේතදීව ූල්යව උත්ේත්්කාව පැේ ක්හ කව -ව fiscal stimulus 

package - ්බවවේ  දුතුවවල.වකින්ම වූල්යවඋත්ේත්්කාවපැේ ක්හ කව

්බවව දුතුේතුව  ැුැ.ව නිකාම්ව ේබ න්්ලව න්පිහල්  ව 5 000ව බැගිතුව

ේ ්ව කව දී්වව ව ්ැ සීම  කව .තිව කාවව ටතු ්ව ව "බතු ව දුතු ව"ව

කිහ්ව.වන්පිහල්  ව5 000වබැගිතුවේ ්ව කව දුතු වවකිහතුේතුව වූල්යව

උත්ේත්්කාහ ක  ව ව හවිත්හිටුව් ්වවකි ්ව.වේප මේහත්විත්හිටුව

් ්වවකි ්ව.වලීන්ාව්වරිකාව තවවකාව ්වවකි ්ව.වම තකා  වේම්ව් ව

සිලව ේම  කා ව කාවතුේතු ව ඒව  තවව කාවපුව කාව්හව වටහව ේ  ේට්පුව

්වරිකා්්ලව ේප මේහව ම තව ේප මේහ කව ිහව කාව ්ව.ව වේමේතුව

ේට්වේට ව ආපුව ේප මේහව ේ  ේ්ි .ව ේ  ේට්පුව ්වරිකා්්ලත්ව

ේප මේහව ිහව කාව ්ව.ව ඒකාව ේම   ව සිහිළු් ක  ව ේම්කා ව ූල්යව

උත්ේත්්කාව පැේ ක්හ කව -ව fiscal stimulus package එකා කව -ව

කිහතුේතු ව 

ටන්වනිේහය්යවකාාව වහකාවටම නි වඉතුන හවේ වන්මි වින්තු තිව

ේවයි ව කිහ ව සිද්්තිහව ටැ ව බබවටම වත්ව ේු ඳිතුව  තු ්ව.ව

ඉතුන හවේ ව තත්ත්්හව න ුවව බ්්වව එවටමිහව ේම තු ව ේම ේුම ව

කිහ ්ව ව“We are witnessing a crime against humanity”.  ඒව

කිහතුේතු වව"ිපිවේම්වබ්වවන්මිතුේතු වම ව ්ව්ාුතිහලවඑල්  ්ව් ව

්වපවවකරව්රිහව් කවේ ්හ."වටන්ව.ම තිවටමිහනි වඒව්  විේප්වවේට්ව

පවසිචි මවකාවතු ලව ඉඩවතබතු ව එපවවකිහව ව ම ේබවකාාව්ව ි්්තුව

කාවතු ලවේපවවබබවටමිහලවකිහ ්ව.වWe do not want to see a 

crime against humanity taking place in our country.  This 

Government has been totally incompetent, inefficient in 

dealing with this crisis. They have politicized this; ඒකාව

ේද් පව්නීකාව හව කාහව.ව භූම  ව හව ්ුව ආ වු ව ්ර ථ හව

ේට ැල්  ්වව ්ේ්වව  ැවට්ව ආටම්්ව හ කව .තිව කාහවව ේතු.ව

ි්්ව ේතව ේම  කා ක ව ම්ේණ් ව ි්්ව ේතව ේ්යකාව ්ර්ව්ේබව

බ්පෑම ව ම තව ේම්වආණ්ඩු්ලව කිහපුව ේද්්ල්  ව ්ම වව ව ්ම වවව ිුකභ්ව

කාවතු ව න්ද්ධව ම් ව.වRegurgitate කාවව කාව, vomit කාවව කාව ව ඒව

්ම වවපුව ේද්්ල්  ව කාතු ව න්ද්ධව ම් ව.ව ආ වු හි  ව භූම  ව හි ව

කිහ ව්ර ථ හවවටහවම ව්වට  ව් කව්වති්ව හව්රිහවත්ම කාවකාහව.ව

 වේත් ව ්ම න්ව ් වබ්ේ ටහව ්ැබෑව න්ාු්ව ේබෞද්ධව බ්ේ ටහ කව

ුැමිහලව ේකා තු ව ේකාළිතුව තබවේට ව .ත්තව කාාවව කාහව.ව

ි්්ව ේතවේබ න්වන්ාු්වේබෞද්ධකාම  කවනිර්ම ව හවකාවේට වආපුව

ිහලව්තයහවපිළිටතු වන්ද්ධවම් ව.ව 

කාන් වකාවව ේකා ේවය වව ්ර ථ හව ේද් පව්නීකාව හව

කාවතුේතුව ැවට් ව ිපිව ුැේම යම ව එකාලව එකාවටව ේ්්වව ්තයහව ම තව

ප  ම්ව ේ්්ව ව.ත්තවම තව ප  ම්ව ේ්්වව ව -.ත්තවතිත්තව ම් ත් ව

වේට්ව ් තව්ලව ්රකාව ව කාව්ව-ව ේකා ේවය වව ම ර්  හව කාවතු ව

ිත්්ැල්  ව බැඳව ටනිවේ.ව ි ත් ව ේුලත්ව ිපිව තව වපති්න්තුලව කාාවව

කාව ්ව ව ේම්ව වලලවඋ ම්වකාවතු ව වකිහ්ව;ව වලලව ි් යව ේ්ෞඛයව

උපකාව ව්බවව ේ තු ව වකිහ්ව.වකා් ව්ත්වසිප කෂ්ඨහකිතුවඑේුම ව

ේ්්වව ැුැ.ව ව ්වම්්ර වි කාවසිප කෂ්ඨහ කවේකා ේු ම ව ේුයවආණ්ඩු්ව

ිම වන්ේ ව  ම තු ව කාකුල්  ව ම වට්ටුව  ම  ්ව.ව  වේත්ව කාකුල්  ව ම වට්ටුව

 ම තු වි් යව ැුැ ව වේට්ව් තව්වඉතවම විතුතවිසීන්තව්හල ව

ි්ු හකාල ව පීඩ හකාලව ් කව වීව තිේබ ව ේම  ේු තකා.ව ඒව නි්වව

ටන්ව .ම තිවටමිහේටතුව ඉල්  ලීම  කව කාව ්ව ව කාන් වකාවව ේම්ව

්භව්ලත් වවලලත්ව.ත්තවේුළි ව වකාව්වවේකා ේවය වව්ර ථ හලව

්ුවවසි්ුමම්ව්බවවේ තු වකාලුතවටවකාවතු වකිහ්ව.ව්්වකුත්වම ව්ව

5 කව වේළුල්  ේල්  ව ේම්ව ්ර ථ හව ම ඟව ුැව්වව වේට්ව ් තව්ලව ේ් ත්ව

 මත්රහ කව ේපතුවූව ආකාවවහලව ඒව ේද් පව් ව වඟපෑම්ව ව කාවතුේතුව

 ැවට් ව බබවටමිහව  වහකාත්්හව ිවේට ව ේම්ව ්ර ථ හලව තිව්වව

සි්ුමම  කව ්බවව ේ තු .ව සිප කෂ්ඨේතව ්රටතිශීමේව ිපිව ව -්ම න්ව ් ව

බ්ේ ටේතව ිපි-ව වලව ේ්ුකේ්තු ව ් තව්ව ේ්ුකේ්තුව ඕ ෑම ව

පරිතයවටහ කවකාවමිතු ව ඕ ෑම ව කාැපකිරීම  කවකාවමිතු ව ිේප්ව වලත්ව

්ම ඟත් ව වේට්ව ් තව්ව ්ම ඟත්ව නිවතුතවේහතුව න්මි ව බ්ව

කිහමිතු වම ේබවකාාව්වි්්තුවකාව ්ව. 
 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටන්ව1ජ් ය වඋපුල්  වට්ප්පත්තිවම තුත්රීවටම ව.වබබවටම වලවසි වඩිව

21කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 

[ි.භව.ව2.07  
 

ගරු (වවදය) ඳපුේ ගල් පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව ව ්ටකි්ව ුතවටව සිප කෂ්ඨව

 වහකාහකුවසිකරහලවේ  ේ්ි  වඑවටම වව ි ු්ථව  ැ කවූේත.ව වුැම  වම ව

එවටම වව කිහතුේතුව ේද් පව් හව ේකා ේවය වව එ කකාව ්ම්බතුධව

කාවතුේතුව  ැුැව කිහ්වි .ව  වේත්ව එවටම වව කාවතුේතුම ව ඒකා.ව

ේද් පව් හත්ව එ කකාව ්ම්බතුධව කාවේට ව තම ි ව ේකා ේවය වව

්්ාටතහව්ම්බතුධේහතුවඑවටම වව්ර වපිලවකාවතුේතු.වඑවටම වේබව

ේ බිඩිවරරිතහවටැ වවුම්බතුේත ලවන ්ථත්රි කකාේතව් තව්ව් විපිව

ේු ඳිතුව  තු ්ව.ව එවටම වේබව රරිතහව පිළිබඳව ේු ඳව ිධයහ හ කව

ිපලව තිේබ ්ව.ව ඒකාි ව එවටම වලව ුම්බතුේත ලව න ්ථත්රි කකාේහතුව

ඡතු හවඉල්  ්තු වබැන්්වේකා හ ලවආේ . 

 

ගරු නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! කාම්න්තුවේුයවටන්වම තුත්රී්වේහ කවූල්ව් හව

්ඳුවව ටන්ව 1ආරවර්හ ව ුරිනිව ිම වසූරිහව ම තුත්රීවටමිහේබව  ම ව

ේහය් වවකාවතු . 
 

ගරු පවිත්රාමේවි වන්නිආයච්චි මහත්මිය (මසෞඛ්ය 

අමාතයතුමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்ெி - சுகாதார 

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

ටන්ව නිේහය්යව කාාව වහකාවටම නි ව "ටන්ව 1ආරවර්හ ව ුරිනිව

ිම වසූරිහවම තුත්රීවටමිහව ැතුවූල්ව් හවටතවුතවටහ"වි වම වවේහය් වව

කාව ්ව.ව 
 

ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු නිමයෝජාය  කථානායකතුමා මූලාසනමයන් මවත් 
වූමයන්  ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමයසූරිය මමමනවිය මූලාසනාරූඪ 
විය.  

  அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராெனத்தினின்று அகைமவ, மாண்புமிகு (கைாநிதி) (செல்வி) 
ஹாினி அமரசூாிய அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. (DR.) (MS.) HARINI AMARASURIYA took the Chair. 
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ගරු (වවදය) ඳපුේ ගල් පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ම ම ව කිහමිතුව හිමිේතව ිේප්ව

සිප කෂ්ඨව වහකාවටම වේබවේ බිඩිවරරිතහවපිළිබඳ්ි .වඑවටම වවුැම ව වම ව

ේකා ේවය ව්ව ේද් පව් හව කාව්වව පවර්මේේම්තුවටේ දීත් ව

එළිේතදීත් ව ් තව්ව ේ  ම ඟව හ්මිතු ව ේ්ෞඛයව ිා ව ේ  ම ඟව

හ්මිතුව ව ටැලලු් ක ව ේද ්වරකාහ කව .තිව කාවතු ව ේබ ේුයව

උත්්වුවකාහව.ව ව ව ම ම වහිතතුේතුවඑහව පුදුම ව සිහවුතවටවකාවව හකුත්ව

ේ  ේ්ි .වවේම  කා  වවඑවටම වව්හග්රු හවකාව්තු වඑවටම වවපසුවප්ව

හිමිේත ව ් තව්ලව බව්ව ේබේුත්ව ේප ්පු ව ිවව සු්පති්වව ්වේබව

ිහ;වවේට්වආර්ථිකාහවකාඩවවබිඳව ම පු වම ුවබැාකු්වවේකා ල්  ්වකාතු ව

උ ම්වකාවපු වඒ්වලවිතවඋ්ථ්පුවිහ.වඒව්වේබම වවේට්ව්වතිකාව්ම්පත්ව

සිකු තු  ව්වතිකාව්ම්පත්වමිකාවකු වවේකා ල්  ්හලවසිේද්ශිකාහතුලව

ප්වවවේ තු වකාලුතවටවකාවපුවිහවතම ි වඑවටම වවපිටුප්ථේ්ේවඉතුේතු.ව

ඒව ්වේබම ව ආටම්්ව හව ුවුවව වේට්ව ආටම්්වදීව ත්ර්ථත්ව හව .තිව

කාවතු  වඒව්ඳුවවඋ ම්වදීපු විුකබ්වදීපුවිහවතම ි වඑවටම වවපිටුප්ව

ඉතුේතු.ව ඒව නි්වව වේට්ව ි්ාකාව ් තව්ව රණව හව කාහව ව ුැලව

 ්් කෂ්ඨහ කව ් තව්ව ි්ාකා්ව ඡතු හව දී්වව රණව හව කාහව ව

් තව්ලව ්ටකිහ ව  වහකාේහ කව වේට්ව ් වකරපතිව පුටුේ ව ්වඩිව

කාව්තු .ව ඒව ්වේබම ව එවටම වලව වටේ තුව ේ ේ කව බ්හකුත්ව එ කකාව

  කතිම ත්වආණ්ඩු් කව්බවවේ තු ව් තව්වපැුැදු ව.වුැබැි  විපිව

ම තකාව තිහවව ටතු ව ඕ ෑ ව ිේප්ව ව ් වකරපතිවටම වව ේ බිඩිව රරිතහ කව

ේ  ේ්ි ව කිහ ව කාවව හ.ව ව එවටම වව හඟව ේ බිඩිව ටතිව  ැුැ.ව

එවටම වේබව ව පවේර්ව හ ව ිපිත්ව ේ බිඩිව රරිතව ේ  ේ්ි .ව ව ේ්යකාේතව

න ුත වවවල්ල්  වප්වව්ැටු වවේටයලීහව්්ාටතහ කවවූවේම්වේකා ේවය වවව

්්ාටතේහතුව ිේප්ව වලව ්ැේලතු ලව ේ  දීව ේ්ෞඛයව පද්ධතිහව

නි්ැවන ්ව ්රිහවත්ම කාව කිරීේම්ව ි්ාකාව ම්්ම  ව් ව ්ටකීම ව ිපලව

තිේබ ්ව.වආණ්ඩුේ ව වපසුවේපහවම තුත්රී්න්වසිකරහලවිපිවඒව්ඳුවව

කාැපවේ් ්ව.ව 

සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව vaccines ටැ ව කාාවව කාහව.ව ි ලත්ව
ේ්යකාේතව වල්ල්  ව 50කාලව ්ැඩිව ්රම ව හ කව vaccine එකාව
ම වත්රව් ක්ත්ව පවසිචි මව කාව්වව  ැුැ.ව ව ව වලව සි්ෘතව කාව්වව
පවර්මේේම්තුවටේ ව්ැඩවකාලුතවටවපලතුවිවේට ත්වේම්වේ් ේකා ලව
ම ව්ව 8 කව ේ් ්ව.ව ඒව වේල්  ව කාව්ේතව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව කි ේ  ව
"vaccines ේබතුේතුව  ැුැ.ව ේම  කා ක ව ේම්ව කාවතුේතු ව ේම්කාව
පි්ථසු් ක"ව කිහ්වි .ව ව හිලපුව ේ්ෞඛයව .ම තිවටම ව ව -සු්පතිවටම ව-ව
කි ේ ව ේම්ව වලව ්ුතු ව එපව ව ේම්කාව ්ු්වව කාවතු ව පුළු්තුව
ේ හ කවේ  ේ්ි වකිහ්වි .වඑවටම වේබවහිලපුවේුාරි හතුවව්වේබම ව
 ුේ  ව ව පුේහ ්ථේ  වව එකාවටව කාවේට ව ්ෘත්රණහව ්මිතිව
ු වේට ව ඉතු වජ් ය්න්ව කි ේ ව ේම  කා ක  ව "ේම්කාව උ  ක ව
ේුම්බිරි්ථ්ව් කව්වේබවේවයටහ ක වේම්කාලවභහවේ්තු වඑපව වවලව
්ුතු වඑපව වේකා වේුේවකිඹුල්  ලුව  කිතු වඑපව"වකිහ්වි .වඑේුම ව
කිහපුව ිහව ි ව කිහ ්වව වලව ්ුතු ව කිහ්ව.ව ිපිව  තු ්වව ඒව
්ෘත්රණහව්මිතිවේකා ේු ම  වුැන්ේවතුේතුවකිහ්ව.ව 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වේ්ෞඛයවිා ේතවේ්ේ්කාහකුව
සිකරහලවම වත්විම්න්දුව23 කවහිමිහව.වි වේ්ව ේකා ලවජ් ය්න් වේු ව
-වේුන හතු වම ු් වේ්ෞඛයවපරී කෂ්ඨකා්න් වකානිෂ්ඨථධවකාවර්හවම ණ්ඩ්වව
-වේම්වන්හලුේ  වම -වඑකාව්තු්වඑකාවේවටවවීවේම්වවලවේම්වේකා ේවය වව
්්ාටතේහතු ව ව්ය් ේහතුවේබ්වවවටතු ලවකාැපවීේම තුවකාලුතවටව
කාව ්ව.ව ඒව ේ්ුකේ්තුවඒව ිහලව ිේප්ව ේටෞව්හ ව ව උත්තම වරවවහව
පු ව කාවතු ලව ඕ ෑ.ව ඒව ්වේබම ව ඒව ුවුවව ේද් පව් හව කාව ව
්ෘත්රණහව ්මිතිව  වහකාේහයව ඉතු ්ව.ව [බවධවව කිරීම  ක ව ඒව කිහ ව
ේු වනි්ධවරිහවවඑ ක්ත්ව්වතිකාවප කෂ්ඨේතවවම තුත්රී්වේහ ක.වඑවටම වව
ි ව කාවතුේතුව ේද් පව් හ.ව [බවධවව කිරීම  ක ව ව ඒව ්වේබම ව වසිව
කුවේේද් ථව කිහ ව පුද්ට්හව -ව [බවධවව කිරීම  ක ව ිපිව  ැ ව ටතු ලව
ඕ ෑ ව -ව [බවධවව කිරීම  ක ව ටන්ව වේජිුදර්ව වතරම වතුව ම තුත්රීවටම නි ව ම ම ව
බබවටම වේබව  ම ව කි ේ ව  ැුැ.ව බබවටම වව ම ලව කාාවව කාවතු ව ඉඩව
ේ තු .විපිවේම තැ දීව ැ ටතු ලවඕ ෑ වේද් පව් හවකාව විහව
්ුවසිප කෂ්ඨව වහකාවටම වේබ- 

 

ගරු මේුත කුමාර් මහතා  
(மாண்புமிகு மவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ටන්වම තුත්රීවටම නි, බබවටම වවජ් ය්වේහ කවනි්වවම ලවපැුැන මේව

කිරීම  කව කාවව ටතු ව තිේබ ්ව.ව ත්ම ව ිවව පැණිහව තිේබ ්ව , 

 ැත් ම්වපැණිහවඉ්ව ? 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒකාවpoint of Order එකා කවේ  ේ්ි  වවටන්වම තුත්රීවටම ව. 

 

ගරු (වවදය) ඳපුේ ගල් පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

බබවටම තු්වව ව වේට්ව ් තව්ව ේ  ම ඟව හ් ්ව.ව ව ව ිපිව .ත්තව

 තු ්ව.ව ව ඒව නි්වව වේට්ව ් තව්ව ේ  ම ඟව හ ්වව ්වේබව ිපිව

ේ  ම ඟවහතුේතුව ැුැ.වඒකාවම තකාවතිහවවටතු .වඑේුම වේ  ම ඟව

හ විහව.ති.වව වේත් විපිවඑේුම වේ  ම ඟවහතුේතුව ැුැ.වව 

ේම්ව ේකා ේවය වව ්්ාටතහව ම ැඬව පැ්ැත්වීම ව ිපලව තනිහම ව

කාවතු ලව බැරිව ්ැඩ ක.ව ව්හ ව ේ්ෞඛයව ිා  ව ම ුව ් තව්ේබව

්ුේහයටහව ්ුව එකාවේවටකාම ව ුවුවව තම ි ව ේම්ව ේකා ේවය වව

්්ාටතහව ම ැඬව ප්ත්්තු වුැකිව ේ්තුේතු.ව වේළුව ේ්යකාහම ව ඒකාව

බප්පුවකාවවතිේබ ්ව;වබප්පුවේ්්වවතිේබ ්ව. 

Vaccines ටැ ව කාාවව කාහව නි්වව ම ම ව ේම්ව කාවව හත්ව ම ත කව

කාවතු ලව ඕ ෑ.ව ි ව ේ් ේකා ලව ඉතුන හවේ ව ් ටු ේහතුව

න්හහලව 3කාලව සිතවි ව vaccines ්බවදී්වව තිේබතුේතු.ව Vaccines 

ු  ව වේට්ව තත්ත්්හත්ව ඒකාි ව කිහ ව එකාව ම තකාව තිහවව ටතු .ව

 වේත් ව ව ි ව ේ් ේකා ලව ිපිව ් කෂ්ඨව 9කාලව ිකරකාව ්රම ව හකාලව

vaccine එකාව ්බවව දී්වව තිේබ ්ව.ව ිපිව vaccines ේටේ  ව

ේකා ලත්ව බබවටම තු්වව කාැම ැතිව ම්ේණ්ව  ැුැ.ව ිපිව ේ් ත්ව වල කව

්ම ඟව වව්යතවතුත්රිකා්වකාාවවකාහත්වකාැම ැතිව ැුැ.ව ඒ්වලවWHO 

එේ කව approval ඕ ෑව කිහ ්ව.ව ්ම ුවව ේ්්ව්ලව කිහ ්වව

“Approval ඕ ෑව ැුැ වතිේබ වඑතු ත කව්බවවේ තු ”වකිහ්ව.වව

ිපි ව ිපලව ඕ ෑව ේද්්ල්  ව කාවතුේතුව ැුැ.ව ව සිේ ේෂ්ඨඥවජ් ය්න්ව

.වටළුව ිේප්ව ේ්ෞඛයව ිා ව නිර්ේද් ව කාව ව ේද්්ල්  ව තම ි ව ිපිව

කාවතුේතු.ව ඒව ්ම්බතුධව සිේ ේෂ්ඨඥහතුව කිහ ව ඒ්වි ව ව කාවතුේතු.ව

ආණ්ඩු් කවසිකරහලවිපිවිපලවඕ ෑවඕ ෑවේද්්ල්  වවකාවතුේතුව ැුැ.ව

ිේප්වව්ේතව් වකරපතිවටම ව විටම ැතිවටම ව වේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහවඒව

ආකාවවහලවකාලුතවටවකාවතුේතුව ැුැ.ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ිපිව ව්හ කව සිකරහලව ිේප්ව

capacity එකාලව ්ැඩිහව PCR පරී කෂ්ඨ ව ්රම ව හව ්ැඩිව කාව්වව

තිේබ ්ව.ව ි ව ේ් ේකා ලව  ්්කාලව කාව ව පරී කෂ්ඨ ව ්රම ව හව

15 000ව   ක්වව ්ැඩිව කාව්වව තිේබ ්ව.ව ිපලව ම තකාි ව 1010ව

ේ ්ැම්බර්වම ව්ේතවිපිව ්්කාලවPCR පරී කෂ්ඨ වකාේහේව23 000 කව

සිතව.ව ි ව ේ් ේකා ලව ඒව ්රම ව හව 15 000ව   ක්වව ්ැඩිව කාව්වව

තිේබ ්ව.ව එවටම තු්වව ICU bed capacity එකාව ටැ ව.තර්ව.ව ි ව

් ව සිලව ේකා ේවය වව ේවයගීතුව ්ඳුවව පම   කව ICU beds 246 කව

තිේබ ්ව.ව ිපිව ේම්ව ්රම ව හව ත්දුවලත්ව ්ැඩිව කාවමිතුව හ ්ව.ව

ත්දුවලත්ව බ කන්්තුව ධවරිතව්ව ්ැඩිව කාවමිතුව ඉතු ්ව.ව  ැතුව

තිේබ ්වලව්ඩවවන්හහලවේ න්හහකිතුවබ කන්්තුවධවරිතව්ව්ැඩිවකාවව

ටතු වපුළු්තුවකිහ්වවබ කන්්තුව්පහ විහවකිහවවතිේබ ්ව.වවිපිව

ආණ්ඩු් කව සිකරහලව ේම්ව ව ්ර ථ හව ේද් පව්නීකාව හව කාවතු ව

හතුේතුව  ැුැ.ව ව ි් යව කාලුතවටව ිපිව ුරිහවකාවව්ව ්රිහවත්ම කාව

කාව ්ව.ව වලව ්ුතු ව කිහ ව බ්ථතවර්්වව ම තකාව තිහවව ටතු  ව

නි්ැරැන ම වක්රම හවිපිවකිහපුවක්රම හි වකිහ වඑකා.වවඒවකාවව හවව්ේතව

85 86 



පවර්මේේම්තුවට් 

ජ් යව නි්ධවරිතුේබව ්ාටම හව එ වත්ව කි ්ව;ව ි ත්ව කිහ ්ව.ව ඒව

සිේ ේෂ්ඨඥහතුේබව ි ු්ථව ිුක්ි ව ිපිව ්රිහවත්ම කාව ේ්තුේතු.ව වලව

්ුතු වකි ්ව;ව් වකරපතිවටම වවඒවකාවව හවිු්වවවලව්ැතර්ව.වවලව

සි්ෘතවකාවතු වකි ්ව.වStepwise වලවසි්ෘතවකාහව.වි ව් වේකා ලව

ිේප්වව්හවරණව හවකාව්වවතිේබ ්ව වේම්වzonal lockdown එකාව

තම ි වේු ඳම  - 

 

ගරු ලක්ෂ්්ඨමන් රීරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Madam Chair, I rise to a point of Order. 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව එවටම වව කි ්ව ව ිපිව වලව

්ුතු වකිහ ්වවකිහ්ව.ව.ත්තව් ේහතුම වවවලව්ුතු වකිහ්වව

්රන්ද්කරේතවපු්ත්වපත්්්ලවකි ේ විේප්වසු ර්ශිනීව්ර වතුදුපුල්  ේල්  ව

ම ැතිනිහි .වඑවටමිහවජ් ය්රිහ කවුැමිහලව්ෘත්රණහවම තහව්රකාව ව

කාහව.විපිවඑවටමිහලවටන්වකාව ්ව. 

 

ගරු (වවදය) ඳපුේ ගල් පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

බබවටම තු්වව පල්්වේට .ව ිපිව වලව ්ුතුේතුව  ැති් ව ම  වව

ආර්ථිකාවකාහම  වකාව හ කවවඑ කකාවකාලුතවටවකාවේට වහ ්ව.විපිව

 micro-lockdowns්්ලි ව හතුේතු.ව ඒව ේ්ුකේ්තුව තම ි ව PCR 

පරී කෂ්ඨ වධවරිතව්ව්ැඩිවකාව්වවතිේබතුේතු.වව්්ාටතවේවයටවසි යවව

ිා ේහතුව  ත්තව ්ැබීේම්දීව ේප ඩිව ්ර ථ හ කව තිේබ ්ව.ව ඒව

කාවව හත්ව හම්තව කව දුවකාලව ිපිව නි්ැරැන ව ම ට්ලම ලව ේටේ  ්ව.ව

ේම  කා  ව “සු්පතිවටම ව”ව පත්ව කාවපුව ිහි ව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා ේතව

ව.තැම්වවේල්  වපුටු්්වඉතුේතු.වඒවනි්වවහම්වහම්වකාවව ව්්දීවිපලව

ටැලලුව .තිව ේ් ්ව.ව ව  වේත් ව ව ඒව ටැලලුත්ව ම ඟව ුැවේට ව ිපිව

ආණ්ඩු් කවසිකරහලවඉන රිහලවහ ්ව.ව 

ඒව ්වේබම ව ිපිව ආණ්ඩු් කව සිකරහලව එතු ත්කාව ව ්ැඩව

පිළිේ්හවවලලවුුමතු්වවදුතු ව.ව් කෂ්ඨව ්හකාලව්ැඩිව්රම ව හකාලව

පහවේව ම වත්රව්ව ්බවව දුතු ව.ව  ැතුව ් කෂ්ඨහකාලව කිට්ටුව ්රම ව හකාලව

ේ ්ැනිව ම වත්රව්ත්ව ේ  ්ව.ව ිපලව Sputnik V එතු ත්ව 25 000 කව

.සිල්  ්වව තිේබ ්ව.ව එහිව ේ ්ැනිව ේකා ල්ත්ව ඒසි.ව නිේවයධවහ හව

් වපම්්කාලවිපිවන්පිහල්  ව20 000 කව්බවවේ  ්ව.වන්පිහල්  ව5 000ව

ඒ්වව ේ කා කව කිහ්වව ටන්ව ්ජිත්ව ේ්රේම  ව්ව ම ැතිවටම වව ඒකාව මිකා කව

ුෑල්  ලු්ලව් කවකාහව.වනිේවයධවහ හව් ව්ෑම වපම්්කාලම වන්පිහල්  ව

20 000කාව බඩුව ම ල්  ් කව ්බවව ේ  ව බ්ව බබවටම තු්වව ම තකාව තබවව

ටතු . 
 

ගරු මහක්ටර් අ් පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு சஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
ත්ම වදී්වව ැුැ. 

 

ගරු (වවදය) ඳපුේ ගල් පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ත්ම වබඩුවම ල්  ්වදී්වව ැත් ම්වඒවපිළිබඳ්වකාන් වකාවව ැුකම්ව

ේ තු .ව ැුකම්වදුතු වම වඒවබඩුවම ල්  ්ව්බවව වේ  ්ව.වභහවේ්තු ව

එපව.ව ිපිව ඒව න්හල්  ්ව ආණ්ඩු් කව සිකරහලව  ැතුව කාව ්ව.ව ේ්ෞඛයව

ිා හවිපලවසිේ ේෂ්ඨව  කතිහ කව්බවවේ  වබ්විපිවසිවේ ේෂ්ඨේහතුවේම්ව

ි්්ථාවේ ව ව ම ත කව කාවතු ව ඕ ෑ.ව ඒව ්වේබම  ව ආව කෂ්ඨකාව ිා ව

සිවේ ේෂ්ඨව   කතිහ කව ්බවව ේ  ්ව.ව ම ුව ් තව්ේබව  වහකාත්්හත්ව

්බවව ේට ව ිපලව ේම්ව ේකා ේවය වව ්්ාටතහව ම ඟව ුව්වව ටතු ව

පුළු්තු.ව ම ුව ් තව්ේටුකත්ව ිපිව ේම්ව ි්්ථාවේ ව ඉල්  ලීම  කව

කාවතු වඕ ෑ වවේ්වආ්ව වපැහැඳවවේ්ෞඛයවආව කෂිතව්රිහවවම වර්ටව

පැකිළීම කිතුව ේත ව්ව ිුකටම  හවකාවමිතුව ව්හව ේට ව හ ව ්ැඩව

පිළිේ්හලව   කතිම ත්ව  වහකාත්්හ කව ්බවව ේ තු ව කිහ්ව.ව ව ම ම ව

සිප කෂ්ඨේහතුව ි ව ඉල්  ්වව න්මි ්ව ව බබවටම තු්වව වකාවතුේතුව  ැුැව

කිහ වේද් පව් හවේම්වේකා ේවය වව්්ාටතහත්වඑ කකාවකාවතු ව

එපවව කිහ්ව.ව ව කාන් වකාව ව ිවපිත්ව එ කකාව එකාවටව ේ්තු ;ව ිපිත්ව

එ කකාවඑකාව්ැඩවපිළිේ්හකාලවඑතු .ව 

ටන්ව්ජිත්වේ්රේම  ව්වම ැතිවටම වවfield hospitals  ඉල්  ් ්ව. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්වම තුත්රීවටම නි ව ැතුවකාාව්වි්්තුවකාවතු . 

 
ගරු (වවදය) ඳපුේ ගල් පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ම ලව ත්ව තත්පවව කීපහ කව ්බවව ේ තු  ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව

ම තුත්රීවටමිහනි.වව 

එවටම වව Field hospitals ඉල්  ් ්ව.ව එවටම වව ඒව ඉල්  ලීම ව
කාවතුේතුව ්ද්භව්ේහතුව  ම්ව ේු ඳි .ව Field hospitals ු තු ව
කාමේතුව තිේබ ව hospitals ්්ව .ඳතුව මිකාව ්ැඩිව කාවව ටත්ේත ත්ව
ේු ඳි .ව ඒකාව තම ි ව ිපිව  ැතුව කාවතුේතු.ව න ්ථත්රි කකාහකාලව .ඳතුව
1 000වට ේතුව්ැඩිවකාවවටතු විපිව ැතුවකාලුතවටවකාව ්ව.වField 
hospitals ු තු වේපවවවතිේබ ව්ම්පත්විපිවකාහම  වකාව හවකාවව
ටතු වඕ ෑ.විපිවේම්වන්හල්  ්වටැ ම වහිතතු වඕ ෑ.වඑවටම වව ICU 
bed එකා කවටැ වකාාවවකාව ේකා ලවICU bed එකාකාලවේ්ේ්කාහතුව
ේකා චිරවවඕ ෑ වකිහ්වත්ව ැ ටතු වඕ ෑ.වBed එකාවදී්වවසිතව කව
බ්වේට වඉතු වබැුැ.වේම්වන්හලුවකාවව වව්ැ්කිල්  ්ලවටනිමිතුව
ිපිව ව්හ කව සිකරහලව නිහම වකාවවව ්ැඩව පිළිේ්හ කව ්රිහවත්ම කාව
කාව ්ව.ව ඒව ේ්ුකේ්තුව ිපලව උ ම්ව කාවතු  ව   කතිහ කව ්බවව
ේ තු වකිහ්වව ටන්ව ව සිප කෂ්ඨේහතුව ඉල්  ්වව න්මිමිතුව ම ේබව කාාව්ව
නිම වවකාව ්ව.ව 

ේබ ේු ම ව්ථවටතිි . 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්ව සිජිතව ේුේවත්ව ම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව සි වඩිව ිලකාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 
[ි.භව.ව2.10  

 
ගරු විජිත මහේයත් මහතා 
(மாண்புமிகு வி ித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේකා ේවය වව ්්ාටතේතව

ේ ්ැනිව රැල්  ේ්තුව පසු්ව  ැතුව වටතු්ැනිව රැල්  ්ත්ව ම වටව ේ්්වව

තිේබ ්ව.ව පහවේ්ව ේකා ේවය වව ්්ාටතහව ේම්ව වලලව ආපුව

ි්්ථාවේ වඑහවම ර්  හවකාහවආකාවවහවපිළිබඳ්වඋ තුවි ව වඒකාව

ේද් පව් ව ්වන්හ කව ව කාවව ටත්ේත්ව ආණ්ඩුේ ව ිහම ව තම ි .ව

.ත්තලම ව ටත්ේත ත් ව ආණ්ඩු් කව සිකරහලව ේකා ේවය වව

්ම්බතුධේහතුවතැබිහවුතවටවබවවතැබීම  වප්ති වි් ව ම වආණ්ඩු්ව

ුෑල්  ලු්ලව් කවකාහව.ව ඒව ි් ව ම ව්ැුැල්  ලු්ලව් කවකිරීම වනි්වව

තම ි  ව ේ ් වරැල්  ්වම වටවම්ේණ්ත් වවටතු් වරැල්  ්වම වටවම්ේණ්ත්.ව

ුතද්ධව ුවේ වපති්වහවව ම ව පසුගිහව  ්්ථ්්ව ඒකාව පිළිටත්තව.ව "ිපිව

ිකරත කේ්ේන්්කාලව ගිහව.ව ඒේකාතුව තම ි ව ේම්ව ේ ් ව රැල්  ්ව ම වටව

ම්ේණ්"වකිහ්වවඑ වවකි ්ව.ව 
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[ටන්ව1ජ් ය වඋපුල්  වට්ප්පත්තිවම ුතව  
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පහවේ්ැනිව රැල්  ්ව ි්්තුව ේ්්වව මිකාව කාව්හ කව හ ව ේකා ලම ව

ුත කේර් ව්වතිකාහතුව්ාකාව්ලවේටතු්වටතු වපලතුවටත්තව.වටන්ව

.ම තිවටමිහවම වේම්වටන්ව්භවේ වඉතවවපැුැන මේ්වකි ්ව ව"ුත කේර් ව

්වතිකාහතුව කිහිපේ ේ කුව කාටු වහකාව සීදූේ ව ේුයල්හකාව  තවව

ේ්්වව ඉඳ්වව තිේබ ්ව.ව එතැනිතුව ේ ් ව රැල්  ්ව ම වටව ේ්තු ව

ූල්වවම්භහව .තිව ම් ව"ව කිහ්ව.ව ඉන රිපත්ව කාවපුව ජ් යව

්වර්තවේ ත්වඒකාවඉතවවපැුැන මේ්වතිේබ ්ව.වඑේුම වතිබිහදීවතම ි  ව

ආණ්ඩු්ව ිත්තේ යම තිකාව සිකරහලව න ගිතුව න ටලම ව සිේ ේෂ්ඨඥව

ජ් ය්න්තුේබ ව ජ් ය්න්තුේබව ම තහව ේ  ්්කාමිතුව ඒව

ුත කේර් ව්වතිකාහතුව්ාකාව්ලවේටතු්වටතු වන්හලුවේද්්ල්  වකාේහේ.ව

ි ත්ව ිපිව  කි ්ව ව කින්දුව ්ටව සිභවටහ කව  ැති්ව ඉතුන හවේ්තුව

සි ව්ව ් ේහතුව්ාකාව්ලව පිරි්ථව එ වබ් ක.ව වේත්වඒකාවපව් හව

කාවතුේතුව ැුැ.වඑතැ දීවබ්තුේතුව්ල්  මේවටැ වසිතවි .වේුයලල්  ව

කිහිපහකිතුම ව  ැතුව ්වර්තවව ේ්්වව තිේබ ්වව ඉතුන හවේ ව ඉඳ්වව

.සිත්ව මිනි්ථසුව ඉතු ්වව කිහ්ව.ව බම්තුව ්ාරවවකාව වී්වව ිවේට ව

්ාකාව්ලව.සිල්  ්වවතිේබ ්ව.වඒවිහලවඑේුම වඑතු වඉඩවුැව්වව

තිේබ ්ව.විපිවඉතුන හවේ වතත්ත්්හවටැ වේබ ේුයවටැඹුරිතුවකාාවව

කාව ්ව;ව ේපතු් ්ව.ව වේත් ව ඒව ිහව එ ව එකාව පව් හවකාවතු ව

ආණ්ඩු්වත්ම ත්විේප ේු ්ත්වේ්්වවතිේබ ්ව.ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ි ව ේම්ව වි ේප ේු ්ත්කාම ව

ටැ ව කාාවව කාවද්දී ව ම ලව ම ත කව ේ් ්වව ් වකරපතිවටම වව ේකා සිඩ්වව

ආවම්භකාව ි්්ථාවේ දීව කාාවව කාේහේව ේකා ේු ම  ව කිහ්ව.ව එවටම වව

කි ේ  ව "ේම්වසින්ිලේ ේ කුවනි්වවේම  කාල වවලව්ුතුේතු වම ම ව

ේම්්වව ේු ඳලව පව් හව කාවපුව ේකාේ  ක."ව කිහ්වි .ව එ වව ුරිව

උ්වන්ේ්තුව ඒ්වව කි ේ .ව "ේම  ේහතුව කාල්  ප වව කාව්වව ්ැඩව

කාවතු ව ඕ ෑ"ව කි ්ව.ව "Panic ේ්තු ව එපව"ව කි ්ව.ව "Panic 

ම්ේ  ත්ව ් තව්ත්ව panic ේ් ්ව"ව කි ්ව.ව "ම ේටතුව ිු ්ව ව

න්ාටප්පූන්ේ ව ේකා ේු ම  ව කාේහේ ව ඉතවමේේතව ේකා ේු ම  ව කාේහේව

කිහ්ව.ව  වේත්ව කාම්න්ත්ව ිුතුේතුව  ැුැ ව ්ාකාවේ ව ම ම ව

ේකා ේු ම  වකාේහේවකිහ්ව.විපිවේතුවේු ඳලම වකාේහේ."වකිහ්වවේතුව

කි ේ .ව කාව්වව තිේහතුේතුව ේම්!ව ේම්්වව ේද් පව් ව කාි ්වන්ව

ටු ව්ැඩවේ  ේ්ි .ව 

ේම හිදීව ඉතවව පැුැන මේ්ව සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් ය්න්තුේබ ව

ජ් ය්න්තුේබව උපේ ්ථව ිුක්ව රණතුදුව රණව ව ටතව ුතවට්ව

තිේබ ්ව.ව ුරිව පැුැන මේි  ව ේපේර් වව පිළිහතු ්ව ේ්චිරව න්ද්කරහ.ව

පිළිහතු ්ව ේ්ෞඛයව ජ් යව නි්ධවරිවටමිහව ඉතවව පැුැන මේ්ව

කිහ ්ව ව"ඒව්රේද් ේතවන්හලුවග්රවම වනි්ධවරිව්්ම්වආ්ව හව් ව

සිකරහලව තම ි ව lock down කිරීම ව කාේහේ.ව ුැබැි  ව ම ම ව  තුේතුත්ව

 ැති් ව ම ේටතුව ිුතුේතුත්ව  ැති්ව  ටවව සීම වේ ව සිතව කව ඒව

තත්ත්්හව ඉ්ත්ව කාවව තිේබ ්ව"ව කිහ්ව.ව ුවේ වපති්වහවව ඊේතව

වවත්රිේතව රූප්වහිනීව ්ැඩ්ලු කාදීව කි ්ව ව "ුතවව ්ේලතුව

.ම ති්න්තුේටතුව calls ආ්ව.ව ඒව calls හිතු වව ඒව ්රේද් හව සි්ෘතව

කාවතු වන්ද්ධවම් ව"වකිහ්ව.වඑතේකා ල වකාම් වඒවරණතුදුවටතුේතු ව

ජ් ය්න්  ව සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් ය්න්  ව වේද් පව් ඥේහය  ව ඊලව

උඩිතුවන්මි වකාම්න්තුවේුයවවේකාේ  ක  ව 

ටන්ව සු ර් නීව ්ර වතුදුපුල්  ේල්  ව ම ැතිනිහව සිෂ්ඨහව භවවව වව්යව

ිම වතය්රිහව සිකරහලව ඉතවව පැුැන මේ්ව කි ්ව ව "ිපිව ේ්ෞඛයව

ිා ේහතුව නිර්ේද් ව ඉන රිපත්ව කාහව.ව ්ාරව ව සීම වව .තිව කාවතු ව

නිර්ේද් ව ඉන රිපත්ව කාහව.ව ඒව ේහය් වව පවව ව ම් ව.ව ඒ්වලව .තරම්ව

කාතුව දුතුේතුව  ැුැ.ව ඒේ කව ්රතිල්හව සිකරහලව තම ි ව ේම්ව වටතු් ව

රැල්  ්ව.තිව ේ්්වව තිේබතුේතු"ව කිහ්ව.ව කාම් ව ඒකාව පවව ව කාේහේ ව

ේකා සිඩ්ව ේවයටව පව් ව කාලුතවට භවවව වව්යව .ම තිව බබවටමිහි .ව

ුැබැි  ව බබවටමිහම ව කිහ ්ව ව "ඒව ේහය් ව්ව ේ්ෞඛයව ිා ේහතුව

ඉන රිපත්ව කාහව.ව ුැබැි  ව ඒකාව පවව ව ම් ව"ව කිහ්ව.ව කාම් ව පවව ව

කාේහේ ව ඒකාවවව ේම්ව වේට්ව ් තව්ව  ැ ටතු ව කාැම ැතිි .ව ිම්න්දුව

උත්්්වකාව්හව හිතු වව.තිව ේ්චිරව එකා කව ේ  ේ්ි ව ේම්කා.ව  ැතුව

ේම්විහවකිහතු වු  ්ව විම්න්ද් ලව් තව්වටම තුවබිම තුවගිහව ව

සිේ ය ව රවරිකාවව ගිහව ව ඒේ කව ්රතිල්හ කව සිකරහලව තම ි ව ේවයටහව

්යවප්තව ම්ේණ්ව කිහ්ව.ව  ැුැ.ව ඒකාව ම ුවව ි්තයහ ක.ව ශ්රීව

්හ්ර්ධ පුවව සි ථ්සි යව්ේතව පර්ේතෂ්ඨ ව කාණ්ඩවහම ව ිේ්රේල්  ව

ම ව්ේතව 08්ැනිව  වව ව් ව ේකා ලව ඉතවව පැුැන මේ්ව ් වාව කාව්වව

කි ්ව වබ්රිතව යේතවතිේබ ්වවුවව්ම ව ව්ි ව්ථව්රේේ හ කව ැතුව

්ාකාව්ව වටහව ්යවප්තව ේ් ්ව ව ඒකාව භහව කාි ;ව ්වතහව ුවුවව ඒව

්ි ව්හව ්යවප්තව ේ්තු ව පුළු්තුව කිහ්ව.ව ඒව කි ේ ව ිලුත්ව

ිම්න්ද් ලවකාමේතු.විේ්රේල්  වම ව්ේතව08්ැනිව වවඒකාව්රකාව වකාේහේ.වඒව

ිුක්ව ආණ්ඩු්ව ටත්ව රණතුදුව ේම   ්ව  ව ආණ්ඩු්ව එම ව සිේ ේෂ්ඨඥව

උපේද් කාහතුේබව නිර්ේද් ්්ලව ිුක්ව ටත්ව ්රිහවව ම වර්ටව

ේම   ්ව  ව ්රිහවව ම වර්ටව කින්් කව ටත්ේත්ව  ැුැ.ව ඒව නි්වව ේම්ව

තත්ත්්හව ුරිහවකාවව්ව පව් හව කාවව ටතු ව බැරිව වීම ව පිළිබඳව

්ටකීම වභවවටතු වඕ ෑවආණ්ඩු්ි .වි ත්වතිේබ වතත්ත්්හවඒකාව

තම ි .වි ත්වකාි ්වන්වටු ්ව.වකාි ්වන්වටැතර්වලවසිහවුතවටව්ැේඩ්ව

ේ්තුේතුව  ැුැ.ව ි ව ම ුව ේප ේහ ්ලව බැුැ්වව බ්තු .ව PCR 

පරී කෂ්ඨ ව ්රම ව ්ත්්ව කාවතුේතුව  ැුැ.ව ේම්ව ඊේතව ේපේර් වව

හතුතම්ව ඒව ්රම ව හව ්ැඩිව කාහව.ව  වේත් ව පසුගිහව කාව්ේතව

බබවටම තු්වවඒකාවිත්ුැව්වවතිුදේණ්.වPHI ම ුත්්න්තුලවකිහ්වව

තිුදේණ් වඒවපරී කෂ්ඨ වකාවතු වඑපවවකිහ්ව.වේ් වේම  කා්ත්වඕ ෑව

 ැුැ ව ් වකරපතිවටම වව මීවේේර්ව ගිහිල්  ්වව ප්ත්්පුව "ටම ව ්ම ඟව

පිළි්ඳව"ව ්ැඩ්ලුේතුදීව එහිව ටම්්ැන්ේහ කව කිහ ්ව ව

"් වකරපතිවටම නි විපලවPCR හතුත්රහ කව්බවවේ තු  වේම්වේවයටහව

තිේබ ්ව වකිහවවුුම වටතු "වකිහ්ව.ව් වකරපතිවටම වවේම  කා ක ව

කි ේ  ව ුව්යේහතු ව උපුව්ේහතුව හි වව ේ්්වව කි ්ව ව "PCR 

්ැඩ කව  ැුැ.ව ඒ්වව කාවතු ව ඕ ෑව  ැුැ.ව එතු තව බ කේකායලම ව

ේ  ්ව.ව එතු තව තම ි ව උත්තවහ"ව කිහ්ව.ව එේුම ව ේතුවකි ේ  ව

වේට්ව් වකරපති.වඑතු තවඋත්තවහව ම් වඑතු තවේ තු වඑපවහැ.ව

එතු ත්ව ් කෂ්ඨව 21 කව පම  ව තම ි ව ේම්ව ් ව සිලව ේට ැසිත්ව

තිේබතුේතු.වඒවඑතු ත්්මේතුව් කෂ්ඨව9 කව්වේබවතම ි ව් තව්ලව

්බවවදුතුේතු.වේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව හවඉතවවපැුැන මේ්වනිර්ේද් ව

ඉන රිපත්ව කාහව ව ් තව්ේටතුව ් කෂ්ඨව 240කාලව ්ත්ව එතු තව ්බවව

දුතුේ  ත්වපම  ි වේම්වේවයටහවපව් හවකාවතු වපුළු්තුවකිහ්ව.ව

 වේත්ව ි ලත්ව ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව ්බවව ේ තු වක්රම ේ  හ කවුැදුේ ව

 ැුැ.ව ඒව පහවේේ්නිව එතු ත්ව ම වත්රව්ව කින්ම ව පව් හ කව  ැති්ව

ිහවේල්  ව හ ව සිකරහලව තම ි ව ්බවව දුතුේතු.ව සිෂ්ඨහහව භවවව වව්යව

ිම වතයවටමිහව සිකරහලව බබවටමිහව ඒකාලව සින්ද්ධව ම් ව.ව ිපිව ඒකාව

 ැ කකාව.ව  වේත්ව ඒකාව තම ි ව ආණ්ඩුේ ව රණව හව ම්ේණ්.ව ඒව නි්වව

කාවව හව ුරිව පැුැන මේි .ව ේම්ව ්ම්බතුධේහතුව ් ව සිේ ේෂ්ඨඥව

ජ් ය්න්තුේබව ම තහලව .තරම්ව කාතුව ේ තුේතුව  ැති්ව ඒ්වව

ේඩය්ර්වකාව්වවතම ි ව -ිේ  කවුැම ේද්ම වේඩය්ර්වකාව වසිකරහලම ව

වඒ්වත්ව ේඩය්ර්ව කාව්වව තම ි -ව ේද් පව් ව රණතුදුව රණව ව ටනිමිතුව

ආණ්ඩු්ව ි ව ිත්තේ යම තිකාව ේ්්ව ේම්ව ටම  ව හතුේතු.ව ඒේ කව

්රතිල්හ කව සිකරහලව තම ි ව ි ව ් ව සිලව ේකා සිඩ්ව වටතුේ්නිව රැල්  ්ව

්යවප්තවේ්්වවතිේබතුේතු.ව  ැතුවේම්කාව්ම ව්ටතවේ්්වවඉ්වි .ව

 ැතුව ේම්කාව බ්රැතුඩි ක්ථව ේප කුවත්ව ේ  ේ්ි  ව පෑළිහේට ඩව

ේප කුවත්ව ේ  ේ්ි .ව ේම්කාව ්ාකාවේ ව ්ම ව්ටතව ේ්්වව ඉ්වි .ව

් තව්ව බවපතහව උ්දුවකාලව ් කව ේ්්වව ඉතුේතු.ව  ැතු්ත්ව

නිුතම වනීවේ්්ව වුරිහලවකාල්  ප වවකාව්වවරණතුදුවරණව විවේට ව

ේම්වවේට්ව් තව්වසිපතලවපත්වකාවවතිේබ වේම්වතත්ත්්හව්ම  හව

කාවතු ව ්ුවම ව පිහ්වව ටතු ව කිහවව ඉල්  ්වව න්මිමිතු ව ම ම ව  තවව

ේ් ්ව.ව්ථවටතිි . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීහඟල වටන්වපිහල්  වනි වතුතව වන්ල්  ්වවවව්යවිම වතයවටම ව. 
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ගරු ළියේ නි ාන්ත ද සිේවා මහතා (කාන්තා හා ළමා 

සාවර්ධන  මපය පාසේ හා රාථමික අධයාපන  පාසේ 

යටිතල පහසුකේ හා අධයාපන මසේවා යාජාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த ெில்வா - மகைிர் மற்றும் ெிறுவர் 

அபிவிருத்தி, முன்பள்ைி மற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, பாடொமைகள் 

உட்கட்டமமப்பு வெதிகள் மற்றும் கல்விச் மெமவகள் 

இரா ாங்க அமமச்ெர்)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of 
Women and Child Development, Preschools and Primary 
Education, School Infrastructure and Education Services)  
ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ි ව ම ම ව ේම්ව

ආම තුත්ර හව කාවතුේතුව ප කෂ්ඨ ව ම ත්ව  ව පුද්ට්ව ම ත්ව ව රැ් කව

තිේබ ව උත්තරීතවව ්භව් කව වටහි .ව ේම   ව ේබදීම්ව තිුද ත්ව ිපිව

න්හලුේ  වවජී්ත්වේ්තු වආ්ි ;වම ැේවතු විකාැම ැතිි .වුැබැි  ව

ේම්වන්හල්  ්වි්ේබයධවකාවවටත්විප ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව්ටවකි්වුතවටව

්භව් කව් වේම්වටන්ව්භව්වනිේහය් හවකාව විපවි වුැන්ේව ව

ආකාවවහ ව කාාවව කාව ව ආකාවවහව පිළිබඳව  ැ්තව  ැ්තව න්හිපත්ව

කාවතු ව ඕ ෑ.ව එේ්ේව න්හිපත්ව කාවමිතුව ිපිව ේබේුසිතුව කා ටවටුව

ේ්තු ව ඕ ෑව කිහ්වි ව ම වව හිතතුේතු.ව එේුම ව කිහතු ව ්රධව ව

ේුේවට් කව තිේබ ්ව.ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ේටයලීහව ් ේහතුව  ැ්ැතුතව

්්ාටතහ කව තිේබ ව ි්්ථාව්කාව දීව ්ටව කි්ව ුතවටව සිප කෂ්ඨහ කව

ුැමිහලව සිප කෂ්ඨේතව කාවර්හව භවවහව නි්ැරැන ්ව ඉටුව ේ් ්වව   ව ඒව

්වේබම ව ම ු් ව නිේහයජිතහතුව ුැමිහලව ේම්ව උත්තරීතවව ්භව්ලව

ිපව ේතයවවව පත්ව කාවව එ්පුව ඒව ආ වණීහ ව ිහිා්කාව ් තව්ේබව

ජීසිත්්ලවප කෂ්ඨ වපවලවේද් පව් ේහතුවේත ව්විපව්ටවකිහ ්වව

 වකිහ වඑකාවපිළිබඳව ැතුව ම්වපැුැන මේව්ැකාහ කවතිේබ ්ව.ව 

ම ම ව ්වටටුව ේ් ්වව සිප කෂ්ඨව  වහකාව ටන්ව ්ජිත්ව ේ්රේම  ව්ව

ම ැතිවටම ව ව ඒව ්වේබම ව ටන්ව සිජිතව ේුේවත්ව ම ැතිවටම වව .වටළු්ව දීර්ඝව

කාව්හ කවේම්ව්භව්වනිේහය් හවකාවපුවටන්වම තුත්රීවටම තු්වවකාාවව

කාහවලවපසු්වකාාවවකාවතු ව්ැබීම වටැ .වසිප කෂ්ඨව වහකාවටම වවකාාවව

කාේහේව කාැ ඩව්ව පිළිබඳි .ව කාැ ඩවේ ව එතු ත්ව එකාවටව කිරීම ව

්ම්බතුධ්වකි ්ව;ව එේුේව ම වත්රවවේම චිරවව්ාඛයව් කව්බවවේ  ්වව

කි ්ව.ව ිේප්ව වේට්වෂෂ්ඨධ්්ව තිේබ ව හිඟහ කව ටැ ව එවටම වව කාාවව

කාහව.ව ුැබැි  ව එවටම වලව ිම තකාව ේ්්වව තිේබ ්ව ව ම ුව බැාකු්ව

ේකා ල්  ්වකා ේකා ලවපැ්ැතිවආණ්ඩු්වවටහවඑවටම වවන්මිහව වඑවටම වවඒව

ආණ්ඩු්ව නිේහය් හව කාහව ේකාේ  කව කිහ ව එකා.ව ටන්ව සිප කෂ්ඨව

 වහකාවටම වලව ිම තකාව ේ්්වව තිේබ ්ව ව බව්වෂෂ්ඨධව ේට ැල්  ්වවවව

ිහිා්කාව ් තව්ේබව ජීසිතව සි ව ව කාවපුව ආණ්ඩු්කාව හිලපුව

ේකාේ  කව කිහ ව එකා.ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේම්කාව

ේබේුසිතුම වකා ටවටු්ලවකාන්  ක. 

ේ ්ැනිව කාවව හව ුැමිහලව ම වව ඉන රිපත්ව කාවතු ව සූ ව ම්ව

්තුේතුව ේම හි .ව ිේප්ව වේට්ව ්ය් හ කව.තිව ්  ව ් තව්ව  ැඩිව

පීඩ හකාලව ් කව ් ව ුැම ව ි්්ථාව්කාම ව ්වේබව ිපිව

පවර්මේේම්තුවටේ ව ේ පැත්ේත්ව ඉඳේට ව ිේප්ව ම ත්ව ව ඉන රිපත්ව

කාව ්ව;වම ුවවඋ්වන්්ලව්වකාචිඡවවකාව ්ව.වඑහවසුබ්වදීව ව ැද් ව

කිහ ව එකාව පිළිබඳව  ැ්තව  ැ්තව ේම ේ හිව කාවතු ව න්දුව ේ්්වව

තිේබ ්වවකිහ්වි වම වවහිතතුේතු.ව 

ඉතිුව්හවිවේට වබැලුේ් ත්විේප්වවේට්විම්න්දුව30 කවති්ථේ්ේව

ුතද්ධහ කවපැ්වට වවබ්විපිව තු ්ව.වවසිප කෂ්ඨහවුැම වේම  ේු තකාම ව

කාේහේව ුතද්ධහව ි්්තුවකාවතු ව්ුේහයටහවේ  වඑකාව ේ  ේ්ි .ව

බම්තුව කාේහේව ඒව ුතද්ධේහතුව මිහැේ  ව න්ාු් ව ේ ම හ ව වේ්ථමේම් ව

බර්ටර් ව ම ැේල්  ව හ ව ්ෑම ව ිහිා්කාව ජීසිතහ කව වටළිතු ව එේුම ව

 ැත් ම්වඒවම හකාඳතුවඋඩිතුව ේද් පව් හවකාවතු වු පුව එකාි .ව

ිේප්වවලලවසු වමිහ කවආ්ව.වසු වමිේතදීත්වසිප කෂ්ඨහවේම්වකාවර්හහම ව

කාහව.වටා්වටව ව වහහෑම්වආ්ව.වඒවි්්ථාවේ දීත්වබම්තුවේම්වමිකාම ව

කාහව.ව පව්ථකුව ්රුවවහව ආ්ව.ව ිහිා්කාව ජීසිතව 300කාලව ආ්තු ව

්ාඛයව් කව ැතිවම් ව.වපව්ථකුව්රුවවේතවදීත්වේම්වේ පැත්ේත්විහව

සිසිධව ම තව ඉන රිපත්ව කාවමිතුව තම තුේබව ේද් පව් ව  යවහව පත්රහව

්රිහවත්ම කාවකාහව.වඊලවපසුවම ෑතවකාව්හකාවන්ලවම ේබවආ වණීහවවේට්ව

් තව්ව -ේම්වම වතෘවභූමිේතව් තව්-ව ව ේම ම වේටයලීහව්ය් හලව

වේතර වේ මිතුවන්මි ්ව.ව 

ිේප්ව වලලව ේකා සිඩ්ව -ව 29ව පහවේ් ව රැල්  ්වආ්ව.ව ආණ්ඩු් කව

ුැමිහලවිතිටන්ව් වකරපතිවටම ව විටම ැතිවටම වව.වටළුවන්හලුේ  වවඒව

පහවේ් ව රැල්  ්ලව ේබ ේු ම ව ්වර්ාකා්ව වේතර ව දුතු ව;ව ම ර්  හව

කාවතු ව  වහකාත්්හව දුතු ව.ව ඒව ්වේබම ව ේ්ෞඛයව  කේෂ්ඨේත්රහත් ව

ආව කෂ්ඨකාව ේ්ේ්හත්ව .වටළුව වව්යව ේ්ේ්ේතව න්මි ව න්හලුේ  වව

එකාවටේ්්වව ඒව ්ඳුවවව  ැ්ැතුතව ුි හ කව ්බවව දී්වව ඒව රැල්  ්ව

ම ර්  හවකාවවටත්තව.ව 

ඉතුව පසුව ේ ්ැනිව රැල්  ්වආ්ව.ව එම ව ි්්ථාවේ ව දීත්ව සිප කෂ්ඨහව

කාලුතවටව කාේහේව ඒව සිකරහලි .ව සිප කෂ්ඨහව තම තුේබව ව ්වම්්ර වි කාව

කාවර්හව භවවහව ඉටුව කාහවව මි් කව වලව ්ුව ් තව්ව ටැ ව ව හිවටේ ව

 ැුැ.ව ිේප්ව ආණ්ඩු්ලව ේ ්ැනිව රැල්  ්ත්ව ්වර්ාකා්ව ම ැඩව

ප්ත්්තු ලවුැකිහව්ව්ැුද ව.ව ව ඉතුවපසුවවටතු් වරැල්  ්වආ්ව.ව

ඉතවම වවි්ව් ව්තුති !වවවඑතු වඑතු ම වවඋග්රව් වේම්වතත්ත්්හව

ේත්න්ම්ව ේ  ටත්ව සිප කෂ්ඨහව්රිහවවකාේහේව ේකා ේු ම   ව ව ේම්ව වේට්ව

් තව්ේබව ම හව කාඳතුව උඩිතු ව ේකා ේවය වව ේවයගීතුේබවව

ම හකාඳතුව උඩිතුව තම ව බ්හ ව ත වටන් ව ්ව ව  ව ්ව්ර්ව ව

ේ්ුකේ්තුව ේපනීව න්මිමිතුව ් තව්ව ේ් ත්ව ිතකාලව ේහ වේව

කාවතු ලව සිප කෂ්ඨහව උත්්වුව ටත්තව.ව එම ව නි්වව ම ම ව පැුැන මේ්ම ව

සිප කෂ්ඨහලව කිහ ්ව ව සිප කෂ්ඨහව ේම   ව සිකරහලව ේකා ි ව ේකා ි ව

ේද්්ල්  ව ්රිහවත්ම කාව කාවතු ව ුැදු්ත් ව කාේ ේන්් කව තිේබ ව

 වහකාහකුව ේම්ව වේට්ව නිර්ම ව හව වීව තිේබ ව බ්.ව එම ව  වහකාහවව

පිළිබඳ්ව ේම්ව වේට්ව ් තව්ව වටහව ේ් කුව සි ථ්ව්හ කව තිේබ ්ව ව

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි.ව ිම්න්දුව 30කාලව ආ්තු ව

කාව්හ කව මිනීව කා ත්ත කව බ්ලව පත්ේ්්වව තිුද වව ේම්ව වේට් වව

මිනිසුතුලව ිභහව  ව හව දීම ලව කාලුතවටව කාවපුව  වහකාහකුව ුැමිහලව

එවටම වවේම්වවටතු් වරැල්  ේල්  වියෝේහයටහලත්වවේතර වේ මිතුවඑහත්ව

්වර්ාකා්ව ව ි්්තුව කාවි ව කිහ්වව ිපලව ේ් කුව සි ථ්ව්හ කව

තිේබ ්ව.ව 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වේම්ව්්ාටතහව්ාකාව්ලවආපුව
ේ්්වේ ව ඉඳ්වව සිප කෂ්ඨහව ුැන්න් වව ආකාවවහව ඉතවම ව
කා ටවටු වහකාි .ව ්ර්තම ව ේතව ේම්ව ේටයලීහව ්්ාටතහලව වේතර ව
දුතුවේබ ේු ම ව්රබ්වවල කව් ව ්සී්තුතේතවිටම ැතිවටමිහව් ව
්න්තුඩවව ම ැතිනිහව ේබ ේු ම ව ආඩම්බවේහතුව කාාවව කාහව ව "ම ේබව
වලවේම්වසිකරහලවආව කෂ්ඨවවම්ේණ්වම ේබවවේට්ව් තව්වවටහවසි හ කව
තිුද වව නි්ව"ව කිහ්ව.ව බ  ව ඒකාව ිපිව පිළිටතු ්ව.ව ුැබැි  ව
කා ටවටු්ලව කාන් ව ිේප්ව වේට්ව න්මි ව ්ම ුවව ් තව්ව වටහව
සි හ කව ේ  තිබීම ි .ව ව සිළි්ේ්වේ්තුව ම් ත්ව කිහතු ලව ඕ ෑ වවව
ේම්ව පවර්මේේම්තුවටේ ව න්මි ව සිප කෂ්ඨේතව ම තුත්රී්න්තුව ව .වටළුව
ේ පවර් ථ්ේතම ව න්හලුව ම තුත්රී්න්තුව ව ප කෂ්ඨ ව පවලව ේේ හකිතුව
ේත ව්වවසි හ කව.ති්වකාලුතවටවකාහවව ම් විපලවේම්වියෝේහයටහලව
වේතර ව ේ තු ව ුැකිහව්ව තිුද ව බ්.ව එ වව  ්සී්තුතහව ඒව
්හග්රු හව්බවවටත්ේත් ව ව ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම වේකා ේවය වවම ර්  හව
්ම්බතුධේහතුව ඉතවම ව ේු ඳව ්ැඩව පිළිේ්හ කව ්රිහවත්ම කාව කිරීම ව
නි්වි .ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ිේප්ව ිතිටන්ව
් වකරපතිවටම වේබව වහකාත්්හවවටහවඑ්ැනිව්ැඩව පිළිේ්හ කව ව ි ව
ේ් ේකා ලව ේම්ව වලව වටහත්ව ්රිහවත්ම කාව ් ්ව.ව ඒකාව නි්වව ුැම ව
 කේෂ්ඨේත්රහ කම වනිේහය් හවකාවමිතු වවිේප්වවේට්ව් තව්ේබවජීසිතව
ආව කෂ්ඨවව කාවව ේ තු ව ි ව ් ව සිලව ඒව න්හලුේ  වව  ැ්ැතුතව
කාැපවීම  කව කාව ව බ්ව සිේ ේෂ්ඨේහතුව ේම්ව උත්තරීතවව ්භව්ව වටහදීව
ම ම වකිහතු වකාැම ැතිි . 
 
 

91 92 



2021 ම ැි ව04 

ඒව්වේබම වතම ි  විපිවුැම ේ  වම වකාාවවකාවතුේතු වි්ධව හව

ේහ වේවකාවතුේතුවම ව වපිළිබඳ් වආර්ථිකාවකාඩවව්ැටීම්වපිළිබඳ්.ව 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්වවව්යව.ම තිවටම නි ව ැතුවකාාව්වි්්තුවකාවතු . 

 

ගරු ළියේ නි ාන්ත ද සිේවා මහතා  
(மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த ெில்வா)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   

ුැබැි  ව ්ැඩිව ි්ධව හ කව ේහ වේව කාවතු ව තිේබ ව ිේප්ව

 න්්තුේබව ිධයවප හව ්වේබම ව හම වව පවපුව ව කාවතුතවව පවපුවව

පිළිබඳ්ත්ව ඒව ි්ධව හව ේහ වේව ේ  කිරීම ව ඉතවව කා ටවටු වහකාව

තත්ත්්හ කව කිහවව ම වව හිත ්ව.ව ුැම ව ේ්්වේ ම ව ්වම්්ර වි කාව

සිප කෂ්ඨහවුැමිහලවඒවිහලවපව්්ව.රිහත්ව්ැරැන ි ;වපව්්ව්ැතර්ත්ව

්ැරැන ි .ව ්රේද් හ කව lock down කාහත්ව ්ැරැන ි ;ව ේ  කාහත්ව

්ැරැන ි .වෂෂ්ඨධ්්වහම්කින්ව්රම ව හ කවන්දුවම් වව ම්වඒකාත්ව්ැරැන ි .ව

ඒවනි්වවේම්වන්හල්  ්වපැත්තකාලව ව්වවිපිවඑකාවව්වේබවප කෂ්ඨ වපවලව

ේේ හකිතුවේත ව්වඑකාලවඑකාවටවේ්්ව වේම්විහිා්කාව් තව්ේබව

ජීසිතවේබ්වවවටැනීම ලව වකාැපවේ්වේව වකිහ වපණිම්ඩහව්බවවේ තු ව

කාැම ැතිි .ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ව ම ලව ත්ව එකාව සි වඩිහ කව

ේ තු .ව ම ේබව ිම වතයවා හව කාවතුතවව ුවව හම වව ්ා්ර්ධ  ව ේපවව

පව්ල්  ව ුවව ්රවාමිකාව ිධයවප  ව පව්ල්  ව හමිත්ව පුසුකාම්ව ුවව

ිධයවප ව ේ්ේ්වව වව්යව ිම වතයවා හ.ව ිපිව ේම්ව ් ව සිලව ිේප්ව

ිම වතයවා හවවටළිතුවසි ව්ව්ැඩවේකා ල් කවඉටුවකාවමිතුවන්මි ්ව.ව

ිපි ව ිතිටන්ව ් වකරපතිවටම වත්ව එ කකාව පසුගිහව ම ව්ේතව 19්ැනිව  වව

ේම   වවට්වකාවතුතවවරැඳම්ම්වම ධය්ථාව හවසි්ෘතවකාවතු වහිමිහව.ව

එහවේවයගීතුව්ඳුවවේ්තුවකාව වේවයු් කවුැමිහලවපත්වකාවතු ලව

ිේප්ව ්ුේහයටහව ්බවව දුතු ව.ව ිේප්ව න ්ථත්රි කව ේල්  කාම්වටම වව.වටළුව

න්හලුේ  වේබව ඉල්  ලීම ව පරින  ව කාළුතවව න ්ථත්රි කකාේතව පව දුවව හම වව

රැඳම්ම්වම ධය්ථාව හලව.ඳතුව200 කවේහ  ්ව වවඑහත්ව්බවවේ තු ව

කාලුතවටව කාහව.ව ඒව ්වේබම  ව ිහිා්කාව  න්්තුව පව්ල්  ව ිධයවප හව

්ැබීම ලව ේ  ුැකි්ව ේට වව ඉතු ්ව.ව ේම්ව ් ව සිලව ිපිව ඒව

 න්්තුේබව ේපයෂ්ඨ හව ේ්ුකේ්තුව සි ව්ව ්ැඩව ේකා ල් කව ඉටුව

කාවතු ව්ැුැ්ථතිව ේ්්වව ඉතු ්ව.ව ඒවනි්වව එකිේ කාවලවතිේබ ව

්ටකීම ව්ුවුතවටකාම වපිළිබඳ්ව්ලුවේට වේම්ව්ය් ේහතුවවවලත් ව

ම ේබව ආ වණීහව ් තව්ත්ව ේබ්වවේට  ඒව  න්්තුේබව ි වටතහව

ේ්ුකේ්තුව ිපිව කාැපව ේ්වේව කිහ ව පණිම්ඩහත්ව ්බවව ේ මිතු ව

බබවටමිහලව්ථවටති්තුතව ේ්මිතුවම වවනිුඬව ේ් ්ව ව ූල්ව් වරූඪව

ටන්වම තුත්රීවටමිහනි. 
 

ගරු මුජිබුර් යහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වි වඋ ෑ් විේප්වසිප කෂ්ඨේතව

්රධව ව ්ාසිධවහකාව ් කෂ්ඨථම තුව කිරි.ල්  ්ව ම ැතිවටම වව ම වටව කාහව වවව

පවර්මේේම්තුවටව ම තුත්රීව රි්වඩ්ව බන ුතදීතුව ම ුතවව පවර්මේේම්තුවට්ලව

ේට ව ඒම ව ්ම්බතුධව කාවව හ.ව ඒව පිළිබඳ්ව එම ව පම්ේල්  ව උ සිහලව

 ැ්තව ්තව් කව  ැුකම්ව දී්වව තිේබ ්ව ව ිපවවධව පරී කෂ්ඨ ව

ේ පවර්තේම්තුවටේ ව න්මි ව නි්ධවරිේහකුලව ේකා ේවය වව ්ි ව්හව

ුැදු වවකිහ්වව එවටම වව පවර්මේේම්තුවට්ලව ්ුභවගිවකාව්තු වබැුැව

කිහ්ව.ව ිපලව ේම හව ේත්ේවතුේතුව  ැුැ.ව ේම  කා  ව උේද්ව ්න්ේ ව

එ්ැනිව පණිම්ඩහ කව ේ  ේ්ි ව ආේ .ව උ ෑ් ව කි ේ ව

කාාව වහකාවටම වේබව ි්්වහව ත්ම ව ්ැබීව ේ  ම ැතිවනි්වව එවටම ව්ව

පවර්මේේම්තුවට්ලවේටේ තු වබැුැවකිහ්වි .වම ම වහිත වුැමිහලව

 ැතුව කාාව වහකාවටම වව ම ැන ුත්ව ම් වව  ව  තුේතුව  ැුැ.ව එේුම ව

ම ැන ුත්වම් වලවප්ථේ්ේවේ් වපණිම්ඩහ කවේ  ්ව.වේම හවහිතවම තවව

ම ව ම තුත්රී්වහකුේබව ්ව්ර්ව ව කාඩව කිරීම  කව ුැමිහලව තම ි ව ිපලව

ේපේ තුේතු.ව ඒව නි්වව බබවටමිහේටතුව ඉල්  ්වව න්මි ්ව ව ේම්ව

පිළිබඳ්වකාාව වහකාවටම වවව ැුක්ත්වකාවතු වකිහ්ව. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්වුර්ෂ්ඨ වවව්කාන් වවම තුත්රීවටම ව.වබබවටම වලවසි වඩිව 20කාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 
[ි.භව.ව2.39  

 
ගරු හර්ෂ්ඨේ යාජාකරුේා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ரா கருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

්ථවටතිි  වූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි.වව 

්්වවඑකාුම වවකාවකාව්හ කවවටහවේකා සිඩ්ව-ව29ව්්ාටතහවවටවතුව

කාවතු ලව සි ව්ව   කතිහ කව ්බවව ේ මිතුව කාලුතවටව කාව ව ව ිේප්ව

ේ්ෞඛයව  කේෂ්ඨේත්රේතව න්හලුව නි්ධවරිව ම ුත්ම ව ම ුත්මීතුලව

්රාම ේහතුම වම ම වේම්වේ්්වේ ව වසිේ ේෂ්ඨව්ථවටතිහ කවපු වකාවතු ලව

ඕ ෑ.වඒව්වේබම  වුත වුවේ වපතිව ේ තුද්රවන්ල්  ්වවම ැතිවටම වව.වටළුව

ත්රිසිධවුවේ වේ  ව ේප ලීන්ේතවනි්ධවරිවම ුත්ම වම ුත්මීතුව  වසි ව්ව

ේ්ේ්හ කවකාව ්ව.ව ඒව න්හලුේ  වලව ේම්ව ේ්්වේ ව ිේප්වආරවවහව

්ුවේටෞව්හවපු වකාව ්ව.ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ම ලව ම තකාි ව මීලව ්්වකාලව

පම  ව ේපවව ිේප්ව ්ාකාවේ්තුව පහවේේ්නිව ේකා සිඩ්ව ආ්වන තහවව

ුැමිහලවචී වකාවතුතව් කවුවේම් ව.ව වඑම වකාව්ව්කා්වුකේ වතම ි ව

ිේප්ව වේට්ව පහවේ්ැනිව ේකා සිඩ්ව රැල්  ්ව.තිව ම්ේණ්. ඒව ේ්්වේ දීව

ිේප්වවේට්ව් වකරපති්වහවත් වේම ම වආණ්ඩු්ත්වඑම වකාවව හවඉතවව

්ැුැල්  ලු්ලව ටත්තව.ව සිප කෂ්ඨහව ුැමිහලව ිපිව කාන් වව කාවව වව

ඉන රිපත්වකාහවම වඒ්වවුව්යහලව් කවකාහව.වසිප කෂ්ඨව වහකාවටම වවහම්ව

හම්ව්රකාව වන්දුවකාහවම  වඒ්වවසිහිළු්ලව් කවකාහව.ව වේත්විතුතිම ලව

න්දුවම්ේණ් ව්තිවට   ක වම ව්වට   කවේම්වවලව්ුතු වන්දුවම් වව

එකාි .වබබලවම තකාව.ති ව් වකරපති්වහවවඑකාවේ්්ව්කාව.තර්ව ව

"ආ්වන තහතුව 18ේ  වි ව ඉතුේතු ව 18ේ ේ  කව ඉතු ේකා ලව ිපිව

වලව්ුතු වඕ ෑ  "වකිහ්ව.වේම්වවේට්වතිුද වවි් ව ම්වතත්ත්්හව

පිළිබඳ්ව පහවේ්ැනිව රැල්  ේ්තුව ප්ථේ්ේව ිවපිව ්ඳුතුව කාහව.ව

සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ඒව ්ඳුවව ි් යව ුන න්ව ්රතිකාවව ව ්වට්ටු ව .ඳතු ව

උපකාව  වmasks .වටළුවඒවි් යවේද්්ල්  වටැ වි්ධව හවේහ වේව

කාවතු වකිහ්වවිපිවසිමිතුවසිල වසිමිතුවසිලව්රකාව වකාහව.ව වේත්වඒව

ටැ ව ම්්ම  ව්කිතු ව උ තුදු්කිතුවකාලුතවටවකාේහේව  ැති්ව ඒකාත්ව

එ කකාම ව පැමිණිව ම ැති්ව හව ඉ් කකාව කාවේට ව කාලුතවටව කාහව.ව

සිේ ේෂ්ඨේහතුම වම ැති්ව හව්හග්රු හවකාවතු  වවටේ තුවේ කාකාව

බ්හ කව ව ්බවව ටතු ව කාවව වව පිළිබඳ්ව තම ි ව ි්ධව හව ේහ වේව

කාේහේ. 

පවර්මේේම්තුවටවම ැති්ව හවි්්තුවම් වලවප්ථේ්ේවේකා ේවය වව

ටැ ව තිුද ව ි්ධව හව ිත්ුැව්වව  ැම්ම ව.ව ේ ්ැනිව රැල්  ්ව එ ව

ේකා ලව .ත්තලම ව ේකා සිඩ්්්ලව තිුද වව ි්ධව හව ිත්ුැව්වව

 ව්වි ව තිුදේණ්.ව ුැේ  ව ේකාේ කුලව ුැේ තු  ව ම ැේව ව

ේකාේ කුලව ම ැේවතු ව කිහ්වව ිත්ුැව්වව  ව්වි ව තිුදේණ්.ව

ේකා සිඩ්ව ේ ්ැනිව රැල්  ්ව ආේ ව ේකා ේු ම   ව ේකා සිඩ්ව වටතු්ැනිව

රැල්  ්වටැ වම ම වසිේ ේෂ්ඨේහතුම වකිහතු වඕ ෑ.වේකා සිඩ්වවටතු්ැනිව

රැල්  ්වආේ වේකා ේු ම   වේකා සිඩ්වවටතු්ැනිවරැල්  ්වආේ වඒවටැ ව

ි්ධව හව ේහ වේව කිරීම ව ්ම්පූර් ේහතුම ව ිඩවහව කාවපුව නි්වි .ව

ිපලව  ැ ටතු ව්ැබි්වවතිේබ ්ව ව් ්වරිවම ව්ේත වේපබව්වරිව

ම ව්ේත ව ම වර්වටව ම ව්ේතව කාවපුව PCR පරී කෂ්ඨ ව ්ාඛයව්ව සි ව්ව
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පවර්මේේම්තුවට් 

් ේහතුවිඩුවකාව්වවතිුද වවකිහ්ව.වඑතේකා ලවආ්වන තව්ාඛයව්ව

න්හහි  වේ සීහි ව්වේබවඉතවවිඩුවම ට්ලම කාවතිුදේණ්.වඑේුම වම්ේණ්ව

ේකා ේු ම   ව .ත්තලම ව බ් ේකා ලව කාවපුව PCR පරී කෂ්ඨ ව

්රම ව හව ිඩුව කාව්වි ව තිේබතුේතු.ව එේුම ව  ැවට්ව .ත්තලම ව

ආ්වන තව්ාඛයව්විඩුවවීම  කවේ  ේ්ි වන්දුේ්්වවතිේබතුේතු.වPCR 

පරී කෂ්ඨ ව ්රම ව හව ිඩුව කාව්වව ආ්වන තව ්ාඛයව්ව ිඩුි ව කිහ්වව

ේපතු් ේකා ලව වේට්ව ් තව්ව ඒව කාවව හව ඉතවව ්ැුැල්  ලු්ලව

ටත්තව.ව 

ඊලවප්ථේ්ේ ිම්න්දුවකාව්වසීම ව්වආ්ව.වේකා සිඩ්වතිුද වහවකිහ්වව

කින්ව ේ හකාලව තුා මහ කව තිුදේණ්ව  ැුැ.ව වලව ්ම්පූර් ේහතුම ව

සි්ෘතව කාව්වි ව තිුදේණ්.ව ිේප්ව වේට්ව ්ා්ථකාෘතිහත්ව එ කකා ව ිේප්ව

වේට්ව පැ්තේට ව එ ව පුන්දුත්ව එ කකා ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව පසුගිහව

ිම්න්ද්ේද්න ත්වුරිහලව ිම්න්දුව්ම වතු වබැරිව වම් වවනි්වව ේම්ව වේට්ව

් තව්ව ්ැඩිපුවත්ව එ කකාව ිම්න්දුව ්ැම න්්ව.ව  වේත්ව ව්හව නින්ව

ේ්්ව්ලව නින්ව රණතුදුව රණව ව ටත්ේත්ව  ැුැ.ව ව්හව ටතුතවටව

්රිහවම වර්ටවඒවේ්්වේ වටත්ේත්ව ැතිවනි්වවතම ි වවටතු්ැනිවරැල්  ්ව

.තිේ්්වවතිේබතුේතු. 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේම්ව ේ්්වේ ව ව ම ම ව ේම්ව

කාවව හත්ව කිහතු ව ඕ ෑ.ව ් වකරපතිවටම වත්ව ්රකාව ව කාව ව

ආකාවවහලව ේකා සිඩ්ව පව් හව ්ඳුවව තිේබ ව එකාම ව සි්ුමම ව තම ි ව

එතු ත්කාව හ.ව  වේත්ව vaccination ටැ ව ිපලව ්ර ථ හ කව

.තිේ්්වවතිේබ ්ව.වVaccines ේ  වඑකාවි වේ් ේකා ලවේ් කුව

ටැලලු් කව බ්ලව පත්ේ්්වව තිේබ ්ව.ව බබවටම තු්වව  තු ්ව ව

Oxford-AstraZeneca එතු ත්ව ් කෂ්ඨව 21 කව සිතවව ිපලව ්ැුද වව

බ්.ව ේම්ව ේ් ේකා ලව ් කෂ්ඨව  ්හකාලව සිතවව ඒව එතු ේත්ව

පහවේ්ැනිව ම වත්රව්ව ්බවව දී්වව තිේබ ්ව.ව ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව ුැමිහලව

ත්ව් කෂ්ඨවවට කාලවඑම වඑතු තව්බවවේ තු ව ැතුවකාලුතවටවආවම්භව

කාව්වවතිේබ ්ව.ව ් කෂ්ඨව 21තුව් කෂ්ඨව 3කාලවේ ්ැනිවම වත්රව්ව්බවව

ේ  ේකා ලවේ  ්ැේබ ව් කෂ්ඨව ්හකාලවේම  කා ක වේ්තුේතු වඒව

් කෂ්ඨව  ්හලව ේ ් ව ම වත්රව්ව සිකරහලව Oxford-AstraZeneca 

එතු තව ්බවව ටැනීම ලව ේ  ුැකිව තත්ත්්හ කව .තිේ්්වව

තිේබ ්ව.ව Oxford-AstraZeneca එතු තව . ම්ම්ව කාවතු ව

කිහ්වව ිපිව න ගිතුව න ටලම වකි ්ව.ව ව්හව ේම  කා ක වකාේහේ ව ව්හ කව

ුැමිහලවඒ්වව. ම්ම්වවකාේහේව ැුැ. එම වඑතු ත්වේ  මි්ේතව්බවව

ේ තු ව කිහ්වව WHO එේකාතුව ඉල්  ලු්ව.ව ේ  මි්ේතව ේ තු ව

කිහ්වව ඉතුන හවේ්තුව ඉල්  ලු්ව.ව ේ් ත්ව ආහත ්මේතු ව ේ් ත්ව

වල්මේතුවඑම වඑතු තවහිඟවවකාෑ්ව.ව වේත් විපිවවේ ල්  වේ්තුවකාව්වව

Oxford-AstraZeneca එතු තවුරිවේ්්ව්ලව. ම්ම්වකාහවව ම් ව

ි වේ් වේකා ලවිපලවේම්ව්ර ථ හලවවේතර වේ තු වන්දුව ේ්තුේතුව

 ැුැ.වඒකාි ව.ත්ත. 

නින්ව ේ්්ව්ලව එතු තව . ම්ම්ව කාේහේව  ැුැ.ව වේමේතුම ව

. ම්ම්ව කාේහේව  ැුැ වWHO එේ කව ිුකම ැතිහව ්බවව දී්වව  ැුැව

කිහ්ව.ව ුැබැි  ව ි ව චී ේහතුව එතු ත්ව එ ්ව.ව ඒව ්වේබම ව

න්න්හවේ්තුව එතු ත්ව එ ්ව.ව  වේත්ව WHO එේ කව ිුකම ැතිහව

්ැබි්වව  ැුැ.ව එතේකා ලව ඒකාව පව්ථපවව සිේවයධීි .ව WHO එේ කව

ිුකම ැතිහව ්බවව දී්වව  ැුැව කිහ්වව ඒව ේ්්වේ ව Oxford-

AstraZeneca එතු තව. ම්ම්වකාේහේව  ැුැ.ව  ැතුවWHO එේ කව

ිුකම ැතිහව  ැතිව ේ් ත්ව එතු ත්ව ්ාකාව්ලව එ ්ව.ව ිපිව නින්ව

ේ්්ව්ලවනින්වපිහ්වවටත්ේත්ව ැතිවනි්වවපහවේවම වත්රව්වටත්ව් කෂ්ඨව

 ්හකාලවේම  කා ක වේ්තුේතුවකිහ ව්ර ථ හලවත්ම ත්වසි්ුමම  කව

 ැුැ.ව ැතුවව්හවකිහ ්ව ව"පහවේවම වත්රව්ව් ේහතුවඑකාවඑතු ත්ව

්ර්ටහකුත්ව -ව Oxford-AstraZeneca එතු තව -ව ේ ් ව ම වත්රව්ව

ුැමිහලවත්ත්වඑතු ත්ව්ර්ටහකුත්වේ තු වඋත්්වුවකාව ්ව.වේම්ව

ේ් ේකා ලව ඒව ්ඳුවව පරී කෂ්ඨ ව කාව ්ව"ව කිහ්ව.ව ඒකාව තම ි ව

ේු ඳම වසිහිළු්.වම වවහිත වසිකරහලවේම්වේ්යකාේතවඑකාවවලකා්ත්වේම්ව

්වේබවේ හ කව ම්වේ්්වව ැවට්ව.ති.වඑතේකා ලවපහවේ් වම වත්රව්ව

එකාවවලකිතුවනිෂ්ඨථපව  හවකාහවඑකාව්ර්ටහකාවඑතු තකුත් වේ ් ව

ම වත්රව්ව ත්ත්ව වලකිතුව නිෂ්ඨථපව  හව කාහව ත්ත්ව ්ර්ටහකාව

එතු තකුත්වේ් ්ව. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ත්ව සි වඩිව ේ කාකාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 

 

ගරු හර්ෂ්ඨේ යාජාකරුේා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ரா கருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

බබවටම තු්වව ේම තැ දීව කිහ ්ව ව Oxford-AstraZeneca 

එතු තව්බවවටතු වේ  ුැකිවේ්්වවතිේබතුේතුවඉතුන හවේ වි ව

තිේබ ව ්ර ථ හව නි්වව කිහ්ව.ව ඉතුන හවේ ව ්ර ථ හව .තිව ේ්තු ව

කාමේතුවිපලවි් යවඑතු ත්ව. ම්ම්වකාව්වවතිුද වව ම් විපලවඒව

එතු ත්ව ්රම ව හව ්ැේබ ්ව.ව ඒව ්වේබම වOxford-AstraZeneca 

එතු තවඉතුන හවේ වපම   කවනිෂ්ඨථපව  හවකාව වඑකා කවේ  ේ්ි .ව

ඒව එතු තවනිෂ්ඨථපව  හවකාව ව ේ් ත්ව වල්ල්  වතිේබ ්ව.ව වේත්වව

නින්වරණතුදුවටත්ේත්ව ැුැ. 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වබබවටමිහව තු ්ව වි ව් ව

සිලව ිේප්ව ිල්  ්පුව වලව -ඉතුන හව්-ව ඉතවව බැරෑන්ම්ව තත්ත්්හකාලව

පත්ේ්්වව තිේබ ව බ්.ව  වේත්ව ි ලත්ව ුැම ව  ්්කාම ව SriLankan 

Airlines flights සිතව කව වට  කව ඉතුන හවේ්තුව ්ාකාව්ලව එ ්වව

ටන්ව ිම වතයවටමිහනි.වSriLankan Airlines එේ කව සිතව කව flights 

වට  කවඉතුන හවේ්තුවඑ ්ව.වඑතේකා ලවේ් ත්වairlines්්වගු්තුව

හව වත්ව ඉතුන හවේ්තුව එ ්ව.ව ි ව ිපිව ේම්ව වලලව ්රවේඛත්්හව

්බවදී්ව ව ිේප්ව වලව ටැ ව හිත ්වව  ම් ව ේම්ව ේ්්වේ ව

තව්කාවමේකා්වේුයවඉතුන හවේ්තුවඑ ව්ාරවවකාහතුවේ ්ව වඑේුම ව

 ැත් ම්වේ් ත්විහවේ ්ව වඒවflights  තවවකාහවුතවටි වේතු  වඒව

ගු්තුවටම තුව තවවකාහවුතවටි වේතු  වඑේුම වකාවතුේතුව ැත්ේත්ව

.ි වකිහ්වවම ලවේත්ේවතුේතුව ැුැ.වඒකාවිපිවකිහතුේතුවඉතුන හව්ව

්ම ඟව තිේබ ව සිේවයධතව් කව නි්වව ේ  ේ්ි .ව ේම්ව ේ් ේකා ලව

්ාකාවේ වපුව්ැන්හතුලවන්ාටප්පූන්්ලවහතු වබැුැ වඕ්ථේේමේහව්ලව

හතු වබැුැ ව ්සී්තුතහලවහතු වබැුැ.වඉතුන හවේ වතවම්විේප්ව

වේට්ව බැරෑන්ම්ව තත්ත්්හ කව  ැුැ.ව  වේත් ව ඒව ිහව ිේප්ව වේට්ව

තිේබ වතත්ත්්හවටැ වකාල්  ප වවකාව්ව වඒවටැ වි්ධව හවේහ වේව

කාව්ව වඒව්ඳුවවි්්වව්බවවේ තුේතුව ැුැ.වඉතුන හව්ලවන්දු් ව

ේද්ව වේළුව ේ්යකාහම ව බ්වේට ව ඉතු ්ව.ව  වේත් ව ිපිව ඉතුන හවේ ව

ිහලව ේම්ව වලලව ආවවධ වව කාව ්ව.ව ඊලව ිම තව්ව ේම හිදීව වේ ල්  ව

ඉප ේම්ව කාවර්හහකුත් ව ඒව කිහතුේතුව ්යවපවරිකාව කාලුතත්තකුත්ව

න්දුේ්්වව තිේබ ්ව.ව ඉතුන හවේ ව ිහව නිවේවයධවහ හව කාවතු ව

්ාකාව්ලවේටතු්්වවතිේබ ්ව.වඑ්ැනිවතත්ත්්හ කවතිේබ ්ව.වඒව

telephone number එකාකාලව ම ම ත්ව ේකාේ කුව ්්වව call 

ේකාේව ්ව.ව එතේකා ලවඒවේට ල්  ේ්යවකිහ්වවතිේබ ්ව ව "බ  වඒව

්වේබවේ හ කවේ්්වවතිේබ ්ව.ව ැතුවඒකාවේප ඩ්ඩ කව තවවකාව්වව

තිේබ ්ව.ව ේම  කා  ව ඒව පිළිබඳ්ව  ැතුව ව ්ම ුන්ව කාාවව කාව ්ව."ව

කිහ්ව.ව .ත්තලම ව එ්ැනිව ේ හ කව න්දුේ්්වව තිේබ ්ව.ව ඒකාව

පිළිේට ව තිේබ ්ව.ව ඒව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ම ම ව ේම්ව ේ්්වේ ව

සිේ ේෂ්ඨේහතුම වකිහ ්ව වඑේ්ේවනිේවයධවහ හවකාව වඑකාවසිතව කව

 තවව කාව ව ේ  ේ්ි  ව ඉතුන හවේ්තුව එ ව flights මිකාත්ව  තවව

කාවතු .විපිවඒවරණතුදුවරණව වටත්ේත්ව ැුැ.වඑ වවචී ේතවේකා සිඩ්-

29ව ේවයටහව පැතිේව ේකා ලත්ව ිපිව චී ේහතුව එ ව flights  තවව

කාේහේත්ව ැුැ.වම ලවේත්ේවතුේතුව ැුැ වඒව.ි වකිහ්ව.වඒවවල්ල්  ව

්ම්බතුධේහතුවඑ්ැනිවරණතුදුවරණව වටතු වබහ  විපිවචී හවඑ කකාව

තවුත්ව ැුැ;ව ඉතුන හව්ව එ කකාවතවුත්ව ැුැ.ව වේත් ව ිපිව ිේප්ව

වලලව ආ ේවි  ව ිපිව ශ්රීව ්වාකිකාහතුලව ආ ේවි .ව ඉතුන හව්ව ටැ ව

හිත්ව්ත් ව චී හව ටැ ව හිත්ව්ත්ව ේ  ේ්ි  ව ශ්රීව ්වාකිකාහතුව
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ේ්ුකේ්තුව තම ි ව ඒව රණතුදුව රණව ව ටතු ව ඕ ෑ.ව උ  ව කාවතු ව

පුළු්තුව ම්විපිවඉතුන හව්ලවඋ  වකාවවේ.වබ කන්්තුව්ැඩිපුවවේ තු ව

පුළු්තුව  ම් ව ිපිව ඉතුන හව්ලව ේ වේ.ව ඒකාව ටැ ව සි්ව හ කව  ැුැ.ව

ිපලව පුළු්තුව ම්වේ් ත්වආකාවවහකිතුවේුයව උ  ් කවකාවතු  ව

ජ් ය්න්වේුයව්බවවේ තු  වඒවඕ ෑවේ හකිතුවිපිවඉතුන හව්ලව

උ  ව කාවවේ.ව ඒකාව ේ් ම ව කාාව් ක.ව  වේත් ව ඉතුන හවේ්තුව එ ව

flights මිකාව  තවව කාවතු ව ඕ ෑව කිහ්වව ්වම ව යේහතුව ේප ඩිව

හම ේහකුලවම් ත්වේත්ේව ්ව. 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වි වේම්වවලවඉතවම වභහව කාව
තත්ත්්හකාලව පත්ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ේ්ෞඛයව  කේෂ්ඨේත්රේතව
ජ් ය්න්තු ව සිේ ේෂ්ඨඥහතුව ඒව බ්ව කිහ ්ව.ව වලව lock down 
කාවතු ව කිහ්වව ඒව ිහව කිහ ්ව.ව ම වව  තු ්ව ව ටන්ව සු ර්ශිනීව
්ර වතුදුපුල්  ේල්  ව වව්යව ිම වතයවටමිහත්වඒව ්ඳුවවකාැම ැත්තව ්රකාව ව
කාව්වව තිේබ ්ව.ව  වේත් ව ේද් පව් ව බ්පෑම්ව නි්වව ි ව නි්ැවන ව
රණතුදුවරණව වටතුේතුව ැුැ. 

ි ව් වසිලවජීසිතව700 කව ැතිවේ්්වවතිේබ ්ව.වකාමේතුව ම්ව
 ්්කාලවඑ කේකා ව ව ේ තු වවමිහවගිහත් ව ව ේම්ව ් වසිලව  ්්කාලව
 ුහ ක වේ  හු ක ව ුවට  කවමිහවහ ්ව.වේම්වම ව ව්ාඛයව්වත්ත්ව
්ැඩිව වීම ලව ි්්ථාව්ව තිේබ ්ව.ව ව ව නින්වරණතුදු ව රණව ව ේ  ටැනීම ව
නි්වව ව ඒව ්ෑම ව ම ව හකාලම ව ේම්වආණ්ඩු්ව ්ටවකිහතු වඕ ෑ.ව ඒව
නි්වව ේ  බිහ්ව නින්ව රණතුදු ව රණව ව ටතු .ව සිප කෂ්ඨහව ුැමිහලව
සිප කෂ්ඨව වහකාවටම වව ේම්ව ් වසිලව්වතයතුතවහත්ව්ම ඟව්වකාචිඡවව
කාව්වව ි් යව උ ම්ව ්බවව ටැනීම ලව කාලුතවටව කාව ්ව.ව ඒව ්වේබම වව
තවේතු වතුේ්ේ්වලව ්බවව න හව ුැකිව උපරිම ව ්ුේහයටහව
පවර්මේේම්තුවටේ ව න්මි ව ිපිව ්බවව ේ  ව බ්ව ්රකාව ව කාවමිතු ව ම වව
නිුඬවේ් ්ව.ව 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්වපසිත්රවේද්සිව්තුනිආවචි මව.ම තිවටමිහ.වබබවටමිහලවසි වඩිව

17කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 
 

[ි.භව.ව2.52  
 

ගරු පවිත්රාමේවි වන්නිආයච්චි මහත්මිය (මසෞඛ්ය 

අමාතයතුමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்ெி - சுகாதார 

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

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව වව ිේප්ව වේට්ව ේ්ෞඛයව

 කේෂ්ඨේත්රහව ්වේබම ව වආව කෂ්ඨකාවිා ව ේකා සිඩ්-29ව ේවයටහව ම ර්  හව

කාවතු ලවන්දුකාව වඋවටම්වකාැපවකිරීම ලවම ේබවේටෞව්නීහව්ථවටතිහව

ේම්ව ි්්ථාවේ ව පහවේේ්තුම ව පු ව කාව ්ව.ව ේ්ෞඛයව ිා ්්ව

තව කෂ්ඨණිකාව උපේ ්ථව ිුක්ව ඒව කාලුතවටව නින්හවකාවවේහතුවව

්රිහවත්ම කාව කාවතු ලව ිතිටන්ව ් වකරපතිවටම වව ්බවව ේ  ව

 වහකාත්්හලත්වම ේබවේටෞව්හවපු වකාව ්ව.ව 

ේකා සිඩ්-29ව ්්ාටතහව ේුේවටේ්තුව ේම්ව ් ව සිලව ේ් ්ව පුවවව
මිමේහ ව 254කාලව ආ්තු ව ්ාඛයව් කව ව ආ්වන තහතුව බ්ලව පත්ව
ේ්්වව තිේබ ්ව.ව එි තුව මිමේහ ව 3.1කාලව ම ඳ කව ්ැඩිව ්රම ව හ කව
ම ව හලවපත්වේ්්වවතිේබ ්ව.වඑේ්්ම වමිමේහ ව200කාලවිකරකාව
්රම ව හ කව ේකා සිඩ්-29ව ්්ාටතහව ේුේවටේ්තුව ිතුතව
දුප්පත්භව්හලව පත්ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ඒව ිුක්ව ේකා සිඩ්-29ව
්්ාටතහව ේ්යව ්ැන්හතුේබව ේ්ෞඛයහලව පම   කව ේ  ් ව
ආර්ථිකාහල ව්රබ්වතර්් හ කවඑල්  ්වකාවවතිේබ ්ව.ව 

ේ්යකාව ේ්ෞඛයව ්ාසිධව හව ේම ම ව ්්ාටතහව ම ැඩව පැ්ැත්වීම ව
්ඳුවව ්රධව ව කාන් වව 20කිතුව ුතත්ව ්ැඩව පිළිේ්හ කව තම තුේබව
වල්්ලව ේහය් වව කාව්වව තිුද ව.ව ඒව කාන් වව  ුේහතුව ේහයජිතව

සිෂ්ඨහහතුලව ිුකූල්්ව ශ්රීව ්ාකාවව ව්හව ුවව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා හව
ේකා සිඩ්-29වම ැඩවපැ්ැත්වීම ව්ඳුවව ේට වහ ව්ැඩව පිළිේ්හවම වව
මීලව ේපවව ි්්ථාවව කිහිපහකාදීව ටන්ව පවර්මේේම්තුවට්ව ුවේේ ව
සි්ථතවවත්ම කා්වපැුැන මේවකාවුකව්ැුද්ව.වඑේ්්ම වසිප කෂ්ඨහවසින්තුව
්භව්ව කාල්  ව තබ ව ි්්ථාවේ ව ඉන රිපත්ව කාවව .තිව ේහය් වේ  ව
ේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව හවේහය් වවකාවව.තිව්රධව වකුලුුක්්ව
ේබ ේුයවකාන් වවටැබ්වකාවව.තිවබ්වේපේ තු වතිේබ ්ව.වේ්යකාව
ේ්ෞඛයව ්ාසිධව හව කුලුුකව 20කිතුව ුතත්ව ේම ම ව ේහය් ව්මේහව
ඉන රිපත්ව කාවව තිේබතුේතුව පූර් ව ් ේහතුව ේකා සිඩ්-29ව පව් හව
කිරීේම්ව ්රවේඛව ිවවේ ව .ති්ි .ව එේුත්ව ේකා සිඩ්ව ්්ාටතහව
ේුේවටේ්තුව ේ්ෞඛයව පද්ධතිහව ්වේබම ව වලකාවආර්ථිකාව පද්ධතිහත්ව
ි්ථාව්වවකාව වබ්විපේබවනූත විත් ැකීම ි .වඒවනි්වවම වවවේමේතුව
්ඳුතුව කාහව පරින ව ේකා සිඩ්-29ව පව් හව කිරීම ව ්ඳුවව ේ්යකාව
ේ්ෞඛයව ්ාසිධව ේතව ේහයජිතව ්ැඩව පිළිේ්හලව ිුක්ව ේ්ෞඛයව
 කේෂ්ඨේත්රහලව බද්ධ්ව ිපිව ්රිහවව ම වර්ටව ටතු වව ිතව ව ේකා සිඩ්-29ව
ේුේවටේ්තුවවේට්වආර්ථිකාහවබිඳව්ැටීම ව්හ ක්වවටැනීම ලවසුසිේ ේෂිව
්රිහවව ව ම වර්ටව ටැනීම ලව ිපලව ්වේබම ව ිේ  කව වල්්ලත්ව න්දුව
ේ් ්ව.ව ම  කව නි්ව හත් ව ේකා සිඩ්-29ව පව් හව ්ඳුවව ි් යව
ේ්ෞඛයව්ැඩවපිළිේ්හවේට වහෑම ලව ම් වි් යවන්හලුවේද්වමි්දීව
ටැනීම ලව ම්වවේට්වආර්ථිකාව  කතිහකුත්වප්ත්්වවේට වහවවුතවටි .ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ම ම ව ්ව්ව උ වුව හ කව
ේපතු්තු ම්.ව ි ව ිපිව න  කාලව ව PCR පරී කෂ්ඨ ව 15 000කාලව ිඩුව
්ැඩිව ් ේහතුව න්දුව කාව ්ව.ව ්ර්තම ව ේතව ව PCR පරී කෂ්ඨ හ කව
්ඳුවව න්පිහල්  ව 2 760 කව ්ැහව ේ් ්ව.ව ව ඒව ිුක්ව න  කාලව PCR 
පරී කෂ්ඨ ව්ඳුවවපම   කවන්පිහල්  ව් කෂ්ඨව440 කව්ැහවේ් ්ව.වඒව
සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ිපිව ේම්ව  ව වඋත්්වුේතදීව ුැම ව ිා හකාලම ව
වේට්වවේ ල්  ව්ැහවේ් ්ව.ව 

සිප කෂ්ඨහව ඉන රිපත්ව කාහව ේහය් වේ ව ්ම ්ථතව ් ටු ේහතුව
න්හහලව 70කාලව එතු ත්ව දීම ව ටැ ව කාාවව කාව ්ව.ව එේුත්ව වලව
lockdown එකාකාලව ගිේහ ත්ව ේකා සිඩ්-29ව ්්ාටතහව ිතවවටවව දුගීව
බේ විතුතිම ලම ව්ැටීවන්මි විපේබව් තව්ේටතුවහම්ව්ාඛයව් කව
ජී්ත්ව කාවතුේතුව ේකා ේු ම  ව කිහ ව කාවව හව පිළිබඳ්ව කින්ම ව
කාාව් කවේම්වේහය් වේ වකින්ම වතැ කාව.වටහත්වකාවව ැුැ.වඒකාව
සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වලත්ව ිම තකාව ේ්්වව ්වේටි .ව කා ටවටු්ලව
කාන් ව ම් ව දුගී-දුප්පත්භව්හවඉ්ත්වකිරීම වටැ වුැම වේ ්වේ ම ව
කිහ ව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව ේකා සිඩ්ව පව් ව ්රිහව්මේේතදීව දුගී-
දුප්පත්භව්හව ම ැඩව ප්ත්්වේට ව ේම්ව කාලුතවටව කාවතුේතුව
ේකා ේු ම  වකිහ්වවි වකාාවවකාවතුේතුව ැුැ. 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ්ටකි්ව ුතවටව ව්හ කව ේ්්ව
ේකා සිඩ්ව පව් ව ්රිහව්මේහලව ිපිව ි්රණර් ව ේ්්වව තිේබතුේතු ව
ේකා සිඩ්ව පව් හව කාව ව ිතවවටව ව එම ව දුගී-දුප්පත්ව ් තව්ේබව
ජී් ව තත්ත්්හ ව ආව කෂ්ඨවව කාවව ටනිමිනි.ව ඒව නි්වව තම ි ව පසුගිහව
න්ාු්ව ිලුත්ව ිම්න්දුව උත්්්ව ්ම ේතදීත් ව ඊලව ේපවව ි්්ථාවව
කිහිපහකාදීත්විඩුවආ වහම්්වයෝව් තව්ලවන්පිහල්  ව5 000ව දීම  ව්ව
ිපිව ව්ේහතුව ූල්යවධවවහ කව සිකරහලව ්බවව දුතුේතු.ව ඒව සිතව කව
ේ  ේ්ි  වේකා සිඩ්වපව් හව්ඳුවවිපිවටතු වව්ෑම වරණව හකාදීම ව
ේ්ෞඛයවපැත්තව්වේබම විඩුවආ වහම්්වයෝව් තව්ේබවජී්ේ යපවහව
ප්ත්්වේට වහෑම වපිළිබඳ්ත් වවේට්වආර්ථිකාහව්ථාව්ව්වප්ත්්වව
ේට වහෑම වපිළිබඳ්ත්වව්ැ්කිමේම ත්වේ් ්ව.ව 

ේකාේ්ේව ේ්තත් ව ේකා සිඩ්ව ්්ාටතහව පව් හව ්ඳුවව ිපේබව
ූලමේකාවඋපවහවම වර්ටහව්තුේතුවඑතු ත්ව්බවවදීම ි .වඑතු ත්ව්බවව
දීම වම න්තුවපූර් ව් ේහතුවේකා සිඩ්වපව් හවකාව වවටන්ව්ුවඉතුව
ම ත්තලත්වවලවවටහවේකා සිඩ්වේවයටහවම ර්  හව්ඳුවව් වේ්ෞඛයව
පුන්දු්්ලව ් තව්ව ේහ වේව කාව්වව ේකා සිඩ්ව ්යවප්තිහව ්හ ක්වව
ටැනීම ලව ිපිව ්ම වතුතවව උපවහව ම වර්ටව භවසිතව කාව ්ව.ව ඒව
ිතව්වවේතව ේකා සිඩ්ව ආ්වන තහතුව ්ඳුවව ේ්ෞඛයව පුසුකාම්ව
උපරිම ේහතුව්බවවදී්ව වම ව විුකපවතහවි්ම වකාවටතු ලත්විපව
්රිහවවකාව ්ව.ව 

97 98 



පවර්මේේම්තුවට් 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වඑතු ත්කාව හවපැත්ේතතුව

බැලු්වම  ව ම ැි ව ම ව්ේතව 01් ව  වව ් සිලව ිපිව Covishield 

එතු ේත්වපහවේවම වත්රව්ව ්් කෂ්ඨවසින්පතු ු්ථවේ න්හුතළිුකාලව

්බවවදී්වවතිේබ ්ව.වඑහිවේ ් වම වත්රව්ව්බවවදීේම්වකාලුතවටවිපිවේම්ව

් වසිලව වආවම්භවකාවවතිේබ ්ව.වඒව්වේබම වන්න්හවේ වනිෂ්ඨථපවන තව

Sputnik V එතු තව ටැ ත්ව ්ඳුතුව කාවතු ව ඕ ෑ.ව ිේප්ව ටන්ව

සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව පැුැන මේව කාහව ව ඒකාලව ේ්යකාව ේ්ෞඛයව

්ාසිධව ේතවිුකම ැතිහව්බවවේට ව ැුැවකිහ්ව.වේ්යකාවේ්ෞඛයව

්ාසිධව ේතවඋපේද්  හවතිේබතුේතුවේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව හව

පිළිටතු වව stringent authorities ේ කාකිතුව -ඒකාව .ේම රිකාවේ ව

FDA ්වේබව එකා ක-ව ිුකම ැතිහව ්බවව දී්වව තිේබ ්වව  ම් ව ඒව

්වේබම විේප්වවේට්වNMRA එකාව්වේබවඑම වවේට්වregulatory body 

එකා ව නිහවම  ව ිකරකාවරිහව ිුකම ැතිහව ්බවව ේ  ්වව  ම්ව ඒ්වව ඒව

වල්්ලව පවසිචි මව කාවතු ව පුළු්තුව කිහ්වි .ව ඒව ිුක්ව තම ි ව

NMRA එකාවSputnik vaccine එකාවවේට්ව් තව්ලව්බවවේ තු ලව

ි්්වහව දුතුේතු.ව ිේප්වවේට්ව ව regulatory body එකාව වහිවටම තහලව

වේට්ව් තව්ලවvaccine ්බවවදීේම්විුකම ැතිහ කව්ාකාවවඉතිුව්ේතව

කා් ව්ත්ව දී්වව  ැුැ.ව WHO එකාව AstraZeneca  එතු තලව

ිුකම ැතිහවේ තු වේපවවතම ි  වNMRA එකාවිේප්වවේට්වි් යතව්ව

බ්්වව AstraZeneca එතු තලව ිුකම ැතිහව ්බවව දී්ව ව

එතු ත්කාව හවපලතුවටත්ේත්. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

(Mrs.) Kokila Gunawardene to the Chair? 
      

ගරු (වවදය) සුදර්ශිනී රනාන්දුපුේමේ මහත්මිය (රාථමික 

මසෞඛ්ය මසේවා  වසාගත මයෝග හා මකොවිඩ් මයෝග පාලන 

කටයුතු යාජාය අමාතයතුමිය) 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்மை - ஆரம்ப சுகாதார மெமவகள், சதாற்று 

மநாய்கள் மற்றும் சகாவிட் மநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் 
இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid 
Disease Control) 

Madam, I propose that the Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene do now take the Chair. 

       
ගරු හර්ෂ්ඨේ යාජාකරුේා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ரா கருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 
විසින් ස්ථිය කයන ල ජ. 
ஆமமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමයසූරිය මහත්මිය 
මූලාසනමයන් මවත් වූමයන්  ගරු මකෝරීලා ගුේවර්ධන මහත්මිය 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு (கைாநிதி) (செல்வி) ஹாினி அமரசூாிய 

அவர்கள் அக்கிராெனத்தினின்று அகைமவ, மாண்புமிகு  (திருமதி) 

மகாகிைா குணவர்தன அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) (MS.) HARINI AMARASURIYA left 
the Chair, and THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the 
Chair. 

ගරු පවිත්රාමේවී වන්නිආයච්චි මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராமதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි, ම ේබව කාාව්ව ිතවවටවව

බබවටමිහවවේ්සු වටැනීම වටැ වම ම වේබ ේු ම ව්වටටුව් ්ව. 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි, න්න්හවේ ව නිෂ්ඨථපවන තව

Sputnik V එතු වේත්ව ම වත්රවව මිමේහ ව 23 කව ිපිව . ම්ම්ව කාවව

තිේබ ්ව.වඑි තුවපහවේවඑතු ත්වම වත්රවව25 000වි වන ්ි  ලවහඟවව

ම් ව.වඑම වඑතු ත්වම වත්රවවමිමේහ ව23තුවඉතිරිවම වත්රවව්ාඛයව්වේම්ව

්ර්ෂ්ඨහව වටහදීව ිපලව ේකා ල්ථව ් ේහතුව ්ැබීම ලව නිහමිති .ව ඒව

්වේබම වCOVAX පුසුකාම වහලේත්වත්ත්වAstraZeneca  එතු ත්ව

ම වත්රවව මිමේහ ව 8.4 කව ිපලව ඉන රිව ම ව්්්දීව ්ැබීම ලවනිහමිති .ව ඒව

්වේබම ව .ේම රිකාවේ ව නිෂ්ඨථපවන තව Pfizer එතු තව ම වත්රවව මිමේහ ව

5 කව ේම්ව ් සිලව ිපිව . ම්ම්ව කාවව තිේබ ්ව.ව එහ ව ේම්ව ්ර්ෂ්ඨහව

වටහම ව ිපලව ්ැබීම ලව නිහමිති .ව ේම හලව ිම තව්ව  ැ ලව චී ේතව

නිෂ්ඨථපවන තව Sinopharm එතු තව ම වත්රවව ් කෂ්ඨව 6 කව ිපව ්වට්ව -

්ාකාවේ -ව තිේබ ්ව.ව  ැ ලව ිපලව ්ැේබ ව එතු ත්ව ිුක්ව ේම්ව

්ර්ෂ්ඨහවි්්තුවවීම ලවම ත්ේතතුවිපවවේට්ව් ටු ේහතුවන්හහලව

63කාලව ්ඩවව පූර් ව එතු ත්කාව හව කිරීම ලව ිපලව ුැකිහව්ව

්ැේබ ්ව.වඒව්ඳුවවේම්ව් සිලවිපවඑතු ත්ව්බවවේ  වආහත ව

්ම ඟව ගිසිසුම්ටතව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ිපේබව ඉ් කකාහව ම්ේණ්ව

් ටු ේහතුවන්හහලව60කාලවඑතු ත්වකිරීම ලි .වතත්ත්්හවඑේ්ේව

ම් ත් ව ිපිව ඒව ඉ් කකාව ඉ කම ්වව කාලුතවටව කාවව තිේබ ව බ්ව ේම්ව

ි්්ථාවේ වම ත කවකාහවුතවටි .ව 

ඊලවිම තව්විපිවත්ත්ව්රිහවවම වර්ටවේ කා කවේට වතිේබ ්ව.ව
ඒව තම ි  ව ිපිව එතු ත්ව ්බවව ටැනීම ව ්ඳුවව ඉතුන හවේ ව Bharat 
Biotech ුවවJohnson & Johnson ආහත ව්ම ඟවකාලුතවටවකාවමිතුව
න්මි ්ව.වචී ේතවනිෂ්ඨථපවන තවSinopharm එතු තලවේ්යකාවේ්ෞඛයව
්ාසිධව ේතව ිුකම ැතිහව ්ැුද ව ්ුවම ව ිම තවව ි් යව ම වත්රවව
්ාඛයව්වේටතු්වවටැනීම ලවිපිවකාලුතවටවකාව ්ව.විපලවි් යවඑම ව
ම වත්රවව ්ාඛයව්ව ්බවව ේ  ව බ්ලව චී ව ව්හව ේම්ව ් සිලත්ව ිපලව
්ුතිකාව වීව තිේබ ්ව.ව ිපලව ි් යව ව එතු ත්ව ම වත්රවව ඕ ෑම ව
්රම ව හ කව ිපලව ්බවව ටතව ුැකිව බ්ව ම වව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව ටන්ව
්භව්ලව ැුකම්වේ තු වඕ ෑ.ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ිපේබව එතු ත්කාව ව

්රිහව්මේහව ේ්යකාේතව න ුත වව වල්්ලව ්ම ව ්ව න්දුව කාව ව බ්ත් ව

Sputnik V එතු තව ම න්තුව ේම ම ව ්තිහව වටහව ආවම්භව කාව ව

එතු ත්ව්රිහව්මේහවඛණ්ඩ හකිතුවේත ව්වන්දුවකාවේට වහෑම ලත්ව

ිපලවුැකිහව්ව්ැේබ වබ්ත්වම වවකිහ ්ව. 

ේම්ව.තිවවීවතිේබ වේකා සිඩ්ව3් වරැල්  ්වපව් හවකිරීම ලවුවව

ආ්වන තහතුලව්රතිකාවවවකිරීම ලවේට වහ වකාඩි ම්ව්ැඩවපිළිේ්හව

පිළිබඳ්ව ැතුවම වවේකාමිේහතුවපැුැන මේවකාවතු වකාැම ැතිි .වේකා සිඩ්ව

ේවයගීතුව ්ඳුවව ි ව ව ් සිලව  හව ් ේහතුව ේවයුල්  ්්ව .ඳතුව

23 800 කවිපවේ්තුවකාවවතිේබ ්ව.වඉන රිව්තිවේ කාවවටහවේවයගීතුව

්ඳුවව ත්ත්ව.ඳතුව 20 000 කව ේ්තුවකිරීම ලව ිපිව කාලුතවටව කාවුකව

්බ ්ව.ව  ැ ලව ිේප්ව වේට්ව ේවයුල්  ්්ලව ි් යව බ කන්්තුව

ධවරිතව්වේල තුව15ි . 

එේුත් ව ව බ කන්්තුවේල තුව 80 කව පම  ව් ව ේත කවධවරිතව්ව

්ැඩිව කිරීේම්ව ුැකිහව්ව ිපව ්වට්ව තිේබ ්ව.ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව

ම තුත්රීවටමිහනි වබ කන්්තුවතිුද වලවිපලවම න .වේම  කා  වඒ්වවභවසිතව

කිරීම ලව න්මේතුඩවව ි් යව ් ්ව.ව ඉතුන හවේ ව ිපව දුටුේ ව

බ කන්්තු්්වහිඟහලත්ව්ඩවවන්මේතුඩව්්ව.තිවහිඟහි .ව්ාකාවේ ව

ේවයුල්  ව ්වට්ව ි ව ් ව සිලව ්වම ව යව ව බ කන්්තුව න්මේතුඩර්ව

14 000 කව ්ුව ්ම්ේබයව න්මේතුඩවව 4 000 කව තිේබ ්ව.ව ිපව

99 100 

[ටන්වපසිත්රවේද්සිව්තුනිආවචි මවම ුත්මිහව  
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කාඩි මිතුව ත්ත්ව ිම තවව ්ම්ේබයව න්මේතුඩවව 7 000 කව . ම්ම්ව

කාහව.ව ේම්ව්තිේතවඑි තුව 400 කව්ැබීම ලවනිහමිත්වතිේබ ්ව.ව ඒව

්වේබම වත්ව්තිවේ කාකිතුවපම  වhigh-flow oxygen machines 

්ැබීම ලවනිහමිති . 

ඒව්වේබම  විපිවේකා සිඩ්-29වේවයගීතුව්ඳුවවICU .ඳතුව204 කව

ේ්තුව කාවුකව ්ැුද්ව.ව පසුගිහව කාව්ේතව  ්්කාලව 100කාලව ිඩුව

්ාඛයව් කව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව එ ව ේ්්වේ ව ඒව ICU .ඳතුව

්වම ව යවේවයගීතුව්ඳුවත්විපිවපවසිචි මවකාහව.වුැබැි  වේම්ව් වසිලව

ICU .ඳතුව 204 කව ව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව ්ඳුවව ිපිව ේ්තුව කාවව

තිේබ ්ව.වඒව්වේබම වHDU - High Dependency Unit - .ඳතුව

64 කව ේ්තුව කාව්වව තිේබ ්ව.ව ි ව ICU .ඳතුව 58කාව ි්වධයව

තත්ත්්ේතව ේ්ඩුතුවන්මි ්ව.ව ඒව ්වේබම ව ි් යව ම්ේ  ත් ව ත්ත්ව

ිම තවව ICU .ඳතුව 238 කව ්ුව HDU .ඳතුව 56 කව ේ්තුව කිරීම ව

්ඳුවවිපිවකාලුතවටවසූ ව ම්වකාවවතිේබ ්ව.ව 

මීලව ිම තව් ව high-flow oxygen machines 315 ක ව

ventilators 875 ක ව transportable ventilators 400 ක ව portable 

ventilators 200 ක ව CPAP machines ්ුව BiPAP machines 

310 කව ිපව ්වට්ව තිේබ ්ව.ව ි් යතව්කාදීව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව

්ඳුවවිපිවඒ්වවපවසිචි මවකාව ්ව.වසිේ ේෂ්ඨේහතුවත්ත්ව්තිවේ කාකිතුව

high-flow oxygen machines 15 ක ව BiPAP machines ්ුව

CPAP machines 80 කව ්ැබීම ලව නිහමිත්ව තිේබ ්ව.ව ව ිලුතිතුව

high-flow oxygen machines 275 ක ව BiPAP machines ්ුව

CPAP machines 350 කව විපිව. ම්ම්වකාවවතිේබ ්ව.ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේ්යකාේතව ිේ  කව වල්ල්  ව

ේම ්ැනිව තත්ත්්හකාලව වේතර ව ේ  ේකා ලව බම්තුලව.තිව වූව ටැලලුව

පිළිබඳ්ත්විපවත්දුවලත්වේ් හවවබැලු්ව.ව එහිදීව ිපලව  ැකාවටතු ව

ුැකිව ම්ේණ් ව උපකාව ව පම   කව ේ  ්ව එම ව උපකාව ව ්ම ඟව

ේහ  ් ව ේ්ෞඛයව කාවර්හව ම ණ්ඩ්්් ව ්රම ව හව ්ැඩිව කාහව ුතවටව

බ්ි .වඑේ්ේවුන න්ේතවේහ   වකාවර්හවම ණ්ඩ්්්ලවපූර්්වපුතර ව් කව

්බවදීම ව  ව ිතය් යි .වඒව ිුක්විපවේම්ව් වසිලවේ්ෞඛයවකාවර්හව

ම ණ්ඩ්ව්ාඛයවත්ම කා්ව ේකා සිඩ්ව පව් වකාලුතවටව්ඳුවව ්ැඩිවකාවව

ටැනීම ලව ්රිහවව ම වර්ටව ේට ව තිේබ ්ව.ව උ වුව හ කව සිකරහලව

postgraduate diploma and MSc කාව වdoctors්වේබවඒවකාලුතවටව

තව්කාවමේකා්ව ්තවවඑම වජ් ය්න්වේකා සිඩ්වම ර්  වකාලුතවට්්ලව

නි ු්ථවකාවවතිේබ ්ව.වඒව්වේබම වPost-Basic Nursing Courses 

කාව ව ේුන හතුව ේකා සිඩ්ව ම ර්  ව කාලුතවට්්ලව නි ු්ථව කාවව

තිේබ ්ව.වඒව්වේබම වි් යවම්්ේු ත්වි්්ව වින හේර්වඉේටුකම ව

්බ ව ේුන හතුව ේකා සිඩ්ව ්රතිකාවවව කාලුතවට්්ලව ේහ වීම ලව ිපව

බ්වේප ේව ත්වටව ් ්ව.ව ව ඊලව ිම තව් ව ICU පුතර ව්ව ේුන හතුලව

්බවවදීම ලත් වසීම ව්වන්කාවජ් ය්න්ව්ඳුවවේකා සිඩ්වුන න්ව්රතිකාවවව

පුතර ව්ව ්බවදීම ලත්ව ි් යව කාලුතවටව ේම්ව ් ව සිලව ආවම්භව කාවව

තිේබ ්ව.ව 

ඒවිුක්ව්ටවකි්වුතවටවව්හ කවසිකරහලවිපිවේකා සිඩ්ව්්ාටතහ 

පව් හවකාවව ටනිමිතුවවලව ්ථාව්ව්ව ප්ත්්වේට වහෑම ලව බතරසිධව

්ැ්ැ්ථම  කව ්හිත්ව කාලුතවටව කාවමිතුව න්මි ්ව.ව එකීව ්ැ්ැ්ථම ව

වටළිතු ව ේකා සිඩ්වනි්වව වේට්ව.තිව ් වේ්ෞඛයව ්ර ථ හලවපම   කව

ේ  ්ව්ම ව් වආර්ථිකාව්ර ථ ව්ඳුවව වසි්ුමම්ව්බවවේ මිතුවකාලුතවටව

කාව ්ව.වකින්ම වවල කවේකා සිඩ් ුවේේ ව්හග්රු හවකාවව ැුැ.වඒව

්වේබම වේකා සිඩ්වේුේවටේ්තුවකින්ම වවල කවේද් පව් ව්හග්රු ව ව

්බවේට ව  ැුැ.ව එම ව නි්වව ම ව ශිෂ්ඨථල්ම්පතු  වල්්ව

ශිෂ්ඨථල්ම්පතු ව සිප කෂ්ඨව කින්ව සිේලකාත්ව ේකා සිඩ්ව ්ම ඟව න්දුව කාව ව

්ල වේද් පව්නීකාව හවකාවවටැනීම ලවඋත්්වුවකාවතුේතුව ැුැ.ව

ේකා සිඩ්ව ්ම ඟව කාව ව ්ලනිතුව කාහව ුැ කේ කව ේකා සිඩ්ව පව් හව

කිරීම වපම  ි .වඑේ්්ම වේකා සිඩ්ව්ි ව්ේතවේ් ්ථවවීම්වම තවඑහව

පව් හවකිරීේම්විඩුව්ැඩිවුැකිහව්ව වවඳවවප්ති ්ව.ව 

සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ේකා සිඩ්-29ව ්ි ව්හව ආ්වන ත්ව ිති හව
ි්වම ව යව තත්ත්්හකාලව පත්්ව සි ව්ව පීඩව් කව සිඳිව ේකාේ කුව
ුැමිහල ව ිති හවි්වධයවතත්ත්්හලවපත්්ව න  වට   කවති්ථේ්ේව
ම ව ව ම ාරකාේතව  ඟ්පුව ේකා කුව ුැමිහලව ම වව ේම ම ව ේවයටේහතුව
පීඩවවසිඳි වේවයගීතුේබවේ   ව්වපිළිබඳ්වපවර්මේේම්තුවටේ වන්මි ව
ිතුව කා්වකුලත්ව ්ඩවව ේු ඳිතු ව ිත්ව  ැකීේම තුව  තු ්ව.ව
බබවටම තු්වවකාම්න්්ත්වම වවතවම ලවේම්වේවයටහවනි්වවපීඩවවසිඳිමිතුව
 ැඩිව්ත්කාවවවඒකාකාහකා වඑේුම ව ැත් ම්ව ICU එකාකාවmachines 
ආධවවේහතුවඉඳ්වව ැුැ.වම ම වඑතැ ත්වන්මිහව.ව 

ි වවලලවි් යව්තුේතුවකාව්හවකාවව ම  වසි්ව වේ  ් වේම ම ව
සි්ල්  වඋ්දුරිතුව්වතිහවට්්වවටැනීේම්වේද් පව් වඑකාඟතව් කවුවව
ම ැන ුත්වවීම  කවපම  ි .වඒවබ්වේම ම වටන්ව්භව්ලව්ඳුතුවකාවමිතුව
බබවන්හලුේ  වලව්ථවටති්තුතවේ්මිතු වම ම වනිුඬවේ් ්ව.ව 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටන්වේේ.සී.ව ි්්වට්්වම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව මිනිත්වටව 20කාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 

[ි.භව.ව1.23  

 

ගරු මේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு ம .ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේකා සිඩ්ව -ව 29ව ්්ාටතහව

්ම්බතුධේහතුව ්භව්ව කාල්  ව තබ ව ි්්ථාවේ ව ේට ව එ ව ් ව

ේහය් ව්වටැ ව්ර ව්ථ්ල්  පහ කවඑ කවකිරීම ලව ි්්ථාව්ව්ැබීම ව

පිළිබඳවම ම වේබේුසිතුම ව්වටටුවේ් ්ව.වඒව්වේබම විපිවකා ටවටුව

ේ් ්ව ව ේම්ව ් ව ේකා ලව ි ව වේට්ව තිේබ ව ්වතව්ව හව ටැ .ව

ේම  කා  වි විපිවන්හලුේ  වවේම්වවේතර වේ තුේතුවඉතවම වභහව කාව

ි්්ථාව්කාල.ව පවල ව ප කෂ්ඨ ව ේද් පව්  ව ්වති ව ආටම්ව ේේ ේහතුව

ේත ව්ව ිපිව කාවලත්ව ි ව ේම්ව ි වටවව බ්පවව තිේබ ්ව.ව

සිේ ේෂ්ඨේහතුම වම ත කවකාවතු ලවඕ ෑ වපසුවගිහවන  ව7වවටහවිේප්වවලව

වටළිතුව ආ්වන තව ේවයගිතුව 22 000 කව ුුම වේට ව තිේබ ව බ්;ව

ම ව ව54 කව්වර්තවවේ්්වවතිේබ වබ්.වම වවහිත වසිකරහලව ැතුවිපිව

ඉතුේතු වඉතවම වභහව කාවතැ කා.ව 

ම වවසිේ ේෂ්ඨේහතුම වම ත කවකාවතු වඕ ෑ විේප්විල්  ්පුවවලව් ව

ඉතුන හව්ව ටැ .ව ඒව වේට්ව ි ව ඉතවම ව භහව කාව තත්ත්්හ කව .තිව

ේ්්වව තිේබ ව බ්ව ිපිව ම වධයව වටළිතුව  කි ්ව.ව ්රම ව වත්ම කා්ව

ේ් ්ථව ම් වල ව ් ටු විුකපවතහවිතිතුවබැලු්වම විේප්වවලත්ව

ි වඉතුන හව්ලවකිට්ටුවතත්ත්්හකිතුවේම්වේවයටහවනි්වවපීඩව්ලවපත්ව

ේ්්වවතිේබ ්ව වඉතවම විම වන්වතැ කාලව්ැටීවතිේබ ්ව. 

ිේප්ව වලලව ේම්ව ේවයටහව .සිල්  ්වව ි ව ් ව සිලව ිම්න්ද් කුත්ව

ම ව්වට   කවටතවේ්්වවතිේබ ්ව.වඑම වනි්වවිපලවේම්වේවයටහව

පිළිබඳවිා වට  ව් කවහලේත්වේු ඳිතුවි්ේබයධවවීවතිේබ ්ව.ව

ිේප්ව වලලව ේම්ව ේවයටහව එතු ව ම ව්ව ට  ව්කාලව කාමේතුව

ේ්යකාේතව ේ් ත්ව වල්ල්   ව එ ම්ව න ුත වව වල කව ් ව .ේම රිකාවව

එ ක්ත්ව ් ප හ ව ඒව ්වේබම ව ුතේවයපවව වල්ල්  ව ි ව ිපිව සිඳි ව

තත්ත්්හව ිත්ව සිතු ව.ව එම ව නි්වව ිපලව ඕ ෑව තවම්ව කාල්  ව තිුද ව ව

ි්්ථාව්ව තිුද ව ව ේම්ව ේවයටහව පැ්ැතිව ඒව වල්්ව තත්ත්්හත් ව

ේවයටහව ම ර්  හව ්ඳුවව ඒව වල්ල්  ව ටත්ව්රිහවව ම වර්ටත්ව න ුවව බ්වව

සූ ව ම්ව ේ්තු .ව ිේප්ව වේට්ව ේම්ව ේවයටහව ආවම්භේතදීම  ව එ ම්ව

1010ව ේපබව්වරිව ම ව්ේතදීම ව -ම වර්වටව ම ව්ේතදීව ශ්රීව ්වාකිකාව

පහවේේ්නිව ේකා සිඩ්ව ේවයගිහවව ුවේව ්තු ව කාමේතු-ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව

ිේප්ව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව පැුැන මේව කාහව ව ව ේ්යකාහව වටහව ේම්ව

ේවයටහව ේම තු ව ේම්ව ආකාවවහලව ්යවප්තව ේ් ්ව ව ිපිව ඒව ්ඳුවව

සූ ව ම්වේ්තු වඕ ෑවකිහ්ව.ව 
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පවර්මේේම්තුවට් 

සිප කෂ්ඨහ කව ුැමිහලව ිපිව පැුැන මේ්ම ව කිහ ්ව ව ේම්ව ේකා සිඩ්ව

්්ාටතහව වටළිතුව ේද් පව් හව කාවතු ව ිපව බ්වේප වේව ත්වටව

්තුේතුව ැතිවබ්.වව වේත්විේප්වවේට්වප්ති වේම්වතත්ත්්හවම ැඩව

ප්ත්්තු වි් යව්ුේහයටහව්බවවදීේම්ව්ටකීම  කවුවවුතවටකාම  කව

ිපලව තිේබ ්ව.ව ඒව නි්වව තම ි ව ටන්ව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව ේම්ව

කාවව වව පිළිබඳව න ගිතුව න ටලම ව පවර්මේේම්තුවටේ දීව ම ත කව කාේහේ.ව

සිප කෂ්ඨහවුැමිහලවිපිවදීර්ඝව් ේහතුවේම්වකාවව හව්ම්බතුධේහතුව

කාාවවකාහව.වඒවපිළිබඳවේහය් වවආවුැම වි්්ථාව්කාදීම විේ කුත්ව

න්හලුව ේේ ව ිම තකාව කාව්වව වල කව ුැමිහලව එකාවටව ේ්්වව ්ැඩව

කාවතු ව ඕ ෑහව කිහ ව ුැඟීේම තුව ිපිව කාාවව කාහව.ව  වේත් ව

පවර්මේේම්තුවට්වවටහවේකා සිඩ්ව්්ාටතහව්ම්බතුධේහතුවකාව වේම්ව

්ව වසි්ව ්්ලවිම තව් ව 'සිප කෂ්ඨව වහකාවටම වලවආවවධ වවකාව්ව ව

සිප කෂ්ඨහත්ව එ කකාව එකාවටව ේ්්වව ්වකාචිඡව් කව ප්ත්්්ව ව ිඩුම ව

ට ේතු ව ිපිව එකාලව එකාවටව ේ්්වව ේම්ව ්ැඩව පිවළිේ්හව ්රිහවත්ම කාව

කාවවේ'වකිහ වේහය් ව්ව්ත්වේම්ව් වේත කවකාවවතිේබ ්ව වකිහ්වව

ිපිවව්ේහතුවිු ්ව.වවල කවුැමිහලවහිත්ව වේම්ව්ම්බතුධේහතුව

ටතු වව්රිහවවම වර්ටවටැ වආණ්ඩු්වසිප කෂ්ඨහව්ම ඟව්වකාචිඡවවකාව්වව

තිේබ ්ව  ව ිපිව පැුැන මේ්වකිහ ්ව ව ව්හව ුැමිහලව ඒවකාලුතත්තව

කාවව ැතිවබ්. 

"ිපිවතම ි වේම්කාවේු ඳලම වපව් හවකාව්වවතිේබතුේතු ව.ි ව

ිපිව කාවපුව සිකරහව ටැ ව කාාවව කාවතුේතුව  ැත්ේත් "ව කිහ්වව

් වකරපති්වහවව එ කතවවව ි්්ථාව්කාදීව ිු ්වව ිපිව  ැ කකාව.ව

ේකා සිඩ්-29ව ්ි ව්හව පැතිරීව ගිහව පහවේ් ව ්ලේතදීව ේම්ව ේවයටහව

ේකා ි වසිකරහල ව්යවප්තව්තුේතුවකිහ්ව්ත්වුරිහලවේ් හවවබැලුේ ව

 ැුැ.ව .ේම රිකාව් ව ුතේවයපීහව වල්ල්  ව ඉතවම ව ිම වන්ව තැ කාලව

්ැමි්වවතිුද වවඒවේ්්වේ විපිවඋ තුව.ුක්ව.වඑ වවසිප කෂ්ඨහවසිකරහලව

ිපව කාාවව කාවපුව ේද්්ල්  ව සිහිළු්ලව ් කවකාහව.ව ි ව ිපලව ේම  කා ක ව

ේ්්වවතිේබතුේතු ව 

්වතිකාව ආව කෂ්ඨව්ව ටැ ව කාාවව කාව්වව බ්හලව ආපුව

තවේතු වතුේ්ේ්වව -ේම්ව ආණ්ඩු්-ව ේම්ව වේට්ව ් තව්ේබව වජීසිතව

ආව කෂ්ඨවවකාවතු වටතවුතවටව්රිහවවම වර්ටවි් යවේ්්ව්ලවටත්තවව  ව

සුදුසුව්ැඩවපිළිේ්හවි් යවේ්්ව්ලවේහදු්වව වකිහ ව්ර ථ හවි ව

ේම්ව වේට්ව න්හලුව ් තව්ව වටහව තිේබ ්ව.ව ේ්යකාේතව ිේ කුත්ව

වල්ල්  ව ේම්ව ්ර ථ හලව වේතර ව දුතුේතුව ේකා ේු ම   ව වල්ල්  ව

ට  ව්කාව ්ර ථ ව ට  ව් කව තිේබ ව බ්ව ිපිව  තු ්ව.ව  වේත්ව

ිේප්ව වලව ්වේබව කුඩවව වලකාලව උ වුව හලව ටතු ව ඕ ෑව තවම්ව

වල්ල්  ව තිේබ ්ව.ව එම ව වල්ල්  ව ේම්ව ්ර ථ හලව වේතර ව දී්වව තම ව

වල්්ව ් තව්ව ආව කෂ්ඨවව කාවව ටතු ව ි් යව ්ැඩව පිවළිේ්හව

්රිහවත්ම කාවකාේහේවේකා ි වසිකරහලව වකිහවවිපිවේ් හවවබ්තු වඕ ෑ.වව 

එතු ත්කාව හව ආවම්භව කාහවම ව ිපිව නිවතුතවේහතුව ම ත කව

කාහව ව ේම හිදීව ේ් කුව තවටහ කව .තිව ් ව බ්.ව ේම හිදීව ේ් කුව

තවටහ කව.තිව් වබ්විපවකාවලත්වේත්ේව ්ව.වවේළුවේ්යකාේතම ව

තිේබ ව ්්ාටතව තත්ත්්හ කවවටහව සීම ව්හිතව ්රම ව හකිතුවතම ි ව

එතු ත්ව ේබ වව ේ තු ව ේ්තුේතු.ව ේම  කා  ව එතු ත්ව නිෂ්ඨථපව  හව

කාවතු ව පුළු්තුව ්රම ව හ කව තිේබ ්ව.ව ිපිව ඉන රිහලව ගිේතව

 ැත් ම්වි් යවඑතු ත්ව්රම ව හවිපලව්ැේබතුේතුව ැුැ.වඑේ්ේව

ේ  වීම ලවේ  ේහකුත්වේුේවටවතිේබතු වපුළු්තු.ව වේත්ව්රවේඛතව්ව

ඒව ේ්ුකේ්තුව ්බවව දුතු ව ව කිහ ව එකාව ිපව කාවලත්ව තිේබ ව

්ර ථ හ ක.ව 

ේකා සිඩ්ව පහවේ්ැනිව රැල්  ්ව .තිව ම් වව ි්්ථාවේ ව ේකා සිඩ්ව

පව් හවකිරීම වපිළිබඳ්ව්ුතිකා;ව awards ්බවව දුතුවආකාවවහවිපිව

 ැ කකාව.ව ේම්ව කාවව හව කිහ ව ේම්ව ි්්ථාවේ ව ව ටන්ව ේ්ෞඛයව

.ම තිවටමිහව ේම්ව ටන්ව ්භවේ ව හිමිහවව  ම්ව ේු ඳි .ව පහවේ්ැනිව

්ථාව හව දුතු ව ව ් වකරපතිවටම වල.ව ේ ්ැනිව ්ථාව හව දුතු ව ව

ිටම ැතිවටම වල.වම වවහිත වසිකරහලවවටතු්ැනිව්ථාව හව්බවව දුතුේතුව

ේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහලවේ්තු ව.ති.වේකා සිඩ්ව්්ාටතහවපිළිබඳවි ව

ප්ති වතත්ත්්හව්ම්බතුධේහතුවaward එකාවේ තුේතුවකාවල  වවි ව

තිේබ ව ේම්ව වි ්ව් ව්තුතව තත්ත්්හව වටහව ේම්ව award එකාව

ටතුේතුව කාම්  ව ි ව පහවේ්ැනිහව ව ේ ්ැනිහව ව වටතු්ැනිහවව කාම් ව

කිහ්වවේු හ ්ව  ව 

ේ්ෞඛයව ේ්ේ්ේතව සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් යවටම තු්වව දුතුව උපේ ්ථව
ිුක්ව  ව ිේප්ව වේට්වආණ්ඩු්ව ්රිහවව කාව්වව තිේබතුේතුවකිහවව ිපිව
ිු ්ව.විඩුවට ේතුවේම්ව් වේකා ල්ත්වඒවඋපේ ්ථවිුක්ව්රිහවව
කාව ්ව  ව ේකා සිඩ්ව ේවයටව පව් ව කාලුතවටව භවවව ිේප්ව වව්යව
.ම තිවටමිහව  ැතුව ේම්ව ටන්ව ්භවේ ව ඉතු ්ව.ව වජ් ය්න්තුේබව
උපේ ්ථවිුක් වසිේ ේෂ්ඨඥහතුේබවඋපේ ්ථවිුක් වඒව්වේබම වේ්යකාව
ේ්ෞඛයව ්ාසිධව ේතව උපේ ්ථව ිුක්ව කාලුතවටව කාවතු ව එවටමිහව
ේට ඩ කව උත්්වුව ව ටතු ්ව.ව ි ව ේකා සිඩ්ව ේවයටව පව් වකාලුතවට 
භවවව වව්යව .ම තිවටමිහව ුැමිහලව එම ව කාලුතවටව කාවතු ව එවටමිහලව
භවවවදී්වවතිුද වලවුරිවසිකරහලව්ැඩවකාලුතවටවකාවතු වඑවටමිහල්ත්ව
ි ව ි්්ථාව් කව්ැේබතුේතුව ැුැවකිහවවම ම වහිත ්ව.ව ේබයව් ව
ේවයටවපිළිබඳවසිේ ේෂ්ඨඥහතුේබවඋපේ ්ථවිුක්ව වි වේම්වවේට්ව්ැඩව
කාවතුේතුවකිහ ව්ර ථ හලවපිළිවටවව  ැ ටතු විපිවකාැම ැතිි .ව ි ව
ේම  කා ක ව ේ්්වව තිේබතුේතු ව ේම්ව තත්ත්්හව වටහව ි ව
ි්ව් ව්තුතව තත්ත්්හකාලව පත්ව ේ්්වව ඉතුේතුව ේම්ව වේට්ව
් තව්ි .ව 

ම වව නිේහය් හව කාව ව කුන් ෑට්ව න ්ථත්රි කකාේතව ම ව්තටම  ව
ම ල්  ්්පිමිහව ්වේබම ව කුමේහවපිමිේතව ්රේද් ව ට  ව්කාව ේම්ව ් ව
ේකා ලව ේවයගීතුව සි ව්ව ්රම ව හ කව ේට්ල්  ්්ව ඉතු ්ව.ව
සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව MOH ්ම ඟ ව ම ු් ව ේ්ෞඛයව පරී කෂ්ඨකා්න්තු 
්ම ඟව්වේබම වකුන් ෑට්වේවයුේල්  විධය කෂ්ඨ්වහවව්ම ඟව  ව ිපිව
ේම්වටැ වකාාවවකාහව.වේකා ේවය වවේවයගීතුවන  වට  ව් කවති්ථේ්ේව
ේට්ල්  ්්ව ඉතු ්ව.ව ේම්ව ් ේත කව ේවයුල්  ටතව කාවතු ව බැරිව
ේ්චිරවේවයගීතුවසි ව්ව්රම ව හ කවේට්ල්  ්්වඉතු ්ව.ව වේත්වි ව
ේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහවකි ්ව ව.ඳතුව්රම ව හව්ැඩිවකාව ්ව විඩු් කව
 ැති්වජ් යවටම තු්වව ්ුව ේුන හතුව ේහ  ් ්වව කිහ්ව.ව ව ේම්ව
් ේකා ලවිේප්ව්රේද් ේතවටම්ම ව ්්ත්වේවයගීතුවේට්ල්  වවටහලව
ේ්්වවි්ව වේ්්වවඉතුේතු.වි වඒවිහවටැ වබ්තු වකාම්න්ත්ව
 ැුැ.වි වMOHs්්වන්මි වම ු් වේ්ෞඛයවපරී කෂ්ඨකාවටම තු්වත්ව
ි්ව වේ්්වවන්මි ්ව.වබම්තුලත්වවකාවවකිහවටතු වේ හ කව ැුැ.ව
ඒව්වේබම වජ් යවටම තු්වත්වි වි්ව වේ්්වවන්මි ්ව.වි වේම්ව
ේවයගීතුවේට්ල්  ව.වටහලවේ්්වවතම තුලවකාවවකිහවවටතු වේ හ කව
 ැති්ව ඉතු ්ව.ව ේම හව ඉතවව ි්ව් ව්තුතව තත්ත්්හ ක.ව ිපිව ඒව
ටැ වකාල්  ප වවකාවතු වඕ ෑ.ව 

ි ව ේට ඩ කව .ම ති්න්ව කාාවව කාවමිතුව කි ්ව ව වලව ්ැතර්වම ව

ආර්ථිකාහවකාඩවව්ැේල ්වහවකිහ්ව.ව 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්ව ම තුත්රීවටම ව ව බබවටම වලව ත්ව සි වඩිව ේ කාකාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 
 

ගරු මේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு ம .ெீ. அைவத்துவை) 

 (The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ම ලවසි වඩිව ුහකාවකාව්හ කවතිුද වවේතු  වූල්ව් වරූඪවටන්ව

ම තුත්රීවටමිහනි  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
බ  වඒවකාව්ේහතුවත්වසි වඩිවේ කා කවතිේබ ්ව. 
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ගරු මේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு ம .ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ේු ඳි .ව 

ේම්ව ේවයටහව පව් හව කිරීම ව ්ම්බතුධේහතුව ේ්යකාව ේ්ෞඛයව
්ාසිධව හව්බවව දීව තිේබ වඋපේ ්ථව ිුක්ව ්ුව ිේප්ව වේට්ව න්මි ව
සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් ය්න්තුේබව උපේ ්ථව ිුක්ව  ැතු්ත්ව කාලුතවටව
කාවතු .ව එේුම ව ේ  ම්ේ  ත්ව ේම්ව වලව ඉතවම ව ි්ව් ව්තුතව
තැ කාලව හ ්ව.ව ේම්ව ව්හව වේට්ව ් තව්ේබව ජීසිතව ්ම ඟි ව ේම්ව
ේ්ල්  ්ම්වකාවතුේතු.ව 

 බ්තු  ව ේම්ව ේ් ේකා ලව ඉතුන හවේ ව ඉඳ්වව ේටතු්පුව ිහව
නිේවයධවහ වම ධය්ථාව වට  ව්කාවඉතු ්ව.වඉතුන හවේ වඉඳ්වව
.සිල්  ්වවම ැ වේපවන ටවරැකිහව්්ලවහ විහවන  ව24 කව්ාකාව්වවටහව
නිේවයධවහ හවකාව ්ව.වි වේ් ේකා ලවඑ්ැනිව22 000කාවපිරි් කව
ඉතු ්ව.ව ඉතුන හව්ව වටහව ි ව තිේබ ව තත්ත්්හව ිුක් ව සි ව්ව
්රම ව හ කව එ ේකා ලව බම්තුේටතුව කිහිපව ේ ේ කුලව ේුයව ේම්ව
ේවයටහවආ්ව  හවේ්්වවතිේබතු වපුළු්තුවබ්විපිව  තු ්ව.වඒව
වටහවතිේබ වි වටවවටැ වේම්ව ව්හවහිත ්ව  ව ේඩ ්ර්ව 690කාලව
්යවපවරිකාහතුවකිහිපවේ ේ කුලවි වේම්වකාලුතත්තවකාවතු වවි්්වව
දී්වවතිේබ ්ව.ව ව ිපිවපැුැන මේ්වව්හලවම ත කවකාව ්ව ව  ැතුව්තිව
ේ කා වවට කාවන්ලවඉතුන හවේ වඉඳ්වවනිේවයධවහ හව්ඳුවවඑ වේම්ව
පිරි්වටැ .වසිේ ේෂ්ඨේහතුවේම්විහවම ැ වේපවන ටවරැකිහව්්ලවහවේම්දීව
න  ව 24 කවනිේවයධවහ හව ම්ේණ්ව  ැත් ම්ව එම ව වල්්ලව ටතුේතුව
 ැතිව නි්ව ව ි ව ඒව ිහව ්ාකාව්ව නිේවයධවහ ව ම ධය්ථාව හ කව
කාවේට වතිේබ ්ව.ව ේම්වනි්වව ඉන රිේතදීව ිේප්ව වලවවටහවභහව කාව
තත්ත්්හ කව .තිව ේ්තු ව පුළු්තුව කිහ ව කාවව හව ම ම ව වව්යව
.ම තිවටමිහලවම ත කවකාවතු වකාැම ැතිි .ව 

ේ්ෞඛයව  කේෂ්ඨේත්රේතව ජ් යවටම තු්වව සි ව්ව පිරි් කව ේම්ව

්ම්බතුධේහතුව සිේවයධතව්ව   ක්ද්දීව තම ි ව ේම්ව කාලුතත්තව ි ව

්රිහවත්ම කාව කාවේට ව හතුේතු.ව ේම්ව ව්හව ිේ කුත්ව ්ැඩව

කාලුතවට්්දීව ්වේබම ව ේම්ව ේකා ේවය වව ්්ාටතහව ්ැනිව භහව කාව

තත්ත්්හ කව වටහත්ව ේම්ව වේට්ව ් තව්ේබව ජීසිතව ටැ ව හිතතුේතුව

 ැති්වටතු වවේද් පව් වරණතුදුවනි්වවි වවේට්ව් තව්ේබවජීසිතව

ි වටවලව ් කේ්්වව තිේබ ්ව.ව ිේප්ව වේට්ව එතු ත්කාව හව

්රිහවත්ම කාව කාවතු ව ේට වපුව Oxford-AstraZeneca එතු ත්ව

ේ  ේහ ්ථව් කෂ්ඨහලවේම  කා වම්ේණ් වහම්වේකා ල්කාලවඒවඑතු තව

්බවව දුතු ව.ව  වේත් ව ඉතිරිව ේකා ල්ලව ඒකාව ේ තු ව පුළු්තුව

තත්ත්්හ කව ැුැ.ව ව ්්ාටතවේවයටව සි යවව ිා ේතව ිධය කෂ්ඨ්වහවව

කිහ ්වව ිපිව  ැ කකාව ව ව ඒව ඉතිරිව ේකා ල්ලව ේ් ත්ව එතු ත කව

ේ තු වබ් ්වවකිහ්ව.වවේම්්වව්වධවව   වේම්වවේට්ව් තව්ේබව

ජීසිතව එ කකාව ේතු ව ේම්ව ේ්ල්  ්ම්ව කාවතුේතු ව ව ව ේම්ව ේකා ේවය වව

තත්ත්්හත්ව එ කකා ව ්ටකීේම තුව ්ැඩවකාවතු වකිහ්වව ිපිව ව්හලව

කිහ ්ව.ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ව සිප කෂ්ඨහව ්ම ඟව ්වකාචිඡවව කාව්වව වේට්ව

ි වටතහ ව ව ් තව්ේබව ජීසිතව ආව කෂ්ඨවව කාවව ටතු ව ි් යව ්ැඩව

පිළිේ්හව ව ්රිහවත්ම කාව කාවතු ව කිහ්වව ිපිව ඉල්  ්වව න්මි ්ව.ව

ේද් පව් ේහතුව ේත ව්ව ේම්ව ්ම්බතුධේහතුව ්තයහව ්රකාව ව

කාවතු .ව ි ව ේත වවටන්ව ේට ඩ කව ්්තුව කාව ්ව.ව එහත්ව ේම්ව

ේවයටහව්යවප්තවවීම ලවේුේවට් කවේ් ්ව.වඒවනි්ව ව ව ්තයහවකාාවව

කාව්වව ේම්ව වේට්ව ් තව්ත්ව එ කකාව එකාවටව ේ්්වව ේම්ව ්ර ථ හලව

සි්ුමම්ව ේ් හතු ව ව ිපිව ්ෑම ව ේ  වම ව කාැපව ේ් වව ්ැඩකාලුතවටව

කාවතු ව ඕ ෑ.ව ව ේම්ව ි්්ථාව්ව ්බවදීම ව පිළිබඳ්ව බබවටමිහලව

්ථවටති්තුතව ේ්මිතුව ම ේබව ්ර ව ්ථ්ල්  පහව ි්්තුව කාව ්ව ව

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි.ව 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ටන්ව 1ජ් ය ව සු ර්ශිනීව ්ර වතුදුපුල්  ේල්  ව වව්යව .ම තිවටමිහ.ව

බබවටමිහලවසි වඩිව21කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 

[ි.භව.ව1.14 ව 

 

ගරු (වවදය) සුදර්ශිනී රනාන්දුපුේමේ  මහත්මිය 

(රාථමික මසෞඛ්ය මසේවා  වසාගත මයෝග හා මකොවිඩ් මයෝග 

පාලන කටයුතු යාජාය අමාතයතුමිය) 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்மை - ஆரம்ப சுகாதார மெமவகள், சதாற்று 

மநாய்கள் மற்றும் சகாவிட் மநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் 
இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid 
Disease Control) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ටම්පුව න ්ථත්රි කකාහව

නිේහය් හවකාව වම තුත්රී්රිහ කවේ්්වම වව්වටටුව් ්ව වබබවටමිහව

ූල්ව් ේතවන්මි වේ ්වේ වවම ලවකාාවවකාවතු වි්්ථාව්ව්ැබීම ව

පිළිබඳ්.ව ේම  කා  ව බබවටමිහත්ව නිේහය් හව කාවතුේතුව එම ව

න ්ථවත්රි කකාහම වනි්ව.වේකා ේවය වවහුකවේටයලීහව්්ාටතහ කවබ්විපිව

 ැ්තව ැ්තත්වම ත කවකාවතු වඕ ෑ.වේකා ේවය වව්්ාටතහවආපුව

කාව්ේතව න්ලම ව සිේ ේෂ්ඨඥ්න්තුව පැ්සූව කාවව ව් කව තම ි  ව ේම්ව

ව්ි ව්ථව ්රේේ හව සිමිතුව සිලව ේ් ්ථව ේ්තු ව පුළු්තු;ව සිමිතුව සිලව

ේ් ්ථව ේ් ේකා ලව එම ව ්්ාටතව තත්ත්්හතුව ්රිතුව ්වව

ම වටේ්තු වපුළු්තුවකිහ වකාවව හ.වඒව්වේබම වේවයටහවපැතිරීේම්ව

ේ් ්ථකාම්ව.තිවේ්තු වපුළු්තු ව වම වවවතුතිකාවබවේ වේ් ්ථකාම්ව

.තිව ේ්තු ව පුළු්තුව කිහ්වත්ව කි ්ව.ව ඒව ිුක්ව ම ම ව  ැ්තත්ව

ම ත කව කාවතු ව කාැම ැතිි  ව ව ේම්ව ේකා ේවය වව ්ි ව්ථව එේ කව

්ථ්භව්හවිුක්වේම්ව්්ාටතවතත්ත්්හව්රිතුව්වවවලවවටහවසිතව කව

ේ  ේ්ි  වේටයලීහ්ත්ව.තිව් වබ්.ව 

ි ව සිප කෂ්ඨහව ේපතුුකම්ව කාවතු ව උත්්වුව කාවතුේතු වව
ආණ්ඩුේ ව ්ව  කව නි්වව ේම්ව ේකා ේවය වව ්්ාටතහව ්ාකාවේ ව
සිතව කව ්ැඩිව ම් වවකිහ්වි .ව ේ්යකාව ේ්ෞඛයව ්ාසිධව ේතව  ත්තව
ිුක්වම ම ව වම ත කවකාවතු වඕ ෑ වපසුගිහව්තිව20කාවකාව්හවපුවවම ව
ේටයලීහ්ව ේම්ව තත්ත්්හව ්ැඩිව ේ්්වව තිේබ ව බ්.ව ්ාකාවේ ව
සිතව කවේ  ේ්ි  වේම්ව් වසිලවබිමේහ ව2.1කාලවේම්වඑතු ත්ව්බවව
දීව තිුද ත් ව ිේ්රේල්  ව 13් ව  වව ් ේකා ලව ේ්යකාේතව ්ැඩිම ව
ආ්වන තහතුව්රම ව හ ක වවඑ ම්ව ්්කාලව් කෂ්ඨව9 කවව්වර්තවවම් ව.ව
ඒව්වේබම වපසුගිහව්තිව7වවටහවඑකාවන ටලවේ්යකාේතවේකා සිඩ්වම ව ව
්ාඛයව්ත්ව ්ැඩිව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව  ්්කාලව ේකා සිඩ්ව ම ව ව
22 000 කවපම  ව්ාඛයව් කව්වර්තවවේ්්වවතිේබ ්ව.වඒව්වේබම වව
පසුගිහව්තිවපුවපුවව්ලම විබනින ටවආන්හවුකවවල්්වේම්වේවයටහව
්ැඩිේහතුව පැතිරි්වව තිේබ ්ව.ව ම ම ව හිත ව සිකරහල ව ේම්ව ් ව සිලවව
.ේම රිකාවව එ ක්ත්ව ් ප ේතම ව ආ්වන තහතුව මිමේහ ව 32.9 කව
ඉතු ්ව.ව ිේප්ව වලලව ිල්  ්පුව වලව ් ව ඉතුන හවේ ව ආ්වන තහතුව
මිමේහ ව 29.1 කවඉතු ්ව.ව බ්රසී්ේතවආ්වන තහතුවමිමේහ ව 24.6 කව
ඉතු ්ව.ව ේම්ව ් ව සිලව ්ාකාවේ ව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව 223 676 කවවව
ුවේේ්්වවතිේබ ්ව.වකා්වපව් ේහතුවටත්තවම  වේවයගීතුව්වර්තවව
වීම විතිතුවිබනින ටවආන්හවවකා්වපහවේ්යකාේතවවටතුේ්නිවතැ ලව
පත්ව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව පසුගිහව කාව්ව සීම ව්ව වටහව ේවයගීතුව
්වර්තවවීේම තුව පහවේ්ැනිව තැ ලව පත්ව ේ්්වව න්මිතුේතුව
.ේම රිකාවුකව කා්වපහි .ව ේ ්ැනිව තැ ලව න්මිතුේතුව ුතේවයපීහව
කා්වපහව ්ුව වටතු්ැනිව තැ ලව න්මිතුේතුව ිබනින ටව ආන්හව්.වව
සිේ ේෂ්ඨේහතුම වවපසුගිහව්තිහවවටහවපම   කවවේම්විබනින ටවආන්හවුකව
කා්වපහවවටහවේවයගීතුවමිමේහ වේ කාකාව ව්රම ව හකිතුව්ැඩිේ්්වව
තිේබ ්ව.ව ව ඒව කිහතුේතුව ේවයගීතුව ්රම ව හව ව න්හහලව 49.4කිතුව
්ැඩිව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ්ාකාවේ ව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ේම්කාව
ේටයලීහ් වකා්වපීහව් ේහතුවිපිව කි ව්ර ථ හ ක.ව 

ේම්ව ේවයටහව ්ැඩිවීම ලව ්රධව ව ් ේහතුව ිල්  ්පුව වලව ් ව
ඉතුන හව්ව බ්පව ්ව.ව ේම  කා  ව පසුගිහව ්තිව 20ව වටහව ඉතුන හවේ ව
ේම ම ව ේවයටහව ්ැඩිව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව පසුගිහව ්තිව ුහව වටහව
ේතුපව්ේතවන්හහලව133කිතුවේම ම වේවයටහව්ැඩිවේ්්වවතිේබ ්ව.ව
ම ව්න ්ි ේතුවන්හහලව209කිතුව්ැඩිවේ්්වවතිේබ ්ව.වභූතව ේතත්ව

105 106 



පවර්මේේම්තුවට් 

ේම ම වේවයටහව්ැඩිවේ්්වවතිේබ ්ව.වවවපසුගිහවකාව්ේතවදීව්ාකාවේ ව
ේම ම ව ේවයගීතුේබව ිඩුවීම  කව ිපිව  ැ කකාව.ව ව PCR tests කාව ව
්ාඛයව්ලවිුක්වේවයගීතුවිඩුේ්්වවතිේබ ්වවිපිව  ැ කකාව.ව ව  ැතුව
ිපලවතිේබ වේරය  ව් කවතම ි  වPCR tests න්දුකිරීම වකාෘත්රිම ්විඩුව
කාහවව කිහ ව එකා.ව ව PCR positive  ්ාඛයව්ව ිඩුව ේ් ේකා ලව
්රවාමිකාවආශ්රිති තුව්ාඛයව්ත්විඩුවේ් ්ව.ව වේත් විපිවිුඹුවේ්්ව
ේවයුල්  ්්ව කාව ව PCR පරී කෂ්ඨ  ව ්ර්ව්ව ්ඳුවව කාව ව PCR 
පරී කෂ්ඨ විඛණ්ඩ්වකාවේට වගිහව.වPCR positive ේ් ව්ාඛයව්ව
ිඩුව ේ් ේකා ලව බම්තුේබව ආශ්රිතහතුව test කිරීේම්ව ිඩුවීම  කව ිපිව
 කි ්ව.ව ම ම ව ඒකාව ේවයුල්  ්මේුකත්ව ේු හවව බැලු්ව.ව ේවයුල්  ්්ලව
්වම ව යව ්යකාර්ම ව්ඳුවවපැමිේ  විහේබත් ව්වම ව යවේවයගීව
තත්ත්්හතුවහලේත්ව ේවයුල්  ්්ලව.වටහත්ව ේ් ව ිහේටත්ව PCR 
න්දුව කාව ්ව.ව එේුම ව කාවපුව පරී කෂ්ඨ ්මේුකත්ව ව PCR positive 
්රති තහව ිඩුව ේ්්වව තිුද ව.ව ඒවනි්වව ිේප්ව ේවයගීතුේබව්ෑේු ව
ිඩුවීම  කවිපිව ැ කකාව.වුැබැි  වව ැ්තවවිේ්රේල්  ව21ව-ව28වපම  වව් ව
සිලව එම ව ්තිේතව ේවයගීතුව 2 665 කව ්වර්තවව ම් වව බ්ව ිපිව  ැ කකාව.වව
එම ව්රම ව හවිේ්රේල්  වව29් ව වවන්ලව15් ව ව වවවපම  වේ් ේකා වලවව
4 406 කවම් ව;වේ ගු හකාලව්ඩවව්ැඩිවම් ව.වම ැි වේ ්ැනි වවඉඳ්වව
එ ව ්තිහව ේ් ේකා ලව ේවයගීතුව ්ාඛයව්ව 20 304ි .ව ඒව නි්වව
ේ ටේහතුවේම්වේවයටේතවපැතිවරීම  කවන්ද්ධවේ් වබ්වේපේ  ්ව.ව
සිේ ේෂ්ඨේහතුම වේම්වB.1.1.7 ්රේේ හවිේ්රේල්  ව8වේ්නි වවතම ි වුුම වව
ටත්ේත්.ව ඒව ්ම්බතුධේහතුව ව ව්හව කාලුතවටව කාේහේව  ැුැව කිහ්වව
ේරය  ව් කව ආ්ව.ව B.1.1.7 කිහ ව ිලුත්ව ව ්රේේ හලව ්ම ව ව
්ි ්වහ කව ව් ්වරිවම ව්ේතදීත්වුුම වවටත්තව.වබම්තුවබතරතවහ කව
පිලවල්්වඉඳ්වව.සිල්  ්වවනිේවයධවහ වම ධය්ථාව ්්වහිලපුවිහ.ව
ව්හවසිම න්ල්  ේ්තුවහිලපුවනි්වත් වශ්රීව්හ්ර්ධ පුවවසි ථ්සි යව්ේතව
ිඛණ්ඩ්ව ේම්ව ්ම්බතුධ්ව පර්ේතෂ්ඨ වන්දුවකාහවනි්වත්වතම ි ව ේම්ව
ිලුත්ව strain එකාව ුුම වව ටත්ේත්.ව ේම්ව ිලුත්ව strain එකාව ුුම වව
ටැනීම ලව ව  ්්ථව ේ කාකාලව කාමේතුව ්ථථිවව ව ් ේහතුම ව කි ්ව ව
බ්ථ වහිවව පහවේතතු ව ්හ ව පහවේතතුව ුුම වව ටත්තව strain එකාව
එාට්තුතවB.1.1.7  කිහ වඑකාවබ්.වවඑහවවතුම්න්වම් ව.ව 

ේම්වේවයටහවේ ටේහතුව්යවප්තවේ් ්ව.වඒව්වේබම වතම ි වි ව

් වසිලවේවයගීතුේබවසීඝ්රව්ැඩිවීම  කවිපිව කි ්ව.වඒවනි්වවිපිවවවේට්ව

් තව්ේටතුවඉල්  ලීම  කවකාව ්ව.ව ව ේම්කාවත්ම ත්ව ිපලව ්හ ක්වව

ටතු වපුළු්තු.වඒවනි්වව්ාරව හවසීම වවකාවතු  ව්ථ්හා්වව හ කව

ේහ  වවටතු .වි ් යවසිකරහලවේ් ඟවඒකාවවවශිවව් වතැතු්්ලව

හතු ව එපව.ව ේට රිතුව එළිහලව හතු ව ඕ ෑව  ම්ව වේ්වආ්ව හ කව

පහඳිතු .ව එ කේකාේ  කව පම   කව ේට රිතුව එළිහලව හතු .වව

් තව්ේබව ්ුේහයටහවතිේබ ්වව ම්ව ිපලව වල කවුැමිහලව ේම්ව

ේවයටේහතුවආව කෂ්ඨවවේ්තු වත්ම ත්වපුළු්තුකාම වතිේබ ්ව.විපව

වලවවටහවේම්වේවයටහවි්ම වකාවවටතු වපුළු්තු.ව 

ි වේබ ේුයවිහවICUs ටැ වකාාවවකාව ්ව;වවHDUs ටැ වකාාවව

කාව ්ව;ව වබ කන්්තුවපුසුකාම්වටැ වකාාවවකාව ්ව.ව වේවයුල්  වවටහව

ේම්්වව ්ැඩිව කිරීම ව ි් යි .ව ුැබැි  ව ඒව එ කකාම ව ේම්ව ේවයටහව

පව් හවකාවවටැනීම ල ව්හ ක්වවටැනීම ලව් තව්ේබව්ුේහයටහව

්බවව දීම ත්ව ඉතවව ්ැ ටත්ව ් ්ව.ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ටන්ව ේ්ෞඛයව

ිම වතයවටමිහල ව ඒව ්වේබම ව ේ්ෞඛයව කාවර්හව ම ණ්ඩ්හලව ිපිව

්ථවටති්තුතවේ් ්ව.වවේම  කා  වේම්ව් ේකා ලවවවේ්ෞඛයව කේෂ්ඨේත්රේතව

න්හලුවේ  වවේබ ේුයවකාැපවීම කිතුවේම්වකාවර්හේතවුතතරසුළු්වනිහැලීව

න්මි වවආකාවවහවිපිව කි ්ව.වඒව්වේබම වත්රිසිධවුවේ ව් වේප ලීන්හව

්වේබම ව ව ිේ කුත්වවව්යවආහත ්්වනි්ධවරිතු ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම වව

ග්රවම ව නි්ධවරි්න්තුව .වටළුව ඒව න්හලුව ිහේබව සිේ ේෂ්ඨව ්ුේහයටහව

ිවපලව්ැබි්වවතිේබ ්ව.ව 

ේම්ව ්ඳුවව ් තවව ්ුේහයටහව ිතය් යි .ව තව්කාවමේකාව

ේවයුල්  ව ්ථාවපිතව කාවතු ව ිපලව පුළු්තු.ව  ැ ලම ත්ව ඒව කාලුතවටව

කාවේට වහ ්ව.ව ICU, HDU facilities ්ැඩිවකාවතු  වබ කන්්තුව

ධවරිතව්ව්ැඩිවකාවතු වි් යවන්හලුවකාලුතවටවිපිවකාව ්ව.ව වේත් ව

ේම්ව න්හලුව ේද්ම වඋපරිම ව ිසීන්වම ට්ලම කාලව එතු ව ේ  දීව ්හ ක්වව

ටතු ව ිපිව කාලුතවටව කාව ්ව.ව ේම  කා  ව ේවයගීතුව ්ැඩිව ම් වලව

ේ්ෞඛයවකාවර්හව ම ණ්ඩ්හව ්ැඩිව ේ්තුේතුව ැුැ.ව ේ්ෞඛයවකාවර්හව

ම ණ්ඩ්හවිපලව කෂ්ඨණිකා්ව්ැඩිවකාවවටතු ත්වබැුැ.වේම්වතත්ත්්හව

පව් හව කාවටතු ව ිපලව ත්ම ත්ව පුළු්තු.ව එම ව නි්වව ම ම ව වේට්ව

් තව්ේටතුවඉතවවකාන් වේ්තුව ඉල්  ්තුේතු ව ේ්ෞඛයව උපේ ්ථව

පිළිපන මිතුවපුළු්තුවතවම්ව්ාරව හවසීම වවකාවතු වකිහ්වි .වඒකාව

තම ි වබබවටම තු්වලවේ තු වපුළු්තුවේ් කුම ව්ුේහයටහ. 

ඒව්වේබම  වවල කවුැමිහලවිපිවඑතු ත්කාව හව්ඳුවව්ැ්සුම්ව

කාවවතිුද ව.වම වර්වටවම ව්ේතදීවතම ි විපිවඑතු ත්කාව හවආවම්භව

කාවතු ව හිමිේත.ව  වේත් ව ිතිටන්ව ් වකරපතිවටම වේබව සිේ ේෂ්ඨව

ම ැන ුත්වීම ව ම තව ිපිව එම ව කාලුතත්තව ඉ කම නිතුව ආවම්භව කාහව.ව ඒව

්ම්බතුධේහතුව ිපිව ඉතුන හවුකව ටන්ව ිග්රවම වතයවටම වලව ්ථවටති්තුතව

ේ් ්ව.විපලවOxford-AstraZeneca එතු ේත්වපහවේ්ැනිවම වත්රව්ව

සිකරහලව එතු ත්ව ් කෂ්ඨව පු කව ඉතුන හවේ්තුව ්බවව දුතු ව.ව එම ව

Oxford-AstraZeneca එතු ත්ව ේත ටහව ්ාකාව්ලව ේට ැල්  ්වව

්තිහකාවකාව්හ කව.වටහතව්වතිකාවෂෂ්ඨධවනිහවම  විකරකාවරිහවඑහව

ිුකම තවකාව්වව දුතු ව.වඑතේකා ලවේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව හ්ත්ව

ඒකාව ිුකම තව කාව්වව තිුදේණ්ව  ැුැ.ව වේට්ව ් තව්ලව ආව කෂිත ව

ගු වත්ම කා වඒව්වේබම වside effects ේබ ේු ම විඩුවඑතු ත්ව්බවව

දීම විුකම තවකිරීේම්වපූර් ව්ටකීම වතිේබතුේතුවවලකාව්වතිකාවෂෂ්ඨධව

නිහවම  ව ිකරකාවරිහලි .ව ඒව ිුක් ව ් ්වරිව 18් ව  වව එතු ත්වව

් කෂ්ඨව පු කව්ැේබ ේකා ල ව ් ්වරිව 19් ව  වව එතු ත්කාව හව

ආවම්භව කාවතු ව ිපලව ුැකිහව්ව ්ැුද ව.ව ඒව කාලුතත්තව ආවම්භව

කිරීේම්දීව ්රවේඛතව්ව දුතුේතුව ේ්ෞඛයව  කේෂ්ඨේත්රහල ව ත්රිසිධව ුවේ ව්ලව

්ුව ේකා ේවය වව ම ර්  ේතදීව ඉන රිව ේපහව ්ැඩව කාව ව කාවර්හව

ම ණ්ඩ්හලි .ව ඒව ේ් ේකා ලවනිර්ේද් හවතිුදේණ්ව්තිවුතවකිතුව

ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව ේ තු ව කිහ්වි .ව එම ව නි්වව ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව

ේ තු ව එතු ත්ව් කෂ්ඨව ේ කාුම වව කව ේ්තුකාවව ටත්තව.ව ඒව ිතව ව

ේටයලීහව ් ේහතුව කාහව පර්ේතෂ්ඨ ්මේතුව බප්පුව ම් ව ව ේ ්ැනිව

ම වත්රව්ව්තිව21කාලවපසු්වේ  ්වව ම්වඑහව්ඩවත්ම ව්රතිල් වහකාි ව

කිහ්ව.ව ඒව ිුක්ව තම ි ව ිපිව ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව ්තිව ව21කිතුව ේ තු ව

රණව හවකාේහේ. 

ඊහඟල ව ිේප්ව ්්ාටතේ  ව ිා ේතව ේත වවටන්ව එ කකාව ේ් හවව

බ් ේකා ලව  ැ කකාව ව බතරතවහ කව ේවයගීතුව න්මිේතව ්හ්ව ිම්න්දුව

30ි  ව 60ි ව ිතවව බ්.ව ්හ්ව ිම්න්දුව 60ලව ්ැඩිව ේවයගීතුව න්මිේතව

න්හහලව20ි .වඑම වනි්වවිතිටන්ව් වකරපතිවටම වේබව්රධව ත්්ේහතුව

පැ්ැතිවරැ්ථවීම කාදීවරණතුදුවකාහව විම්න්දුව30ලව්ැඩිවිහලත්වඑතු තව

්බවවදීම ව්ඳුවවඑතු ත්වමි්දීවටතු ්වවකිහ්ව.විපිව්හ්විම්න්දුව

30වන්ලව60ව  ක්වව් තව්වආව කෂ්ඨවවකාවවටැනීම ව්ැ ටත්.වේම  කා  ව

වේට්වආර්ථිකාහලව වහකාත්්හවේ  වම ව ්ව්ම්පතවඉතුේතුව්හ්ව

ිම්න්දුව30ව්ුව60විතව.වඒවිුක්වතම ි විපිවSPC ආහත හවුවුවව

සීවම්වආහත ේහතුවේම්වඑතු තවමි්දීවටැනීම ව්ඳුවව. ම්ම  කව

දී්වව එතු ත්ව ම වත්රවව ් කෂ්ඨව පුකාව පහවේව ේත ටහව ිපලව ්ැුදේණ්.ව

ඊහඟව ් කෂ්ඨව පුකාව ේත ටහව ිේ්රේල්   ව ම ැි ව ේ් ේකා ලව ින හවව

ේ කාකිතුව්බවවේ තු වඑකාඟතව්ව්ැුද ව. 

ඒව ිතවව COVAX පුසුකාම ව ුවුවව ිපලව එතු ත්ව ම වත්රවව

මිමේහ ව2.6 කවපහවේ්ැනිවේත ටහවුැමිහලව්බවවේ තු ත්වරණව හව

කාවව තිේබ ්ව.ව එම ව ේත ටේතව පහවේ්ැනිව ේකා ල්ව ් ේහතුව

එතු ත්ව ම වත්රවව 164 000 කව ්ාකාව්ලව ේට ව්ව.ව ුැබැි  ව

ි ේප් කෂිතව සිකරහලව ඉතුන හවේ ව ්යවප්තව ් ව ේම්ව  න් වව

්්ාටතහත්ව එ කකාව ේප ේව තුදුව ම් වව එතු ත්ව මිකාව deliver 

කාවතු වසීවම්වආහත හලවේ  ුැකිවේ් ්ව.විපිව ැ කකාව ව්ල්  මේව

තිේබ  ව ේ්යකාේතව බ්්ත්ව වල්ල්  ව තම තුේබව වේට්ව න්මි ව

් ටු හලත්ව ්ඩවව එතු ත්ව ේත ටව ිවේට ව stock කාවව ටතු ව

බ්.වත්ම වඑකාම වඑතු ත්වම වත්රව් ක්ත්වදීම ලවේ  ුැකිවවූව්ම ුවව

107 108 

[ටන්ව1ජ් ය වසු ර්ශිනීව්ර වතුදුපුල්  ේල්  වවම ුත්මිහව  
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වල්ල්  ව ප්වව තිේබ ්ව.ව එේුම ව stock කාහත්ව ේ්යකාව

් ටු ේහතුව න්හහලව 7ි ව ි ව එතු ත්්මේතුව ආව කෂ්ඨව්ව

්බවවේට ව තිේබතුේතු.ව ේම්කාව ේටයලීහව ්්ාටතහ ක.ව පුළු්තුව ිහව

සිතව කව එතු ත්ව කාවව ටත්තවලව ේම්ව ේටයලීහව ්්ාටතහව පව් හව

කාවතු වබැුැ. 

ි ව එ ක්ත්ව ්වරණතුේබව හම වව ිවවේ ්ව තම ි ව COVAX 

පුසුකාේම්වඑතු ත්වමි්දීවටැනීේම්වකාලුතත්තවකාවතුේතු.විපිවබම්තුව

එ කකාව කාාවව කාහවම ව COVAX පුසුකාම ව හලේත්ත්ව එම ව එතු ත්ව

්බවව ටැනීේම්ව ටැලලු් කව තිේබ ව බ්ව  ැ ටතු ව ්ැුද ව.ව

ේ්යකාේතම ව වල්ල්  ව බම්තුව ්වට්ව තිේබ ව ිතිරි කතව ේත ටව ි ව

ඉතුන හවුකව ව්හලව donate කාවතු ව කාලුතවටව කාව ්ව.ව ඒකාව

්වධවව ි .වේම  කා  වි වේ් ේකා ලවඉතුන හවේ වේ් කුවටැලලු් කව

තිේබ ්ව.ව ඒව ්වේබම ව .ෆථඝනි්ථතව ේතව තිේබ ව stocks ුුම වව

ටත්තව.වුැබැි වඒ්වවභවවවටතු වබැුැ වcold chains්්ව්ර ථ හ කව

තිේබ ව නි්ව.ව එම ව නි්වව ිපලව එතු ත්ව ම වත්රවව ් කෂ්ඨව ුහකාව

ටැලලු් කවතිේබ ්ව.විපලවඒකාවුාටතු වේ හ කව ැුැ.වේම්කාවන්දුව

ම්ේණ්ව ව්ේතව ්ව  කවනි්වව ේ  ේ්ි .ව ේම්ව ්්ාටතේතවතත්ත්්හව

ම තවඑතු ත්වනිෂ්ඨථපව කාහතුලවි් යව්ැපුතම ව්බවවදීම ලවේ  ුැකිව

වූව නි්වි ව ේම්ව තත්ත්්හව .තිව ම්ේණ්.ව ඒකාව ිපිව වලලව කිහතු ව

ි් යි .ව වඒකාව ේම්ව ආණ්ඩුේ ව ්ව  කව ේ  ේ්ි .ව ඒව ්වේබම ව ිපිව

්ථපුට්නි කවඑතු තවේබතු  වෆි ්ර්වඑතු තවේබතු වි් යවන්හලුව

කාලුතවටවකාවවතිේබ ්ව. 

පහවේ්ැනිව ම වත්රව්ව දී්වව ේ ්ැනිව ම වත්රව්ව ේ් ත්ව vaccine 

එකාකිතුවේ තු වපුළු්තු වකිහ්වව  ැතුවපර්ේතෂ්ඨ වකාවේට වහ ව

බ්ව ම ම ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම වම ත කවකාවතු වඕ ෑ.ව ඒකාව ිපලවරණව හව

කාවතු ව බැුැ.ව ඒව පර්ේතෂ්ඨ ්්ව ්රතිල්ව ිුක්ව ්ම ුවව සිලව

ඉන රිේතදීව cocktail එකා කව ේ තු ව පුළු්තුව ේ්ි .ව එම ව නි්වව ිපිව

න්හලුේ  වම ව එකාවටවේ්්වව ේම්ව ්්ාටතහලවවේතර වේ වේි වකිහ්වව

ම ම වතවේතු වතුේ්ේ්වලවම ත කවකාව ්ව. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ටන්ව ්ාජී්ව එන රිම වතු ව ම ුතව.ව බබවටම වලව මිනිත්වටව 9කාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව. 
 

[ි.භව.ව1.35  
 

ගරු සාජීව එදිරිමාන්න මහතා 
(மாண்புமிகு ெஞ் ீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ම ම ව හිවටේ ව සිප කෂ්ඨහලව

ි්්ථාව්ව්බවදී්වවම ලවි්්ථාව්ව්බවේ ි වකිහ්ව.ව්ම වේ්තු ව. 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ම ේබව කාාව්ව කාවේට ව

හෑේම්දීව කාව්හව ම න ව ම්ේ  ත්ව ආණ්ඩුව පවර් ථ්ේතව ්රධව ව

්ාසිධවහකාවටම වේබව ි්්වහව .ති්ව ටන්ව ්හතුතව කාැලේට ඩව

ම තුත්රීවටම වේබවකාව්ේහතුව්ථ්ල්  පවේ ්ව් කවම ම වටතු ්ව. 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව වල කව සිකරහලව ේම්ව

ේම  ේු ේත්විපිවවේතර වදීවතිේබ වතත්ත්්හවපිළිබඳවඉතවම වසි්ෘතව

ම  ්කිතු වි්ාකා්ව්වකාචිඡවවකාවතු වේම්වසි්ව හවි්්ථාව් කවකාවව

ටතු ලවම වවකාැම ැතිි .වේකා සිඩ්-29ව්්ාටතහවපිළිබඳව්ර ථ හවම වටව

ම් වවතැ ලම වම ම වබබවටම වේබවි්ධව හවරැේට වහතු වසූ ව ම්.ව

1029විම්න්ද්ේද්වි්්ව ව ්ේ්ේව-වේ ්ැම්බර්වම ව්ේතව32්ැනිව වව-ව

නි ථ මතව ේ්්ව ුුම වව ේ  ටත්ව නිුතේම යනිහවව ේවයගීව තත්ත්්හ කව

පිළිබඳවේත වවටව කවචී ේතවවූුවතුව ටවහවආශ්රිත්ව්වර්තවවම් ව.ව

ඊලවපසු්ව1010ව් ්වරිව07්ැනිව වවපහවේව්තව්ලවේම ම වසිේ ේෂිතව

ේවයගීව තත්ත්්හලව ේුේවට්ව ේකා ේවය වව ්ි ව්හව ්ටව ේ්යකාහව

සින්තුවුුම වව ටතු ්ව.ව ඉතුවි වටන්්ව 1010ව් ්වරිව 30්ැනිව  වව

ේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව හවසින්තුවවේළුවේ්යකාහලම වි වහ්වුන න්ව

තත්ත්්හ කව්රකාව හලවපත්වකාවුකව්ැුද්ව.වම ේබවම තකාහවනි්ැරැන ව

 ම් ව 1010ව ් ්වරිව 22්ැනිව  වව ේුයව ඊලව ආ්තු ව න  හකාදීව

"ේකා සිඩ්-29"ව  ම ැතිව ේහදුම ව ේම්ව ේවයටහව ුුමතු්වදීම ව ්ඳුවව

ේ්යකාහවව පවසිචි මවකාවතු ව පලතුව ටතු ්ව.ව ම ම ව බබවටම වලවකාාවව

කාව වේම්වේම  ේු තව ් වසිලව ේකා සිඩ්-29ව ්ය් හව්ම්බතුධ්ව

ේ්යකාේතවප්ති ව්ාඛයවත්ම කාවතත්ත්්හවේම ේ්ේි . 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේම්ව ේම  ේු තව ් ව සිලව
ේ්යකාේතව 254 295 608ේ ේ  කවේකා සිඩ්වආ්වන තහතුවබ්වනි්ව
්ාඛයවේල්  ඛ ව වටළිතුව   ක ලව ්ැේබ ්ව.ව ේ්යකාේතව එම ව
ආ්වන තහතුව ිතරිතුව ේම්ව ් ව සිලව 3 117 288ේ ේ  කව
ජීසිත කෂ්ඨහලවපත්්වතිේබ ්ව.ව ිපවජී්ත්් වආන්හවුකවකා්වපේතව
්ාඛයවත්ම කාව තත්ත්්හව සිග්රුව කාවව බැලුේ් ත් ව
40 921 025ේ ේ  කවේම්ව් වසිලවආ්වන තහතුවබ්ලවපත්ේ්්ව වඒව
ිතරිතුව 535 213ේ ේ  කව ම ව හලව පත්ේ්්වව තිේබ ්ව.ව
බවේ්යසුව ේ ්වේ්තුව ි ව ේපව්න්ව 20ව ් ව සිලව ිේප්ව වේට්ව
තත්ත්්හවබැලුේ් ත් ව්ම ්ථතවආ්වන තහතුව්ාඛයව්ව222 753ි .වඒව
ිතරිතුව ිතිටන්ව ් වකරපතිව ේටයධවභහව වව්ප කෂ්ඨව ම ැතිවටම වේබව
ආණ්ඩු්ව ේම්ව තත්ත්්හව සිකරම ත්්ව කාහම  වකාව හව කිරීේම්ව
්රතිල්හ කව ේ්් ව ේම්ව ් ව සිලව 98 109ේ ේ  කව සු්පත්ව ේ්්වව
සුව කෂිත්වේට වවගිහිතුවතිේබ ්ව.වේම්ව් වසිලවේකා සිඩ්වම ව ව
696 කව ්වර්තවව ේ් ්ව.ව ්වේප් කෂ්ඨ්ව ්ාඛයව් කව -ඉ් කකාම  ක-ව
සිකරහලවපුා මවට   කව්වේබවේම හවේපේ තු ලවපුළු්තු.ව වේත් ව
ේම්ව ුැම ව ම ව හ කව ටැ ම ව බවපතහව ේ   ව් කව ඒව පම්ල්  ්්ව
්වම වජිකාහතුලව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ිපිව ුැේම යේබම ව පපු්ලව
 ැේ  ්ව. 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේම්ව ේම  ේු තව ් ව සිලව
ේ්යකාේතව ්ෑම ව වල කම ව ම ව ්ව ශිෂ්ඨථලවරවවේතව ිති හව බිහිසු වම ව
්ැඟම් වව්වටවවව ්ම ඟව ්ල කාවනිවතේ්්වව ඉතු ්ව.ව ේ්යකාේතව
්ම ුවව වල්ල්  ව ේද් පව් ව ේබදීම කිතුව ේත ව් ව ඉතවම ව
්ුජී් ේහතුව ේම්ව ්ර ථ හල ව එේුම ව  ැත් ම්ව ේම්ව ේටයලීහව
ියෝේහයටහලව ්ථ්ේද්ශිකාව සි්ුමම  කව ේ් හතු ව ්වතිකාව
කාහම  වකාව ව්ැඩවපිළිේ්හ කව්රිහවත්ම කාවකාවමිතුවඉතු ්ව.වඒව
ිතවව ේ්යකාේතව ්ම ුවව වල්්ව ආණ්ඩු ව සිප කෂ්ඨේතව සිපරීතව
ේකාේ හිමේකාම්ව ුවේේ ව ේකා සිඩ්-29ව ේවයටහව ම ර්  හව කිරීම ව
ේ්ුකේ්තුව ිම තවව ේ්ේු් කව  වමිතුව ඉතු ්ව.ව සිප කෂ්ඨේතව
ආ වණීහවටන්වම තුත්රී්න්නි වම වවඑේුම වකි ්වලවිම  වපවේ්තු ව
එපව.ව ආණ්ඩු් කව සිකරහලව ිපිව ඉතුේතු ව ්වතිකාව ්ර ථ ව ම තව
ේද් පව් වන්තිහම්ව.ඳීම වපිළිබඳවබවපතහවේපවවපුතර ව් කව්හිතව
සිප කෂ්ඨහ කවේම්ව්වතිකාව්ය් හවම තවේද් පව් වන්තිහම  කවිඳි ව
ේම  ේු තකාි .ව ඒව ිම තවව ියෝේහයටහලත්ව වේතර ව ේ මිතුව
ේටයධවභහව වව්ප කෂ්ඨව ් වකරපතිවටම වේබව ආණ්ඩු්ව ්්ාටතව
තත්ත්්හවකාහම  වකාව හවකාවමිතුවඉතු ්ව.ව 

COVID-19 ්ය් හව කාහම  වකාව හව ේ්ුකේ්තුව
ආණ්ඩු් කව සිකරහලව ටත්ව ්රිහවම වර්ටව ්ුව ේම්ව ් ව සිලත්ව ටනිමිතුව
න්මි ව ්රිහවම වර්ටව පිළිබඳව ේකාමිව පැුැන මේව කිරීම කාලව ම ම ව කාව්හව
ටතු ්ව.ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ිපිව COVID-19 
්ය් හව කාහම  වකාව හව ේ්ුකේ්තුව ඊලව සුසිේ ේෂිව පුසුකාම්ව
්බවවන හවුැකි් වපරින වවේට්වේ්ෞඛයවේ්ේ්ව්ව්රති්යුුටතකාව හව
කාහව.ව ේකා ේවය වව ේවයගීතුව ්ඳුවව ් ව සිේ ේෂිතව ේවයුල්  ව
පද්ධතිහ කව ිපිව ්ථාවපිතව කාහව.ව ේම්ව ් ව සිලත්ව ම ේබව කාළුතවව
න ්ථත්රි කකාේතත්ව එ්ැනිව ේවයුල්  ව කිහිපහ කම ව ව ්රිහවත්ම කාි .ව
ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ආ්වන තහතුව ුුම වව ටැනීම ව
ේ්ුකේ්තුව වේ්යකාවහවේම්වේම  ේු තව් වසිලවිුකටම  හවකාව ව
පිළිටත්වටව සි යවත්ම කාව ක්රම ේ  හව ිපව සින්තුව ඉතවව ම ැ සිතුව
ේම ේුුතම  කව සිකරහලව වලව පුවවව ්රිහවත්ම කාව කාවුකව ්ැුද්ව.ව
ආ්වන තහතුව ුුම වව ටැනීේම තුව පසු්ව ේ ් ව ියෝේහයටහව තම ි  ව
ආ්වන තහතුේබවආශ්රිතහතුවුුම වවටැනීම . 
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පවර්මේේම්තුවට් 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ව මිනිත්වටව ේ කාකාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 
 

ගරු සාජීව එදිරිමාන්න මහතා 
(மாண்புமிகு ெஞ் ீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ේු ඳි  වූල්ව් වරූඪවවටන්වම තුත්රීවටමිහනි.වව 

්වම ව යේහතුව ිපිව  තු වව ේද්ව ේම හි .ව ම ුක්ථ්ේහ කව ේ්ඩව

ම් වම වඒවේ්ඩවවඉ්ථපිරිතවේ්ලවහ ්ව.වුැබැි  වහම්වේකාේ කුලව

ේම්ව ේවයටහව ුැදු වම ව ේ්ෞඛයව ිා ්්ලව න්දුව ම් වව ේ්ඩව්ව

ේු හවේට ව ටම  කව ටම  කව ට ේතුව .සින තු .ව ිපිව ඒකාව කාහව.ව

පුසුකාම්ව්හිතවනිේවයධවහ වම ධය්ථාව වපද්ධතිහ කවිපිවවලවපුවවව

ුැදු්ව.ව සිේලකාව ්ම ්ථතව න ්ි  ම ව ආ්ව හව ් ව පරින  ව සිේලකාව

සිේ ේෂිතවභූවකා්වපව්ුවසිේ ේෂිතව කේෂ්ඨේත්රවආ්ව හව් වපරින වවලව

ිඟුළුව්වවතැබීම ලවිපිවි් යවකාලුතවටව්රිහවත්ම කාවකාහව.වඒව්වේබම ව

සිේද් ටතව ශ්රීව ්වාකිකාහතුව ේ්ුකේ්තුව සිේ ේෂ්ඨව ්ැඩව පිළිේ්හ කව

්රිහවත්ම කාව කාහව.ව ්ර ථ ේතව ුැඩහව ුරිහලම ව ේත්න්ම්ේට ව

ේ  තිුද වව ි්්ථාව්කාදීව ප්වව චී ේතව වූුවතුවුක්වලව ගිහිල්  ්වව ශ්රීව

්වාකිකාව  න්්තුව ේම වලලව රැේට ව ඒම ව ේ්ුකේ්තුව ේටයධවභහව

වව්ප කෂ්ඨව ් වකරපතිවටම වේබව ආණ්ඩු්ව ම ැන ුත්ව ම් ව.ව ේම්ව

ේම  ේු තව ේ් ව ේකා ලව ඕ්ථේේමේහවුකව ිග්රවම වතයව

්ථේකා ට්ේම  රි්තුවම ුතවවවිවේට වතිේබ වරණතුදු්ව්ම ඟවටහප්වව

බ්ද්දීවඑ වවඒවටත්වටවරණතුදුේ වබවව  ැේ  ්ව.වූල්ව් වරූඪවටන්ව

ම තුත්රීවටමිහනි වඕ්ථේේමේහවුකවව්හවරණතුදු් කවටතු ්ව වඉතුන හවේ ව

ඉඳ්වව කින්හම්ව ඕ්ථේේමේහවුකව ්වතිකාේහ කව ම  ව බිම ලව ආේ් ත්ව

ේඩ ්ර්ව 66 000කාව  ඩව  ැත් ම්ව ිම්න්දුව පු කව හිේර්ව කිහ්ව.ව ඒ ව

ිේප්ව ්ම ව්ේතව .තැවේතුේබව න්හි ව ේද් හව බ්ලව පත්ව ේ්්වව

තිේබ වඕ්ථේේමේහවුකවව්ේතවරණව හ.ව 

ම ම ව ැතුවඑ ්ව වඑතු ත්කාව ව්ැඩවපිළිේ්හවටැ වකිහතු .ව

ිපිවබ ක්ථෆර්ඩ්ව.්ථට්රවේ්ේ කාවවඑතු තව්බවව දීම වආවම්භවකාහව.ව

ම ුවරවර්හව ටන්ව රතු ව ්හසුම  ව වව්යව .ම තිවටම වව ඒව පිළිබඳ්ව

පවර්මේේම්තුවට්ලත්වකාන් වව පැුැන මේව කාහව.ව ඒව ්වේබම ව න්න්හවේ ව

නිෂ්ඨථපවන තව්ථපුට්නි කවඑතු ේත්වඑකාවේත ටහ කවඊේතවරෑවආ්ව.වඑහිව

ඊහඟව ේත ටහව ්ාකාව්ලව ේටතු්වව ටතු ව ්ැුැ්ථතිි .ව පහවේ්ැනිව

්ලේතව එතු ත්ව 25 000 කව ආ්ව.ව කාම්න්ව ේුයව ිුි  ව එතු ත්ව

25 000කිතුව ේම  කා කව කාවතු  ව කිහ්ව.ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව

ම තුත්රීවටමිහනි වඑතු ත්ව25 000වරණතුදුව්වඑතුේතුවේම්වආකාවවහලි .ව

ඒවඑතු ත්වවේත ටහවේ්ල්  න්හ්ථවිා කාවඍ ව10කාවඋෂ්ඨථ ත්්හකාි ව

ටබඩවවකාවතුේතු.වඒ්වවනි්ැරැන ්විේප්වවලවිුකටම  හවකාව ්ව ව

කිහ්වව ෂෂ්ඨධව නිෂ්ඨථපව කාව ම  ව ආහත හ ව ම  ව වලව ඒව ටැ ව

ිධයහ හ කව කාව ්ව.ව එේුම ව ේ  ම්ේ  ත්ව ෂෂ්ඨධේතව ්රමිතිහව

පිළිබඳ්ව ්ැරැන ව  මත්රහ කව ේ්යකාහලව හ ්ව.ව ම ැි ව ම ව්ේතව ් කෂ්ඨව

ුහ ක ව ජුනිව ම ව්ේතව ් කෂ්ඨව ිල ක ව ජූමේව ම ව්ේතව ් කෂ්ඨව 21 කව

් ේහතුවඒව්ථපුමිනි කවඑතු තවිපිව්බවවටැනීම ලවසූ ව ම්.වචී ේතව

නිෂ්ඨථපවන තව්ි ේ යෆවම්වඑතු ත්ව් කෂ්ඨවුහකාවේත ටහ කවේම්වවලලව

ේටතු්වව තිේබ ්ව.ව ේම වලව න්මි ව චී ව ්වතිකාහතුලව ඒව එතු තව

්බවවදී්වවතිේබ ්ව.ව 

ේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව ේතවEmergency Use Listing කිහ ව

්රිහව්මේේතව්ි ේ යෆවම්වඑතු තවේම්ව් වසිලවි්්තුවින හේර්ි ව

තිේබතුේතු.ව ිපලව ඒව එතු තව ්ම ඟව ඒව ්ැඩව පිළිේ්හව ත්දුවලත්ව

ේ ට්ත්ව කාවතු ව ුැකිහව්ව තිේබ ්ව.ව ඒව ්වේබම ව සිප කෂ්ඨේතව

ම තුත්රී්න්තුව පවර්මේේම්තුවටේ ත් ව රෑලව ම වධයේතත් ව ්ම ුවව සිලව

ටේම්ත්ව කිහ ්ව ව "ේම්ව එතු තව ්ල්  මේව තිුද වව  ම්ව ඕ ෑම ව

ේ්්ව්කාවටතු වපුළු්තු"වකිහ්ව.ව වේත්වේම්වඑතු තවකිහතුේතු ව

පැවන්ලේම යල්  ව ේපත්ත කව ්වේබව එකා කව ේ  ේ්ි .ව ූල්ව් වරූඪව

ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේ්යකාේතව ඒව එතු ත්ව නිෂ්ඨථපව  හව වීම ත්ව

එ කකාව එතු ත්ව මි්දීව ටැනීම ලව ේපයමේම  කව නිර්ම ව හව ම් ව.ව ඒව

ේ්ුකේ්තුවේ්යකාේතවිලුත්වම වතෘකාව් කවුැදු ව.වඒකාලවකි ේ  ව

"vaccine nationalism" කිහ්ව;ව එතු ත්ව ්වතිකා්ව හ කව

නිර්ම ව හව ම් ව.ව ඒේ කව ්ව්ව ි ු් ව තම තුේබව වලලව එතු තව

මි්දීව ටැනීම ව ේ්ුකේ්තුව ේ්යකාේතව වල්ල්  ව තනිව තනි්ව ්ලතුව

කාවතු වපලතුවටත්තවවකිහ වඑකාි .වඒව්වේබම වඑතු ත්වඉල්  ලුම ව

්ුව ්ැපුතම ව ිතවව බවපතහව ි්ම වටමේතතව් කව ප්ති ව බ්ව ම වව

බබලව කාාවව කාව ව ේම්ව ේම  ේු තව ් ව සිලත්ව .තිව බ්ව වු් කව

ේ  ේ්ි .වේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව ේතව්රධවනිහවවගිහවසුම ව ේතව

කි ්ව ව ේ ටේහතුව එතු ත්ව කාවතු  ව වේළුව ේ්යකාහම ව එතු ත්ව

කාවතු ව ත්ව ිම්න්දුව වට කාව කාව්හ ක්ත්ව ටතේ් ්වව කිහ්ව.ව

ුැබැි  ව ිේප්ව ආණ්ඩු්ව ඉතවම ව ඉ කම නිතුව ේම්ව ්ැඩව පිළිේ්හව

ිති්වර්ාකා්ව ි්්තුව කාවතු ව සූ ව ම්.ව ඒව ්වේබම ව ුත කතිහ ව

්වධවව ත්්හව පිළිබඳ්ව කාාවව කාව ව නූත ව ේ්යකාේතව .තැම්ව

වල්ල්  ව ි් යතව්ලව ්ඩවව ්ැඩිව ්රම ව හ කව එතු ත්ව ිවේට ව

තිේබ ්ව ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි.ව උ වුව හ කව

කිහ ්වව  ම් ව ේම්ව ් ව සිලව කාැ ඩව්ව ් ටු හව ්වේබව ප්ථව

ගු හ කවඑතු ත්වමි්දීවේට වතිේබ ්ව.ව 

එතු තලව ි වහ්ව ත්ත්ව ම වතෘකාව් කව -එතු තව සි ටැනීේම්ව

ේ ගිඩිහව්-ව පිළිබඳ්වේ්යකාහවකාාවවකාහව.වඒවකිහතුේතුවඑතු තව

තිුද ත් ව එතු තව ව සි ටැනීම ව ්ම්බතුධ්ව ් තව්ව වටහව .තැම්ව

්ැකා්ාකාවව ප්ති ්ව.ව ඒව පිළිබඳ්ව ේ්යකාේතව න ුත වම ව වල්ල්  ව -

්පව හ ව්රා හ-ව ව ිධයහ හවකාහව.වඑතු තවපිළිබඳවේ ගිඩිහවේ ව

්ර ථ හවන්හහලවප ු කව්වර්තවව ේ්්වවතිේබ ්ව.ව ව ව ේම්ව ්ර ථ හව

ුවේේ ව ව ේම්ව වේට්ව ් තව්ේබව ආර්ථිකාව   කතිහව ්ර්ධ හව කාවව

ටැනීම ව ේ්ුකේ්තුවමිනිසුතුලව ජී්ත්ව ේ්තු ව ්ලපිලව් කවු තු ව

ිපලවන්දුව ම් ව.ව මිමේහ ව 2.9කාව  ැ්ැතුතව් ව්ූලුහ කවජ නිකාව

්ැටුප්වම තවහැේප  වජ නිකාවව්ථ්වවකාව ව් තව්වසිකරහලි විපිව

ුුම වවටතුේතු.වඒවිහවේ්ුකේ්තුවිපිවි්්ථාවවකිහිපහකාදීවන්පිහල්  ව

පතු ුේ්ේව දීම  ව්ව ්බවව දුතු ව.ව වව්යව ේ්ේ්කාව ්ැටුප් ව සිරවම ව

්ැටුප් ව ව්ැඩිහිමිවදීම  ව ව්කුටඩුවදීම  ව වආබවකරතවදීම  වවපම   කව

ේ  ්ව කෂ්ඨහවේවයටව දීම  ව්ලවඑ වටන්වන්හලුවම ු් ව දීම  වව ිපිව

්බවවදුතු ව.වූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වේම්වේම  ේු තව් ව

සිලත්ව වලව පුවවව නිේවයධවහ හව ් ව ්ෑම ව නි්්කාලම ව න්පිහල්  ව

 ් ු්කාවසිහළිව්්වකාවම ල්  ් කවආණ්ඩුේ වම ැන ුත්වීේම තුව්බවව

ේ  ්ව.ව ි ව උේද්ත්ව ම වව ිේප්ව න ්වපතිවටම වව එ කකාව කාාවව කාහව.ව

කාළුතවව න ්ථත්රි කකාහව වටහත්ව ිපිව ඒව ්ැඩව පිළිේ්හව ්වර්ාකා්ව

්රිහවත්ම කාව කාව ්ව.ව ඒව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව පහවේව රැල්  ේල්  දීව වලව

්ුපුව ේ්්වේ ව ේට සිහවේබව එහ්ලුව මිකා ව ධී්වහවේබව ම වළුව මිකාව

මි්දීව ටැනීම ලව ප්වව ම ැන ුත්ව ම් වව ආණ්ඩු් කව ්ාකාවේ ව තිුද වව

 ම් වඒවේටයධවභහවවව්ප කෂ්ඨව් වකරපතිවටම තුේබවආණ්ඩු්ි .විපිව

ඒවපිළිබඳ්වකාාවවකාවතු වඕ ෑ.ව 

ජ නිකාවේ්ෞඛයව ේ්ේ්වව ප්ත්්වේට වහෑම වටැ ත්වකිහතු ව

ඕ ෑ.ව ම ම ව ේපේර් වව උේද්ව ්වතිකාව ේවයුේල්  ව ුන න්ව ි වටන්ව

ඒකාකාහලව ගිහව ව ුන න්ව ි වටවකාලව ් කේ්්වව හිලපුව බදුවමේහව

පැත්ේත්ව තන් ේහකුේබව සු්දු කව බ්තු .ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව

ම තුත්රීවටමිහනි ව ජ නිකාව ේ්ෞඛයව ේ්ේ්වව ඉතවම ව සිකරම ත්් ව ේපවව

පරින ම  ව ේම්ව ියෝේහයටහව ම ැද්ේද්ව ්වර්ාකා්ව ්රිහවත්ම කාව ේ්මිතුව

තිේබ ්වව ම වව දුටු්ව.ව ඒව ්වේබම වම වව ේම්ව ්භව්ලවකි්ව ුතවටි  ව ිපිව

ුැේම යලම වේම්වවටහවහම්ව්ටකීම  කවතිේබ වබ්.විපිවඒව්ඳුවවතනිව

තනි්ත්වඋත්්ුවකාව ්ව.ව ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වම ම ව

ආඩම්බේවතුවතම ි වේම්වකාවව ව්වකිහතුේතු.ව ඊේතවරෑවඉඳ්වවම වව

ේම්වකාාවවකාව වේම  ේු තව් වසිලත්වම ේබව න ්ථත්රි කකාේතවේවයගීව

් තව්ව ේ්ුකේ්තුව පුසුකාම්ව ්පහතු ව ිේප්ව ේට වව මිදුේල්  ව

.ඳතුව ්ටහ කව ු  ්ව.ව ම ේබව ඉාගිරිහව කා්වපේතව ්ාසිධවහකාව

කාණ්ඩවහම ව ේම්ව ේම  ේු තව ් ව සිලව ඉාගිරිහව ේවයුේල්  ව ඒව ්ඳුවව

් ව සිේ ේෂිතව  ව්ව් කව ්රති්ා්ථකාව හව කාවමිතුව ඉතු ්ව.ව ම ම ව
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ේුලව උේද්ව  ුහව ් ව සිලව .ඳතුව සි්ථ් කව ්හිතව ිලුත්ව ේවයුල්  ව

්වට්ටු් කවඉාගිරිහවේවයුේල්  ව්ථාවපිතවකාව ්ව.විපිවුැේම යලම වේම්ව

වටහවතිේබ ව්ටකීම වන්හිපත්වකාවතු ි වඒවටැ වකි ේ .ව 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ව සි වවඩිව ේ කාකාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 

 

ගරු සාජීව එදිරිමාන්න මහතා 
(மாண்புமிகு ெஞ் ீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ව ිපිව ිේප්ව ්හ්ලව  ැකාපුව

ේද් පව් ව ඉතිුව්හව වටහ ව ්වතිකාව ්ය් හකාදීව සිප කෂ්ඨහව

කා් ව්ත්වආණ්ඩු්ලවඋ  වකාව්වව ැුැ.ව ම ලව ුැම  වම වකිරි.ල්  ්ව

ම ැතිවටම වව කිහපුව කාාව්ම ි ව ම ත කව ේ්තුේතු.ව ඕ ෑව ේට ේ කුලව

ුතද්ධව කාවතු ව පුළු්තු.ව ුැබැි  ව ේට ේ කුලව ුතද්ධහ කව ි්්තුව

කාවතු ව බැුැ.ව ුතද්ධහ කව ි්්තුව කාවතු ව පුළු්තුව ්තුේතු ව

 ැ්ැතුතව ේපෞන්ෂ්ඨහ කව්හිතව ියෝම ව ්ත්ව වහකාේහකුලව පම  ි .ව

එ වවවුතද්ධහවේ්්වේ  ව-ටන්ව්වත්වවීවේ්ේකාවව.ම තිවටම වත්ව්භවේ ව

ඉතු ්ව-ව ඒව කාව්ේතව ඒව න්ද්කරහව පිළිබඳ්ව ම වධයේහතුවකාාවව කාහව

්ම්පත්ව  වහකාේහ කව එවටම ව.ව එ වව ව පුවටකුඩිි න්ප්පුව ්ල ව හිවව ම් වව

ේ්්වේ ත්විපලවම තකාි  වසිප කෂ්ඨහවිපලවහි වවම් ව.වුැබැි  වන  ව

කිහිපහ කවහිවවම් වලවිපිවපුවටකුඩිි න්ප්පුව්ල වපැවදුේණ්ව ැුැ.ව

ිපිවි්්තුව්ල ව්හග්රු හවකාහව.වුැබැි  වඒවකින්වේම  ේු තකාදීව

සිප කෂ්ඨහවකින්දුව්ුේහයටහ කව්බවවදුතුේතුව ැුැ.ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ි්්ව ව ් ේහතුව ම වව

කිහ ්ව.ව ේම්ව ේම  ේු තව ් ව සිලව ්ම ව්ව ම වධයව වටහව වලව

ේට ඩ ැඟීම වපිළිබඳ්ව  ැ්ැතුතව්ා්ව හ කවනිර්ම ව හවේ් වබ්.ව

.තවේතුවකිහ ්ව වපවර්මේේම්තුවටේ ව115ේ  වවුැදු වව ම්වේම්කාව

ුරිව හි ව කිහ්ව.ව ඒේ කව එකාව ේකා ල් කව ුරිව තම ි .ව ුැබැි  ව

පවර්මේේම්තුවටේ ව115ේ  වවසිතව කවුැන ්වවවලවු තු වබැුැ.වේම්ව

වලව ු තු ලව  ම් ව ්ැරැන ව කාව  ව ි්ාකාව  ැතිව ම ු් ව

නිේහයජිතහතුවනි්ැවන වසිහවුතවටි .වඒකාලවම ම වඑකාඟි .වඒව්වේබම ව

ේම්ව වලව ු තු ලව  ම් ව ිුකම තව කිරීම් ව නිර්ේද් ව කිරීම්ව ්ැනිව

සිෂ්ඨහහතුව ිම තවව ආ වහම්ව ම වර්ටව බ්ලව පත්ව කාවව ටත්ව .තැම්ව

නි්ධවරිතුවනි්ැවන වසිහවුතවටි .වඒව්වේබම වේම්වවලවු තු ලව ම් ව

බලහිවව බ්ව කාඳම්වලව එේවහි්ව ිපිව ේ්ුකේ්තුව හිලටත්ත ව ජීනි්වව

ුක්වදීව ිපලව ඡතු හව දුතුව චී ේතව ආව කෂ්ඨකාව .ම තිව රෑව ේ  හුලව

ේබ රැල්  ්වකා ත්ේත්ව traffic light එේ කව ව හිවේ්්වව ඉතු වඕ ෑව

කිහ්වවහිත විවේවටවිලුත්වපවම්පවව්වනි්ැවන වසිහවුතවටි .වඒව්වේබම ව

ේම්ව වලව නි්ැවන ව කාවතු ලව  ම් ව ව ATM හතුත්රහව හඟව තිේබ ව

sanitizer  ේබයත්හව බෑබව එේ කව  වේට ව හ ව ්වතිේතව ්ම ුවව

පුව්ැන්හතුව නි්ැවන ව සිහව ුතවටි ව කිහ ව එකාව ි්ධවව හව කාවමිතු ව

ම ම වනිුඬවේ් ්ව.ව්ථවටතිි .වව 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
  ටන්ව ේු කලර්ව ිප්පුුවමිව ම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව මිනිත්වටව

 ්හකාවකාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 
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ගරු මහක්ටර් අ් පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு சஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වම ලවේම්වි්්ථාව්ව්බවව දීම ව

්ම්බතුධ්වබබවටමිහලව්ථවටති්තුතවේ් ්ව.ව 

ම ලව ේපවව කාාවව කාහව ිේප්ව ටන්ව ්වේුය වව ම තුත්රීවටම වව කාහව

කාාවේ්තුම වපලතුවටත්ේත ත් ව “ඕ ෑවේට ේ කුලවුතද්ධවකාවතු ව

පුළු්තු”වකිහ වකාාව්ව්වේබම වම තකාවතබවටතවුතවටවකාවව ව් කව

තම ි  ව “ඕ ෑව ේට ේ කුලව ේබේුත්වකාවතු වබැුැ”වකිහ ව එකා.ව

ේබේුත්වකාවතු වේ  ්ථතවවම ුත්්න්තුලවඉඩවන හවුතවටි .ව 

 
ගරු මන්ත්රීවයමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

්ජිත්ලවපුළු්තු.ව්ජිත්වකාවි . 

  
ගරු මහක්ටර් අ් පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு சஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ේබේුත්වකාවතු වේ  ්ථතවවම ුත්්න්තුලවඉඩව ේ තු වඕ ෑ.ව

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ේම තැ ව පල්්වේට ව

තිේබතුේතු.ව රණතුදුව ටතු ව ඕ ෑව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා හව ්ුව

ේ  ්ථතව්න්ි .ව ුැබැි  ව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා හලත් ව

ේ  ්ථතව්න්තුලත්වරණතුදුව ටතු ව ඉඩව ේ  දී ව පණ්ඩිතේහයව මිකා කව

්ලවේ්්වව් වකරපතිවටම වව වවේහවවකාවමිතු ව් වකරපතිවටම වලවි්තයව

ේත වවටන්ව ේ මිතුව කාවේට ව හ ව ්ැඩ්ලුේතුව එකාව ්රතිල්හ කව

ුැමිහලවේම්වතත්ත්්හව.තිවවීවතිේබ වබ්වම ම වපහවේේ්තුම වම ත කව

කාව ්ව.වවවවව 

න්ාු්විම්න්ද් ලවේම්වවේට්ව් තව්වුැන්ේව ේ වේකා ේු ම  වව

කිහ්වවිපිව තු ්ව.වඑතැ දීවි් යවරණතුදු වරණව වටතු වතිුද ව.ව

 ැතුවඒවටැ වකාාවවප්ත්් වඑකාවේ  ේ්ි වකාහවුතත්ේත්.වඑ වවඒව

රණතුදු ව රණව ව ටතු ව තිුද ව.ව සිප කෂ්ඨේතව ිපිව තම ි ව ේකා ේවය වව

්්ාටතේතව පහවේව රැල්  ්ව එද්දීව ඒව ටැ ව කාාවව කාවපුව කාණ්ඩවහම .ව

ිේප්වසිප කෂ්ඨව වහකාවටම වවපහවේේ්තුම වඒවටැ වකි ්ව.වඑතේකා ලව

එවටම වලව හි වව ම් ව.ව ඊලව පසු්ව ේ ්ැනිව රැල්  ්ව ටැ ව කාාවව කාහව.ව

ුැබැි  වේ ්ැනිවරැල්  ේ්තුවපසු්වන්ාු්විම්න්ද් ව  ක්වව් වකාව්ව

සීම ව්ව .වටහතව ේම්ව වේට්ව ව ් තව්ව ආව කෂ්ඨවව කිරීම ලව ි් යව

ේ්ෞඛයව ්ැඩව පිළිේ්හව ු තු ව ේු ඳලම ව ඉඩ්ර්ථාව්ව තිුද ව.ව

ුැබැි  ව ේම්ව වේට්ව ඒව ේ්ෞඛයව ්ැඩව පිළිේ්හව නි්ැවන ්ව ුැදුේ ව

 ැුැ.ව ව ඒව ේ්ෞඛයව ්ැඩව පිළිේ්හව ු පුව  ැතිව එේ කව ්රතිල්හ කව

තම ි ව ිපිව ි ව භු කතිව සිඳිතුේතු.ව ඒව නි්වව ආණ්ඩු්ව පණ්ඩිතව කාාවව

ේ  ඩ්තුේතුව  ැති්ව වේට්ව ් තව්ලව ්ැබෑව ේ්ේ්හව ්ැ්සීම ලව

ම තකාවතබවවටතු වඕ ෑ.ව 

ි ව වේට්ව ් තව්ව ඉතවම ව ිම වන්ේ්තුව ජී්ත්ව ේ්තුේතු.ව එකාව

පැත්තකිතුව ඒව ිහව ආර්ථිකාව ්ර ථ ව ේට ඩකාව හිවේ්්වව ඉතුේතු.ව

ඊහඟල වේ්ෞඛයවිා ේතව්ර ථ වේට ඩකාවහිවවේ්්වවඉතුේතු.වඑකාව

පැත්තකිතුව ේට රිතුව එළිහලව බහිතු ව බැුැ.ව ිල්  ්පුව ේට වව

ේකා වලව ව ේකා ේවය වව ්ි ව්හව තිේබ ්ව ව කිහ්වව සි ථ්ව්හ කව

 ැුැ.ව් තව්වේම ්ැනිව්ර ථ වේට ඩකාවඉතුේතු. 

ි වPCR පරී කෂ්ඨ වනි්ැවන ්වකාවතුේතුව ැුැ.ව වTV එේකාතුව

ි ව ව ව්වර්තවවබ් ේකා ලවඒව්වර්තවව වන  වුතවකාලවකාමේතුව්වර්තවව

කිහ්වි ව කිහතුේතු.ව ේම  කා  ව PCR පරී කෂ්ඨ ්්ව ්වර්තවව

්ැේබතු ව්ම ුවවේ ්ව්ලව ්්ථවුත කවටතවේ් ්ව.වි වපරී කෂ්ඨවව

කාව ව කාණ්ඩවහේම්ව ්වර්තවව ්ැේබතු ව ත්ව  ්්ථව ුත කව ටතව

ේ් ්ව.ව එේුම ව  ැත් ම්ව  ්්ථව ුතව ක ව පු කව ටතව ේ් ්ව.ව

එතේකා ලවි වතිේබ වතත්ත්්හවිපලව ැ වටතු වබැුැ.විපලව ැ ව

ටතු ව්ැේබතුේතුව පසුගිහව වකාවව වි .ව එතේකා ලව ි ව ේම්ව වේට්ව

තිේබ වතත්ත්්හවේම  කා ක  වේම්වන්හලුවේ හලව්ටකිහතු වඕ ෑව

ආණ්ඩු්ි .වආණ්ඩු්ව්ටකීම  කව.ති්වේම්ව්ැඩවකාලුතත්තවුරිහලව

කාහවව  ම් ව තවේතු වතුේ්ේ්වලව ේම්ව ්ර ථ හව ටැ ව ි ව ව ේම තැ ව

කාාවවප්ත්්තු වවේ්තුේතුව ැුැ.ව 
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පවර්මේේම්තුවට් 

න්ාු්විම්න්දුව්ම ේතව්ාරව වපිළිබඳවහම්වකින්වසිකරම ත්ව්ැඩව

පිළිේ්හ කව ්කා්ථව කාවතු ව තිුද ව.ව ුවේ ව් ව ේ්ෞඛයව ිා ව කාැපව

ේ්්වවන්මි වේ ්ව්කා වුැම වටම කාම වනි්ධවරිවකාණ්ඩවහම  කවඉතු ව

ේ ්ව්කාව ේු ඳව ්ැඩව පිළිේ්හ කව ු තු ව තිුද ව.ව ිපලව

තිේබතුේතුවන්ාු්විම්න්ද්ේද්විේප්වරවරිත්ර-්වරිත්රවමිකාවඉටුවකිරීම ලව

ි්්ථාව්ව ්බවව ේ  ව එකාි .ව ඊලව ්ඩවව ේ හ කව ේ  ේ්ි ව කාවතු ව

තිේබතුේතු.වඒවරවරිත්ර-්වරිත්රවමිකාවුරිහලවඉටුවකාව්වවවේට්ව් තව්ව

ජී්ත්වකාවවීම ලවි් යව්ැඩවපිළිේ්හව්කා්ථවකාව්වවේ තු වතිුද ව.ව

 වේත් වඒකාව්කා්ථවකාවවදුතුේතුව ැුැ.වඒකාවඉබවටවේත්ව.රිහව.වඑහිව

්රතිල්හ කවුැමිහලවි වුැම වේට වකාලම වතම තුේබවිල්  ්පුවේට වව

ටැ වසි ථ්ව්හ කව ැතිවේ්්වවතිේබ ්ව.ව ේම ේුම වගිේහ ත්වඉන රිව

කාව්හවවටහව න  කාලවආ්වන තහතුව 6 000 ක ව 7 000 කව්වර්තවව ේ්ි ව

කිහ්වව සු ර්ශිනීව ්ර වතුදුපුල්  ේල්  ව වව්යව.ම තිවටමිහවකිහ ්වව ම ම ව

 ැ කකාව.වඑතේකා ලවිපිවහතුේතුවේකා ේුේ  වවේකා ේුේවේවයුල්  ්්ල ව

ේටනිහතුේතු ව ේකා ේුේ ව ිපිව ්රතිකාවවව කාවතුේතු ව ිපිව ජී්ත්ව

ේ්තුේතුව ේකා ේුේ  ව තම තුේබව ේට වව ජී්ත්ව ේ්තු ත්ව

සි ථ්ව්හ කව ැතිවේ් ්ව.ව 

ේම ්ැනිවතත්ත්්හ කවවේට්ව.තිවේ්්වවතිබිහදී වි වඉතුන හවවේ ව

්ාඛයවේල්  ඛ විවේට වබැලුේ් ත් ව්රති තවවිවේට වබැලුේ් ත්ව

ිපිවඉතුන හව්ලත්ව්ඩවවඉන රිහලවගිහිතුවතිේබ වබ්වේපේ  ්ව.වි ව

PCR පරී කෂ්ඨ ව ුරිහලව කාව්වව ්රතිල්ව මිකාව ටත්ේත ත්ව ිපිව

ඉතුන හව්ලත්ව එුවව ගිහිතු.ව එතේකා ලව ිපිලව පුළු්තු  ව ුැකිහව් කව

තිේබ ්ව ව ේම්ව ේ්ඩුතුව ේබ්වවව ටතු  ව ේුලව ් සිලව ේම්ව වේට්ව

ආ්වන තව කාණ්ඩවහේම තුව න්හහලව 40කාල ව 50කාලව තර්ථම ව ටතු ව

බැන්්ව නිුතේම යනිහව්ව ුැදුේ  ත්ව බම්තුව ේබ්වවව ටතු ව

තවේතු වතුේ්ේ්වලවපුළු්තු  වේබ්වවවටතු වබැුැ.වඑේුම ව ම්විපිව

ටේම්ව්ැබෑවතත්ත්්හවුුම වවේට වම ුවේප ේහ ේ වඉඳිමිතුව්ැඩව

කාලුතවටව කාවතු ව ඕ ෑ.ව සිප කෂ්ඨහ කව ුැමිහලව ිපිව සූ ව ම් ව

තවේතු වතුේ්ේ්වලව උ  ව කාවතු .ව ිපිව ේම්ව ි්්ථාවේ ව උ  ව

කාවතු ව සූ ව ම්.ව ුැම ව න ්ථත්රි කකාහකාම ව ිේප්ව පවර්මේේම්තුවටව

ම තුත්රීවටම තු්ව ව හිලපුව පහවත්ව ්භවව ම තුත්රීවටම තු්වව ඉතු ්ව;ව ුැම ව

ේකා ට්ධව්හකාම ව ්රවේද්ශීහව ්භවව ම තුත්රී්වේහ කව ඉතු ්ව.ව ිපලව

පුළු්තුව ඒව න්හලුේ  වව ුවව නි්ධවරිතුව ්ම ඟව ්වඩිව ේ්්වව ේම්ව වලව

වටහවඑකාව්ැඩවපිළිේ්හකාලවහතු .වේකා ේවය වවආ්වන තහතුවන්මි ව

තැ  කවබ්ලවවලවපත්වේ් ේකා ලවඒේකාතුව්රේහය් වටතු විපලව

ි් යව ැුැ.වි ව් තව්වකිහ වේද්වතම ි විපිවේම තැ ලව.සිල්  ්වව

කිහතුේතු.වඑේුම ව ැවට්වේම්්වවිපිවු ්වවකිහ වඒ්වවේ  ේ්ි .ව 

ිපිව්ම ුවවතැතු්්ලවගිහව.වබම්තුවඑ වවේ ්වවුම්බවකාවේට ව

කා ව දුප්පත්ව ිහිා්කාව කාම්කාන්්තු.ව ඒව ේට ල්  ්තුව ආ්වන තහතුව

ේ  ේ්ි  ව ුැබැි  ව ඒව ේට ල්  ්තුවනිේවයධවහ හව කාවව තිේබ ්ව.ව

 වේත් වඒවිහලවකාතු වකින්ම වේ හ කවේට්ල්  ්්ව ැුැ.වේම්වකිහ ව

න්පිහල්  ව 20 000ත්ව ත්ම ව දී්වව  ැුැ.ව එ කේකායව න්පිහල්  ව 20 000ව

ේ  ව ්ැඩ්ලු  කව ු තු ව ේ් ්ව.ව නිේවයධවහ හවකාහව ටම තුව

 ්්ථව ේ කා-වට කිතුවඒකාවේ තු වඕ ෑ.ව ේම  කා  ව එන ේ  වවකීහ කව

ුරිවුම්බවකාවේට වතම ි වඒවිහවඑ වවේ ්වකාතුේතු.වඒවනි්වවප්ථ-

ුහව ේ ේ කුව ඉතු ව එ්ැනිව ේට වකාව  ්්ථව වට -ුතව කව ගිහවලව

පසු්වකාතු වේබ තු වේ හ කව ැතිවේ් ්ව.ව්ම ුවවේ ්ව්ලවඒව

ටේම්විේ  කවිහත්වදුප්පත්ව ම් වඒවිහලවේබ වවු වවටතු වබැුැ.ව

ඒවටේම්වනිේවයධවහ හවේ් වපම්ල්  වට  ව්ැඩිව ම් ව වේබ වවු වව

ටතු වබැුැ.වේම ්ැනිව්ර ථ වේට ඩ කවතිේබ ්ව වඑකාවපැත්තකිතු.ව 

ම ම වඑකාවේට වකාලවගිහව.වඒවේට වවේකා ේවය වවආ්ව  හවම් වව

ේකාේ  කව  ්්ථව  ුහ කම ව ේට වව තම ි ව ඉඳ්වව තිේබතුේතු.ව බතරලව

කිහවව තිේබතුේතුව බතරලව ේු ඳලම ව ිම වන්ව ම්ේ  ත්ව ේටනිහතු ව

එතු ම් ව ැත් ම්වේට හතු වතැ  කව ැුැවකිහ වඑකාි .ව.ඳතුව

සූ ව ම් ව පුසුකාම්වන්හල්  ්වසූ ව ම්වකිහ්වවකිහ ්වව ම් ව ඒව ිහව

ේට්ල්  ්්ව තබවේට ව ඉතුේතුව ේම   ්වල  ව පුත්ත්ම ව

න ්ථත්රි කකාේතත්වේකා සිඩ්වුැදු වවුතළි්ථේ ේ කුවඉතු ්වවකි ්ව ව

ේට හතු වතැ  කව ැවට්.වඑේුම ව ම්වේම්විඩුවපවඩුවුරිහවකාවව්ව

ුුම වවටතු .ව 

ආණ්ඩු්වි්ම ත්වම්ේණ්වේකා තැ  ව තු ්ව  වේ ්ැනිවරැල්  ්ව

ආ්වලවපසු්වේම්වේ් කාම්වපසුවකාහවකාව්වසීම ව්වවටහවආණ්ඩු්ලව

ුම්බවම් වව්ල්  මේ්මේතුවුැම ව තහ කම වේම්වවේට්වමිනිසුතුවආව කෂ්ඨවව

කාවතු ව සිහ ම්ව කාවතු ව තිුද ව.ව ි ව PHI ම ුත්්න්ව කිහතුේතුව

ේම  කා ක  ව ව PHI ම ුත්්න්තුව කිහ ්ව ව ඒව ිහව කිහ ව කින්ම ව

ේ හ කවට තුවටතුේතුව ැුැවකිහ්ව.වඒවිහවි වරැකිහව්විතවුැවව

ඉතුේතු.වවවඒවිහලවකින්ම වපුසුකාම  කවදී්වව ැුැ.ව 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ව මිනිත්වටව ේ කාකාව කාව්හ කව

පම  ි වතිේබතුේතු. 

 
ගරු මහක්ටර් අ් පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு சஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ිේප්ව 2990ව ambulances 

මිකාව තිුදේණ්ව  ැත් ම්ව ි ව ේම්ව වේට්ව මිනිසුතුව ම ුව පවේර්ව

ම ැේව ්ව.වම තකාවතබවවටතු .වඒවambulances්්වේ්ේ්හවකාව ව

රිහැදුවතුව.වටළුවිේ  කවිහලවපුසුකාම්වසිතව කවේ  ේ්ි  ව්ම ුවව

ිහලවදීම  වවමිකාවේට්්වත්ව ැුැ.වේම ්ැනිවතත්ත්්හ කවි වවේට්ව

තිේබතුේතු.ව ඒව නි්වව කාන් වකාව ව ම ුව ේප ේහ ්ලව බැුැ්වව ම ුව

ේප ේහ ේ වඉඳිමිතුවේම්වවලලවන්ද්ධවේ්්වවතිේබතුේතුවේම  කා ක ව

කිහ්වවවබ්තු .ව 

 ැතුවේම්වේ ්වේ වත්ව් ප්රිහවේද්්ල්  වේටේ  ්ව.වේප ේු වව

මිකාව ේ තුේතුව  ැුැ.ව ව්වහනිකාව ේප ේු වව ේටේ තුේතුව  ැුැව

කිහ්වවත්ව් ප්රිහවේ්තු වු  ්ව.වුැබැි  වඒකාව් ප්රිහවේ් ව

්ැඩ කව ේ  ේ්ි .ව ේකා සිඩ්්මේතුව මිනිසුතුව ම ැේව ව ේකා ල ව ේම්ව

වේට්ව මිනිසුතුව වටහව වලව ටැ ව සි ථ්ව්හ කව  ැතිව ේ් ේකා ල ව

ිේ  කවපැත්ේතතුව් ප්රිහවේ්තු වඋත්්වුවකාව වඑකාවේ  ේ්ි ව

කාහව ුතත්ේත්.ව ේම්ව ේ ්වේ ව ්ැ්සුම  කව ු ්ව ව හම්ව කින්ව ්ැඩව

පිළිේ්හ කවු ්වවඒකාවඉ්ථ්වුලවේට හතු වහිතතු වඕ ෑ.ව වඒව

ේ්ුක්ලව් ප්රිහව්ැඩවකාව වඑකාවේ  ේ්ි වකාහවුතත්ේත්.වේකා සිඩ්ව

්්ාටතහව පැතිරි්වව මිනිසුතුව ම ැේවතු ව හ ේකා ල ව වේට්ව ිපිව

බ කේකායම ව එකාවටව ේ්්වව ඒව ටැ ව ්ැ්කිමේම ත්ව සිහව ුතවටව

ේම  ේු ේත් ව ේම තු ව Colombo Port City Economic 

Commission එකාලව ි වහව ප ත්ව ේකාටුම්පතව ්ම්ම තව කාවටතු ව

පවර්මේේම්තුවට්ලවේටේ  ්ව.වඒ්වව්ම්ම තවකාව ව ්්ථ වවේම් විපිව

ේම්ව  ්්ථ්්ව කාාවව කාහව ුතත්ේත්ව ේම්ව ේකා සිඩ්ව ්්ාටතහව  ැතිව

කාවටතුේතුවේකා වේු ම   විපිවඑතු තවේටේ තුේතුවේකා ේු ම   ව

ආර්ථිකාව ් ේහතුව දුප්පත්ව මිනිසුතුව මිකාව ආව කෂ්ඨවව කාවටතුේතුව

ේකා ේු ම   ව ඒව ිහව   කතිම ත්ව කාව ව ්ැඩව පිළිේ්හව ්කා්ථව

කාවතුේතුව ේකා වේු ම   ව සුබව ්වධ වකාලුතවටවකිරීම ලව ි් යව ්ැඩව

පිළිේ්හව්කා්ථවකාවතුේතුවේකා ේු ම  වකිහ වකාවව වව්ම්බතුධ්ව

ි්ධව හවේහ වේවකිරීම ව්ුවරම ේහතුවේ තු වපුළු්තුවේම   ්ව  ව

වේ ල්  ්මේතුවේ තු වපුළු්තුවේම   ්ව  ව ව වඋපකාව ්මේතුවේ තු ව

පුළු්තුවේම   ්ව වකිහ වේද්්ල්  වපිළිබඳ්ි .වව 

ුැම වටම කාම වප්ති වක්රම ේ  හ කවතිේබ ්ව.ව්ා්ථකාෘතිකාම හව

් ේහතු ව්ම ව් හව් ේහතුවුවවආටමිකාව් ේහතුවවුැම වටම  කම ව

ආව කෂ්ඨවව කාවව ටතු ව ්ැඩව පිළිේ්හ කව ිපලව ු තු ව පුළු්තු.ව ඒව

නි්වවිපිවආණ්ඩු්ලවේහය් වවකාව ්ව වකාන් වකාවවපුතරවම වතු හව

ිතවුැව වඑකාවඑකාවලවම ඩවටු ්වවේ්ුක්ල වඑකාවඑකාවලව.න්ල්  ්ව
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න ගුවකාව ්වවේ්ුක්ල වේබල්  ්වමිරිකා ්වවේ්ුක්ලවවේට්ව් තව්ව

ටැ ව හිත්ව ව බළුේ ව .වටේහේව තිේබ ව ේම  හහව ුරිහලව පවසිචි මව

කාව්වව වලලව ්ැ්සුම  කව ු ්ව ව "ිපිව බ කේකායම ව එකාලව ්වඩිේ්්වව

එම ව ්ැ්සුම ව්රිහවත්ම කාවකාව්වව ේම්ව මිනිසුතුව මිකාව ේබ්වවව ටනිවේ."ව

කිහ්වව කිහතු ව කිහ්ව.ව ිේප්ව ්ටකීම ව එහි .ව ේම්ව ිපිව 115ව

ේ  වලම ව බණිතුේතුව තවේතු වතුේ්ේ්ව-ව [බවධවව කිරීම  ක ව ්ැඩව

නි්වි .ව ඒව නි්වව තම ි ව 115ව ේ  වම ව බැ වම්ව ිුතුේතු.ව ඒව නි්වව

කාන් වකාවව ේම්ව ්ම්බතුධ්ව සිකරම ත්ව්රිහව්මේහ කව ්කා්ථව කාවතු ව

කිහවවතවේතු වතුේ්ේ්වේටතුවඉතවම වකාවන්ණිකා්වඉල්  ්වවන්මි ්ව.වව

් ප්රිහව ේද්්ල්  ව ේ  ේ්ි  ව වේට්ව ව මිනිසුතුවජී්ත්වකාවතු ව ි් යවව

්ැඩව පිළිේ්හව ු තු ව කිහ්වව තවේතු වතුේ්ේ්වේටතුව ඉල්  ලීම  කව

කාව ්ව.වඒවේ්ුකේ්තුවතවේතු වතුේ්ේ්වලවඕ ෑම ව්ුේහයටහ කව

ේ තු ව සිප කෂ්ඨහ කව ුැමිහලව ිපිව සූ ව ම්ව බ්ත්ව ්රකාව ව කාවමිතු ව

ම ේබවකාාව්වි්්ව වකාව ්ව.ව ේබ ේු ම ව්ථවටතිි  වූල්ව් වරූඪව

ම තුත්රීවටමිහනි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීහඟල ව ටන්ව 1ම ුවරවර්හ ව ති්ථ්ව සිතවව ව ම තුත්රීවටම ව.ව

බබවටම වලවමිනිත්වටව9කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 

[ි.භව.ව3.02  

 

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතායේ මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராெிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

්ථවටතිි , ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි.වව 

්ි ව්ථව පිළිබඳව සිේ ේෂ්ඨඥහකුව ුැමිහලව ම ලව කාන් වව මිකා කව

ඉන රිපත්වකාවතු වතිේබ ්ව.වප්ති වතත්ත්්හවපිළිබඳව්ව වසි්ව ව

කාවතු වේපවවිපවඒවකාන් වවහිතලවිවේට ව්රිහවවකාවතු වඕ ෑ.ව

ේම්වේකා සිඩ්-29ව්ි ව්හවේ්යකාහලවිලුත්ව්ි ව්හ ක.ව්වටතුේටතුව

ආවජී්වේ් ්ථවවීම  කවේුේවටේකා ලේට වමිනිසුතුවිතවවපැතිවවහතු ව

පලතුවේට වතිේබ වව්ි ව්හ ක.වේම්ව්ි ව්හව.තිවේ්තු වකාමේතුව

එහලව බේව ත්වටව න හව ුැකිව කින්ම ව ්රති  කතිහ කව ්ම ව්හව වටහව

තිුදේණ්ව ැුැ.ව ුැබැි , ිේ කුත්ව ්ි ව්ථව ේවයටව ම්ව සිමිතුව සිලව

ුැන ්වව තිේබ ව නි්වව ඒ්වලව වේතර ව දීම ව ්ඳුවව හම්ව ්ම ව්ව

්රති  කතිහ කව ප්ති ්ව.ව ඒව ්ි ව්ථව ේවයට්්ලව වේතර ව දුතුව

ම තකාහ කව තිේබ ව නි්වව ආේහත්ව ඒව ්ි ව්හ කව ේබයව ම් ත්ව

ආව කෂ්ඨව්ලව ි වහව කාන් වව ම වටව ේ්මිතුව එ ්ව.ව  වේත්, ේම්ව

ි්්ථාවේ දීව ම්වඑහවඑේුම වන්ද්ධව්තුේතුව ැුැ.ව 

ිපිවිරණතවන්දුවීම  කවේ්තවහිතවේහ වේවකාවවේ.ව්ර්ෂ්ඨව2927දීවපහවේව

ේ්යකාව ුතද්ධහව ි්්තුව ් ්වත්ව එ කකාම ව පැතිවව ගිහව influenza 

්ර්ටේතවිලුත්ව්ි ව්හවනි්වවවේ්යකාේතවමිමේහ ව30ත්ව50ත්විතවව

් තව් කව මිහව ගිහව බ්ව ්වර්තවව ේ් ්ව.ව ඒව ්වේබව තත්ත්්හකාව

්කු වව ේපතු්මිතුව ේම්ව ේකා සිඩ්-29ව ්ි ව්හව  ැතුව ේ්යකාහව පුවවව

පැතිවව හමිතුවතිේබ ්ව.ව ේකා සිඩ්ව වේුේවටේ්තුව  ැ ලව මිමේහ ව 3කාව

සිතවව ් තව් කව මිහව ගිහිතුව තිේබ ්ව.ව ඒව ිතරිතුව ්ැඩිපුවව මිහව

ගිහිතුව තිේබතුේතුව ්ා්ර්කරතව -ේප ේු ්ත්-ව වල්්ව ් තව්ි .ව

.ේම රිකාව්ව්රධව වවල්්වතිේබ ව ්වමේබවල්  වආර්ථිකාවක්රම හවුවව

ඒව ආකාල්  පව ප  ම්ව කාවේට ව ම ු් ව ේ්ෞඛයව ක්රම ව ුරිහලව

්රිහවත්ම කාව ේ  වීම ව ේුේවටේකා ලේට ව තම ි ව ඒව වල්්ව ේවයගීතුව

්ැඩිවේ්්වවතිේබතුේතුත් වසි ව්වපිරි් කවමිහවගිහිතුවතිේබතුේතුත්.ව

ේම්ව ආකාවවහලව ේ්යකාහව පුවවව  ැතුව ේකා ේවය වව ්ි ව්හව පැතිවව

ගිහිතුවතිේබ ්ව.ව 

ිපවවලලත්වඑම ව්ි ව්හව.සිත්වතිේබ ්ව.ව ිේ කුත්වවල්ල්  ව

එ කකාව්්ඳවවබ් වසිලව්ාකාව්වටැ විපලව්වටටුවේ්තු වපුළු්තු.ව

්ාකාවේ ව න්මි ව ේකා සිඩ්-29ව ේවයගීතුව ට  ව ් කෂ්ඨහකාලව මිකා කව

්ැඩිි .ව2 000 ක්ත්වමිහවගිහිතුව ැුැ;ව700වට   කවපම  ි වමිහව

ගිහිතුව තිේබතුේතු.ව ේම්ව තත්ත්්හව පව් හව කාවේට ව ේම්ව

්්ාටතේහතුව ආව කෂ්ඨවව ේ්තු ව ිපිව  ැ ලව ්ඩවව ේු ඳිතුව ්රිහවව

කාවතු වඕ ෑ.ව 

ේම්ව්වේබවිලුත්ව්්ාටතහ කවපැතිවවහ වේකා ල වඑහිවුැන්රීම ව

පිළිබඳ්ව සි ථ්ව්ව කාවතු ව බැුැ.ව එහිව ිලුත්ව ්රේේ ව ම වටව ් ්ව.ව

බ්රිතව යේතවව්රේේ හව ැතුව්ාකාව්ලව.සිත්වතිේබ ්ව.වඒව්රේේ හව

ඉතවව පුසුේ්තුව -න්හහලව 50කාව ්ර් තව්කිතු-ව ේබයව ් ්ව.ව

එම න්තුව මිනිසුතුව මිහව හෑේම්ව ්රති තහව  ව න්හහලව 51 කව පම  ව

් ්ව.ව ඒව නි්වව  ැතුව ප්ති ව ේම්ව තත්ත්්හව ප්වව ේකා ේු ම ව

ේ් ්ථව ේ්ි  ව කිහතු ව  තුේතුව  ැුැ.ව ඒව ්රේේ හත්ව  ැතුව

්ාකාවේ වපැතිවවහෑේම්වඉඩවකාඩවතිේබ ්ව. 

ම ම වඑතු ත්වටැ වේ ්ුක්වකාාවවකාවතු ම්.වඑතු ත්වේකාේර්ව

ඕ ෑ්ලව්ඩවවසි ථ්ව්හ කවතබතු වඕ ෑව ැුැ.වේුේවට් වේම්කාි .ව

ේම්ව ්වේබව තත්ත්්හ කව ුවේේ ව වේළුව වේට්ම ව එතු ත්ව කාහව ුතවටව

් තව්ේටතුව න්හහලව 80 කව සිතවව එතු ත්ව කාේහ ත්ව තම ි ව ේම්ව

්ි ව්හවපැතිවවහෑම ව්හ ක්තු වපුළු්තුව්තුේතු.ව ඉතිතුවිපිවඒව

ම ට්ලම ලවඑතු වේකා චිරවවකාල්  වහි  වවකිහතු වබැුැ.වේම්වකාවව හව

ටැ ව්්කාවවිපවේු ඳවේ්ෞඛයවපුන්දුවවට  කව.තිවකාවවටත්ේත ත්ව

ේම්ව තත්ත්්හලව තරඟ කව ්වර්ාකා්ව වේතර ව ේ තු ව පුළු්තු.ව එකා කව

තම ි ව එකිේ කාවව ිතවව දුව්ථාභව්හව ප්ත්්වව ටැනීම .ව ම ම ව

කිහතුේතුව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව පුද්ට්හතුව රැ්ථව ් ව තැතු්්ව

පුද්ට්හතුව ිතේර්ව මීලවව එකාකාව ේ  ේ්ි  ව මීලවව ේ කාකාව

පවතවහ කවතිහවවටතු වකිහ්වි .වේටි තුවපිලතදීවිපවඑහවපුන්ද්  කව

ුැමිහලවම වකාහවුතවටි .වඒවඑ කකාම වේට රිතුවපිලවහ වේකා ලවනිතවම ව

වේතර වවආ්ව වපවසිචි මවකාවතු වඕ ෑ.වවටතු්ුක් විපිවහම්වේ හ කව

.ල්  ලුේ් ත් ව සිේ ේෂ්ඨේහතුව පිලව කාම්න්තුව ේුයව ිල්  ්වව තිේබ ව

ේ හ කව.ල්  ලුේ් ත්වඑතැ ව්ි ව්වතිේබ ්වව ම්වඒ්වවිේප්විතලව

එතු ව පුළු්තු.ව ඒව නි්වව ්බතුව ටව්වව  ෑත්ව ේ්ය තු ව ි් යි .ව

්බතු්්ලව එම ව ්ි ව්ථව ම ැේව ්ව.ව ඒකාව ේ් කුව සිහ ම  කව හ ව

්ැඩ කවේ  ේ්ි . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්ව ම තුත්රීවටම ව ව බබවටම වලව ත්ව මිනිත්වටව 1කාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතායේ මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராெிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ම ලවදුතුේතුවසි වඩිව8 කවේතු  ? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සි වඩිව9වි .ව ැතුවසි වඩිව7 කවි්්ව ි .වබබවටම වලවත්වසි වඩිව

1කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතායේ මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராெிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ේු ඳි  වූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි.ව 

ම වවඉුතවකීවආකාවවහලවිපිව ැතුව්රිහවවකාහවුතවටි .වේම්වේ්ෞඛයව

පුන්දුව වට ව ිපව ුරිහලව ිුකටම  හව කාේහ ත්ව ේම්ව ්ර ථ ේහතුව

මිේ තු වපුළු්තු.විපිවුැේම යම වඒවටැ වහිතතු වඕ ෑ.ව 
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පවර්මේේම්තුවට් 

් තව්ලව ේු ඳව ේ්ෞඛයව ිධයවප හ කව ්බවව ේ තු ත්ව

ි් යි .වඑහවකිරීම ලවි් යවතව කෂ්ඨ හත්විේප්වවේට්වතිේබ ්ව;ව

වලව පුවවව ේ්ෞඛයව ේ්ේ්කාහුකත්ව ඉතු ්ව.ව ්තිහකිතුව ඒව ේ්ෞඛයව

ිධයවප හව ්බවව දී්ව ව ් තව්ේබව හිත්ව ුැන හව ුතවටි  ව ේ් ත්ව

ඕ ෑම වපුද්ට්ේහකුේටතුවේම්වේවයටහවේබයවේ්තු වපුළු්තු වේම හව

්ම ව්ටතව ේ්්වි ව තිේබතුේතුව කිහ්වව න්ත ව ම ට්ලම ල.ව ිපිව

ුරිහවකාවව්ව ඒව ම තහව ේම්ව ්ම ව්හව වටහව .තිව කාේහ ත් ව ්ැඩිව

සිහ ම කිතුව ේත ව්ව ේම්ව තත්ත්්හව ්හ ක්වටතු ව ිපලව පුළු්තු.ව

එසිලව ිපලව එතු ත්ව ්බවව ේ  ව ේත කව බ්වේට ව ඉතු  ව ේප වව

කාතු වඕ ෑව ැුැ.වඑතු ත්ව්බවවදීම විතැ වේප ඩ්ඩ කව්ැඩිවකාහව ව

ේම තැ වේප ඩ්ඩ කව්ැඩිවකාහවවකි ්වලව්ැඩ කවේ්තුේතුව ැුැ.වම වව

කිහපුව සිකරහලව ේම්ව වලව වටහව එතු ත්වකාහව ුතවටව ් තව්ේටතුව ිඩුව

් ේහතුවන්හහලව80කාලව්ත්වඑතු ත්ව්බවව දුතුේ  ත්වතම ි වේම්ව

්ි ව්හව පැතිවව හෑම ව නිහම ව සිකරහලව  ්ත්්තු ව ිපලව පුළු්තුව

්තුේතු.ව  වේත්ව ිපව ටම්ව ම ට්ලේම්ව ඉඳ්වව න්හලුේ  වලව ේ්ෞඛයව

ිධයවප හව ්බවව දී්වව ේම්ව පිළිබඳ්ව ් තව්ව  ැුක්ත්ව කාවතු ව

ඕ ෑ.වඑේුම වකාව්වවඒවිහවඕ ෑකාමිතුම වතම තුේබවජීසිතවආව කෂ්ඨවව

කාවව ටැනීම ලව කාලුතවටව කාව ව තැ ලව ේට ව එතු ව ඕ ෑ.ව ිපිව

television බ් ව වේපේ  ්ව වේ් ඟවඉතු වතැතු්්වේට ඩ කව

ිහව තම ව mask එකාව පුහලව  ම වේට ව ඉතු ව ආකාවවහ;ව එේුම ව

 ැත් ම්වmask එකා කව ම තුේතුව ැති්වකාලුතවටවකාව වආකාවවහ.ව

එහිව භහව කාකාම ව ් තව්ලව පැුැන මේ්ව කිහවව ේ තු ව ි් යි .ව

ේම  කා  ව ් තව්වඒවේ්ෞඛයවිධයවප හව්බවවතිේබ ්වව ම් වඒව

ේට ල්  ්තුේබවහිත්්්ලවඒවපණිසිඩහවකිඳවවබැුැ්වවතිේබ ්වව ම්ව

නිකාම්ව ේපුකම ලව ේ  ේ්ි ව වේ්ව ආ්ව ව  ැමීම ව .වටළුව පුන්දුව

්රිහවත්ම කාව කාවතුේතු.ව ් තව්ව එේ්ේව  ැුක්ත්ව ම්ේ  ත්ව නිහතව

් ේහතුව ිපලව ේම්ව තත්ත්්හව පව් හව කාවතු ව පුළු්තුව ේ්ි ව

කිහ ව කාවව හව ම ත කව කාවමිතු ව ම ේබව ්ර ව ්ථ්ල්  පහව ි්්තුව

කාව ්ව.වව්ථවටතිි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ටන්ව ිජිත්ව නි්වඩ්ව කාබ්වවල්  ව වව්යව ිම වතයවටම ව.ව බබවටම වලව

මිනිත්වටව21කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 

 

[ි.භව.ව3.20  

 

ගරු අජිත් නිවාඩ් කේයාේ මහතා (මුදේ හා රාග්ධන 

මවමළක මපොළ  සහ යාජාය වයවසාය රතිසාස්කයේ යාජාය 

අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால் - நிதி, மூைதனச் ெந்மத 

மற்றும் அரெ  சதாழில்முயற்ெி மறுெீரமமப்பு இரா ாங்க 

அமமச்ெர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms)  
ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව ව ේම ම ව සි්ව හලව ම වව

පිසිේ්තුේතුව ේම හව වේට්ව ප්ති ව ්ර්තම ව ව තත්ත්්හව පිළිබඳ්ව

ප්ත්් වසි්ව හ කවනි්වි .වේබ ේුයවේ ේ කුවේකා සිඩ්ව්්ාටතහව

ටැ වපම   කවකාාවවකාහවලවි ව් වසිලවිපලවබ්පවවතිේබ වඊලව

බබ්බලව ගිහව කාන් වව කාවව වත්ව තිේබ ්ව.ව ඒව ්වේබම ව සිසිධව

ි්්ථාව්්දීව වසිසිධවිහවසිසිධවකාාවවකි ්ත් ව වේම්වපිළිබඳ්වේු ඳව

ි්ේබයධහ කව්බවව ටැනීම ලත් ව ඒව පිළිබඳ්වන්හලුේ  වම ව  ැුක්ත්ව

කිරීම ලත්ව ිපලව ්ටකීම  කව තිේබ ්ව.ව ඒව නි්වව තම ි ව ම ම ව ේම්ව

ි්්ථාවේ දීවේකා සිඩ්ව්්ාටතහත්වඑ කකාවවේට්වආර්ථිකාහවපව් හව

කාව ව සිලව ිපලව තිේබ ව ියෝේහයටව ටැ ව කාාවව කාවතු ත් ව ඒත්ව

එ කකාම වේකා සිඩ්ව්ුවආර්ථිකාවපව් හවවට් හවකාවවටැනීම වපිළිබඳව

ේප ඩිව සිග්රුහ කව කාවතු ත්ව ි ු්ථව කාේහේ.ව ේබ ේුයව ි්්ථාව්්දීව

ේබ ේුයව ේ ේ  කව කාල්  ප වව කාවතුේතුව ේකා සිඩ්ව ේුයව ේ් ත්ව

කුම  වේුයව්්ාටතහ කවආ්වම විේප්ව්ටකීම වේ්තුේතුවඑතැනිතුව

එුවලව න්හලුව ේද්්ල්  ව  ්ත්්්ව ව ඒව කාලුතවටව ේ  කාවව න්ටීම ව

කිහ්වි . 

ම ම වම ුවබැාකුේ විකරපති්වහවවුැමිහලවන්මිවකාව්ේතවුතද්ධහව

උත්්තු ම ව ම් වව ි්්ථාව් කව ම ලව ම තකාි .ව ව ේකා මිව ත්ර්ථත්වදීතුවව

 ැ්තව ්ව කව පුවව ේ තු ලව ම ුව බැාකු්ව target කාව්වව තිේබ ව

බ්ව ව ිපිව  ැ ටත්තව.ව ව ඒ ව ව 1007 ව 1008ව ්වේබව කාව්ේතදී.ව ඒව

ේ්්වේ ව ිපිව ම ුව බැාකුේ ව Director, Securityලව කි ්ව ව ව ඒව

පිළිබඳ්වplan එකා කවු තු වකිහ්ව.වඒවේ්්වේ ව වවේමේතුම වු පුව

plan එකාව තම ි ව න්හලුව ේද්්ල්  ව ්ැසීම .ව කාවල්ත්ව එතු ව ේ තුේතුව

 ැුැ ව බඩුව භවණ්ඩව බැාකු්ලව ේටේ තු ව ේ තුේතුව  ැුැ ව

පරිුව හලව ි් යව ් ව වේ ල්  ව ේට ව එ ව ්ෑතු්්ලව එතු ව

ේ තුේතුව  ැුැ ව ව ඒව සිකරහලව කින්ම ව ේ හ කව ේ  කාවව ්ම්පූර් ව

lockdown  එකා කවකිරීම ලවතම ි වඒවිහවවේමේතුම වේහය් වවකාේහේ.වව

ඒවේ්්වේ විපලවේත්න් වවඑේුම වකාේහ ත්වම ුවබැාකු්වම න්තුව

ිේප්ව වලලව න්දුව සිහව ුතවටව වව්කාවරිහව න්දුව ේ්තුේතුව ැුැි වකිහ ව

එකා.ව ඉතුවපසු්ව ිපිවඒව ිහලව ැ්තවකි ්ව ව ව න්හලුව්ැඩවකාලුතවටව

කාවතු වපුළු්තුවේ් වසිකරහලවිේප්වආව කෂ්ඨව්ව්පහතු වකිහ්ව.ව

ම ම ව හිත ව සිකරහලව ිතු ව එතැ ව තම ි ව වු්ව තිුදේණ්.ව ේම්ව

ි්්ථාවේ දීව ම් ත්ව ිපිව ඒව ටැ ව කාල්  ප වව කාවතු ලව ඕ ෑ.ව ඒව

ි්්ථාවේ දීව ිේප්ව Security Services DepartmentහිවDirectorලව

ඒකාවකි ්වම  ව එවටම වව ිලුත්ව plan එකා කව ිවේට වආ්ව.ව ඒව plan 

එකාවතම ි  වන්හලුව්ැඩවකාලුතවටවකාව වටම තුම වආව කෂ්ඨව්වතුම්න්ව

කිරීම .ව ිතු ව ඒව ්ැ්ැ්ථම ව ්රිහවත්ම කාව කිරීේම්දීව කින්ම ව සිේලකාව

කින්ම ව ිා හ කව ්ැතරේ ව  ැුැ ව ිපිව කින්ම ව ේ හ කව  තවව කාේහේව

 ැුැ.ව්වම ව යේහතුවන්දුවසිහවුතවටවකාලුතවටවිපිවකාවේට වගිහව.වම ලව

හිේත ව ුැමිහලව ඒව ිත් ැකීම ව වටළිතුව ිපලව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව ටතව

ුැකිවේු ඳවපවඩම  කවතිේබ ්ව.විපලව ැතුවතර්් හ කවතිේබ ්ව;ව

ියෝේහයටහ කව තිේබ ්ව.ව ඒව ියෝේහයටව ඉන රිේතව ිපිව කාලුතවටව

කාවතුේතුවේකා ේු ම  වකිහ වඑකාවඉතවම වව්ැ ටත්.ව 

පසුව ගිහව ්්වව වටහදීව ිේප්ව ආර්ථිකාව ්ර්ධ ව ේ ටහව න්හහලව

3.6 කව  ක්වවිඩුවේ් ්වවිපිව ැ කකාව.වවඒේ කවකාම්පව්ව ැේ තුේතුව

ඒේකාතුව හම්කින්ව පීඩ හ කව සිඳපුව ිහලව ්ුව රැකිහවව ව ිහිමිව ම් වව

ිහල.ව තම තුේබව  හව ේට්වව ටතු ව බැරි්ව ේට වව

න්තු ේ් ේකා ලවතම ි වේත්ේවතුේතු.වඒවේ   ව්වේ  සිඳිතු ලව

 ම්ව වේට්ව ් ව ජීසිතහ ව වේට්ව ්යවපවරිකාව කාලුතවටව ේම්ව ේකා සිඩ්ව

උ්දුවත්ව්ම ඟවඉන රිහලවේට වහෑම ලව ිපලවන්දුව ේ් ්ව.ව ඒවනි්වව

තම ි ව ිපිව ඒව ේ්්වේ ව රණව හවකාේහේ ව ව න්හලුව ේ්ෞඛයව උපේ ්ථව

ිුකටම  හව කාව ව ටම තුව වේට්ව එන ේ  වව කාලුතවට ව ආර්ථිකාම හව

කාලුතවටව ේ   ්ත්්වව ඉන රිහලව ේට ව හෑේම්ව ්ටකීම  කව ව්හලව

තිේබ වබ්.වව ැතුවඒකාව්රිහවත්ම කාවේ් ්ව.ව්ම ුවවි්්ථාව්්වඒව

්ඳුවව හම්ව කින්ව ියෝේහයටව ම වටේ් ව බ්ව ිපිව  තු ්ව.ව ිපිව ඒව

ියෝේහයටව ්හව ටතු ලව ි් යි  ව ඒව ියෝේහයටව වට් හව කාවව

ටැනීම ලවි් යි .වඒකාවතම ි වේම තැ වතිේබ වවු්.වWe have to 

balance these competing interests. එකාවපැත්තකිතුවිපිවේ්ෞඛයව

ටැ ව බ්තු ලව ඕ ෑ;ව ිේ  කව ිතලව ආර්ථිකාම හව පැත්තව ටැ ව

බ්තු ලව ඕ ෑ.ව ිපිව ඒව ේ පැත්තම ව වට් හව කාවේට ව හතු ලව

ි් යි .ව 

ේම්වවේට්වතත්ත්්හවටැ වකාාවවකිරීේම්දීවම ම වත්ත්වකාවව හ කව

 ැ කකාව.ව ම ුව බැාකුේ වAnnual Report  එකාවහඟදීව එළි ැ කවූ්ව.ව

ේම්වටන්ව්භවේ වම තුත්රී්න්තුවඑේ කවහම්කින්වේ් ් කවතිේබ ්වව

කිහ්වවකාෑවට්මිතුවකිහවවන්මිහව.වවම ම වකිහතු ලවි් යි  වවව1029ව

්ර්ෂ්ඨේතවදීව්ම ුවවඉ් කකාම්්්ව ැ්තව්රකාව වකිරීම  කවන්දුේ්්වව

තිේබ ව බ්.ව ව එේුම ව කාවතු ව ේුේවටව කිහිපහ කව තිේබ ්ව.ව

පහවේ්ැනිවේුේවට්වතම ි  විහව්ැහවහිඟහවන්පිහල්  වබිමේහ ව2 026 කව

ුැමිහලි වවේමේතුම වව්ඳුතුවකාව්වවතිුදේණ්.වව වේත්වව1029ව්ර්ෂ්ඨහව
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[ටන්ව1ම ුවරවර්හ වති්ථ්වසිතවව වම ුතව  
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ේ්ුකේ්තුවඑම විහව්ැහවහිඟහලව්ඩවවත්දුවලත්වසිසිධවසිහ ම්වව්හව

සින්තුව කාව්වව තිේබ ව බ්ව ිපිව  ැ කකාව.ව ම ම ව ඒව සිහ ම්ව ටැ වව

ේප ඩ්ඩ කව කිහතු ම්.ව ව 1010ව ්ර්ෂ්ඨේතදීව ව්හව 1029ව ්ර්ෂ්ඨහව

ේ්ුකේ්තුව  ්ව සිහ ම්ව ් ේහතුව න්පිහල්  ව බිමේහ ව 411 කව ්ැහව

කාව්වව තිේබ ්ව.ව ේප ේු වව ්ඳුවව න්පිහල්  ව බිමේහ ව 13.9 ක ව

ෂෂ්ඨධව ්ඳුවව න්පිහල්  ව බිමේහ ව 15.7 ක ව ්ැඩිහිමිව ් තව්ව

ේ්ුකේ්තුව ්බවව දුතුව ්ැඩිපුවව ේප මේහව ්ඳුවව න්පිහල්  ව බිමේහ ව

45.8 ක වේකා තුත්රවත්කාන්්තුව්ඳුවවන්පිහල්  වබිමේහ ව28.4 ක ව"ටම්ව

ේපවළිහ"ව ්ැඩ්ලු ව ්ඳුවව න්පිහල්  ව බිමේහ ව 7.2 ක ව  වටරිකාව

්ා්ර්ධ හව්ඳුවවන්පිහල්  වබිමේහ ව 6.9 ක ව පව්ල්  ව්ඳුවවන්පිහල්  ව

බිමේහ ව1.8 කව්ැහවකාව්වවතිේබ ්ව.වඊලවිම තව්ව1010ව්ර්ෂ්ඨේතව

වේල්  වභවටේතදීව පිලවමිතුව ේට වපුවන්පිහල්  වබිමේහ ව 121කාවවේ ් කව

1029ව්ර්ෂ්ඨහවේ්ුකේ්තුව්ැහවකාව්වවතිේබ ්ව.වගි වම්වු ද්න වඒව

ේකා ල්ව ඒව ්්වලව තම ි ව ේ්තුව ්තු ලව ි් යව ්තුේතු.ව ඒව

කාලුතත්තවුරිහලවන්දුවේ්්වවතිේබ ්ව.වඒවනි්වවතම ි වඑම වේ් ්ව

.තිව ේ්්වව තිේබතුේතු.ව ඒව නි්වව ම ම ව ටන්ව ම තුත්රී්න්තුලව ඒව

පැුැන මේව කිරීම ව කාවතු ව බ්වේප ේව ත්වටව ේ් ්ව.ව ේම  කා  ව ඒව

කාවව හව ේ  කි ේ් ත්ව ්ම ුවව සිලව එහව ්තයහව ්්තුව කිරීම  කව

ේ්තු වපුළු්තුවනි්ව. 

සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව Port City ්යවපෘතිහව ්ම්බතුධේහතුව ිපිව
කාවව වව ැුක්ත්වකාව වේකා ලව්ම ුවවිහලවරිේ  ්වවිපිව ැ කකාව.ව
්ම ුවවිහලවඒවPort City ්යවපෘතිහව්ර ථ හ කවේ්්වවතිේබ ්ව.ව
ඒව ිහව ිපලව ේපෞද්ටමේකා්ත්ව ඒව ්ම්බතුධේහතුව ේරය  වව එල්  ්ව
කාවතු වපලතුවේට වතිේබ ්ව.ව්ම ුවවේ්්ව්ලවනීතිම හවවවවේ්ව
පවසිචි මවකාව්ව ව්ම ුවවිහවිපලවසින්ද්ධ්ව ඩුව ව්වවතිේබ ්වවිපිව
 ැ කකාව.වඒව ඩුවවවිම්න්දුවුතකාලත්වකාමේතුවවඒ්ව.වම ම වහිත වුැමිහලව
ඒවකාලුතවටවකාව්වවතිුදේණ්විපිවහම්ව ිපුසුතව්කාලව් කවකාවතු ව
්වේබම  විේප්ව ම වකාැතවකාවතු ි .වඒවටැ විපිවකා ටවටුව් ්ව.ව
නීතිහව ඉන රිේතව කින්ව  ්්කාව ඒව ්වේබව ේ හ කව කින්ව ේකාේ කුලව
කාවේට ව හතු ව බැරිව බ්ව ිපිව  තු ්ව.ව එේුම ව කිරීේම තුව ිපිව
ත්දුවලත්වජධර්හ්ත්ව ් ්වව මි් කව ඒ්වි තුව ිපිව ිජධර්හ්ත්ව
ේ්තුේතුව  ැතිව බ්ත්ව ම වව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව බබවටම තු්වලව ම ත කව
කාවව ේ තු ව කාැම ැතිි .ව ්ම ුවව ේ්්ව්ලව ්ම ුවව ම තුත්රී්න්ව ේම්ව
ටන්ව්භවේ දීවඒවකාවව වවකිහතුේතුවත්දුවලත්විපිවිජධර්හ්ත්ව
කාවතු ව ේ්තු ව .ති.ව ේම  කා  ව  ැතුව  ැ්තව ්ව කව ේම්ව වේට්ව
ආර්ථිකාහවහුවම ඟලවපිසිේ්මිතුවතිේබ වබ්වඒවිහව තු ්ව.වවම ව්ව
වට කාලව ්තව් කව ිපලව කි ්ව ව  හව ේට්වව ටතු ව බැරිව ේ්ි ව
කිහ්ව.වේඩ ්වහවන්පිහල්   150 කව් ්වහවකිහමිතුවඋ තුවි පුවිහව
 ැතුව  ැ්තව ්ව කව න්පිහ්ව ්ථාව්වව ් ්වව  කි ේකා ලව ව ව ේම්්වව
බ්වේට ව ඉතු ව ිම වන්ි  ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි.ව
ේම්්වව  කි ව ේකා ලව ඒව ිහලව ේ   ව් කව  ැේ  ්වව.ති.ව ව වේට්ව
හුපතලවවේ හ කවන්දුව් ේකා ලව වඒවිහව වේ   ව් කවිත්වසිඳිතු ව
ි් යව ව ව  ැුැ.ව ඒව ිහලව ේ් ව ේචිත ව් කව තිුදේ  ත්ව තම ි ව
ේ   ව් කවිත්වසිඳිතු වන්දුවේ්තුේතු.ව 

ේකා සිඩ්ව ්්ාටතහව ුවේේ ව ිපිව ේබ ේු ම ව ඉන රිේහතුවන්මිමිතුව

ේු ඳිතුවකාලුතවටවකාවේට වහ ්වව.වේකා සිඩ්ව්්ාටතහව්යවප්තවවීම ව

ේුේවටේ්තුව ව්ම ුවවි්්ථාව්්දීවිපලවතර්් හ කවඑල්  ්වේ්තු ව

පුළු්තු.විපිවඑ්ැනිවතර්් ්්ලවවේතර වදී්වවතිේබ ්ව.වව්හවඑම ව

තර්් ්්ලව ුරිහවකාවව්ව වේතර ව ේ මිතු ව   කතිම ත්්ව කාලුතවටව

කාව ව ආකාවවහව ිපිව  ැකා්වව තිේබ ්ව.ව ිේප්ව වලලව එතු ත්ව

ේට ැල්  ්වව තිේබ ්ව.ව ් වකරපතිව ේ්යෂ්ඨථධව උපේද් කාව ව ්මේත්ව

වීවවටාටවම ැතිවටම වවි විපලවකි ්ව වත්ම වඑකාවඑතු ත ක්ත්ව්බවව

ේ තු ව බැරිව ේ්්වව තිේබ ව වල්ල්  ව ප ු කව තිේබ ව බ්.ව ිේප්ව

වලලවි් යවන්හලුවඑතු ත්වේට වඒම ලව ැ ලම ත්විපලවේු ඳව්ැඩව

්ැ්ැ්ථම  කව තිේබ ්ව.ව ඒව වටළිතුව න්හලුේ  වලම ව එතු ත්ව ්බවව

ේ තු ලව ි් යව ්ැඩව පිළිේ්හ කව ිපිව  ැ ලම ත්ව න හත්ව කාව්වව

තිේබ ්ව.ව ඒව ්ඳුවව ි් යව ව න්හලුව ්රතිපව  ව වි පිව ේ්තුව කාව්වව

තිේබ ්ව.වි් යව් වුැම වසිලකාම වඒවේ්ුකේ්තුවවේ ල්  වේට්තු ව

ිපිවසූ ව ම්වේ්්වවඉතු ්ව. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
බබවටම වලව ත්ව මිනිත්වටව ේ කාකාව කාව්හ කව තිේබ ්ව ව ටන්ව

වවව් යවිම වතයවටම නි. 

 

ගරු අජිත් නිවාඩ් කේයාේ මහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ේු ඳි .වම ම වනිහමිතවේ්්ව්ලවම ේබවකාාව්වි්්තුවකාව ්ව ව

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි.ව 

ිේප්වවේට්ව් තව්ලවේම්වටැ වකින්ම වභහ කව්ැකා කව.තිවකාවව

ටතු ලව එපවව කිහ්වව ිපිව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව කිහ ්ව.ව ේ් ත්ව

වල්්වබ කන්්තුව ැතිව ම් වලවකින්වසිේලකාව ේම්ව වේට්වබ කන්්තුව

ිඩුපවඩු් කවන්දුවේ්තු විපිවඉඩවේ තුේතුව ැුැ.ව්ම ුවවිහවිේප්ව

වේට්ත්ව බ කන්්තුව හිඟව ේ්ි ව කිහ ව බ්වේප ේව ත්වටේ්තුව

ඉතු ්වව.ති.ව වේත්වම ම වකිහතු වකාැම තිි  වඑේුම වකින්ම වේ හ කව

වි ේප්ව වේට්ව න්දුව ේ  ් ව බ්.ව ිපිව ේකා සිඩ්ව පහවේ්ැනිව රැල්  ්ල ව

ේ ්ැනිවරැල්  ්ලවවේතර වදුතු වව්වේබම වවටතු්ැනිවරැල්  ්ලත්වවේතර ව

දී්ව වවඒවන්හලුවවිාටවවට් හවකාවවටැනීේම තුවේම්වකාලුතවටවකාවතු ව

බ්වේප ේව ත්වටව් වබ්වම ත කවකාවතු වකාැම ැතිි .ව 

එම ව නි්වව ම වව ි්්ව ව ් ේහතුවකිහවව න්මි ්ව ව ිපිව ේම්ව වලව

පව් හවකාවද්දීවුැම වපැත්ත කම වවට් හවකාවවටනිමිතුවතම ි වඑහවව

කාවතුේතුවකිහ්ව.විපිවුැම වපැත්ත කම ව්ම ාහකාලවපත්වකාවටතු ව

ි් යි .වවේට්වආර්ථිකාහ වවේට්ව් වජීසිතහ වවේට්වුභභ්වධ හවආදීව

න්හලුව ිාටව ුරිහවකාවව්ව වට් හව කාවව ටනිමිතු ව පව් හව කාවව

ටනිමිතු විපිව් තව්ලවි් යව  කතිහත්ව්බවේ  වබ්වකිහමිතුව

ම ේබව්ර ව්ථ්ල්  පහවි්්තුවකාව ්ව. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ටන්ව නිේවයෂ්ඨතුව ේපේර්වවව ම ැතිවටම ව.ව බබවටම වලව මිනිත්වටව

 ්හකාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 

[ි.භව.ව3.12  

 

ගරු නිමයෝෂ්ඨන් මපමර්යා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் சபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව  ැතුව ව්ේතව ම වතෘකාව්ව

ේ්්වවතිේබතුේතු ව"ේම්වේකා ේවය වව්්ාටතහලවි් යවඑතු තව

ි ව ේ  ේ්ි ව ේුල"ව කිහ ව එකාි .ව ුැම ව ේකාේ  කම ව ේම්ව ටන්ව

්භව්ලව.සිල්  ්වවේප ේව තුදුවේ් ්ව වේකා ේවය වවඑතු තවේුලව

ේ  ්ව ව ැත් ම්වත්වම ව්හකිතු වේ කාකිතු වඑේුම ත්ව ැත් ම්ව

ිම්න්ද් විතුතිම ලවේ  ්වවකිහ්ව.වමීලවඉ්ථේ්ල්  ්වත්වේම්ව්වේබව

ේප ේව තුදුවදුතුවබ්විපිව ැ කකාව.ව වේත් වි වේ් ේකා ලවේම්වවේට්ව

් තව්ව ඉතවම ව ී තිහලව පත්ව කාවමිතු ව පීඩ හලව පත්ව කාවමිතුව

ඉතුන හවේ වේම තුව්ාකාවේ ත්ව'ිලුත්විම්න්දුවේකා ේවය වවේප වකුව'ව

පැතිවව හ ව ේම  ේු තකාව තම ි ව ිපිව ේම්ව සි්ව හව ප්ත්්තුේතු.ව

ිලුත්විම්න්දුවේකා ේවය වවේප වකුවවනිර්ම ව හවකිරීේම්ව්ටකීම විපිව

ඍජු්ම වේම්වව්හලවභවවවකාව ්ව.වේම  කා  වේම්වව්හවේකා ේවය වව

්්ාටතහව පිළිබඳ්ව ්ැුැල්  ලුව  මත්රහ කව තම ි ව ් තව්ලව ම ැ ේ .ව

ිපිව  ැ කකාව ව ිලුත්ව ිම්න්දුව කාව්ේතදීව ේවගු්වන්ව මේහිල්  ව කාව්වව

ුක්වඑළිේතව ්ැ ේකාළිව පැ්ැත්වූ්ව;ව ම ල්  ව ්ර ර්  ව පැ්ැත්වූ්ව.ව

Highways්මේතුවේකායමිවට   කවුම්බම් වහවකි ්ව.ව වේත් වි ව

ේ් ේකා ලව ේකා ේවය වව ්්ාටතහව ඒව තැතු්මේතුව  ැ්තත්ව හි්ව

බ්්්වව ඉතවම ව  න් වවේ්්වේම්වවලවවටහවඉන රිහලවහ වආකාවවහව

ිපිව කි ්ව. 
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පවර්මේේම්තුවට් 

මීලව ම ව්ව කිහිපහකාලව ේපවව එ කව ිම වතය්වේහ කවකි ්ව ව ේම්ව
වේට්ව ICU .ඳතුව නිෂ්ඨථපව  හව කාව ්වව ව කිහ්ව.ව පිලව වමිතුව
ේටේ තු වඕ ෑව ැුැ වඊලව්ඩවවඉතවම වසුළුවවේ ්කාලවඕ ෑවතවම්ව
ICU .ඳතුව නිෂ්ඨථපව  හව කාව්වව ේ තු ව පුළු්තුව කිහ්වව
කිහ ේකා ලවේම්වවේට්ව් තව්ත්ව්වටටුවම් ව.ව වේත් වි විපලවඒව
.ම ති්වහව්ත්වේු හවටතු ව ැුැ.වේම්වේප ේව තුදුත්වඒව්වේබම ව
තම ි .ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව .ඳතුව ්ැඩිව කාව ්වව ව කි ්ව.ව  වේත් ව
ේ  ්ථතව්වව ැවට් වඒව්වේබම වේ් ත්වකාවර්හවම ණ්ඩ්ව ැවට්වඒව
.ඳතු්්ලවමිනි්ථසුව  ව්වවනිකාම්ව ම ැේවතු විරි ්ව වකිහ්වව ේම්ව
ි්්ථාවේ දීවිපිවිු ්ව.ව.ඳතුව්ැඩිවම් වහවකිහ්වවේම්වතත්ත්්හව
 ්ත්්තු ව බැුැ.ව එම ව නි්ව ව ඉන රිේතදීව එ ව ේකා සිඩ්ව සු වමිහලව
වල කව ් ේහතුව ිපිව න්හලුේ  වව එකාවටේ්්වව වේතර ව ේ තුේතුව
ේකා ේු ම  වකිහ්වවඉතවම වේු ඳව්ැ්ැ්ථම  කව.ති්ව්ැඩවකාවතු ව
ඕ ෑහව කිහ ව ි වටන්ව .ඟවීම ව සිප කෂ්ඨහව ුැමිහලව ිපිව කාව ්ව.ව
ිේප්වඋ  වටතු  වේ  ටතු වඑකාවව්ේතව්ටවකීම  ක.විේප්වඋ  ව
ි් යව ැත් ම්වව්හලවතනිහම වඒව්ැඩවකාලුතවටවකාවේට වහතු ව
පුළු්තු. 

 වේත් වේකා සිඩ්වම ර්  හවේු ඳලවකාවේට වහ වකාව්්්දීවඒකාව
කාේහේව ් වකරපතිවටම ව ව ඒකාව කාේහේව ිටම ැතිවටම ව ව ඒකාව කාේහේව ව්හව
කිහ්වවඋ තුවි ්ව වඊලවප්ථේ්ේවි්ව් ව්තුතවේ්්වමිනි්ථසුවමිහව
හ වේ ්ව්ල වේම්වේවයටහවපැතිේව වේ්්ව්ලව් තව්වබිල්  ්ලව
දී්ව ව ් තව්ව පිලව ්ව ව පල්්වව වකාලුතවටවකාව ව ව්හ කවුැමිහලව
තම ි ව ි ව ිපිව ේම්ව ව්හව  කිතුේතු.ව ේම්ව වලව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව
ේකා සිඩ්ව පව් හව කාවතු ව හතුේතුව ේ්ෞඛයව ිා ්් ව ේ්ෞඛයව
නි්ධවරිතුේබව උපේ ්ථ්්ලව ්ඩවව ේද් පව් ව රණතුදුව රණව ව
ිවේට ි .විපිව ැ කකාව වපිළිහතු ්ව්රේද් හවඑකාවේ්්ව්කාලවlock 
down කාව ්ව ව එකාව ේ්්ව්කාලව ිරි ්ව.ව එකාව .ම ති්වේහ කව
තම තුේබව කාවර්හව ම ණ්ඩ්ේතව කිහිපව ේ ේ කුලව ේකා ේවය වව
ුැදු වම වකිහ ්වව ිපිව  ැ කකාව ව " ැුැ ව ම ම ව එතු තව ටුටත්තව ව
ම ම වගිහිල්  ්වවPCR කාවවටත්තව"වකිහ්ව.වඒව්වේබවඋද්ධචිරවිුතරිතුව
තම ි ව ි ව ේම්ව වේට්ව ිම වතය්න්තුව ුැන්ේවතුේතු.ව ිම වතය්න්ව
සිතව කවේ  ේ්ි  වඒවිහේබවපිටුප්වන්මි වේුාරි හතුවමිකාත්වඒව
්වේබම ව තම ි .ව ේම යඩව ි ු්ථව ්රකාව වකාවමිතු ව හි වව ේ්වී ව ේම්කාව
්ැුැල්  ලු්ලව ිවේට  ව ේම්ව ්වේබව ුැම  වම ව ් තව්ව ිතු වේට ව
ඉ්ථ්වුලවහතු වපුළු්තුවකිහ වම තු වම ව න්කාත්්හකිතුවතම ි වඒව
න්හලුේ  වව ්ැඩව කාවතුේතු.ව  වේත් ව ේකා ේවය වව ්ි ව්හලව ඒකාව
්ැඩ කව ැුැ.වසිේ ේෂ්ඨේහතුම වේකා ේවය වව්ි ව්ේහතුවම වතුේතු ව
 ැත් ම්වඒකාවපීඩවවකාවතුේතුව්ැඩිේහතුම වේම යඩහතුලි .වඑම වනි්වව
ඒව ේම යඩකාම ව තම ි ව තම තුේබව ම ව හලව ේුේවට් කව ේ්තුේතුව
කිහ්වවිපිවේම්වි්්ථාවේ වම ත කවකාව ්ව. 

 ේම්ව ් ව සිලව ්ාකාව්ලව .සිල්  ්වව තිේබ ව ේකා ේවය වව  ්ව
්රේේ හව පිළිබඳ්වකාාවව බුලව් කව ේ්්වව තිේබ ්වව ිපිව  ැ කකාව.ව
ඉතුන හවේ ත් ව ඒව ්වේබම ව එාට්තුතේතත්වතිේබ ්වව ්වේබව ඉතවව
පුසුේ්තුව පැතිවව හෑම ලව ුැකිව ්රේේ හ කවතම ි ව  ැතුව්ාකාව්ලත්ව
.සිල්  ්වවතිේබතුේතු.විපිවේම්වි්්ථාවේ ව ැ්තත්වව්හලවම ත කව
කාව ්ව ව එ වව නි්ැවන ්ව ්ැ්සුම්ව කාව්වව ේම්ව වලලව නින්ව එතු ත්ව
්රම ව හ කවේටතු්වවටත්තවව ම්වි වේ් ේකා ලවිපලවේම්වේවයගීව
තත්ත්්ේහතුව ් තව්ලව හම්ව කින්ව ආව කෂ්ඨව් කව ්බවව ේ තු ලව
ුැකිහව් කව තිුද ව බ්.ව  වේත් ව බබවටම තු්වව ඒකාව කාේහේව  ැුැ.ව
බබවටම තු්වවඉතවවඋද්ධචිරවිතු මිතුවපැණිහ කවප්ථේ්ේවන  ්ව.විේප්ව
කාාව වහකාවටම වවප්ව වේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහවප්ව වඒව්වේබම වවේම යඩව
රැහත්ව ඒව පැණිහව බි ්ව.ව ිපිව  ැ කකාව ව ් තව්ලව ේපතු්්වව ඒකාව
බි ්ව.වඊලවප්ථේ්ේව් තව්වහිවට්ව වඒවපැණිහවබි ්වම වේකා ේවය වව
පව් හව ේ් ්වවකිහ්ව.ව ඒවනි්වව ඒව ේ් ව ම ුත්තම හවේබවනි්්ව
්ලවව න ගුව ේපයමේම්ව තිේබ ්වව ිපිව  ැ කකාව.ව  ැතුව ිපලවආවා මි  ව ඒව
ේ් ව ම ුත්ම හවේබව හතුත්රව සූත්රව මිකාත්ව  ැතුව සිකු තු ව  ව්වව
තිේබ ්වව කිහ්ව.ව ඒව ්වේබව ිතුධව සි ථ්ව්හකිතුව ුත කතව ටම   කව
තම ි වගිේත.වඒවනි්වවතම ි වි ව් වසිලවේම්වවලවආර්ථිකාව් ේහුකත්ව
්ැමි්වවතිේබතුේතු.වව 

ිපිවේම්වි්්ථාවේ වත්ත්වකාවව හ කවිු ්ව.වේඩ ්ර්වඑකාලව

්වේප් කෂ්ඨ්වන්පිහ්ව්ථාව්වවකාව ්වවවකිහ ්ව;ව්ම  හවකාව ්වවවව

කිහ ්ව;ව පව් හව කාව ්වව ව කිහ ්ව;ව ආර්ථිකාහව ු  ්වවව

කිහ ්ව.ව වේත් වේම්වේකා ි වේද්වකාහත්විතුතිම ලවපීඩවවසිඳිතුේතුව

ේම්ව වේට්ව ් තව්ි .ව ිේප්ව වේට්ව ්ාරවවකාව කාර්ම වතුතහලව ේම්ව

පීඩවේ්තුව මිේ තු ව කාව්වව තිේබ ව ්ැඩව පිළිේ්හව ේම  කා ක  ව

නිේවයධවහ හවකාව ව ් තව්ව ේුයලල්  ්්ලව  ව ්ව.ව ඒව ්වේබම ව

එම ව ේුයලල්  වේවයුල්  වබ්ලවපරි්ර්ත හවකාව ්ව.ව ඒව ුැව ව ිේප්ව

වේට්විහිා්කාව් තව්ව්ාරවවකාව්යවපවවේහතුවවසුළුවපරිම ව ේහතුව

ුම්බවකාවපුවන්හලුව ි්්ථාවව ැතිේ්්වවතිේබ ්ව.ව ඒව්වේබම ව ි ව

් ව සිලව ිේ කුත්ව කාර්ම වතුත්්ත්ව  ැ්ැතුතව කාඩවව ්ැටීම  කව

තිේබ ්ව.වේකා ේවය වවේවයටහවේකා පම  වන  කවටැ්ථසු ත්වව්හව

ඒව්ඳුවවකින්ම ව්ැඩවපිළිේ්හ කව්රිහවත්ම කාවකාවතුේතුව ැුැ.විපිව

 කි ්ව ව ේ් ත්ව වල්්ව ආර්ථිකාව ේබ්වවටතු ව එම ව වල්ල්  ව ම ව්ව

වටේ තුවවට ල වම ව්වුතේවතුවුතවල ව ැත් ම්වසිමිතුවසිලවි් යව

්ැඩව පිළිේ්හව ව ්රිහවත්ම කාව කාව ව බ්.ව ඒව කාඩවේට ව ්ැේල ව

ආර්ථිකාහව සිමිතුව සිලව ප වටතු්තු  ව   කතිම ත්වකාවතු ව ි් යව

පරින ව සි ව්ව වේ ් කව බම්තුව ඒව ආර්ථිකා්්ලව  ව ්ව.ව ඒව ්වේබම ව

කාර්ම වතුතව ආව කෂ්ඨවව කාවතු ව ි් යව ්ැඩව පිළිේ්හව ව බම්තුේබව

පවර්මේේම්තුවටව ුවුවව ්රිහවත්ම කාවකාව ්ව.ව  වේත් ව ඒව න්හලුව ේද්ම ව

තම තුේබව   කතිේහතු ව තම තුේබව ්ැඩව පිළිේ්හකිතුව ආව කෂ්ඨවව

කාවටතු ව කිහ්වව ේම්ව වේට්ව සුළුව ් ව ේකා ට්ධව්හකාලව න්පිහල්  ව

5 000 කව ව ේබ ්වව ේ  ්ව.ව එේුම ව කාව්වව ේම්ව වේට්ව ආර්ථිකාහව

ඉ්ථ්වුලව ිවේට ව හතු ව පුළු්තුව ේ්ි ව කිහ්වව තම ි ව ේම්ව ිහව

සි ථ්ව්වකාවතුේතු.වඒවනි්වවිපිවේම්වි්්ථාවේ දීවකිහ ්ව ව" ැ්තව

ේකා ේවය වවසු වමිහ කවඑ ්ව වඒකාලව්ැුැ්ථතිවේ්තු "වකිහ්ව.ව

එේුම ව  ැවට්ව උද්ධචිරව ේ්්වව "ේම්කාව නිකාම්ම ව ඉ්වව ේ්ි  ව ිපිව

කින්ම ව ේ හ කව කාවතු ව ඕ ෑව  ැුැ"ව කිහ්වව ේම යඩව ම  ්කිතුව

හිතතුේතුව  ැවට්ව කාලුතවටව කාහව ුතවටි .ව ඒව ්ඳුවව ICU .ඳතු ව

බ කන්්තු ව ඒව ්වේබම ව එතු ත්ව ි් යි .ව එම ව එතු තව ිපලව

ේකා ේුතුව ේුයව ්බවව ටතු ව පුළු්තුව  ම්ව ේු ඳි .ව ්ැඩිපුවව

එතු ත්ව ිවේට ව තිේබ ව ්ම ුවව වල්ල්  ව තිේබ ්ව.ව බහව

telephones පවසිචි මව කාව්වව ව කාාවව කාව්වව ව වව්යව තවතුවත්රිකාව

ම ට්ලමිතුවවව්යව වහකාේහ ත්වඑ කකාවසුු වේ්්ව වි් යවඑතු ත්ව

්රම ව හව ේම්ව වලලව ේට ැල්  ්ව ව ිඩුම ව තවමිතුව ේම්ව වේට්ව

් තව්ේටතුව න්හහලව 60කාල ව 70කාලව එතු තව ්බවව ේ තු ව

කාලුතවටවකාවතු වකිහ්වව ම ම ව ේම්ව ි්්ථාවේ ව ම ත කවකාව ්ව.ව ඒව

්වේබම  ව එතු ත්කාව ේතදීව එකාම ව ්ර්ටේතව එතු ත්ව ්බවව දීම ව

්ඳුවවිපිවඋ තුදුවසිහවුතවටි .වඒකාවතම ි වකාහවුතවටව්තුේතු.වඑේුම ව

 ැවට්ව ේ් ව ේ් ව ්ර්ටව මිරව ේ  කාහව ුතවටි .ව එ්ැනිව ි්්ථාවව

ිත්ු වවබ්තු වපුසුකාම්විපලවතිේබ ්ව වකිහ වඑකාවටැ විපලව

ේ් කුව ්ැකාහ කව තිේබ ්ව.ව ඒ්වව ේ් ත්ව වල්ල්  ව කාව්වව

තිේබ ්ව වකිහ වඑකාවටැ ත්විපලවේ් කුව්ැකාහ කවතිේබ ්ව.ව

එම වනි්වවිේප්වවේට්ව් තව්ේබවජීසිතවඑ කකාවේ්ල්  ්ම්වකාවතුේතුව

 ැවට්වනිහම ව්ැ්ැ්ථම  කව.ති්වඑම වඑතු ත්වේම්වවලලවේට ැල්  ්වව

්ැඩවකාලුතවටවකාවතු වකිහ්වවේම්වි්්ථාවේ දීවම ත කවකාව ්ව. 

ේකා ේවය වව්්ාටතහත්ව්ම ඟවිපිවත්ත්වකාවව හ කවව ැ කකාව.ව

පසුගිහව ආණ්ඩු්ව ්ම ේතව වලලව ේටතුවූව "සු්ව ්ැරිහ"ව ගි්තුව වාව

ේ්ේ්ව්ලවඑ වව්ම ුන්ව වහි වවම් ව.ව "Indian RAW ුවව්ම්බතුධව

බත්වටකාන්්තුවඑහිවඉතු ්ව.වඒේ කවගිේහ ත්වේ්ඩ්ඩුවම ැේවි  වකාඩවව

්ැේලි  වඒ්වවිබ්තුව්වු "වකි ්ව.ව වේත්වි විපලවේපේ  ්ව ව

ිේප්ව ්රේද් ්්ලව ව සු්ව ්ැරිහව .ම්බිුත්තු්ථව ව ේ්ේ්ේහතුව සි ව්ව

ේ්ේ්ව් කවන්දු් වබ්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්වම තුත්රීවටම නි වබබවටම වලවනිහමිතවකාව්හවි්්තු. 

123 124 

[ටන්වනිේවයෂ්ඨතුවේපේර්වවවම ුතව  



2021 ම ැි ව04 

 

ගරු නිමයෝෂ්ඨන් මපමර්යා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் சபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වම ලවත්වසි වඩිහකාවකාව්හ කව

්බවවේ තු . 

ිපිව ැ කකාව වඉතුන හවේ වේම යලර්වබි න්කාල්  ්් වත්රීවී්ර්ව.වටේහේව

මිනිසුතුව ම ැේව ව ආකාවවහ.ව ඒව පිළිබඳ්ත්ව ිපිව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව

ම ත කවකාව ්ව.වූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටමිහනි වපැණිහවේ්ුක්ලව

එතු තව්බවවදී්වව් තව්වසුව කෂ්ඨවවකාවතු වකිහ්වවකිහමිතුවම ේබව

කාාව්වි්්තුවකාව ්ව. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටන්ව එචි.එම්.එම්.ව ුරී්ථව ම ැතිවටම ව.ව එවටම වලව මිනිත්වටව 9කාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව.ව- [්භවවටර්භහවවටහව ැත.  

මීහඟල ව ටන්ව ම ධුවව සිතව ේබව ම ැතිවටම ව.ව බබවටම වලව මිනිත්වටව

9කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 

Order, please! ඊලව ේපවව කාම්න්තුව ේුයව ටන්ව ම තුත්රී්වේහ කව

ූල්ව් හව ්ඳුවව ටන්ව ිජිත්ව වව්ප කෂ්ඨව ම තුත්රීවටම වේබව  ම ව

ේහය් වවකාවතු . 

 

ගරු (ආචාර්ය) සයත් වීයමසේකය මහතා (මහජාන ආයක්ෂ්ඨක 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரமெகர - சபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு  அமமச்ெர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටමිහනි ව "ටන්ව ිජිත්ව වව්ප කෂ්ඨව

ම තුත්රීවටම වව ැතුවූල්ව් හවටතවුතවටහ"වි වම වවේහය් වවකාව ්ව.ව 

 
ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව ගරු මකෝරීලා ගුේවර්ධන මහත්මිය මූලාසනමයන් 
මවත් වූමයන්  ගරු අජිත් යාජාපක්ෂ්ඨ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மாண்புமிகு (திருமதி) மகாகிைா 

குணவர்தன அவர்கள் அக்கிராெனத்தினின்று அகைமவ, மாண்புமிகு 

அ ித் ரா பக்ஷ அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left the 
Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
[ි.භව.ව3.32  

 

ගරු මධුය විතානමග් මහතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானமக)  

(The Hon. Madhura Withanage) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ේු ඳව ේ්්ව්ලව තම ි ව

ේටයධවභහව වව්ප කෂ්ඨව ම ැතිවටම වව ් වකරපතිව ම්ේණ්.ව ේම  කා  ව

්රුවවහ කවඑල්  ්වකාව වබ්ව්ුවවතුවකි ්ව.වඊලවප්ථේ්ේව.ම ති්න්ව

සිතව කව ේ  ේ්ි  ව තවත්ත්වත්ව කි ්ව ව "පුේත් ව ේුලව ටු ්ව ව

හතු වඑපවවපල්  මේ"වකිහ්ව.වඑේුම වතම ි වඒවආණ්ඩු්වඒවේ්්වේ ව

් තව්වආව කෂ්ඨවවකාවවටත්ේත්.වේු ඳලම වතිුද වව්වතිකාවආව කෂ්ඨව්ව

 ැතිවකාව්වවවලව තු ත්තවවවකාව්වවතම ි විපලවවලව්බවවදුතුේතු.ව

එේුම ව කාවපුව ිහව ි ව කිහ ්ව ව එතු තව පිළිබඳව ්ර ථ හ කව

තිේබ ්ව ව වේට්ව ේ් කුව ිර්ුද හ කව තිේබ ්වව කිහ්ව.ව ුැබැි  ව

න්හලුව ව විර්ුද විපිවඉතවවේු ඳිතු වසිනිසි භව්ේහතුවුවවඉතවවේු ඳව

්ෘත්රණහව තත්ත්්හකිතුව කාහම  වකාව හව කාව ව බ්ව වේළුව

ේ්යකාහම ව  තු ්ව.ව ඒකාව නි්වව තම ි ව ේ්යකාව බැාකු්ව ්වේබම  ව

්වතයතුතවව ූල්යව ිවවේ ්ව ්වේබව ආහත ව ිේප්ව වලලව ි් යව

්ුේහයටහවුවවආධවවවේ  ්වවකිහ්වවනිවතුතවේහතුවකිහතුේතු.ව

ි ත්වඒවතත්ත්්හව්ම්බතුධේහතුව්රකාව වකාවවතිේබ ්ව. 

සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ේ්යකාව ්්ාටතහව ටැ ව ි ව වේළුව ේ්යකාහම ව

ේබ ේු ම වි්ධව ේහතුවතම ි වඉතුේතු.වි වවේළුවේ්යකාහම වකාඩවව

්ැමි්ව.ව එ්ැනිවතත්ත්්හ කවවටහව්්ාටතහලව ිි තිකාවවහකුව ැතිව

ම් වලව ි ව වේළුව ේ්යකාහම ව ව ්්ාටතහව ඉන රිේතව   ව ටු්වි ව

තිේබතුේතු.වුැබැි  ව1010වම ැි වම ව්ේතව23් ව වවේ්යකාවේ්ෞඛයව

්ාසිධව ේතවසිේ ේෂ්ඨවුන න්වි් යතවවපිළිබඳවිා ේත ිධය කෂ්ඨවටම වව

කිහ ්ව ව " ්ව ේකා ේවය වව ්ි ව්හව වේළුව ේ්යකාේහතුම ව වටවතුව

කාවතු වබැරිවේ්ි .වඒකාවනි්වවිපිවේම්කාලවසූ ව ම්වේ්තු වඕ ෑ.ව

 ්ව ජී් වවලව්ලවතරන්වේ්තු වඕ ෑ"ව වකිහ්ව.ව ේ්යකාවේ්ෞඛයව

්ාසිධව හ වේ් ත්වේ්යකාව්ාසිධව ව්වේබම වේම්ව්ම්බතුධේහතුව

සිේ ේෂ්ඨඥහතුව්බවවදුතුවඋපේ ්ථවිුක්වකාලුතවටවකාව ්වවමි් කවේම්ව

තත්ත්්හව වටහව ේද් පව් හව කාවතු ව කින්ේ්ේත්ම ව ිේප්ව

බ්වේප ේව ත්වට් කව ැුැ.වසිේ ේෂ්ඨේහතුම ව් වකරපතිවටම වවඒවටැ ව

තම තුේබව උපේ ්ථව න්හල්  ්ව ම ව ්බවව ේ තුේතුව ඒව

සිේ ේෂ්ඨඥහතුේබවඋපේ ්ථවම ති .ව 

ුැබැි  ව ඊේත-ේපේර් වව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව  ැ්තව ්තව් කව

වේළුවේ්යකාහම වඉන රිේතවිපිව්ම චිර්හලව් කවකාහව.විපලවආවා මවවූව

සිකරහලවසිේ ේෂ්ඨේහතුම වඑවටම වව්ම ඟවතව වපතිවටම තු්වවකාව ව් ව

එ කතවවව ්වකාචිඡව්කිතුව ප්ථේ්ේව එවටම තු්වව හි වේ්වීව ගිහිල්  ්වව

තිේබ ්ව ව "ේම   ්ව  ව ේම්ව ම ුක්ථ්හවව කිහතුේතු ව සිකාවවව ේතු ව

කිහතුේතු "ව කිහ්ව.ව ේම  කා  ව තව වපති්වලව එේුම ව  ැත් ම්ව

ේ් ත්වවල්්ලවඋපේ ්ථවේ තු වසිප කෂ්ඨව වහකාවටම වලවබැුැ.වඒව

්වේබම ව ේම්ව ේ් ේකා ලව ේකා ේවය වව ේවයටේහතුව  ැඩිව පීඩව්ලව

පත්ේ්්වව තු ත්තවවවේ්්වවන්මි වවල්මේතුවිේප්වවලලවආධවවව

්ුවඋ  වඉල්  ්වවඑවටම වව්රකාව හ කවනිකුත්වකාවවතිේබ වබ්ත්විපිව

 ැ කකාව.වම ම වහිත වසිකරහලවිපිවේම්වේ්්වේ විේප්වවේට්වතිේබ ව

්ම්පත්ව උපරිම ේහතුම ව කාහම  වකාව හව කාවව ේට ව

සිනිසි භව්හකිතුව ුතවට්ව වේට්ව තිේබ ව ේම්ව ්ර ථ හව සි්ඳවව ේට ව

හ ්ව.ව ේ්යකාහව ඉන රිේතව ුැම ව  වම ව හි ව්ලව ් ක් ව සිප කෂ්ඨව

 වහකාවටම වව .ත්තලම ව ේකා ේවය වව ්ම්බතුධේහතුව එවටම වේබව

ි ු්ථව  ැ කවීම ව ආවම්භව කාේහේම ව ම ැේල්  රිහව්ලව ේ  ව ේබේුත්ව

ේකා ේවය වව්ි ව්හලවනිර්ේද් වකාව්වි . 

කාව්ේහතුව කාව්හල ව ි්්ථාවේ්තුව ි්්ථාව්ලව සිසිධව සිකාවවව

සිහිළුව්පහ ්ව.ව.ත්තලම ව ිේප්වවලව  ැ්ැතුතවපීඩ හ කවුවේේ ව

ආර්ථිකාව් ේහතු ව්ම ව් හව් ේහතුවම ැ සිතුවකාහම  වකාව හව

කාවේට  ව ්වම ව යව ් ව ජීසිතහව හාවව තත්ත්්හලව පත්ව කාව්ව ව

ේකා සිඩ්වකාහම  වකාව හවකාව වආන්හවේ වේු ඳම වවලවබ්ලවපත්ව

කාවවතිේබ ්ව.වඒව්වේබම වේම   ව්ර ථ වතිුද ත්වරැකිහවව් කෂ්ඨේතව

්යවපෘතිහව ිපිව කාවේට ව හ ්ව.ව ේකා සිඩ්ව ්ර ථ හව තිුද ත් ව

උපවකරධවරිතුලවරැකිහවව්බවදීවතිේබ ්ව.වි වතන් හතුවේ්ුකේ්තුවව

ඉුහම වුතවටකාම විේප්ව් වකරපතිවටම වවඉටුවකාව ්ව.ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ්්ව සි් ව ව්වහනිකාව ද්ර්යව

 ැති්වකාවබනිකාව ේප ේු වව ේහ  වේට ව ් තව්ලව ඉතවව ේ්ෞඛයව

්ම්පතු වකාෘෂිවනිෂ්ඨථපව  ව්බවදීම වේ්ුකේ්තු කාෘෂිවකාර්ම වතුතහව

 ඟවවන්ටු්තු වඕ ෑවකිහ්වවිතිටන්ව් වකරපතිවටම වවපසුගිහවන  කාව

සිශිෂ්ඨථලවරණව හ කවටත්තව.වේම ්ැනිව ැ්ැතුතවේටයලීහව්ය් හ කව

ම ැද්ේද්ව ේම්ව ්වේබව ිී තව රණතුදු් කව ටැනීම ව ්ම්බතුධේහතුව

් වකරපතිවටම වලව ිපේබව සිේ ේෂ්ඨව ්ථවටතිහව පු ව කාවතු ව ඕ ෑ.ව

ේකා ේවය වව ේවයටේහතුව මිහව හ  ව පීඩව්ලව පත්ව ් ව ිහව ටැ ව

ේ්ෞඛයවිා වේත වවටන්වසි ථේල්  ෂ්ඨ හවකාහවලවපසු්විපලවේපේ  ව

කාවව හ කවතම ි  වේකා ේවය වව්ි ව්ේහතුව් තව්වම ැේවතුේතුව
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පවර්මේේම්තුවට් 

හම්කින්වපීඩව්කාල වඑේුම ව ැත් ම්වේවයටහකාලවභව් වවම් වවිහව

බ්.ව පසුගිහව  ්්ථ්්ව ඒව ්ම්බතුධේහතුවකාවපුව ිධයහ ේතදීව ිපිව

 ැ කකාව ව්කුටඩුවේවයටහවඑේුම ව ැත් ම්වසිසිධවේවයටවබවධ්මේතුව

ේපේහ  ව  රීවව ්රති  කතිකාව හව ිඩුවීම ව වටළිතුව තම ි  ව ේම්ව

ේවයටහලව වේතර ව ේ තු ව බැරි්ව ේට ඩ කව ේ්්ව්ලව ් තව්ව මිහව

හතුේතුවකිහ වකාවව හ.වේම්වේ්්වේ ව්වතයතුතව්වේම   වතවම්ව

පීඩ හ කව ආ්ත් ව ්ම වටම්්්ව ම වෆිහව්ලව භහව ේ  වීව ිතිටන්ව

් වකරපතිවටම වව ේම්ව රණව හව ටැනීම ව ්ම්බතුධේහතුව ටන්ව ්භවේ ව

ම තුත්රී්න්ව 115ේ  වම ව -න්හලුව ම තුත්රී්න්-ව එකාඟව ේ්ි ව කිහවව ම වව

හිත ්ව.ව ේම  කා  ව ි ව ් ව සිලව ් තව්ව ේවයගීතුව බ්ලව පත්් ව

ක්රම ේ  හව  ්ත්්්ව ව ් තව්ලව ඉතවව ේ්ෞඛයව ්ම්පතු වආුවවව

ේ ් කව ි වටතේතදීව ව ්බවව ේ තු ව ුැකිහව්ව ිපලව ේම්ව නි්වව

්ැේබ ්ව.වි ව් වසිලවසිප කෂ්ඨහවඒව්ම්බතුධේහුකත්වඉතවම වකාැතව

සිකරහලව තම තුේබව බව්ව ේද් පව් හව කාවතු ව පලතුව ිවේට ව

තිේබ ්ව.ව්්වසි්වදී්වවේුයවමිනි්ථසුවම ැරිහතුවකිහ වතැ වතම ි ව

සිප කෂ්ඨහවඉතුේතු.වි ව ්්වවටහවසිප කෂ්ඨහවකාවපුවකාාවවබුවිුක්වවලව

ආව කෂ්ඨවව ේ්තු  ව ් තව්ව ආව කෂ්ඨවව ේ්තු ව ව්හව ටතු වව

්වධනීහව ්ැඩව පිළිේ්හලව ්ුේහයටහව   ක් ්වව කිහ ව එකාව

ේ  ේ්ි ව ැ කේ ක.වේල්  වපිපව්වේ්තුවතම ි වසිප කෂ්ඨහවඋේද්වපවතු වව

න්ලවුැම වති්ථේ්ේම වකාාවවකාවතුේතු.වේල්  වපිපව්වේ්තුවකාාවවකාව ව

සිප කෂ්ඨහවේට ඩ කවේ්්ව්ලවතම තුවේ   තු වවේද්්ල්  වටැ වකාාවව

කාව ්ව.ව ි ව ේම   ව රණව ව ටත්තත් ව ්්ාටතව ේවයටව

සිේ ේෂ්ඨඥහතුේටතුවඒව්වේබම  -වේම්වේ්්වේ වේ්ෞඛයවබ්ධවරිහවව

සිකරහලව්ැඩවකාවතුේතුවේ්ෞඛයවිධය කෂ්ඨව් වවල්  වටම ව.ව 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ව මිනිත්වටව ේ කාකාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 
 

ගරු මධුය විතානමග් මහතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

එවටම වේබව උපේ ්ථව ම තව තම ි ව ිපිව ්ැඩව කාලුතවටව කාවතුේතු.ව

.ත්තලම වි වසිප කෂ්ඨහවතම තුේබවකාාව්මේතුවබප්පුවකාව්වවුම වවි  ව

ි වටතේතත්ව් තව්ේබවසි ථ්ව්හවන  වවටතු වබැරිවපිරි් කවබ්.වව

ි ව සිප කෂ්ඨහව කාාවව කාවතුේතුව ් තව්ව ේ්ුකේ්තුව ් තව්ේබව

පැත්ේත්ව හිලේට ව ේ  ේ්ි .ව ේබ ේුයව ේ්්ව්ලව සිප කෂ්ඨහව කාාවව

කාවතුේතුවසිසිධව්ව්වවම්කාන්්තුවේ්ුකේ්තු.වසිප කෂ්ඨේතවකාාව්්ව

කින්ම වුවහ කව ැුැ.වේකා සිඩ්ව -ව 29විර්ුද හවපලතුවටත්වේ්්වේ වව

න්ලම ව සිප කෂ්ඨේතව්රවර්ා ව්ව ම්ේණ් වමිනිසුතුේබවම හවමිනීවඋඩිතු ව

එේුම ව  ැත් ම්ව මිනිසුතුේබව දුකා ව ේ   ව්ව වටළිතුව තම තුේබව

පුත් වබව්වේද් පව් හවකිරීම ි .වඒවනි්වවවේට්ව් තව්වි විේප්ව

පව්කාවප කෂ්ඨහත්වඑ කකාවඑකාවටවේ්්වවතිේබ ්ව.ව 

ි විතිටන්ව් වකරපතිවටම වව්රවේඛවආණ්ඩු්වේට හ ව්වධනීහව
්ැඩව පිළිේ්හලව ් තව්ව ඉතවව උේ යයටේහතු ව උ තුදුේ්තුව
්ුේහයටහවේ  ්ව.වඒව්වේබම  වඑ වවබිඳව්ැටු වවවව්යවේ්ේ්හවි ව
න සිව පවදු්ලව තබවව ේකා සිඩ්ව -ව 29ව පව් හව ්ම්බතුධේහතුව ව්හත්ව
එ කකාව හිලේට ව ඉතු ්ව.ව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව වව්යව ේ්ේ්හල ව
ආව කෂ්ඨකාවිා ්්ල වේ්ෞඛයවේ්ේ්හල වේපෞද්ටමේකාවිා හලවම ේබව
ේටෞව්නීහව්ථවටතිහවපු වකාව ්ව වසිප කෂ්ඨහවකිහ වේබ න්වි්්ව ව
ිුතුේතුව  ැති්ව ිර්ුද හව ේ්්වේ ව තම තුේබව ුතවටකාම්ව ම ැ සිතුව
ඉෂ්ඨථලව කිරීම ව ්ම්බතුධේහතු.ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව
සිප කෂ්ඨහව කාව ව ේම්ව ි්්ව ්්ලව .තරම්කාතුව ේ  දීව ිේප්ව ව්හව
ේට හ ව ්වධනීහව ්ැඩව පිළිේ්හලව ිපිත්ව එ කකාව එවටව ේ්තු ව
කිහ්වව ව ් තව්ේටතුව ඉල්  ්වව න්මිමිතු ව ම ේබව කාාව්ව ි්්තුව
කාව ්ව.ව 

 ් ථවටතිි . 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටන්ව වතුතවබණ්ඩවවවම තුත්රීවටම ව.වබබවටම වලවමිනිත්වටව ුහකාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 
 

[ි.භව.ව3.42  
 

ගරු  ාන්ත  ණ්්ාය මහතා 
(மாண்புமிகு ொந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ව වේට්ව ්ර්තම ව ව තත්ත්්හව

පිළිබඳ්වකාාවවකාවද්දීවවිේප්වපවර්මේේම්තුවට්වවටහව්ැඩිවි්ධව හ කව

ේහ වේව කාව්වව තිේබතුේතුව ේකා සිඩ්ව ්්ාටතව තත්ත්්හව ම ැඩලීම ව

්ම්බතුධව කාවව වව පිළිබඳ්ව ්වකාචිඡවව කාවතු ි .ව ිපිව කාම්න්ත්ව

 තු ්ව ව ඉතවම ව ි්් ව්තුතව සිකරහලව ේ්යකාහව පුවවව පැතිරීව ගිහව

ේකා සිඩ්ව ව්ි ව්හව ිේප්ව වලලත්ව .වටළුව වීම ව නි්වව ිපලත්ව ිර්ුද ව

ට  ව්කාලව වේතර ව ේ තු ව න්ද්ධව ම් ව බ්.ව ිේප්ව ිතිටන්ව

් වකරපතිවටම වේබව  වහකාත්්ේහතු ව ටන්ව ිග්රවම වතයවටම වව ඒව

්වේබම වආව කෂ්ඨකාවිා  වේ්ෞඛයවිා වඉතවවේු ඳිතුවවේම්වතත්ත්්හව

කාහම  වකාව හව කාවපුව නි්වත් ව ඒව ්වේබම  ව ් තව්ේබව

්ුේහයටහවේම්ව්ඳුවවඉතවවේු ඳිතුව්ැුද වවනි්වත්විපලවේකා සිඩ්ව

පහවේ්ැනිව රැල්  ් ව ේ ්ැනිව රැල්  ්ව ම ැඩප්ත්්වව ටතු ලව ුැකිහව්ව

්ැුද ව.ව 

පසුගිහව කාව්හව වටහදීව .තිව වූව ආර්ථිකාව ්රපවත්මේතුව ව ේට ඩව
එතු විපලවක්රම වුකූල්්වුැකිහව්ව්ැුද ව.වසිේ ේෂ්ඨේහතුම වේට සිව
් තව්ලවකාෘෂිකාවර්මිකාව කේෂ්ඨේත්රේහතුවබම්තුලවඉුහව.්ථ්ැතු  කව
්බවවටතු වපුළු්තුකාම ව්ැුද වව්වේබම  වඒවේට සිව් තව්ලවඒව
වටළිතුව සි ව්වආර්ථිකාම හව  කතිහ කවේට ඩව ැඟු ව.ව ිේප්ව වේට්ව
පම්ල්  වපිමිතුවේට්ල්  ්්වහිවේ්්වවහිලපුවමිනිසුතුවසිසිධව්රේද් ්්ලව
ගිහිල්  ්වව නි ුේ්ේව කාව්හව ටතව කාව ්වව ිපිව  ැ කකාව.ව ඒව ්වේබම ව
ටම්ම ව ව පිමිතුවසූ ව ම්ව ේ්්වව ිම්න්ද් ව ්ැම රීේම්වකාලුතවටවකාහව.ව
ිපිව කින්ව ේකාේ කුලව ඒකාලව සින්ද්ධව ේ්තු ව බැුැ.ව ුැබැි  ව
ආව කෂ්ඨකාව ිා ්මේතු ව ේ්ෞඛයව ිා ්මේතුව ේබ ේු ම ව පැුැන මේ්ව
කි ්ව ව"ඒවේ්ෞඛයවනීතිව-වරීතිවඑේුම ව ැත් ම්ව්බවවදී්වවතිේබ ව
ඒවනිර්ේද් ව විුක්වකාලුතවටවකාවතු  වඊලවඑුවලවගිහිල්  ්වවකාලුතවටව
කාවතු ව එපව"ව කිහ්ව.ව ුැබැි  ව ඒව නි ු්ව ිසීමිතව සිකරහලව ිපිව
ුැේම යම ව භු කතිව සිඳිතු ව හෑේම්ව ්රතිල්හ කව ුැමිහලව ිපලව ේම්වව
වටතු්ැනිවරැල්  ්ලවි වවේතර වේ තු වන්ද්ධවේ්්වවතිේබ ්ව.ව 

ිපිව සිප කෂ්ඨහලව ේම්වකාවව හවකිහතු වකාැම ැතිි .ව සිප කෂ්ඨේතව
ම තුත්රී්වේහ කවේරය  වවකාහව ව "ඕ ෑවේට ේ කුලවුතද්ධවකාවතු ව
බැුැව ්වේබම ව ව ඕ ෑම ව වේට ේ කුලව ේ් කාම්ව කාවතු ත්ව බැුැ"ව
කිහ්ව.ව තවේතු වතුේ්ේ්වව පසුගිහව කාව්ේතව පැ්ැතිව ේබදුම්්වදීව
ත්ර්ථත්ව හව පවව්හලව පත්ව කාවතු ව හ ව ේකා ලත්ව සිප කෂ්ඨහ කව
ුැමිහලව ව ්ම්පූර් ේහතුම ව කාකුේ්තුව .ද් වව මි් කව කින්ම ව
්ුේහයටහ කව්බවව දුතුේතුව ැුැ.ව ව තරඟ කවිහවිවව්වේබවේම යඩව
කාාව ව ේට තුවකාාවව තම ි ව ේම්ව පවර්මේේම්තුවටේ දීවකි ේ .වකාව්හව
ේකාමිවනි්වවම ලවඒ්වවම ත කවකාවතු වේ්්ව් කව ැුැ.ව 

ේ්ෞඛයව කේෂ්ඨේත්රහලව වහකාත්්හවේ  වකාැබි ට්විම වතය්රිහව

නීතිඥ්රිහ ක.ව ේකා සිඩ්ව ේවයටව පව් ව වව්යව ිම වතයවටමිහව

සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් ය්රිහ ක.ව ේද් පව් හව පිළිබඳ්ව පහපුන්ද්  කව

තිේබ වේද් පව් ව වහකාත්්හ ක.වඒව්වේබම  වෂෂ්ඨධවනිහවම  හව

පිළිබඳ්ව පත්ව කාව්වව ඉතුේතු ව ඒව සිෂ්ඨහව භවව්ව ඉතුේතුව

ම ුවරවර්හ්වේහ ක.ව ඒව ්වේබම ව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා ේතව

ේල්  කාම්වටම වත්ව සිේ ේෂ්ඨඥව ජ් ය්වේහ ක.ව ඒව ්වේබම ව ේ්ෞඛයව

ේ්ේ්වවිධය කෂ්ඨව් වවල්  වටම වත්වසිේ ේෂ්ඨඥවජ් ය්වේහ ක.විතිටන්ව

් වකරපතිවටම වත් ව ිටම ැතිවටම වත්වේ්ෞඛයව කේෂ්ඨේත්රහව ි ව භවවව දී්වව

තිේබතුේතු විේප්වවේට්වේ්ෞඛයව කේෂ්ඨේත්රහවපිළිබඳවසි ව්වපරි තව

 ැුකම  කව තිේබ ව කාණ්ඩවහම කාලහව කිහ ව එකාව ඒව කාාව්ව කිහපුව

ම තුත්රීවටම වලවේම්වේ්්වේ දීවිපිවම ත කවකාව්වවේ තු වකාැම ැතිි .ව 

127 128 

[ටන්වම ධුවවසිතව ේබවම ුතව  



2021 ම ැි ව04 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ඒව ්ටකීේම තුව ව්හව බැුැවව

ේ්්වව  ැුැ.ව ව්හව කින්ේ්ේත්ව ඒව ්ටකීම ව ිත්ුැව්වව  ැුැ.ව එකාව

පැත්තකිතුවඑතු ත්ව්බවවදීේම්ව්ැඩවපිළිේ්හව්රිහවත්ම කාවකාවේට ව

හ ්ව.ව ඒකාලව බවධවව ව පැමි ව තිේබ ්ව.ව තවේතු වතුේ්ේ්වව

 තු ්ව වි වඉතුන හවේ ව.තිවේ්්වවතිේබ වතත්ත්්හ.වඉතුන හවේ ව

.තිව ේ්්වව තිේබ ව තත්ත්්හත්ව එ කකාව ඉතුන හවේ්තුව

බ්වේප ේව ත්වටව ම් වව එතු තව ්බවව ටැනීේම්ව ්රවේහයගිකාව ටැලලුව

ම වටව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ිපලව ි් යව එතු ත්්මේතුව න්හහලව 10 කව

WHO එකාව ්බවව ේ  ්වව කිහ්වව බම්තුව පැුැන මේ්ව ් වාව කාහව.ව

ේ්යකාවේ්ෞඛයව්ාසිධව හවිපලව්බවවදීපුවඒවබ්වේප ේව ත්වටවඉටුව

කිරීම ලව බම්තුලව ්රවේහයගිකාව ටැලලුව ම වටව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ඒව

තත්ත්්හවවටහවහම්වහම්ව්රම ව ව ව තිුද ත්වසිේ ේෂ්ඨේහතුම වේම්ව වේට්ව

එතු තව ්බවව න හව ුතවටව මිමේහ ව 23ත් ව 24ත්ව ්රම ව හකාලව ේම්ව

්ර්ෂ්ඨේතවබ කේතයබර්වම ව්හවේ්තු වකාමේතුවඒවඑතු ත්ව්බවවදීම ලව

ි් යව්ැඩවපිළිේ්හව්ම්පූර් වකාවතු වව්හව්ටකීේම තුවකාලුතවටව

කාව ්වහවකිහ වඑකාවිපිවේබ ේු ම වපැුැන මේ්වම ත කවකාව ්ව. 

ේම්ව ේ්්වේ ව ඉතුදුනීන්හවේ්තුව ්බවව ටතු ව පුළු්තුව

්ුේහයටහව පිළිබඳ්ව ්වකාචිඡවව කාවමිතුව ඉතු ්ව.ව ව ේකා ාේටයව

වව්යේහතුව ්බවව ටතු ව පුළු්තුව ්ුවේහයටහව පිළිබඳ්ව ්වකාචිඡවව

කාවමිතුව ඉතු ්ව.ව ව WHO එකාව ුවුවව ්බවව ටතු ව පුළු්තුව

්ුේහයටහව පිළිබඳ්ව ්වකාචිඡවව කාවමිතුව ඉතු ්ව.ව ඒව ව ව චීව ේහතුව

්බවව දුතුව එතු තව ්ම්බතුධේහතුව ් ව තව කෂ්ඨණිකාව කාමිටු්ව

නිර්ේද් හව ්බවව ේ  දීම ව නි්වව ත්ම ත්ව ඒව එතු තව දීේම්ව හම්ව

්රම ව හ කවතිේබ ්ව.වඒකාලත්විපිව්රවේහයගිකාවසි්ුමම  කව්කා්මිතුව

ඉතු ්ව.ව ඒව නි්වව ිපිව ඒව එතු ත්ව ්බවව දීේම්ව ක්රම ේ  හව බැුැවව

කාවතුේතුව  ැුැ.ව ේ්ෞඛයව ිා ව සින්තුව ක්රම වුකූල්්ව සුදුසුව

පුද්ට්හතුව ්ුව සුදුසුව ිා ව ේ්ුකේ්තුව ඒව එතු තව ්බවව දීේම්ව

්රිහව වම හව්රිහවත්ම කාවකාවේට වහ ්ව.වඑතු ත්ව්බවවදීම වපිළිබඳ්ව

කාාවව කාව ්වව ්වේබම  ව ICU .ඳතුව පිළිබඳ්ව කාාවව කාව ්වව

්වේබම  ව ventilators ටැ ව කාාවව කාව ්වව ්වේබම  ව ේ් ත්ව

පුසුකාම්ව ්කා්තු ව කාාවව කාව ්වව ්වේබම  ව ිපිව ේම්ව

පවර්මේේම්තුවටේ ව න්මි ව ම ු් ව නිේහයජිතහතුව ුැමිහලව

්ැඩිේහතුම ව ි්ධව හව ේහ වේවකාවතු ව ඕ ෑව කාවව හව තම ි ව ේම්ව

්ි ව්හව පැතිරීම ව  ැ්ැත්වීම ව ්ම්බතුධේහතුව ිපව ටතුතවටව

්රිහවම වර්ටව ේම   ්ව ව කිහ ව කාවව හ.ව ඒව පිළිබඳ්ව තම ි ව ිපිව

ඊහඟලව්ැඩිේහතුම වි්ධව හවේහ වේවකාවතු වඕ ෑ.ව ඒවනි්වව ිපිව

ම වධයේතව උපරිම ව ්ුවේහයටහව ිවේට ව පුළු්තුව තවම්ව ් තව්ව

 ැුක්ත්වකාව ්ව.විපිව්ථවටති්තුතවේ් ්ව වි විේප්වවේට්වව්ේතව

්ුවේපෞද්ටමේකාවිා ේතවුැම වම වධයවආහත හ කම වේම හව්වතිකාව

්ටකීම  කව ුැමිහලව ිවේට ව COVID-19 පැව වීම ව ්ඳුවව උපරිම ව

කාවර්හව භවවහ කව ඉටුව කාවමිතු ව ් තව්ව  ැුක්ත්ව කිරීේම්ව කාවර්හව

භවවේතවනිවතවවීම ව්ම්බතුධේහතු.වේම්වකාලුතත්තව් වකරපතිවටම වලව

සිතව කවප්ව්වවුරිවහතුේතුව ැුැ.වේම්වකාලුතත්තවිටම ැතිවටම වලව

සිතව කව ප්ව්වව ුරිව හතුේතුව  ැුැ.ව ේම්ව කාලුතත්තව ුත ව

ුවේ වපතිවටම වල ව  ැත් ම්ව ආව කෂ්ඨකාව ිා ්්ල ව ව ව ේ්ෞඛයව

ිා ්්ලවසිතව කවප්ව්වවුරිවහතුේතුව ැුැ.වකාහවුතවටව්තුේතු ව

වේට්ව පුව්ැන්හතුව ුැමිහලව ිපව න්හලුේ  වම ව ේම්ව ්ටකීම ව භවව

ිවේට ව කාලුතවටව කිරීම ි .ව එේුම ව කාේහ ත්ව සිතවි ව ිපලව ේම්ව

ේකා ේවය වව ්ි ව්ේහතුව මිදු වව වල කව ුැමිහලව ඉන රිහලව ටම තුව

කාවතු වපුළු්තුකාම ව්ැේබතුේතු.ව 

ි ව ඒව ඒව ්රේද් ්්ව තිේබ ්වව ්රවේද්ශීහව ේකා ේවය වව ම ර්  ව

කාමිටු.වම ම වඊේතව ව ිේප්වි් ්ව්රවේද්ශීහවේල්  කාම්වේකා ට්ධව්වේතව

ේකා ේවය වව ම ර්  ව කාමිටු්ව කාැවේඳ ්ව.ව ්රවේද්ශීහව ේල්  කාම්වටමිහ ව

ි් ්ව්රවේද්ශීහව්භවේ ව්භවපතිවටම ව ව්රවේද්ශීහවේ්ෞඛයවජ් යව

නි්ධවරිතු වPHI ම ුත්්න් වග්රවම වනි්ධවරිතුව.වටළුවිේ කුත්වි වහව

නි්ධවරිතු ව ේප ලීන්හව ආදීව ් ේහතුව න්හලුේ  වව කාැඳ්්වව

්වකාචිඡවවකාහව.ව්වතිකාවම ට්ලමිතුවේම්වේම්වේද්්ල්  වකාවතු වකිහ්වව

ිපලව රක්රේල්  ඛව එ කාල්  ව බ්වේට ව ඉතු ව ි් යව  ැුැ.ව ිේප්ව

්රේද් ්්ලව ටැහේප ව ්ැඩව පිළිේ්හ කව ්වකාචිඡවව කාව්වව

්රිහවත්ම කාව කිරීම ව ව ිතය් යි .ව ිේප්ව ්රේද් ේතව ්තිේප හව

්ු ්ව  ව ැද්  වේ්ේහඳ්ැල්  ්්ලවේම  කා වකාවතුේතු ව් තව්ව

ටැ්ේ් වඑකාවේකා ේු ම  විඩුවකාවතුේතු වි්ම ඟුල්  වකාලුතවට්්දීව

ඒව්තව්ලව්බවවන හුතවටවඋපේ ්ථවසිකරම ත්වආකාවවේහතුවේකා ේු ම  ව

්බවවවේ තුේතු වේප දුේ ව් තව්ව ැුක්ත්වකාවතුේතුවවේකා ේු ම  ව

කිහ වකාවව වව්ම්බතුධේහතුව්රේද් ේතවම ු් වනිේහයජිතහතුව

ුැමිහල ව ඡතු ේහතුව පත්ව ම් වව ිහව ුැමිහලව ිපලත්ව ්ටකීම  කව

තිේබ ්ව.වඒවනි්වවඒව්ටකීම විපිවවඉටුවකාවවේ.වසිප කෂ්ඨහලවකාම්න්්ත්ව

ආවවධ වවකාව්වව ේම්කාවකාවතු වකිහ්වව ප්වතු වි් යව ැුැ.ව

තවේතු වතුේ්ේ්වත්ව ම ු් ව ඡතු ේහතුව පත්ම් වව ිහව ුැමිහලව ඒව

්රේද් ්්වඒව් තව්ව්ම ඟවඑකාවටේ්්ව වනි්ධවරිතුව්ම ඟවඑකාවටව

ේ්්ව- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බබවටම වලව ත්ත්ව මිනිත්වටව ේ කාකාව කාව්හ කව තිේබ ්ව ව ටන්ව

ම තුත්රීවටම නි. 

 

ගරු  ාන්ත  ණ්්ාය මහතා 
(மாண்புமிகு ொந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

් තව්ව්ම ඟවඑකාවටවේ්්ව වආහත ව්ම ඟව්ම්බතුධවේ්්ව ව

ඕ ෑම ව ප කෂ්ඨහකාව උ සිහලව ේම්ව කාලුතත්තලව ්ම්බතුධව ේ්තු ව

පුළු්තු.ව ඒව නි්වව සිප කෂ්ඨහලව ිපිව කිහ ්ව ව ේම්ව කාවර්හව භවවේතදීව

කාකුේ්තුව ි ්ව ව ආණ්ඩු්ව ිපුසුතව්ලව පත්ව කාව්ව ව ් තව්ව

ිපුසුතව්ලව පත්ව කාව්ව ව ් තව්ේබව මිනීව කාඳතුව උඩිතුව

ේද් පව් හව කාවතු ව බ්වේප ේව ත්වටව ේ්තුේතුව  ැවට් ව

්වධවව වසිකරහලවකාලුතවටවකාවතු  වේ්යකාව්්ාටතහ කව.තිේ්්වව

තිේබ වේ්්ව්කා ව්වතිකාවඋ්දුව කවන්දුේ්්වවතිේබ වේ්්ව්කා ව

ිපවන්හලුේ  වම වඑකාලවිත්්ැල්  වබැඳේට  වවේට්ව් තව්ත්වඑ කකාව

එකාවටවේ්්වව ිේප්ව ් තව්වවේ වව ටැනීම ලවකාලුතවටවකාවතු වඕ ෑව

කිහ්ව.ව 

ම වව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා ේහතුව ඉල්  ් ්ව ව

ආුත  ර්ේ  වජ් යව  කේෂ්ඨේත්රහව පිළිබඳ්ව ්ැඩිව ි්ධව හ කව ේහ වේව

කාවතු වකිහ්ව.වචී හවේම්වතත්ත්්ේහතුවමිදීම ව්ඳුවවඒව් තව්ව

පවසිචි මව කාහව ක්රම ේ  ව පිළිබඳ්ව ි්ධව හව ේහ වේව කාවතු .ව

කිහිප්තව් කව තරම ව්හව .ල්  ලීම  ව උ වව ්වටවව පවසිචි මව කිරීම  ව

ආුතර්ේ  ේතවවතිේබ වසිසිධවතරම ව්ව්ර්ටව.ල්  ලීම වවටළිතුව ථ්් ව

පද්ධතිේතවි්හිවතවවම ඟුව්වවටනිමිතුවබම්තුවආුතර්ේ  වක්රම ේ  ව

බ්ථේ්ේවඉ්ථ්වුලවගිහිල්  ්වවතිේබ ්ව.විේප්වවලලත්වඒකාලවි් යව

පුසුකාම්වතිේබ ්ව.ව ිේප්ව වලලව්ථ්භව්ව ධර්ම ේහතුම වඒව ේද්්ල්  ව

උන්ම ව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ඒව නි්වව ඒව පිළිබඳ්ව ් තව්ේබව ්ැඩිව

ි්ධව හ කව ේහ වේව කාවවීම ව ්ඳුවව ආුතර්ේ  ව  කේෂ්ඨේත්රේතව

ජ් ය්න්ව ේකාමේතුම ව ේකා සිඩ්ව ම ර්  හව ්ඳුවව ්ම්බතුධව කාවව

ටැනීම ව ්ැ ටත්.ව ිපිව  තු වව ආකාවවහලව ආුතර්ේ  ව

ේ පවර්තේම්තුවට් ව ආුතර්ේ  හලව ්ම්බතුධව ජ් ය්න්ව කින්ව

ේකාේ  කව ැ ලව්වතිකාවේකා සිඩ්වම ර්  වකාමිටු්ලවත්ම ව්ම්බතුධව

කාවේට ව ැුැ.වඒවනි්වවිපිවඉල්  ලීම  කවකාව ්ව.වඑේුම වේකාේ  කව

්ම්බතුධවකාවවේට වඒවිහේබවි ු්ථව්බවවටතු වකිහ්ව.ව ිේප්ව

වේට්ව තිේබ ව ආුතර්ේ  ව ේවයුල්  ්්ව න්මි ව ජ් ය්න්තුේබව

්ුවේහයටහවටතු වඕ ෑවේ ්ව් කවතම ි වේම්.වඒවන්හලුේ  වේබව

්ුේහයටහව ිවේට  ව ිේප්ව ිතිටන්ව ් වකරපතිවටම වේබව

 වහකාත්්හවවටහවේම්වකාලුතත්තවකිරීම ි ව්ැ ටත්ව්තුේතු.ව 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ම ම ව ි්්ව ව ් ේහතුව එකාව

කාන්  කව කිහතු ව කාැම තිි .ව සිප කෂ්ඨේතව ම තුත්රී්න්ව .තර්ව ව

ේකා සිඩ්විවවේ ්ලවේම  කා වම්ේණ්වකිහ්ව.වේකා සිඩ්විවවේ ්ව මිතුව

ිවවේ ් කව.තිවකාවේට වඒවිවවේ ේල්  වවේ ල්  ව්ාරවවකාහව ව දූෂ්ඨ හව
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පවර්මේේම්තුවට් 

කාහවවකිහ්වවම තහ කව්ම ව්ටතවකාවතු ි වේම්වසූ ව ම්වේ්තුේතු.ව

ේකා සිඩ්ව ිවවේ ේල්  ව න්පිහල්  ව බිමේහ ව 2.7 කව තිේබ ව බ්ව ිපිව

ේබ ේු ම ව පැුැන මේ්ව කිහ ්ව.ව එහිව ්භවපති්වහවව ුැමිහලව පත්ව

කාව්වව තිේබතුේතුව ම ුව බැාකුේ ව ිකරපතිවටම ව.ව ේ්ෞඛයව

ිම වතයවා ේතව ේල්  කාම්වටම වව .වටළුව නි්ධවරිව කාණ්ඩවහම  කව තම ි ව

ඒකාව පව් හව ව කාවතුේතු.ව ඒව වේ ල්  ව පවසිචි මව කාවතුේතුව ිපිව ිහව

්ැේහතුවේ්ෞඛයවිම වතයවා හලවේ්තුවකාවවතිේබ ව්ැහවශීර්ෂ්ඨ්්ලව

වේ ල්  වේ්තුවකාවතු වේ  ේ්ි .විහව්ැේහතුවවේ ල්  වේ්තුවකාවතු ව

බැරිවිතය් යවේ්ෞඛයවකාවව වවේ්ුකේ්තු වි් යතවවේ්ුකේ්තුව

සිහ ම්ව කාවතු ව තම ි ව ඒව ිවවේ ්ව තිේබතුේතු.ව ඒව ිවවේ ේල්  ව ත්ව

වේ ල්  වවඉතිරි්වතිේබ ්ව.වවඒවවේ ලුත්වඒවේ්ුකේ්තුම වේ්තුවකාව ්වව

මි් ව ් වකරපතිවටම වව ඒව ිවවේ ්ව ව ුැදුේ ව ව ්ාරව ව දූෂ්ඨ ව කාවතු ව

ේ  ේ්ි .ව ිපිව්ද්භව්ේහතුවඒවිවවේ ්වසිහ ම්වකාව ්වහවකිහ ව

්ුතිකාහවම ම වේම්ව්භව්ලවේ තු වකාැම තිි .ව 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්වෂ්ඨව  කකිහතුවවව්පුත්තිවතුවවව්ම වණි කකාම්වවම තුත්රීවටම ව.ව
[්භවවටර්භහවවටහව ැත.  

ටන්ව ඉම්වවතුව ම ුරූෆථව ම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව මිනිත්වටව ුතකාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 
 
[பி.ப. 3.52] 

 

ගරු මේයාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமை 

நாட்டின் தற்மபாமதய நிமைமம சதாடர்பான ெமப 

ஒத்திமவப்பு மவமை விவாதத்திமை கைந்துசகாண்டு  ஒருெிை 

தகவல்கமைப் பகிர்ந்துசகாள்வதற்கு மநரம் வழங்கியதற்கு 

நன்றிமயத் சதாிவித்துக்சகாள்கின்மறன். இன்று உைகைாவிய 

ாீதியிமை இந்த சகாவிட்-19 மவரஸ் பரவி எங்களுமடய 

நாட்டிலும் மூன்றாவது அமையாக விஸ்வரூபசமடுத்து மிகவும் 

ஒரு மமாெமான நிமைமய அமடந்துசகாண்டிருக்கின்ற 

மவமையில் இந்தப் பாராளுமன்றத்திமை ஆளுந்தரப்மபச் 

மொோ்ந்தவர்களும் எதிர்க்கட்ெிமயச் மொோ்ந்தவர்களும் அது 

ெம்பந்தமாக கருத்துக்கமை முன்மவத்துக்சகாண்டிருந்தாலும், 

இந்த மவரமஸ மவத்துக்சகாண்டு அரெியல் செய்கின்ற ஒரு 

நிமைப்பாட்டிமைதான் நாங்கள் இருக்கின்மறாம். இந்தக் 

சகாவிட்டினுமடய மூன்றாவது அமை நாடைாவிய ாீதியிமை 

மிகவும் மவகமாகப் பரவிக்சகாண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் 

இன்று காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக, ஏப்பிரல் 29இல் 1,531 

மபரும் அதமனத் சதாடர்ந்து மம 3இல் 1,923 மபரும் சகாவிட் 

சதாற்றுக்குள்ைானவர்கசைன அமடயாைம் காணப்பட்டிருக் 

கின்றார்கள்.  இந்த எண்ணிக்மக ஒவ்சவாருநாளும் கூடிச் 

செல்வமதக் காணைாம். அதுமாத்திரமல்ை, ஒவ்சவாரு நாளும் 

10 -12 மபாோ் சகாவிட் காரணமாக இறக்கின்ற ஒரு நிமை 

காணப்படுகின்றது. இந்த நிமை சதாடருமாக இருந்தால், இந்த 

மாத இறுதிமய அண்மிக்கின்ற ெந்தர்ப்பத்திமை 

நாசைான்றுக்கு  50 அல்ைது 60 மரணங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு 

நிமைக்கு எங்களுமடய நாடு தள்ைப்படும். ஆமகயால், 

இதற்கான ொியான தீர்மவ அரொங்கம் முன்சனடுக்க 

மவண்டும்.   

இன்று ெிை பிரமதெங்கள் முடக்கப்படுகின்றன. ஆனால், 

அடுத்தநாள் அந்தப் பிரமதெங்கள் மீண்டும் திறக்கப் 

படுகின்றன. முடக்கப்படுவதும் திறக்கப்படுவதுமான நிமைப் 

பாட்மட எதமனக் கருத்திற்சகாண்டு முன்சனடுக்கின்றது 

என்பதமன இந்த அரொங்கம் சதைிவுபடுத்த மவண்டும். 

அதுமாத்திரமல்ை, ஒவ்சவாருநாளும் அதிகமான சகாமரானா 

சதாற்றாைர்கள் அமடயாைம் காணப்படுவதன் காரணத் 

தினால் எங்களுமடய மவத்தியொமைகைிமை இடவெதிகள், 

ஒட்ெிென் மற்றும் ஏமனய பராமாிப்பு விடயங்கள் என்பன 

திருப்திகரமானதாகக் காணப்படுகின்றனவா என்பதிமை 

நாங்கள் கவனம் செலுத்தமவண்டும். நான் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துகின்ற திருமகாணமமை மாவட்டத்திமை மநற்றுவமர 

1,517 மபாோ் சகாமரானாவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றார்கள்.  அவர்கைில் 13 மபாோ் மரணமமடந்திருக்கின் 

றார்கள்.  சுகாதார மவத்திய அதிகாாி பிாிவின் ாீதியாகப் 

பார்க்கின்றமபாது, திருமகாணமமையிமை 641 மபரும் 

உப்புசவைியிமை 382 மபரும் கிண்ணியாவிமை 156 மபரும் 

குச்ெசவைியிமை 49 மபரும் குறிஞ்ொங்மகணியிமை 38 மபரும் 

மூதூாிமை 99 மபரும் மெருவிைவிமை 18 மபரும் 

ஈச்ெிைம்பற்றிமை ஒருவரும் கந்தைாயிமை 73 மபரும் 

தம்பைகாமத்திமை 25 மபரும் மகாமரங்கடவைவிமை 27 மபரும் 

பதவிெிறிபுரவிமை 8 மபரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.  

இவ்வாறு சதாற்றாைர்கள் இனங்காணப்படுகின்ற ெந்தர்ப் 

பத்திமை திருமகாணமமை மாவட்டத்திலிருக்கின்ற மவத்திய 

ொமைகள் இவர்களுக்கான ெிகிச்மெகமை வழங்குகின்ற 

சூழலில் இருக்கின்றனவா என்பதிலும் கவனஞ்செலுத்த 

மவண்டிய ஒரு நிமைப்பாட்டில் நாங்கள் இருக்கின்மறாம். 

இன்று திருமகாணமமைப் பிரமதெ செயைகப் பிாிவிமை 9 

கிராம மெவகர் பிாிவுகள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக, 

பூம்புகார், உவர்மமை, அன்புவழிபுரம், மகாவிைடி, மட்மகா, 

லிங்கநகர், காந்திநகர், காவட்டிகுடா, ஆண்டாங்குைம் ஆகிய 

பிரமதெங்கள் lock down செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

இவ்வாறான பிரமதெங்கள் முடக்கப்பட்டிருப்பதால் அங்கிருக் 

கின்ற மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள்.  வாழ்வா 

தாரங்கள், சகாடுப்பனவுகள் கிமடக்காத எத்தமனமயா 

குடும்பங்கள் இந்தப் பகுதியிமை கஷ்டப்பட்டுக் சகாண்டிருக் 

கின்றன.  அரொங்கம் என்ற ாீதியில் இவர்கமையும் கவனிக்க 

மவண்டிய ஒரு நிமைப்பாடு காணப்படுகின்றது.   

எங்களுமடய திருமகாணமமை மாவட்டத்திமை கூடுதைா 

னவர்கள் மீனவர்கைாகக் காணப்படுகின்றார்கள். 

அவர்களுக்கு சகாவிட்-19 இனுமடய தாக்கம் மாத்திரமல்ை, 

மவறு பை பிரச்ெிமனகளும் காணப்படுகின்றன. ஒரு 

வருடத்திமை 5 அல்ைது 6 மாதங்கள்தான் அவர்களுக்கான மீன் 

பிடிக்கின்ற காைம் -  season -  ஆகும். அவர்களுக்கு இதுவமர  

அனுமதிப்பத்திரம் - licence - வழங்கப்படாத காரணத்தினால் 

கடற்பமட, இராணுவம் மபான்றவற்றால் அவர்கள் சபரும் 

தமடகமை எதிர்மநாக்குகின்றார்கள்.  குறிப்பாக, கடலுக்குச் 

செல்கின்ற மீனவர்களுக்குத் தண்டப்பணம் விதிக்கப் 

படுகின்றது.  அதனால், பணம் செலுத்தமவண்டிய ஒரு 

நிமைக்கு அவர்கள் தள்ைப்படுகின்றார்கள். அத்துடன், 

அவர்கள் பிடிக்கின்ற மீன்கள் முழுமமயாகக் மகப்பற்றப் 

படுகின்றன. அவர்களுமடய மீன்பிடி உபகரணங்கள் 

மெதமாக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறாக மிகவும் கஷ்டத்தின் 

மத்தியிமை எங்கள் பிரமதெ மீனவர்கள் தங்களுமடய மீனவத் 

சதாழிமைத் சதாடர்கின்றார்கள்.  அத்துடன், இந்த சகாவிட் 

தாக்கம் அவர்களுமடய நிமைமமமய மமலும் பாதிப்பமடயச் 

செய்திருக்கின்றது. ஆமகயால், தங்களுமடய மீனவத் 

சதாழிமை மமற்சகாள்வதற்கான  உறுதிப்பத்திரத்மத வழங்கு 

வதற்கு நடவடிக்மகமய மமற்சகாள்ைமவண்டும் என்று இந்த 

இடத்திமை மகட்டுக்சகாள்கின்மறன்.  

மமலும், நகர ெமப மற்றும் பிரமதெ ெமபகைிமை பை 

வருடங்கைாக தற்காலிக ஊழியர்கைாக மவமை செய்கின்ற 
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வர்கள் இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக,  5-6 வருடங்கைாக 

அவர்கள் தற்காலிகமாக அங்கு மவமை செய்து 

சகாண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுமடய பங்கைிப்பும் மிகவும் 

முக்கியம் வாய்ந்த ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக, 

இந்த சகாமரானா காைப்பகுதிகைிமை அவர்களுமடய மெமவ 

பாராட்டத்தக்கது. அதாவது, பிரமதெங்கமை மிகவும் துப்பர 

வாக, தூய்மமயாக மவத்துக்சகாள்வதற்காக அவர்கைால் 

எடுக்கப்படுகின்ற முயற்ெி உண்மமயிமை பாராட்டக்கூடிய ஒரு 

விடயமாக இருந்தாலும், இப்சபாழுதும் அவர்கள் தற்காலிக 

ஊழியர்கைாகமவ இருந்துசகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆமக 

யால், அவர்கமை நிரந்தர ஊழியர்கைாக்குவதற்கான 

நடவடிக்மககமை அரொங்கம்  முன்சனடுக்கமவண்டுசமன்று 

இந்த இடத்திமை  நான் மகட்டுக்சகாள்கின்மறன். 

குறிப்பாக, எங்களுமடய அண்மட நாடான இந்தியாமவப் 

பார்க்கின்றசபாழுது, எங்களுக்கு அச்ெம் ஏற்படுகின்றது. 

நாங்கள் மிகவும் மவதமனப்படுகின்ற அைவுக்கு அங்கு 

நிமைமம காணப்படுகின்றது. ஏமழ, பணக்காரர் அல்ைது 

வெதியுள்ைவர், வெதியற்றவர் என்ற பாகுபாடின்றி அங்கு 

சகாமரானாவினால் மக்கள் காவுசகாள்ைப்பட்டுக் 

சகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆமகயால், எங்களுக்குள்மை 

எத்தமன கருத்து மவறுபாடுகள் இருந்தாலும், நாங்கள் 

ஒன்றுபட்டு இந்த 3ஆவது அமைமயக் கட்டுப்படுத்துவற்குச் 

ொியான நமடமுமறகமைக் மகயாைமவண்டுசமன்று அரொங் 

கத்திடம் மகட்டு எனது உமரமய முடித்துக்சகாள்கின்மறன். 

நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටන්ව න්න්වව ්හේකා ඩිව වව්යව .ම තිවටම ව.ව ව බබවටම වලව මිනිත්වටව

11කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 
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ගරු  සිසිය ජායමකොඩි මහතා (මේශීය මවදකේ රවර්ධන  

ග්රාමීය ය හා ආයුර්මේද මයෝහේ සාවර්ධන හා රජාා මසෞඛ්ය 

යාජාය අමාතයතුමා)   
(மாண்புமிகு ெிெிர  யசகாடி - சுமதெ மவத்திய முமறகைின் 

மமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்மவத மவத்தியொமைகள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் ெமூக சுகாதார இரா ாங்க அமமச்ெர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 
ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව වේළුව ේ්යකාහම ව බවපතහව

ිර්ුද හකිතු ව සි ව හකිතු ව ම ුත්ව වූව ්්ාටතවතත්ත්්හකිතුවපීඩවව

සිඳි ව ේ ්වේ ව ේද්ශීහවජ් යව ිම වතයවා හව භවවව ිම වතය්වහවව

සිකරහලව ව ේම ම ව සි්ව හලව ්ම්බතුධව ේ්තු ව ්ැබීම ව ටැ ව

සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව වම වව්වටටුවේ් ්ව.ව ව ිේප්වවලත්වඑම වඋ්දුවලව් කව

ේ්මිතුවප්ති වබ්ව ිපව න්හලුේ  වම ව  තු ්ව.ව ඒව ්වේබම ව ිේප්ව

ේද්ශීහව ජ් යව ක්රම හව වටහව ේම ්ැනිව ේබයව ් ව ේවයටව

්ම්බතුධේහතුව්ුවේබයවේ  ් වේවයටව්ම්බතුධේහතුව්රතිකාවවව

කිරීම ව පිළිබඳ්ව දීර්ඝව ඉතිුව්හ කව තිේබ ව බ්ත්ව ිපව කිහතු ලව

ඕ ෑ.ව 

සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව ්්ාටතව ේවයටව ්ම්බතුධේහතුව ිේප්ව

පවවම්පරිකාව ේ් කාේම්ව ්රතිකාර්ම ව තිුද ව.ව ව ිපව එහව කින්ේ්ේත්ම ව

ේ  ්්කාවව ුැරිහව ුතවටව ැුැ.ව ිපිව  තු ්ව ව ්්ාටතවකිහ ව ම ව

ුැන ්වව තිේබතුේතුව 'ටතව ්්ා'ව කිහ ව න්ාු්ව භවෂ්ඨවම හව ප ව එකාලව

එකාවටවකාවවබ්.වඈතවකාව්ේතවේ ි හතුේබවේ්ඩවුැදු වව වකිහ්වව

කි ්ව.ව ුැබැි  ව ේ්යකාහලව නිේවයධවහ ව නීතිහව ුුමතු්වව දුතුේතුව

 ැතිව ව කාව්හකාව තම ි ව ිේප්ව ඉතිුව්හව වටහව වේවටතු-මිත්තතුව

නිේවයධවහ ව ක්රම ව ිුකටම  හව කාේහේ.ව හම්ව ්්ාටතව ේවයටහකාලව

ේට දුන්ව ේ්චිර ව ේබයව ් ව ේවයටහකාලව ේට දුන්ව ේ්චිර ව

ේ ි හතුේබව ේ්ඩ කව ුැන චිරව ේට වකාව ිහව න  ව 24කාව ්ථ්හාව

නිේවයධවහ හකාලව ේහ වේව ම් ව.ව ව ට්කාව ිවටව මිකා කව එම ව නි්්ව

ඉන රිපිලවඑල්  ්වවඑම වනි්්වආව කෂ්ඨවවකාවමිතු වනි්ැන්හතුවආව කෂ්ඨවව

ේ්මිතුව ේවයටව නි්වව හව කිරීේම්ව ක්රම ේ  ව ිුකටම  හව කාහව.වව

න්හ්්ථව ට  ව්කාලව ේපව ව ව බලහිවව ජ් යව සි යවේ්තුව ේවයටව

පිළිබඳ්ව ුුම වව ේ  ටත්ව කාව්ේතව තම ි ව ේපවන ටව වල්් ව ිේප්ව

වේට්ව ව ේම්ව ේවයටව නි්වව ව ක්රම ව ිුකටම  හව කාේහේ.ව ව ්ම ුවව

ේ ්ව්ලව ඒව ිුකටම  හව කාහව ්රිහව වම හලව ේ් ත්ව නිර්්ර ව

්පහතු වඉඩකාඩවතිුද ව.ව 

ම හවේට වකාලවගිහිල්  ්වවආ්වම වකාුවන හේවතුවඑේුම ව ැත් ම්ව

ේ හිව ුතෂ්ඨ්මේතු ව ේ හිව ේකා හ්මේතුව පිරින්දුව ේ්තු ව කිහ්වව ිේප්ව

වේවටතු-මිත්තතුවකි ්ව.වසිෂ්ඨබී්වකිහ වඑකාවේ්යකාහවුුම වවටත්ේත්ව

 ැතිවකාව්ේතවිේප්වපැවරැතුේ යවඑහලව"කිමේ"වකිහ ව්ර හවභවසිතව

කාහව.ව ඒව නි්වව කිමේව ිතරව ේ් ්වහව ව කි ේ ව සිෂ්ඨබී්්්ලව ුසුව

ේ් ්වහව කිහ ව එකාලි .ව එේුම ව තම ි ව එහව ිර්ාව නිරූප හව

කාේහේ.ව ඒව ආකාවවහලව ිේප්ව වේවටතුව මිත්තතුව ඒව ්ර ව සි යවත්ම කාව

ටැඹුන්විර්ාහකිතුවභවසිතවකාහව.ව 

ිපිව තු ්ව වබලහිවවහලත්වසිජිතවිේප්වවලවපව් හවකාහවකාව්ව

පරිචිේේ ේතව ිේප්ව ජී් ව රක්රහ ව ිේප්ව ආුවවව පුන්දුව න්හල්  ්ම ව

ේ් ්ථවකාවුකව්ැුදවබ්.වසුද්ේ යවේ්ල්  ්්ථ්වකාැරැල්  ේල්  දීවමිනිසුතුව

 ු්ථවට   කවම ැන්්ව.වඊලව්ඩවවිේප්වපවවම්පරිකාවේ් කාම් විේප්ව

න්රිත්-සිරිත් විේප්වගු ධර්ම  විේප්වආුවවවවලවවන්හල්  ්වසි ව හලව

පත්ව කාහව;ව ිභව්හලව හැ ්ව.ව ඒව නි්වව ි ව ේ්යකාහම ව ේබයව ් ව

ේවයට්මේතුව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ේබයව ේ  ් ව ේවයට්මේතුව ප්වව

පීඩවව සිඳි ව බ්ව ිපිව  තු ්ව.ව පිළිකාවව ේවයටව ේ්තු ව පුළු්තු ව

ුෘ හවබවධව ේ්තු වපුළු්තු ව න හ්ැඩිහව්ව ේ්තු වපුළු්තු ව ිකරකාව

න්කරවව පීඩ හව ේ්තු ව පුළු්තු ව ේම්ව කිහ ව සිසිධව ආකාවවේතව

ේවයටවබවධ්මේතුව  ් ු්ථව ට තුව මිහව හ ව තත්ත්්හලව ි ව

ේ්යකාහවපරි්ර්ත හවේ්්වවතිේබ ්ව.වවඒවනි්වවිේප්වපවවම්පරිකාව

වේවටතු-මිත්තතුව ිුකටම  හව කාහව ජී් ව ්රිහව්මේහව  ැ්තව

ිුකටම  හවකාවතු වකිහ වඑකාවතම ි වි ව්ථ්භව්වධර්ම හවසින්තුව

ිපලවකිහවවේ තුේතු.ව 

ිේප්වආුවවවපව ව්ා්ථකාෘතිහවන ුවවබ්තු .වි ව් සිලවකාෑම ලව

ටතු වවුැම වආුවවහකාලම ව්්වසි්වකා්්ම්වකාව ්ව.වවි ව් සිලව

්්වසි්වන්හලුවප්වටන්වආක්රම  හවකාවවතිේබ ්ව.වම ඤථේඤ  කකාවව

්වේබවි්ව්ර්ට්්ලව්්වසි්ව ම තුේතුව ැුැවකිහ්වවිපිවහිවට්ව.ව

ඒත්ව ි ව ි්ව ට්්තු ව ේ්ේුන්ව ේ්තු ව ඒ්වලව ්්ව සි්ව භවසිතව

කාව ්ව.ව න්හලුවප්වටන්්්ලව ්්ව සි්වකා්්ම්වකාව ්ව.ව බබ-ිපව

 තු වවේකා ම ඩුවේටඩිහලවප්වවසි්වඑතු ත්වකාව ්ව වවවටවපැුැහව

ටතු .ව ඉඳිහප්ප ව ආප්ප්්ව ඉඳ්වව න්හලුව ආුවව්්ලව ්්ව සි්ව

කා්්ම්ව කාව ්ව.ව ිපලව ේම්ව ්යවකරේහතුව ේට ඩව එතු ව ි් යි .ව

ේබයව් වවේවයටව්වේබම වේබයවේ  ් වේවයට්මේතුවේට ඩවඑතු ව

ි් යි .වඒවනි්වවවපළිේබයධව ව කා වකාෘමිව ව කා ව්්වසි්ව්හිතව

ේප ේු වව භවසිතහව ව සීම වව කිරීම ව ්ඳුවව ිතිටන්ව ් වකරපතිවටම වව

සිශිෂ්ඨථලවරණව හ කවටත්තව.වවේද්ශීහවජ් යවිම වතයවා හවසිකරහලවඒව

්ම්බතුධේහතුවිේප්වේටෞව්හවඑවටම වලවපිරි ම  ්ව.ව 

ේම්ව වේට්ව පවවම්පරිකාවජ් යවක්රම හ ව ේද්ශීහවජ් යවක්රම හ ව

ආුතර්ේ  වජ් යවක්රම හ ව්ථ්භව්වධර්ම හව්ුවුදදුව  ුම ත්වඑ කකාව

මිරවේ්්වවේට ඩව ැගු වවවජ් යවක්රම .වවපළිේබයධව ව කා්මේතු ව

්්ව සි්්මේතුව ේත වව වල කව නිර්ම ව හව කාවවේව කිහ්වව ිපිව ව දීර්ඝව

කාව්හ කව ති්ථේ්ේව කිහවව න්මිහව.ව ව ිපිව  තු ්ව ව ිේප්ව ජී් ව වලව්ව

තරන්ේ්්වව තිුදේණ්ව ේකා ේු ම  ව කිහ්ව.ව ව ආුතර්ේ  හලව ිුක් ව

ේද්ශීහවේ් කාම ලවිුක්වජී්ත්වේ් විහලව්ථ්හාව්රති  කතිකාව ව

  කතිහවතිේබ ්ව.ව 
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පවර්මේේම්තුවට් 

උේද්ව පවතු වව 4.30ල ව 5.00ල බ්රුථම ව වේතරර්තේහතුව ි්න ව

ේ්තු ැි ව කිහවව තිේබ ්ව.ව  ථ්් ව පද්ධතිහව ඉතවව ේු ඳිතුව

්රිහවත්ම කාව ේ්තුේතුව එසිලි .ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව

ේකා ේවය වවේවයටහවේප ුලුවආශ්රිතවේවයගීවතත්ත්්හ ක.ව ථ්් ව

පද්ධතිහව ුවුවි ව ඒව ්ි ව්හව ේප ුලු්්ලව හතුේතු.ව එහලව

සි්ුමම  කව ේ්යකාේතව ප්ති ව ුැම ව ආටම කාම ව උවටම්ව ඉටැතුවීම්ව

ක්රම ්්ව තිේබ ්ව.ව ඒව උවටම්ව ආටමිකාව ඉටැතුවීම්්්ව තිේබ ව

 ම ්ථකාවවවක්රම ්මේතුව ථ්් වපද්ධතිහලවි් යව්යවහවම ව්ැේබ ව

ිතව ව ආධයවත්මිකාව ඉටැතුවීම්ව  ව ටැඹුරිතුව කිහවව ේ  ්ව.ව ිේප්ව

ේබෞද්ධව ඉටැතුවීම්ව ක්රම හ කව තම ි ව ආ වපව ව ්තිව භව් ව්.ව ඒව

්වේබම වබබව්ැම ව තු ්වවඉතුන හවේ වභවසිතව් වේහයටව්යවහවම ව

ක්රම ව ූල්වරවකාවව ටත්තව ේහයටව ්ුව සූර්හව ම ්ථකාවවව ක්රම ව  ථ්් ව

පද්ධතිහවආශ්රිතව්රතිකාර්ම වක්රම හ කවේම තුම ව්යවහවම වක්රම හ කවබ්.ව

ඒව ්වේබම  ව වේ්ථමේම්ව භ කතිකාහතුව සින්තුව ිුකටම  හව කාව ව

 ම ්ථකාවවව ක්රම හත්ව  ථ්් ව පද්ධතිේතව ්රිහව වම හලව ඉතවව ඉ්ුල්  ව

් ්ව.වඒවිුක්වේපේ  ්ව වඒවආටමිකාව වහකාේහයවකිහවවදුතුේතුව

උ  කම ව ආධයවත්මිකාව ඉටැතුවීම්ව පම   කව ේ  ් ව බ්.ව උේද්ව

පවතු වව  ැන්ලව  ථ්් ව පද්ධතිහව පිරින්දුව කිරීේම්ව ්යවහවම ව ක්රම හව

තම ි ව බම්තුව එකාව පැත්තකිතුව කිහවව දුතුේතු.ව ේම්ව ේවයටහලව

්රතිකාර්ම හව එම ව ධර්ම ව ම වර්ට්්ව ප්ති ්ව.ව 'උේද්ව පවතු වම ව

 ැන්මිතු ;ව ැන්ලවහි්ථවබඩවව්වටවවඋගුන්ව12 කවේබ තු ;වන  කාලව

ි්ම ව ් ේහතුව ්වටවව ලීලවහ කව ේබ තු .'ව එහි  ව කිහවව දුතුේතු.ව

 ැතුව්ම ුවවබලහිවවජ් ය්න්වකා්බ්වේ්්වවතිේබ ්ව වේද්ශීහව

්ුවආුතර්ේ  වජ් යවක්රම වේකා සිඩ්ව ේවයටහව්ඳුවව සි්ුමම්ව්බවව

ේ  ්වල.ව ්වටව්මේතුව න්න්වව ේ්ය වව ටතු ව කිහ ව කාතතු වේතව

.තිව්ැරැද් වේම  කා ක  ව ේ ි හේතු වඒවසි්ුමම වේ තුේතු වේපවන ටව

ජ් යව ක්රම ේහතු  ව බලහිවව ජ් යව ක්රම ේහතු  ව ආුතර්ේ  ව

ජ් යව ක්රම ේහතු  ව පවවම්පරිකාවජ් යව ක්රම ේහතු ව කිහ ව එකාව

ේ  ේ්ි ව ්ැ ටත්.ව ඒව තම ි ව පුද්ට්හවේබව ජී් ව රක්රහ.ව ඒව නි්ව ව

එම ව උපේ ්ථව ටතු ව ිපිව සූ ව ම්ව ේ්තු ව ඕ ෑ.ව ිේප්ව ආුතර්ේ  ව

ජ් යවක්රම ේතවඒවඋපේ ්ථවමිකාවේ  ්ව.ව 

ඊහඟල වකාැඳව්ර්ටවපව හවකිරීම ත්වඉතවම වේු ඳවේ හ ක.වධව යව

කාැඳව ේ්තු ව පුළු්තු;ව ේකා හව කාැඳව ේ්තු ව පුළු්තු;ව බසුව පැතුව

්ර්ටව ේ්තු ව පුළු්තු ව එම ව කාැඳව ්ර්ටව පව හව කාවතු  ව  වරීරිකාව

්යවහවම වකාවතු .වආධයවත්මිකාව් ේහතුවආටම වධර්ම හලව ැඹුන්ව

ේ්තු .වතවටකාවරීවේ්යකාේහතුවහම්තව කවඈත්වේ්්ව ව්ව්වජී් ව

රක්රහකාලව එතු .ව ්ථ්වභවසිකාව ආුවව්්ලව පුන්දුව ේ්තු .ව ේම්ව

කාාව්ව තම ි ව ේද්ශීහව ජ් යව ක්රම ේතව ්ුව ආුතර්ේ  ව ජ් යව

ක්රම ේතව තිේබතුේතු.ව ේම්්වලව සින්ද්ධව ේ්තු ව පුළු්තුව කාවල  ව

කින්වේ්කුලවේුයවේම්්වලවසින්ද්ධවේ්තු වපුළු්තු  වඒව්රිහව්මේහව

ිුකටම  හව කාව ව ිේප්ව ආුතර්ේ  ව  කේෂ්ඨේත්රහලව ේම හලව ම ැන ුත්ව

ේ්තු වි් යවඉඩකාඩ වආුතර්ේ  වජ් ය්න්වි වඉල්  ්වවන්මි ්ව.ව

ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුලව ්රතිකාර්ම ව කිරීම ව ්ඳුව ව ්ර්වව ජ් යව ේ්ේ්හව

 ැ ලම ත්ව ්රිහවත්ම කාව කාව ව ම ඟව ේපතුවීම ව -ම වර්ේටයපේද් -වව

්ඳුවව ි් යව නි්ව බ්හව ආුතර්ේ  වජ් යව  කේෂ්ඨේත්රහල ව ේද්ශීහව

ජ් යවක්රම හලව්බවවේ තු වකිහ වඉල්  ලීම විපිවේම්වටන්ව්භවේ දීව

කාව ්ව. 

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ිපලව උපවකරධවරිවජ් ය්න්ව

ඉතු ්ව.ව ිේප්ව වේට්ව සි ථ්සි යව්ව පද්ධතිේතව ිම්න්දුව පු කව

ිධයවප හව ්බපුව ආුතර්ේ  ව ජ් ය්න්ව සි ව්ව ්රම ව හ කව

ඉතු ්ව.ව ිපලව ම ධයම ව ව්ේතව ආුතර්ේ  ව ේවයුල්  ව -පර්ේතෂ්ඨ ව

ේවයුල්  -ව7 කවතිේබ ්ව.වශි කෂ්ඨ වේවයුල්  ව4 කවතිේබ ්ව.වපහවත්ව

ේවයුල්  ව207 කවතිේබ ්ව.විපලවතිේබ ව්ම ්ථතවේවයුල්  ව්ාඛයව්ව

227ි .ව ි ව ඒව ේවයුල්  ව 227ව ්රේහය් හලව ටතු ව පුළු්තු.ව එම ව

ේවයුල්  ්්ව තිේබ ව .ඳතුව ්රම ව හව බැලුේ් ත් ව ම ධයම ව ව්ේතව

ආුතර්ේ  වේවයුල්  ්්ව.ඳතුව763 කවතිේබ ්ව.වපහවත්වආුතර්ේ  ව

ේවයුල්  ්්ව.ඳතුව 4 309 කව තිේබ ්ව.ව එම ව ේවයුල්  ්්ව තිේබ ව

්ම ්ථතව .ඳතුව ්ාඛයව්ව 5 071ි .ව එේුම ව  ම් ව ිේප්ව ආුතර්ේ  ව

ේවයුල්  ්්ව .ඳතුව තිේබ ්ව.ව ිපලව උපවකරධවරිව ජ් ය්න්ව

ඉතු ්ව.ව ඒව පවවම්පරිකාව ජ් ය්න්ව ේ  ේ්ි  ව උපවකරධවරිව

ජ් ය්න්.ව ් කෂ්ඨව 40 කව සිහ ම්ව කාව්වව ිම්න්දුව 5 කව ්ැනිව දීර්ඝව

කාව්හ කව ිධයවප හව ්බපු ව පවවම්පරිකාව  ැුකම ව ්ුව ආුතර්ේ  ව

 ැුකම ව මිරව ේ්චිරව උපවකරධවරිව ජ් ය්න්.ව එ්ැනිව ජ් ය්න්ව

2 011 කවව්ේතවේවයුල්  ්්වේ්ේ්හවකාව ්ව.ව ිපලව්ර්වවජ් යව

 කේෂ්ඨේත්රේතවජ් ය්න්ව2 174 කවඉතු ්ව.වඒවිහවි ත්වනි්ේ්තුව

නි්්ලව ගිහිතුව ෂෂ්ඨධව ්බවව ේ  ්ව.ව ඒව ිුක්ව ිේප්ව ේද්ශීහව

ජ් ය්න්ව 1 196 කව වව්යව ේ්ේ්ේතව ඉතු ්ව.ව ේම්ව බවපතහව

ේද නීහව තත්ත්්හව ුවේේ ව ිේප්ව ආුතර්ේ  ව ේවයුල්  ව ේවයගීතුවව

තර්ම වන්වකාව ව-ේකා සිඩ්වේවයගීතුවඑුවවේම ුවවකාව -වම ධය්ථාව ව

බ්ලවේ  ේ්ි ව වපත්වසිහවුතත්ේත්.වේම්වපිරින්දුව ැුකම්ව්ම්භවවහ කව

්හිතව ිේප්ව ආුතර්ේ  ව ජ් ය්න්තුේබව  ැුකම ව ිේප්ව වේලතුව

ේකා සිඩ්වේවයටහවම ර්  හවකාවවටැනීම ව්ඳුවවඋපේහයගීවකාවවටතු ව

කිහවව ිපිව ඉතවව ඕ ෑකාමිතුව ඉල්  ් ්ව.ව එහව ්වතිකාව ි් යතව් ක.ව

එම ව ේවයුල්  ව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව එ කරැ්ථව කාව ව ම ධය්ථාව ව ේ්්ව

ප්ත්්වේට ව හ ්වලව ්ඩව ව ආුතර්ේ  ව ජ් යව  කේෂ්ඨේත්රහත් ව

ේද්ශීහවජ් යවක්රම හත්වපහල්  වේ්ේ්ව් කවඉටුවකාව ්ව.ව 

ේම්ව වේට්ව ිම්න්දුව  ු්ථව ට  කාවඉතිුව්ේතව න්ලව ේටරණේට ව

එ වඒව්ා්ථකාෘතිකාව්ම්බතුධතවත්වඑ කකාවපරි තවේ්චිර වපරිරහ කව

්බපුව ව උපවකරධවරිව ජ් ය්න්තුව න්මි ්ව.ව ව ඒව ිහේටතුව ම වව

ඉල්  ් ්ව වබම්තුේබවෂෂ්ඨධවේම්වේවයගීතුවේ්ුකේ්තුව්බවවේ තු ව

කිහ්ව. 

ේම්ව වේට්ව සිසිධව තැතු්්ව .තිව ම් වව සිසිධව ිර්ුද ්්දීව ිේප්ව

ේද්ශීහව ෂෂ්ඨධව පව හව කාහව.ව ව ිපිව පව හතුව ්බවව දුතු ව.ව ිපිව

'සු්ධවණිව බසුව පව හ'ව ව ුුමතු්වව දුතු ව.ව එහිව ිතුතර්ටතව ම්ේණ්ව

ඉඟුන් ව ේකා ත්තම ල්  මේ ව ේ්නි්ැල්  ටැල ව හීතුව ිවත්තව කිහ ව ඒ්ව.ව

ආුතර්ේ  ව ේ පවර්තේම්තුවට්ව ේම්ව ද්ර්යව උපේහයගිව කාවේට ව

සු්ධවණිව බසුව පව හව ්කා්ථව කාව්වව ව සිසිධව ේකා සිඩ්ව ේප කුන්ව

ම ර්  හවකිරීම ලවඋපේහයගිවකාවවටත්තව.වවඒ වබතුධ වටවවවේකා සිඩ්ව

ේප කුවව ේ්තු ව පුළු්තු;ව ්පුට්ථකාතු ව ේතල්  ව ්ා්ථාවව ේකා සිඩ්ව

ේප කුවව ේ්තු ව පුළු්තු.ව ි ත්ව වලපුවවව නිේවයධවහ හව ් ව

් තව්ලව ිේප්ව ්ර්වවජ් යව ේ්ේ්ේතව නි්ධවරිතුව ුවුවව ිපිව ඒව

ෂෂ්ඨධව ්ර්ටව ්බවව ේ  ්ව.ව ේම්ව ෂෂ්ඨධව ්ර්ට්්ලව ිම තව්ව

ආුතර්ේ  ව ේ පවර්තේම්තුවටේ ව සූත්රව කාමිටු්ව ිුකම තව කාහව ව -

ආුතර්ේ  ව ේ පවර්තේම්තුවට්ව සින්තුව ිුකම තවකාහ-වෂෂ්ඨධව ්ර්ටව -

ගුමේ ව ේපති ව චූර් -ව ිපිව භවසිතවකාව ්ව.ව ි ව ඒ්වව බ්ව ්ම්පතු ව

ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ි ව ්ම ුවව බලහිවව ේවයුල්  ්්ව ේබේුත්ව

ේ  ්ව  ව බලහිවව ජ් ය්න්ව ්බවව ේ  ව ේබේුත්ව ්ර්ටව

ේම   ්ව  වව්ම ුන්වහි වවම් වල වි වවතවකාල්  කාහව්බවවේ  ්ව.ව

සු ර්  හවබලහිවවේවයුල්  ්්වේකා සිඩ්වේවයගීතුලව්රතිකාවවවකිරීම ලව

පවසිචි මවකාව ්ව.වව 

ි ව ්ම ුවව ිහව පැණිව ්ර්ටහ කව ටැ ව කිහවේට ව ේම්ව ටන්ව

්භවේ ව බවපතහව ේ්්ව හි වව ම් ව.ව ිේප්ව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වත්ව

මිායවේ වඋපත.වඋතු ැේුේව ිමේතුලවම වටව වම තුතේර්වටැ වකිහව

කිහවව හිමිේත.ව  ැතුව පැණිව ටැ ව තම ි ව කාාව්.ව ේම්ව ව පැණිහව

කාෑටල්  ේල්  වතැ ැත්ේතකුේබ.වඒකාවවේල්  ්වලවඉන රිපත්වකාේහේවිපි  ව

 ැුැ ව බලහිවව ජ් ය්න්ව තම ි ව ඉන රිපත්ව කාේහේ.ව ේම්ව

පවර්මේේම්තුවටේ ව පහවේ්ැනිව  ්ේ්ේව ිපිව ඒව පිළිබඳ්ව කාාවව

කාව ේකා ලවකි ්ව ව්වටපිමි්්වේවයුේල්  වජ් ය්න්වතිේ ේ  කව

PCR ්වර්තවව ිේප්ව ිතලව දී්වව න්හහලව න්හහ කව ේකා සිඩ්ව ේවයටහව

 ැතිවිහ;වnegative තත්ත්්හලවපත්වම් වවිහවකිහ්වවඑවටම තු්වලව

ේපතුුක්වවකිහ්ව.ව එහවතම ි ව ිපිව ්රකාව හලවපත්වකාේහේ.ව ඒවනි්වව

පැණිහවටැ විපිවේ  ේ්ි වවේමේතුම වකි ේ .වඒකාවකි ේ වබලහිවව

ජ් ය්න්.ව 
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බලහිවවජ් ය්න්ව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව බහව සින්ද්ධව පවර් ථ්හව

පැත්ේත්වන්මි වනිේවයෂ්ඨතුවේපේර්වවවම තුත්රීවටම වවඒවපැණිහවපිළිබඳ්ව

්ඳුතුවකාවමිතු ව ඒ්වව මිායවව ම තව කිහ්වව බැතු ව.ව එවටම වලව එුවව

පැත්ේත්වඉඳේට වන්මිේතවේද්්වබ්ේහතුවේ්ඩවසු්වකාව වපවන මේව

උතු වතුේ්ේව ේකාේ  ක;ව ේද්්ව බ්ේහතුව ේ්ඩව සු්ව කාව ව

උතු වතුේ්ේවේකාේ  කවහඟවහිමිේත.වඉතිතු වේ්ඩවසු්වකාවවටතු ව

පුළු්තුවේතු.වුැබැි  විපිවේම්වවේට්වකින්ම ව්වම්්ර වි කාවධර්ම හකාල ව

ආටම කාල වම තහකාල වි ු්කාලවපුවවන හවුතවටව ැුැ.වව 

ිේප්ව්වම්්ර වි කාව ැුකම්වපද්ධතිහවවටහවටතුතවටවආ ර් වවවශිහ කව

තිේබ ්ව.වවිපිවඉතවම වඕ ෑකාමිතුවඒ්වව්ලුවවටතු ්ව.වඑම වනි්වව

ිේප්ව වේට්ව පවවම්පරිකාව ජ් ය්න්තුේබව ිත්ව ේබේුත්ව ි ත්ව

 ් ු්ථව ට නිතුව භවසිතව ේ් ්ව.ව ව ේම්ව ේවයටහව ේප කුන්ව පිමිතුව

නිර්ම ව හව ේ්ද්දී ව ඉතුව ්ැහකීව ඉතු ව ්වම්්ර වි කාව පවවම්පරිකාව

ජ් ය්න්තුේබව ැුකම්වපද්ධතිහවඋපේහයගිවකාවටත්වසි ව්වපිරි් කව

ිේප්ව වේට්ව ඉතු ්ව.ව ඒ්වව ි්ත කේ්ේන්වකාවතු වකින්ේ්ේත්ම ව ිපිව

්ැුැ්ථතිව  ැුැ.ව සිේ ේෂ්ඨේහතුව ිපිව කිහතු ව ඕ ෑ ව එම ව පැණිහව

ුුමතු්වවදීවඑහවභවසිතවකිරීේම තුවපසු් වේවයගීවවූවිහවන්හහලවන්හහ කව

negative තත්ත්්හලව -ේවයටහව  ැතිව තැ ැත්තතුව බ්ල-ව පත්ව

ම් වහවකිහ ව්වටපිමි්්වේවයුේල්  වජ් ය්න්තුවතිේ ේ කුේබව

්රකාව හතුවඑ කකාි විපිවකාලුතවටවකාේහේ.ව බබවන්හලුේ  වව  තු ්ව ව

පවවම්පරිකාව ේුයව ේද්ශීහව කිහ්වව හම්ව ේබේුත කව ව ුුමතු්වව

දුතුේ  ත්ව ඒව ්ම්බතුධේහතුව කාලුතවටව කාවතු ව ිපලව ්ටකීම  කව

තිේබ වබ්.වඑ කේකායවිපිවඑහව්ම්පූර් ේහතුව්රති කේෂ්ඨේපවකාවතු ව

ඕ ෑ ව "එපව ව ිපිව ේම්කාව පිළිටතුේතුව  ැුැ"ව කිහ්ව.ව එේුම ව

 ැත් ම්ව ිපිව කාවතු ව ඕ ෑව කුම  කව   ව ඒව පිළිබඳ්ව සි යවත්ම කාව

පරී කෂ්ඨ හ කවකාවතු වඕ ෑවකිහ්වව්ලතුවකාව වඑකාි .වඉතිතු විපිව

ේතයවවව ටත්ේත්ව ේ ්ැනිව ම වර්ටහ.ව ේද්ශීහව ජ් යව වව්යව

ිම වතය්වහවව සිකරහලව ඒව ම වර්ටහව තම ි ව ම ලව ේතයවවව ටතු ව

තිේබතුේතු.වහම්වපරී කෂ්ඨ ව්ුව්වධකාවම තවහේම  කවකිහ ්වව ම් ව

"ේම්ව ෂෂ්ඨධහව ේු ඳි "ව කිහ්ව ව එේුම ව  ම්ව ිපිව ඊහඟලව ේතයවවව

ටතු ව ඕ ෑව ඒව ටැ ව පරී කෂ්ඨ ව කාවතු ව ඕ ෑහව කිහ ව ්වධකාහව

මි් ක ව එහව ඉ්ත්ව කාවතු ව ඕ ෑහව කිහ ව ්වධකාහව ේ  ේ්ි .ව

ඉතිතු ව ිපිව පරී කෂ්ඨ ව කාවතු ව පලතුව ටත්තව.ව ඒව නි්වව ්ාකාවව

ඉතිුව්ේතව ්රාම ව ්තව්ලව ිපිව ්හග්රු හ කව ්ැුද්ව.ව ඒව

්හග්රු හව තම ි  ව ේද්ශීහව ෂෂ්ඨධව බලහිවව ජ් යව සි යවත්ම කාව

කාන් වව ම ත ව ඊලව ි වහව ්වහනිකාවක්රම ව ම තව තුම්න්වකාවව ටැනීේම්ව

්හග්රු හ.ව ේද්ශීහව ෂෂ්ඨධව බලහිවව ්වහනිකාව ක්රම ්්ලව ් කව

කාවතු ලව ඉතිුව්ේතව ේම ේත කව කා් කව ඉඩව ්ැුදේණ්ව  ැුැ.ව

ඉතිුව්ේතව ්රාම ව ්තව්ලව ිපිව ඒව ි්්වහ ව ඒව ිුකම ැතිහව ්බවව

ටත්තව.ව ඒව ිුක්ව ිපිව ම වර්ේටයපේද් ව ම ව්ව් කව ්කා්ථව කාහව.ව මීලව

ප්ථේ්ේව ඕ ෑම ව ේද්ශීහවෂෂ්ඨධහ කව එ ්වව  ම් ව සි යවත්ම කාව ේ්්ව

්වහනිකා්ව ිත්ු වව බැලීේම්ව ඉඩවකාඩව ්ුව ි්්වහව්බවව ටැනීේම්ව

ක්රම ේ  හ කව ිපිව ්කා්ථව කාහව.ව ඒව ්වේබම ව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුලව

්ු හ කව ේ් ්වව  ම් ව ේද්ශීහව ෂෂ්ඨධ ව ආුතර්ේ  ව ෂෂ්ඨධ ව

ආුතර්ේ  ව ේ පවර්තේම්තුවට්ව සින්තුව ිුකම තව කාව ව ් ව ෂෂ්ඨධ ව

ආුතර්ේ  ේතවසූත්රවකාමිටු්වසින්තුවිුකම තවකාව ව් වෂෂ්ඨධ විේප්ව

ආුතර්ේ  වඉටැතුවීම්වම ව්ව්වවටහවේප ත්පත්්්විතුතර්ටතවෂෂ්ඨධව

්බවදීම ලව ි් යව නි්ව ි්්වහව ිපලව ඕ ෑහව කිහවව ිපිව ඉල්  ලීම  කව

කාව ්ව.වි ත්වඒ්වවභවසිතවේ් ්ව.ව 

ිපිව ිු ්ව ව බහව කිහ ව එතු ත්ව ිවේට ව ්ාූල්තවව

.තිේ්්වව  ැද් ව කිහ්ව ව ම ම ව බලහිවවජ් යව සි යව්ලව ිපුව්ව

කාවතුේතුව  ැුැ.ව ිේප්ව වේට්ව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ව ේ්යකාේතම ව

් තව්ලව ්ැ්ුම වව ්ම ුවව ේවයටව ්ැහැ කවීම ලව එතු ත්ව

්ම ත්ේ්්වව තිේබ ්වව කිහ ව එකාව ිපිව එකාේුහවව පිළිටතු ්ව.ව

ුැබැි  ව එතු ත්ව්බවේට වඒවවටළිතුව්ාූල්තවව ුලටත්ව්ුවමිහව

ගිහවිහවපිළිබඳව්වර්තව්ුකත්විේප්වවේට්ත්වතිේබ ්ව වේ්යකාේතත්ව

තිේබ ්ව.වුැබැි  විේප්වේද්ශීහවේබේුත කවපව හවකාව්වවමිහවගිහව

ිේහ කව ටැ ව ්ව කෂිව ඉන රිපත්ව කාවතු ව පුළු්තු  ව කාවලුරිව

පුළු්තු  ව එ්ැනිව ්ව කෂිහ කව ඉන රිපත්ව කාවතු  ව .තිව වූව

්ාූල්තව් කවපිළිබඳව්ව කෂිවඉන රිපත්වකාවතු වපුළු්තු  වඒවපිළිබඳව

කාන් වව ඉන රිපත්ව කාවතු ව පුළු්තු .ව  වේත් ව එේුම ව  ැුැ.ව එම ව

නි්වවබලහිවවටැති විුකකාවවකා්වදීවුදද්කරම වටතුවසින්තුවඑකාවඑකාවකාාවව

කිහ ්ව.ව ම ම ව  ැ කකාව ව ව එකාවජ් ය්වේහ කව කිහ ්ව ව "ේතල්  ව

ේබේුත්වටවතු  ව ේතල්  වේබේුත්වේප ්තු වඉඩවේ තු වබැුැ"ව

කිහ්ව.ව"ආුතර්ේ  හ"වකිහ්වවකිහතුේතුවේතල්  වේබේුත්වේප ් ව

එකා  වඑහවම ුවව ැුකම්ව්ම්භවවහ ක.ව 

ිපිව උපතුව  ්ේ්ේව ඉඳ්වව ිේප්ව ිම්ම ්වව තවත්ත්වව සිෂ්ඨබී්ව

 ව කාහ කව සිකරහලව ිපි්ව ේ්නි්ැල්  ටැලව ්වටරිතුව  ෑ ්ව.ව  වේත් ව

්ම ුවව ජ් ය්න්තුව එේුම ව  ව්්වව  ැුැ.ව ඒකාි ව ේ්ඩව

ේු ඳේ්්වව  ැත්ේත්.ව ිපලව ේකා ත්තම ල්  මේව මිකාව ේප ්ව.ව ඒව

ඉතිුව්හව ටැ ව ිපිව  තු ්ව.ව ිපිව ඉඟුන්ව ේකා ත්තම ල්  මේව බි ේ .ව

ිේප්ව ්ම ුවව පවවම්පරිකාව ජ් ය්න්තුව ේ  ව උපේ ්ව ඒකාි ;ව

ආුතර්ේ  වජ් ය්න්තුවේ  වඋපේද් හවඒකාි .වඑම වනි්ව විේප්ව

ේද්ශීහවජ් යවක්රම හවිලුත්වපු න් හ කවකාවවවටම තුවකාව ්වවකිහවව

ිපිවසි ථ්ව්වකාව ්ව.විේප්වවලලවි් යව් වෂෂ්ඨධව්ර්ටවිේප්වවලව

වටහව නිෂ්ඨථපව  හව කිරීම ව ්ඳුවව වූව ්රිහව වම හලව ිපිව ම ැන ුත්ේ්්වව

තිේබ ්ව. 

ිේප්ව ේද්ශීහව ේ් කාම ලව බ්පව වබවපතහම ව ්ර ථ හ කවතම ි ව

ෂෂ්ඨධව නිෂ්ඨථපව  හලව ි් යව කාව  ව ගු වත්ම කාභව්ේහතුව ුතත්ව

පිරින්ුමව ිවේද්ර්යව පිලව වමිතුව ේටතු් ව එකා.ව ිපිව න්පිහල්  ව මිමේහ ව

2 000 කව ්ැහව කාව්ව ව ෂෂ්ඨධව නිෂ්ඨථපව  හලව ි් යව ිවේද්ර්යව පිලව

වමිතුවේටතු් ්ව.වඒකාවබවපතහවිපවවධහ ක.වඑම වනි්වව ිපිවේම්ව

ේ් ේකා ලව "සු්ව ධවණි"ව බසුව ්ටවව ්ැඩ්ලු ව ආවම්භව කාව්වව

තිේබ ්ව.ව ඊේතව ිපිව  ුම්ව පව්ල්   ව පිරිේ්තුව ුවව යෝ කුදව ිධයවප ව

වව්යව ිම වතයවා හත්ව ්ම ඟව ඒකාවබද්ධ්ව ්ාකාවේ ව පිරිේ්තුව

පද්ධතිහවේ කතුද්රවකාවේට වබසුවඋහතුවනිර්ම ව හවකිරීේම්ව්වතිකාව

්ැඩ්ලු  කවආවම්භවකාහව.වඒවිුක්විේප්වජ් යවක්රම හව්ඳුවව

ි් යවෂෂ්ඨධව්ර්ටවේද්ශීහ්ව්ටවවකිරීේම්ව්ැඩ්ලු විපිවආවම්භව

කාව්වව තිේබ ්ව.ව ව එේ්ේව ්ටවව කාව වෂෂ්ඨධව ්ර්ටව මි්දීව ටතු  ව

ේබ වව ුරි ව ්ුව සිකු  ව ක්රම ේ  හ කව ේ  ම ැතිව බ්ත්ව ිපිව

ුුම වේට ව තිේබ ්ව.ව එම ව නි්වව ආුතර්ේ  ව ෂෂ්ඨධව ්ා්ථාව්ලව

ිහත්ව වසිතු වආුතර්ේ  වපර්ේතෂ්ඨ වහත ව්ාකීර් හම වආර්ථිකාව

ෂෂ්ඨධව කා්වපහ කව බ්ලව පරි්ර්ත හව කාව්වව මි්දීව ටැනීේම් ව

සිකිණීේම්ව්ුවේබ වවුැරීේම්ව්ැඩවපිළිේ්හකාලවිතවටුතු ලවිපිව

බ්වේප ේව ත්වටවේ් ්ව.විේප්ව්ර්වවජ් යවේ්ේ්ේතවනි්ධවරිතුව

ුවුව ව "සු්ව ධවණිව ගුඩුචිරවදීව චූර් හ"ව .වටළුව ේද්ශීහව ෂෂ්ඨධව

ේටි තුවේටලවේබ වව දීේම්ව්ැඩවපිළිේ්හව ැතුවිපිවආවම්භවකාව්වව

තිේබ ්ව.වනිේවයධවහ වම ධය්ථාව ්්ලවඒවේබේුත්වේබ වවුරි ව

ආුතර්ේ  ව  කේෂ්ඨේත්රේතව න්හලුව ජ් ය්න්තුලව ිේප්ව ේටෞව්හව

පිරි ම තු ත්වම වවේම හවි්්ථාව් කවකාවවටතු ්ව. 

ිේප්ව ේවයුල්  ව පද්ධතිහව වටහව ්වේබම  ව සිේ ේෂ්ඨේහතුව ිේප්ව

පවවම්පරිකාව ජ් ය්න්තුව ෂෂ්ඨධව ්ර්ටව වවශිහ කව නිර්ම ව හව

කාවමිතුව ඉතු ්ව.ව ිේප්ව වේට්ව ්වම්්ර වි කා්ව පැ්තව එ ව  ැුකම්ව

පද්ධතිහවඉන රිහලවේට වහමිතු වේම්ව්්ාටතවේවයටවතත්ත්්ේහතුව

ිේප්ව වලව වේ වව ටැනීේම්ව ිධයවත්මිකාව ම ුවව ්රවර්ා හත්ව ව කාැමිව

කාවේට  වන්පිහ් කවිතලවටතුේතුව ැති් වනි්ථ්ව වධයව ේහතුව

ේ්යකාව්ත්්හතුවසු්පත්වකිරීේම්විවවේණිතුවකාලුතවටවකාව  වඋ්්ථව

ිධයවත්ම හතුව ්හිතව ේද්ශීහව ජ් ය්න්තු ව පවවම්පරිකාව

ජ් ය්න්තුව ිපලව ඉතු ්ව.ව ඒව ිහව වේ ්ලව සිකිේ  ව

ේ  ්ථතව්වව ේ  ේ්ි .ව ේම්්වව  වපව කාවමිතුව කිහ ව කාතතු වව

ේ  ේ්ි .ව ඒව පවවම්පරිකාව  ැුකම්ව පද්ධතිහව ්ුව ඒව ිධයවත්මිකාව

ගු ධර්ම ව පද්ධතිහව ම තව ප  ම්ව ම් වව වඒව ජ් ය්න්තුව -ිේප්ව

ේ් දුවතු-ව සින්තුව ේම්ව වලව සු්පත්ව කාවමිතුව හ ්ව.ව ිපිව ි ත් ව
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පවර්මේේම්තුවට් 

ේුලත්වසි ථ්ව්වකාව ්ව වඒවපවවම්පරිකාවජ් යවක්රම හල වඒවේද්ශීහව

 ැුකම්ව පද්ධතිහලව ේම්ව ේවයටහව සු්පත්ව කාවතු ලව  වහකාත්්හ කව

්පහතු ව පුළු්තුව කිහ්ව.ව ඒව  වහකාත්්හව ආුතර්ේ  ව

ේ පවර්තේම්තුවට්වසිකරහලත් වේද්ශීහවේ් කාම්ව්ර්ර්ධ වසිෂ්ඨහවභවවව

වව්යව ිම වතයවා හව සිකරහලත්ව ිපිව ඉටුව කාව ්වව කිහ ව කාවව හව

ම ත කව කාවමිතු ව බබවටම වලව ේබේුසිතුව ්ථවටති්තුතව ේ්මිතුව ම වව

නිුඬවේ් ්ව. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්ව ්ම තුප්රිහව ේුේවත්ව ම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව මිනිත්වටව 9කාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව. 
 

[ි.භව.ව4.12  
 

ගරු සමන්ප්රිය මහේයත් මහතා 
(மாண்புமிகு ெமன்பிாிய மஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි, ිේප්ව පවර්මේේම්තුවට්ව

නිේහය් හව කාව ව හිලපුව ිම වතය,  තුතව ජ් යව ටන්ව වවජිතවව

ේ්ේ වවත් වම ැතිවටම වවසින්තුවඉන රිපත්වකාව ව් ව්භව්වකාල්  වතබ ව

ි්්ථාවේ ව ේහය් ව්ව ්ම්බතුධේහතුව ි ු්ථව කිහිපහ කව එකාවටව

කිරීම ලව්ැබීම වටැ වම ම වේබේුසිතුම ව්වටටුවේ් ්ව. 

චී ේතව වූුවතුව  ටවේහතුවආවම්භේ්්වව ි ව ේ්යකාහව පුවවම ව
්යවප්තව ම් වව ේකා සිඩ්-29ව ්්ාටතහව ිේප්ව වලලව පම   කව බ්පවව
තිේබ ව්්ාටතහ කවේ  ේ්ි .වඑම ව්්ාටතහවේටයලීහව් ේහතුව
ේ්යකාහව පුවවම ව ්යවප්තේ්්වව තිේබ ව එකා ක.ව සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව
වටතු් වේ්යකාේතවවල කවසිකරහලවිපිවඑම ව්්ාටතහලවවේතර වදීේම්දීව
ිතිටන්ව් වකරපතිවටම ව, ටන්විග්රවම වතයවටම වව්රවේඛවව්හවසින්තුවේම්ව
් වසිලවසි ව්ව්ැඩවේකා ල් කවඉෂ්ඨථලවන්ද්ධවකාවමිතුවන්මි ්ව.විේප්ව
ටන්ව න්න්වව ්හේකා ඩිව වව්යව ිම වතයවටම වව පැ්සූව පරින , ිපිව ේම්ව
ි්්ථාවේ දීව පවවම්පරිකාව ුවව ේද්ශීහවජ් යව ක්රම ව භවසිතහලව ටතව
ුතවටි වකිහ ව්ථාව්වේතවඉඳ්වවතම ි වම ම ත්වකාාවවකාවතුේතු.ව 

ිපිව තු ්ව, ිපලවුැේ  වුැම වේවයටහකාලම වවේල්  වේ්තුේතුව
ිේප්ව  රීවේතව ්රති  කතිකාව හව බ්.ව ්රති  කතිකාව හව  ැතිව
ම් වම ව ිේප්ව  රීවහව වටහලව ඕ ෑම ව ේවයටහකාලව .වටළුව ේ්තු ලව
පුළු්තු.ව ි ව ිපිව ්රති  කතිකාව හ කව  ැතිව ්වතිහ කව බ්ලව
පත්ේ්්වවතිේබ ්ව.ව ිපිව  තු ්ව, ඉ්ථ්වව ිේප්වකිරිිම්ම වවතම ි ව
ේට වව ේු ඳම ව ජ් ය්රිහව ම්ේණ්.ව ඒව ්වේබම ව ඉ්ථ්වව උ  ක, 
කාැ්ථ් ක, ේුම්බිරි්ථ්ව් කව ුැදු වම ව ිපිව ේ  ්ථතවව ම ුත්ම හවව
ුවේේ්තු ව දු්ේට ව ගිේතව  ැුැ.ව ඒව ේ්්වේ ව කිරිිම්ම වව තම ි ව
 න්්වේබව ේවයටව නි ථරහව කාව ව ජ් ය්රිහව ම්ේණ්.ව  න්්වලව
ිු්ල්  වටේුේවේප වටවමිකාවතම්බ්වවදී්ව වේවයටහලවේ් කාම්වකාවතු ව
කිහ්වව එ වව ේට වවහිලපුවකිරිිම්ම වව තම ි වඋපේ ්ථව දුතුේතු.ව ිපිලව
පවවම්පරිකා්ව උන්ම ව ම් වව ේද්ශීහවජ් යව ඥව හව ි ව ව ් ේකා ලව
 ැතිවවවීම වේම තු වේම්ව්්ාටතහලවබ්පවවතිේබ ්වහවකිහ වඑකාත්ව
ිපිවන්හිපත්වකාව ්ව.ව 

ි ව වව සිප කෂ්ඨහවේ ේකා  වපල්්වේට වඉතු ්වහවකිහ්වවම ම ව
හිත ්ව.ව ව ේම්ව ටන්ව ්භවේ දීව කිහපුව සිසිධව කාන් වව කාවව වව
්ම්බතුධේහතුවබැලු්වම විපිලවේපේ  ්ව ව්ර්තම ව ේතවේ්ෞඛයව
ිම වතය්රිහව සිකරහලව කාලුතවටව කාව ව ිේප්ව ටන්ව පසිත්රවේද්වීව
්තුනිආවචි මව ම ැතිනිහව -එවටමිහව ්ෘත්රණේහතුව නීතිඥ්රිහ ක.-ව
ේවයටහලව ්රවේහයගිකා්ව වේතර ව දුතුුකව එකාම ව ිම වතය්රිහව බ්.වව
ේකා ේවය වව ්්ාටතේතව ව භහව කාකාම ව එවටමිහව  තු ්ව.ව එවටමිහව
්්ාටතවතත්ත්්හවවටවතුවකිරීම ලවසි ව්වකාැපවකිරීම  කවකාව ්ව වඒව
්ඳුවව සි ව්ව ේ්ේු්ව ම ුතුන්හ කව  ව ්ව.ව සිප කෂ්ඨහව ේබ ේුයව
ේ්්ව්ලව ිේප්ව ේද්ශීහත්්හලව නිටන්ව කාව ව බ්ව ිපිව  තු ්ව.ව
එවටම තු්වවේද්ශීහත්්හව්ම චිර්හලව් කවකාව ්ව.වටන්ව් කෂ්ඨථම තුව
කිරි.ල්  ්ව ිේප්ව සිප කෂ්ඨේතව ්රධව ව ්ාසිධවහකාවටම වව "ඕ ෑම ව
ේට ේ කුලවුතද්ධවකාවතු වපුළු්තු"වකිහ්වවඑ වව ්රකාව වකාහවබ්ව
ිපිව තු ්ව.ව 

ටන්වේු කලර්විප්පුුවමිවම තුත්රීවටම වවේම්වි්්ථාවේ වේම ම වටන්ව

්භවේ වහිමිහවව ම්වේු ඳි .වටන්ව් කෂ්ඨථම තුවකිරි.ල්  ්වම තුත්රීවටම වව

එ වව කාහව ්රකාව හව ිුක්ව ේම වටම වත්ව ි ව "ඕ ෑව ේට ේ කුලව

ේබේුත්ව ේ තු ත්ව බැුැ"ව කිහ්වව කි ්ව.ව ඒකාව බවපතහව

්රකාව හ ක.ව ඒව ්වේබම ව සිප කෂ්ඨව  වහකාවටම වව කි ්ව කාවව හ කව

්ම්බතුධේහුකත්ව ිපිව ේම්ව ටන්ව ්භවේ ව ි්ධව හව ේහ වේව

කාව් ්ව.වව ව ව ව ේකා ේවය වව ේවයටහව ්ාකාවේ ව ්යවප්තව ේ ේට ව

හ ේකා ලව එවටම වව ේවයටහලව වේබේුත්ව නිහම ව කාහව.ව Plaquenil  

කිහ වෂෂ්ඨධහ කව්ම්බතුධේහතුවඑවටම වවකාාවවකාහව.ව 

ේම්වි්්ථාවේ වටන්වවටෂ්ඨවවවඉුමනිල්  විම වවේ්ේ වම තුත්රීවටම වවටන්ව

්භවේ වහිමිහවව ම්වේු ඳි .වඑවටම වවඒවේ්්වේ වේවයටහලවRapid 

Antigen Test එකාවේු ඳි වකිහ්වවකි ්ව.වඒව්වේබවසිහිළුව්පහ ව

සිප කෂ්ඨහ කවතම ි වේම්වඉතුේතු.වේ ේට ල්  ්තුලම වම ඩවටුවටැනීම  ව

ි්්ව ව ඟ වඑකාවේ  ේ්ි වි වන්දුවේ්තු වඕ ෑවකාවර්හවභවවහව

්තුේතු.ව ්වතිකාව කාර්ත්යහලව ි් යව ්ුේහයටහව සිප කෂ්ඨවහ කව

සිකරහලව ්බවව වදීම ව තම ි ව ේම්ව ේම  ේු ේත්ව සිහව ුතත්ේත්ව කිහ ව

කාවව හව න්හිපත්ව කාව ්ව.වව ේවයටහව ්ැහුමේ  ත්ව ේබ ේුයව

ේ්්ව්ලව නිේවයධවහ ව ම ධය්ථාව ්්ලව ඒව ේවයගිතුව ේහ වේව

කාව ්ව.ව  වේත්ව ේ්යකාේතව ේකා ේුේ්ත්ව  ැතිව ්ා්ථකාෘතිහ කව ිපිව

නිර්ම ව හව කාහව.ව ත්රිසිධව ුවේ ව්ව එකාවටේ්්ව ව ේවයටහලව ේට දුන්ව

ේ්චිරව පිරි්ථව නිේවයධවහ ව ම ධය්ථාව ්්ලව ිවේට ව හ ්ව.ව

එේ්්ව නිේවයධවහ ව කාලුතවටව කිරීේම්ව ්ා්ථකාෘතිහ කව ේ්යකාේතව

ේකා ේුේ්ත්ව වලකාව නිර්ම ව හව ම්ේණ්ව  ැුැ.ව ේවයටහව ්යවප්තව

ේ ේට ව හ ව ේකා ලව ේ්ෞඛයව ිා  ව ත්රිසිධව ුවේ ව්ව ිපිලව සි ව්ව

්ුේහයටහ කව්බවවදුතු වහවකිහවවම ම වහිත ්ව.වේම්වතත්ත්්ේහතුව

ේවයටහව පව් හව කාවතු ලව ුැකිහව්ව ්ැුදේණ්ව ිතිටන්ව

් වකරපතිවටම වවටත්තවඒව්යවහවම හවනි්වහවකිහවවම ම වහිත ්ව.වඊලව

ි් යව්ුේහයටහවඑවටම වව්බවවදුතුුකවනි්වවතම ි වපැුැන මේ්ම වේම්ව

ආකාවවේහතුව්්ාටතහවපව් හවකාවතු වවුැකිහව්ව්ැුදවේණ්.ව 

ම ම ව කුමේහවපිමිහව ආ් ේතව තම ි ව ජී්ත්ව ේ්තුේතු.ව ි ව

කුමේහවපිමිහව ආ් ේහතුව ේවයගිතුව 618 කව ්වර්තවව ් ්ව.ව ේම්ව

් ේකා ලව 300කාව ්වේබව ්ාඛයව් කව නිේවයධවහ ව ම ධය්ථාව ව

්ඳුවව ේහ වේව කාව්වව තිේබ ්ව.ව ුත්ව ේ ේ කුව මිහව ගිහිල්  ්වව

තිේබ ්ව.ව ආණ්ඩු්ලව ේම   ව තවම්ව බවධකාව තිුද ත්ව ්්ාටතහව

පව් හව කාව ව ආකාවවහව බ්තු .ව ි ව ේ්යකාේතම ව ආර්ථිකාහව

සුතු ද්දූමේව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව වඑේුම ව තත්ත්්හ කව තිබිහදීව

නිේවයධවහ හවකාව වපම්ල්  ්්ලවන්පිහල්  ව20 000කාවබඩුවම ල්  ් කව

ේට වලම ව ගිහිල්  ්වව ේ  ්ව.ව ේම්්වව කාවතු ව පුළු්තුව ්ැඩව

ේ  ේ්ි .වසිප කෂ්ඨව වහකාවටන්ව්ජිත්වේ්රේම  ව්වම ැතිවටම වි  වසිප කෂ්ඨව

 ඩහි ව බ්ේතව හිමිහවව  ම්ව ේම්ව කාලුතවටව කාවතු ව පුළු්තු  ව

කාවතු ව බැුැ.ව එවටම තු්වව බ්ේතව හිමිහවව  ම්ව ම ැරිචිරව

මිනි්ථසුතුේබවේ් ේු තු්්වටසුත්වපැහවේ්්වවතිේබතු වපුළු්තු.ව

 වේත්වි විපිවව්හ කවසිකරහලවව්්ාටතහලවවේතර වේ මිතුවන්මි ්ව.ව

සිේ ේෂ්ඨේහතුම ව 98 000 කව ්වේබව ්ාඛයව් කව සු්ේ්්වවව ේට වව

ගිහිල්  ්වවතිේබ වබ්විපිව  තු ්ව.ව 221 000කාව්වේබව්ාඛයව් කව

ේවයටහලව ේට දුන්ව ේ්්වව ඉතු ්ව.ව ේවයටහව ම ර්  හව කාවතු ව

  කතිහව්ැුදේණ්වව්හ කවසිකරහලවටත්ව්රිහවම වර්ටවනි්වි .ව 

චී හවන ුවවබ්තු .වචී හවතම ි වේකා ේවය වව්්ාටතහවපලතුව

ටත්තව වලව ්තුේතු.ව චී හව ්්ාටතහව පව් හව කාව්වව තිේබ ව

ආකාවවහව ්ම්බතුධේහතුව පසුව සිපවම  කව කාවතු ව ඕ ෑ.ව ්ම ව්ව

ම වධයව්ව්වවබ්ථේ්ේවවීඩිේහය් කව්ා්ව හවේ් ්වවම ම ව ැ කකාව.ව

ඒව වේට්ව ජී්ත්ව ් ව ්ාකාවේ ව පුව්ැන්ේහ කව තම ි ව එම ව වීඩිේහය්ව

්ම ව්වම වධය්්ලවනිකුත්වකාව්වවතිේබතුේතු.වඒවවීඩිේහය්විුක්ව

චී ේතව ්ෑම ව ේට ව කම ව ි ව ිනි්වර්හේහතුම ව වටතුව ්තව් කව දුම්ව

ිල්  ්තු ව තරන්ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ේම්්වව ඉතිුව්ේතව ඉඳ්වව ිපිව

කාවපුවේද්්ල්  .වතරම ව්හවිල්  ්තු ව්වේබම ව  ්්කාලවුහව්තව් කව

උ වසුම්ව පව හ කව වටතු ත්ව බම්තුව පුන්දුව ේ්්වව ඉතු ්ව.ව ේම්්වව
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එචිරවවිම වන්වකාවර්හහවේ  ේ්ි .වි වේවයුල්  ටතවේ  ් වතැ ලව

චී ව්වරණතුවිවේට වගිහිල්  ්වවතිේබ ්ව.විපිවචී හවඋ වුව හලව

ටතු ව ඕ ෑ.ව චී හව ඉතවව ්වර්ාකා්ව ේකා ේවය වව ්්ාටතහව ම ැඩව

ප්ත්්්වව තිේබ ්ව.ව ේවයටහව vaccine එකාව ්බවව දී්වව පව් හව

කාවතු වපුළු්තුවේ හ කවේ  ් වබ්ව ිපිව  තු ්ව.ව ේම්ව් වසිලව

සිප කෂ්ඨහව සිසිධවකාවවේතව ේද්්ල්  ව -ව vaccine එකාව ේට වේ ව ැුැ.ව

Vaccine  එකාවටැතරේ ව ැුැ.ව පහවේ්ැනිවඑේකාතුව ව ැ්ැත්වූ්වව -ව

කිහ ්ව.වඒවකාවව වව්ම්බතුධ්වම ේබවි්ධව හවේහ වේවකාවතුේතුව

 ැුැ.ව 

බබවටම වලව ත්ව එකාව කාවව හ කවකිහ්වව ම ේබව කාාව්ව ි්්තුව

කාව ්ව වූල්ව් වරූඪවවටන්වම තුත්රීවටම නි.ව 

ිපිලවම තකාි වේතු ව 1020ව්ර්ෂ්ඨේතවන්ඬවේල්  පවේ් වම ුත්තහවව

ඡතු හලව ඉන රිපත්ව ම් ව.ව න්ඬවේල්  පව ුැම ව ේට වකාම ව තිේබ ්ව.ව

න්ඬවේල්  පව ුරිව ්රන්ද්ධි ව ේතු.ව න්ඬවේල්  පව ේ් ව ම ුත්තහවව හිවට්ව ව

වේට්වමිනි්ථසුවුැේම යම වබතරලවඡතු හවේ ි වකිහ්ව.ව 1020දීවඑවටම වව

ඡතු හලවඉන රිපත්වේ්්වවිතුතිම ලවබතරවතබපුව.පහත්වවව්ව්තුතකාව

ම් ව.ව සිප කෂ්ඨව  වහකාව ්ජිත්ව ේ්රේම  ව්ව ම ැතිවටම වත්ව එේුම ව

හිතවේට වඉතු ්වව ම් වඒවඑවටම වලව්ැවන ්ව.ව 

ඉ්ථ්වව ව්ව්ව්ේල්  ව්ට්ලම්බිවවවහවකිහ්වවේකාේ  කවන්මිවබ්ව

ිපිව තු ්ව.වූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටම නි වඒව්ට්ලම්බිවවවහේබව

කාවර්හව භවවහව තම ි  ව ්ැන්කිළිහලව ගිහිතුව ආ්වම ව වේජුන්්තුේබව

්ට්ලම්ව ේ කාව ේ්්ව කාව්වව බ් ්වව ඒව ්ැේඩ්ව ුරිහලව කාව්වව

තිේබ ්ව වකිහ්ව.වසිප කෂ්ඨහවසිකරහලවේපනීවන්මිමිතුවි වේම්ව්ම ුවව

ිහව කාවතුේතුත්ව එම ව කාවර්හව භවවහව තම ි .ව ි ව කාව ව ේම්ව ුැම ව

කාලුතත්තකාම ව්ටකීම වව්හව්ුවසිප කෂ්ඨහවහ විපිවේ ේකා ල්ලම ව

තිේබ ්ව.ව් වකරපතිවටම වලවබැ -බැ  වේම්වආණ්ඩු්ලවේ  ්ථවකිහ

-කිහවව ඉතුේතුව ැති්ව ේම්ව ්ැඩව පිළිේ්හව ් තව්ව ිතවලව ේට ව

ේට ්ථව ් තව්ව  ැුක්ත්ව කාවතු .ව ේ්ෞඛයව .ම තිවටමිහලව ේ  ්ථව

කි ්වලව ්ැඩ කව  ැුැ.ව ේ් ව කාවල්ත්ව ේ  ්ථව කි ්වලව ්ැඩකුත්ව

 ැුැ.ව ේම්ව ටැ ව ් තව්ව  ැුක්ත්ව කාවතු ව ඕ ෑ.ව සි හටන්කාව

්වතිහ කව බිහිව කිරීේම්ව ්ටකීම ව ේටෞව්නීහව පවර්මේේම්තුවට්ලව

තිේබ ්ව.ව ඒව ේ්ුකේ්තුව ඒකාව වවශිව ේ්තු ව කිහ ව ේටෞව්නීහව

ඉල්  ලීම ව කාවමිතු ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ේම්ව ි්්ථාව්ව

්බවව දීම ව පිළිබඳ්ව තවේතු වතුේ්ේලව ම ේබව ේටෞව්නීහව ්ථවටතිහව

පිරි ම මිතුවම වවනිුඬවේ් ්ව.වවව 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  මීහඟල ව ටන්ව ෂ්ඨව  කකිහතුව වව්පුත්තිවතුව වව්ම වණි කකාම්ව

ම තුත්රීවටම ව.වබබවටම වලවමිනිත්වටවිලකාවකාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 
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ගරු ෂ්ඨාේක්රීයන් යාජාපුත්තියන් යාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ේකා සිඩ්ව ්ය් හව ටැ ව

පවර්මේේම්තුවටේ වකාාවවකාව වේම්වි්්ථාවේ විපිවේම තැ ව්ේ ල්  ව

ේ  ව්ල්  ව.වේට වකාාවව කාව ්ව.ව ුැබැි  ව ේකා හ වAC කාවම වව

ි්ථේ්ේව හිවේ්්වව ්ැඩව කාව ව  න්ේ්යව න්මි ව office කීහ කව

තිේබ ්ව ව තුේතුව ැුැ.විපිලවේම තැ වේ  ව්ල්  ව.වේට වකාාවව

කාවතු ව ි්්ථාව්ව ්බවව දීව තිේබ ්ව.ව ඒව  න්්තුලව ේම්ව ි්්ථාව්ව

තිේබ ්ව ව තුේතුව ැුැ.වඑකාවඑකාවිහවඑ කවඑ කවරැමේවටැ වි ම්ව

ම  ම්ව කිහ ්ව.ව ම ම ව  ැතුව ිුේට ව න්මිහව;ව ේකා සිඩ්ව පහවේ්ැනිව

රැල්  ් ව ේ ්ැනිව රැල්  ්වටැ වකි ්ව.ව ම ම ව  තු වව සිකරහලව්ාකාවේ ව

ේකා සිඩ්වරැමේව3 කවතිබි්වවතිේබ ්ව.වඊලවකාමේතුවම ම වකිහ ්ව වේම්ව

ම ැන් වවුත්න්හවට  වටැ ව්ටකීම වේම්වආණ්ඩු්වභවවටතු වඕ ෑව

බ්.ව් වකරපතිවේකා මි්ම  කවපත්වකාව්ව වපව්ථකුව්රුවවහව-වEaster 

Sunday attack එකාව -ව ටැ වේ් හවවබ් ්වව්වේබ වේම්වුත්න්හව
ට  ව ම ැේවතු ව කාම් ව ේුේවටව ම්ේණ්ව කිහවව ේ් හවව බ්වව  ඬු්ම්ව

ේ තු වඕ ෑවකිහ වඑකාත්වම ම වවේමේතුම වකිහතු වඕ ෑ.ව ේම  කා  ව

1010ව පවර්මේේම්තුවටව ම ුව ම ැති්ව හව ප්ත්්තු ව තිුද වව ුන න්හව

නි්වව තම ි වව පහවේ්ැනිව ේකා සිඩ්ව රැල්  ්ව .තිව ම්ේණ්.ව ් ්වරිව

ම ව්ේතදීව ිේප්ව වේට්ව පහවේ්ැනිව ේකා සිඩ්ව ේවයගිහවව ුවේම් වව

ේ ්වේ ව න්ලව ම වර්වටව ම ව්ේතව 29ව ්ැනි වව පවර්මේේම්තුවටව ම ුව

ම ැති්ව වේතව nomination lists භවවව ටතු වව ිතුතිම ව  ්්ව

් වටන්ව වලව lock down කාවතුේතුව ැති්ව.වේට වතිහවේට ව

න්මිහව.වේම  කා  වඒව ්්ථ්්වවලවlock down කාව්වවඒවnomination 

ේ  ව ්්වපව කකුවම් වව ම් ව්ම ුවසිලවේප ේු ට්ටු්ත්වඑ කකාවශ්රීව

්ාකාවවනි ු්ථවප කෂ්ඨේතව්තුධව හවකාැේඩතු ත්වඉඩවතිුද වවකිහවව

ිපලව ඒව  ්්ථ්්ව ආවා මව ්ැුද ව.ව .ත්තලම ව ේකා සිඩ්ව පහවේ්ැනිව

රැල්  ්ව.තිව ේ්තු ව ේුේවට්ත්ව ේම්වආණ්ඩු්ම ව තම ි .ව ේම  කා  ව ඒව

 ්්ථ්්වවලවවlock down කාව්වවතිුද වව ම් වේවයටහවපැතිේවතු ව

ඉඩ කව  ැතිේ්තු ව තිුද ව.ව ේම  කා  ව ඒව පහවේ්ැනිව රැල්  ේ්තුව

තම ි ව ්ාකාවේ ව ආර්ථිකාහත්ව කාඩවව ්ැටුේණ්.ව ආර්ථිකාහව කාඩවව

්ැේලතුේතුව ැතිවතත්ත්්හකාලවේකා සිඩ්වපහවේ්ැනිවරැල්  ්වඑතු ව

ේ තුේතුව ැති්වඒව ්්ථ්්වවලවlock down කාවතු වතිුද ව.ව 

 ේකා සිඩ්ව ්්ාටතහව නි්වව  ්සී්තුතේතව  ම්ව මිනි්ථසුව 16ව

ේ  වි ව ම ැරි්වව තිේබතුේතු.ව බම්තුව ඊේත ව ේපේර් වව 50 000කාව

පම  ව ් තව් කව එ කකාව ේ් කුව ්ව හකුත්ව ප්ත්්වව තිුද ව.ව

බබවටම වව හි වව ේ්වීව ඉතු ව ටන්ව ම තුත්රීවටම ව.ව හි වව ේ් ්වලව

බබවටම තු්වලත්ව බහව ් වකරපතිව ේකා මිෂ්ඨතු ව ්භව්්ලව හතු ව

ේ්ි .වඒව්වේබම වතම ි වේකා සිඩ්වේ ්ැනිවරැල්  ්ත්.වඒවේ ්ැනිවරැල්  ්ව

.තිවම්ේණ්වබ කේතයබර්වම ව්ේත.වම වර්වටවන්ලවබ කේතයබර්ව් වටන්ව

ේකා සිඩ්වනි්වවමිනි්ථසුව10 ක ව30 කව්වේබව්ාඛයව් කවතම ි වම ැරි්වව

තිුදේණ්.වේකා සිඩ්වේ ්ැනිවරැල්  ්ව.තිවම්ේණ්වබ කේතයබර්වම ව්ේත.ව

ඒව ේ ්ැනිව රැල්  ්ලව ම ම ව කිහ ව  ම ව තම ි  ව "සින්් ව ආණ්ඩුක්රම ව

්ය්්ථාවව ්ාේ යධ ේතව රැල්  ්"ව කිහ ව එකා.ව සින්් ව ්ය්්ථාවව

්ාේ යධ හව ්ම්ම තව කාවව ටතු  ව ඒව  ්්ථ්්ව ආණ්ඩු්ව ි්ථේ්ේව

තිුද වව කාරල්  ව ්ුටතු  ව මිුක්තුේට ඩව ේකා සිඩ්ව ේප කුව කව

තිේබ ්වවකිහ්වව  ැ ව ැ වවලව lock down කාවතු වකින්ම ව්ැඩව

පිළිේ්හ කව ්රිහවත්ම කාව කාවතුේතුව  ැති්ව මිනි්ථසුව ේ්ඩව

ේකාේව ්ව.වඒවේ්ද්න වමිනි්ථසුව500 කවසිතවවම ැරි්වවඉ්වි .ව 

ඊලව ප්ථේ්ේව වටතු්ැනිව එකාව තම ි ව Port City රැල්  ්.ව [බවධවව

කිරීම  ක ව කාෑව ටුතුේතුව  ැති්ව ඉතු ව ම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව

ේ්්ව්ව ඕ ෑව  ම්ව ආණ්ඩුව ප කෂ්ඨේතව ්ාසිධවහකාවටම වේටතුව

ඉල්  ්වටතු .ව[බවධවවකිරීම  ක වඒකාවතම ි  වබබවටම වලවේත්ේවතුේතුව

 ැුැ.ව වටතු්ැනිව රැල්  ්ව තම ි ව Port City රැල්  ්ව කිහතුේතු.ව ම ම ව

 කි ව සිකරහලව ි ව  ්ේ්ේව පවර්මේේම්තුවට්ව රැ්ථේ්්වව තිේබතුේතුව

සිප කෂ්ඨේතව ිහවකාැම තිවනි්ව්ත් වආණ්ඩුවප කෂ්ඨේතව ිහලවේකා සිඩ්ව

ටැ ව discussion එකා කව කාවතු ්ත්ව ේ  ේ්ි .ව ේුලව  ්ේ්ේදීව

Colombo Port City Economic Commission Bill එේ කවSecond 

Reading එකාවටතු වඕ ෑවනි්වවතම ි  ව ි ව  ්ේ්ේව ේකා සිඩ්වටැ ව

කාල්  වතැබීේම්වසි්ව හව ව්ව වේුලව ්ේ්ේවඒකාව ැම්ේම්.වම ම වහිත ව

සිකරහලව ි ව ් වකරපතිවටම වේටතුව ේු ඳව බැ වම  කව ිුටතු ්ව.ව

ේම  කා  වේුලවColombo Port City Economic Commission Bill 

එකාවටතු වබැුැවකිහ්වව තු ්වව ම් වේම්ව්තිේතවපවර්මේේම්තුවට්ව

පැහ කවසිතවවරැ්ථවකාව්වව්තිවේ කාකාලවකාල්  වතිහ්ව වColombo Port 

City Economic Commission Bill ්ම්ම තව කාවතු ව පුළු්තුව

ේ්්වේ ව  ැ්තව පවර්මේේම්තුවට්ව රැ්ථව කාවතු ව පුළු්තුව

්වතව්ව හ කව ු වටතු ව තිුද ව.ව ි ව ් වකරපතිවටම වේටතුව

කාම්න්තුව ේුයව ේු ඳව බැ වම  කව ිුටතු ්ව.ව Supreme Court 

එේ කව ඩු්වඉ්ව  ව ැද් වකිහ්වවේු හ්වවබ්තුේතුව ැති්වේුලව

Colombo Port City Economic Commission Bill එකාවටතු ්වව

කි ්ව.ව වේත් වි වේකා සිඩ්වටැ වකාල්  වතැබීේම්වසි්ව හවප්ත්්්ව ව
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පවර්මේේම්තුවට් 

ආපසුව ේුලත්ව ේකා සිඩ්ව ටැ ව කාාවව කාවතු  ව extend කාව්වව

තිේබ ්ව.ව [බවධවව කිරීම  ක ව ිේතුව ේ්ෞඛයව .ම තිවටමිහනි ව

බබවටමිහේබවේ්්වේ්තුවේුයවේම වටම වලවේ්්ව්වේ තු .වනිතවම ව

බවධවවකාව ්ව.ව ව [බවධවවකිරීම  ක වූල්ව් වරූඪව ටන්වම තුත්රීවටම නි ව

ේම වටම වේබව  ම ව ්ඳුතුව කාව්වව ේම වටම වව ේප ඩ්ඩ කව එළිහල්ත්ව

 ම තු .ව 

ිපිව ආණ්ඩුේ ව කාව ව ්ා්ර්ධ ව ්ැඩව පිළිේ්හව ටැ ව කාාවව

කාවතු වඕ ෑ.වම ලවඊේත-ේපේර් වවUDA එේකාතුවකාාවවකාහව.වකාාවව

කාව්වව කි ්ව ව "බබවටම තු්වේබව  ටවහව ්්ථ්  ලව ්ා්ර්ධ හව

කාවතු වපුළු්තුවproject proposals ේම   ්වවේුයවතිේබ ්වව ම්ව

ිපිලවකිහතු "වකිහ්ව.ව ේම්ව වේට්ව හව ේට්වව ටතු ව බැරි්ව ජුනිව

ේුයවජූමේවම ව්ේතවටත්තවපහවේේ්නිව හව්වරිකාහවdefault ේ්තු ව

හ ්ව.ව වේට්ව beautification කාවතු ව හ ්ව.ව ේම්්වව ි්තයහ.ව

වේට්ව ICU beds  ැුැ.ව වේට්ව බ කන්්තුව  ැතිව ්ර ථ ව තිේබ ්ව.වව

බබවටම තු්වේබව් ප්රිහත්්හවු වවටතු වඑකාවඑකාව්ා්ර්ධ ව්ැඩව

පිළිේ්හ්ල්  ව කාව්වව ටේම්ව ම ුක්ථ් හවව ව්ලතු ව හතුේතුව  ැති් ව

.ත්තලම ව ව ්ාකාව්ලව ි් යව ේද්ව කාවතු .ව [බවධවව කිරීම  ක  ිේප්ව

්රේද් ේතව්ර ථ වතිේබ ්ව.වම ම ව ැතුවේප ඩ්ඩ කවේ ම හවභවෂ්ඨවේ්තුව

කාාවව කාවතු ම්.ව [බවධවව කිරීම  ක   එතේකා ල්ත්ව බවධවව කාවතු ව

එපව වටන්වම තුත්රීවටම ව.ව 

அரொங்கத்துடன் இமணந்திருக்கும் கிழக்கு மாகாணத் 

மதச் மொோ்ந்த முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் 

இன்னமும் தன்னுமடய உமரமய ஆற்றாமல் இச்ெமபக்கு 

சவைிமய காத்திருக்கிறார். நான் உமரயற்றி முடியும்வமரயா 

அப்படி அவர் காத்திருக்கிறார்  என்ற ஒரு ெந்மதாகம் எனக்கு 

இருக்கின்றது. எனக்குப் பிறகு அவர் உமரயாற்றுவாசரன 

நான் நம்புகிமறன்.  

மாகாண ெமபக்கான மதாோ்தல் நடக்குமா? நடக்காதா? 

என்று சதாியாத ஒரு நிமைமம காணப்படுகின்றமபாதும் 

அரொங்கத்துடன் ஒட்டியிருக்கும் கிழக்கு மாகாணத்மதச் 

மொோ்ந்த தமிழ், முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் - 

20ஆவது திருத்தத்துக்கு ஆதரவு வழங்கியவர்கள், 

அரொங்கத்தின் மகக்கூலிகள் - சபரும்பான்மமச் ெமூகத்மதச் 

மொோ்ந்த ஒரு முதைமமச்ெர்தான் அம்மாகாண முதைமமச்ெராக 

வரமவண்டும் என்பதற்காக இப்சபாழுமத திட்டமிட்டுச் 

செயற்பட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். கிழக்கு மாகாணத்தில் 

2008-2012 வமர ஒரு தமிழ் முதைமமச்ெரும் 2012-2017 வமர 

இரு முஸ்லிம் முதைமமச்ெர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள். இதற்கு 

நல்ைமதார் உதாரணம்தான் கல்முமன வடக்குப் பிரமதெ 

செயைகம்! இைங்மகயிமை மாவட்டத்துக்கு ஒன்று வீதம் 25 

RDHS இருக்க மவண்டும். ஆனால், 26 RDHSs இருக்கின்றன. 

அதாவது, கல்முமனக்கு என்று ஒரு RDHSஉம் அம்பாமறக்கு 

என்று இன்சனாரு RDHSஉம் என அம்பாமற மாவட்டத்தில் 

மட்டும் இரண்டு RDHS இருக்கின்றன.   நாங்கள் அமத 

எதிர்க்கவில்மை. அமதமநரத்தில், கல்முமனயில் Ashraff 

Memorial Hospital என்று ஒரு மவத்தியொமை இருக்கிறது. 

அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 05 கிமைாமீற்றர் தூரத்தில் Kalmunai 

North Hospital என்று இன்சனாரு மவத்தியொமை இருக்கிறது. 

அமதயும் நாங்கள் எதிர்க்கவில்மை. மட்டக்கைப்பு 

மாவட்டத்மத எடுத்துப் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், -  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්ව ම තුත්රීවටම ව ව බබවටම වලව ත්ව සි වඩිව ේ කාකාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව. 

ගරු ෂ්ඨාේක්රීයන් යාජාපුත්තියන් යාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටම නි වම ලවත්වසි වඩිහකාවකාව්හ කව

්බවවේ තු .වේම  කා  වබබවටම තු්වේබවම තුත්රීවටම වවdisturb  කාහව. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බබවටම වලවත්වසි වවඩිවේ කාකාවකාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 

 
ගරු ෂ්ඨාේක්රීයන් යාජාපුත්තියන් යාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ම ලව සි වඩිහකාව කාව්හ කව

්ැඩිපුවව්බවේ තු .විේ  කවම තුත්රී්න්තුලත්වඑේුම වදුතු වවේතු ව 

மட்டக்கைப்பு மாவட்டத்தில் நிைத்சதாடர்பு இல்ைாத ஒரு 

கல்வி வையம் இருக்கிறது. அமதயும் நாங்கள் 

எதிர்க்கவில்மை. ஏசனன்றால், அமவ அந்தச் ெமூகத்துக்குத் 

மதமவயான விடயங்கைாகும். ஏன், நாங்கள் அவற்மற 

எதிர்க்க மவண்டும்? ஆனால், இன்று கல்முமன வடக்குப் 

பிரமதெ செயைகத்மத உப பிரமதெ செயைகமாகத் தரம் 

குமறத்திருக்கிறார்கள். இதற்குப் பின்னணியில் 

கல்முமனமயச் மொோ்ந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

இருக்கிறாரா? என்றசதாரு ெந்மதகம் எனக்கிருக்கிறது.  அங்கு 

தமிழ், முஸ்லிம் மக்களுக் கிமடமய நிைவும் நல்லுறமவச் 

ெீர்குமைப்பதற்காகத்தான் இப்படிச் செய்கிறார்கள். அவ்வாறு 

நடந்தால்தான் எதிர்காைத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒரு 

ெிங்கை முதைமமச்ெர் வர முடியும்.  

இைங்மகயிமை முஸ்லிம் மக்களுக்கு இன்று எவ்வைமவா 

பிரச்ெிமனகள் இருக்கின்றன. உங்களுமடய ெமூகத்மதச் 

மொோ்ந்த ஒரு கட்ெியின் தமைவரான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

றிஸாட்  பதியுதீன் அவர்கமைப் பயங்கரவாதத் தமடச் 

ெட்டத்தின் கீழ் மகது செய்திருக்கின்றார்கள். நீங்கள் குரல் 

சகாடுத்தீர்கைா? அொத் ொலி அவர்கமைக் மகது செய்து 

தடுப்புக்காவலில் மவத்திருக்கின்றார்கள். குரல் சகாடுத் 

தீர்கைா? புர்காமவத் தமடசெய்திருக்கின்றார்கள். குரல் 

சகாடுத்தீர்கைா? மத்ரஸாக்கமை மூடுவதற்கு முடிசவடுத்திருக் 

கின்றார்கள். குரல் சகாடுக்கின்றீர்கைா? ஆனால், 

அரொங்கத்தின் மகக்கூலிகைாக இருந்துசகாண்டு, கல்முமன 

வடக்குப் பிரமதெ செயைகத்மதப் பற்றி தமிழ், முஸ்லிம் 

மக்களுக்குப் சபாய் கூறி இரண்டு இனங்களுக்கும் இமடமய 

பிரச்ெிமனமய உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் முயல்கின்றீர்கள்.  

அரொங்கத்துடன் ஒட்டியிருக்கும் கிழக்கு மாகாணத்மதச் 

மெர்ந்த தமிழ் அரெியல் வாதிகைின் செயற்பாடுகளும் 

அமதமபான்றுதான் காணப்படுகின்றன. 'கல்முமன வடக்கு 

உப பிரமதெ செயைகம் தரமுயர்த்தப்படாவிட்டால் கிழக்கு 

மாகாண நிர்வாகத்மத முடக்குமவன்' என்று வியாமழந்திரன் 

அவர்கள் அன்று சொல்லியிருந்தார். இன்று அவருமடய 

ெப்தத்மதக் காணவில்மை. ஒரு கடிதத்மத எடுத்துக் 

சகாண்டுமபாய் அமமச்ெர் ெமல் ரா பக்ஷ அவர்கமை மநற்று 

அவர் ெந்தித்திருக்கிறார். பிள்மையான் அவர்கள் 

ெிமறயிலிருந்து சவைிமயறிய நிமையில், தற்மபாது அவர் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைிடத்திமை 223ஆவது இடத்திமை 

இருக்கின்றார்; எங்களுமடய ெம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் 

கிட்டத்தட்ட 90 வயதிமை அவமரவிட 5 இடங்கள் முன்மனறி 

218ஆவது இடத்தில் இருக்கின்றார். "கிழக்மக மீட்கப் 

மபாகின்மறாம்" என்று பிள்மையான் அவர்கள் சொன்னமத 
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நம்பி மக்கள் அவருக்கு வாக்கைித்தார்கள். ஆனால்,  அந்தப்  

பிரமதெ செயைகம் ெம்பந்தமாக அவரால் இன்றுவமர எதுவுமம 

செய்யமுடியவில்மை. கருணா அவர்கள் எங்மக என்மற 

சதாியாது வந்தார்; அம்பாமற மாவட்டத்தில் தமிழர்களுமடய 

வாக்குகமைப் பிாித்தார்; அம்பாமற மாவட்டத்துக்கு ஒரு 

தமிழ்ப் பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவத்மத இழக்க 

மவத்துவிட்டு எங்மகாமயா மபாய்விட்டார்.  

இவ்வாறான சூழ்நிமையில், கிழக்கு மாகாணத்திமை தமிழ், 

முஸ்லிம் மக்களுக்கிமடயிைான எங்களுமடய உறமவ 

நாங்கள் பைப்படுத்தமவண்டும். ஏசனன்றால், இன்று கிழக்கு 

மாகாணத்திமை ெிங்கை ஆதிக்கம் அதிகாித்துக்சகாண்டு 

மபாகின்றது. பூட்டுமான் ஓமடயிமை புதிதாக விகாமர ஒன்று 

கட்டுவதற்கான ஏற்பாடு நமடசபறுகின்றது. மயிைத்த 

மடுவிமை 10,000 ஏக்கர் பறிமபாகின்றது. சகவிலியாமடுவிமை 

5,000 ஏக்கர் பறிமபாகின்றது. இமதப்பற்றிசயல்ைாம் கமதக்க 

முடியாத கிழக்கு மாகாணத்மதச் மெர்ந்தவர்கள் தமிழ், 

முஸ்லிம்களுக்கிமடமய இருக்கின்ற உறமவக் குமைக்கப் 

பார்க்கின்றார்கள்.   

 

ගරු මන්ත්රීවයමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ේකා මිහව! 

 

ගරු ෂ්ඨාේක්රීයන් යාජාපුත්තියන් යාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ම ම වේකා මිහවව ම්වබහවව

 
[මූලාසනම  අේ පරිදි මවත් කයන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமைப்படி அகற்றப்பட்டுள்ைது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්වම තුත්රීවටම ව ව බබවටම වලවනිහමිතවකාව්හව ි්්ව ි .ව [බවධවව

කිරීම  ක  
 

ගරු ෂ්ඨාේක්රීයන් යාජාපුත්තියන් යාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ම ම ව ේකා මිහවව  ම්ව ේම්ව ්වේබ 

[මූලාසනම  අේ පරිදි මවත් කයන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமைப்படி அகற்றப்பட்டுள்ைது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  

ටන්වම තුත්රීවටම ව ව ැතුවකාාව්වි්්තුවකාවතු .වව 
 

ගරු ෂ්ඨාේක්රීයන් යාජාපුත්තියන් යාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

 ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටම නි වම ලවත්වසුළුවේ්්ව් කව්බවව

ේ තු .වේම  කා  වම ලවම ේබවකාාව්වි්්තුවකාවතු වේම වටම තු්වව

ඉඩවේ තුේතුව ැුැ.[බවධවවකිරීම  ක ව  

ේම්කාව්වති්වදීවආණ්ඩු් ක.විේප්වේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහවකාළුතවව

න ්ථත්රි කකාහලවcath lab එකාවදුතු ව.ව ව.ි වඒ වන්හහලව80 කවපම  ව

වේ්ථමේම් වේ ම හවිහවජී්ත්වේ් ව ැවේඟ හිවවපහවතලවඒවcath lab 

එකාවේ තු වතිුද වවේතු  වේකා හ වcath labs තිේබ ්ව.වඒ්වලව

කාළුතවව ඉඳතුව පැහකිතුව එතු ව පුළු්තු.ව ටවල්  ේල්  ත්ව cath labs 

තිේබ ්ව.ව ඉතිතුවබ්තු  වකාම් ව ්වති්වදීවකිහ්ව ව ේම්වආණ්ඩු්ව

තම ි ව ්වති්වදී.ව ව ේම  කා  ව න්හහලව 80 කව වේ්ථමේම් ව ේ ම හව ් හවව

ජී්ත්ව ේ් ව පහවතකාලව ඒව cath lab එකාව දුතුේතුව ැුැ.ව ඒව ටැ ව

කාාවව කාවතු ව බැුැ ව කාල්  වේේතුව ඉඳ්වව .සිත්ව ඉතු ව ේම්ව

ම තුත්රී්න්තුල.ව [බවධවව කිරීම  ක ව ම ම ව ේ ම හව තම ි .ව ේකා මිහවව

ඉතුේ ත්ව බබවටම වේබව පැත්ේත්.ව ව පිල්  ේ්හවතුව ේකා මිහව.ව [බවධවව

කිරීම  ක වේම්වටන්වපවර්මේේම්තුවට්ලව.සිල්  ්වව
 
[මූලාසනම  අේ පරිදි මවත් කයන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமைப்படி அகற்றப்பட்டுள்ைது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ේ තු ව එපවව ේම්ව ේට ල්  ්තුල.ව ව ්ථවටතිි  ව ූල්ව් වරූඪව ටන්ව

ම තුත්රීවටම නි.ව 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
්ථාව්වවනිේහයට්්ලවපලුැනිවහම්වකාවව වව්ඳුතුවම් වව ම්ව

ඒ්වව ුැතු්වඩ්ව ්වර්තවේ්තුව ඉ්ත්ව කාවතු ව කිහ්වව ම ම ව ේම්ව

ේ්්වේ ව තු්වවන්මි ්ව.වව 

මීහඟල ව ටන්ව ්ටත්ව කුම වවව ම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව මිනිත්වටව

20කාවකාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 

 

[ි.භව.ව4.39  

 

ගරු ජාගත් කුමාය මහතා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார)  

(The Hon. Jagath Kumara) 
ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ම ලව ේම්ව ි්්ථාව්ව ්බවව දීම ව

ටැ ව ්ථවටති්තුතව ේ් ්ව.ව ව ටන්ව ෂ්ඨව  කකිහතුව වව්පුත්තිවතුව

වව්ම වණි කකාම්ව ම තුත්රීවටම වව ි ව න  ේතව ම වතෘකාව්ලව ි වහ්වකාාවව

කාවතුේතුව  ැති් ව ඉතවම ව ද්ේ  ව ්ුටතව ේ්් ව ්වති්ව හව

්පුව්මිතුවතම තුේබවේද් පව් වඕ ෑව එපවකාම්වේ්ුකේ්තු ව පටුව

ි්්ථාව්ව හව ේ්ුකේ්තුව කාාවව කාහව.ව ඒව ටැ ව ම ම ව කා ටවටුව

ේ් ්ව.ව[බවධවවකිරීම  ක  

 

ගරු ෂ්ඨාේක්රීයන් යාජාපුත්තියන් යාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ූල්ව් වරූඪව ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව එවටම වව ම ේබව  ම ව ්ඳුතුව

කාහව. 

 
ගරු ජාගත් කුමාය මහතා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார)  

(The Hon. Jagath Kumara) 
පවර්මේේම්තුවටේ වකාාවවකාව ේකා ලවකාමේතුවකාාවවකාවපුවිහේබව

 ම්ව්ඳුතුවකාවතු වේ් ්වවේතු වටන්වම තුත්රීවටම ව.වව  

 
ගරු ෂ්ඨාේක්රීයන් යාජාපුත්තියන් යාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටම නි වඑවටම වවම ේබව ම ව්ඳුතුවකාහව

නි්වවඑවටම වලවඋත්තවහ කවදීම ලවසි වඩිහ කවේ තු .වව  

ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව ්වති්වදීව ම ම ව ේ  ේ්ි .ව ව  ැවේඟ හිවව

පහවතලව cath lab එකා ක්ත්ව ේ තුේතුව  ැතිව ආණ්ඩු්ව තම ි ව

්වති්වදී.වවවඒවsubject එකාලව්ම්බතුධ- 
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පවර්මේේම්තුවට් 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒවටැ වබබවටම වව්ඳුතුවකාහවේතු වටන්වම තුත්රීවටම ව.වවවවවව 

ටන්ව්ටත්වකුම වවවම තුත්රීවටම නි වබබවටම වවකාාවවකාවතු . 

 

ගරු ජාගත් කුමාය මහතා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார)  

(The Hon. Jagath Kumara) 
ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටම නි වන ගිතුවන ටලම වඑවටම තු්වවකිහ ව

පට්ලපල්  ව ි්තයහව ිපිව ඉ්සීේම තුව ිුේට ව හිමිහව.ව පසුගිහව

කාව්ේතවඑවටම තු්වවඋතු ව වම හවව  වකිහ්වව  ැ වටතු වතිුදේණ්ව

 ැුැ.වඑවටම තු්වව ැතුවකිහ ්ව ව"ේකා ේවය වවේවයටේහතුව700 කව

ේ  වව ම ැන් ව.ව ව ඒේ කව ්ටකීම ව ආණ්ඩු්ව ටතු "ව කිහ්ව.ව ේම්ව

ආණ්ඩු් වඒවිහවම ැන්ේ  වේම්වේකා සිඩ්ව්ය් හව.වටේහේවපසුගිහව

කාව්ේතව වඑවටම වව ව ේ් ඟවසි ව්ව්ාඛයව් කව ව ිවේට වේපහපවළිව

ගිහව ව වාව ේපහපවළිව ගිහව;ව ් තව්ව උන්ව ටැතුුක්ව;ව ්වති්ව හව

.සි්ථසු්ව.ව එතේකා ලව ේකා සිඩ්ව ුැේ තුේතුව  ැද්  ව ඒව ්රේද් ්්ව

මිනිසුතුලව ේකා සිඩ්ව ුැදු වව ම්ව ඒව ්ටවකීම වඑවටම වව භවවව ටතුේතුව

 ැද්  ව එවටම වව ව තම තුලව ඕ ෑව ම් වම ව කාබවේට හවත්ව ත්ේට හවව

කාවවටතු වව යවේතවඉතු වේකාේ  ක.වඒවනි්වවිපිවඉතවවකා ටවටුව

ේ් ්ව ව එ්ැනිව ිහව පවර්මේේම්තුවට්ලව .සිල්  ්වව ත්ව ත්ත්ව ේම්ව

වේට්ව්වති්ව හවිම්්ථ්්වවවලවසි ව වකිරීම ලවඋත්්වුවකිරීම වටැ .ව 

ේම   ව ්වතිහකාල ව ආටම කාලව ්ම්බතුධව ම් ත්ව ිපිව ුැේම යම ව
මිනි්ථසු.ව උවටේර්ව ම ැන් ත් ව  කුේණ්ව ම ැන් ත් ව ේකා තැ කාව
ම ැන් ත්ව ිපිව ුැේම යම ව මිනි්ථසු.ව ඒව මිනිසුතුේබව ිි ති්වන්කාම්ව
ේ්ුකේ්තුව ිපලව කාාවව කාවතු ව පුළු්තු.ව ුැබැි  ව ේම්ව සිකරහලව
්ති්ව හව්පුවමිතුවවකාාවවකිරීම වම්ේල්  චිඡවත්ර්ථත්ව හකාලවඋඩේටඩිව
දීම  කවකිහ වකාවව ව්ව පැුැන මේි .ව ිේ කා ව ව එවටම තු්වව උපේ ්ථව
ටතු  ව ආ ර් හලව ටතු ව .ේම රිකාව් ව ිේප්ව වලව ආ්තු ේතව
තිේබ වඉතුන හව්ව්ැනිවවල්්ව වේකා ේවය වවේවයටේහතුවම ැන් වව
ට  ව 700ව   ව ඒව වල්්ව ව ් කෂ්ඨව ට නිතුව මිනි්ථසුව ම ැන්ේණ්.ව
ේකායමිවට නිතුවේවයටවවටවවේ්්වවතිේබතුේතු.වවවඒ්වලවඒවආණ්ඩුව
්ටවකිහ ්ව  වඑේුම ව ම්වවඒ්වලවසින්ද්ධ්ත්වේම වටම තු්වවකාාවව
කාවතු ව එපවව හැ.ව ව කා් ව්ත්ව ඉතුන හව්ලව සින්ද්ධ්ව ේම වටම තු්වව
කාල කව.ව්වවකිහ ්ව  ව.ේම රිකාව්ලවසින්ද්ධ්වකාාවවකාව ්ව  ව
ේම ේුේවඉඳේට ව්වති්ව හව්පුව ්ව.ව වේත් වඒවවල්්ලවගිහිල්  ්වව
ඒව ේට ල්  ්තුේබව ආධවවව උපකාවවව ිවේට ව NGOs ු වේට ව
තම තුලවඕ ෑවේද්්ල්  වකාවතු වු  ්ව.ව 

ම ම වේම්ව ි්්ථාවේ ව පැුැන මේ්ම වකිහතු වඕ ෑ ව ේම්ව ේකා සිඩ්ව
උ්දුවව ේ්්වේ ව ිේප්ව ආණ්ඩු්ව ්රිහවව කාහව ආකාවවහව පිළිබඳ්.ව
ේකා සිඩ්ව රැමේවවට  කව ිේප්ව වලලවආ්වව ම් ව ිපිව ඉතුවරැමේව ේ කා කව
ඉතවව සිශිෂ්ඨථලව සිකරහලව පව් හව කාවව ටත්තව;ව ම ර්  හව කාවව ටත්තව.ව
ඉතවවි් ව ම්ව්ුටතවතත්ත්්හ කවපැ්ැතිහත්විේප්වටන්වේ්ෞඛයව
.ම තිවටමිහව් තව්වේ්ුකේ්තුවකාැපවේ්්වවකාලුතවටවකාහව.වඑවටමිහව
 ැඩිව ්ත්කාවවව ඒකාකාේතව ්රතිකාවවව ්බමිතුව බවපතහව ි් ව ම කාලව
වේතර ව දුතු ව.ව එවටමිහලවඒවතත්ත්්හලවවේතර වේ තු වන්දුව ම්ේණ්ව
මිනිසුතුව ිතවලව ගිහිල්  ්වව මිනිසුතුේබව ි් යතවව ේ්ුකේ්තුවකාැපව
ේ්්වව ්ැඩවකිරීම වනි්වි .ව එ්ැනිම වකාවර්හවභවවහ කවිේප්ව ේ්ෞඛයව
ිා ේතවේ්ේ්කාේහයත්වකාව ්ව වආව කෂ්ඨකාවිා ේතවිහත්වකාව ්ව.ව 

ම ම ව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව ම ව ටන්ව .ම තිවටමිහලව ත්ත්ව කාන්  කව
ම ත කව කාවතු ව ඕ ෑ.ව ආව කෂ්ඨකාව ිා හව ්ුව ේ්ෞඛයව ිා හව ේම්ව
කාලුතවටව ේ්ුකේ්තුව කාැපව ් ්වව ්වේබම  ව ි ව ් ව ේකා ලව lock 
down කාවපුව ්රේද් ්්ලව බඩුව ම ලුව ේට ව ේට ්ථව ේ   ව පසුගිහව
කාව්ේතව බඩුව ම ලුව ේට ව ේට ්ථව දුතු ව පසුගිහව කාව්ේතව න්පිහල්  ව
5 000කාව වේ ් ව න්පිහල්  ව 20 000කාව වේ ්ව ේට්තු ව කාලුතවටව කාහව
නි්ධවරිතුවපිරි් කව වඉතු ්ව.වඒවේ් වකාම්න්්ත්වේ  ේ්ි  වඒවඒව

්රේද් ්්වන්මි ව්ම ෘද්කරවනි්ධවරිතු වග්රවම වනි්ධවරිතු වකාෘෂිකාර්ම ව
පර්ේතෂ්ඨ වනිෂ්ඨථපව  ව ්ුකාවවව නි්ධවරිතු ව ්ා්ර්ධ වනි්ධවරිතුව
.වටළුව  කේෂ්ඨේත්රව නි්ධවරිතුව ්ුව ්රවේද්ශීහව ේල්  කාම්්න්තු.ව ඒව ිහව
තම ි වඒවකාලුතවට්්ලවම ැන ුත්වම්ේණ්.වවඒවනි්ධවරිතුේබවආව කෂ්ඨව්ව
්ැ්සුේ් ත්ව තම ි ව  ැ්තව lock down කාහව ්රේද් හකාලව ේුයව
ේ් ත්ව ටැලලු් කව තිේබ ව තැ කාලව එම ව නි්ධවරිතුව ේහ වේව
කාවතු ව ුැකිව ්තුේතු.ව එම ව නි්වව මීහඟලව ිපලව ්ැේබ ව
පහවේේ්නිව එතු ත්ව ්රම ව ේහතුව ඒව නි්ධවරිතුව එතු ත්ව කාහව
ුතවටි . 

සිප කෂ්ඨහවකිහ වසිකරහලවවලව්ු්වවිපලවඉන රිහලවහතු වබැුැ.ව
ිපිව ්ාරව හව සීම වව කාවව ටතු ව ඕ ෑ.ව ේකා සිඩ්ව රැල්  ්ව ්ැඩිව වීම ව
්ම්බතුධේහතුව ේම්ව කාම්න්ත්ව ිඩුව ්ැඩිව ් ේහතුව ්ටව කිහතු ව
ඕ ෑ.වබහවකාම්න්ත්විම්න්දුව්ම ේතවසිසිධවපවර් ථ්වඑ කකාවිඩුව්ැඩිව
් ේහතුවතම තුේබව්වටලව්ැම න්්ව.වඒවනි්වවතම ි වේම්වතත්ත්්හව
්ර්ධ හව ම්ේණ්.ව  ැතුව ේම්වතත්ත්්හව පව් හවකාවව ටතු වප කෂ්ඨ ව
පවලව ේේ ේහතුව ේත ව් ව ආණ්ඩු්ව   ව සින්ද්ධව ප කෂ්ඨහව  ව කිහවව
හිතතුේතුව ැති්වුැේම යම වඒකාවවවශිව්තු වඕ ෑ;වුැේම යම වඋ  ව
කාවතු ව ඕ ෑ.ව  ැුක්ත්ව බසිතුව ුතත් ව ේ්යකාේතව ිේ  කව වල්ල්  ව
කාලුතවටව කාවතුේතුව එේුම ි .ව සිේ ේෂ්ඨේහතුව තවේතු වතුේ්ේ්වව
ආ ර් හලවටතු වවවල්ල්  වකාලුතවටවකාවතුේතුත්වඑේුම ි .වුැබැි  ව
ඒව වල්ල්  වටැ ව පුව්වවම්ව ේ  ඩ වටම තුවතවේතු වතුේ්ේ්වව ිේප්ව
වේට්ව ්ැඩව කාවතුේතුව ේවන ව .ඳේට ව ේ  ේ්ි ව -නිර්්්ථත්ර්ි -ව
කිහවව ම ම ව කිහ ්ව.ව එ ක්ත්ව ්වතිකාව ප කෂ්ඨහලව ේුයව හුව පව් ව
ආණ්ඩුේ වන්මිවිහලවේුයව්ම න්ව් වබ්ේ ටහලවේුයවේම්ේකාතුව
කාවව ිරිතු ව බැුැ ව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව 700ව ේ  කුව ම ැන්ේණ්ව
ප්ති ව ආණ්ඩුේ ව ිඩුව පවඩුව නි්වහව කිහව.ව තවේතු වතුේ්ේ්වේබව
ආණ්ඩුවතිුද වව ම් වතවේතු වතුේ්ේ්වවඋ  වකාවපුවආණ්ඩුවතිුද වව
 ම්වි ව් වේකා ලවම ැේව ව්රම ව හව්ම ුවවසිලව් කෂ්ඨවට   කව
ේ්තු ව පුළු්තු;ව ේවයටවබවධ්්ලව ් කව වූව ්රම ව හව ේකායමිව
ට   කවේ්තු වපුළු්තු.විපලවඒවතත්ත්්හවපව් හවකාවවටතු ව
පුළු්තුවම්ේණ් වේටයධවභහවවව්ප කෂ්ඨවම ැතිවටම ව වම හිතු වවව්ප කෂ්ඨව
ම ැතිවටම වව .වටළුව ආණ්ඩු්ව ටත්ව හම්ව හම්ව රණතුදුව ව නි්වි .ව ිපිව
ම ැති්ව වකාවතු වගිහිල්  ්වව ේකා සිඩ්ව රැල්  ් කවු ්වව වලව සි ව ව
කාහව ව ව සින්් වආණ්ඩුක්රම ව ්ය්්ථාවව ්ාේ යධ හව ්ම්ම තවකාවපුව
කාව්ේතවත්ත්වේකා සිඩ්වරැල්  ් කවආ්ව වඒවිතේර්වේකා සිඩ්ව්යවප්තව
ේ්්වව ගිහවව කි ්වල ව ඒව ුැම ව එකා කම ව ම ුවව වේ්ව්තුව සිතවි .ව ඒව
කාව්ේතවඑේුම ව්ර ථ හ කවතිුදේණ්ව ැුැවේතු.ව 

ි ව ඉතුන හවේ ව තත්ත්්හව න ුවව බ්තු .ව ඉතුන හවේ ව ේකායමිව
ට නිතුව ේකා සිඩ්ව ේවයගීතුව ්වර්තවව ේ්ද්න ත් ව ් තව්ව ් කෂ්ඨව
ට නිතුවමිහවහද්න ත්වම ැති්ව වප්ත්් ්ව.වඒ්වත්වඑ කකාවබ් ව
ේකා ලවිේප්වවේට්වඒව්වේබවේද්්ල්  වම්ේණ්ව ැුැ.වඊලව්ඩවවඉතවම ව
සුළුව ේකා සිඩ්ව ්යවප්තව තත්ත්්හ කව හලේත්ව තම ි ව ිේප්ව වේට්ව ම ුව
ම ැති්ව හව පැ්ැත්වූේත.ව ිපිව ඒව ම ැති්ව හව පැ්ැත්වූේතව
ඉතුන හව්ලව්වේප් කෂ්ඨ්වඉතවම විඩුවි් ව ම  කවහලේත්ි .වුැබැි  ව
ේම හිදීවඒවකාවව හවපම   කව්ඝුවකාව්වවේම්වවේට්වි් ව ම වටැ ව
සිප කෂ්ඨහවකිහ ්ව.ව 

පව්ථකුව ඉන්ව න  ව ්රුවවහව ්ම්බතුධ්ව බබවටම තු්වව ුඬව
 ැඟු්ව  වේම්වආණ්ඩු්ලවසින්ද්ධ්වම තව්රකාව වකාව වසිප කෂ්ඨේතව
ිහව  ැතුව කිහතුේතුව ේම  කා ක  ව "හුව පව් ව ආණ්ඩු්ව  ැුක්ත්ව
ේ්්වවතිබිහදීත්වඑ වවපව්ථකුව්රුවවහව්හ ක්වවටත්ේත්ව ැුැවකිහ ව
ේරය  ව්විපිවභවවවටතු ්ව.වුැබැි  වි වේකා සිඩ්ව්ය් හවටැ ව
 ැුක්ත්ව ේ්්වත්වආණ්ඩු්ව එහව පව් හව කාව්වව  ැුැ"ව කිහ්වි ව
සිප කෂ්ඨහවකිහතුේතු.විපිවපැුැන මේ්ම වකිහතු වඕ ෑ වපව්ථකුවඉන්ව
න  ව ්රුවවහව එල්  ්ව කාහව ්වටවවි  ව ේකා සිඩ්ව ්වටවවි ව කිහතුේතුව
ේ ේ ේ කුවබ්.වපව්ථකුවඉන්වන  ව්රුවවහවඑල්  ්වකාහව්වටවවව.ුැලව
 ැ කකාව.ව ඒව ්වේබම ව ්්වව ට  ව් කව ති්ථේ්ේව ඒව ි් ව ම ව ටැ ව
කිහ්වත්වතිුද ව.වඑම වනි්වවඒව්වටවවවම ර්  හවකාවතු වපුළු්තුකාම ව
තිුද ව.වඑේ්ේවම ර්  හවකාවතු වපුළු්තුකාම වතිබිහදීත්වඑ වවපැ්ැතිව
හුව පව් වආණ්ඩු්ව පව්ථකුව ඉන්ව න  ව ්රුවවහව එල්  ්වකාහව ්වටවවව
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ම ර්  හව කාවතුේතුව  ැති්ව ිහිා්කාව මිනිසුතුව න්හව ට   කව
ම ව හලවපත්ව් වතැ ලවකාලුතවටවකාහව.වෂ්ඨව  කකිහතුවම තුත්රීවටම වව
ේුයවි වසිප කෂ්ඨහවනිේහය් හවකාව වේ් ත්වම තුත්රීවටම තු්වවේුයව
ඒව පිළිබඳව ුඬ කව  ඟතුේතුව  ැුැ;ව ‘මී ක’ව කිහතුේතුව  ැුැ.ව
එවටම තු්වව්ද් ව ැති්වඉතු ්ව.වි වේම්වේකා සිඩ්ව්වටවවවකාවල්ත්ව
ුුම වව ටතු ව බැුැ.ව ිපලව සිතව කව ේ  ේ්ි  ව ධ ්ත් ව බ්්ත්ව
.ේම රිකාව්ලව්ත් විේප්වවලලවආ්තු වබ්්ම්පතු වඉතුන හව්ලව
්ත්වේම්වේවයටව්යවප්තිහව්හ ක්වවටතු වබැරි්වන්මි වවතත්ත්්හ කව
වටහවතම ි විපිවි වේම්වකාලුතවටවකාවතුේතු.ව 

ම ම වපැුැන මේ්වකිහ ්ව ව ේම්ව වේට්වමිනිසුතුවට්්වටතු වේම්ව
ේ්්වේ විපිවුැේම යලම ව්වතිකාව්ටකීම  කවතිේබ වබ්.ව ්ව වකාවව
කාවවේබය්හවේ පැත්තලවපව්ථවකාවවකාවවබැ වටතු වඑකාවේ  ේ්ි ව
ිේප්ව්ටකීම වේ්්වවතිේබතුේතු.විේප්විඩුවපවඩුවේකා තැ  වේ්්වව
තිේබතුේතු;ව ඒව ේ්ෞඛයව ිම වතයවා ේතව   ව .ම තිවටමිහේබව   ව
ආණ්ඩුේ ව   ව සිප කෂ්ඨේතව  ව කිහ්වව නි්ැරැන ව සිකරහලව ුුම වව ේට ව
ඒ්වවපිළිබඳවකාාවවකාවවටතු වවක්රම ේ  හ කවතිේබ ්ව.වඒ්වවටැ ව
ේ් ම වකාාවවකාව්වවේප දුවඑකාඟතව් කවු වේට විපිවේම්ව්ර ථ හලව
වේතර වේ තු වඕ ෑ.වඒව්ඳුවව්ම ුවවසිලවබලහිවවජ් යවසි යවේ ව
ක්රම ේ  ව ්වේබම ව ිේප්ව ටන්ව න්න්වව ්හේකා ඩිව වව්යව .ම තිවටම වව
කි ්වව්වේබවේද්ශීහවජ් යවක්රම හ වඑේුම ව ැත් ම්වආුතර්ේ  හව
ේකාේර්ව විපිවසි ථ්ව්හවතබතු වඕ ෑ. 

බලහිවවජ් යවක්රම හවඑතු වඉ්ථේ්ල්  ්වවඉතිුව්ේතවේම ්ැනිව
්ය්  ව්්ාටතවආවසිලවවේට්වමිනිසුතුවේබ්න්ේණ්වේද්ශීහවේ් කාම ව
ටැ ව සි ථ්ව්හව තබ්වි .ව ආුතර්ේ  ව ේ පවර්තේම්තුවට්ව හලේත්ව
ප්ති ව ේවයුල්  ්්ව .ඳතුව 3 000කාලව ආ්තු ව ්රම ව හ කව
තිේබ ්ව.ව ඒ්වේතව ි් යව ්ම්පත්ව තිේබ ්ව ව ජ් ය්න්ව
ඉතු ්ව.ව ඒව ිහේබත්ව   කතිහව ටතු ව ිේප්ව ආණ්ඩු්ව කාලුතවටව
කාවතු වඕ ෑවකිහවවම වවහිත ්ව.ව 

ම ම ව ඊේතව පවදු කකා ව කාඩුේ්් ව බත්තවවේල්  ්ව ්රේද් ්්ව

MOHs්වට කාාවව කාහව.ව එම ව ්රේද් ්්ව ්ර ථ ව මිකා කව තිේබ ්ව.ව
ිපිව ේම්ව තත්ත්්හව න්හහලව න්හහ කව පව් හව කාහවව කිහතු ව ඕ ෑව
 ැුැ.ව එේුම ව කාවතු ව බැරිව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ේම  කා  ව
ආණ්ඩු්කාලව සිතව කව ේම්ව තත්ත්්හව ම ර්  හව කාවතු ව
පුළු්තුකාම කුත්ව ැුැවේතු.වේම්ව්ඳුවවආණ්ඩුේ ත් වසිප කෂ්ඨේතත්ව
න්හලුේ  වවඑකාවටවේ්තු වඕ ෑ ව් තව්ේබත්ව්ුේහයටහවඕ ෑ.ව
ේම හිදීව ිපිව ුැේම යම ව එකාවටව ේ්තු ව ඕ ෑ.ව ුතද්ධහව න ුකේ ත්ව
එේුම ි .ව ුතද්ධහව කාවපුව ේ්්වේ ත්ව ආණ්ඩු්ලව සින්ද්ධ්ව වව්යව
ේ්ේ්ේතව හම්ව හම්ව ිා ්්ව ේ්ේ්කාහතු ව ේපෞද්ටමේකාව ිා ේතව
ේ්ේ්කාහතු ව මිනිසුතුව එළිහලව බැුැ්ව ිවටහව කාහවව  ම්ව ුතද්ධහව
න  තු වබැුැ.විපිවඑකාලවන්මිවනි්වවතම ි වඑහව්හග්රු හවකාවතු ව
පුළු්තුව ම්ේණ්.ව ිපිව ේම්ව ේ  ේපේ  ව ්වටවවලව ඊලව ්ඩවව
  කතිම ත්්ව වේතර ව ේ තු ව ඕ ෑ.ව ිපිව ඒව ්ඳුවව න්හලුේ  වේබව
්ුවහ ව  කතිහව්බවවටතු වඕ ෑ.වඑහිදීවතිේබ විඩුවපවඩුවමිකාවිපිව
පැුැන මේ්ම වුුම වවටතු වඕ ෑ.වටන්වේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහනි විේප්ව
්ම ුවව MOH ම ුත්්න්ව ම ලව කි ේ  ව ඒව ්රේද් ්්ව ේවයගිතුව
ඉ්ථපිරිතව්්්ලවේට වහතු වසිකරහ කව ැුැවකිහ්වි .ව 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්ව ම තුත්රීවටම නි ව බබවටම වලව ත්ව සි වඩිව 1කාව කාව්හ කව

තිේබ ්ව.ව 

 

ගරු ජාගත් කුමාය මහතා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ඒව ේවයගිතුව ඉ්ථපිරිතව්්්ලව ේට ව හතු ව ්ම ුවව ේ්්ව්ලව

 ්් කව ේ කා කව හ ්ව.ව ඒව ්වේබම  ව PCR පරී කෂ්ඨ ේතව ්රතිල්ව

එතු ව  ්්ථව ේ කාව වට  කව හ ්ව.ව එතේකා ලව ේ්ඩවව ේට වව  තවව

ේ් ්ව.ව ේ්ඩවව ේට වව න්මි ව ේකා ලව ේට වව න්හලුේ  වල ව

ි්ල්  ්වන්තුලව ්ි ව්හව ේබයව ේ් ්ව;ව එම න්තුව ්ි ව්හව පැතිරීම ව

්ර්ධ හව ේ් ්ව.ව ඒව නි්වව ඉ කම නිතුව ේවයගිතුව ුුම වව ටතු ්වව

්වේබම  ව ේවයුල්  ්්ව ිඩුව පවඩුව ු වටතු වව ේත කව ිතවම ැන ව

ම ධය්ථාව ්්ලවේුයවඒවේවයගිතුවේට වහතු වඕ ෑ.ව 

ිතිටන්ව ් වකරපතිවටම ව ව ටන්ව ිටම ැතිවටම ව ව ටන්ව .ම තිවටමිහව

.වටළුවව්හවඒවපුසුකාම්වු තු වකාලුතවටවකාව වබ්විපිව තු ්ව.ව

එහව කෂ්ඨණිකා්ව ්ේ්තුවේ ේකාතුවකාවතු වබැුැ.වුැබැි  විපිව ැතුව

ඒව කාලුතවටව ඉ කම තුව කාවතු ව ඕ ෑ.ව 'ේම්ව තත්ත්්හව ිපලව

්ම්පූර් ේහතුම ව පව් හව කාවතු ව බැුැ'ව කිහ්වව ිපලව ේම්ව

්ටකීම ව ිත්ව ුරිතු ව බැුැ.ව ිපිව ේම්ව තත්ත්්හව ේකාේ්ේව ේුයව

පව් හව කාහව ුතවටි .ව න්හලුව බ්ේ ටව ්ුව න්හලුව ිහේබව ්ුවහ ව

  කතිහවිවේට වඑහවපව් හවකාව වක්රම ේ  වේට ඩ ඟවවටතු ව

ිපිව උත්්වුව කාවතු ව ඕ ෑ.ව ේම්ව ේ්්වේ ව ආණ්ඩු්ව සිකරහලව ිපිව

කාව වකාවර්හවභවවහවහම්ව්ර ්ථතභව්හකාවතිුද වවම් ත්ව ැ ලව්ඩවව

ම ැන ුත්ව වීම  ක ව ්ටකීම  කව .ති්ව ේම්ව කාවර්හව භවවහලව ිපිව

 වහකාත්්හවේ තු වඕ ෑ.වම තු  වේම්වමිනි්ථවජීසිතවේතු.වේම්ව්වටතුව

ේ  ේ්ි  වබල්  ්තුවබහලුතුවේ  ේ්ි .වමිනිසුතුව200 කවම ැන් වව  ව

2 000 කවම ැන් වව වකිහ්වවිුතුේතුව ැති්වන්හලුවමිනි්ථවජීසිත්්ව

්ටකීම ව ිවේට  ව ේම්ව ේවයටව ්යවප්තිහව ේම්ව තිේබ ව ම ට්ලේම තුව

බබ්බලවහතු වඉඩවතබතුේතුව ැති්වකාලුතවටවකාවතු වඕ ෑ.ව 

එ කවපැත්තකිතු විපලවතිේබ ව්රධව ව්ටකීම වතම ි ව් තව්ව

ේවයගිතුවවීම ව්හ ක්වවටතු වවඑකා;වේවයගිතුවිඩුවකාවවටතු වවඑකා.ව

ේ ්ැනිවඑකාවතම ි  වේවයගිවම් වම වඒවිහවම ව හලවපත්වවීම ලවඉඩව

ේ  දීවේබ්වවවටතු වවඑකා.වඒවකාවර්හහතුවේ කාම වකාවතු ව ම් විේප්ව

පුහව ම ට්ලේම්ව ේ්ෞඛයව ිා ්්ව ිහේබව ්ුවහත්ව   කතිහත්ව

ිවේට වි් යවසිකරහලවරණතුදු-රණව වනි්ැරැන ්විවේට වකාලුතවටව

කාවතු ව ඕ ෑ.ව ඒව කාවර්හව භවවහව න්දුව කාව ්වව ්වේබම ව ්ඩවත්ව

  කතිම ත්්ව ත්දුවලත්ව ඒව කාලුතවටව න්දුව කාවතු ව ආණ්ඩු්ලව

පුළු්තුකාම වතිේබ ්ව.ව 

 සිේ ේෂ්ඨේහතුම විතිටන්ව් වකරපතිවටම ව වටන්විටම ැතිවටම ව වටන්ව

ේ්ෞඛයව.ම තිවටමිහව.වටළුවආණ්ඩු්වන්දුවකාව වේම්වකාවර්හවභවවහව

ිපිවප්් ්ව.වත්ත්විඩුවපවඩුවතිේබ ්ව.වඒ්වවටැ වේ් හවවබ්ව ව

ඒවඒවිා ්්වප්ති විඩුවපවඩුව්පුවවටතු වකාලුතවටවකාවතු වවඕ ෑ.ව

සිේ ේෂ්ඨේහතුම වම වවකාමේතුවකියූවසිකරහලවේම්වකාලුතවටවකාව ව්රවේද්ශීහව

ේල්  කාම් ව ්ම ෘද්කරව නි්ධවරිතු ව ග්රවම ව නි්ධවරිතුව .වටළුව  කේෂ්ඨේත්රව

නි්ධවරිතුලව කෂ්ඨණිකා්ව -ඉ කම නිතු-ව ඒව එතු තව්බවවේ තු .වඒව

්වේබම  ව බම්තුලත්ව ්ැඩව කාවතු ව ි් යව නීේවයගිභව්හව ්බවව

ේ තු වම ැන ුත්වේ්තු වකිහමිතු වේම්වන්හලුවකාවව ව්්දීව්ුවහ ව

  කතිහවේ  වන්හලුවිා ්්වේ්ේ්කාහතුලත් ව් තව්ලත්විපේබව

ේටෞව්හව පහව කාවමිතුව ම ේබව ි ු්ථව  ැ කවීම ව ි්්තුව කාව ්ව.වව

්ථවටතිි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්වටේේතුතිවකුම වර්වේප තු ම්බ්ම්වම තුත්රීවටම ව.වබබවටම වලව

මිනිත්වටව8කාවකාව්හ කව්ැේබ ්ව. 

 
[4.50 p.m.] 

 

ගරු ජී.ජී. මපොන්නේ ලේ මහතා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. சபான்னம்பைம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, when we talk about the 
COVID-19 pandemic, an issue that we cannot run away 
from is the grave economic situation the people are 
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පවර්මේේම්තුවට් 

forced to face, not only in this country, but globally.  The 
Hon. Ajith Nivard Cabraal, in his speech, endeavoured to 
put the economic situation into context and to explain 
how the Government is trying to address those issues.  

In that light, Sir, if the economic situation during the 
COVID-19 pandemic has deteriorated to such an extent 
and if the average citizen in Sri Lanka is facing a grave 
crisis, can you just imagine what the situation would be 
for the people of the North-East, who had been facing an 
economic blockade for almost 32 years during the war? 
Not only did they have that economic blockade to face up 
to, which they have still not recovered from, but on top of 
that, they have this pandemic which has almost 
pauperized them completely. So, in that backdrop, I want 
to bring to the notice of this House something quite 
astounding that is taking place even in this grave situation 
without any consideration of those downtrodden, 
suffering people in the North-East.  

Sir, in 1984, the Tamil people in Kokulai, 
Kokkuthoduwai and Karunaddukerny were asked to 
evacuate by the military because they were going to carry 
out military operations. Those people were displaced right 
until around 2012. Till then, they were not even allowed 
to come and resettle. Despite the military chasing out the 
Tamil people who had been there for generations, 
Sinhalese people who had been there in the 80s had begun 
to be settled in those areas. After the war, when the 
people who rightfully owned those areas, the rightful 
owners, tried to come back, they found that Kokulai 
West, Kokulai East, Kokkuthoduwai South, 
Kokkuthoduwai North, Kokkuthoduvwai Centre and 
Karunaddukerny had been gazetted under the Mahaweli 
Development Authority in 2007. Those areas had been 
gazetted without their knowledge and when they tried to 
go back, resettle and do their farming in those areas, areas 
they had rightful papers and deeds for, they were not 
allowed and that became a huge issue. Subsequently, the 
Grama Niladhari Divisions of Chemmalai East and 
Chemmalai were also included in that Gazette. Under 
those circumstances, Sir, despite those areas being 
gazetted to fall under the Mahaweli Authority, the land 
administration was kept under the Karaithuraipattu 
Divisional Secretary. In some way, that Divisional 
Secretary was helping those war-displaced people coming 
back and trying to get back to their normal life. All of a 
sudden, what we found was, towards the end of last year, 
the Mahaweli Authority had written to the Divisional 
Secretariat saying that they were going to take over all of 
the land administration and that they wanted all the 
documents to be transferred. So, in this backdrop, during 
the Budget Debate, when we heard this, we, not only 
ourselves, but even the Members of the TNA and all the 
Tamil political parties representing those areas, 
immediately called for a meeting with the Hon. Chamal 
Rajapaksa, who is the relevant Minister concerned and 
who, in turn, called the Mahaweli Authority, the 
Department of Forest Conservation and all the relevant 
departments for a meeting. So, we had a meeting and the 
Hon. Minister agreed to suspend that action, that is, the 
transfer of all the land administration to the Mahaweli 

Authority, pending the appointment of a committee 
consisting of all the stakeholders to go into the matter and 
come to some sort of agreement because he did not want 
unnecessary tensions, considering the grave economic 
situation also faced by the people. So, in fairness to the 
Hon. Minister, even though he agreed to appoint the 
committee, the committee could not eventually be 
appointed and did not even meet once because of the 
COVID-19 situation in the country, but the land 
administration being shifted from the Divisional 
Secretary to the Mahaweli Authority was suspended, to 
which we are thankful.  

Sir, on the 03rd of April this year, this month, His 
Excellency the President visited the Bogaswewa area in 
Nedunkerni in Vavuniya North, which ironically has 
another Tamil area that had been colonized as 
Kokkachchankulam. That Grama Niladhari Division has 
two Tamil villages and a Sinhala village and Bogaswewa 
is the Sinhala village. Even though His Excellency the 
President went to that GN Division, he did not inform the 
people in those two Tamil villages to come and meet him; 
only the  Sinhala villagers were met. To that meeting, 
someone who did not belong to that village came from 
Mullaitivu, from an area that the Mahaweli Authority is 
trying to usurp, and told the President that the Mahaweli 
Authority has not taken over the lands and as a result, 
Sinhala people in that area are being colonized by the 
Mahaweli Authority, against whom the Divisional 
Secretary has actually filed legal action, and that they are 
losing the opportunity to get their lands. Then, the 
President, without even consulting the administration or 
the relevant officials of that area, announced that the 
Maheweli Authority should go ahead and take over those 
lands. This is completely unacceptable, Sir.  I hope that 
the Hon. Minister responsible would bring that matter to 
the President’s notice. Obviously, the President was not 
informed of his elder brother’s decision to suspend that 
action, pending that committee’s decision. So, I call upon 
the Government to stop this most unjust action. The 
President must reconsider his decision and stop any 
attempt to transfer the land administration from the 
Divisional Secretary to the Mahaweli Authority until this 
matter is fully gone into and justice to the people, who 
have been long suffering especially during this COVID-
19 pandemic, is finally meted out. 

I would like to conclude, Hon. Presiding Member, by 
raising this one matter. We are discussing the COVID-19 
pandemic; we are talking about what a grave situation it 
is. The Government and the Hon. Minister of Health 
accept that it is a grave situation which must be brought 
under control and the Government says that they are 
doing their best. If that is the case, Sir, we need to focus 
on some of the steps that this Government has been 
taking in Jaffna in the North. For example, when a 
religious event organized by a certain Hindu temple in 
Jaffna, Nachchimar Kovil, was taking place, the 
Government took action to arrest the president and the 
secretary of the board of trustees of that Hindu temple 
saying that they should not have had that function where 
the public gathered because that is how serious the 
situation is. Well, if we are to give the benefit of the 
doubt, that, in fact, the situation has been that bad and 
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therefore, those sorts of events should not have taken 
place, then certainly, the National Vesak Festival also 
cannot take place. That too has been earmarked to take 
place in Nainativu - Nagadeepa.  So, I call upon the 
Government to stop those events forthwith, considering 
the grave situation.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාව්හවි්්ව ි  වටන්වම තුත්රීවටම ව.   

 

ගරු ජී.ජී. මපොන්නේ ලේ මහතා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. சபான்னம்பைம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

I am winding up, Sir.  

None of the Tamil Members of Parliament protested 
when it was announced that Nainativu will be the place 
where the National Vesak Festival would take place. But, 
certainly, considering the grave situation, which the 
Government itself accepts, faced by the country, it is only 
fair that the Government reconsider its decision and takes 
steps to stop that festival forthwith. Certainly, under these 
circumstances, for the Government to go ahead with that 
festival would mean that unnecessary ethnic tensions will 
only widen and I hope the Government acts responsibly in 
that matter as well. 

Thank you, Sir.    
 

ගරු (ආචාර්ය) සුමර්න්  යාඝවන් මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) சுமரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කිහතු  වටන්වම තුත්රීවටම ව. 

 

ගරු (ආචාර්ය) සුමර්න්  යාඝවන් මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) சுமரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Sir, I did not want to disturb the Hon. Member, to 
whom I have utmost respect. But, I need to put the record 
correct. As the Governor of the Northern Province, I tried 
to resolve the same problem regarding land 
administration. There are 28 Gazette Notifications issued 
on lands, but it was the TNA leaders who, due to their 
disunity, could not solve that problem. My dear                  
Hon. Member, we could have solved that in 2019. I had 
invited -  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒකාවරීතිව්ර ථ හ කවේ  ේ්ි .ව 
 

ගරු (ආචාර්ය) සුමර්න්  යාඝවන් මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) சுமரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Sir, there is one more point and allow me to raise it.  

I was at that meeting which you mentioned where the 
Hon. Minister of Irrigation was present. I spoke to the 
Secretary to that Ministry, Mr. Anura Dissanayake, and 
that decision still stands - there will be a committee 
appointed, there will also be a discussion and after that 
discussion only such takeover will take place. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒකාවpoint of Order එකා කවේ  ේ්ි .ව 

 

ගරු ජී.ජී. මපොන්නේ ලේ මහතා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. சபான்னம்பைம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, give me just a few seconds, please.  

Well, if he says that, I would like to believe him, but 
that is not correct. I ask him to recheck his facts. In fact, 
tomorrow, the letter is to be sent and the documents are to 
be transferred forthwith. Those are the instructions that 
have been given. So, I kindly ask him to meet His 
Excellency the President and tell him that the orders of 
his own brother, who is the subject Minister and who 
called that meeting, are being violated by himself. 
Therefore, if you could use your good offices, then that 
would be welcome. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීහඟල වටන්වඑචි.එම්.එම්.වුරී්ථවම තුත්රීවටම ව.වබබවටම වලවසි වඩිව

 ්හකාවකාව්හ කවතිේබ ්ව. 
 
[பி.ப. 5.01] 

 

ගරු එච්.එේ.එේ. හමේස් මහතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
பிஸ்மில்ைாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமை, 

சகாமரானா சதாற்று காரணமாக இந்த நாட்டில் நாங்கள் ஓர் 

அபாயகரமான சூழ்நிமையில் வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கின்மறாம். 

சகாமரானாமவக் கட்டுப்படுத்தி மக்கமைப் பாதுகாக்கின்ற 

நடவடிக்மககமை  எங்களுமடய சுகாதார அமமச்ெர் மற்றும் 

இராணுவத்தினர்  எடுத்துவருகின்றார்கள். எமது அம்பாமற 

மாவட்டத்தில் சகாமரானா சதாற்றாைர்கள் 

அதிகாிக்கின்றசபாழுது, அதற்கான முன் ஆயத்தங்கைாக 

அங்கு ெிை தற்காலிக ஆஸ்பத்திாிகமையும், அதிதீவிர 

ெிகிச்மெப் பிாிவுகமையும் உருவாக்குவதற்கு சகௌரவ சுகாதார 

அமமச்ெர் அவர்கள் முன்வரமவண்டுசமன்று 

மகட்டுக்சகாள்வமதாடு, இந்தச் ெமபயில் எனது மாவட்டம் 

ெம்பந்தப்பட்ட ெிை விடயங்கமைப் மபெைாசமன்று 

நிமனக்கின்மறன்.  

உண்மமயில், எனக்கு மிகவும் கவமையாக இருக்கின்ற 

விடயம் என்னசவன்றால், இந்த நாட்டில் ெிறுபான்மம மக்கள் 

என்ற ாீதியில் தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் மிகவும் ஐக்கியமாகவும் 

ஒற்றுமமயாகவும் செயற்படமவண்டிய ஒரு காைகட்டத்தில், 

இன்று துரதிருஷ்டவெமாக ெிை ெம்பவங்கள் 

இடம்சபற்றுக்சகாண்டிருப்பதாகும். குறிப்பாக, கல்முமனத் 

153 154 



පවර්මේේම්තුවට් 

சதாகுதியின் வரைாறு  ெம்பந்தமாகத் சதாிந்துசகாள்ை 

மவண்டும். 1895ஆம் ஆண்டு ஆங்கிமைய 

ஆட்ெியாைர்கைினால் முதன்முதைாக கல்முமனத் சதாகுதியில் 

4 உள்ளூராட்ெிச் ெமபகள் உருவாக்கப்பட்டன. அமவ 

கல்முமன நகரத்தில் முஸ்லிம்கள் சபரும்பான்மமயாக 

வாழ்கின்ற பட்டின ெமப, அமதமபான்று தமிழ் 

மக்களுக்சகன்று கரவாகு மமற்கு ெமப, ொய்ந்தமருது 

மக்களுக்சகன்று கரவாகு சதற்கு ெமப, மருதமுமன மக்கமை 

மமயப்படுத்தி கரவாகு வடக்கு ெமப என்ற அடிப்பமடயில் 

உள்ளூராட்ெிக் கட்டமமப்பின் நிர்வாகம் செம்மமயாக 

நமடசபற்று வந்தது. கல்முமனத் சதாகுதியானது 

முஸ்லிம்கமைப் சபரும்பான்மமயாகக் சகாண்ட ஒரு 

சதாகுதியாகும். 1948இன் பின்பு  அங்கிருந்த பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கைான எம்.எஸ் காாியப்பர், எம்.ெீ அஹமட்,  

ஏ.ஆர்.எம்.மன்சூர் மற்றும் ஸ்ரீ ைங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் 

ஸ்தாபகத் தமைவர் அஷ்ரப் மபான்மறார் தமிழ், முஸ்லிம் என்ற 

எந்தவித மபதமும் பாராமல் அத்சதாகுதியில் தங்களுமடய 

அபிவிருத்திப் பணிகமைத் தமிழ்க் கிராமங்கைிலும் முஸ்லிம் 

கிராமங்கைிலும் ெமனாகச் செய்தார்கள். அங்கு அவர்கைினால் 

பாடொமைக் கட்டிடங்கள், மவத்தியொமைகள், வீதிகள் 

மபான்ற பல்மவறு சபாதுநை விடயங்கள் 

அமமக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அமதமபான்று முஸ்லிம் 

மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் அரெ மவமைவாய்ப்புகமைக் 

கணிெமாக வழங்கியிருக்கின்றார்கள். இது வரைாறாகும்.  

இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட யுத்தம் அல்ைது ஆயுதப் 

மபாராட்டம் காரணமாக, இனங்களுக்கிமடயிைான 

திட்டமிடப்பட்ட பிாித்தாளும் தந்திரம் காரணமாக 1985ஆம் 

ஆண்டுக்குப் பின்பு கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ், முஸ்லிம் 

மக்களுக்கு மத்தியில் மவற்றுமமகளும் மபதங்களும் அதிகாித்த 

ஒரு சூழ்நிமையில், அமத ொிவரப் மபெித் தீர்க்க முற்படாமல் 

நிருவாகங்கைில் இனாீதியான கட்டமமப்புக்கள் 

உருவாக்கப்பட்டது மிகவும் துரதிருஷ்டவெமாகும். கல்முமன 

மாநகரத்தில் ஒரு தாய் பிள்மைகள் மபாலிருந்த  தமிழ், முஸ்லிம் 

மக்கள் மத்தியில் முதன்முதலில் நிருவாக ாீதியாக ஒரு பிரமதெ 

செயைகம் மவண்டுசமன்று அக்காைத்தில் இருந்த தமிழீழ 

விடுதமைப் புலிகள் அமமப்பினர் அன்றிருந்த  னாதிபதி 

ஆர்.பிமரமதாஸ அவர்களுடன் நடத்திய மபச்சுவார்த்மதயில் 

முன்மவத்ததன்  காரணமாக 1989 மம, 12ஆம் திகதி ஓர் உப 

பிரமதெ செயைகம்  தமிழ் மக்களுக்சகன்மற  

உருவாக்கப்பட்டது. அது எல்மையுடனான ஓர் உப பிரமதெ 

செயைகமாகமவா அல்ைது பிரமதெ செயைகமாகமவா  

உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் இன்று இந்தப் பிரச்ெிமனமய இந்த 

இடத்தில் மபெமவண்டி வந்திருக்காது. ஆனால், அது 

நிைத்சதாடர்பற்ற ாீதியில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

கல்முமனயின் மகந்திர நிமையமாக இருக்கின்ற நகரங்கள், 

முஸ்லிம் கிராமங்கள், நிைப்பரப்புக்கள், வயல் நிைங்கள், 

அமதமபான்று முஸ்லிம்கைின் சபாருைாதார நாடியாக 

இருக்கின்ற ெந்மதகள், பள்ைிவாெல்கள், சபாதுக் கட்டிடங்கள், 

பாாியைவிைான அரெ நிருவாக அைகுக் கட்டிடங்கள், 

கட்டமமப்புக்கள் மபான்றன கல்முமன பிரமதெ செயைகப் 

பிாிவில் உள்ைடக்கப்படாமல், பைாத்காரமாக அந்த உப 

பிரமதெ செயைகப் பிாிவில் உள்ைடக்கப்பட்டதனால் முஸ்லிம் 

ெமூகம் அநீதிக்குள்ைாக்கப்பட்டது.  

தங்களுக்கு நியாயம் கிமடக்க மவண்டுசமன்பதற்காக 

அஷ்ரஃப் அவர்கள் 1994இல் ஸ்ரீ ைங்கா சுதந்திரக் கட்ெி 

அரொங்கத்மத தன்னுமடய பைத்தினால் ஆட்ெிக்குக் 

சகாண்டுவந்தார்.  அந்த அரொங்கத்தில் பைம் வாய்ந்த ஓர் 

அமமச்ெராக அவர் இருந்தார். அந்தப் பிரமதெ செயைகப் 

பிரச்ெிமனமய தன்னுமடய  அதிகாரத்மதக்சகாண்டு 

ஒருதமைப்பட்ெமாக அவரால் தீர்த்திருக்க முடியும். ஆனால், 

அவர் அவ்வாறு செய்யவில்மை. தமிழ், முஸ்லிம் மக்கைின் 

ஐக்கியத்திற்காக தமிழ்த் தமைமமகளுடன்  மபெி அதமனச் 

சுமுகமாகத் தீர்க்க முற்பட்டார். தமிழ் மக்களுக்சகன்று ஒரு 

பிரமதெ செயைகம், அமதமபான்று ொய்ந்தமருது 

மக்களுக்சகன்று ஒரு பிரமதெ செயைகம், மருதமுமன 

மக்களுக்சகன்று ஒரு பிரமதெ செயைகம், கல்முமன நகர 

மக்களுக்சகன்று ஒரு பிரமதெ செயைகம் என 4 பிரமதெ 

செயைகங்கமை உருவாக்க மவண்டுசமன்று தமைவர் 

அஷ்ரஃப் அவர்கள் விரும்பியிருந்தார். ஆனால், 

துரதிருஷ்டவெமாக அது நமடசபறவில்மை.  சகௌரவ வ ிர 

அமபவர்தன அவர்கள் அமமச்ெராக  இருந்தசபாழுது தமிழ்த் 

மதெியக் கூட்டமமப்மபச் மெர்ந்த சகௌரவ மாமவ. 

மெனாதிரா ா, சகௌரவ சுமந்திரன் ஐயா, முன்னாள் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சகௌரவ மகாடீஸ்வரன் 

ஆகிமயாருடன்  நாங்கள் இந்த விடயங்கமை சுமுகமான 

முமறயில் மபெித் தீர்க்க மவண்டுசமன்பதற்காக பை 

நாட்கைாக இரவு 12.00 - 1.00 மணிவமரயும் கடந்த 

ஆட்ெியில்கூட முயற்ெிகமைச் செய்திருந்மதாம். ஆட்ெி மாற்றம் 

ஏற்பட்ட பின்பு அங்கு தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் அமமதியான 

முமறயில் வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கின்றசபாழுது,  தங்களுமடய 

அரெியல் ஆதாயத்திற்காக, எதிர்காை மாகாணெமபத் 

மதர்தமைக் கருத்திற்சகாண்டு தங்களுமடய வாக்கு 

வங்கிகமை நிரப்பிக் சகாள்வதற்காக இப்சபாழுது மீண்டும்  

இந்தப் பிரச்ெிமனமய ெிைர் மகயில் எடுத்திருக்கிறார்கள். 

இதற்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்மவத் தாருங்கள் என்று நாங்கள் 

அரொங்கத்திடம் சொல்லியிருக்கின்மறாம். இதுெம்பந்தமாக 

எல்மை நிர்ணய ஆமணக்குழுசவான்மற அரொங்கம் 

நியமித்திருக்கின்றது. எதிர்வரும் 6 மாத காைத்தில் நிரந்தரத் 

தீர்மவப் சபறமுடியும். இதுசதாடர்பாக தமிழ், முஸ்லிம் 

தமைவர்கள் மபெி ஒரு தீர்மானத்திற்கு வரமவண்டும். 

அமதவிடுத்து, வரைாறு சதாியாமல், முஸ்லிம்களுக்கு 

நடந்திருக்கின்ற அநீதிகள்பற்றித் சதாியாமல், இங்குவந்து 

சவறுமமன கல்முமன வடக்கு பிரமதெ செயைகத்மதத் 

தரமுயர்த்துங்கள், முஸ்லிம் அரெியல்வாதிகள் இனவாதமாகச் 

செயற்படுகிறார்கள் என்று எங்கமை யாரும் 

குற்றஞ்ொட்டக்கூடாது. தமிழ், முஸ்லிம் மக்களுக்காக கடந்த 

20 வருட காைமாக ஸ்ரீ ைங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ், தமிழ் 

மதெியக் கூட்டமமப்பு எடுத்த தீர்மானத்துடன் ஒட்டியதாக 

ெனாதிபதித் மதாோ்தல்கைின்மபாது பயணித்திருக்கின்றது. 

இதனால், இன்று முஸ்லிம் ெமூகம் சபரும்பான்மம இன 

ெிங்கை மக்கைால் குற்றவாைிக்கூண்டில் 

நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கான விமைமய முஸ்லிம் 

ெமூகம் சகாடுத்துக்சகாண்டிருக்கிறது. இன்று ெமகாதர 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ொணக்கியன் அவர்கள் 

சவட்கமில்ைாமல் சபாய் கூறியிருக்கின்றார்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බබවටම වලව ත්ව සි වඩිහකාව කාව්හ කව තිේබ ්ව ව ටන්ව

ම තුත්රීවටම ව.ව 

 

ගරු එච්.එේ.එේ. හමේස් මහතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
அதாவது, கிழக்கு மாகாண ெமபயில் சபரும்பான்மம 

இனத்தவர் ஒருவமர முதைமமச்ெராகக் சகாண்டுவருவதற்கு 

நாங்கள் முற்படுகின்மறாம் என்று. இந்த மநான்பு காைத்தில் 
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அல்ைாஹ்வின்மீது ெத்தியமாகச் சொல்கின்மறன். அவ்வாறான 

காட்டிக்சகாடுக்கின்ற குடும்பத்திமைா அல்ைது ெமூகத்திமைா 

நாங்கள் பிறக்கவில்மை. நீங்கள் தமிழீழ விடுதமைப் புலிகள் 

இயக்கத்திலிருந்து பிாிந்துவந்த பிள்மையானுமடய கட்ெியின் 

அமமப்பாைராக இருந்திருக்கின்றீர்கள்; தமிழ் மக்கமை 

நசுக்கிய கட்ெி என்று சொல்கின்ற சுதந்திரக் கட்ெியின் 

அமமப்பாைராக நீங்கள் இருந்திருக்கின்றீர்கள். இன்று  

சவட்கமில்ைாமல் இங்கு வந்து ெிறுபான்மம மக்களுமடய 

உாிமமகள் பற்றி நீங்கள் மபசுகின்றீர்கள். உங்களுக்கு நான் 

ெவால்விடுகின்மறன். அம்பாமற மாவட்டத்தில் 70 ெதவீதமான 

தமிழ் மபசும் மக்கள் வாழுகின்றார்கள். அந்த மாவட்டத்மதப் 

பிாித்து,  தமிழ் மபசும் மக்களுக்கான ஒரு மாவட்டத்மதப் 

சபற்றுத்தருமாறு மகாாி உங்கைால் ஏன் மபாராட முடியாது? 

மகவைம்! அம்பாமறக்கு தமிழ் மபசும் ஓர் அரொங்க அதிபமர 

நியமிக்க வக்கில்ைாதவர்கைாக 

இருந்துசகாண்டிருக்கின்றீர்கள். இதற்குக் காரணம், முஸ்லிம் 

இன எதிர்ப்பு அரெியல்மூைமாக தமிழ் மக்கமையும் முஸ்லிம் 

மக்கமையும் மூட்டிவிட்டு, அரெியல் இைாபம் மதடுகின்ற மிகக் 

மகவைமான, இழிவான செயற்பாட்மட ொணக்கியன் அவர்கள் 

செய்துசகாண்டிருப்பதாகும்.  

ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு இமத ொணக்கியன் MPமய 

முஸ்லிம் ெமூகம் தமையில் மவத்துப் புகழ்ந்தது; அவருக்குப் 

சபரும் மதிப்மபக் சகாடுத்தது. இன்று அவர் சதாடர்பில் 

இருந்த நம்பிக்மக சுக்குநூறாகியிருக்கின்றது. இந்த நாட்டிமை 

எத்தமனமயா தமிழ் தமைவர்கள் கண்ணியமான முமறயில் 

இன்றும் இருந்துசகாண்டிருக்கின்ற நிமையில், இன்று 

இனவாதமாக இவர் எங்கமைக் “மகக்கூலி” என்று 

சொல்லுகின்றார். யார் மகக்கூலி என்பமத வரைாறு 

கூறியிருக்கின்றது. அவர் பிள்மையானுமடய ஒரு 

மகக்கூலியாக, ஸ்ரீ ைங்கா சுதந்திரக் கட்ெியின் ஒரு 

மகக்கூலியாக, இந்த நாட்டில் தமிழ் மக்களுமடய 

மபாராட்டத்மதக் காட்டிக்சகாடுத்த ஒரு மகக்கூலியாக 

இருந்திருக்கிறார் என்பமத நான் இங்கு சொல்லிக்சகாள்ை 

விரும்புகின்மறன். அரெியைமமப்பின் 20ஆவது திருத்தத்துக்கு 

நாங்கள் ஆதரவாக வாக்கைித்த விடயம் என்பது, எங்களுமடய 

அரெியல் வியூகமாகும். ெமகாதரர் ொணக்கியன் அவர்கமை, 

அதன் காரணமாகத்தான் இன்று நாங்கள் எங்களுமடய 

ஆள்புைப் பிரமதெங்கமை உங்கைிடமிருந்து 

பாதுகாத்துக்சகாண்டிருக்கின்மறாம் என்று குறிப்பிட்டு, 

விமடசபறுகின்மறன். நன்றி.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්වගු ති්කාවවව්ප කෂ්ඨවම තුත්රීවටම ව.වඑවටම වව්භවවටර්භහවවටහව

 ැතිවබ්ි වේපේ තුේතු.ව 

ඊහඟල වටන්වවී.වවවධව්රිෂ්ඨථ තුවම තුත්රීවටම ව.වබබවටම වලවමිනිත්වටව

ුතකාව කාව්හ කව තිේබ ්ව.ව කාාවව කිරීම ලව නිහමිතව ිේ  කව

ම තුත්රී්වහවව ්භවේ ව  ැතිව නි්වව බබවටම වලව ත්ව ේප ඩිව ේ ්ව් කව

ටතු වපුළු්තුවේ්ි .ව 
 

[பி.ப. 5.12] 

 

ගරු (ආචාර්ය) වී. යාධාක්රිෂ්ඨ්ේන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan ) 
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமை, 

இன்மறய சகாவிட் - 19 சதாடர்பான இந்த விவாதத்திமை 

எங்களுமடய பகுதிகைிமை இருக்கின்ற பிரச்ெிமன மற்றும்  

இந்த நாட்டிலுள்ை பிரச்ெிமனகள் பற்றிப் மபசுவதற்கான 

ெந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிமடத்திருக்கின்றது. இந்த சகாவிட்-19 

யாமரயும் விட்டுமவக்கவில்மை. இன, மத, ொதி, ெமயம், 

நிறம் என்று மபதம் பார்க்காமல் அது உைகத்மதமய 

ஆட்டங்காணச் செய்துசகாண்டிருக்கின்றது. இந்த சகாவிட் 

சதாற்று இப்சபாழுது உைகம் முழுதும் வியாபித்திருப்பமத 

எங்கைால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அரொங்கம் 

என்ற முமறயிமை உாிய நடவடிக்மககமை எடுப்பதுடன், 

சவைிநாட்டு உதவிகமைப் சபற்றுக்சகாண்டு சகாவிட் 

சதாற்றிலிருந்து மக்கள் மீண்டு வருவதற்குத் மதமவயான 

நடவடிக்மககமைச் செய்யமவண்டிய முக்கியமான 

காைகட்டத்திமை நாங்கள் இருக்கின்மறாம். இந்த நிமையில், 

ஆளும் கட்ெி, எதிர்க் கட்ெி என்ற மபதம் இல்ைாமல் நாங்கள் 

எல்மைாரும் ஒன்றுமெர்ந்து இந்த சகாவிட் சதாற்மற 

இல்ைாமற் செய்வதற்கான நடவடிக்மகமய எடுக்கமவண்டும் 

என்பதுதான் என்னுமடய கருத்தாக இருக்கின்றது. நான் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நுவசரலியா மாவட்டத்திமை பை 

பகுதிகள் இப்சபாழுது தனிமமப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

வைப்பமனயில் நில்தண்டாஹின்ன அமதமபாை 

ஹங்குராங்கத்மதயில் ரத்சமதிய, சபாஹவந்தைாமவ 

பகுதியிமை 'இஞ் ஸ்ாீ', 'சஹன்பீல்ட்', 'மபாமடய்ஸ்' மபான்ற 

பகுதிகள் தனிமமப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு 

தனிமமப்படுத்தப்பட்ட - isolated - ெிை இடங்களுக்கு யாரும் 

மபாக முடியாது, அங்கிருந்து சவைிமயறவும் முடியாது என்ற 

சூழ்நிமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறான சூழ்நிமையிமை 

மக்கமைப் பாதுகாக்கமவண்டிய சபாறுப்பு எங்களுக்கு 

இருக்கின்றது என்பமத நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது.  

விமெடமாக,  பதுமை, நுவசரலியா, இரத்தினபுாி மபான்ற 

மமையகப் பகுதிகைிமை இருக்கின்ற, சபருந்மதாட்டத் 

சதாழிலிமை ஈடுபடுகின்ற மக்கள் சகாவிட் சதாற்று ஆரம்பித்த 

நாள்முதல் இன்றுவமரக்கும் தங்களுமடய மவமைகமைச் 

செய்து வருகின்றார்கள். அவர்களுமடய மவமைத் 

தைங்கைிமை சகாவிட் சதாடர்பான அறிவுறுத்தல்கமை 

அல்ைது சதைிவூட்டல்கமை வழங்குவதற்கான 

நடவடிக்மககமை அரொங்கம் முன்சனடுக்கமவண்டுசமன 

நான் இந்த மநரத்திமை  மகட்டுக்சகாள்கின்மறன். மககமைக் 

கழுவாமல், mask பாவிக்காமல் மதாட்டங்கைிமை மவமை 

செய்கின்ற சதாழிைாைர்கமைப் பார்க்கக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. எனமவ, அங்மகயுள்ை சுகாதார அதிகாாிகள் 

இந்த விடயத்தில் மிகவும் கவனஞ்செலுத்த மவண்டும்.  

மதாட்டங்கைிமை மக்கள் அடுத்தடுத்து ையன் அமறகைிமை 

வாழ்கின்ற காரணத்தினால் இந்தச் சுகாதார முமறகமைப் 

மபணுவது மிகமிகக் கஷ்டமான ஒரு செயைாக இருக்கின்றது. 

இமவகமை முமறப்படுத்திச் செய்வதற்கான ெந்தர்ப்பத்மத 

உருவாக்கித் தருவதற்கான நடவடிக்மகமய அங்கிருக்கின்ற 

சுகாதார அதிகாாிகள் எடுக்கமவண்டும் எனவும் நான் இந்த 

மநரத்திமை மகட்டுக்சகாள்கின்மறன்.   

அண்மமயிமை நுவசரலியா Municipal Council area 

இலுள்ை 54 மபருக்குக் சகாவிட் சதாற்று 

உண்டாகியிருக்கின்றது.  இந்த சகாவிட்  சதாற்றுத் 

சதாடர்பில் கடந்த 28ஆம் திகதி PCR பாிமொதமனகள் 

செய்யப்பட்டன. ஆனால், மநற்றுத்தான் அதன் results வந்தது. 

இந்த 8 நாட்கைாக அந்த மக்கள் அங்கும் இங்கும் திாிந்து 

ஏமனய மக்கமைாடு பழகுகின்றமபாது இன்னும் பைருக்கு இது 

பரவியிருக்கைாம். ஆகமவ, அந்த resultsஐ ஓாிரு நாட்கைிமை 

சகாடுப்பதற்குாிய ஏற்பாடு செய்யப்பட மவண்டும்.  

இல்ைாவிட்டால், இந்தத் சதாற்றுப் பரவுவதற்கு இதுவும் ஒரு 

காரணமாக இருக்கும்.  நுவசரலியா மாவட்டத்திமை 

கிட்டத்தட்ட 810,000 மக்கள் வாழ்கின்றார்கள்.  ஆனால், அந்த 

810,000 மக்களுக்கும் PCR பாிமொதமன செய்வசதன்பது 
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கஷ்டமான செயல் என்பது எல்மைாருக்கும் சதாிந்த 

விடயமாகும். இருந்தாலும், நுவசரலியாப் பகுதியிமை PCR 

பாிமொதமன செய்வது மிகமிகக் குமறவாக இருக்கின்றது.  

நான் காமையிமை RDHS உடன் மபெிமனன். Nuwara Eliya 

Hospitalஇல் மட்டும்தான் PCR machine இருப்பதாக 

அப்மபாது சொல்ைப்பட்டது. அதாவது, நுவசரலியா 

மாவட்டத்துக்கு ஒமரசயாரு PCR machine தான் 

இருக்கின்றது. அதில் ஒருநாமைக்கு 300 மபருக்கு 

மட்டும்தான் PCR test இமனச் செய்ய முடியும்.  இவ்வாறு 

நாசைான்றுக்கு 300 மபருக்கு மட்டும் PCR test 

செய்கின்றமபாது எத்தமன நாட்கள் - எவ்வைவு காைம் 

மபாகுசமன்று நாங்கள் ெற்றுச் ெிந்தித்துப் பார்க்கமவண்டும்.  

சகௌரவ சுகாதார அமமச்ெர் அவர்கள் இங்கு இருந்தார்.  

இப்மபாது அவர் ெமபயில் இல்மை. எனமவ, நுவசரலியா 

மாவட்டத்துக்கு இன்னுசமாரு PCR machineஐ வழங்கி 

அதமனக் ஹற்றன் பகுதிக்குக் சகாடுக்கமவண்டும் 

என்பதமன நான் இந்த மநரத்திமை இந்தச் ெமபக்கு 

என்னுமடய மகாாிக்மகயாக முன்மவக்கின்மறன்.   

நுவசரலியாவிமை இப்சபாழுது positive ஆனவர்கமைத் 

தனிமமப்படுத்துவதற்கு 3 இடங்கள் 

எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  Kande Ela Youth Centre, 

Maskeliya District Hospital, Lindula District Hospital ஆகிய 

3 இடங்கமை இன்று சதாிவு செய்திருக்கின்றார்கள். 

அதற்காக எனது நன்றிமயத் சதாிவித்துக்சகாள்கின்மறன்.  

எதிர்காைத்திமை positive ஆனவர்கமை அவற்றில் 

தங்கமவத்துப் பாீட்ெிப்பதற்கான நடவடிக்மகமய 

எடுக்கமவண்டும். சகாழும்பிலிருந்து அதிகமான மக்கள் 

நுவசரலியாவுக்கு வருவதன் காரணமாக நுவசரலியாவுக்கு 

வரும் வழியிமை, கினிகத்தமனயிமை இருக்கின்ற களுசகை 

என்ற இடத்திமை அதிகமான PCR பாிமொதமனகள் 

செய்யப்பட்டன. அவ்வாறு PCR பாிமொதமனகள் 

செய்யப்பட்டவர்கைில் 50 வீதமானவர்களுக்குக் சகாவிட் 

சதாற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக அறிவுறுத்தியிருக்கின்றார்கள்.  

ஆகமவ, அதிகமான பாிமொதமனகமை அந்த இடங்கைிமை 

செய்யமவண்டும் எனவும் நான் இந்த இடத்திமை 

மகட்டுக்சகாள்ை விரும்புகின்மறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බබවටම වලවත්වසි වඩිවේ කාකාවකාව්හ කවතිේබ ්ව.ව 
 

ගරු (ආචාර්ය) වී. යාධාක්රිෂ්ඨ්ේන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ම ලව්ැඩිපුවවකාව්හවටතු වපුළු්තුවේතු  වූල්ව් වරූඪවටන්ව

ම තුත්රීවටම නි  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සි වඩිවේ කාි වතිේබතුේතු.ව 
 

ගරු (ආචාර්ය) වී. යාධාක්රිෂ්ඨ්ේන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
நுவசரலியா மாவட்டத்திமை சகாவிட் பரவுவதற்கு 

முக்கியமான காரணம் நுவசரலியாவிமை நமடசபற்ற 

வெந்தகாை உற்ெவம் என்பது எல்மைாருக்கும் சதாியும்.   

கிட்டத்தட்ட 5 இைட்ெம் மபாோ் நுவசரலியாவுக்கு வந்து 

மபானதன் காரணமாகத்தான் நுவசரலியா மாவட்டத்தில் 

அதிகமாமனாருக்குக் சகாவிட் சதாற்று 

உண்டாகியிருக்கின்றது; நாட்டிலும் அதிகமாமனாருக்குக் 

சகாவிட் சதாற்று உண்டாகியிருக்கின்றது.  இவ்வாறான 

சூழ்நிமையில், கைியாட்டங்கள் மதமவயா?  என்பமத நாங்கள் 

சதாிந்துசகாள்ை மவண்டும்.  ஆகமவ, இவற்மறக் 

கருத்திற்சகாண்டு அரொங்கம் இவ்வாறானவர்களுக்சகதிராக 

நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டும் எனவும் இந்த இடத்தில் 

மகட்டுக்சகாள்கின்மறன்.  அவர் எல்ைா நடவடிக்மககமையும் 

Governor of the Central Provinceஇன் அனுமதியுடன்தான் 

செய்திருக்கின்றார்.  Governor of the Central Province எல்ைா 

நிகழ்வுகைிலும் கைந்துசகாண்டிருந்தார்.  ஆனால், இப்சபாழுது 

Mayorக்கு எதிராக நடவடிக்மக எடுக்கின்றார். நுவசரலியா 

மாநகர ெமபயின் Mayor பாவம்! இது எந்த விதத்தில் 

நியாயசமன்று எனக்குத் சதாியவில்மை.  ஆகமவ, 

எங்மகாசவாரு தவறு நடந்ததற்காக அந்த Mayorஐ இப்படிப் 

பழிவாங்குவது என்பது  சபாருத்தமில்ைாத ஒரு செயல் என்பமத 

நான் கூறிக்சகாள்ை விரும்புகின்மறன்.   

இன்று இந்தியாவிமை இைட்ெக்கணக்கான மக்கள் 

இறந்துசகாண்டிருப்பமத நாங்கள் TV மூைமாகப் 

பார்த்துக்சகாண்டிருக்கின்மறாம். இன்று உைகத்திமை சகாவிட்-

19 மூைமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக இந்தியா 

இருப்பமதயும் எங்கைால் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

இந்தியா எங்களுமடய அயல் நாடு; எங்களுக்கு உதவி 

செய்கின்ற நாடு. இவ்வாறிருக்கும்மபாது அந்த நாட்டிமை 

இவ்வாறு ஒரு சூழ்நிமை ஏற்படும்சபாழுது எங்கள் நாட்டின் 

ொர்பாகவும் எங்களுமடய அனுதாபங்கமைத் சதாிவிக்க 

மவண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது. அந்த வமகயில், அங்கு 

சகாவிட்-19 உடன் மபாராடிக்சகாண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கும் 

இந்திய பிரதம மந்திாி நமரந்திர மமாடி அவர்களுக்கும் 

முதைமமச்ெர்களுக்கும் எங்களுமடய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கமை 

இந்த மநரத்திமை நாங்கள் சதாிவித்துக்சகாள்கின்மறாம்.  

இந்த நாட்டிமை இன்று மபெப்படுகின்ற இன்னுசமாரு 

விடயம் என்னசவன்றால், இரொயன உரம் மற்றும் 

கிருமிநாெினிகள் ெம்பந்தமானதாகும். இவற்மறப்  

பாவிக்கக்கூடாசதன்று மமதகு  னாதிபதி அவர்கள் 

அறிவித்திருக்கின்றார். அது நல்ை ஒரு திட்டம்; நாங்கள் அமத 

வரமவற்கின்மறாம். இதமன உடனடியாகச் செய்வதற்கு 

முயற்ெிப்பார்கமையானால் விவொயத்துமற மிகவும் 

அதைபாதைத்திற்குத் தள்ைப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிமை ஏற்படும். 

இதமன  ක්රම ේහතු වක්රම ේහතු  - படிப்படியாகச் செய்யமவண்டுமம 

தவிர, ஒமரயடியாகச் செய்ய முற்பட்டால் விவொயிகளுக்கு 

பல்மவறு ெிக்கல்கள்  ஏற்படும்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටන්වම තුත්රීවටම නි වබබවටම වලවනිහමිතවකාව්හවි්්ව ි .වවවවවව           
 

ගරු (ආචාර්ය) වී. යාධාක්රිෂ්ඨ්ේන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
Sir, give me one more minute, please.  

அமதமபாை, மதயிமைத் மதாட்டத் சதாழிைாைர்களுக்கு 

மதயிமைத் மதாட்டங்கைிமை உரம் மபாடாமல் சகாழுந்து 

பறிப்பது என்பது ொதாரண விஷயம் அல்ை.  கிருமிநாெினிகள் 

பாவிக்காததன் காரணமாக சகாழுந்துகள் நாெமாகிப் மபாவமத 

இப்சபாழுது எங்கைால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

இரொயன உரம் பாவிப்பமதமயா, கிருமிநாெினிகள் 

பாவிப்பமதமயா நாங்கள் வரமவற்காவிட்டாலும், இவ்வாறு 

ெட்டம் சகாண்டுவரும் மபாது எல்ைாவற்மறயும் 

கருத்திற்சகாண்டு நியாயமான முமறயில் ெட்டங்கள் 

சகாண்டுவரப்பட மவண்டுசமன்பமத நான் இந்த மநரத்திமை 

சதாிவித்துக்சகாள்ை விரும்புகின்மறன். நன்றி.  
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[ටන්ව1ආරවර්හ වවී.වවවධව්රිෂ්ඨථ තුවම ුතවව  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීහඟවල ව ටන්ව ේ ක.පී.එ්ථ.ව කුම වවන්රිව ම තුත්රීවටම වව [්භවව ටර්භහව
වටහව ැත.  

ටන්වගු ති්කාවවව්ප කෂ්ඨවම තුත්රීවටම ව.ව බබවටම වලව සි වඩිව 8කාව

කාව්හ කවතිේබ ්ව. 

 
[ි.භව.ව5.11 ව 

 

ගරු ගුේතිලක යාජාපක්ෂ්ඨ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிைக ரா பக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

ූල්ව් වරූඪවටන්වම තුත්රීවටම නි වි විපලවකාාවවකාවතු වන්දුවීව

තිේබතුේතුව ේකා සිඩ්ව ්්ාටතහව ිේප්ව වලව පම   කව ේ  ් ව වේළුව

ේ්යකාහම වේ්හවවටත්වේම  ේු තකාි .වව 

ේකා සිඩ්-29ව්්ාටතේතවපහවේවරැල්  ්විේප්වවේට්වපලතුවටත්තව

ේ ්වේ විතිටන්ව් වකරපතිවේටයධවභහවවව්ප කෂ්ඨවම ැතිවටම වවේම්ව

වේට්ව් තව්වේකා සිඩ්-29ව්ය් ේහතුවේබ්වවවටැනීම ලවවලවlock 

down කාව්වවක්රම ්ත්් වසිකරම ත්් වම ැ සිතුවවලවපව් හවකාහව.ව

ේ්යකාේතවබ්්ත්වහැි  වධ ්ත්වහැි වකිහවවටතු වව.ේම රිකාව් ව

එාට්තුතහ ව්රා හ ව්ර්ම නිහ වඉතවමේහව්ැනිවවල්්වමිනිසුතුවම ුව

පවේර්වම ැරීව්ැේලද්දී වේකා චිරවවධ හ වබ්හවතිුද ත් වේකා චිරවව

  කතිම ත්ව ම් ත්ව ඒව තත්ත්්හව පව් හව කාවව ටැනීම ලව ඒව ිහලව

ේ  ුැකිවවූවේම  ේු තකා වඉතවම වසුළුවම ව ව්ාඛයව් කව්ුවසුළුව

ආ්වන තහතුව්ාඛයව්කාලවසීම වවේ්මිතුවේකා සිඩ්වපහවේවරැල්  ේ්තුව

ිේප්ව ් තව්ව ේබ්වවව ටතු ව ිේප්ව වව්යව  වහකාහවලව පුළු්තුව

ම්ේණ්වඒවනි්වි .ව 

ේ්යකාේතවවල්ල්  ව138කිතුවේකා සිඩ්ව්්ාටතහවපව් හවකාහව

වල්ල්  ව ිතවව 20්ැනිව තැ ලව ිේප්ව වලව පත්ව කාවව ටැනීම ලව ිේප්ව

් වකරපතිවටම වව ්ම ත්ව ම් ව.ව ් වකරපතිවටම වව ්වේබම ව වේට්ව

් තව්ත්ව ඒව කාවව හව ේු ඳිතුව ේත්න්ම්ව ේබ්න්ම්ව කාවේට ව

ආව කෂ්ඨකාව ිා ව ේම තුම වජ් යව ිා ව ්ම ඟව එකාලව එකාවටව ේ්්වව

කාලුතවටව කාහව නි්වව ව එහව ම ැඬව පැ්ැත්වීම ලව ිපලව පුළු්තුව ම් ව.ව

 වේත් වඊලවඑුවවගිහ වඊලව්ඩවවේ් ්ථවආකාවවේහතුවවමතවනවරැල්  ්ව

වලව පුවවව පැතිේවමිතුව ප්ත් වව ේම්ව ේම  ේු ේත්ව වලලව ආ වහව

කාව ව පිරි් කව ුැමිහල ව ්වතිහලවආ වහව කාව ව පිරි් කව ුැමිහලව

ිපිවන්හලුේ  වවප කෂ්ඨවේේ හකිතුවේත ව්වඑ කසිහවුතවටි .වේම  කා  ව

ේම්ව ේකා සිඩ්ව ්්ාටතහලව ේේවීපී  ව යූඑතුපී  ව ශ්රීව ්ාකාවව නි ු්ථව

ප කෂ්ඨහ  වේප දුවේපවවේ  වකිහ්වවඑකා කව ැුැ.වන්ාු්  වේ ම හ  ව

වේ්ථමේම්  ව බර්ටර් ව කිහ්වව එකාකුත්ව  ැුැ.ව එේුම ව  ම්ව ේම්ව

න්හල්  ්ලම ව වේතර ව ේ තු ව ඕ ෑව ිපිම ි .ව ඒව නි්වව ිපිව ේපවලව

ආේ් ත්ව ව ේම්ව ේද්ව ම ැ සිතුව ව පව් හවකාවව ටතු ව පුළු්තු.ව ම ම ව

 තු වවසිකරහලවව්ේතව්ා්ර්ධ වකාලුතවටව්ඳුවවේ්තුවකාවවතිුද වව

වේ ල්  ්මේතුවන්පිහල්  වබිමේහ ව80කාලවඑුවවගිහවවේ ් කවිේප්වවේට්ව

ිහිා්කාව් තව්වේබ්වවවටැනීම ව්ඳුවවසිහ ම්වකාහව.ව 

ේම්වි්්ථාවේ විේප්වවලවේ් වවල්ල්  ව්ම ඟව්ා්තු  හවකාවව

බැලු්වම  ව ිේප්ව වේට්ව ත්ම ත්ව 225 000කාලව ්ඩවව ිඩුව ්ාඛයව් කව

තම ි ව ආ්වන තහතුව ුවේව ම්ේණ්.ව ි ව ් ව සිලව එි තුව ් කෂ්ඨහකාලව

්ැඩිව ්රම ව හ කව සු්ව වීවනිේ්්ථ්්ලව ගිහිතුවතිේබ ්ව.ව ්රතිකාවවව

්බමිතුව න්මිතුේතුවආ්වන තහතුව 21 000 කව සිතවව පිරි් ක.ව ිපිව ඒව

ආකාවවේහතුව කාලුතවටව කාව ේකා ලව ිේප්ව ්ැඩිම ුල්  ව ්ේුය වහවව

්වේබව ඉතු ව ඉතුන හවේ ව තත්ත්්හව පිළිබඳ්ව ිවේවටේ්තුව කාාවව

කාවතු වි් යව ැුැ.වි වම වධයවවටළිතුවඋේද්වු්්වඉතුන හවේ ව

තත්ත්්හව  ැකාව බ්වව ටතු ව ිපලව පුළු්තු.ව එ වව ුදදුතුව ්ුතුේ්ේව

උත්පත්තිහව්බපුවභවවතවේද් ේතවසි ව්වවම ුුක්වවවවවටතුබිහව.තිව

වීවමිනි්ථසුවම ැරීව්ැේලද්දීවඋතු්ුතුේ්ේවවත වසූත්රහවේද්  වවකාවව

ඒව භවවරණහව ් තව්ව ේබ්වවව ටත්තව.ව ේම්ව ්වේබව ්්ාටතව තත්ත්්ව

ේකා ි ව ේම  ේු ේත් ව ේකා ි ව ේ්්වේ ව එ ්ව ව කිහ ව එකාව

කාවල්ත්වහිතවවටතු වබැුැ.වඒ්වවකාවල්ත්වපව් හවකාවවටතු ත්ව

බැුැ.විපිවපුා මවකාව්ේතවිු්වවතිේබ ්ව වේප ත්වපත්්්වකිහ්වව

තිේබ ්වව ිරණතේතවවේතර ව ේට ඩවටැලු්වවකිහ්ව.ව ව ිපිවකා් ව්ත්ව

හිවටේ ව  ැුැ ව වේතර ව ේට ඩව ට්ි ව කිහ්ව.ව  වේත් ව වේතර ව ේට ඩව

ටැලු්ව.වඒේකාතුවතම ි විපිවඉේට වටත්ේත් වඉතිුව්ේතවකිහ්වව

තිේබ ව ේද්ව ්තයහ කව කිහ්ව.ව ව ිපිව 1004දීව .්ථව ේ ේකාතුම ව

 ැ කකාව;ව ිත්සිතු ව ව වේතරදුව වහව ම න්තුව ිේප්ව ් තව්ේබව ජීසිතව

බිමේටත්වආකාවවහ.ව 

ිේප්වආණ්ඩුවප කෂ්ඨහල වවේට්ව් තව්ලව්වේබම වසිප කෂ්ඨහලත්ව

ි ව ්ටකීම  කව තිේබ ්ව.ව ආණ්ඩු්ව පිළිබඳව සිේ ර ව තිේබතු ව

පුළු්තු.වඒ්වවඕ ෑවේ්්ව්කාවකාවටතු වපුළු්තු.වව වේත් වවි වඊලව

්ඩවව වල කව ුැමිහලව න්තවව ිපිව ුැම ව ේ  වම වකාලුතවටවකාහව ුතවටි .ව

ඉතුන හවේ ව ්වතිතුව න්හව ට   කව හිමිහත් ව ේද් පව් ව ප කෂ්ඨව

ිුක්ව ේකා චිරවව ේබදීව න්මිහත්ව බම්තුව ඉතුන හවුකව ්වතිකාහතුව

ුැමිහලවතම ි ව්ය් හකාදීවේම තුම වුැම වි්්ථාව්කාදීම වකාලුතවටව

කාවතුේතු.ව  වේත් ව ි්ව් ව්කාලව ිේප්ව වේට්ව සිප කෂ්ඨහව ේම්ව

ි්්ථාවේ ත්ව ේබ වව න ේතව ම වළුව බව ්ව.ව ේවයගීතුව ්ැඩිව ේ් ්වව

 ම්වේු ඳි .වමිනි්ථසුවම ැේව ්වව ම්වේු ඳි .වආ්වන තේහයව්ැඩිව

ේ් ්වව  ම්ව ේු ඳි .ව එේුම ව හිත ව කාව්කාණ්ණිව සිප කෂ්ඨහ ක 
බ්ලව ි ව බම්තුව පත්ව ේ්්වව තිේබ ්ව.ව ිේප්ව ් වකරපතිවටම වව

ඉතුන හවේ්තුව එතු ත්ව මිකාව ේටතු්තු ව ්ැඩව කාලුතවටව කාව්වි ව

තිුදේණ්.වි වඋේද්ත්විපිවඒවටැ වකාාවවකාහව.ව 
  

ඉතුන හව්ලව ේම්ව ්ර ථ හව ම්ේණ්ව ැත් ම්ව ව ේම්ව ේ් ව ේකා ලව

ිේප්වවේට්ව් තව්ලව වඑතු තව්බවවදී්වවේට ඩ කවදුවලවේවයටහව

පව් හවකාවටතු වතිුද ව.විපිවසිප කෂ්ඨහලවකිහ ්ව ව්ටකි්වුතවටව

සිප කෂ්ඨහ කව ුැමිහලව ේම්ව ි්්ථාවේ දීව ව්හව සිේ ර හව ේ  කාවව

් තව්ව ේ්ුකේ්තු ව ් තව්ේබව පැත්ේත්ව හිලේට ව වලත් ව

්වතිහත්වේබ්වවවටතු වවඒ්වලව්ුවහවේ තු වකිහ්ව.වඑේුම ව ැතිව

ම්ේ  ත්ව තවේතු වතුේ්ේ්වලව ේම්ව වේට්ව ් තව්ව  වපව කාවි .ව

ඉතුන හවේ වඒව එතු තව්වේබම වත්ත්ව වල්ල්  ව වවශිහ කවඑතු ත්ව

නිප ්වවතිේබ ්ව.ව 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බබවටම වලව ්ැබීව තිේබ ව කාව්හව ි්්තු.ව ව කාාව්ව ි්්තුව

කාවතු  වටන්වම තුත්රීවටම නි.ව 

 
ගරු ගුේතිලක යාජාපක්ෂ්ඨ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிைக ரா பக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

චී ේතවඑතු ත-වව[බවධවවකිරීම් වවකිහ්වව්ම ුවවිහවකිහ ්ව.ව

 වේත්වවල්ල්  ව85කාලවඒවඑතු තවදී්වවතිේබ ්ව.විපිවආණ්ඩු්ලව

කිහතුේතු ව චී ේහතුව ේුයව ඉතුන හවේ්තුව ේුයව .ේම රිකාවේ්තුව

ේුයවන්න්හවේ්තුවේුයවේ් ත්වේකා ි වවලකිතුවේුයවඒවඑතු ත්ව

පුළු්තුවතවම්ව ඉ කම  ලව ේට ැල්  ්වව ිේප්ව වේට්ව ් තව්ලව්බවව

දී්වවබම්තුවේ්ුකේ්තුවඒවුතවටකාම වඉටුවකාවතු වකිහ්වි .ව්ැඩිකාල්  ව

හතු ව ේ  දීව එහව ඉෂ්ඨථලව කාව ව බ්ලව ිපලව ේ් කුව සි ථ්ව්හ කව

තිේබ ්ව.ව පහවේව ව රැල්  ්වම ැඬවපැ්ැත්වූ්වව්වේබවේ ්ැනිවරැල්  ්ව

ඉ කම නිතුවම ැඬවප්ත්්තු විේප්විතිටන්ව් වකරපතිවටම වල විේප්ව

ටන්ව ිටම ැතිවටම වල ව ිේප්ව ප කෂ්ඨේතව -ශ්රීව ්ාකාවව ේප දු් ව
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පවර්මේේම්තුවට් 

ේපවවේේණ්-ව නිර්ම වතෘව ටන්ව බැන්ල්  ව වව්ප කෂ්ඨව ම ැතිවටම වව .වටළුව

.ම තිව ම ණ්ඩ්හලව   කතිහව ජධර්හහ ව  හ වව ුවවේදුන්්තුේබව

පිහිල ව ආශිර්්ව හව ්ැේබ්්වි ව ්රවර්ා වව කාවමිතුව ම ේබව කාාව්ව

ි්්තුවකාව ්ව.ව 

්ථවටතිි . 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ි ව ව න  ව ්භව්ව කාල්  ව තබ ව ි්්ථාවේ ව ඉන රිපත්ව කාහව

ේහය් ව්ලව්ම්බතුධවවසි්ව හවත්දුවලත්වපැ්ැත්වීම වපිණි්වේුලව

න  හව  ක්වවකාල්  වතබ වබ්ව්භව්ලව තු්ුකවකාැම ැත්ේතමි. 

එකේහි  මේලාව අ.භා.  5.30  වූමයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමා විසින් ර ්නය මනොවිමසා පාර්ලිමේන්තුව කේ ත න ල ජ. 

පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකූලව    0 1 මැයි 05 වන  දාදා පූ.භා. 
10.00 වන මතක් කේ ගිම ය. 

 
அப்சபாழுது, பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடமவ, மாண்புமிகு தமைமம 

தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமமைமய பாராளு 

மன்றத்மத ஒத்திமவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், 2021 மம 05, புதன்கிழமம மு.ப.10.00 

மணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Wednesday, 

05th May, 2021. 
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[ටන්වගු ති්කාවවව්ප කෂ්ඨවම ුතවව  



 

 

 

 

 
 

සැ.යු. 
 

ේම ම ව්වර්තවේ වි්්ව වවේද්ර හව්ඳුවව ථ්්කීහවකාාව්්වනි්ැවන වකාහවුතවටවතැතුව  ක්ුකවරින්වම තුත්රීතුවමිතුවපිලපත කවේට  
වනි්ැවන වකාහවුතවටවආකාවවහවඑහිවපැුැන මේ්ව්කු වවේකා ල වපිලපතව්ැබීවේ ්තිහ කවේ  ඉ කම ්වව 

හැන්සාඩ් ්ා ථ්කාවවකාවේ්තව්ැේබ වේ ේ්වඑසිහවුතවටහ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் செய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமை தமது பிரதியில் சதைிவாகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படாத பிரதி கிமடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்ொட் பதிப்பாெிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

මකොළල 5  මපොේමහේන්මගෝ  රීරුළපන පාය  අාක 123 දයන ස්ථානමයහි ළිහිටි 

යජාම  රවෘත්ති මදපාර්තමේන්තුමේ ළිහිටි යජාම  රකා න කාර්යාා මයන්  

මිල  ජ ගත හැක. 
 

මමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk මවේ අ්විමයන්  

 ාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமை  

இை. 163, கிருைப்பமன வீதி, சபால்மஹன்சகாட,  சகாழும்பு 5இல் அமமந்துள்ை  

அரொங்க தகவல் திமணக்கைத்தின் அரொங்க சவைியீடுகள் அலுவைகத்தில்   

பணம் செலுத்திப் சபற்றுக்சகாள்ைைாம். 

 

 

இந்த ஹன்ொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தைத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். 

 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 
www.parliament.lk 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ශ්රීව්ාකාවවව්ේතවවේද්ර වේ පවර්තේම්තුවටේ වවේද්ර හවකාව ව්දී. 


	2021.05.04 (283-1) - 1st Part   without crops
	2021.05.04 (283-1) - 1st Vol 2nd Part  without crop marks

