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පූ.ාා. 9.30ට පාර්ලිගම්න්තුව රැස් විය.   

කාානායකතුො [ ුණ ෙහින්ද යාපා අගේවර්ධාන ෙහ්තා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அசபெர்தன] 

தமலமை ெகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

නිගේදන 
அறிெிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 

පාර්ලිගම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සාා 

රැස්වීෙ 
பொரொளுைன்ற அலுெல்கள் பற்றிய குழுக் 

கூட்டம் 
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 

BUSINESS 
 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේ රැස්වීමක් 2020 
අශගෝස්තු මස 28වන සිකුරාදා, එනේ අද දින පූර්ව භාග 11.00ට 
කාරක සභා කාමර අංක 03හිදී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, ඊට 

පැමිණ සහභාගි වන ශලස සියලු ගරු සභික මන්ත්රීවරුන්ට  දැම්ේ 
දීමට කැමැත්ශතමි. 

   

ලිපි ගල්ඛනාදිය පිළි ැන්වීෙ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i)   2019 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ වාර්ක ක වාර්තාව   

(ii)  2019 වර්ෂය සඳහා මුදල් අමාතාං ශේ වාර්ක ක වාර්තාව  

(iii)   වසර මැද රාජ ූලල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 2020  සහ 

(iv)   පූර්ව මැතිවරණ අයවැය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 2020- 
[අග්රාමාත, මුදල් අමාත, ුද්ධශ ාසන, ආගමික හා 
සංසක්ෘතික කටයුතු අමාත සහ නාගිකක සංවර්ශන හා 
නිවාස අමාතතුමා ශවම්වට ගරු දිශන්ෂ ් ුණණවර්ශන 
මහතා] 

 

ගපෞද් ලිකව දැනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රශ්්නය 
தனி அறிெித்தல் மூல ெினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

රජගේ ගසේවයට අලුතින් බඳවා  ත් අයගක ගසේවය 

අවසන් කිරීෙ 
அரச சசமெக்குப்   புதிதொக ஆட்சசொோ்ப்புச் 

தசய்யப்பட்டெர்களின் சசமெமய முடிவுறுத்தல் 
SERVICE TERMINATION OF NEW RECRUITS TO PUBLIC 

SERIVCE  
 

 ුණ සජිත් ගප්රේෙදාස ෙහ්තා (විුණද්ධා පාර්ශ්්වගේ 
නායකතුො)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிசரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය 20වන දා අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා "එක රටක් - එක නීතියක්" යන ශත්මාව යටශත් 
වර්තමාන රජශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය දදිිකපත්  කාා. නමුත් අද දින 

මා ශේ ගරු සභාවට දදිිකපත් කරන්ශන්, "එක රටක් - එක 
නීතියක්" ක්රියාත්මක කරන බවට ප්රකා  කරන වර්තමාන රජය 
විසින් සිදු කර ඇති බරපතා අසාශාරණයක් පිළිබඳවයි. පසුගිය 

රජය විසින් රජශේ ශසේවයට ශමන්ම පූර්ණ කාලීන පුහුණුව සඳහා 
විවිශ අමාතාං , ශදපාර්තශේන්තු හා වවස්ථාපිත ආයතනවලට 
බඳවා ගම් ලැබූ පත්වීේලාභින්ශේ ශසේවය අත්තශනෝමතික ශලස 

අවසන් ශකොට තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම අමාත ම්ඩලල 
තීරණයක් පිකදි, එවකට ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ිකක කටයුතු 
අමාතාං ය හරහා පූර්ණකාලීන පුහුණුවට බඳවා ගත් වාපෘති 

සහායක නිලශාිකන් 6,800ක් පමණ පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට 
ශපර ප්රාශ්ධය ය ශල්කේ කාර්යාලවල ශසේවයට වාර්තා කරම් 
ලැුදවා. නමුත් ජාතික මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ උපශදස් මත, 
මැතිවරණය අවසන් වන ශතක් ඔවුන් ශසේවයට වාර්තා කිරීම 

තාවකාලිකව අත්හිටවම් ලැුදවා. ශකශසේ වුවද, ජනාධිපතිවරණය 
අවසන් වී දැනට මාස නවයක් පමණ ගත වී ඇතත්, ඔවුන් නැවත 
ශසේවයට කැඳවීමට රජය ක්රියාශකොට ශනොමැත.  

එශසේම, අමාත ම්ඩලලය විසින් 201..0..1වවන දින පැවැති 
අමාත ම්ඩලල රැස්වීශේදී ගම් ලැබූ තීන්දුවක් අම්ව නිකුත් 
කරන ලද රාජ පිකපාලන ක්රශල්  අංක 2./201. මිනන් රාජ 
ශසේවය, පාාත් රාජ ශසේවය, රාජ සංස්ථා හා වවසථ්ාපිත 
ම්ඩලලවල ශසේවයට තාවකාලික, අනියේ, ආශ්ධ ක, ශකොන්ත්රාත් 

ශහෝ සහන පදනම මත බඳවාශගන ඇති 201..0..01 වන දිනට 
අ ්ඩලව දින 180කට වලා සතුටුදායක ශසේවා කාලයක් සේපූර්ණ 
කරන ලද කාමනාකරණ සහකාර නිලශාිකන් හා ප්රාථමික 

 ශරේණිවලවල නිලශාිකන් ස්ිකර කිරීමට උපශදස් ශදම් ලැබූවද, ජාතික 
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ උපශදස් මත මැතිවරණය අවසන් 
වන ශතක් එයද ක්රියාත්මක කිරීම තාවකාලිකව අත් හිටුවම් 

ලැුදවා. ශකශසේ වුවද, ශමශතක් ඒ අය නැවත ශසේවයට කැඳවීමට 
රජය කටයුතු කර නැහැ. ශමම කරුණ සේබන්ශ අමාත ම්ඩලල 
තීරණ හා රාජ පිකපාලන අමාතාං ය මිනන් නිකුත් කර ඇති 

ක්රශල්  සියල්ල  හැන්සා්ගගත කිරීම සඳහා මා සාා ත* 
කරනවා. 

 

විශ ේෂශයන්ම, මා විෂය භාර අමාතවරයා ව ශයන් කටයුතු 
කා නිවාස අමාතාං ය යටශත් පැවැති නිවාස සංවර්ශන 
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සභාශේසය මත තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

අධිකාිකශේ ශසේවකයන් වි ාල පිිකසක්ද ශේ ශහේතුශවන් දැඩි 
අසාශාරණයකට මුහුණ දී සිටිනවා. මීට අමතරව,  ලංකා  නිජ 
ශතල් නීතිගත සංස්ථාව, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාිකය, ජාතික නිවාස 
සංවර්ශන අධිකාිකය වැනි ආයතනවලට බඳවා ගත් ශසේවකයන්, 
අශාපන අමාතාං ය හරහා බඳවා ගත් පාසල් ශස   සහකාර 
ශසේවකයන්, පුරාවිදා කේකරුවන්, ශස   අමාතාං යට බඳවා 
ගත් ක්ශෂේත්ර මදුරු මර්දන සහායකරුවන්, සමෘ්ධධි බැංකු සඳහා 
බඳවා ගත් පිකගණක සහායකරුවන්, වනජීවී ශදපාර්තශේන්තුවට 
බඳවා ගත් විදුලි වැට නලත්තු සහායකරුවන් වැනි ශසේවකයන් 
වි ාල පිිකසකශේ ශසේවයද ශේ වන විට අත්තශනෝමතිකව අවසන් 
කර තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම රජය විසින් යේ පත්වීේ 
ලිපියක් නිකු ත් ශකොට ශසේවයට කැඳවූ පසුව, පත්වීේ අවසන් කිරීම 
බලවත් අසාශාරණයකි. ශමශලස පත්වීේ ලැබූ ශබොශහොමයක් 
ශදනා ශප ්ධගලික අං ශේ කරමින් සිටි රැකියාවලින් දවත් ශවලා 
රජශේ රැකියාවලට පැමිණ ඇති අතර, දන් අනතුරුව රජශේ 
පත්වීම ද අවලංුණ වීම ශහේතුශවන් දැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පා 
සිටිනවා. රාජ බලයට පත්වන ශ්ධ පාලන පක්ෂ විටින් විට 
ශවනස් වුවද, රජශයන් ලබා ශදන පත්වීේ මැතිවරණ 
පැවැත්වීශමන් අනතුරුව අවලංුණ කිරීම දතාම වැරදිසහගත 
පූර්වාදර් යක් බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ශමම දැඩි 
අසාශාරණය සේබන්ශශයන් පහත ප්ර න් සඳහා රජශයන් පිළිතුරු 
සහ පැහැදිලි කිරීේ බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

(1) රජය විසින් පත්වීේ ලිපියක් නිකුත් ශකොට ශසේවයට 

කැඳවීශමන් අනතුරුව ශේ වනවිට කිසිදු ශහේතුවකින් 

ශතොරව පත්වීේ අවසන් කිරීම තුළින් දහත සඳහන් කා 

සියලු පත්වීේලාභීන්ට දැඩි අසාශාරණයක් සිදු වී ඇති බව 

රජය පිළිගම් ලබන්ශන්ද? ශමම අසාශාරණය කඩිනමින් 

නිවැරදි කිරීමට රජය කටයුතු කරන්ශන්ද? ශනො එශසේ නේ, 
ඒ මන්ද? 

(2) අමාත ම්ඩලලය විසින් ගම් ලැබූ තීරණයක් පිකදි රාජ 

ශසේවය, පාාත් රාජ ශසේවය, රාජ සංසථ්ා හා 

වවසථ්ාපිත ම්ඩලලවල ශසේවයට තාවකාලික, අනියේ, 

ආශ්ධ ක, ශකොන්ත්රාත් ශහෝ සහන පදනම මත බඳවා ශගන 

ඇති 201..0..01 දිනට අ ්ඩලව දින 180කට වලා 
සතුටුදායක ශසේවා කාලයක් සේපූර්ණ කරන ලද 

කාමනාකරණ සහකාර නිලශාිකන් හා ප්රාථමික ශරේණිවලවල 

නිලශාිකන් වහාම ක්රියාත්මක වන පිකදි සි්කර කිරීමට රජය 

කටයුතු කරන්ශන්ද? ශනො එශසේ නේ, ඒ මන්ද? 

(3) එශසේම, විවිශ ශප ්ධගලික ආයතනවල ශසේවය කරන ලද 

පු්ධගලයන් හට රජශේ පත්වීේ ලබා දීශමන් අනතුරුව, එම 

පත්වීේ අවලංුණ කිරීම ශහේතුශවන් ඔවුන් නිරත වී සිටි 
රැකියාව ශමන්ම රජශේ රැකියාව ද අහිමිවීම තුළින් ඔවුන් 

අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත්වන බව රජය විසින් පිළිගම් 

ලබන්ශන් ද? ශමය දතාම මාම්ෂීය කාරණයක් ව ශයන් 

රජය ශනොසලකන්ශන්ද? 

ස්තුතියි.  
 

 ුණ ජනක බණ්ඩාර ගතන්නගකෝන් ෙහ්තා (රාජය ගසේවා  

පළාත් සාා හ්ා පළාත් පාලන අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு  ஜனக பண்டொர ததன்னசகொன் - அரசொங்க 

சசமெகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி அமைச்சர்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Public 
Services, Provincial Councils and Local Government) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා දදිිකපත් කා 
ප්ර න්යට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා මා සතියක කාලයක් දල්ලා 

සිටිනවා. 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීාඟට, ගරු ශගවිඳු කුමාරතුංග මන්ත්රීතුමාශේ වරප්රසාද 

ප්ර න්ය දදිිකපත් කරන්න. 
 

 
 

 

වරප්රසාද  පාර්ලිගම්න්තුගේ කටයුතුවලට 

USAID  ආයතනගේ ෙැදිහ්ත්වීෙ 
சிறப்புொிமை: பொரொளுைன்ற அலுெல்களில்  

USAID நிறுெனத்தின் தமலயீடு  
PRIVILEGE: INTERFERENCE IN PARLIAMENTARY 

AFFAIRS BY USAID  
 

 
 

 ුණ ග විඳු කුොරතුුං  ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தகெிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ගරු කථානායකතුමනි, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත් වූ 
ගරු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් ශවම්ශවන් අශගෝස්තු 2හ හා 26 
දිනවලදී පැවැත් වූ දැම්ේවත් කිරීශේ වැලමුළුව අපට -

විශ ේෂශයන්ම නවක මන්ත්රීවරුන්ට- දතාම ප්රශයෝජනවත් වූ 
බවත්, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට හා පාර්ලිශේන්තුශේ කාර්ය 
ම්ඩලලයට අපශේ කෘතඥතාව පිිකනමන බවත් ප්රකා  කිරීමට 

කැමැත්ශතමි.  
 
එශසේ නමුත් ඒ අවස්ථාශේ  වූ සිදුවීේ තුනක් ශේ ගරු සභාශේ 

උත්තරීතරභාවයට හා කීර්තියට හානිකර වූ බව දක්නට තිුදණිවල. 

පුහුණු වැලමුළුව ආරේභශේදීම අපට පාර්ලිශේන්තු කාර්ය 
ම්ඩලලය මිනන් ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව, සථ්ාවර නිශයෝග ආදි 
ශපොතපත ඇතුාත් බෑගයත් සමඟ ලබා දුන් ඡායාරූප -

ශසංශකෝලය, පැරණිවල සහ නව පාර්ලිශේන්තු ශගොලනැිනලිවල-  හා 
අශේ ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ ූලලික වගන්ති මු්රණය කර තිුදණු 
අශනක් බෑගය තුා වූශේ USAID ආයතනශේ නිල ලාංඡනය 

ශයදූ, නැත්නේ ශකටූ සටහන් ශපොතක් හා පෑනකි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශ්රී ලංකාශේ ස්වානතනත්වයට 

සහමුලින්ම තර්ජනයක් වන්නා වූ, ශ්රී ලංකාශේ ජනතාවට 

විනා කාරී ප්රතිලල අත්කර දිය හැක්කක් වූ නව ACSA එකට, 

ආරක්ෂක අමාතාං ශේ විශ ේෂශයන්ම නාවික හමුදාශේ 

නිරීක්ෂණ පවා සැලකිල්ලට ශනොශගන, 201ව වසශර්දී කැබිනට් 

අම්මැතිය ගැනීමට එවකට ඇශමිකකාශේ ශ්රී ලංකා තානාපතිතුමා 

මැදිහත් වූ බවද, පසුව විශ්ධ  කටයුතු අමාතාං ශේ ශල්කේ 

ශලස කටයුතු කා එතුමා විරාම ගත් පසු ශේ ගරු සභාශේ හිටපු 

කථානායකතුමාශේ විශ්ධ  කටයුතු උපශ්ධ ක ශලස පත් කා 

බවද 201. ජුනි 02 වැනි දින පා වූ “The Sunday Times” පුවත් 

පත මිනන් ශහළිදරේ ශකිකණිවල. 201. ජුනි 0. වැනි දින පා වූ “The 

Sunday Times” පුවත් පත මිනන් එම තනතුශර් කටයුතු කිරීම 

ශවම්ශවන් එතුමාට වැටුේ ශගවන්ශන් USAID ආයතනශයන් බව 

ශහළිදරේ කර තිුදණිවල. ශේ සේබන්ශශයන් එවකට පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රී ගරු දිශන්ෂ ් ුණණවර්ශන මහතා විසින් ශේ ගරු සභාශේදී 

ප්ර න් කරම් ලැුදණිවල. ඒ වාශේම, එවකට විපක්ෂ නායක ගරු 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් එය ශේ ගරු සභාශේ 

ස්වානතනත්වය හා උත්තරීතර බව ශකශලසන පිළිකුල් සහගත 

ක්රියාවක් ශලස ශහාා දැක තිුදණිවල. එවකට සිටි කථානායකතුමා ඒ 

අවස්ථාශේදී එම පත්වීම අශහෝසි ශනොක ර USAID ආයතනශයන් 

වැටුේ ශගවීම පමණක් නවතා ශේ රශට් මහජනයාශේ මුදලින් එම 

වැටුේ ශගවීමට තීරණය කා බව 201. ජූලි 14 දිනැති “The 

Sunday Times” පුවත් පත ශහළි කර තිුදණිවල. 
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ගරු කථානායකතුමනි, USAID තිළිණ පාර්ලිශේන්තුශේ 

 ස්වවරීත්වයට හානිකර ශනොශේද, කියා එම වැලමුළුශේදීම 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ගරු (මහාකාර්ය) කන්න ජයසුමන මහතා 

විසින් ප්ර ්න කරම් ලැබූ විට පාර්ලිශේන්තුශේ මහ  ශල්කේතුමා 

විසින් දුන් පිළිතුර වූශේ, පාර්ලිශේන්තුශේ සන්නිශේදන අං ය 

දියුණු කිරීමට ඇශමිකකාශේ එම රාජ ආයතනය වි ාල ශලස 

මුදල් වියදේ කරන බවකි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුව, ශේ රශට් 

උත්තරීතර ආයතනයයි. එය විශ්ධ  මුදල්වලට යටත් ශනොවී 

පවත්වාශගන යා යුතු බව අපශේ අදහසයි. ශේ සේබන්ශශයන් 

2020.08.14 දින "The Island" පුවත් පශත් ෂමින්්ර රර්ඩිනැන්ඩු 

කියන ප්රවීණ පුවත්පත් කලාශේදීයා ද පාර්ලිශේන්තුශේ 

වාර්තාකරුවන් සඳහා USAID ආයතනශේ මුදල් මත පුහුණු 

වැලමුළු පැවැත්වීම පිළිබඳව ප්ර ්න කර තිුදණිවල.  

ඒ වාශේම, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු දැම්වත් කිරීශේ 

වැලමුළුශේදී පාර්ලිශේන්තු නිලශාික මහත්මයකු විසින් 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්ට ශදම් ලබන දිවා ආහාරය රුපියල් 

3,000කට වැඩි අගයක් ගන්නා බව ප්රකා  කිරීම ද, ශේ නව 

පාර්ලිශේන්තුව ශකශරහි ජනතාවශේ අප්රසාදය ශයොමු වීමට 

ශහේතුවිය හැකි බව ඔබතුමාශේ අවශානයට ශයොමු කිරීමට 

කැමැත්ශතමි.  එශමන්ම අප රටට එශරහි විවිශ මතවාද ප්රකාරය 

කා Transparency International රාජ ශනොවන සංවිශානශේ 

ප්රශානියාද  පසුගිය පාර්ලිශේන්තුශේ කථානායකතුමා විසින් පත් 

කරම් ලැබ, ශේ වන විටත් ශේ ගරු පාර්ලිශේන්තුශේ සන්නිශේදන 

අං ශේ නිලශාිකයකු ව ශයන් කටයුතු කරන බවද ඒ වැලමුළුශේදී 

අපට දක්නට ලැුදණිවල.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ආකාරයට අශේ රටට අනව  

ආකාරයට මැදිහත් වන්නා වූ  විශ්ධය ය රටක ආයතනයකින් ශේ 

තිළිණ ලබාදීම සේබන්ශව ඔබතුමා දන්ශන්ද, ඒ සඳහා ඔබතුමාශේ 

පූර්ව අවසරය ගත්ශත් ද? ශපර හිටපු කථානායකතුමා අශේ 

උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුශේ සව්ානතනත්වය සහ උත්තරීතරභාවය 

ශකශලසමින් විවිශ විශ්ධය ය ආයතනවලින් පඩි ලබන 

ශසේවකයන්ට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු කිරීමට දීම තුා අශේ 

රටට, ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට සිදුවී ඇති අනර්ථයන්ශගන් 

ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිදහස ් කර ගැනීමට ඔබතුමා මැදිහත් 

වන්ශන්ද කියන කාරණා මා ඔබතුමාශේ අවශානයට ශයොමු 

කරන්න කැමැතියි.  

මට ශේ අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ශබශහවින්ම 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශබොශහොම පින්. 
 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුශේ සව්ානතනත්වයට ශහෝ මන්ත්රීවරුන්ට කිසිම 

ආකාරයකින් බලපෑමක් කරන්න දල නැති බවත්, දල ශනොශදන 
බවත් ඔබතුමාට ශේ අවසථ්ාශේ මම දන්වමි. 

 

 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඊශේ දැක්කා,  පාර්ලිශේන්තුශේ 

Parliamentary Business Committee එකට පත් කරපු 
මන්ත්රීවරුන්ශේ නේ අතර විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරශයකුශේ නමක් 
තිශබනවා, අලි සබ්රි කියලා. මම හිතන්ශන් ඒ අලි සබ්රි මැතිතුමා 

අශේ විපක්ෂශේ පුත්තලම දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීතුමා විය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා පැහැදිලි කරනවා නේ 

ශහොඳයි. ශමොකද, නම අම්ව සමහර අය හිතාශගන දන්ශන් ඒ 
ආ්ඩඩු පක්ෂශේ අලි සබ්රි ඇමතිතුමා කියලා. නමුත් ඒ ආ්ඩඩු 
පක්ෂශේ අලි සබ්රි ඇමතිතුමා ශවන්න බැහැ. ශආ.ආර්. ජයවර්ශන 
ජනාධිපතිතුමා කිේශේ, ශේ ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව අම්ව කා 

ශනොහැක්ශක් පිිකමිශයක් ගැහැනියක කිරීමත්,  ගැහැනිශයක් 
පිිකමිශයක් කිරීමත් විතරයි කියලායි. හැබැයි, දැන් ශේ ශවලා 
තිශයන වැශ්ග අම්ව ගරු කථානායකතුමනි, ශේ නම මාරු 

කරන්න නේ බැහැ. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ගැන ශසොයා බලන්නේ. සමහර විට- 

 
 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි, ලියුමක් යැේවාම, ඒක ගැන ශසොයලා 
බලලා ශවනස් කරන්න බැහැ ශන්. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශේ  නේ පාමු වතාවට සඳහන් කරනශකොට 
යේ යේ අඩුපාඩු නිලශාිකන් අතින් සි්ධශ ශවන්න පුළුවන්. ඒක අපි 
නිවැරදි කරන්නේ. 

 
 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි, පාමු වතාව කියලා එශහම කරන්න 
බැහැ. මම ඔබතුමාට ලියුමක් දුන්ශනොත්, මට එය දල්ලා අස් කර 
ගන්න පුළුවන්ද? එශහම බැහැ ශන්. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක අපි නිවැරදි කරලා ශදන්නේ. 

 
 ුණ නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.   

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 3.(2) යටශත් 
මන්ත්රීවරුන්ට ආසන පැනවීම කියන කාරණශේදී 
"කථානායකවරයාශේ අභිමතය පිකදි, කලින් කලට, මන්ත්රීවරයන් 
සඳහා ආසන ශවන්කර ශදම් ලැබිය යුත්ශත් ය." කියා තිශබනවා. 

පක්ෂ නායකයන්ට ශකොශහොමද ආසන පනවන්ශන් කියලා 
සඳහන් කරලා නැහැ. හැබැයි, ශේ ගරු සභාව දිහා බලනශකොට 
ශපශනනවා,   එක පක්ෂයක් නිශයෝජනය කරන, ප්රථමශයන්ම 
පාර්ලිශේන්තුවට ආ එකම මන්ත්රීවරයකුට ශේ දදිික ශපා මන්ත්රී 
ආසන පනවා තිශබනවා. අවුරුදු 30ක් කැබිනට් අමාත ුරර දරපු 
ශජෂ්ෝශයෝ ශේ ශදවන ශපශාේ දන්නවා. මම හිතන්ශන් ශේක 
වැරදියි, ගරු කථානායකතුමනි.  ඔබතුමා ශේක නිවැරදි කා යුතු 
කාරණයක්. ශමොකද, ඔබතුමාටයි ඒ බලය තිශබන්ශන්. සථ්ාවර 
නිශයෝගවල ශකොශහේවත් නැහැ, පක්ෂ නායකයන්ට එශහම 
ශදන්න ඕනෑ කියලා. මම දන්ශන් නැහැ එශහම සේප්රදායයක් 

561 562 



පාර්ලිශේන්තුව 

තිශබනවාද කියලා. සේප්රදායක් තිුදණත් ගරු කථානායකතුමනි, 
එක මන්ත්රීවරශයක් නිශයෝජනය කරන එක පක්ෂයක, එක 
නායකශයක් හිටපු පළියට ශමශහම දදිික ආසන ශදන්න වුශණොත් 
ශමොකද  ශවන්ශන්? අපට කියන්න බැහැ, දදිිකශේදී එක පාරටම 
පක්ෂ නායකයන් 40ත් විතර එක මන්ත්රී ුරරය බැගින් අරශගන 
ආශවොත්, දදිික ශපා ආසන අලුතින් හදන්න ශවනවා. මම හිතන 
හැටියට ශේක වැරදියි. මම දැක්කා, ශජෂෝ් මන්ත්රීවරු, 1.88 
දඳලා හිටපු ගරු රංජිත් ම්ධදුම බ්ඩලාර මැතිතුමා වාශේ අය, 

කැබිනට් ඇමති ුරර දරපු අය පසු ශපා දන්නවා. මම හිතන්ශන් 
ශේක ඔබතුමා නිවැරදි කශාොත් ශහොඳයි. ශමොකද, ශේක වැරදි 
පූර්වාදර් යක් ශවලා දදිිකශේදී පක්ෂ නායකයන් තිහක්, හතළිහක් 
මන්ත්රී ුරර එක එක අරශගන ආශවොත් එශහම අපට වි ාල 
ප්ර න්යක් ශවනවා. එතශකොට, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ බිත්ති කලලා 
තව ටිකක් එහාට කරන්න ශවනවා, ආසන පනවන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ශේක නිවැරැදි කරන්න. ශේක ඔබතුමා 
කරපු ශදයක් ද, එශහම නැත්නේ Serjeant-at-Arms කරපු වරදක්ද 
කියන්න මම දන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා ශේක නිවැරැදි කශාොත්, ඒක 
ශහොඳ පූර්වාදර් යක් ශවයි කියලායි මා හිතන්ශන් 

 
 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතමනි, මම දැනටමත් මහ ශල්කේතුමාට ශේ 

කාරණය දන්වා තිශබනවා. අද පක්ෂ නායක රැසව්ීශේදී ශේ ගැන 
සාකච්ඡා කරනවා. එක ආසනයක් පමණක් ලබාශගන පාමුවන 
වතාවට පාර්ලිශේන්තුවට එන මන්ත්රීවරුන් පාමුවැනි ශේළිශේ 

වාඩි කරවලා තිශබනවා. අවුරුදු තිහක් තිස්ශසේ පාර්ලිශේන්තුශේ 
සිටින අය ශදවැනි ශේළිශේ. දතින් "පක්ෂ නායක" කියන එක 
සේබන්ශශයන් අපි අලුත් අර්ථ නිරූපණයකට යන්න ඕනෑ  we 

must give a new interpretation to this so-called “Party 
Leader”.  

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ප්ර න්ය එම සාකච්ඡාශේදී විසඳා ගනිමු. 

 
 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, we can discuss it. 

 
 ුණ ගප්රේම්නාත් . . ගදවලවත්ත ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு பிசரம்நொத் சி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawaththa)  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාශේ අවශානය ශයොමු 

කරවන්ශන් ශේ කාරණය. රත්නපුරය දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව 
104,23වක් මනාප ලබා දීලා ශප්රේමලාල් ජයශසේකර මහත්මයා ශේ 
ගරු සභාශේ -වවස්ථාදායකශේ- මන්ත්රීවරශයකු බවට පත් කරලා 

තිශබනවා. නමුත්, ශේ ශමොශහොත වන ශකොට එතුමා 
බන්ශනාගාරශේ රඳවා තබා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ශවලාශේ එතුමා පැහැදිලිව 
අභියාකනයක් ගරු අභියාකනාධිකරණශේ ශගොම් කර තිශබනවා. 
නමුත්, දැන් එතුමා ශේ ගරු සභාවට ශගන එන්ශන් නැහැ. කිසිම 
අධිකරණයකින් නිශයෝගයක් නැහැ එතුමා ශේ ගරු සභාවට 
ශගශනන්න එපා කියලා. එතුමා වැරැදිකාරයා වුණා වාශේම, 
අභියාකනාධිකරණශයන් නිවැරැදිකාරයා වීශේ හැකියාවකුත් 
තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අදාා බන්ශනාගාර 
අධිකාිකවරයාට නිශයෝගයක් නිකුත් කරන්න ඔබතුමාට බලය 

තිශබනවා, එම ගරු මන්ත්රීතුමා ශේ සථ්ානයට ශගශනන්න කියලා. 
ශමොකද, යේ ශහයකින් එතුමා නිවැරැදිකාරශයකු වුශණොත්, ඒ 
සි්ධශ ශවච්ක හානිය රත්නපුරශේ ජනතාවට අප්රතිකාරී හානියක්. 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාශේ ශග රවණීය අවශානය 
ශයොමු කරවනවා, අධිකරණ තීන්දුවක් තිශය්ධදී එවකට හිටපු අම්ර 
බ්ඩලාරනායක කථානායකතුමා 2001 ජුනි 20වන දින ලබා දී 
තිශබන ඓතිහාසික තීන්දුවකට. ශේ ගරු සභාවට කිසිම 
තීන්දුවකින් බැඳීමක් ඇති වන්ශන් නැහැ, ශකොශහන්වත්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම දතාම ශග රවශයන් අයැද 
සිටිනවා, ශප්රේමලාල් ජයශසේකර මහත්මයා කියන කිකතය 
ශවම්ශවන් ශනොව රත්නපුර ජනතාවශේ අයිතිවාසිකේ ශවම්ශවන් 
ඔබතුමා මැදිහත් ශවන්න කියලා. ඔබතුමා මැදිහත් ශවලා ශේ ගරු 
සභාවට එතුමා ශගන්වලා, ශේ වවසථ්ාදායකයට දායක වීශේ 
හැකියාව එතුමාට ලබා ශදන ශමන් ශග රවශයන් අයැද සිටිනවා. 
එයට ඔබතුමාට බලය තිශබනවා. නීතිපතිවරයාට ශහෝ ශවනත් 
කාටවත් ඒ ඒ අයට ඕනෑ විධියට ඒක නවත්වන්න බැහැ. 
අධිකරණය ශහෝ එවැනි තීන්දුවක් දීලා නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම, දතාම ශග රවශයන් තවත් 
දල්ලීමක් කර සිටිනවා. අපට ලබා ශදන කෑම පැකට්ටුව ගැන 
කියන රුපියල් 3,000 ගණන නිසා අද අපට වි ාල ප්ර ්නයක් ඇති 

ශවලා තිශබනවා. "මම ශගදිකන් කෑම ශගශනනවා" කියලා මා 
ශේරුණාට, ශේ ගරු සභාශේ සිටින අශනක් මන්ත්රීවරුන්ට 
ශගවල්වලින් කෑම ශගශනන්න බැහැ. ඒ අය ශබොශහොම දුර දඳලා 
එන ශවලාවල් තිශබනවා. ඒ නිසා කරුණාකර මහ ශල්කේවරයා 
හරහා ශේ පුවත නිවැරැදි කරන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
එදා පැහැදිලිව ඒ කාරණය කිේවාට, ඒක මාශවල පා ශවලා 
නැහැ. එය දතාම අසාශාරණයි. අපට තිශබන ප්ර න්ය ශේකයි. ඒ 
කෑම එකකට ඇත්තටම රුපියල් .හ0ක් වැය ශවන්න විධියකුත් 
නැහැ. එක්ශකෝ ශේ ආහාර සපයන ආයතන විසින් වි ාල 
ව ශයන් මුදල්  ශකොල්ල කනවා. දැන් අපට තිශබන කනගාටුව 
ශේකයි. අපට රුපියල් 200ට ශදනවා කියලා, රුපියල් 1හ0කට 
අශේ ජන මාශශේදිම්ත් ඒ ආහාර ගන්නවා. එළියට ගියාම 
ජනතාව කියන්ශන්, රුපියල් 3,000 කෑම එක අපි රුපියල් 200ට 
කනවා කියලායි. ප්ර ්නය වන්ශන් එයයි. එහි ඇත්ත -ඔබතුමන්ලා 
කියපු කාරණය- පුංචි අකුරුවලින් දාලා තිශබන්ශන්. මා ශේ මුළු 
සභාශේ මන්ත්රීවරුන් ශවම්ශවන් තමයි ශේ දල්ලීම කරන්ශන්. 
කරුණාකර මහ ශල්කේතුමා හරහා ශේශක් ඇත්ත -යථාර්ථය- 
මාශවලට අනාවරණ කරන්න. 

 

 ුණ එස්.බී. දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ ගරු ශප්රේේනාත් ශදොලවත්ත 
මන්ත්රීතුමා කියපු කාරණය පිළිබඳයි මා ඔබතුමාට කියන්ශන්. මීට 

කලිම්ත් දඬුවේ නියම කා, අභියාකනා කර සිටි අය ිකමාන්්ග 
බන්ශනාගාරශයන් පාර්ලිශේන්තුවට ශගන ආවා. එශහම 
උදාහරණ තිශබනවා. ඒකයි මා ඔබතුමාට කියන්ශන්. මාත් එයින් 

එක්ශකශනක්. 

 
 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි. ඊශේත් මම කථා කාා අශේ ගරු 
ශප්රේේනාත් ශදොලවත්ත මන්ත්රීතුමා කියපු කාරණය ගැන. ගරු 
කථානායකතුමනි, අදත් මාශවල පා ශවලා තිශබන්ශන්, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ ශග රවය ශකලසන විධියටයි. 
මම ඊශේ මතු කා පාමුවන කාරණය, ශේ ආහාර පානවල 
තිශබන තත්ත්වය -quality- සේබන්ශවයි. ශදවැනි එක තමයි, 

මන්ත්රීවරුන් 22හශදනාම හැම දාම පාර්ලිශේන්තුශවන් කන්ශන් 
නැහැ කියන කාරණය. හැබැයි, පාර්ලිශේන්තුශේ ශසේවකශයෝ, 
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ිකයදුරු මහත්වරු ඇතුළුව 2,000ක් විතර පාර්ලිශේන්තුශවන් කෑම 

කනවා. අපට දැනගන්න ඕනෑ, Internal Audit Department 
එශකන් ලබා දුන් ගණන - per head cost - ශේ 2,000 ම කන 
කෑමවල වියදශේ එකතුව 22හන් ශබදුවාම එන ගණනද කියලායි. 
එශහම නේ, ඒක අපට කරපු ශලොකු අශග රවයක්. ඒ නිසා, 

Committee meeting එකකදී ශනොශවයි, ඔබතුමා ශේ පිළිබඳ 
පාර්ලිශේන්තුවට ප්රකා යක් කරන්න. ශේ කෑම එශක් මහා ශලොකු 
ශ්ධවල් නැහැශන්. හිල්ටන් එශක්, ෂැන්ග්රි-ලා එශක් තිශබන ශ්ධවල් 

නැහැ. බතුයි එාවලුයි තිශයන්ශන්. පලතුරු season එකට තිශයන 
පලතුරුවත් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් නැහැ. හැම දාම 
තිශයන්ශන් අන්නාසියි, පැශපොලුයි, ශකශසල් ශගඩියි. ඒ වුණාට 

මිනිස්සු හිතාශගන දන්ශන් අපි රත්රන් ගිලිනවා කියලායි. ඒ නිසා   
තවත් අදින්ශන් නැතිව ඔබතුමා ශේ පිළිබඳව ප්රකා  කරන්න.  හික 
menu එක එළියට දමන්න. ශේ menu එක බලන ඕනෑම 

ශකශනකුට ශත්ශරනවා, ශේ කෑම එකට රුපියල් හ00ක් වත් cost 
ශවන්ශන් නැහැ කියලා. සාමාන බත් කශ්ගකින් ගන්න රුපියල් 
200ක බත් පැකට් එකට වලා තව රුපියල් 100ක් විතර වැඩිපුර 
වියදමක් විතරයි ඒ කෑම එශක් තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශේක නිවැරදි 

කරන්න, ගරු කථානායකතුමා. ඔබතුමා පාර්ලිශේන්තුශේදී ශේ 
පිළිබඳව කියලා මාශශයන් දල්ලීමක් කරන්න ඒ ගැන ඇත්ත 
විස්තර දමන්න කියලා.  

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාමුශවන්ම ගරු ශප්රේමලාල් ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා පිළිබඳව 

පැන නැඟුණු ප්ර න්යට මම පිළිතුරක් ලබා ශදන්නේ. ගරු 

ශප්රේමලාල් ජයශසේකර මන්ත්රීතුමාශේ අභියාකනය පිළිබඳව කිසිම 

දැන්වීමක් ශේ වනතුරු කථානායකවරයා වන මා හට ලැබිලා 

නැහැ. ඒ පිළිබඳව මට දැන්වීමක් කරලා නැහැ. ඒක 

අධිකරණශයන් ගත යුතු තීන්දුවක්. නමුත් එතුමාශේ අයිතිය, 

එතුමාට ඡන්දය දීපු ඡන්දදායකයාශේ අයිතිය පැහැර ගැනීම අපිත් 

එකඟ නැති කාරණයක්. ඒ නිසා වහාම එම මන්ත්රීතුමා  

පාර්ලිශේන්තුවට ශගන එන්න කියලා බන්ශනාගාර 

අධිකාිකවරයාට අපි ශේ අවසථ්ාශේ දී මතක් කරනවා.  

 
 ුණ ගප්රේම්නාත් . . ගදවලවත්ත ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு பிசரம்நொத் சி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawaththa)  

ගරු කථානායකතුමනි, අභියාකනය සේබන්ශශයන් notices 
ඔබතුමාට ලැබී තිශබනවා නේ, ඒ අදාා නිශයෝගය නිකුත් කිරීශේ 
වගකීම තිශබන්ශන් ඔබතුමාට බව මම ඔබතුමාට ශග රවශයන් 

අවශාරණය කරනවා. නව ක්රශල් ය හරහා අධිකරණයකින් ඒ 
සේබන්ශශයන් තීන්දු නිකුත් කරන්ශන් නැහැ.  

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බන්ශනාගාර අධිකාිකවරයාට දන්වා තිශබනවා,  මන්ත්රීතුමා 

වහාම කැඳවාශගන එන්න කියලා.  

 
 ුණ ජයන්ත කැටග වඩ ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

මට දැනගන්න ඕනෑ එතුමා ශේ සභා ගර්භයට අද කැඳවනවාද 
කියලා. ශමොකද, සමහර විට අපට සවස ඡන්ද විමසීමකට යන්න 
දල තිශබනවා. ඒ නිසා දවල් ශවනශකොට ආ්ඩඩු පක්ෂ 

කාර්යාලයට දැනගන්න අව යි, එතුමා ශේ සභාවට කැඳවනවාද 
කියලා.  

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැදිලි ව ශයන්ම එතුමා කැඳවීම සඳහා දැන්වීමක් කර 

තිශබනවා.  

මීාඟට, වරප්රසාද ප්ර න්යක්. ගරු රංජිත් සියලලාපිටිය 
මැතිතුමා. 
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 ුණ රුංජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ්තා (නිගයෝජය 
කාානායකතුො සහ් කාරක සාාපතිතුො) 
(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிடிய - பிரதிச் சபொநொயகரும் 
குழுக்களின் தெிசொளரும்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Deputy Speaker and 
Chairman of Committees) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින "දිවයින" පුවත් පශත් සඳහන් 

ශවලා තිශබනවා, ගරු මන්ත්රීවරුන්, ඇමතිවරුන්, හිටපු 
මන්ත්රීවරුන් කිහිප ශදශනකුශේ නේ සඳහන්ව, එතුමන්ලා පාස්කු 
ප්රහාරය පිළිබඳව ශසොයා බැලීම සඳහා පත් කරන ලද ජනාධිපති 
ශකොමිසශේ ශපොලිස් ඒකකයට කැඳවා තිශබනවා කියලා. එහි 
මශේ නමත් සඳහන් ශවලා තිශබනවා. අද මම ගශේ සිට 
පාර්ලිශේන්තුවට එන විට දුරකථන පණිවලවුල රාශියක් මිනන් 
ශනශයකුත් අය ශේ ගැන මශගන් විමසුවා. ශේ ගැන දිනපතා 
කියවන පුවත් පත් විස්තර තුළින් විදුත් මාශවලත් ප්රකාරය 
වුණා. මම ශේ ගැන කිසිම ශදයක් දැනශගන හිටිශේ නැහැ. ශමම 
ශකොමිසමට කැඳවන අය  පිළිබඳව මිනිස්සුන්ශේ තිශබන්ශන් 
ශහොඳ මතයක් ශනොශවයි.  ශමහි සාක්ක  දීම සඳහා කියලාවත් 
නැහැ. මම පාර්ලිශේන්තුවට ආපු විගසම එහි ශල්කේවරයාට කථා 
කාා. ශල්කේවරයා ශවම්ශවන් වැල බලන්ශන් නිශයෝජ 
ශසොලිසිටර් ජනරාල් අශේෂා ජිනශසේන මහත්මිය. එතුමිය දතා 
පැහැදිලිව කිේවා, මට එවැනි කැඳවීමක් කරලා නැහැ  මශේ 
නමක් එතැන සඳහන් ශවලා නැහැ කියලා. මම අදාා පුවත් පත් 
ආයතනශයන් ශේ පිළිබඳව විමසුවාම ඔවුන් කියනවා, යේ වරදක් 
ශවලා ඇති කියලා. කිසිම වගකීමක් නැතිව ශමවැනි ආකාරයට 
කටයුතු කිරීම තුළින් වරප්රසාද කලවීමක් සි්ධශ ශවනවාය කියලා 
මම කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා ශේ පුවත නිවැරදි කිරීමට අව  
කටයුතු කරාවි කියලා මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදාා පුවත් පත් ආයතනයට අපි දන්වන්නේ, ඒක වහාම 
නිවැරදි කරන්න කියලා.   

ඊාඟට, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ ආහාර පිළිබඳ ඇති 
වුණු ප්ර න්ය ගැන ගරු එස්.එේ. මිකක්කාර් මන්ත්රීතුමා කථා කාා. 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතැනදී ඔබතුමා මතු කරපු කාරණය නිවැරදියි. 
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සියලුශදනාම කන කෑමවල වියදම 22හන් 
ශබදලා තමයි මුලින්ම ශේ ගණන කියලා තිශබන්ශන්. මම ඊශේ 
ශේ ගැන ශසොයා බැලුවාම එක කෑම ශේලකට මන්ත්රීවරයකු සඳහා 
රුපියල් 2.6ක් වාශේ මුදලක් තමයි වියදේ ශවන්ශන්. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අන්න එශහම කියන්න ශකෝ, ගරු කථානායකතුමා. එතශකොට 

මම කියපු ගණන හික ශන්?  

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කියපු ගණන හික, ගරු මන්ත්රීතුමා. වගකීේ විරහිතව 
හිකයට කරුණු ශනොදැන වාර්තා කරන අවස්ථා පුවත් පත්වල 
අනන්තවත් තිශබනවා. අපි ඒ පුවත් පත් ආයතනවලින් දල්ලා 

සිටිනවා,  යේකිසි ප්රකා යක් කරනශකොට ප්රශේ ශමන් ඒ ගැන 
අශයනය කරලා එම ප්රකා ය කරන්න කියලා. ශකොච්කර මුදලක් 
යනවාද කියලා අපි හිකයටම ගණන් හදලා ගරු සභාවට දදිිකපත් 

කරන්නේ.  ගරු එස්.එේ. මිකක්කාර් මැතිතුමනි, ඔබතුමා කිේවා 
වාශේ, මන්ත්රීවරු සියලුශදනාම එකවර ආහාර ගන්ශනත් නැහැ 
ශන්. පුරු්ධදක් ව ශයන්ම පාර්ලිශේන්තුශවන් කෑම කන්ශන් නැති 

අයත් දන්නවා.  

 
 ුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මටත් 

අවස්ථාවක් ශදන්න. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න, ගරු අම්ර ප්රියදර් න යාපා මන්ත්රීතුමනි.  

 

 ුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ප්රකා ය කශාේ කවුද කියන එක 

මත ශන්, ප්ර න්ය මතු ශවන්ශන්. ශේක අහේශබන් වුණු ශදයක් 
ශනොශවයි. අලුත් මන්ත්රීවරුන් සඳහා පැවති වැලමුළුශේදී යේ 
නිලශාිකශයක් ශේ සේබන්ශශයන්  ප්රකා යක් කර තිශබනවා.   ඒ 
නිලශාිකයා එය ප්රකා  කර තිශබන්ශන්ත් කරුණු ශනොදැනයි. 

එවැනි අවසථ්ාවක ඒ නිලශාිකන් සේබන්ශශයම්ත් යේ 
ක්රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි කියලා මා ප්රකා  කරනවා. ශේවා 
බරපතා වැරදි ශන්.  

අශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කෑම ශදන එක සදාකාලිකව පැවතුණු 
ශදයක්. මම බලන්න ගිය ශලෝකශේ සෑම පාර්ලිශේන්තුවකම 
මන්ත්රීවරුන්ට කෑම ශදනවා. එශහම කෑම ශදන්ශන් 

පාර්ලිශේන්තුව කියන්ශන් ආරක්ක ත සථ්ානයක් නිසායි. 
දන්දියාශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ශනොමිශල් කෑම ශදනවා. අපට 
ශනොමිශල් කෑම අව  නැහැ. නමුත්, ශේ තත්ත්වය  යටශත් යේ 

යේ අය, -විශ ේෂශයන් නවක මන්ත්රීවරු- දදිිකශේදී කරන 
ප්රකා වලින් මන්ත්රී ම්ඩලලයටම වි ාල ශලස හානි සිදු ශවනවා. 
ඒ නිසා, ශේවා නිවැරදි කිරීම පමණක් ශනොශවයි, ඒ වැලමුළුශේදී 
ඒ නිලශාිකයා කා කථාව සේබන්ශශයම්ත්  ක්රියා කා යුතුයි 

කියලා මම හිතනවා. ශමොකද, මන්ත්රීවරු 22හශදනාම Members’ 
Dining එශකන් කනවා මම කවදාවත් දැකලා නැහැ. 
සාමානශයන් මන්ත්රීවරු ව0කට, 80කට වැඩි පිිකසක් එක 

ශවලාවක කන්ශන් නැහැ. කන්ශන් නැති සමහර අයත් දන්නවා. 
එතුමන්ලා ශගදර ගිහිල්ලා කෑම කනවා. ඒ නිසා ඒ කියපු ශ්ධ 
නිවැරදි කා යුතුයි. ඒක නරක ආදර් යක්. පාර්ලිශේන්තුව 

කියන්ශන් උත්තරීතර සථ්ානයක්. අපි නිතරම නිවැරදි විධියට ඒ 

ශදය කරන්න ඕනෑ. ඒ කාරණය ශකශරහි මම ඔබතුමාශේ 
අවශානය ශයොමු කරවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
 ුණ ජයන්ත කැටග වඩ ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

ගරු කථානායකතුමනි, කෑම ශේලකට යන මුදල රුපියල් 
2හ0ක් ශහෝ රුපියල් 300ක් නේ, එතුමා ප්රකා  කශාේ වියදම 

රුපියල් 3,000ක්  කියලා ශන්. එතශකොට  දතිික මුදල ශකොශහේටද 
ගිශේ කියන එක ගැනත් සභාවට අනාවරණ කරන්න කියලා මා 
දල්ලීමක් කරනවා. 

 

  

 ුණ නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි,  ශේ ආසන පැනවීම ගැන මම කලිම්ත් 
ඔබතුමාශගන් ඇහුවා. මට තවත් ප්ර න්යක් තිශබනවා.  විපක්ෂයට 

විතරක් ශනොශවයි, ආ්ඩඩු පක්ෂයටත් සාශාරණයක් දෂ්ට 
කරන්නයි මම ඒක ඇහුශේ. මම දැක්කා, එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමා  සහ අම්ර ප්රියදර් න යාපා මැතිතුමා හවන ශේළිශේ විතර 

දන්ශන්. මට හිතාගන්න බැහැ, එතුමන්ලා පිටුපසට ගිශේ 
ශකොශහොමද කියලා. එතුමන්ලා හිටපු ප්රබල ඇමතිවරු. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි සේප්රදායාම්ූලලව තමයි,- [බාශා 
කිරීමක්] 

     

 ුණ නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අශේ පැත්තට එන්න. දදිික ශපා ආසනයක් ශදන්නේ. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශාන කටයුතු ආරේභශේදී ශයෝජනා. 
 

 වයවස්ාාදායක ස්ාාවර කාරක සාාව 
சட்டெொக்க நிமலயியற் குழு 

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා (විගද්ශ් අොතය සහ් 

පාර්ලිගම්න්තුගේ සාානායකතුො) 
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன - தெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව දදිිකපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 113 හි විධිවිශානවල කුමක් සඳහන්ව 

තිුදණ ද,  නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැනි සභාවාරශේ ශසේවය කිරීම 

සඳහා වවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව, නිශයෝජ කථානායකවරයා 
සභාපතිවරයා වූ ද, නිශයෝජ කාරක සභා සභාපතිවරයා සහ ශත්රීේ කාරක 

සභාව විසින් නේ කරම් ලබන තවත් සාමාජික මන්ත්රීවරයන් පහශාොස් 

ශදශනකුශගන් (1හ) සමන්විත විය යුතු ය." 
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ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සාා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ස්ාාවර නිගයෝ  පිළිබඳ කාරක සාාව 
நிமலயியற் கட்டமளகள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව දදිිකපත් 
කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 116 හි විධිවිශානවල කුමක් සඳහන්ව 
තිුදණ ද, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැනි සභාවාරශේ ශසේවය කිරීම සඳහා 

ස්ථාවර නිශයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව, කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූ ද, 

නිශයෝජ කථානායකවරයා, නිශයෝජ කාරක සභා සභාපතිවරයා සහ ශත්රීේ 

කාරක සභාව විසින් නේ කරම් ලබන තවත් සාමාජික මන්ත්රීවරයන් නව 

ශදශනකුශගන් ( .) සමන්විත විය යුතු ය." 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සාා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

 ෘහ්ය කාරක සාාව 
சமபக் குழு 

HOUSE COMMITTEE  
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව දදිිකපත් 
කරනවා: 

 "පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 11ව හි විධිවිශානවල කුමක් සඳහන්ව 

තිුදණ ද, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැනි සභාවාරශේ ශසේවය කිරීම සඳහා 
ගෘහ කාරක සභාව, කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූ ද, ශත්රීේ කාරක 

සභාව විසින් නේ කරම් ලබන තවත් සාමාජික මන්ත්රීවරයන් දහහතර 

ශදශනකුශගන් (14) සමන්විත විය යුතු ය." 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සාා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ආචාර ධාර්ෙ සහ් වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක 
සාාව 

ஒழுக்கெியல் ைற்றும் சிறப்புொிமைகள் 

பற்றிய  குழு 
COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES  

 
 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව දදිිකපත් 

කරනවා: 

 "පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 118 හි විධිවිශානවල කුමක් සඳහන්ව 
තිුදණද, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැනි සභාවාරශේ ශසේවය කිරීම සඳහා 

ආකාර ශර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව, ශත්රීේ කාරක සභාව විසින් 

නේ කරම් ලබන සාමාජික මන්ත්රීවරයන් දහසය ශදශනකුශගන් (16) සමන්විත 

විය යුතු ය." 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සාා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ෙහ්ජන ගපත්සම් පිළිබඳ කාරක සාාව 
தபொது ைனுக்கள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව දදිිකපත් 
කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 122 හි විධිවිශානවල කුමක් සඳහන්ව 
තිුදණ ද, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැනි සභාවාරශේ ශසේවය කිරීම 

සඳහා මහජන ශපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව, ශත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ 

කරම් ලබන සාමාජික මන්ත්රීවරයන් විසි තුන් ශදශනකුශගන් (23) සමන්විත 

විය යුතු ය." 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සාා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පසුගපළ ෙන්ත්රීවරයන්ගක කාරක සාාව 
பின்ெொிமச உறுப்பினர் குழு 

BACKBENCHER COMMITTEE 

  

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව දදිිකපත් 
කරනවා: 

 "පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 126 හි විධිවිශානවල කුමක් සඳහන්ව 
තිුදණ ද, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැනි සභාවාරශේ ශසේවය කිරීම 
සඳහා පසුශපා මන්ත්රීවරයන්ශේ කාරක සභාව, ආ්ඩඩු පාර් ්වශේ ප්රශාන 
සංවිශායකවරයා, විරු්ධශ පාර් ්වශේ ප්රශාන සංවිශායකවරයා  සහ ශත්රීේ 
කාරක සභාව විසින් නේ කරම් ලබන ආ්ඩඩු පාර් වශේ පසුශපා 
මන්ත්රීවරයන් අට ශදශනකුශගන් (8) සහ විරු්ධශ පාර් වශේ පසුශපා 
මන්ත්රීවරයන් අට ශදශනකුශගන් (8)සමන්විත විය යුතු ය." 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සාා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශාන වැල කටයුතු. 
 
 

 

අතුුණ සම්ෙත ගිුෙ (2020) 
கணக்கு ெொக்குப் பணம் (2020) 

VOTE ON ACCOUNT (2020) 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිගයෝ ය 
කියවන ලදී.   

ඊට අදාළ ප්රශ්්නය [ 2020 අග ෝස්තු 2  ] 

ஒத்திமெக்கப்பட்ட  ெிெொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள 

ெொசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட ெினொ - [2020 ஓகஸ்ட் 27] 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [ 27th 
August, 2020] 

Question again proposed. 

569 570 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

571 572 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

 

573 574 



පාර්ලිශේන්තුව 

   

575 576 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

  

577 578 



පාර්ලිශේන්තුව 579 580 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 581 582 



පාර්ලිශේන්තුව 583 584 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 585 586 



පාර්ලිශේන්තුව 587 588 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 589 590 



පාර්ලිශේන්තුව 591 592 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 593 594 



පාර්ලිශේන්තුව 595 596 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 597 598 



පාර්ලිශේන්තුව 599 600 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

601 602 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

603 604 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

605 606 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

607 608 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

609 610 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

611 612 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

613 614 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

615 616 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

617 618 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

619 620 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

621 622 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

623 624 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

625 626 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

627 628 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

629 630 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

631 632 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

633 634 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

635 636 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

637 638 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

639 640 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

641 642 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

643 644 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

645 646 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

647 648 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

649 650 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

651 652 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

653 654 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

655 656 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

657 658 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

659 660 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

661 662 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

663 664 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

665 666 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

667 668 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

669 670 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

671 672 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

673 674 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

675 676 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

677 678 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

679 680 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

681 682 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

683 684 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

685 686 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

687 688 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

689 690 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

691 692 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

693 694 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

695 696 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

697 698 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

699 700 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

701 702 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

703 704 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

705 706 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

707 708 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

709 710 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

711 712 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

713 714 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

715 716 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

717 718 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

719 720 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

721 722 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

723 724 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

725 726 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

727 728 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

729 730 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

731 732 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

733 734 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

735 736 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

737 738 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

739 740 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

 

741 742 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

743 744 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝස්තු 28 

විවාද කරන ශදවැනි දවශසේ විපක්ෂය ශවම්ශවන් මට ලැබී තිශබන 

විනාඩි 1හක කාලය තුාදී කාරණා තුනක් සේබන්ශශයන් කථා 
කරන්න මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම දදිිකපත් කරන පාමුවන කාරණය 
තමයි, ශේ අතුරු සේමත ගිණුම පිළිබඳව තිශබන නීතිමය 

තත්ත්වය. ශමම අතුරු සේමත ගිණුම දදිිකපත් කර තිශබන්ශන් 
සැේතැේබර් මාසශේ පාමුවන දා සිට ශදසැේබර් මාසශේ 
අවසානය දක්වා වූ වියදේ පියවා ගැනීම සඳහායි. ඒශක් කිසි 

ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපට ගැටලුවක් මතු ශවලා තිශබන්ශන්, 
අශප්රේල් මාසශේ පාමුවැනි දා සිට සැේතැේබර් මාසශේ පාමුවැනි 
දා වන තුරු කා වියදේ සේබන්ශශයන් වූ වනතික තත්ත්වය 

ගැනයි. අපි දන්නවා, අශේ ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ 148වන 
වවස්ථාව අම්ව මුදල් රැස ් කිරීම සහ වියදේ කිරීම පිළිබඳ  
සේපූර්ණ බලය තිශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවට බව. ඒ අම්ව, 

745 746 

ප්රශ්්නය යළිත් සාාිමුඛඛ කරන ලදී. 
ெினொ ைீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 

Question again proposed. 

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විවාදය ආරේභ කිරීම, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා. 

  
[පූ.භා. 10.01]  

 

 ුණ (ආචාර්ය) හ්ර්ෂ ද සිල්වා ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, රජය විසින් ඊශේ ශමම ගරු 
සභාවට දදිිකපත් කරම් ලැබූ අතුරු සේමත ගිණුම පිළිබඳව 



පාර්ලිශේන්තුව 

පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතියකින් ශතොරව ශකොයි ආකාරයට ද ශේ 

මුදල් වියදේ කශාේ කියන එක පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් තිශබනවා. 
කවුරුත් දන්නවා, ඒකට ශහේතුව ශමොකක්ද කියලා. ශකොශරෝනා 
වසංගත තත්ත්වය නිසා පාර්ලිශේන්තු මැතිවරණය පවත්වන්න 
බැික වුණා. 

ඒ නිසා ඡන්දය පවත්වන දවස කල් ගියා වාශේම, ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථාශේ තිුදණු ඒ වගන්තිය ඒ ආකාරයටම දෂ්ට කරන්නට 
අපට බැික වුණා.  පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැිකයාට පසු ඡන්දය 

පවත්වන්න යේ නියමිත කාල සීමාවක් තිශබනවා. ඒත් ඒ කිසිම 
ශදයක් කර ගන්න බැික වුණා. අපි ඒ සේබන්ශව ආ්ඩඩුවට ශදොස ්
කියන්ශන් නැහැ. ඒකට ශහේතුව තමයි, ශකොශරෝනා වසංගතය 

පිළිබඳ ප්ර න්ය. වගකිව යුතු විපක්ෂයක් හැටියට අපි ඒ කාරණය 
පිටුපස දිේශවත් නැහැ. ශමොකද, ශකොශරෝනා වයිරස් ප්ර න්ය ආපු 
ශවලාශේ ජනතාව ශවම්ශවන් රජය කරශගන ගිය වැල පිළිශවා 

කලාකේපල් කරන්න අපට අව  වුශ්ඩ නැහැ. දැන් අපි ඒ 
ප්ර න්ශයන් මිදිලා ශන්, දන්ශන්. දැන් නැවත පාර්ලිශේන්තුව රැස ්
ශවලා තිශබනවා. ශේ සිදු වුණු ශ්ධ නිවැරදි කර ගන්ශන් 
ශකොශහොමද කියලා අපි දැන් ශහෝ කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. 

කරුණාකර, ඒ සේබන්ශශයන් යේ කිසි ශයෝජනාවක් ශගශනන්න 
කියලා  අපි රජයට ශයෝජනා කරනවා.  

ගරු දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන ඇමතිතුමනි, එශහම කරන්න 

පුළුවන්ද කියලා හිතන්න. "ශමන්න ශේ කාරණය නිසායි අපට 
පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතිය ගන්න බැික වුශ්ඩ" කියලා 
ශයෝජනාවක් ශගශනන්න. ඒකට අපි කවුරුවත් විරු්ධශ ශවන්ශන් 

නැහැ. ඊට පසුව,  පසුගිය කාලශේ ඒ මුදල් වියදේ කිරීම සඳහා 
අව  බලය පාර්ලිශේන්තුශවන් ලබා ශදන්න කියලා අපි කියමු.  
එතශකොට, අපට ශමය නිවැරදි කර ගන්න පුළුවන්. කවුරු ශහෝ 

කියන්න පුළුවන්, "ඔය ශගොල්ලන් එකක් කියනවා, අපි තව එකක් 
කියනවා. ශේක අධිකරණයට ගිහින් විසඳා ගන්න. අධිකරණශයන් 
ශේ වවසථ්ාශේ අර්ථනිරූපණයක් ලබා  ගන්න" කියලා. මම 

කියන්ශන්, එතැනට යන්න අව තාවක් නැහැ කියලායි. අපි අශේ 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ කියලා තිශබන ශ්ධ ශහොඳට දන්නවා. 
අවුරුදු ගණනක් තිසශ්සේ ශේ වවස්ථාවට අම්ව තමයි අපි වැල 
කශාේ. එශහම කශාොත්, ශමය පූර්වාදර් යක් ශවන්ශන් නැහැ. 

අපට කියන්න බැහැ ශන්, පස්ශසේ දවසක ශකොයි වාශේ 
ජනාධිපතිවරශයක් එයිද, ශකොයි වාශේ පසුබිමක් ඇති ශවයිද 
කියලා. ඒ ජනාධිපතිවරයා සමහරවිට කියන්න පුළුවන් 

"පාර්ලිශේන්තුව අත්හිටුවලා මට ඕනෑ විධියට මුදල් වියදේ 
කරනවා" කියලා. ශමොකද, මීට කලින් එශහම ශදයක් කරලා 
තිශබනවා කියලා එතුමාට ශහෝ එතුමියට තර්ක කරන්න පුළුවන්. 

එම නිසා ශමය පූර්වාදර් යක් කර ගන්න දල තියන්ශන් නැතිව, 
සියලුශදනාම එකතු ශවලා ශේ නීතිමය තත්ත්වය සකස් කර ගනිමු 
කියන එක තමයි මශේ පාමුවැනි තර්කය.  

එශහම වුශ්ඩ නැත්නේ ශමොකද ශවන්ශන්? Warrant එකක් 
නැතිව, මුදල් අමාතාං ශේ ශල්කේවරයා මුදල් වියදේ කරලා 
තිශබනවා. එතුමා විසින් අශනක් අමාතාං වල ශල්කේවරුන්ට 
කියා තිශබනවා මුදල් වියදේ කරන්න කියලා. එතශකොට අපට 

විගණකාධිපතිවරයාශගන් ප්ර ්නයක් අහන්න පුළුවන්, "තමන් ශේ 
මුදල් වියදේ කශාේ කුමන අම්මැතියක් යටශත්ද?" කියලා. War-
rant එකක් නැතිවයි මුදල් වියදේ කරලා තිශබන්ශන්. ඒ සඳහා 

warrant එකක් ශදන්න පුළුවන් පාර්ලිශේන්තුවට පමණයි. 
පාර්ලිශේන්තුශවන් warrant එකක් දීලා නැහැ. ඒ සමඟම මුදල් 
අමාතාං ශේ ශල්කේවරයා පූර්ව ඡන්ද වාර්තාව දදිිකපත් 

කරනශකොට කියනවා, "මාර්තු මාසශේ ජනාධිපතිවරයා විසින් 
අතුරු සේමත ගිණුමක් සේමත කාා" කියලා. අපි දන්නා විධියට, 
එශහම කරන්න ශේ වවස්ථාව අම්ව නේ  හැකියාවක් නැහැ. ඒ 

නිසා ශමය නිවැරදි කර ගත යුතුයි. අපි ඔබතුමන්ලාශේ වැල 

කටයුත්තට, ඒ වැල පිළිශවාට ඇිනලි ගහන්න ගිශේ නැහැ. අපි 

එශහම ශනොකශාේ  ඔබතුමන්ලා ජනතා ශසේවයක් කා නිසායි. 
නමුත් දැන් අපට ඒ නිවැරදි කිරීම කර ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි 
පාමුවැනි කාරණය.  

ශදවැනි කාරණාව ශේකයි. ඊශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මැති 

ඇමතිතුමන්ලා කා කථාවලට මම ඇහුේකන් දුන්නා. ණය ශගවීම 
සේබන්ශශයන් තිශබන ඇත්ත තත්ත්වය ශමොකක්ද? අලුතින්ම 
රාජ අමාතවරයකු ශලස පත් වුණු අජිත් නිවා්ග කේරාල් 

මැතිතුමා ඊශේ කිේවා, ලංකාවට විශ්ධ  මුදල්  ලබා ගන්න අලුත් 
ශමවලේ භාවිත කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  කියලා. අපි 
කවුරුත් කියන කථාවක් තමයි, පසුගිය ආ්ඩඩුව කාලශේ ණය 

වැඩි වුණා කියන එක. ඔේ, රුපියල් ට්රිලියන හ.හක් ඒ අවුරුදු පහට 
වැඩි ශවලා තිශබනවා.  201හදී අපි ආ්ඩඩුව ගන්නශකොට ට්රිලියන 
හතහමාරක වාශේ ණය ප්රමාණයක් තමයි තිුදශ්ඩ. ඒක, ට්රිලියන 

13 දක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒක පිළිගන්න ශවනවා. ඒක 
අපට පිාශනොශගන දන්න බැහැ. ඒක මහ බැංකු වාර්තාශේ 
පැහැදිලිවම තිශබනවා. නමුත් ශේ මාස හයට රුපියල් 
ට්රිලියනයකට ආසන්න ප්රමාණයකින් -රුපියල් බිලියන .00කින්-  

ශේ ණය කන්දරාව වැඩි වී තිශබනවා. ශේ තත්ත්වය තුා තමයි 
තවත් ට්රිලියන 1.3ක ණය ගන්න අව යි කියලා ශේ අතුරු 
සේමත ගිණුශමන් දල්ලන්ශන්. දන් පසුව, ශේ අතුරු සේමත 

ගිණුමට පිකබාහිරව ඒ ශයෝජනාශේ දදිිකපත් කර තිශබන අශනක් 
කාරණය තමයි තවත් බිලියන වහ0ක ණයක් ලබා ගන්න අවසරය 
ශදන්න කියන එක. ඒ බිලියන 1,300යි, ශේ බිලියන වහ0යි, එකතු 

කශාොත් තව ට්රිලියන ශදකක් ශවනවා. මම කියන්ශන් නැහැ, 
කලින් ගත්ත ට්රිලියනයයි, ශේ ට්රිලියන ශදකයි එක්ක ට්රිලියන 
තුනක් ශවනවා කියලා.  

යේකිසි ප්රමාණයක් ශගවලා ඒ ශගවීේ අයින් කාාට පසුව 
එකතු ශවන ණය කන්දරාව තමයි debt stock එක හැටියට අපි 
අර්ථ කථනය කරන්ශන්.  ඒ ශකශසේ ශවතත් වි ාල ශලස  මුදල් 

ණයට ගැනීශේ  අව තාවක් තිශබන බව අපි කවුරුත් දන්නවා.  
සමහර  මුදල් අපට අව  ශවන්ශන් රුපියල්වලින්. අශනක් මුදල් 
අපට අව  ශවන්ශන් ඇශමිකකාම් ශලොලර්වලින්. සාමානශයන්  
ඇශමිකකාම් ශලොලර්වලින් අපට ණයක් ශගවන්න තිශබනශකොට, 

ජාතන්තර බැඳුේකරයක් නැවත ශගවන්න තිශබනශකොට අපි 
කියනවා, rollover කියලා.  Rollover කියන්ශන් ජාතන්තර 
ශවශාඳ ශපොාට ගිහිල්ලා ඒ අව  ප්රමාණය නැවත ණයට ගන්න 

එක. ඒක තමයි සාමාන සේප්රදාය. නමුත් අද තිශබන ප්ර න්ය 
ශේකයි.  සතියකට වතාවක් දදිිකපත් ශවන මහ බැංකු වාර්තාව 
ගත්ශතොත්, එහි තිශබනවා secondary market yield එක 

ශමොකක්ද  කියලා. ඒ කියන්ශන් ්ධවිතීයික ශවශාඳ ශපොශාේ අශේ 
ජාතන්තර බැඳුේකරවල විකිණීශේ මිල. ජාතන්තරව ගම්ශදම් 
සිදු ශවන නිේශයෝර්ක්වල ශහෝ, ශටෝකිශයෝවල ශහෝ,  

ශහොංශකොංවල ශහෝ ලන්ලන්වල ශහෝ තව මාස ශදොාහකින් පමණ 
කල් දකුත් ශවන බැඳුේකරයක්  බැලුශවොත්,  ඒශක් ශපොලිය අද 
සියයට 1හක්, 16ක්, 1වක් විතර ශවනවා.  ශකොශරෝනා වයිරස ්
කාලශේ  ඒක ඊට වලා  දහාට ගියා.  නමුත් දැන් ඒක යේකිසි 

ප්රමාණයකට පහත වැී   තිශබනවා.  නමුත් අපට  සියයට 1හක 
ඇශමිකකාම්  ශලොලර් ශපොලියක් ශගවලා, roll over කරන්න 
හැකියාවක්  නැහැ. එත ශකොට අපි දන්නවා, ශේ මුළු අවුරු්ධදට 

ඇශමිකකාම් ශලොලර්  බිලියන හතරහමාරක් විතර ශගවන්න 
තිශබන නිසා තවත් ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන ශදකක්, 
ශදකහමාරක්  ශගවන්න දතුරු ශවලා තිශබනවා.  ශේ  මුදල් අපි 

ශහොයා ගන්ශන් ශකොශහොමද? ශේ ප්ර න්ය වැදගත් ශවනවා. 
ශමොකද, මහ බැංකුශවන් දදිිකපත් කරලා තිුදණු ලියකියවිල්ලක්  
පුවත්පත්වල  අපි දැක්කා. ඒශක්, අපට අයිති සංචිත පිළිබඳව 

තිශබනවා. අපිට  ඇශමිකකාම් ශලොලර්  බිලියන වක විතර  සංචිත 
තිශබනවා. ශේ සංචිතවලින් වැඩි හිකයක් Fed bonds විධියටයි 
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වරාය නගරශේ කටයුතු ඊාඟ පියවරට යන්න දැන් සූදානේ.  අශේ 

ආ්ඩඩුව කාලශේ එහි කටයුතු අවසන් වුණාම එහි භූශගෝලීය 
පදනම යටශත් ඒක ජනාධිපතිවරයාශේ අත්සනින් ලංකාශේ 
දලමක් හැටියට ලියාපදිංචි කරලා, ඒක බසන්ාහිර පාාතට එකතු 
කරලා ඒ සියලු වැල කටයුතු අවසන් කරලායි තිුදශ්ඩ. දැන් 

තිශබන්ශන් ශමහි නීතිය කුමක්ද යන්නයි. What is the legislation 
for the Colombo Port City? Also, what is the investment 
incentive structure that you are going to offer to people to 

come and invest? I am raising this because I was the Chair-
man of the Steering Committee which looked into the legal 
aspects and the investment incentive aspect along with a 

whole lot of government officials including those of the At-
torney General’s Office and a lot of private sector individu-
als so that we could blend the ideas and create a piece of 

legislation that would be best suited for that type of invest-
ment.  ඒ වාශේම,  financial city  එකකට එහා ගිය ශදයක් තමයි 
අපට කරන්න ඕනෑ වුශ්ඩ. ගරු බන්දුල ුණණවර්ශන ඇමතිතුමාත් 
දන්නවා, ශලෝකශේ financial cities සියයකට කිට්ටු ශවන්න 

පටන් අරශගන තිශබන බව. හැබැයි, ඒ financial cities පටන් 
ගත්තාට ඇත්ත ව ශයන්ම තිරසරව දියුණු ශවලා දදිිකයට යන්ශන් 
හතරක් පහක් පමණයි. සිංගේපූරුව ශවන්න පුළුවන්, ලන්ලන් 

ශවන්න පුළුවන්, ශටෝකිශයෝ ශවන්න පුළුවන් එශහම නැත්නේ 
ඩුබායි ශවන්න පුළුවන්. ඒ, ඒ වාශේ කිහිපයක් පමණයි. 
ුණජරාට්වල වාශේ international financial city එකක් පටන් 

ගන්න අව තාවක් තිශබනවා කියලා රජශේ ඇමතිවරයකු කියා 
තිශබනවා මම දැක්කා. නමුත්, ශලෝකශේ financial cities 100ක් 
පටන් ගත්තා නේ, .0ක් ශහෝ .හක් සාර්ථක ශවලා නැහැ. ඒ නිසා 

මීට වලා ටිකක් පුළුල්ව අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. Hon. Speak-
er, our idea was to look at this as a special economic zone. 
You can create the legislation for a special economic zone as 

a service-oriented jurisdiction at the Port City.  You can also 
use a similar or the same legislation for the Hambantota In-
dustrial City as a special economic zone for industry. 
එතශකොට අපට පුළුවන් ශේ ශකොාල වරාය නගරයට අව  

ආශයෝජන ලබා ගන්න. ඒවා මම කලින් කිේවා වාශේ ශසේවා. It 
can be financial services; it can be legal services; it can be 
investment banking services; it can be software services and 

the like. එතශකොට අපට අලුතින් හිතන්න සිදුවී තිශබනවා. 
ශමොකද, අපට තිශබන සංචිත ප්රමාණය ඇපයට තියන්න පුළුවන් 
සීමාවක් තිශබනවා. අපට සංචිත තිශබන්ශන් ශලාාලර් බිලියන 

හතක විතර ප්රමාණයක් පමණයි. අපට roll over කරන්නත් 
පවතින හැකියාශේ limit එකක් තිශබනවා. ශමොකද, සියයට 
දහහතට, සියයට පහශාොවට, සියයට දහසයට අපට ඇශමිකකාම් 

ශලොලර්වලින් ණය ගන්න හැකියාවක් නැහැ.  

කවුරු ශමොනවා කිේවත්, රුපියශල් අගය සථ්ාවරව 
පවත්වාගන්න පුළුවන්. එශහම සථ්ාවරව පවත්වාගැනීම හරහා අපි 
විශ්ධශිකයන්ට උත්ශත්ජනයක් ශදනවා, ඔවුන්ශේ ශලොලර් 

ලංකාවට ශගනැල්ලා ආශයෝජනය කරන්න  දන්පසුව ඒවායින් 
ලැශබන ප්රතිලාභ නැවත අරශගන යන්න. එශහම අරශගන 
යනශකොට සථ්ාවර රුපියලක් තිශබන නිසා ඔවුන්ට ඔවුන්ශේ 

රටවල්වලට වලා ශහොඳ return එකක් ලංකාශේ ලැශබනවා කියන 
එක මිථාවක් පමණයි. ගරු කථානායකතුමනි, අද රුපියල 
ස්ථාවරව තිශබන්ශන් ඇයි? එශහම රුපියල සථ්ාවරව තිශබන්න 

ූලලිකම ශහේතුව තමයි ශලොලරයට තිශබන දල්ලුම අඩුවීම. 
ශලොලරයට තිශබන දල්ලුම අඩුශවලා තිශබන්ශන් ඇයි? ඒ, එක 
පැත්තකින් ආනයනය ශබොශහෝදුරට සීමා කර තිබීම නිසායි.  

මම දැක්කා පී.බී. ජයසුන්දර ශල්කේතුමා කියා තිශබනවා, තව 
අවුරුදු ශදකකට ඇතිශවන්න වාහන තිශබනවා කියලා.  

තිශබන්ශන්. ඇශමිකකාශේ රජය විසින් නිකුත් කරන ලද 

භා්ඩලාගාර බිල්පත් ශහෝ බැඳුේකර අපි අරශගන තිශබනවා. ඒවා 
තමයි අශේ සංචිත හැටියට බහුතරයක් Federal Reserve Bank of 
New Yorkහි තිශබන්ශන්. ඒවායින් ඇශමිකකාම්  ශලොලර්  
බිලියනයක් අපි ඇපයට තියනවා. එශහම නැත්නේ අපි repo 

කරනවා  කියලා ශකටි කාලීන ණයක්  ඇශමිකකාශේ Federal 
Reserve Bank එශකන් ලබා ගන්නවා.  ඒක මීට මාස කිහිපයකට 
කලින් තාවකාලිකව ක්රියාත්මක  කරම් ලැබූ  වැල පිළිශවාක්. 

ඒක  ශකොශරෝනා වයිරස ් ප්ර න්ශයන් පීලාවට පත් ශවලා සිටින 
රජයන්ට හා ආයතනවලට තමන්ට තිශබන Fed bonds repo 
කරන්න එශහම නැත්නේ ඒවා ඇපයට තබලා ශකටි කාලීන 

ණයක් ගන්න පුළුවන් වැල පිළිශවාක්. ඒශක් ප්ර ්නයක්  නැහැ. 
අශේ රට විතරක් ශනොශවයි, අශනක් රටවලුත් ඒවා කරනවා. 
නමුත් මට තිශබන ගැටලුව තමයි, ඇශමිකකාම් ශලොලර්වලින් 

තිශබන බිල්පත් සහ බැඳුේකර අපිට roll over කරන්න ්ධවිතීයක 
ශවශාඳ ශපොශාේ  සියයට 1හකට වාශේ නේ යන්න ශවන්ශන්, 
Federal Reserve Bank එශකන් අපි ඒවා ගන්නශකොට ප්ර න්යක් 
ඇති ශවන එක.  මම කියන්ශන් නැහැ ශේක හිකද වැරදිද කියලා. 

වග කියන විපක්ෂයක්  හැටියට  මම රජය ට ශේ කරුණ ශපන්වා 
ශදනවා. ඒ තමයි, are we creating a lien against our assets? 
When we issue ISBs in the open market, we give up our 

sovereignty and our jurisdiction is New York courts. There-
fore, if in case of any  inability to repay,  they can use that 
jurisdiction and perhaps, even appoint an administrator, in 

the worst case. But, if you create a lien on the assets, then the 
issue of pari passu goes away. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
කියන්ශන් අශේ තිශබන  වත්කම -අශේ තිශබන asset එක- උකස ්

කිරීමක් හැටියට -  mortgage එකක් හැටියට - ශවන තැනක 
තැුදශවොත් සියලු bondholdersලාට එශහම නැත්නේ අශේ 
ජාතන්තර  බැඳුේකරවල ආශයෝජනය කරපු සියලු 

ආශයෝජකයන්ට සමාන ශලස සැලශකන්ශන් නැහැ. සමාන ශලස 
සැලශකන්ශන් නැත්ශත් ඇශමිකකාශේ නිේශයෝර්ක්හි Federal 
Reserve Bank එකට ඒ ණය ශගවීම අශේ ූලලික වගකීමක්ව  
තිශබන නිසායි. එශහම වුණාම ආශයෝජකයන් ලංකාශේ 

ජාතන්තර බැඳුේකරවල ශහෝ බිල්පත්වල ආශයෝජනය කරන්න 
තිශබන උනන්දුව අඩු ශවනවාද නැ්ධද? අන්න ඒකයි ප්ර න්ය. මම 
ශේක හික ශහෝ වැරැදි ශහෝ කියනවාට වලා රජය ශේ 

සේබන්ශශයන් ක්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ කියන එකයි මම 
නැවතත් ශපන්වා ශදන්ශන්. ශමොකද, ඒ ණය ගැනීම සඳහා අපට 
ශලොකු අභිශයෝගයක් තිශබන නිසායි. ශේකට තවත් ්රමයක් 

තිශබනවා. ඒ ්රමය තමයි, සාමානශයන් ශමවැනි අවස්ථාවලදී 
රජයන්, ජාතන්තර ූලල අරමුදලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි 
ශේ ප්ර න්වලින් ශගොල එන්ශන්. අපි අහන්න කැමැතියි, ඔබලාශේ 

රජය හැටියට ශගවන්න සිදු ශවලා තිශබන ශේ ණය ශගවීම සඳහා 
යේකිසි වැල පිළිශවාක් නිර්මාණය කර ගන්න, යේකිසි විධියකට 
ජාතන්තර ූලල අරමුදලත් එක්ක සාකච්ඡාවක් පටන් අරශගන 
තිශබනවාද කියලා.   

මශේ ශදවැනි ප්ර ්නය ශමයයි. Special account කියලා     
account එකක් ආරේභ කා බව අපි පත්තරවල දැක්කා. එතශකොට 
කිේවා, "ප්ර න් අහන්ශන් නැහැ. තමන්ශේ ශලොලර්, තමන්ශේ 

ශයන්, තමන්ශේ යුශරෝ මහ බංකුවට ශගනැල්ලා තැන්පත් 
කරන්න. ප්ර න් අහන්ශන් නැතිව අපි ඔබලාට වැඩි ශපොලියක් ලබා 
ශදන්න සූදානමින් දන්නවා" කියලා. ඒ special account එක 

හරහා ඔබලා ශකොපමණ මුදල් ශේ කාලශේ ලබා ගත්තද කියලා 
අපි දැන ගන්න කැමැතියි.  

ඊාඟට, තුන්වැනි -අවසාන- කාරණාව ශමයයි. ශේ වන විට 

ශකොාල වරාය නගරය දදිශවමින් තිශබන බව අපි දන්නවා. ඒ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 

 ුණ (ආචාර්ය) හ්ර්ෂ ද සිල්වා ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ශහොඳයි, විනාඩිශයන් නවත්වනවා ගරු කථානායකතුමනි.  

ඒශකන් අපට ශත්රුේ යන ශ්ධ තමයි, සමහරවිට තව අවුරුදු 

ශදකකට වාහන ශගශනන්න හැකියාවක් ලැශබන එකක් නැහැ 
කියන කාරණය. ඒක ශවන්න ඇති, අව  තරමට වාහන 
තිශබනවා කියලා එතුමා කියන්න ඇත්ශත්. එවැනි ශ්ධ කරලා 

රුපියල ස්ථාවරව තබාගත්තාට තව ටික දවසකින් අර මාස හයක 
credit එකකට බඩු ශගනාපු අයශේ බිල් ශගවන්න ශවනශකොට ඒ 
දල්ලුම වැඩිශවනවා. එතශකොට අශේ රුපියල අවප්රමාණ වීම 
කාටවත් නවත්වන්න පුළුවන් ශදයක් ශනොශවයි. ශමහිදී මශේ 

කතාශේ හරය වන්ශන්, අපට ඒ ශකටිකාලීන plugsවලින් ශේ 
ප්ර න්ය විසඳන්න බැහැ, ඒ නිසා අපට දීර්කකාලීන වැල පිළිශවාක් 
ඕනෑය කියන කාරණයයි. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාශේ අවශානය 

ශයොමු කරලා, අව  නීති සේපාදනය කරලා, special economic 
zone එකක් පටන්ගන්න කියලා අපි ඔබතුමාශගන් දල්ලා 
සිටිනවා.    

   
[පූ.භා.10.1.] 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා (විගද්ශ් අොතය සහ් 

පාර්ලිගම්න්තුගේ සාානායකතුො) 
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன - தெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාතතුමා හැටියට ගරු 
අග්රාමාතතුමා විසින් අතුරු සේමත ගිණුම දදිිකපත් කරමින් දතා 
පැහැදිලිව පසුගිය කාලශේ අප මුහුණ දුන්  ශකොශරෝනා තර්ජනය 
ගැනත්, ඒ වාශේම මුදල් අර්ුදදයකට රට පිකවර්තනය කිරීම සඳහා 

විරු්ධශ පක්ෂය දැරූ උත්සාහය ගැනත් කරුණු පැහැදිලි කාා. අපි 
විශ ේෂ ූලලමය ප්රතිපාදන දල්ලා 2020 ශපබරවාික මාසශේ 
පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කා අතුරු සේමත ගිණුම එකඟතාව 

පිකදි සේමත කිරීමට විරු්ධශ පක්ෂය එකඟ  වුණත්, පසුව අවසාන 
අවස්ථාශේදී එය අම්මත කිරීමට කටයුතු ශනොකිරීශේ තීරණයක් 
ගැනීම මත එය පාර්ලිශේන්තුව අම්මත ශනොකර කල් තබන්නට 

සි්ධශ වුණා. ශේක තමයි ශපබරවාික මාසශේ විසිවැනි දා 
පාර්ලිශේන්තුව කල් තැබීශේ අවසථ්ාශේදී සිදුවුණු ශ්ධ.  

දැන් විරු්ධශ පක්ෂශේ ප්රශාන තර්කය වී තිශබන්ශන් මුදල් 

අම්මත කිරීම පිළිබඳ තීරණය ගැනයි. දතා පැහැදිලිව 
අග්රාමාතතුමා ශේ කාරණය පැහැදිලි කාා. රුපියල් බිලියන 
ගණනාවක හිඟ ශගවීේ ශකොන්ත්රාත්කරුවන්, දදිකරන්නන්, විවිශ 
සංවර්ශන ශයෝජනා ්රම, ශස  ය, ශරෝහල්, මහජන අව තා 

සඳහා ශගවා ශනොමැතිව තමයි, ශනොවැේබර් මාසශේ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාශේ ජයග්රහණශයන් පසුව එවකට සිටි ආ්ඩඩුව 
ශගදර ගිශේ. ශේ ශගවීේ සිදු ශනොවීම නිසා ආර්ිකක කලා 

වැී මකට රට පිකවර්තනය වීම වැාැක්වීමටයි අපි ශපබරවාික 
මාසශේ ශේ ගරු සභාව ශවත අතුරු සේමත ගිණුම ශගන ආශේ. 
එය අම්මත ශනොකිරීමට විපක්ෂය විසින් ගත් වැරදි  තීරණය නිසා 

විරු්ධශ පක්ෂය ශහොඳාකාරව දන්නවා, මාර්තු මාසශේ ශද වැනි දා 
වනතුරු පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හිකන්නට බැික තත්ත්වයක් 
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තිශබන බව. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අර්ුදදයක් ඇති කිරීමට ඔවුන් 

උත්සාහයක් දැරුවා. අශනක් පැත්ශතන් අශේ රශට් තිුදණු පසුගිය 
ආ්ඩඩුව විසින් -ඒ අයශේම කාලශේ අං  රාශියක -ආර්ිකක, 
සමාජ, මහජන ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම  ශවම්ශවන් ශගවීමට හිඟව 
තිුදණු මුදල් ශගවීම අලපණ කිරීශමන් අප රට අසථ්ාවර කිරීමට 

පුළුවන් ශේය යන ක්රියා මාර්ගය   ගම් ලැුදවා.  

පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා  හැරීමට අව , දහනව වන 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය යටශත් සේමත කා අවුරුදු 4 

1/2ක කාල සීමාව දකුත් වීම 2020  මාර්තු මාසශේ 2 වන දින සිදු 
වුණා.   ඒ අම්ව  ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැිකයා.  

පාර්ලිශේන්තුවක් විසුරුවා හැරීශමන් පසුව රාජ මුදල් 

සේබන්ශව ඇති  වවස්ථාදායක බලය ක්රියාත්මක වන්ශන් 
ශකශසේද යන්න පිළිබඳව ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ ඊට අදාා 
වවස්ථා මගින් දතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. එහි එක 

වවස්ථාවක් පමණක් ශගන කටයුතු කිරීමට හැකියාවක් ශනොමැති 
බවට විරු්ධශ පාර් ව්ශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට සිහිපත් කරන්න 
කැමැතියි. නීතිය අම්ව පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැර, නාම 
ශයෝජනා කැඳවා පාර්ලිශේන්තු ඡන්ද විමසීම අශප්රේල් මස 24වන දා 

පැවැත්වීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නියම කාා. ශේ අතරතුර 
ශලෝකය පුරා පැතිරුණු ශකොවි්ග-1. වසංගතය ශහේතුශවන් 
ශලෝකශේම lockdown එකක් සිදුවුණා. The entire world was 

closed down; all the airports were closed down and all the 
major economies were closed down. The world was shocked 
by such a COVID-19 situation which they had not faced 
before.   

ශමම තත්ත්වය යටශත් මැතිවරණ දිනය කල් දැමීමට 

මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව තීරණය කාා. එශහම නැත්නේ 
අශප්රේල් මස 24 වන දින මැතිවරණය පවත්වා අලුත් 
පාර්ලිශේන්තුවක් පත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ශකොවි්ග-1. වසංගතය අතරතුර 
මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා  මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව වි ාල 
මුදලක් දල්ලා සිටියා. කලින් ශවන් කර තිුදණු මුදල් ප්රමාණය ශේ 

ශකොවි්ග-1. වසංගත තත්ත්වය යටශත් මදි වූ බැවින්, ඊට වලා 
වි ාල මුදලක් දල්ලා සිටියා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 
ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 1හ0වන  වවසථ්ාව යටශත් එම මුදල 
අම්මත කාා.  මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව තමයි මැතිවරණය 

කල් දැේශේ.  ඒ අම්ව අශගෝසත්ු මස 0හශවනි  දා ශවනතුරු 
මැතිවරණයක් ශනොමැතිව රට ගමන් කාා. එක් පැත්තකින් 
මැතිවරණ තත්ත්වය අර්ුදදකාරී තත්ත්වයකට පත් වීමත්, අනික් 

පැත්ශතන්  ශලෝකය පුරා ගමන් කා ශකොවි්ග-1. වසංගතශේ 
භයානක තත්ත්වශයන් ශගොල ඒමත් යන කාරණා ශදකටම අපට 
මුහුණ දීමට සිදු වුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව තීරණය 

කාා, සමසත් රටවැසියා ආරක්ෂා කා යුතු බවට  රටවැසියන් 
සියලුශදනාශේ ජීවිත ආරක්ෂා කා යුතු බවට. ගරු අග්රාමාතතුමා 
විරු්ධශ පාර් ව්ය කැඳවා ඒ සඳහා ආරේභ කා වැල පිළිශවා ගැන 

පැහැදිලි කාා.   

ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් ශමම තත්ත්වය දිහා බැලුවාම අපට 
ශපනී යනවා,  ජාතන්තර ව ශයන් අශනක් රටවල් මුහුණ දුන් 

තත්ත්වයට වලා ශවනස් වූ තත්ත්වයකින් රට ආරක්ෂා කර ගන්න 
ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් වුණු බව. එය මම දතා ශග රවශයන් 
සඳහන්  කරන්න ඕනෑ. එශසේ කශාේ ශකොශහොමද?  පසුගිය යහ 
පාලන ආ්ඩඩුව ශේ අවුරු්ධද සඳහා අය වැය ශල් නයක් 

ශගනාශේ නැහැ. ඒ වාශේම ඔවුන් පරාජයට පත් ශවයි කියලා 
හිතුශවත් නැහැ කියලා ඔවුන් පිළිගත්තා. පසුගිය යහ පාලන 
ආ්ඩඩුව ජනතාව අතර ශකොයි තරේ අප්රසාදයට පත් වුණු 
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ආ්ඩඩුවක් ද කියන එක ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ලැබූ 

විශිෂ්ට ජයග්රහණශයන් මුළු රටම ශපන්වා දුන්නා.  

ශදවැනි කාරණය, ශේ අයශේ ශ්ධ පාලන හැසිරීමයි. ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුතුව එකට එකතු වී වැල කා යුතු අවසථ්ාවකදී 
ආ්ඩඩුව පරාජයට පත් කර, ූලල අර්ුදදයක් ඇති කර, රට 

අස්ථාවරභාවයකට ශගන ඒම. එම නිසා මහජනතාව ප්රතික්ශෂේප 
කරන පිිකසක් බවට පසුගිය යහ පාලන ආ්ඩඩුව පත් වුණා. මුළු 
රටක් ජීවිත ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්ර න්යකට මුහුණ පා සිටියදී 

ජනාධිපතිතුමා, අග්රාමාතතුමා ඇතුළු ආ්ඩඩුව ඒ සඳහා එක්ව 
කටයුතු කිරීශේදී, ඊට අත්වැල් බැඳශගන සහශයෝගය ලබා 
ශනොදීමත්, ආර්ිකක අව තා  අම්ව ශගවීේවලට අව  

සහශයෝගය ලබා ශනොදීශේ ක්රියාවලියත් දදිිකශේ විරු්ධශ 
පාර් ්වශේ තමුන්නාන්ශසේලාට අශගෝස්තු මස හශවනි දා දතා 
බරපතා, අන්ත පරාජයකට මුහුණ ශදන්න සිදු වුණා. විරු්ධශ 

පාර් ්වයට එවැනි අන්ත පරාජයකට මුහුණ පෑමට සිදු වුශ්ඩ 
ඔවුන් ජනතාව ගැන සිතන ආකාරය ජනතාවට පැහැදිලි වුණු 
නිසායි. 

ගරු කථානායකතුමනි,  මම ශේ අවස්ථාශේදී ශේ කාරණයත් 

සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  අශේ උතුරු ප්රශ්ධ ය නිශයෝජනය කරන 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා විශ ේෂශයන් සඳහන් කරනවා, ශදවුන්දර 
තුඩුශේ සිට ශේදුරු තුඩුව දක්වා සියලු ගේ නියේගේවල ජනතාවට 

ජනාධිපතිතුමා දුන් සෑම සහනයක්ම කිසිම ශේදයකින් ශතොරව  
ක්රියාත්මක වුණු බව. එයින් දතා පැහැදිලිව ඔේපු ශවනවා, ජන 
ජීවිතය එදිශනදා පවත්වාශගන යෑමට අව  දෑ සපයමින්, පාමු 

ශකොට මහජන ජීවිත ආරක්ෂා කර ගනිමින්, lockdown එශකන් 
පසශ්සේ ආර්ිකකය ශගොල නැඟීශේ ්රමශේදය ශකොටසින් ශකොටස 
ආරේභ කා බව. මා ඒ ගැන දීර්ක විස්තරයක් කරන්න යන්ශන් 

නැහැ. Sri Lanka was brought back on the world map. Once 
again, Sri Lanka appeared as one of the most successful 
countries, for which - we have to accept that - we needed 
money and funding. Expenditure had to be incurred on the 
orders of His Excellency the President as per the powers 
vested in him under the Constitution.  We have come before 
the House  today to get the Vote on Account approved so 
that in the next few months, we can move forward before the 
Budget is presented in November by the Hon. Prime Minis-
ter, the Minister of Finance. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්නයි මට 
ඕනෑ වුශ්ඩ. ශබොශහොම කනගාටුයි කියන්න, විරු්ධශ පක්ෂය 
කිේවා, ලක්ෂ ගණන් මිනිසස්ු රක්ෂාවලින් ශදොට්ට දමනවා කියලා  

භයානක අර්ුදදයකට ලංකාශේ ලක්ෂ ගණන් ජනතාව පත් 
ශවනවා කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ලක්ෂ 3වකට අධික වැල කරන 
ජනතාවට යළි වැලට යන්න බැික නේ, ශගදර සිටියත් දීමනාවක් 

ලබා ශදන්න පවා හැකි වුණු වත්රපාක්ක ක -tripartite- ගිවිසුමක් 
හාේපුතුන්ශේ සංගමය, වෘත්තීය සමිති, ඒ වාශේම රජය -කේකරු 
අමාතාං ය- සේබන්ශ ශවලා නිර්මාණය කාා. එම 

ක්රියාවලිශයන් අශේ ආර්ිකකය යළි පණ ගැන්වීශේ එක් පැත්තක් 
ආරේභ වුණා. ඒ අතරම, ශේ ආර්ිකක වැල පිළිශවා යටශත් 
්රමාම්ූලලව බැංකු සහන ලබා දුන්නා. බැංකුවලට ශගවීමට තිබූ 

සුවි ාල ූලල ණය වාිකක සහ ශපොලී ශගවීේ කල් දමම් ලැුදවා. 
විවිශ බැංකු හා ූලල ආයතනවලට කර්මාන්ත, සංකාරක ශසේවය, 
විවිශ කෘක කාර්මික ශසේවාවල නියැළි අය ශගවීමට තිබූ සියලු ණය 

වාිකක සහ ශපොලී ශගවීේ කල් දමම් ලැුදවා. ශේ ණය වාිකක සහ 
ශපොලී ශගවීේ කල් දැමීශේ සහනය ලබා දීම හා අතිශර්ක මුදලක් 
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බැංකු හරහා දතාම අඩු ශපොලියට අශේ ආර්ිකකයට ඇතුාත් 

කරමින් තැබූ ඒ ශයෝශ පියවර නිසා ශ්රී ලංකා ආර්ිකකය යළිත් 
කුමාම්ූලල,  ක්තිමත් අරමුණකට ශගන ඒමට පුළුවන්කම ලැබී 
තිශබනවා. ඒ සඳහා වූ අම්මැතිය ලබා දීමයි අප සහ 
තමුන්නාන්ශසේලා ශේ සභාශේදී අද කා යුත්ශත්. "සියලුම 

ජනතාව" යන්නට, ආ්ඩඩුවට ඡන්දය දුන් සහ ආ්ඩඩුවට විරු්ධශ 
වුණු ජනතාවත් ඇතුාත්. ඒ කිසිශකනකු ශබදා ශවන් කශාේ නැහැ.  
ප්රසි්ධශ වාපාිකක ශපාැන්තියට ශදන්න තිශබන සහන සියල්ල 

ලබා දීමට අව  පිකසරය ඇති කාා.   

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශේ වන විට 28,000ශදනකු විශ්ධ  
රටවල්වලින් ආපසු ලංකාවට ශගන්වාශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම, 

ඒ රටවලින් පැමිශණන- 

 

 ුණ ඉ. චාල්ස් නිර්ෙලනාදන් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමොකක්ද රීති ප්ර ්නය? 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I have only 15 minutes. 
 

 ුණ ඉ. චාල්ස් නිර්ෙලනාදන් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන ඇමතිතුමා, lockdown කාලයට අදාා 
ණය වාිකක ශගවන්න කල් ලබා දුන්නා කියලා ඔබතුමාශේ 
කතාශේදී දැන් කිේවා. 

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. Please, do not disturb the 

Hon. Minister. Hon. Minister, you go ahead.  

 
 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, බිලියන ගණනක් වූ ණය ශගවීම කල් 

දැමීමට පුළුවන් වුණා. මහ ජනයා ශේ ශහේතුශවන් බිලියන 
ගණනාවක සහන ලැුදවා. යේකිසි සහනයක් හිකයාකාරව 
ක්රියාත්මක ශනොශවනවා නේ ඒ පිළිබඳ ශවනම අභියාකනා 

දදිිකපත් කරන්න පුළුවන්කමත් ලැුදණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අග්රාමාතතුමාටත්, ශේ වැල පිළිශවා ශමශහය වීමට විශ ේෂ කැප 

වීමකින් ඒ කමිටුවට  ක්තිය දුන් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටත් මම ශේ අවසථ්ාශේදී ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ආර්ිකක 
අර්ුදදය හා ශකොවි්ග - 1. අර්ුදදය පැවැති අශේ රටට පාර්ලිශේන්තු 

මැතිවරණය පවත්වලා අලුත් පාර්ලිශේන්තුවක් පත් කරශගන, 
අපට තිශබන ූලල,  වවස්ථාදායක බලය ක්රියාත්මක කිරීශේ අය 
වැය ශල් නය රශට් දදිික සංවර්ශනය සඳහා ශගන එන්න අද වන 

විට පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා.  



පාර්ලිශේන්තුව 

අපට අභිශයෝග රාශියක් තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 
කෘක  කාර්මික ක්ශෂේත්රය පිළිබඳ දැවැන්ත වි ්වාසයක් ආ්ඩඩුව 
තබා තිශබන බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
ප්රකා  කාා. අශේ රශට් මහ ශපොශාොශේ වැවිලි ශභෝග වවා ඒ 

ආහාර භුක්ති විඳින්න පුළුවන්කම තිබියදී ඒ ශ්ධවල් පිට රටින් 
ශගන ඒම ශවම්ශවන් අශේ ප්රතිපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් කථා කිරීම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. අපි ඒ අභිශයෝගයත් ජයගන්නවා. 

යු්ධශය පැවැති කාලශේදී ඔබතුමන්ලා ඇවිල්ලා අපට කිේවා, 
"ඔබතුමන්ලාට ශකොටි සංවිශානය පරදවන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා 
පරදිනවා" කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්, 

එවකට ආරක්ෂක ශල්කේවරයා හැටියට කටයුතු කා වත්මන් 
ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ඒ අභිශයෝගය භාර 
ගත්තා. ඔබතුමන්ලා එය විශේකනය කාත්, අපි ශකොටි සංවිශානය 

පරාජයට පත් කරලා රට එක් ශසේසත් කාා. අහිකන් රට 
ස්වයංශපෝක ත කිරීම කියන අභිශයෝගයත් අපි ඒ වාශේම ජය 
ගන්නවා. අශේ රටින් විශ්ධ  කරා ගමන් කරන ශයෝශ මුදල 
නවත්වා, අශේ විශ්ධ  විනිමය සංචිතයට  ක්තියක් ඇති කිරීමට 

පමණක් ශනොව, රශට් ගේබද ශගොවි ජනතාව අතර අලුත් ආදායේ 
මාර්ග ඇති කිරීමටත් පුළුවන්කම ශේ මිනන් ඇති ශවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ශේ තත්ත්වය ගැන මම දීර්කව විස්තර කරන්න 

ඕනෑ නැහැ. ශමොකද, හිටපු කෘක කර්ම අමාතවරයකු හැටියට 
ඔබතුමා ශේ ගැන ශහොඳින් දන්නවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දදිිකපත් කර තිශබන ප්රශාන වැල 

පිළිශවා වන "රට හදන ශස භාගශේ දැක්ම" ප්රතිපත්ති 
ප්රකා ශේ පාමුශවනි ප්රතිපත්තිමය කරුණු දහය ශමශසේ සඳහන් 
වනවා. 

 

1.   ජාතික ආරක්ෂාවට මුල් තැන 

2.   මිත්රය ලි සහ ශනොබැඳුම් විශ්ධ  ප්රතිපත්තියක් 

3.   පිිකසිදු රාජ පාලනයක් 

4.   ජනතාවට වගකියන වවසථ්ා ප්රතිසංසක්රණයක් 

5.   ලලදායී පුරවැසිශයක් - සශ්රීක මානව සේපතක් 

6.   ජනතා ශක්න්ද්රීය ආර්ිකකයක් 

7.   තාක්ෂණය මත පදනේ වන සමාජයක් 

8.   ශභ තික සේපත් සංවර්ශනය 

9.   තිරසාර පිකසර කාමනාකරණය 

10.  විනයගරුක, නීතිගරුක සහ ුණණගරුක සමාජයක් 

ගරු කථානායකතුමනි, අද ශබොශහෝශදනා කථා කරන, 
ඇශමිකකාම් එක්සත් ජනපද ආර්ිකකයට ශමොකද වුශ්ඩ? 
ඇශමිකකාම් ආර්ිකකය මිනිස් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමට වලා 

ආර්ිකකය ආරක්ෂා කිරීශේ ශදසට ගමන් කරවීශමන් ඇති වූ 
පසුගාමි තත්ත්වය අපි අමතක කරන්න ශහොඳ නැහැ. ඇශමිකකාව 
US Dollars ට්රිලියන 1.2ක් pump කරලා තිශබනවා, just to keep 

the country going. ඇශමිකකාම් ශකොංග්රසය අදත් රැස් වනවා. අද 
ඒ පාර්ලිශේන්තුශේ අර්ුදදයක් මතු ශවලා තිශබනවා, whether 
they are going to approve the US Dollars 3 trillion that is 

being demanded today for the people of America. They have 
distributed US Dollars at the rate of US Dollars 2,600 per 
family or citizen. Go through these things and see how the 
American economy is running.  

ශලෝකශේ බලවත්ම ආර්ිකකය එවැනි ආකාරයට අර්ුදදකාික 
තත්ත්වයකට වැටිලා තිශබන ශවලාශේ අපි අශනක් රටවල් දිහාත් 
හැිකලා බලමු. ජපානය ආදි රට වල් බැංකු ්රමය හරහා ආර්ිකකය 
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පණ ගන්වන්නට ආර්ිකකමය ව ශයන් අලුත් උත්සාහයක් දරා 

අලුත් ක්රියා මාර්ග ශගන තිශබනවා. අශේ ආර්ිකකශේ කෘක  
කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රයත්, සුළු හා මශ පිකමාණ ක්ශෂේත්රයත් පණ 
ගැන්වීම තුළින් ආර්ිකක පුනර්ජීවනය ඇති කිරීම කරා ගමන් 
කරන්න පුළුවන් කියන වි ව්ාසය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 

අග්රාමාතතුමාත් ඇති කර තිශබන බව අපි ශහොඳින්ම දන්නවා. ඒ 
වාශේම, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තවත් කරුණක් සඳහන් කාා. මා 
ඒ කාරණයත් දතා ඕනෑකමින් කියන්න ඕනෑ.  

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමාට නියමිත කාලය අවසාන ශේශගන එනවා. 

 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දක්මනින් මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා.  

විශ්ධ  ආශයෝජකයන් හා විශ්ධ  හවුල්කරුවන් ශමරට 
ආශයෝජන කිරීමට යෑශේදී ඒ සඳහා අම්මැතිය ලබා ගැනීමට 
ආයතන රාශියකට ගමන් කරන්න සිදුවීම ශ්රී ලංකාව දිගින් දිගටම 
මුහුණ දුන් අවාසිදායක තත්ත්වයක්. අශේ ආර්ිකකය නැවත පණ 

ගන්වන්නට නේ, අපි ශේ තත්ත්වය අවම කරගත යුතුයි. රජය ඒ 
ශකශර් අවශානය ශයොමු කර තිශබනවා. 

අශේ රශට් වියදේවලින් ශනසක්න්ශයක් නාස්ති වන්ශන් 

ශදපාර්තශේන්තුවල නාස්තිකාර වියදේ සඳහායි. එය දතිික කර 
ගැනීමට ්රමාම්ූලලභාවය ශගන එන්නට සියලු ශසේවක අං  තුා 
සුවිශ ේෂ උනන්දුවක් ඇති කරන වැල පිළිශවාක් ජනාධිපතිතුමා 

ආරේභ කර තිශබනවා. එම නිසා අශේ රශට් ජන ජීවිතය ආරක්ෂා 
කරන්න, ආර්ිකක තත්ත්වය  ක්තිමත් ශකොට පුනර්ජීවනයක් ඇති 
කරන්න, පාර්ලිශේන්තුවට හිමි වී ඇති බලය තුළින් 

වවස්ථාදායක හා ූලල වැල පිළිශවා දදිිකයට ශගන යන්න ශේ 
අතුරු සේමත ගිණුමට සහශයෝගය ශදන ශලස සියලුශදනාශගන් 
මා දල්ලා සිටිනවා. අලුත් ශදොරටු විවෘත කිරීශේ ක්රියාමාර්ගයට 

ආර්ිකක පුනර්ජීවනය ගමන් කරන අවසථ්ාශේදී ප්රතිපක්ෂශේ 
වගකීම පිළිබඳව ජාතික ව ශයන් කල්පනා කරලා, 
අග්රාමාතතුමා දදිිකපත් කරලා තිශබන අතුරු සේමත ගිණුම හා ඒ 
ූලල ප්රතිපාදන ලබා ගැනීමට සහශයෝගය දැක්විය යුතු බව 

සඳහන් කරමින් මා  නිහඬ වනවා. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීාඟට,  ගරු අම්ර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 23ක කාලයක් තිශබනවා. 

    
  ුණ අනුර දිසානායක ෙහ්තා 

 (ைொண்புைிகு  அநுர திசொநொயக்க)    

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මට කාලය විනාඩි 30ක් ශවන් කරලා තිුදණා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාලය නාස්ති වීම නිසා යේකිසි ශවනසක් සිදු වනවා. 

[ගරු දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන මහතා ] 
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 ුණ අනුර දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

පැය භාගයයි ශවනස් වුශ්ඩ. ශපරවරු  ..30ට පටන් ගන්න 
තිුදණු විවාදය  10.00ට පටන් ගත්තා. පැය භාගයයි ශවනස් වුශ්ඩ. 
පැය භාගයක් ශවනස් වුණාම මශේ පැය භාගශයන් විනාඩි වක් අඩු 

ශවන්ශන් කුමන ප්රති තයටද? 

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට විනාඩි 2හක් තිශබනවා. සමාශවන්න. 

 

 ුණ අනුර දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඒ කියන්ශන්, පැය භාගයට විනාඩි පහක් අඩු වනවා?  හිකද, 
මහශල්කේතුමා? හිකයට ගණන් හදලා බලන්න. ඒකත් වැරැදියි. 

මුළු කාලශයන් පැය භාගයක් අඩු වුණාම,  එක පැය භාගයකින් 
විනාඩි පහක් අඩු ශවන්න විධියක් නැහැ ශන්. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හික. අනිවාර්යශයන්ම ඒ ගැන බලලා කියන්නේ. 

 
 
[පූ.භා.10.38] 

 

 ුණ අනුර දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඒ ගැන ශසොයා බලා කියන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ශේ අතුරු සේමත 
ගිණුම පිළිබඳව ූලලික ව ශයන් මන්ත්රීවරු ගණනාවක් ක රුණු 
කීපයක් මතු කරනවා මා දැක්කා.  මම හිතන විධියට වසර ව2ක 

කාලය තුා  අය වැය ශල් නයක් දදිිකපත් කරන්ශන් නැතිව 
කටයුතු කරන එකම වර්ෂය ශේ වර්ෂයයි. මා දන්නා විධියට ගරු 
එස්.බී. දිසානායක මන්ත්රීතුමා 1.8. දඳලා ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝජනය කර තිශබනවා. හැබැයි, අය වැය ශල් නයක් 
ශනොතිුදණු එක වර්ෂයක්වත් තිුදශ්ඩ නැහැ. නමුත් අය වැය 
ශල් නයක් ශනොමැති වර්ෂයක් දැන් අපි දදිිකපිට තිශබනවා. 

පසුගිය අවුරු්ධශ්ධ ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 23 වැනි දා සේමත කරන 
ලද අතුරු සේමත ගිණුශමන් ජනවාික මාසශේ 01 වැනි දා සිට 
අශප්රේල් මාසශේ 30 වැනි දා දක්වා මුදල් ශවන් කර ශදම් ලැුදවා. 
නැවත තමුන්නාන්ශසේලා ශේ සැේතැේබර් මාසශේ 01 වැනි දා සිට 

ශදසැේබර් මාසශේ 31 වැනි දා දක්වා ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් නව 
අතුරු සේමත ගිණුමක් හරහා මුදල් දල්ලා සිටිනවා. දැන් සෑම 
මන්ත්රීවරශයකුම මතු කා ප්ර න්ය වාශේම, ගරු දිශන්ෂ ්

ුණණවර්ශන අමාතතුමා ඇඟ ශේරා ශගන පිළිතුරු දුන් ප්ර ්නයත් 
ශේකයි. ඒ අන් කවරක්වත් ශනොශවයි, අශප්රේල් මාසශේ 30 වැනි දා 
සිට අශගෝසත්ු මාසශේ 31 වැනි දා දක්වා මුදල් වියදේ කශාේ 

ශකශසේද? ගරු දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන ඇමතිතුමා කියනවා මා දැක්කා, 
"රට lock down කරලා තිුදණා,  Airport එක lock down කරලා 
තිුදණා,  ශලෝකය පුරාම lockdown තත්ත්වයක් ඇති වී තිුදණා"ය 

කියලා. හැබැයි, වවසථ්ාව lock down කරන්න එයින් කාටවත් 
අයිතියක් ලැශබන්ශන් නැති බව ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. එය තුශනන් 
ශදකක බලයක් ශවන්න පුළුවන්, විශායක බලය ශවන්න පුළුවන්, 
එශසේ නැත්නේ පවුලක් අත ඇති බලය ශවන්න පුළුවන්. 

කවරාකාරශයන් බලය ශක්න්්රගත වී තිුදණත් එම බලය 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා   ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශවන් සීමා මායිේ 
සටහන් ශකොට දී තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 
පැවශරන කාර්යයන් අතර ප්රශානම කාර්යය තමයි ූලල බලය.   

ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ 148වැනි අම්වවසථ්ාශේ දතා 

පැහැදිලිව සඳහන් ශකොට තිශබනවා, "රාජ ූලල පිළිබඳ 
සේපූර්ණ පාලනය පාර්ලිශේන්තුව සතු වන්ශන් ය" කියලා. ශේක 
බැහැර කරන්න බැහැ. ශලොනශමෝර් ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ සිට 

ශේ දක්වා ඇතුළු වූ සෑම ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාවකම ශේ 
වවස්ථාව තිශබනවා. ඒ අන් කවරක්වත් ශනොශවයි, "රාජ ූලල 
පිළිබඳ සේපූර්ණ පාලනය පාර්ලිශේන්තුව සතු වන්ශන් ය."  

නීතිශේදීන්ශේ හිතුවක්කාර ක්රියාවක් හැටියට ශමය වවසථ්ාවට 
නිකේ ඇතුළු කාා ශනොශවයි. ශමොකද, භා්ඩලාගාරශේ ශනය 
යම්, භා්ඩලාගාරශේ සල්ලි යම් මහ ජනයාශේ සල්ලි වන නිසා. 

එශසේ භා්ඩලාගාරශේ ඇති මහ ජනයාශේ සල්ලි, මහ ජනයාශේ 
නිශයෝජිත ආයතනයක් වන පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතියකින් 
ශතොරව දවත් කර ගන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි යේ ආ්ඩඩුවක අය 
වැය ශල් නය -විසර්ජන පනත- පරාජයට පත් වුශණොත් ඒ 

ආ්ඩඩුව දල්ලා අස් වන්ශන්. ඒ කියන්ශන් කුමක්ද? 
පාර්ලිශේන්තුශවන් මුදල්  වියදේ කිරීම සඳහා එම ආ්ඩඩුවට බලය 
ලබා දී නැහැ. අශප්රේල් මාසශේ 30 වැනි දා සිට අශගෝසත්ු මාසශේ 

31 වැනි දා දක්වා වූ මාස හතරක කාල පිකච්ශේදශේ ශේ මුදල් 
ශවන් කශාේ කවර බලාධිකාරයට යටත්වද කියලා අපි දැනගන්න 
කැමතියි. රශට් සියලු ආදායේ ඒකාබ්ධශ අරමුදලට එන බව අපි 

දන්නවා.  ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 14.. (1) අම් වවස්ථාශේ 
ශමශලස සඳහන් වනවා: 

"... සියලු ම අය බදු, තීරු බදු, විකපනේ හා ගාස්තු යන මාර්ගවලින් 

ලැශබන ආදායේ ද, නියමිත කාර්ය සඳහා ශවන් කරම් ශනොලැබූ ජනරජය සතු 

ශසසු සියලු ම ආදායේ සහ ලැබීේ ද ඒකාබ්ධශ අරමුදලට ශගවිය යුත්ශත් ය." 

ගරු කථානායකතුමනි, සියලු ආදායේ ඒකාබ්ධශ අරමුදලට 
එනවා. හැබැයි, ඒකාබ්ධශ අරමුදශල් මුදල් අයින් කරගත හැක්ශක්  
ශකශසේද? ගරු බන්දුල ුණණවර්ශන හිටපු නිශයෝජ මුදල් 

අමාතතුමා දන්නවා ඇති, එවැනි ආකාර තුනක් සඳහන් කරලා 
තිශබන බව. එකක්, විසර්ජන පනතක් සේමත වීශමන් පසුව මුදල් 
අමාතවරයා විසින් භා්ඩලාගාරශේ ශල්කේ ශවත අධිකාික බලය 

පවරන ලිපියක් නිකුත් කා යුතුව තිශබනවා. අනතුරුව තමයි 
මුදල් අමාතාං ශේ ශල්කේවරයාට මුදල් ශවන් කරගත හැකි 
වන්ශන්. එශසේ නැත්නේ, අතුරු සේමත ගිණුමක් මිනන්. 

ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ අතුරු සේමත ගිණුමක් ගැන සඳහන් 
ශනොවී තිුදණත්, 1.31 රාජ මන්ත්රණ සභා කාලශේ දඳන්ම අතුරු 
සේමත ගිණුේ හරහා මුදල් ශවන් කරශගන තිශබනවා. හැබැයි, 

එය පාර්ලිශේන්තුශේ සේමත වූ ගිණුමක්. පාර්ලිශේන්තුශේ අතුරු 
සේමත ගිණුමක් සේමත වූවාට පසුව මුදල් අමාතවරයා 
භා්ඩලාගාරශේ ශල්කේවරයාට අධිකාික බලපත්රයක් නිකුත් 
කරනවා, මුදල් අමාතාං ශේ ශල්කේවරයාට ඒකාබ්ධශ 

අරමුදලින් මුදල් ශවන් කර ගැනීම සඳහා. දැන් ආටිගල මහත්මයා 
ඇති රාජ නිලශාිකන් සිටින කුටිශේ. මම දැන ගන්න කැමැතියි, 
ඒකාබ්ධශ අරමුදලින් මුදල් ශවන් කර ගන්න මුදල් අමාතාං ශේ 

අමාතවරයා විසින් එතුමාට එවැනි අධිකාික බලපත්රයක් නිකුත් 
කාාද කියලා.  

 

 ුණ ෙන්ත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

නැහැ. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 ුණ අනුර දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නැහැ. එශසේ නේ උපශයෝගි කර ගත්ශත් ජනාධිපතිවරයාශේ 
බලතල. ශමොකක්ද වවසථ්ාව? ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 1හ0.(3) 
අම් වවස්ථාව. ඒශක් කියන්ශන් ශමොකක්ද?  

"යේකිසි වර්ෂයක විසර්ජන පනත් ශකොටුේපත නීතිය බවට පත්වීමට ශපර 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හිකම් ලැබූ අවස්ථාවක..."  

විසර්ජන පනත නීතියක් බවට පත් ශවලා නැතිව තිබියදී 

පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැරලා තිශබන අවසථ්ාවක. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ අවස්ථාශේදිත් ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 23 වන 
දා සේමත කරන ලද අතුරු සේමත ගිණුමක් තිුදණා, අශප්රේල් 

මාසශේ 30 වන දා දක්වා. ඒ නිසා එවැනි අවසථ්ාවක් ශනොශවයි 
 ඒක. අතුරු සේමත ගිණුමක් සේමත කරලා තිුදණු අවසථ්ාවක්. 
තමුන්නාන්ශසේලා තර්ක කරන්න පුළුවන්, අතුරු සේමත ගිණුම 
විසර්ජන පනත ශනොවන නිසා විසර්ජන පනතක් දදිිකපත් ශකොට 

නැති බැවින් ජනාධිපතිවරයාට එශසේ කරන්න පුළුවන් කියලා. 
හැබැයි, කුමන අවසථ්ාවකද පුළුවන්? එම අම් වවස්ථාශේම 
තවදුරටත් ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"...පාර්ලිශේන්තුව විසින් රජශේ ශසේවාවන් සඳහා මුදල් ශවන් කර 

ශනොමැත්ශත් නේ අභිනව පාර්ලිශේන්තුව රැස්වීමට නියමිත දින සිට.." 

ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන්කම තිශබන්ශන් කවදා සිටද? එම 

අම් වවස්ථාශේම ශමශසේ සඳහන් ශවනවා: 

"අභිනව පාර්ලිශේන්තුව රැස්වීමට නියමිත දින සිට මාස තුනක් දකුත් වන 

ශතක් රජශේ ශසේවාවන් සඳහා යේකිසි මුදලක් අව  ශවතැයි ජනාධිපතිවරයා 

සලකයි නේ ඒ මුදල ඒකාබ්ධශ අරමුදශලන් නිකුත් කිරීමටත්,  වැය කිරීමටත් 

නියම කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ඇත්ශත් ය."  

ජනාධිපතිවරයාට ඒ බලය පැවශරන්ශන් කවදා සිටද? අභිනව 

පාර්ලිශේන්තුව කැඳවා එතැන් සිට මාස තුනක් යනශතක්. 
ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 1හ0.(3) අම් වවසථ්ාව යටශත් අශගෝස්තු 
මාසශේ 20වැනි දා සිට මාස තුනක්. ඒ කියන්ශන්, සැේතැේබර්, 

ඔක්ශතෝබර්, ශනොවැේබර් 20 දක්වා ජනාධිපතිවරයාට මුදල් ශවන් 
කිරීශේ බලය පැවශරනවා. එනේ, ශනොවැේබර් මාසශේ 20 දක්වා 
අතුරු සේමත ගිණුමක් අව  නැහැ. අද ශගශනන්න ඕනෑ නැහැ. 

ඇයි? ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ නි ්චිත ශලස සඳහන්ශකොට 
තිශබනවා, අභිනව පාර්ලිශේන්තුව රැසව්ීමට නියමිත දින සිට මාස 
තුනක් දකුත් වන ශතක් රජශේ ශසේවා  සඳහා  ජනාධිපතිවරයාට 
මුදල් වියදේ කා හැකි  බව. කවදා සිටද, ආරේභ වන දිනය කවදාද 

කියන එක ශමහි සඳහන් ශවනවා. ශේක තමයි සිංහල භාෂාව. 
ශේක තමයි වවසථ්ාව. ආරේභ වන දිනය තමයි, අභිනව 
පාර්ලිශේන්තුව රැස්වීමට නියමිත දින සිට. එදා තමයි ආරේභ 

ශවන්ශන්. මාස තුනක් දකුත් වනශතක් රජශේ ශසේවා  සඳහා මුදල් 
ශවන් කරන්න පුළුවන්. එශහම නේ, ශේ අශගෝස්තු මාසශේ 
20වැනි දා සිට ශනොවැේබර් මාසශේ 20වැනි දා දක්වා මාස තුනක් 

මුදල් ශවන් කිරීශේ බලය ජනාධිපතිවරයාට තිශබනවා. එශසේ 
නැතිව අශප්රේල් මාසශේ 30වැනි දා සිට අශගෝස්තු මාසශේ 20වැනි 
දා දක්වා ජනාධිපතිවරයාට ඒකාබ්ධශ අරමුදලින් මුදල් බැහැර 

කිරීම සඳහා බලයක් නැහැ. එකම බලයක් ලබා දී තිශබනවා. ඒ 
තමයි, මැතිවරණයක් සඳහා මුදල් ශවන් කරන්න පුළුවන්. තව 
අව  නේ බලයක් ලබා දී තිශබනවා, විශ ේෂ පනත් හරහා 
ශවන්ශකොට තිශබන මුදල් සේබන්ශශයන්. එශසේ නැතිව මුදල් 

ශවන් කරන්න බැහැ. නමුත් මුදල් ශවන් කිරීමක් පමණක් 
ශනොශවයි සිදුශකොට තිශබන්ශන්. ඒකාබ්ධශ අරමුදලින් මුදල් 
ගැනීම පමණක් ශනොශවයි සිදුශකොට තිශබන්ශන්. රට ශවම්ශවන් 

ණය අරශගනත් තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතියකින් ශතොරව ජනාධිපතිවරයාට 
ණයගත හැකිද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. පාර්ලිශේන්තු 
 අම්මැතියකින් ශතොරව අශගෝස්තු 20වැනි දා   ශතක් ඒකාබ්ධශ 
අරමුදලින් ජනාධිපතිවරයාට මුදල් ශවන් කා හැකිද? කිසිශසේත්ම 

බැහැ. ගරු දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන අමාතතුමා ශේ කථාව ශහොඳට 
දන්නවා, ඒ  නිසා තමයි එතුමා දරට්ශටන් ආඳා මාළු කන්නා 
වාශේ කථා කශාේ. ආඳා අල්ලන්නත් හවුල්ශවලා, ආඳා කපන්නත් 

හවුල්ශවලා, ආඳා උයන්නත් හවුල්ශවලා, ඒ මාළු කනවා, අශත් 
ගෑශවන්ශන් නැති ශවන්න. එවැනි උත්තරයක් තමයි, ගරු දිශන්ෂ ්
ුණණවර්ශන අමාතතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කශාේ. මම 

කියන්ශන් ශේකයි. මම කලින් සඳහන් කා ඒ තත්ත්වය ඇති 
ශවන්න දල ශදන්න එපා.  

දැන් තමුන්නාන්ශසේලාට පාර්ලිශේන්තුශේ තුශනන් ශදකක 

බහුතර බලයක් තිශබනවා. අව  නේ විශ ේෂ පනතක්  -තුශනන් 
ශදශක් බලයකින් සේමත කර ගත හැකි පනතක්- ශහෝ ශගනැත්,  
පසුගිය මාස හතර සඳහා ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් මුදල් ශවන් කර 
ගැනීම සඳහා නි ච්ිත තීන්දුවක් ගන්න. එශහම ශනොකර, අපි 

කවුරුන් ශහෝ ශකනකු තමන්ට ලැබී තිශබන කවර ශහෝ බලයක් 
උපශයෝගි කරශගන ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ සීමා මායිේවලට එහා 
යමින්, තමන්ට හිතුණු හිතුණු ආකාරයට ප්රහාර එල්ල කිරීම, 

හිතුණු හිතුණු ආකාරයට ශසල්ලේ කිරීම ශනොකා යුතුයි.  ආ්ඩඩු 
පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ට මා නැවත ශේ කාරණය ප්රකා  කර 
සිටිනවා. ජනාධිපතිවරයා ශහෝ මුදල් අමාතවරයා විසින් 

ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව උල්ලංකනය ශකොට ඒකාබ්ධශ අරමුදලින් 
මුදල් ලබා ගැනීම ඒ නි ච්ිත ශමොශහොශත් තමුන්නාන්ශසේලාට 
සතුටුදායක ප්රවෘත්තියක් ශවන්නට පුළුවන්. හැබැයි, ආ්ඩඩු්රම 

වවස්ථාව උල්ලංකනය කරමින් කටයුතු කිරීශේ අවසන් ප්රතිලලය 
තමුන්නාන්ශසේලාද ශලෝසර් කරමින් ගමන් කරන බව මතක තබා 
ගන්න. එම නිසා සියලු බලය ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ සීමාවලට 

යටත් කා යුතුයි. එම නිසා මම කියන්ශන්, පසුගිය අශප්රේල්  30වන 
දා සිට අශගෝස්තු 20වන දා දක්වා වූ නි ච්ිත කාලය සඳහා 
ඒකාබ්ධශ අරමුදලින්  ශවන් කර ගත් මුදල් ශවම්ශවන් විශ ේෂ 
පනතක් හරහා ශහෝ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතිය ලබා ගන්න 

කියලායි.  ඒ කාල වකවාම්වට පමණක් බලපාන පිකදිවත් එශහම 
කරන්න. එශසේ ශනොකර, ශේ අ නීතික ක්රියාවලිය දදිිකයට ශගන 
යන්න ශදන්න එපා කියන එකයි මශේ පාමුවැනි දල්ලීම.  

ගරු කථානායකතුමනි,ශදවැනි කාරණය ශේකයි. පසුගිය 
ජනවාික මාසශේ 01වන දා සිට තමුන්නාන්ශසේලා බදු ගණනාවක් 
සංශ ෝශනය කාා.  

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  ශේ අවසථ්ාශේ දී ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමා ූලලාසනයට පැමිශණනවා ඇති. 

 
අනතුුණව  ුණ කාානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්  

නිගයෝජය කාානායකතුො [ ුණ රුංජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ්තා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலசெ, பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு  ரன்ஜித்  

சியம்பலொபிடிய] தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 

Chair. 
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 ුණ අනුර දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් හිටපු මුදල් 
නිශයෝජ අමාතවරශයක්. එම නිසා ශේ කරුණ ශකශරහි 
ඔබතුමාශේත් අවශානය ශයොමුශේවායි කියා මම ප්රාර්ථනා 

කරනවා.  

ශදවැනි කාරණය ශේකයි. තමුන්නාන්ශසේලා පසුගිය ජනවාික  
01වන දා සිට විශ ේෂ බදු සංශ ෝශන ගණනාවක් සිදු කාා. ඒ බදු 

සංශ ෝශන අතර, ආදායේ බදුවල ලාභය මත අය කරන බ්ධද 
රුපියල් ලක්ෂ හ සිට රුපියල් ලක්ෂ 30 දක්වා දහා දමම් ලැුදවා.  
VAT බ්ධද සියයට 1හ සිට සියයට 8 දක්වා අඩු කරම් ලැුදවා. 
එකතු කා අගය මත බදු ශගවීම සඳහා ලියාපදිංචි කිරීශේ වාර්ක ක 

සැපයුේ සීමාව රුපියල් මිලියන 12 සිට රුපියල් මිලියන 300 
දක්වා දහා දමම් ලැබූවා. ඊාඟට, NBT දවත් කරම් ලැුදවා, 
ආර්ිකක ශසේවා ගාස්තුව දවත් කරම් ලැුදවා. ශේ විධියට 

තමුන්නාන්ශසේලා බදු සංශ ෝශන ගණනාවක් සිදු කාා.  

ගරු බන්දුල ුණණවර්ශන ඇමතිතුමනි,  රවි කරුණානායක 
ඇමතිවරයාශේ VAT බදු සංශ ෝශනයක් සේබන්ශශයන් 

ඔබතුමන්ලා අධිකරණයට ගියා. ඒක ඔබතුමාට මතක ඇති. ඒ 
සඳහා අධිකරණශයන් ලබා දීපු තීන්දුව කුමක්ද? රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාතවරයා පාර්ලිශේන්තුශේ 

අම්මැතියකින් ශතොරව  VAT බදු සංශ ෝශනය කිරීම වැරදියි කියා 
ශරේෂ්ෝාධිකරණය විසින් තීන්දුවක් ලබා දුන්නා.  මට මතක 
හැටියට, එම නඩු තීන්දුව ලබා ගැනීමට ූලලික වුශ්ඩ ඔබතුමායි, 
ගරු බන්දුල ුණණවර්ශන ඇමතිතුමනි. එශහම නේ, දැන්  වැට් බ්ධද 

සියයට 1හ සිට සියයට 8 දක්වා අඩු කර තිශබනවා. ඒකට 
පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතියක් තිශබනවාද? එශහම කා හැකිද? 
NBT එක දවත් ශකොට තිශබනවා. ශකෝ, ඒකට පාර්ලිශේන්තුශේ 

අම්මැතියක්? ESC එක දවත් කර තිශබනවා. ඒකටත් 
පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතියක් තිශබනවාද? දතින් සාශාරණද 
ශේක? ගරු බන්දුල ුණණවර්ශන ඇමතිතුමනි, එදා අධිකරණයට 

ගිහිල්ලා  බදු පැනවීම සඳහා පාර්ලිශේන්තුවට තිශබන බලය 
ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කා තමුන්නාන්ශසේ අද ඒ බදු 
සං ශ ෝශන අම්මත කරන කැබිනට් ම්ඩලලශේ ඇමතිවරයකු 

බවට පත්ශවලා දන්නවා. ශමොකක්ද ශේ කරන්ශන්? ගරු 
නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මට හිශතන විධියට ගිය අවුරු්ධශ්ධ 
ගරු බන්දුල ුණණවර්ශන ඇමතිතුමා කකුල් ශදශකන් හිටශගන 

හිටියා. ශේ අවුරු්ධශ්ධ එතුමා ඔළුශවන් හිටශගන දන්නවා. සරම 
ඇඳශගන ඔළුශවන් හිටගැනීම අති ය භයානකයි.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, දැන් මා ඊාඟ කරුණට 
යනවා. රජශේ වියදම  රුපියල් බිලියන 1,ව4හයි කියා ශේ අතුරු 

සේමත ගිණුම තුළින් තමුන්නාන්ශසේලා ඇස්තශේන්තු කර 
තිශබනවා. ඒ සඳහා ණය ගැනීම රුපියල් බිලියන 1,300යි. 
ආසන්න ව ශයන් ගත්ශතොත්, රජශේ වියදම රුපියල් බිලියන 

1,ව4හක් ශවනශකොට එයින්  රුපියල් බිලියන 1,300ක් ණය 
ව ශයන් ගන්නවා. ඒ කියන්ශන්, සියයට වහක්. මාසික වියදම 
රුපියල් 100ක් නේ, එයින් රුපියල් වහක් ණය ශලස ගන්න කියලා 

තමුන්නාන්ශසේලා අම්මත කරනවා. ශමොන ආර්ිකකයක්ද ශේ?  මම 
ශේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්නේ. දවසක ආදායම රුපියල් 
බිලියන 2.වයි. දවසක වියදම රුපියල් බිලියන 14.හයි. එතශකොට, 

තමුන්නාන්ශසේලාට දවසකට රුපියල් බිලියන 12ක් ණයට ගන්න 
සිදු වී තිශබනවා. කවර ආර්ිකකයක්ද ශේ තිශබන්ශන්?  
තමුන්නාන්ශසේලා ශේ ණය අර්ුදදයට ශසොයාශදන විසඳුම 
ශමොකක්ද? ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මම තවත් පැහැදිලි 

කරන්නේ. ණය සහ ශපොලිය ශගවීම සඳහා ආ්ඩඩුවට ශේ මාස 

හතරට රුපියල් බිලියන වව8ක් වැය කරන්න ශවනවා. හැබැයි, 

ආ්ඩඩුශේ ඇස්තශේන්තුගත ආදායම රුපියල් බිලියන 44හයි. ඒ 
කියන්ශන්, ශේ මාස හතරට ණය ශගවන්නත් රුපියල් බිලියන 
333ක් ණය ව ශයන් ගත යුතුයි.  ශේ, අශනක් වියදේ සඳහා 
ශනොශවයි  අශනකුත් අමාතාං වලට අදාා වියදේ සඳහා 

ශනොශවයි. ආ්ඩඩුශේ මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 44හක් 
ශවනශකොට ආ්ඩඩුව ශේ මාස හතරට රුපියල් බිලියන වව8ක් 
ණය ව ශයන් ශගවනවා. ඒ කියන්ශන්, ණය ශගවීම සඳහාත් 

රුපියල් බිලියන 333ක් ණය ව ශයන් ගන්න සිදුශවලා තිශබනවා. 
ඊට අමතරව, අ මාතාං  සඳහා කරන අශනක් සියලු වියදේ ණය 
ගැනීම මත තමයි කරන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අශේ රට කර වටක් දක්වාම 
ණය උුණලක හිරවී තිශබනවා. මා දැනගන්න කැමැතියි, ශේ ණය 
උුණශලන් ගැලවීම සඳහා ශේ අතුරු සේමත ගිණුම හරහා ශහෝ 

ජනාධිපතිවරයාශේ ආර්ිකක ප්රකා නය හරහා ශහෝ ආ්ඩඩුව 
මැතිවරණයට දදිිකපත් කා වැල පිළිශවා හරහා ශහෝ 
ඔබතුමන්ලා ශතෝරාශගන තිශබන උපාය මාර්ගය කවරක්ද 
කියලා. රටක් විසින් උපයා ගන්නා ආදායම රුපියල් බිලියන 

44හයි. ණය ශගවීමට වැය කරන මුදල රුපියල් බිලියන වව8යි. 
ණය ශගවීම සඳහාත් රුපියල් බිලියන 333ක් ණයට ගන්න සි්ධශ 
ශවනවා. ශේ ආර්ිකකය කුමක්ද? ඒ ගැන තමුන්නාන්ශසේලා 

අවශානය ශයොමු කර තිශබනවාද? කර වටක් දක්වා ගිලී තිශබන 
ශේ ණය අර්ුදදශයන් රට ශගොල ගැනීම සඳහා 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ තිශබන දැක්ම ශමොකක්ද? කිසිම දැක්මක් 

නැහැ.  

තමුන්නාන්ශසේලා දැන් නැවත නැවතත් පුරුදු කථාවමයි 
තිශබන්ශන්. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අලුත් ආ්ඩඩුවක් 

එනශකොට  ආ්ඩඩු මාරු වුණු ශබොශහෝ අවස්ථාවල අපිත් ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ දඳලා තිශබනවා. ශබොශහෝ අවස්ථාවල ආ්ඩඩු 
පක්ෂශයන් එකම කථාව කියනවා අප දැක තිශබනවා. ශමොනවාද 

කියන්ශන්? පාමුශවන්ම කියනවා, "පැවැති ආ්ඩඩුව අප වි ාල 
ණය උුණලක හිර කාා" කියලා. තමුන්නාන්ශසේලා 201හ 
ශපබරවාික, මාර්තු මාසවල පා වුණු හැන්සා්ග වාර්තා අරශගන 
බලන්න. එදා රනිල් වි්රමසිංහ කියපු ඒ කථාව තමයි අද මහින්ද 

රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා කියන්ශන්. ඊාඟට කියනවා, 
"අකාර්යක්ෂම වාපෘති හරහා ණය බරක් ඇති කාා" කියලා. ඒ, 
එදා අගමැති රනිල් වි්රමසිංහ කියපු කථාව. අද එය අගමැති 

මහින්ද රාජපක්ෂශේ කථාව ශවලා තිශබනවා. ඊාඟට කියනවා, 
"කලින් ආ්ඩඩුශේ පාලන කාලය තුා කරන ලද වාපෘති සඳහා 
ශගවීේ කරලා තිුදශ්ඩ නැහැ. එම නිසා පරණ දදිකිරීේවලටත් 

ශගවීේ කරන්න සි්ධශ වුණා, පරණ බිල් ශගවන්නත් සි්ධශ වුණා" 
කියලා. ඒ, 201හ ශපබරවාිකවල අගමැති රනිල් වි්රමසිංහ කියපු 
කථාව. ඒක තමයි, දැන් 2020 අශගෝස්තුවල මහින්ද රාජපක්ෂ 

අගමැතිවරයා කියන්ශන්. ඊාඟට කියනවා, "ශයොදවන ලද 
වාපෘතිවලින් නි ්චිත ආදායමක් උපයන්ශන් නැහැ. ඒක ණය 
බරක් බවට පත් වුණා" කියලා. ඒක, 201හ ශපබරවාිකවල අගමැති 
රනිල් වි්රමසිංහ කියපු කථාව. දැන් 2020 අශගෝසත්ුවල ඒක 

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාශේ කථාව ශවලා තිශබනවා. 
ශේකයි සිදු ශවලා තිශබන්ශන්. එකම කරුණු කිහිපයම තමයි 
කියන්ශන්. තව අවුරු්ධදක්, එකහමාරක් යනතුරු ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ආ්ඩඩුශේ මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඇශහන්ශන් ඔය 
අ ශඳෝනා ගීතිකාව විතරමයි. පසුගිය ආ්ඩඩුශවන්, 201හ, 2016 
වසරවල ශේ අ ශඳෝනා ගීතිතාකවම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඇහුණා. 

හැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලා  ශේ ආර්ිකක ය මුහුණ දී තිශබන 
ගැඹුරුතම අර්ුදදවලට නි ච්ිත ශලස පිළිතුරු ශසොයා ගන්න සමත් 
වී තිශබනවාද? එශහම කිසිදු සමත්භාවයක් ශපන්ම්ේ කරලා 

නැහැ. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, තවත් කාරණයක් ශකශරහි 

මා ඔබතුමාශේ අවශානය ශයොමු කරවන්න කැමැතියි. ශේ 
පාර්ලිශේන්තුව සේමත කරන මුදල් වියදේ කරන ජාලය තමයි 
අමාතාං . එම නිසා තමයි අමාතාං  වැය ය ර්ෂ සඳහා ශේ මුදල් 
වැය කරන්ශන්. දැන් අශේ රශට් කැබිනට් අමාත ුරර 28ක් 

තිශබනවා. ශපශර්දා රාත්රිශේ දුන් රාජ අමාත ුරරයත් එක්ක 
රාජ අමාත ුරර 40ක් තිශබනවා. එතශකොට ඔක්ශකෝම 
අමාතාං  68යි. මම දැනගන්න කැමැතියි, ශේ කැබිනට් 

අමාතවරශයක් සහ රාජ අමාතවරශයක් අතර ශවනස කුමක්ද 
කියලා. 

කැබිනට් අමාතවරශයකුට අමාතාං යක් ලැශබනවා. රාජ 

අමාතවරශයකුටත් අමාතාං යක් ලැශබනවා. කැබිනට් 
අමාතවරයාට ශල්කේවරශයක් ලැශබනවා, රාජ 
අමාතවරයාටත් ශල්කේවරශයක් ලැශබනවා. කැබිනට් 

අමාතවරයාටත් මුදල් ශවන් ශවනවා, රාජ අමාතවරයාටත් 
මුදල් ශවන් ශවනවා. කැබිනට් අමාතවරයාට හිමි වරප්රසාද රාජ 
අමාතවරයාටත් හිමි ශවනවා. කැබිනට් අමාතවරයා සතිපතා 
කැබිනට් රැසව්ීමට යනවා. රාජ අමාතවරයා තමන්ශේ 

පත්රිකාවක් තිශබනවා නේ පමණක් කැබිනට් රැසව්ීමට යනවා. 
ශමොකක්ද ශවනස? කැබිනට් අමාතවරයා සතිපතා කැබිනට් 
රැස්වීේවලට යනවා. රාජ අමාතවරයා තමන්ශේ කැබිනට් 

පත්රිකාවක් තිුදශණොත් විතරක් කැබිනට් රැසව්ීමට යනවා. අශනක් 
අයත් වැඩිශයන් කැමැති ශවයි, තමන්ශේ කැබිනට් පත්රිකාවක් 
තිශබන දවසට විතරක් එන්න. ශේ කරලා තිශබන්ශන්, ශේ 

වවස්ථාශේ තිශබන එක හිලකින් ිකංගීමයි. අමාත ුරර සීමා කිරීම 
ශේ රශට් කාලාන්තරයක් තිසශ්සේ තිුදණු ශයෝජනාවක්. ඒ සඳහා 
තමයි දහනවවන ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනශයන් 

අමාතාං  සීමා කරන්ශන්. හැබැයි, ඒ සීමාව බිඳීම සඳහා තමයි 
ශේ රාජ, කැබිනට් කියන උුණල ඇශටේශේ. දැන් සිදුවී 
තිශබන්ශන් කුමක්ද?  අපි ශේ කාරණය ශත්රුේගත යුතුව 

තිශබනවා, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අශේ හිටපු මුදල් 
නිශයෝජ ඇමතිතුමනි. අමාතාං  68ක් තිශබනවා කියලා අපි 
පිළිගත යුතුයි. අමාතාං  68 තිශබන අතරතුර මම දැන ගන්න 
කැමැතියි, අශේ රශට් රාජ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාතවරයා කවුද 

කියලා. පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩිම මුදලක් -බිලියන 1ව4ක්, ශකෝටි 
1ව,400ක්- ශවන් කරන්ශන් රාජ ආරක්ෂක අමාතාං යට. ඒක 
මැටි, පිත්තල කර්මාන්තයට ශවන් කරලා තිශබන මුදලත් එක්ක 

කල්පනා කරලා බැලුශවොත් තුන්සිය ුණණයක වාශේ මුදලක්.  

තමුන්නාන්ශසේලා පාර්ලිශේන්තුශේ අශපන් දල්ලා සිටිනවා, 
රාජ ආරක්ෂක අමාතාං යට බිලියන 1ව4ක් ශවන් කරලා 

ශදන්න කියලා. මම දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ පිළිබඳව 
පාර්ලිශේන්තුවට වග කියන ඇමතිවරයා කවුද කියලා. රාජ 
ආරක්ෂාව භාර ඇමතිවරයා කවුද? මට ඒක කියන්න. 

ඇමතිවරශයක් නැිනටලා ඒක කිේශවොත් ශහොඳයි. කැබිනට් 
ම්ඩලලය ඇතු ශාේ දන්න  කවුද ඒ ඇමති? රාජ ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව භාර ඇමති කවුද? ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් 
තමුන්නාන්ශසේලා දල්ලා සිටිනවා, බිලියන 1ව4ක්. කා 

ශවම්ශවන්ද? රාජ ආරක්ෂක අමාතවරයා ශවම්ශවන්. රාජ 
ආරක්ෂක අමාතවරයා කවුද? ශේ පාර්ලිශේන්තුවට කියන්න 
ඕනෑ. රාජ ආරක්ෂක රාජ අමාතවරශයක් දන්නවා. ඒ, ගරු 

කමල් රාජපක්ෂ අමාතතුමා. හැබැයි, ඔබතුමාට යුද හමුදාව අයිති 
නැහැ. ඔබතුමාට තිශබන්ශන් ශපොලීසියයි, දිසාපති කාර්යාලයයි. 
මම දැන ගන්න කැමැතියි, ඔබතුමා වග කියනවාද කියලා රාජ 

ආරක්ෂක අමාතාං ශේ බිලියන 1ව4ට? ශේක තමුන්නාන්ශසේට 
අයිති නැහැ. එශහම නේ ඇමති කවුද? කවුද ඇමති? ඔය 
සියල්ලන්මද? ඒ කියන්ශන් රාජ ආරක්ෂක අමාතාං ශේ කෑලි 

කෑලි කලලා ඔක්ශකෝශේම අශත් තිශබනවා කියන එකද? නැහැ. 
ගැසට් එශකන් එක්ශකශනකුට ශවන් කරලා දීලා තිශබනවා. 

පාර්ලිශේන්තුශවන් බිලියන 1ව4ක් දල්ලා තිශබනවා. හැබැයි, 

පාර්ලිශේන්තුවට කියන්ශන් නැහැ, කවුද රාජ ආරක්ෂාව පිළිබඳව 
අමාතවරයා කියලා. ඇයි? ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාවට පටහැනිව 
ශනොනිල ශලස කටයුතු කරන්ශන් ජනාධිපතිවරයා. ශමය තමයි, 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව උල්ලංකනය කරන තුන්වැනි අවසථ්ාව. 

ඒක නිසා තමයි තමුන්නාන්ශසේලාට ඒක කියන්න බැික. රාජ 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාතවරශයක් දන්ශන් නැතුව 
පාර්ලිශේන්තුශවන් බිලියන 1ව4ක් දල්ලා සිී ම කිසිශසේත්ම යුක්ති 

සහගත නැහැ. ඒක තමයි ශදවැනි කරුණ.  

අපි දන්නවා, ගරු අගමැතිතුමා නේ මුදල් ඇමතිවරයා  ුද්ධශ 
 ාසන හා සංසක්ෘතික ඇමතිවරයා  නාගිකක සංවර්ශනය හා 

නිවාස ඇමතිවරයා කියලා. ඒ වාශේම අමාතාං  ගණනාවක් 
ශබදා ශවන් කාා. ශේ ආසන්නශේ හිටියා, ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමා. ඔහු පිකසර ඇමති හැටියට නේ කරනවා. හැබැයි, 

පිකසර ඇමතිට අයිති ශමොකක්ද? එතුමාට අයිති, මශම පිකසර 
අධිකාිකයයි  භූවිදා හා පතල් කාර්යාං යයි  GSMB ආයතනයයි. 
පිකසර අමාතාං ය කිේවාම ශමශතක් අපට දැම්ශ්ඩ ශමොකක්ද? 
පිකසර අමාතාං යට තමයි අයිති වනජීවි ශදපාර්තශේන්තුව. 

පිකසර අමාතාං යට තමයි අයිති වන සංරක්ෂණ 
ශදපාර්තශේන්තුව. පිකසර අමාතාං යට තමයි අයිති මශම 
පිකසර අධිකාිකය. හැබැයි, කැලෑ අයිති නැති, සත්තු අයිති නැති 

පිකසර අමාතවරශයක් දන්නවා. ඔහු පිකසර ඇමතිවරශයක්ද? ඒ 
තමයි කැබිනට් ඇමති මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා.  

වනජීවි කැබිනට් ඇමතිවරයා කවුද? සී.බී. රත්නායක. වනජීවි 

කැබිනට් අමාතවරයා තමයි සී.බී රත්නායක. වනජීවි ඇමතිට 
අයිති දැව සංස්ථාව. සභාපති ශකශනක් කරන ශදයක් එහි කරන්න 
තිශබන්ශන්. දස්සර නේ දැව සංස්ථාශේ සභාපති කිේවාම එස්. 

අමරසිංහ  මතක් ශවනවා. දැන් දැව සංස්ථාශේ සභාපති කවුද? ඒ 
හා සමානව බැලුශවොත් සභාපති ශලස වැල කරන්ශන් 
ඇමතිවරශයක් ශන්. ඒ, සී.බී. රත්නායක ඇමතිවරයා. ගරු 

වාසුශ්ධව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, National Water Supply 
and Drainage Board එක විතරයි ඔබතුමාශේ අමාතාං යට 
අයත්ව තිශබන්ශන්. කමක් නැහැ. ශමොකද, ඒශක් වාපෘති 
වැඩිශයන් තිශබනවා ශන්.  

හැබැයි, දැව සංසථ්ාවක් භාර වනජීවි ඇමති ශකශනක් 
දන්නවා. ඔහුට එක්ශකෝ ශවන නමක් ශදන්න. වනජීවි ඇමති 
කිේවාම කාටත් දැශනන්ශන් ශමොකක්ද? වනශේ සත්තු, සිේපාවුන් 

-ශේ සියලු  සත්තු- අයිති, ඔවුන් සංරක්ෂණය කරන්න තිශබන්ශන් 
වනජීවි ඇමතිට කියලා. හැබැයි, ගැසට් එක අරශගන බැලුවාම 
වනජීවි ඇමතිට අයිති දැව සංසථ්ාව පමණයි! ගස් කපන්න. 

එච්කරයි. ඒ නිසා ශේ මුදල් ශවන් කිරීම, ශේ ශබදීම ශමොකක්ද 
කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  

පසුගිය දවස් කිහිපය පුරාම ආ්ඩඩුව අශේ රශට් නිෂ්පාදන නව 

පණ ගැන්වීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් තිුදණා. එා් සඳහා 
ශමශතක් ගැසට් නිශේදනශයන් කාර්යයන් හැටියට පවරපු වගකීේ 
ඇමතිවරයාශේ නම හැටියට ඇතුාත්ශකොට තිශබනවා. දස්සර 
මැටි කර්මාන්තය තිුදශ්ඩ සුළු හා මශ පිකමාණ කර්මාන්ත භාර 

ඇමතිවරයාශේ විෂයයක් හැටියටයි. හැබැයි, අද එම විෂයය නේ 
කරලා තිශබන්ශන් ඇමතිවරයාශේ නමට. ඒ අම්ව ශේවැල්, 
පිත්තල, මැටි හා ලී බඩු පිළිබඳ රාජ අමාතවරශයක් දන්නවා. 

දසස්ර අමාතවරුන්ශේ විෂයයන්ට ඒවා ඇතුාත් වුණා  අද ඒවාට 
ශවන ශවනම ඇමතිවරශයක්  දන්නවා. කමක් නැහැ, ඒක 
ශහොඳයි. දැන් අශේ රශට් ශේ ශ්ධය ය කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය දිික 

ගැන්වීම සඳහා වි ාල ශවශහසක් දරනවා කියා කියනවා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ශසේලා අය වැය ශල් නශයන් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් 
කීයද? රුපියල් මිලියන හවයි. ඒ කියන්ශන් රුපියල් බිලියන 
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1,ව4හක් වන මුළු වියදශමන් ශේවැල්, පිත්තල, මැටි හා ලී බඩු 

කර්මාන්තය ශවම්ශවන් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් රුපියල් 
බිලියන 0.0හවයි. දැන් රටට කියන්න හදන්ශන් ශමොකක්ද? ශේ 
කර්මාන්ත දිික ගැන්වීම සඳහා අපි මාර ශවශහසක් දරනවාය කියන 
එක. හැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලා ූලලශන වියදේ හැටියට ශවන් 

කරලා තිශබන්ශන් ශකොපමණද? රුපියල් බිලියන 1,ව4හක් වන 
වියදශමන් එම ක්ශෂේත්රය සඳහා ශවන්ශකොට තිශබන්ශන් රුපියල් 
බිලියන 0.0හවයි.  

ගරු දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන ඇමතිතුමා කිේවා, මහා දැවැන්ත 
ශරදිපිළි නිෂ්පාදනයකට අත ගහනවා කියලා. ඒ සඳහා විශ ේෂ 
අමාතාං යක් හැදුවා, බතික්, අත්යන්ත්ර ශරදි හා ශ්ධය ය ඇඟලුේ 

නිෂප්ාදන අමාතාං ය කියලා, අශේ මිත්ර දයාසිික ජයශසේකර 
අමාතතුමාට. දැන් වි ාල සාකච්ඡාවක් හදනවා, අපි ශේ ශරදිපිළි 
ක්ශෂේත්රය නංවලා ගන්නයි යන්ශන් කියලා.  හැබැයි, ඒ සඳහා 

ශවන් කරලා තිශබන ූලලශනය ශකොච්කරද? රුපියල් බිලියන 
1,ව4හක් වන පිිකවැශයන් -මුළු වියදශමන්- රුපියල් බිලියන 
0.0.3යි. ඊාඟට, තව රාජ අමාත ුරරයක් හැදුවා, "ුණදේ 
පහසුකේ, බහාලුේ අංගන, වරාය සැපයුේ පහසුකේ හා ශබෝට්ටු හා 

නැේ කර්මාන්ත සංවර්ශන" කියලා. ගැසට් නිශේදනයට ගිහිල්ලා 
බැලුවාම ඒ අමාතාං යට කිසිදු ආයතනයක් භාර නැහැ. 
ඇත්තටම මා තවම ඡායාරූපයක් දැක්ශක් නැහැ, වැල භාර ගත්ශත් 

ශකොශහේද කියලා. ඒකට ආයතනයක් තිශබන්න එපා යැ. හැබැයි, 
මුදල් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 80යි. මා හිතුවා, 
නැේ කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න යනවා කියලා. නමුත් ශවන් 

කරලා තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 80යි. දැන් අපට ශපන්වන්න 
යනවා, ශේක ශ්ධය ය කර්මාන්තයට මාර දිිකගැන්වීමක් ලබා ශදන 
ආ්ඩඩුවක් කියලා. හැබැයි ඒක ශපන්ම්ේ කරන්ශන්, ූලලශනය 

සඳහා ශකොච්කර වියදේ කරනවාද කියන සාශකය මත. ශේ 
ශබෝට්ටු නැේ කර්මාන්තය සඳහා ශවන් කරලා තිශබන්ශන් 
රුපියල් බිලියන 0.08යි. එම නිසා ඒවා හිස් වදන් මිස ඇත්ත 

කරුණු ශනොවන බව පැහැදිලියි, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි.  

තවත් කාරණයක් පිළිබඳව අවසාන ව ශයන් මා ඔබතුමාශේ 
අවශානය ශයොමු කරවනවා. 2016 ජනවාික මාසශේ පාමුවන දා 
සිට 2020 ජනවාික මාසශේ පාමුවන දා දක්වා විරාම ගිය අයශේ 

විරාම වැටුශේ විෂමතාවක් ඇති වී තිුදණා. ඒ විෂමතාව 
නිරාකරණය ශකොට 2020 ජනවාික මාසශේ පාමුවන දා සිට 
ඔවුන්ට විරාම වැටුප ලබා ශදන බව සඳහන් කාා. ඒ අම්ව 

201..11.11 වනදා රැස් වූ කැබිනට් ම්ඩලලය එම විරාම වැටුප 
ලබා ශදන්න තීරණය කාා. ඒ සඳහා වූ ගැසට් නිශේදනය 201. 
ශදසැේබර් මාසශේ 10වන දා නිකුත් කාා. එම නිසා විරාමිකයන් 

ශබොශහෝ ශදශනක් බලාශගන හිටියා, ජනවාික මාසශේ තමන්ට 
විරාම වැටුප ලැශබයි කියලා. හැබැයි, ශමොකක්ද කශාේ? ජනවාික 
මාසශේ ඔවුන්ට හිමි විරාම වැටුප නතර කිරීශේ ගැසට් නිශේදනය 

නිකුත් කාා. ඊට පසුව ශමොකක්ද කිේශේ? දදිික අය වැශේදී 
ශදනවා කියලා. දැන් ශවලා තිශබන්ශන් ශමොකක්ද? විරාම වැටුපත් 
නැහැ, අය වැය ශල් නයකුත් නැහැ.  ඒකයි අන්තිශේදී සිදු ශවලා 
තිශබන්ශන්. [බාශා කිරීමක්] පසුගිය ශපබරවාික මාසශේ 11වන දා 

මා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී ගරු මුදල් අමාතතුමාට ප්ර ්නයක් 
ශයොමු කාා, වතු කේකරුවන්ට ශදන්න එකඟ වූ රුපියල් දහස 
ලබා ශදනවාද කියලා. පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 2ව(2) 

යටශත් මා එම ප්ර ්නය මතු කාා. මා ාඟ ඒ හැන්සා්ග වාර්තාව 
තිශබනවා. මුදල් අමාතවරයා ශලස මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
කිේවා, මාර්තු මාසශේ පාමුවන දා සිට එම රුපියල් දහස ලබා 

ශදනවා කියලා. මා නැවත විමසා සිටියා, ඒ සඳහා සමාගේ සමඟ 
එකඟතාවක් ඇති ශවලා තිශබනවාද කියලා. එතශකොට වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත රශේෂ ් පතිරණ මැතිතුමා නැිනටලා, "තවම 

සාකච්ඡා පවත්වනවා" වාශේ උත්තරයක් ශදන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
උත්තරය ශදන්න දල ශනොදී මුදල් අමාත මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා නැවත නැිනටලා කිේවා, " ඒක කියන්ශන් මම,  මාර්තු 

මාසශේ සිට ඒක ශදනවා" කියලා. දැන් ශකෝ, ශේ අතුරු සේමත 
ගිණුශේ-  

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

 ුණ අනුර දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මා කථාව අවසන් කරනවා.  
මාර්තු මාසශේ පාමුවන දා සිට එවැනි විරාම වැටුපක් ලබා 

දීම සේබන්ශශයන් කිසිදු සඳහනක් නැහැ.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි විසිඅටක කාලයක් ලබා 
දුන්නා.  

 

 ුණ අනුර දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්  මශේ කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු  ජී.එල්. පීිකස් මහතා. ගරු අමාතතුමනි, 
ඔබතුමාට විනාඩි 13ක කාලයක්  තිශබනවා. 

 

[පූ.භා.11.08] 

         

 ුණ (ෙහ්ාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් ෙහ්තා (අධායාපන 
අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்)  ஜீ.எல். பீொிஸ் - கல்ெி அமைச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාශේදී විවාදයට 

භාජන වී තිශබන්ශන් අතුරු සේමත ගිණුමක්. ශනොවැේබර් 
මාසශේ අය වැය ශල් නය දදිිකපත් කිරීමට රජය 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ 

අතුරු සේමත ගිණුශේ සහ අය වැය ශල් නය යන ශදශකහිම 
අරමුණ රශට් ආර්ිකක සංවර්ශනයයි. ඒක තමයි දලක්කය. එම 
අරමුණ දෂට් කර ගැනීමට අව  ්රමශේද තමයි අපි දදිිකපත් 

කරන අතුරු සේමත ගිණුශේ හා අය වැය ශල් නශේ අන්තර්ගත 
ශවලා තිශබන්ශන්.  

ආර්ිකක සංවර්ශනය සඳහා සියල්ලටම වලා අව  වී 
තිශබන්ශන් ආශයෝජනයි. ආශයෝජන නැතුව ආර්ිකක 

සංවර්ශනයක් ගැන සිතන්නටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ආශයෝජන 
ලබා ගැනීම සඳහා අතව  ශකොන්ශ්ධසියක් තිශබනවා. එම 
ශකොන්ශ්ධසිය තමයි වි ්වාසය. අති යින් තරගකාික ශලෝකයක 

අශේ රටට ආශයෝජන ලබා ගැනීම පිණිවලස අපි ජාතන්තර 
මට්ටශේ වි ්වාසය දිනා ගන්නට ඕනෑ. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, වි ව්ාසය දිනා ගැනීම සඳහා දතාම වැදගත් 

ශදය තමයි ශ්ධ පාලන ස්ථාවරභාවය. රටක ශ්ධ පාලන 
ස්ථාවරභාවයක් නැත්නේ ආශයෝජකයන් එම රට ගැන 

765 766 



පාර්ලිශේන්තුව 

සිතන්ශන්වත් නැහැ. දීර්ක කාලයකට පසුව අශේ රට තුා එම 
අව තාව දෂ්ට ශවලා තිශබනවා.  කිසිම විවාදයකින් ශතොරව, 
පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්, අද ශේ රශට්  ශ්ධ පාලන 
ස්ථාවරභාවයක් ස්ථාපිත ශවලා තිශබන බව. එම නිසා මම දතාම 

ශග රවශයන් විරු්ධශ පක්ෂයට කියන්නට කැමැතියි, අපි ඒ 
තත්ත්වය පිළිගනිමු කියන එක. ඒක දතාම පැහැදිලියි. අශගෝසත්ු 
පසව්ැනි දින පවත්වන ලද මැතිවරණශේ ප්රතිලලවලින් ජනමතය 

පැහැදිලිව පිළිබිඹු ශවනවා. 

1978 ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව නිර්මාණය කා දිවංගත ශආ.ආර්. 
ජයවර්ශන හිටපු ජනාධිපතිතුමා වි ව්ාස කාා, එතුමා හැදූ ඡන්ද 

්රමය තුා අනාගත රජයකට කිසිම අවසථ්ාවකදී තුශනන් ශදකක 
බහුතරයක් ලබා ගන්න බැික ශවයි කියලා. හැබැයි, එශහම සදාකල් 
පවතින ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. පසුගිය 

මැතිවරණය පැවැති අවස්ථාශේදී අශේ රශට් ජනතාව ඔේපු කර 
ශපන්ම්වා, සමාම්පාතික ්රමය යටශත් වුවත් තුශනන් ශදකක 
බහුතර බලය රජයකට ලබා ශදන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක 
තමයි අද තිශබන තත්ත්වය. අපි ඒක පිළිගනිමු. එශසේ පිළිශගන 

අනව  විරසක, වාද-විවාදවලට පැටශලන්ශන් නැතුව අපි 
සියලුශදනාම අදිටන් කර ගනිමු, ලබා දුන් ප්රතිඥා දෂ්ට කරන්න 
රජයට අවස්ථාව ශදන්නට. ආ්ඩඩුව පත්වී තවම සති ශදකකුත් 

නැහැ ශන්. එ ම නිසා කකුශලන් අදින්ශන් නැතුව, අනව  
විශේකන, තර්ත-විතර්ක නැතුව රටට අව  වැල පිළිශවාකට 
අවතීර්ණවීමට අපි සියලුශදනා එක්කාසු ශවමු. 

අපි එකට වැල කරනවා නේ, මම ශයෝජනාවක් කරන්නට 
කැමැතියි. ශේ රශට් බරපතා අව තා පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට 
අව  ප්රාශයෝගික ක්රියාමාර්ගයකට යෑමට අශේ අමාතාං ය වන 

අශාපන අමාතාං ය අපි සේපූර්ණශයන් ප්රශයෝජනයට ගනිමු. 
ශේක අතිවි ාල අමාතාං යක්. මුලින් සව්ානතන අමාතාං  පහක් 
තිුදණා. එම අමාතාං  පහ එක්කාසු කර තමයි අතිගරු 

ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විසින් ශමම අමාතාං ය හදා 
තිශබන්ශන්. ඒකට ශහේතු වුණු යේ කිසි දර් නයක් තිුදණා. ඒ 
කියන්ශන් ශේ රශට් සහජ සේපත තමයි, මානව සේපත. එම 
මානව සේපත සංවර්ශනය කිරීම සඳහා එක අමාතාං යකට එම 

සමස්ත කාර්යභාරය පවරමු යි කියන ස්ථාවරශේ දඳිමින් තමයි 
ශමම අමාතාං ය නිර්මාණය කශාේ.   

අශාපන අමාතාං යට අතුරු සේමත ගිණුශමන් රුපියල් 

බිලියන ව0ක් ශවන් කර තිශබනවා. එය වි ාල මුදලක්. ඒක ශලොකු 
අභිශයෝගයක්. ශේ ගරු සභාවට මම නිදර් න කිහිපයක් ශදන්න 
කැමැතියි. ආ්ඩඩු පක්ෂය, විරු්ධශ පක්ෂය කියා විශේදනයක් 

නැතුව -ශනළුේ ශපොශහොට්ටුව වුණත්, අලියා වුණත්, ශටලිශරෝනය 
වුණත්, මාලිමාව වුණත්- අද මුළු රටම පිළිගන්නවා, ශේ රශට් 
අශාපන හා මානව සේපත් සංවර්ශනය සඳහා යේ යේ ශ්ධවල් 

අතව යි කියලා.   

බලන්න,   වි ව්විදාල පිළිබඳව අද තිශබන තත්ත්වය. මම 
ශේ රශට් වි ්වවිදාල ක්ශෂේත්රය තුා අවුරුදු 26ක් ශසේවය කාා. අද 
තිශබන තත්ත්වයට අම්ව සාමාන ශපොදු සහතික පත්ර උසස් ශපා 

විභාගය සමත් ශවලා වි ්වවිදාලවලට ඇතුළුවීමට ශිෂ ශිෂාවන් 
184,000ක් වරේ ලබා ගන්නවා. ශිෂ ශිෂාවන් 184,000ක් 
ශපන්වලා තිශබනවා,  වි ව්විදාලවලට ප්රවිෂ්ට ශවලා ඒශකන් 

ප්රශයෝජන ලබාශගන උපාධි ලබා ගැනීමට ඒ ශගොල්ලන්ට පුළුවන් 
කියලා. හැබැයි, ඒ 184,000න් අපට වි ව්විදාලවලට ඇතුළු 
කරන්න පුළුවන් වන්ශන් ාමයින් 31,000ක් පමණයි.  ශිෂ 

ශිෂාවන් 1හ3,000ක් ඒ අයශේ හැකියාව ශපන්වා තිශබනවා  
හැබැයි, වි ව්විදාලයකට යන්න බැහැ. එශහම ශවන්ශන් ඒ 
අයශේ අඩුපාඩුවක් නිසා ශනොශවයි, වි ්වවිදාල තුා තිශබන 

යටිතල පහසුකේ ප්රමාණවත් නැති නිසා. රජය උත්සාහ දරනවා, 

ශේ වර්ෂශේ අශේ වි ව්විදාලවලට ඇතුළු කර ගන්න ශිෂ 
ශිෂාවන්ශේ සං ාව 1හ,000කින් වැඩි කර ගැනීමට. ශමය 
ජාතික අව තාවක්  එක පක්ෂයක අව තාවක් ශනොශවයි. එය 
ශේ රශට් තරුණ පිිකසට අතව  ශදයක්. ඒ නිසා වි ව්විදාල 

ප්රතිපාදන ශකොමිෂන් සභාව තව අලුත් වි ව්විදාල 10ක් හදන්න 
දැඩි උත්සාහයක ශයදිලා තිශබනවා. වි ාල නගරවල ශනොශවයි, 
දීප වාේත මට්ටමකින්, ඒකට ප්රාශයෝගික අව තාවක් තිශබන 

තැන්වල. එතශකොට හැශමෝටම වි ව්විදාලවලට යන්න බැික 
වුණත්, දුරසථ් අශාපනය ලබන්න පුළුවන්. අශේ රශට් පමණක් 
ශනොශවයි, බටහිර ශලෝකශේ පවා දුරසථ් අශාපනය පිළිබඳ 

වි ාල අවශානයක් ශයොමු ශවලා තිශබනවා. විවෘත වි ්වවිදාලයට 
වසරකට සිසුන් 4හ,000ක් පමණ ඇතුාත් කර ගන්න පුළුවන්. 
වසරකට සිසුන් 4හ,000කට පමණයි එයින් ප්රශයෝජන 

ලැශබන්ශන්. වර්ෂයකට තවත් 1හ,000ක පිිකසක් විවෘත 
වි ව්විදාලශේ ලියාපදිංචි කිරීමට අපි උත්සාහ දරනවා. ඒ 
සේබන්ශශයන් ගැටලු තිශබනවා. ශමොකද, ඒකට අව  උපකරණ 
මදි. විශ ේෂශයන් පිකගණක තාක්ෂණ පහසුකේ මදි. ඒ සඳහා 

ශලෝක බැංකුශවන් ශලොලර් මිලියන 300ක් ලබා ගැනීමට අශේ 
අමාතාං ය දැඩි උත්සාහයක ශයදිලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ මානව සේපත 

සංවර්ශනය කිරීම සඳහා වි ව්විදාල අශාපනය පමණක් 
ශනොශවයි, වෘත්තීය අශාපනයටත් අපි අශේ අවශානය ශයොමු 
කරන්න ඕනෑ. අශේ තරුණ පිිකස ශේ රශට් ජීවනාලිය සහ අශේ 

 ක්තියයි. අද ශේ රශට් වෘත්තීය අශාපනයට ශලොකු දල්ලීමක් 
තිශබනවා. තමන්ශේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට, ජීවශනෝපාය 
මාර්ග ඇති කර ගැනීමට, ශහොඳ රක්ෂා ලබා ගැනීමට ශලොකු 

උනන්දුවක්, උශදෝගයක් අශේ තරුණ පිිකස තුා තිශබනවා. 
240,000ක පිිකසකශගන් ඒ දල්ලීම තිශබනවා. හැබැයි, ඒශකන් 
අපට අවකා  සපයා ශදන්න පුළුවන් වන්ශන් 1වහ,000ක පිිකසකට 

පමණයි. එතශකොට එතැනදීත් 6හ,000කට පහසුකේ සැපයීශේ 
හිඟයක් තිශබනවා.  ඒ නිසා තමයි මම කියන්ශන් ශමතැන   
කෑගැසීමට, ශනොශයක් අනව  වාද විවාදවලට පැටලීමට වලා 
වැදගත් වන්ශන් ශමන්න ශේ විධිශේ ප්ර න්වලට විසඳුේ ශසවීමයි 

කියන එක. කවුරුත් පිළිගන්නවා, ශේවාට විසඳුේ අව යි කියලා. 
එතශකොට ශමවැනි ප්ර න් පිළිබඳ අවශානය ශයොමු කරලා, අපි 
සියලුශදනාශේම සාමුහික  ක්තිය ඒ සඳහා භාවිත කරලා, ඒවාට 

විසඳුේ අශේ තරුණ පරේපරාවට ලබා ශදමු කියා මම දතාම 
ශග රවශයන් ශයෝජනා කරනවා.  

වෘත්තීය පුහුණුව සේබන්ශශයන් වි ව්විදාලයක් තිශබනවා, 

University of Vocational Technology නමින්. ඒ වි ව්විදාලය 
යටශත් ම්ඩලප .ක් තිශබනවා. හැම පාාශත්ම එක ම්ඩලපයක් 
තිශබනවා. ඒ යටශත් කාර්මික විදාල 40ක් තිශබනවා. ඒ කාර්මික 

විදාල 40 තුා වෘත්තීන් 200ක් සඳහා ශිෂයන් පුහුණු කිරීශේ 
වැල පිළිශවා තිශබනවා. ශබොශහෝදුරට ඒවාශේ ශගොලනැගිලි 
තිශබනවා  ශභ තික සේපත් තිශබනවා. හැබැයි, උපකරණ නැහැ. 
ඒ වාශේම ප්රශාන දුර්වලතාවක් තමයි පුහුණු  ුණරුවරු නැතිවීම.  

පසුගිය දවස් ශදක තුා මම මුණ ගැසුණා, දන්දියාම් මහ 
ශකොමසාිකස්තුමා. මා මුණ ගැසුණා, එක්සත් ජාතීන්ශේ 
සංවිශානශේ ප්රශානියා ලංකාවට එවා තිශබන, ශමරට එක්සත් 

ජාතීන්ශේ කාර්යාලය භාරව සිටින ප්රශාන නිලශාිකතුමිය වන 
හැනා සිංගර් මහත්මිය. ඒ සියලුශදනාශගන්ම මම දල්ලා සිටියා, ඒ 
ශභ තික සේපත්වලින් උපිකම ප්රශයෝජන ගැනීම සඳහා අපට 

අව  ආශාර සහ උපකරණ සපයා ශදන්න කියලා. ඒ ශවම්ශවන් 
දතාම ශහොඳ ප්රතිකාර ඒ සියලුශදනාශගන්ම ලැුදණු බව මම 
සතුටින් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 
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ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අපි සියලුශදනා පිළිගන්නවා 

අද පවතින තත්ත්වය යටශත් අශේ තරුණ පරපුරට ශලොකු 
අසාශාරණයක් සිදු වී තිශබන බව. A/L විභාගය ලියලා 
වි ව්විදාලයට යන්න කලින් තමන්ශේ ජීවිතශේ දතාම වටිනා 
කාලයක් වන අවුරු්ධදකුත් මාස තුනක් පමණ කිසිදු ලලදායි 

කටයුත්තකින් ශතොරව නිකරුශ්ඩ ගත කරන්නට ඔවුන්ට සිදු වී 
තිශබනවා.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 

 
 ුණ (ෙහ්ාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)  

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

මා දහත කී කාරණය සේබන්ශශයන් දතාම කඩිනේ වැල 
පිළිශවාකට අවතීර්ණ වීශේ අව තාව තිශබනවා, ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි. සෑම ක්ශෂේත්රයකම තත්ත්වය ඒකයි. අද 

කවුරුත් පිළිගන්නවා, අශාපනයයි, රැකී රක්ෂා ලබා ගැනීමයි 
අතර ශලොකු පරතරයක් තිශබනවා කියලා. එම නිසා අශේ 
පාෝමාලා ශවනස් කරන්න ඕනෑ. ඒවාට ප්රාශයෝගික නැඹුරුවක් 

ශදන්න ඕනෑ. එශහම ශනොවුශණොත්, උපාධි ලැශබන නමුත්, 
ඒවායින් ශහොඳ රක්ෂා ලබා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන් 
නැහැ.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම විදාව, 
තාක්ෂණය, දංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳව අපි මීට වලා අවශානයක් 
ශයොමු කරන්න ඕනෑ. මා ශේ අමාතාං ය භාරශගන දවස ්

12ක්වත් නැහැ. ාමයින් දසශ්කෝලවලට දමන්න වි ාල දල්ලීමක් 
තිශබනවා. අති ශයෝක්තිශයන් ශතොරව කිේශවොත්, දරුවා ශේ 
විදාලයට දමන්න, අර විදාලයට දමන්න කියලා හැම දවසකම 

ලිපි හ0ක් විතර ලැශබනවා. ශේ රශට් දියුණු පාසල් හා අශනකුත් 
පාසල් අතර වි ාල විසමතාවක් තිශබනවා. තමන්ශේ දරුවාට 
ශහොඳ අශාපනයක් ලබා දීමට වලා වැදගත් ශදයක් ශදමේපියන්ට 
නැහැ. ශේ කියපු විධියට ඒ කාරණය සේබන්ශශයන් ශහෝ ගාලා 

ලියුේ එනවා, අශේ අමාතාං යට. ඒ සේබන්ශශයන් යමක් 
කරන්න ඕනෑ. ජාතික පාසල් සංවිශානය ශවලා තිශබන පිළිශවා -
ඒ ආකෘතිය- පිළිබඳ අලුතින් හිතලා කා යුතු සංශ ෝශන රාශියක් 

තිශබනවා. එශහම ශනොකශාොත් ශේ තද බදය දිගින් දිගටම 
තිශේවි.  

ශේ සියලු ප්ර ්න එක පු්ධගලශයකුට විසඳන්න බැහැ. මම 

කියන්ශන් නැහැ, එක ආ්ඩඩුවක් පමණක් ඒ සේපූර්ණ වගකීම 
භාරගත යුතුයි කියලා. ශමවැනි ජාතික ප්ර න් විසඳලා අශේ තරුණ 
පරපුරට අවංක ශසේවයක් කිරීම සඳහා සියලුශදනාශේ ශනොමසුරු 

සහශයෝගය දතාම නිහතමානි ශලස මම ශේ අවස්ථාශේදී දල්ලා 
සිටිනවා. දදිික අවුරුදු හතරහමාර තුා අපි ප්රශයෝජනවත් ශදයක් 
කරමු. ඊට පසුව තක්ශසේරු කරමු, ඒවා සාර්ථක ද, නැ්ධද, 
ශමොනවාද අඩු පාඩු කියලා. ශේ විධියට ශේ අභිනව පාර්ලිශේන්තුව 

වැල කශාොත්, අශේ රටට අගනා ශසේවයක් කිරීමට ලැුදණු ශේ 
අවස්ථාශවන් අපට නිසි ප්රශයෝජන ගත හැකි බව සඳහන් කරමින්, 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ වකන සව්ල්පය අවසන් 

කරනවා, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අමාතතුමනි. මීාඟට, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 

[පූ.භා.11.21] 

 

 ුණ සජිත් ගප්රේෙදාස ෙහ්තා (විුණද්ධා පාර්ශ්්වගේ 
නායකතුො)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிசரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේමපදශේ සඳහන් වන 

ගාථාවකින් මශේ කථාව ආරේභ කරන්නට අදහස් කරනවා. 

ශේමපදශයහි ශමශසේ සඳහන් ශවනවා: 
 

"අසාශර් සාරමතිශනෝ  - සාශර් කාසාරදස්සිශනෝ 

ශත් සාරං නාධිගච්ඡන්ති - මිච්ඡාසඞ්කේපශගෝකරා" 

එහි අර්ථය වන්ශන්, "සරු ශ්ධ නිසරු හැටියට දැකීමත්, නිසරු 

ශ්ධ සරු හැටියට දැකීමත් තුළින් කිසිම සාර්ථකත්වයක් ලබා 
ගන්නට බැහැ" කියන කාරණාවයි. ඒ නිසා මා ශේ විවාදයට එකතු 
වන්ශන් සතවාදිව, ඇත්ත ඇති සැටිශයන් දදිිකපත් කිරීශේ 

අභිලාෂශයන් කියන එක කථාව ආරේභශේදීම  සඳහන් කරනවා.  

ශේ විවාදශේදීත්, පසුගිය සතිශේ පැවැත්වුණු විවාදශේදීත් 
වැරැදි මතයක් දදිිකපත් වුණා, "වර්තමාන රජයට අපි ශේ රට 201. 

වර්ෂශේදී භාර දුන්ශන් ඍණ ආර්ිකකයක් සහිතවයි" කියන 
කාරණාව. ඒක සේපූර්ණශයන් වැරැදි කාරණාවක්. 201. වර්ෂශේ 
ආර්ිකක වර්ශන ශේගය ශගන බලමු. එම වර්ෂශේ සියයට 2.3ක 
ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් ලැුදවා. විශ ේෂශයන්ම, මහ බැංකුශේ 

වාර්ක ක වාර්තාව පිළිබඳ උපුටා දැක්වීමක් හැන්සා්ග වාර්තාවට 

ඇතුාත් කිරීම සඳහා මම ශේ අවස්ථාශේ සාා ත* කරනවා. 
 

ඒ නිසා 201. අවසානශේ ආර්ිකක වර්ශන ශේගය වුශ්ඩ 

සියයට 2.3ක්. ශේ විවාදශේදී සහ පසුගිය සතිශේ පැවැති, රජශේ 
ප්රතිපත්ති ප්රකා ය පිළිබඳ විවාදශේදී යේ යේ ක්ඩලායේ 
ප්රතික්ශෂේප කරන්නට හැදුවා, 2020 පාමු කාර්තුශේ ආර්ිකක 
වර්ශන ශේගය ඍණ 1.6යි කියන කාරණාව. මම විමතියට පත් 

ශවනවා, ආර්ිකක ක්ශෂේත්රශේ විශ ේෂඥයන් යැයි කියා ගන්නා වූ 
වියත් ශකොට්ෝාස පවා 2020 පාමු කාර්තුශේ ආර්ිකක වර්ශන 
ශේගය ඍණ 1.6යි කියන එක ප්රතික්ශෂේප කිරීම ගැන. මා 

කැමැතියි ජන ශල් න හා සං ා ශල් න ශදපාර්තශේන්තුශේ 
දත්ත ඒ වියත් ආර්ිකක විශ ේෂඥයන්ශේ දැනගැනීම උශදසා 
සභාගත කරන්න. මම ශේ අවස්ථාශේදී ඒ දත්ත හැන්සා්ග 

වාර්තාවට ඇතුාත් කිරීම සඳහා සාා ත* කරනවා.   

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අපි ශේ අවස්ථාශේදී තවත් 
යථාර්ථයක් අවශබෝශ කරගන්නට ඕනෑ. ඒ යථාර්ථය ශමොකක්ද? 

ගිය වසශර් ජූලි මාසය වන ශකොට අශේ රටට පුළුවන්කම ලැුදණා 
දහා මැදි ආදායේ රටක් හැටියට ශරේණිවලගත ශවන්න. නමුත්,  ගිය 
වසශර් ජූලි මාසය වන ශකොට දහා මැදි ආදායේ රටක් වුණු අශේ 

රට ශේ වසශර් ජූලි මාසය වන ශකොට පහා මැදි ආදායේ රටක් 
බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒකත් සතයක්. මම ඒ පිළිබඳ දත්ත 
සහ කරුණු කාරණා හැන්සා්ග වාර්තාවට ඇතුාත් කිරීම සඳහා 

සාා ත* කරනවා.  

එතශකොට එය සිදු වූ කාල වකවාම්ශේ වගකීම 
ජනාධිපතිවරණශයන් පසුව පැවැති තමුන්නාන්ශසේලාශේ රජයට 

අදාායි. අප දන්නා විධියට ශේ වසශර් පාමු කාර්තුශේ COVID-
19 බලපෑම අශේ රශට් මහා පිකමාණශයන් සිදු වුශ්ඩ නැහැ. අප 
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————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ජනවාික මාසශේ, ශපබරවාික මාසශේ COVID-19 අවදානම ගැන 
කථා කරන ශකොට රජය සහ වග කිව යුතු නිලශාිකන් අප දදිිකපත් 
කරපු ඒ කාරණාව තල සතයකින්වත් තැකීමකට ලක් කශාේ නැහැ. 
ඒ ශකශසේ ශවතත්, ශේ රජශේ වගකීමට යටත්වූ ඒ පාමුවැනි 

කාර්තුශේදී ඍණ 1.6ක ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් සනිටුහන් 
කරන්ශන් ශකොශහොමද? කාශේ ද වගකීම? කාශේද වගවීම? Who 
is responsible; who is accountable? ඒ වාශේම, ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය දදිිකපත් කරපු දින විවාදශේදී මම සඳහන් කාා, ඍණ 
6.1ක ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් ශේ වසශර් අම්මාන කරලා 
තිශබනවාය කියන කාරණාව. ශබොශහොම කනගාටුශවන් කියන්නට 

ඕනෑ, විශ ේෂශයන්ම අශේ ප්රතිවිරු්ධශ පාර් ව්ශේ -රජය 
පාර් ්වශේ- වියත් යැයි කියන ආර්ිකක විශ ේෂඥයන් ගණනාවක් ඒ 
කාරණාව සේපූර්ණශයන් ප්රතික්ශෂේප කා බව. එතුමන්ලා කිේවා, 

"විපක්ෂ නායකතුමා සභාව ශනොමඟ යවමින් වැරැදි සං ා ශල් න 
වි ාල ප්රමාණයක් දදිිකපත් කරනවා. ඒවාශේ ූලලාර නැහැ. සං ා 
ශල් න දදිිකපත් කරන ශකොට ූලලාර සහිතව සඳහන් කරන්න." 
කියලා. ශමන්න තිශබනවා, ශලෝක බැංකුශේ වාර්තාවක්.  මා 

කැමැතියි, ශේ ූලලාර පිළිබඳ අවශබෝශයක් ශනොමැති වියත් 
ක්ඩලායමට ශේ වාර්තාව මිනන් කරුණු ශපන්වා ශදන්න. ගරු 
නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මම ශමයත් හැන්සා්ග වාර්තාවට 

ඇතුාත් කිරීම සඳහා සාා ත* කරනවා.  

ශලෝක බැංකුව කියනවා, ශේ වසර අවසන් වන ශකොට අශේ 
රශට් ඍණ 3.2ක ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් අම්මාන කරනවා 

කියලා. එශහම කියන්ශන්, ශලෝක බැංකුව. ආසියාම් සංවර්ශන 
බැංකුව කියනවා, එය ඍණ 6.1ක් කියලා. මම ඒ වාර්තාවත් 

හැන්සා්ග වාර්තාවට ඇතුාත් කිරීම සඳහා සාා ත* කරනවා.  

මම ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමාශගන් විශ ේෂශයන්ම 
දල්ලීමක් කරනවා.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 ුණ සජිත් ගප්රේෙදාස ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிசரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම තවත් ශවලාව ගන්නවා. ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ අවසථ්ාශේ දී මා ඔබතුමාට සඳහන් 
කරන්න කැමතියි, සං ා ශල් න පිළිබඳව හැදෑරීම සඳහාත් 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශවනම පුහුණු පාෝමාලාවක් ආරේභ කශාොත් 
ශහොඳයි කියලා. ආසියාම් සංවර්ශන බැංකුව අශේ රට ගැන 
අම්මාන කරන ආර්ිකක වර්ශන ශේගය කුමක්ද, ශලෝක බැංකුව 

අම්මාන කරන ආර්ිකක වර්ශන ශේගය කුමක්ද කියන එක ගැනත් 
අව ශබෝශයක් ලබා ගැනීම සඳහා දින ශදකක පුහුණුවක් ලබා 
දුන්ශනොත් ශහොඳයි කියලා මම ශේ අවස්ථාශේ දී ශයෝජනා කරන්න 
කැමතියි.  

දැන් අපි ශේ මුහුණ ශදමින් සිටින්ශන්,  ශකොවි්ග - 1. නිසා 
බරපතා ආර්ිකක හානියකට, අගාශයකට ලක් වුණු 
වාතාවරණයක් තුායි.  ජාති, ආගේ, කුලමල, පන්ති, පක්ෂ 

 ශ්ධ පාලන ශබදීමකින් ශතොරව, පක්ෂ-විපක්ෂ ශේදයකින් ශතොරව   

ශේ තිශබන බරපතා ආර්ිකක අර්ුදදයට, ශේ අභිශයෝගවලට අපි 

රටක් හැටියට මුහුණ ශදන්න ඕනෑය කියලා මා වි ්වාස කරනවා.  
හැබැයි, ඒවාට මුහුණ ශදන්නට නේ අපි යථාර්ථය පිළිබඳව, සත 
පිළිබඳව ශහොඳ අවශබෝශයක් ලබා ගන්නට ඕනෑ.  අද යථාර්ථය 
ශමොකක්ද? ශකොවි්ග -1. නිසා ලක්ෂ 4කට රැකියා අහිමි ශවලා 

තිශබනවා. ගරු අග්රාමාතතුමා දදිිකපත් කාා, රැකියා ලක්ෂයක් 
ඇති  කිරීමත්, උපාධිශාිකන් හ0,000කට රැකියා  ලබා දීමත් 
කරනවා කියලා.  ඒක ශබොශහොම ශහොඳයි.  අපි සුබ පතනවා. 

හැබැයි,  එක්ලක්ෂ පනස්දාහකට රැකියා ලබා ශදනශකොට, ලක්ෂ 
හතරකට රැකියා අහිමිශවලා තිශබන බවත් මතක තබා ගන්න. ඊට 
අමතරව ශ්ධ පාලන පළිගැනීේ නිසා තවත් දහස් ගණනක, දස 

දහස් ගණනක රැකීරක්ෂා අහිමි වුණු රටකයි අපි සිටින්ශන්.  

මම ශපන්වා ශදන්නට කැමැතියි, අද අපනයනය පිළිබඳ 
ශකොතරේ සුන්දර වාර්තා ආවත්, දදිික මාස කිහිපය තුා 

අපනයනය පිළිබඳව අපි විශ ේෂ අවශානයක් ශයොමු කරලා 
අපනයන ප්රුණණ කරන්නට  කටයුතු කා යුතු බව. අපි business 
startupsවලට උදේ කරන්නට ඕනෑ  ආශාර කරන්නට ඕනෑ. 
සංකාරක ක්ශෂේත්රශේ ශසේවා ක්ශෂේත්රය, දදිකිරීේ ක්ශෂේත්රය 

සේපූර්ණශයන්ම කලා වැටිලා. නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ඇන හිටලා. 
ශකොවි්ග - 1.ත් එක්ක දික්රතාව වර්ශනය ශවලා "යුනිශසර්" 
ආයතනය කියනවා, ශේ රශට් ජනගහනශයන් සියයට 30ක් ආහාර 

ශවම්ශවන් විය පැහැදේ කිරීම අඩු කරලා තිශබනවාය කියන 
කාරණාව.    

ශේ අතුරු සේමත ගිණුම දදිිකපත් කරනශකොට ආර්ිකක 

උත්ශත්ජක පැශක්ජයක් - fiscal stimulus package - ශේ රජය 
ලබා දීලා තිශබනවාය කියන එක අපට අහන්නට ලැුදණා.  මම 
වර්තමාන රජශයන් අහන්න කැමතියි, leasing companies හරහා 

ශේ රශට් ජන ප්රජාවට ලබා දුන් සහනය ශමතනදී ප්රකා යට  පත් 
කාත්, ඒක මහ ශපොශාොශේ ක්රියාත්මක ශවනවාද කියලා. ඇත්ත 
ව ශයන්ම එය ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ.  Leasing ආයතන 

සඳහා රජශයන් ලබා ශදනවාය කියපු සහන ටික ලබා ශනොදීපු 
නිසා ජනාධිපති ශල්කේ කාර්යාලය දදිිකපිට දී  පසුගිය දවසක 
උ්ධශකෝෂණයක් කරනවා  අපි දැක්කා.  ආයතනවල ්රවය ලිත්වය - 
liquidity -  ක්තිමත් කරන්න සියයට 4ක සහන ශපොලියට ණය 

ලබා ශදනවාය කිේවා.  ගෘහ ආර්ිකකයටත් එම මුදල් ශවන් 
කරනවා කිේවා. කුලා හා මශ පිකමාණශේ කර්මාන්තකරුවන්ටත් 
ලබා ශදනවාය කිේවා. කී ශදශනකුට ශේ සියයට 4ක සහන 

ශපොලියට ණය ලබා දීලා  තිශබනවාද?  

ඒ වාශේම, ශේ රශට් සමහර ප්රශ්ධ වල ජනතාවට රුපියල් 
හ,000 ආශාර මුදල් ශදකක් ලබා දීලා තිශබනවා. තවත් සමහර 

ප්රශ්ධ වල රුපියල් හ,000ක එක ආශාර මුදලක් පමණයි ලබා දීලා 
තිශබන්ශන්. ශේ ආර්ිකක ූලල පැශක්ජයකට   ූලල උත්ශත්ජන 
පැශක්ජයකට ශේ මුදල් ප්රමාණවත්ද? ශේ රුපියල් හ,000 කෑලි 

ශදකක් ලබා ශදන එක ප්රමාණවත්ද?  

මා සතුව තිශබනවා දන්දියාව ක්රියාත්මක කරපු ූලල 
පැශක්ජය.  ශේ අවසථ්ාශේ දී සභාශේ දැන ගැනීම සඳහා එම 

ශල් නය  මා සාා ත* කරනවා.  

අශේ ආ්ඩඩුශේ සිටින ආර්ිකක වියතුන් ශපෝගලක්  කියවලා 
බැලුශවොත් ශහොඳයි,  ශේ ූලල පැ ශක්ජය ඒ අයට ශකොයි තරේ 

 ක්තියක් ලබා දීලා තිශබනවාද කියලා. පාකිස්තානය ලබා දී 
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————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

 ————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු සජිත් ශප්රේමදාස මහතා] 
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තිශබන පැශක්ජය, බංේලාශ්ධ ය ලබා දී තිශබන පැශක්ජය, 

ජර්මනිය ලබා දී තිශබන පැශක්ජය යන ශේ සියල්ලක්ම මා 

සාා ත* කරනවා.  

ඇත්ත ව ශයන්ම පිකමාණය දිහා බැලුශවොත්, ශේ රශට් ූලල 

පැශක්ජයක් ලබා දීලා නැති තරේ. ඒක තමයි සතය.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, පසුගිය රජය විසින් 
ක්රියාත්මක කා ශබොශහෝ ජනතාවාදි වැලසටහන් අද නතර වී 
තිශබන බව මම මතක් කරන්න කැමතියි. හෘදයාබාශවලින් 

ශපශාන අශේ රශට් ජනප්රජාවට stents ලබා දුන්නා.  අද  ඒ stents 
ලබා දීශේ වැල පිළිශවාට ශමොකද ශවලා තිශබන්ශන්? අද stents 
ලබා දීම නතර ශවලා. දැන් ශනොමිශල් stents ලබා ශදන්ශන් 

නැහැ. ඒ, වැලසටහන ඇන හිටලා. අක්ක  කාක - intraocular 
lenses - ලබා දුන්නා.  ඒකත් නතර ශවලා. ඒ වාශේම, කර්ණසං  
බ්ධශ කිරීම ශනොමිශල් සිදු කාා. දැන් ඒ ඔක්ශකොම නතර ශවලා. 

"බයිපාස්" සැත්කේ ශනොමිශල් ක්රියාත්මක කාා. දැන් ඒකට මුදල් 
අය කිරීේ සිදු ශවනවා. ඒ වාශේම අශේ රශට් ජනතාවට ලබා 
ශදනවාය කියපු රුපියල් 3,000 බඩු මල්ල ශකෝ? ඒ බඩු මල්ලට 

ශේ අතුරු සේමත ගිණුශමන් මුදල් ශවන් ශවලා තිශබනවාද? 
ගේමිිකස් ශගොවියාට සහන ලබා ශදනවා කිේවා. දැන් ගේමිිකස්වල 
මිල කීයද? රටවිරුවන් රැක ගන්නවා කිේවා. දැන් රටවිරුවන් 

COVID-19 ශබෝේබකරුවන් බවට පත් ශවලා. අශේ ගරු කමල් 
රාජපක්ෂ  ඇමතිතුමාත්  ශේ සභාශේ සිටින ශමොශහොශත් මම 
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. මීට දින ශදකකට ශපර 
හේබන්ශතොට ශරෝහශල් ගිලන් වුණු ශරෝගීන්ට දිවා ආහාරය 

ලැුදශණත් නැහැ. අඩු පාඩුකේ ගණනාවක් තිශබනවා. ශේවා සත 
ශතොරතුරු  ශේවා නිවැරදි ශතොරතුරු. ඒ නිසා මම විශ ේෂශයන් 
රජශේ අවශානය ශයොමු කරන්නට කැමැතියි, ශේ ආර්ිකක 

වර්ශනය  ක්තිමත් කරන්නට අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑය 
කියන එක පිළිබඳව. ශේ ලබා ශදන ූලල උත්ශත්ජක පැශක්ජය - 
fiscal stimulus package  - කිසිශසේත්ම ප්රමාණවත් නැහැ. ඒ 

වාශේම,  අශේ රශට් ක්රියාත්මක වන්ශන් අසමතුලිත ආර්ිකක 
වර්ශනයක් බව ශේ රජය වටහා ගන්නට ඕනෑ. ගෘහයක ආදායේ, 
වියදේ සමීක්ෂණශයන් කියනවා, ශපො ශහොසත්ම සියයට 20 ශේ 

රශට් ජාතික ආදායශමන් සියයට හ0කට වැඩි ප්රමාණයක් භුක්ති 
විඳිනශකොට, දුේපත්ම සියයට 20ට ජාතික ආදායශමන් 
ලැශබන්ශන් සියයට 4.හක් වැනි සුළු ප්රමාණයක් බව.   

කළු ජාතිකයින්ශේ නිදහස ශවම්ශවන් සටන් වැදුණු "මාර්ටින් 

ලුතර් කිං" කියන වීරයාශේ වදනකින්  කථාව අවසන් කිරීමට මම 
කැමතියි. Sir, I quote: 

  
“The ultimate measure of a man is not where he stands in moments 
of comfort and convenience, but where he stands at times of chal-
lenge and controversy.”  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, පු්ධගලශයකු මැනිය යුත්ශත් 

තමන් පහසු වාතාවරණයක සිටින සථ්ාවරය මත ශනොව, අපහසු 
වාතාවරණයක් තුා තමන් අම්ගමනය කරන ප්රතිපත්ති තුළින් 
පමණයි.  

ආර්ිකක අපහසුතාවකට, අභිශයෝග රැසකට අද අශේ රට මුහුණ 
ශදනවා. එතැනදී  සමින ජනබලශේගශේ අපි සහ විපක්ෂශේ 
සියලුශදනා රට දැය  අභිවෘ්ධධිය ශවම්ශවන්, රශට් ශපොදු 

ජනතාවශේත්, ප්රජාවශේත්, සමස්ත ජනතාවශේත් උන්නතිය 

ශවම්ශවන් යුතු ප්රගතිය ලි, ජනතාවාදි, සාශාරණ තීන්දු, 

තීරණවලට අශේ උපිකම සහශයෝගය ලබා ශදනවා වාශේම, 
ජනතා විශරෝධි, ජනතාවට අහිතකර, අසහනකාික, පීලනකාික සෑම 
ශදයකදීම ශේ රශට් ශපොදු ජනතාවත් සමඟ ප්රජාතන්ත්රවාදිව, 
සාමකාමිව නැඟී සිී මට  කටයුතු කරනවාය කියන ප්රකා ය 

කරමින් මශේ අදහස් දදිිකපත් කිරීම ශමයින් නතර කරනවා. 
ශබොශහොම සත්ුතියි.  

 
 ුණ චෙල් රාජපක්ෂ ෙහ්තා (වාරිොර්  අොතය සහ් 

අායන්තර ආරක්ෂක  ස්වගද්ශ්  කටයුතු හ්ා ආපදා 
කළෙනාකරණ රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் 

உள்ளகப் பொதுகொப்பு, உள்நொட்டலுெல்கள் ைற்றும் அனர்த்த 

முகொமைத்துெ இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

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

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා සඳහන් කා 

හේබන්ශතොට ශරෝහශල් ශරෝගීන්ට දිවා ආහාරය ලැුදශ්ඩ නැහැ 
යි කියපු කාරණය ගැන ශසොයා බැලුවා.   ගෑස් නැති වීම නිසා  
කෑම ශදන එක පැයක් ප්රමාද ශවලා තිශබනවා.   

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා.  

 
[பி.ப. 11.37] 

 

 ුණ අුං ජන් රාෙනාදන් ෙහ්තා (නිගයෝජය කාරක 
සාාපතිතුො) 
(ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன் - குழுக்களின் பிரதித் 

தெிசொளர்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
ெணக்கம்! தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கசள, 

9ஆெது பொரொளுைன்றத்தில் எனது முதலொெது உமரமய 

நிகழ்த்து ெதற்கு சநரம் ஒதுக்கித்தந்த உங்களுக்கு நன்றிமயத் 

ததொிெித்துக்தகொள்ெசதொடு, இந்த உயொிய சமபயில் நீங்கள் 

பிரதிச் சபொநொயகரொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்டமைக்கு எனது 

ெொழ்த்துக்கமளயும் ததொிெித்துக்தகொள்கின்சறன்.  இரண் 

டொெது முமறயொகப் பொரொளுைன்றத்துக்கு ெருெதற்கு எனக்கு 

ெொய்ப்புத் தந்த எனது யொழ். ைொெட்ட, கிளிதநொச்சி ைொெட்ட 

ைக்களுக்கு இந்த சநரத்தில் நொன் நன்றி தசொல்லக் 

கடமைப்பட்டிருக்கின்சறன். 'நன்றி' என்ற ஒரு 

ெொர்த்மதயூடொக ைட்டும் அெர்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிெிக்க 

முடியொது. ஏதனன்றொல், அெர்கள் எனக்குத் தந்திருக்கின்ற 

ஆமண ைிகப் தபொியது.  எதிர்ெருகின்ற ஐந்து ெருடங்களில்  

தசய்யக்கூடிய சசமெயூடொகத்தொன் அெர்களுக்கு நன்றி  

தசலுத்த முடியும் என்பமத நொன் ைிக ெலுெொக நம்புகின்சறன்.  

தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கசள, எங்களுமடய 

கட்சி யொழ். சதொோ்தல் ைொெட்டத்தில் தபற்ற தெற்றியொனது  

ைிகப்தபொியததொரு ெரலொற்றுச் சொதமனயொக இன்று 

பொர்க்கப்படுகின்றது. ெரலொற்றில் முதல் முதலொக யொழ். 

ைொெட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திரக் கட்சிக்கு ஓர் ஆசனம் 

கிமடத்திருக்கிறது. அதுவும் 49,373 ெொக்குகளுக்கு ஓர் ஆசனம் 

கிமடத்திருக்கின்றது. யொழ். சதொோ்தல் ைொெட்ட ைக்கள் 

அதிகூடிய ெிருப்பு ெொக்குகமள எனக்குத் தந்திருக்கின்றொர்கள். 

உடுப்பிட்டித் ததொகுதி ைக்கள் எனக்கு அங்கீகொரம் தந்து - 

773 774 

————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ஆதரவு தந்து அத்ததொகுதிமய தெற்றிதபறச் தசய்திருக் 

கிறொர்கள். அந்த ெமகயில், உடுப்பிட்டித் ததொகுதி ஒரு 

ெரொலொற்றுத் ததொகுதி! இந்த தெற்றிக்கொக முதலில் 

என்னுமடய ைக்களுக்கு நொன் அடிபணிந்து, அெர்களுமடய 

சதமெகமள நிச்சயைொக நிமறசெற்றிக் தகொடுப்சபன் 

என்பமத  இந்த உயொிய சமபயில் தசொல்ல ெிரும்புகின்சறன். 

இந்த அரசொங்கம் மூன்றிலிரண்டு தபரும்பொன்மைமயக் 

தகொண்ட அரசொங்கைொக இருக்கின்றது.  

இந்த ெரலொற்று ஆமணக்கு ைதிப்பளித்து அதிசைதகு 

ஜனொதிபதி அெர்களும் தகௌரெ பிரதைர் அெர்களும் 

முன்னொள் அமைச்சர் தகௌரெ பசில் ரொஜபக்ஷ அெர்களும் 

எனக்கு முக்கியைொன இரண்டு பதெிகமளத் தந்திருக் 

கின்றொர்கள். ஒன்று, குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் பதெி! அது 

உொிமைக்கொகக் தகொடுக்கப்பட்ட பதெிதயன்று  நம்புகின்சறன். 

அடுத்தது, ைொெட்ட ஒருங்கிமணப்புக் குழுத் தமலெர் பதெி! 

இது என்னுமடய யொழ் ைொெட்ட ைக்களுமடய ஆமணமய 

நிமறசெற்றுெதற்கொக -  அபிெிருத்திக்கொகக் தகொடுக்கப்பட்ட 

பதெிதயன்று நம்புகின்சறன். இந்த சநரத்தில் ஸ்ரீலங்கொ 

சுதந்திரக் கட்சியின் தமலெரும் முன்னொள் ஜனொதிபதியுைொன 

தகௌரெ மைத்திொிபொல சிறிசசன அெர்களுக்கும் அக்கட்சியின் 

தசயலொளர் தகௌரெ தயொசிறி ஜயசசகரஅெர்களுக்கும் எனது 

நன்றிமயத் ததொிெிக்க ெிரும்புகின்சறன்.  

‘என் கனவு யொழ் - My dream Jaffna' என்ற 

ததொனிப்தபொருளில் நொங்கள் தசயற்திட்ட ெமரதெொன்மறக் 

தகொடுத்திருந்சதொம். அதற்கொகசெ ைக்கள் இந்த ஆமணமய 

எைக்கு தகொடுத்திருந்தொர்கள். ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திரக் கட்சி 

யினனொகிய என்மனப் சபொன்று, தகௌரெ டக்ளஸ் 

சதெொனந்தொமெப் சபொன்று அரசொங்கத்துடன் இமணந்து 

எங்களுமடய பகுதிகமள அபிெிருத்தி தசய்ய செண்டு 

தைன்று, எங்கள் ைக்களுமடய சதமெகமளப் பூர்த்தி தசய்ய 

செண்டுதைன்று நிமனப்பெர்களுக்குக் கிமடத்திருக்கின்ற 

ஆதரவும்  தைிழ்த் சதசியக் கூட்டமைப்புக்குக் கிமடத்த 

ஆதரவும் கிட்டத்தட்ட சைனொனது. இன்மறக்கு அதிகூடிய 

ைக்கள் எங்களுக்கு ெொக்களித்திருக்கிறொர்கள். எங்களுமடய 

யொழ், கிளிதநொச்சி ைொெட்டங்களில் நீண்டகொலத் சதமெகள் 

இருக்கின்றன. நொங்கள் உயிர்கமள இழந்திருக்கின்சறொம்; 

உமடமைகமள இழந்திருக்கிசறொம். அசதசபொன்று பல 

உொிமைகமளயும் இழந்திருக்கின்சறொம். அந்த உொிமைகமள 

ைீளவும் தபறுெதற்கு, எங்களுமடய ைக்களின் அமனத்துத் 

சதமெகமளயும் பூர்த்தி தசய்துதகொடுப்பதற்கு  மூன்றிலிரண்டு 

தபரும்பொன்மை தகொண்ட இந்த அரசொங்கத்தினூடொக 

முயற்சிப்சபொம். இன்மறக்கு வீடு சதமெயொக இருக்கின்றது; 

குடிதண்ணீர் சதமெயொக இருக்கின்றது.  செமலெொய்ப்பு, 

தபொருளொதொரம்,  ெிெசொயம், கடற்தறொழில் சபொன்ற சதமெ 

களும் இருக்கின்றன. எனக்குக் கிமடத்திருக்கும் இந்த 

ஆமணயொனது 'உொிமை' என்ற ெிடயத்திற்கொகத்தொன் 

கிமடத்திருக்கின்றது என்சற நொன் நம்புகின்சறன். அந்த 

அடிப்பமடயில், அெர்களுக்குத் தீர்வுகமளப் தபற்றுக் 

தகொடுப்சபொம். நிச்சயைொக, தபொருளொதொர ொீதியொன தீர்ெொனது 

முக்கியசைொ அசதசபொன்று பொதிக்கப்பட்ட எங்களுமடய 

தரப்பினருக்கொன தீர்வும் முக்கியைொகும். இன்மறக்கு ைீள் 

குடிசயற்றத்மத முழுமையொகச் தசயற்படுத்த செண்டிய சதமெ 

இருக்கின்றது. இந்த அரசொங்கத்துடன் இமணந்து 

எங்களுமடய ைக்களுக்குத் சதமெயொன அமனத்மதயும் 

தபற்றுக் தகொடுப்சபொம் என்று உறுதியளித்து, சபசுெதற்கு 

ெொய்ப்புத் தந்தமைக்கு ைீண்டும் நன்றி கூறி  

ெிமடதபறுகின்சறன்.  

[பி.ப. 11.43] 

 

 ුණ ගසල්වම් අඩඩක්කලනාදන් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கசள, நன்றி. சநரம் 

சபொதொமையினொல் சில முக்கியைொன ெிடயங்கமள ைொத்திரம் 

எடுத்துக் கூறலொம் என்று நிமனக்கின்சறன். ென்னி 

ைொெட்டத்திசல எங்களுமடய ைக்கள் எங்களுக்கு மூன்று 

ஆசனங்கமளப் தபற்றுத் தந்திருக்கின்றொர்கள். எங்கமளப் 

தபொறுத்தைட்டில் அமத ைொியொமதக்குொிய ஒரு  ெிடயைொகசெ 

நொங்கள் பொர்க்கின்சறொம். அந்த ெமகயிசல, எங்களுமடய 

நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் நிச்சயைொக எங்களுமடய 

ைக்களுக்கு நன்றியுடன்  தசயலொற்றக்கூடியெர்களொக, 

அெர்களுமடய அமனத்து ெிடயங்கமளயும் பூர்த்தி தசய்து 

தகொடுக்கக்கூடியெர்களொக அல்லது அதற்கொகக் குரல் 

தகொடுக்கக்கூடியெர்களொக இருப்பொர்கள் என்பமத இங்கு 

கூறிக்தகொள்கின்சறன்.  

எதிர்ெருகின்ற 30ஆம் திகதி, 'ெலிந்து கொணொைல் 

ஆக்கப்பட்டெர்கள்' தினைொக இருக்கின்றது. எங்களுமடய 

ைக்கள் தங்களுமடய உறவுகமளத் தங்கள் கண்முன்னொசல 

ஒப்பமடத்தொர்கள். எங்களுமடய ைக்கள் ஒரு ெருடத்திற்கும் 

சைலொக தங்களுமடய  சபொரொட்டத்மதச் தசய்து தகொண்டிருக் 

கின்ற இந்தத் தருணத்திசல எதிர்ெரும் 30ஆம் திகதி அெர்கள் 

தங்களுமடய உறவுகளுக்கொகக் கென ஈர்ப்புப் சபொரொட்ட 

தைொன்மறயும் சைற்தகொள்ள இருக்கின்றொர்கள். அெர்களுக்குக் 

கரம் தகொடுக்கின்ற ெமகயிசல   எதிர்ெரும் 30ஆம் திகதி 

எங்களுமடய ைக்கள் அத்தமன சபரும் இதற்கு ெலுச் சசர்க்க 

செண்டுதைன்று சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.  

இன்று புதிய அரசொங்கம் பதெி ஏற்றிருக்கின்றது. சநற்று 

எங்களுமடய சக பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் அெர்கள் பல 

ெிடயங்கமள ெிலொெொொியொகச் தசொன்னொலும் சநரம் 

சபொதொமையினொல் நொன் சில ெிடயங்கமள இங்கு சுருக்கைொக 

எடுத்துச் தசொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கின்சறன். ஓொிலட்சம் 

சபருக்கு செமலெொய்ப்புக் தகொடுக்கெிருக்கின்ற 

இச்சந்தர்ப்பத்திசல சமுர்த்தி உத்திசயொகத்தர்கள், அபிெிருத்திச் 

தசயலணி உத்திசயொகத்தர்கள், தசயற்றிட்ட உதெியொளர்கள் 

நியைனம் ததொடர்பொகவும் அரசொங்கம் கெனம் தசலுத்த 

செண்டும் என்பமத நொன் இங்கு குறிப்பிட ெிரும்புகின்சறன். 

தசயற்றிட்ட உதெியொளர்களொக நியைனம் தபற்றெர்கள் சிறு 

ெயதிலிருந்து சபொர்ச் சூழலுக்குள்சள தங்களுமடய கல்ெிமயக் 

கற்றெர்களொக இருந்திருக்கிறொர்கள். சபொர்ச் சூழல் கொரணைொக 

தங்களுமடய  சைற்படிப்மபத் ததொடர முடியொத நிமலமை 

கொணப்பட்டது. அவ்ெொறொன இமளஞர், யுெதிகளுக்குத்தொன் 

இந்த செமலெொய்ப்புக் தகொடுக்கப்பட்டது. சதர்தல் கொலம் 

என்ற கொரணத்தினொல் அெர்களுமடய பணி இமட 

நிறுத்தப்பட்டது. அரசொங்கம் அெர்களுமடய நிமலமைமயக் 

கருத்திற்தகொண்டு முன்மனய அரசொங்கத்தினொல் நமடமுமறப் 

படுத்தப்பட்டது என்று ெித்தியொசம் பொர்க்கொைல் சமுர்த்தி 

உத்திசயொகத்தர்கள், அபிெிருத்திச் தசயலணி உத்திசயொகத் 

தர்கள், தசயற்றிட்ட உதெியொளர்களுக்கு ைீண்டும் 

தங்களுமடய பணிமயத் ததொடர்ெதற்கொன ெசதிகமளச் 

தசய்து தகொடுக்கசெண்டுதைன்று நொன் இச்சந்தர்ப்பத்திசல 

சகட்டுக்தகொள்ள ெிரும்புகின்சறன்.  

எதிர்க்கட்சித் தமலெர் அெர்களிடம் ஒரு ெிடயத்மதக் 

சகட்க ெிருக்கின்சறன். முன்பு நீங்கள் ெகித்த அமைச்சுக்குக் 

கீழ் எங்களுமடய ைக்களுக்கு வீடுகள் அமைத்துக் 
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தகொடுப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. நிமலயியற் கட்டமள 

27/2 பிரகொரம் பொரொளுைன்றத்திசல பல ெிடயங்களுக்கொகக் 

குரல் தகொடுத்து ெந்தொலும் இந்த வீட்டுத்திட்டத்மத நீங்கள் 

கண்டுதகொள்ளொைல் ெிடுெது ஏசனொ என்று எங்களுக்குத் 

ததொியெில்மல. உங்களுமடய அந்த வீட்டுத்திட்டம் 

கிமடக்குதைன்ற ஆமசசயொடு, எங்களுமடய உறவுகள் 

கடன்பட்டு, உமடமைகமள அமடைொனம் மெத்து சிறிய 

ததொமககமளப் தபற்றுக்தகொண்டு தங்களுமடய வீடுகளுக்கு 

அத்திெொரமும் இட்டொர்கள். இருந்த வீட்மடயும் உமடத்த 

நிமலயில் இன்மறக்கு ைிக சைொசைொன ஒரு சூழ்நிமலமய 

அெர்கள் சந்தித்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகசெ, 

எதிர்க்கட்சித் தமலெர் அெர்கள் இதற்கொகக் குரல் தகொடுக்க 

செண்டும். தற்சபொது பிரதைரெர்கள் இதற்குப் தபொறுப்பொன 

அமைச்சரொக இருக்கின்றபடியொல் பிரதைர் அெர்கள் அந்த 

வீட்டுத்திட்டத்மதக்  கெனத்திதலடுக்கசெண்டுதைன்று நொன் 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் சகட்டுக்தகொள்கின்சறன். 

இப்தபொழுது இந்த அரசினொல் முன்தைொழியப் 

பட்டிருக்கின்ற கணக்கு ெொக்குப் பணத்மதப் பொர்க்கின்ற 

சபொது, இரொணுெம் உட்பட பொதுகொப்புத் துமறக்குக் 

கூடுதலொன ததொமகப் பணத்திமனயும் சுகொதொரம், ெிெசொயம், 

கல்ெி சபொன்ற முக்கியைொன துமறகளுக்கு ைிகச் தசொற்பைொன 

பணத்மதயும் ஒதுக்கியிருப்பது ததொிகின்றது.  எங்களுமடய 

பிரசதசத்திசல முக்கியைொன ெிடயங்கள் கெனத்தில் 

எடுக்கப்படசெண்டியிருக்கின்ற ஒரு சூழலிசல ெடக்கு, 

கிழக்கிசல சசொதமனச்சொெடிகமள அமைத்திருக்கின்ற 

இரொணுெத்தினருக்கு முக்கியத்துெம் அளித்துக் கூடுதலொன 

நிதி ஒதுக்கீட்மடச் தசய்திருப்பமத எங்கமளப் 

தபொறுத்தைட்டிசல ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொததன்பமத நொன் 

இங்கு தசொல்லிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்சறன். எங்ளுமடய 

ைக்கமள இன்னும் கூடுதலொக தநருக்குெொரத்திற்குள்ளொக்கும் 

நிமலமைமய ஏற்படுத்தசெொ, என்னசெொ கூடுதலொன நிதி 

இரொணுெத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டது  

தகௌரெ அமைச்சர் திசனஷ் குணெர்த்தன அெர்கள் 

உமரயொற்றும்சபொது, நுண்கடன் ைற்றும் கடனுக்கொன ெட்டி 

வீதம் குமறக்கப்பட்டிருப்பதொகச் தசொன்னொர். அது 

உண்மையல்ல. ெட்டி குட்டி சபொட்டிருக்கின்றது. கடன் 

ெொங்கிய ைக்கள் ைிகத் துன்பப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

ெட்டிக்கு சைல் ெட்டிமயத் திணித்து அதமனக் கட்ட 

செண்டும் இல்லொெிட்டொல் நீதிைன்றம் தசல்ல செண்டி ெரும் 

என்று தசொல்கின்ற ஒரு நிமல அங்கு கொணப்படுகின்றது. 

'தகொசரொனொ' கொலப்பகுதியிசல ஜனொதிபதி அெர்களொல் 

ெர்த்தைொனியிசல பிரகடனப்படுத்தப்பட்டமெ நமடமுமறக்கு 

ெரெில்மல என்பமத நொன் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

ெிரும்புகின்சறன். அந்த ெமகயில், ஆதிசல   கெனம் 

தசலுத்தசெண்டும் என்று நொன் இச்சந்தர்ப்பத்திசல 

சகட்டுக்தகொள்ள ெிரும்புகின்சறன்.  

முக்கியைொக, ஒரு ெிடயத்மதச் தசொல்ல செண்டும். 

எங்களுமடய தகௌரெ க.ெி. ெிக்சனஸ்ெரன் ஐயொ அெர்கள் 

தன்னுமடய உமரயிசல, எங்களுமடய தைிழ் தைொழி 

முதன்மையொன தைொழி என்று தசொன்னொர். அதற்கு எதிரொக 

எதிர்த் தரப்பிலிருந்தும் சகொஷங்கள் எழுந்தன. உண்மை 

யிசலசய, அது கெமல தருகின்றது. எங்களுமடய ைக்கள் 

நம்பிக்மகசயொடு தகௌரெ எதிர்க்கட்சித் தமலெர் சஜித் 

பிசரைதொஸ அெர்களுக்கு ெொக்களித்தொர்கள். எங்களுமடய 

உொிமைமய, எங்களுமடய தைிழ் தைொழிமய, எங்களுமடய 

ைண்மணக் கொப்பொற்றுெதற்கொன தசயற்பொட்டிசல எம்மை 

யொருசை தடுத்துெிட முடியொது. எங்களுமடய தைிழ்தைொழி 

தசம்தைொழியொக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதமன முதன்மை 

தைொழிதயன்று தசொல்ெதிசல எைக்குப் தபருமையிருக்கின்றது. 

அந்த ெமகயிசலதொன் தகௌரெ உறுப்பினர் அெர்களும் 

தன்னுமடய கருத்மதச் தசொல்லியிருந்தொர். சிங்கள தைொழி 

எப்படி உங்களுக்குப் தபறுைதியொன ஒரு தைொழியொக 

இருக்கின்றசதொ, அசதசபொல இந்தத் தைிழ் தைொழிமய 

முதல்தைொழிதயனச் தசொல்ெதிசல நொங்கள் தபருமைப் 

படுகின்சறொம்; இறுைொப்புக்தகொள்ளுகிசறொம் என்பமத  இங்கு 

நொன் குறிப்பிட ெிரும்புகின்சறன்.  

இந்த ைண்ணுக்கும் இந்த தைொழிக்கும் முக்கியத்துெம் 

தகொடுத்ததன் அடிப்மடயிசலதொன் இனப்பிரச்சிமனதயன்ற 

உருெொக்கம் எழுந்தது. அதன் கொரணைொக நொங்கள் உயிர்கமள 

இழந்திருக்கின்சறொம்; உமடமைகமள இழந்திருக்கின்சறொம்.  

அந்த ெமகயிசல, யொரும் எங்களுமடய தைொழிமயக் 

தகொச்மசப்படுத்த செண்டொம்! ஏதனன்றொல், அதற்கொகப் 

பலெற்மற  நொங்கள் இழந்திருக்கின்சறொம்; இன்னும் 

இழக்கவும் தயொரொக இருக்கின்சறொம் என்பமத இங்கு நொன் 

குறிப்பிட ெிரும்புகின்சறன். அந்த ெமகயிசல எங்களுமடய 

தைொழிமய யொரும் இழிவுபடுத்திப் சபசுெதற்கு முமனய 

செண்டொம் என்று இச்சந்தர்ப்பத்திசல சகட்டுக்தகொள்ள 

ெிரும்புகின்சறன். அத்துடன், பிரதொன  எதிர்க்கட்சியினருக்கு 

எங்களுமடய ைக்கள் ெொக்களித்து அெர்களுமடய 

தகௌரெத்மதக் கொப்பொற்றினொர்கள். அவ்ெொறொனெர்கசள 

எங்களுக்தகதிரொக, எைது தைிழ் தைொழிக்கு எதிரொக, எைது 

ைக்களுக்தகதிரொகக் குரதலழுப்புெமத உண்மையில் 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 

 ුණ ගසල්වම් අඩඩක්කලනාදන් ෙයහ්තා 
(ைொண்புைிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்! 

இன்மறக்குப் பல உலக நொடுகள் எங்களுமடய நொட்டுக்கு 

உதெிதசய்ய முன்ெந்திருக்கின்றன. இந்தியொெொனது எைது 

நொட்சடொடு ததொடர்புமடய நொடொகவும் எங்களுமடய தைிழர் 

களுக்கு செண்டப்பட்ட ஒரு நொடொகவும் அயல்நொடொகவும் 

கொணப்படுகிறது. அந்த அடிப்பமடயிசல, இந்தப் புதிய 

அரசொங்கத்திற்கு நொன் ஒன்மறச் தசொல்ல ெிரும்புகின்சறன்.  

சில புத்த பிக்குகள் இந்தியொமெச் 

சொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அமத நீங்கள் கட்டுப்படுத்த 

செண்டும். பல சநச நொடுகமளக் தகொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் 

ஏன், இந்தியொமெப் புறக்கணிக்க செண்டும்? என்ற 

சகள்ெிசயொடு ெொய்ப்புத் தந்ததற்கு  நன்றி கூறி,  

ெிமடதபறுகின்சறன். ெணக்கம். 

  

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු  මහින්ද අමරවීර   අමාතතුමා. 
 

[පූ.භා.11.හ4] 
 

 ුණ ෙහින්ද අෙරවීර ෙහ්තා (පරිසර අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - சுற்றொடல் அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  Environ-
ment) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි,  දතිහාසශේ පාමුවැනි 

වතාවට හේබන්ශතොට  දිසත්්රික්කශයන් මන්ත්රී ුරර 6ක්  අප ශවත  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ලබා ශදමින් තංගල්ල, තිස්සමහාරාම,  මුල්කිිකගල, ශබලිඅත්ත 

මැතිවරණ ශකොට්ෝාස හතශර් ජනතාව ලබා දුන් ජයග්රහණය 

පිළිබඳවත්, මනාප ඡන්ද 1,23,ව63ක්  ලබා ශදමින්  මා 

පාර්ලිශේන්තුවට ශතෝරා පත් කිරීම පිළිබඳවත් නවවැනි 

පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැනි කථාව සිදු කරන ශේ ශමොශහොශත් ඒ 

සියලුශදනාට මා ස්තුතිය පුද කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ,  

ගරු අග්රාමාතතුමාශේ ආශිර්වාදශයන් පිකසර අමාතවරයා 

විධියට කටයුතු කරන්නත් මට අද අවස්ථාව ලැබී තිශබනවා. ඒ 

පිළිබඳව එතුමන්ලාටත් මා  ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

අද දින  ශවන කාරණයක් තමයි මශේ කථාව විධියට තිුදශ්ඩ.  

නමුත් මම ශවලාශේ හැටියට විනාඩියක්, ශදකක්  ශහෝ  කථා කා 

යුතු ශවනවා. අවලක්කලනාදන් මන්ත්රීතුමා ශේ අවස්ථාශේ කා 

කථාව පිළිබඳවත්, ඒ වාශේම විේශන්ෂ්වරන්  මැතිතුමා කා 

කථාව පිළිබඳවත්  දිගින් දිගටම අද ජන මාශවල කථා  ශවනවා.  

විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා කා කථාව පිළිබඳව රශට් ජනතාවශේ 

කිසිදු ප්රසාදයක් නැහැ. ශහෝද ශහෝද මශ්ග දමන්න මට වුවමනාවක් 

නැහැ. නමුත් ඒක අම්මත කරමින් අවලක්කලනාදන් 

මන්ත්රීතුමාත් අද දින යේ ප්රකා යක් සිදු කිරීම ගැන මා කනගාටු 

ශවනවා.  ශේ පිළිබඳව  කියන්න ශබොශහෝ කරුණු  තිුදණත්  

ශේලාව නැති නිසා මම ඒකට අවස්ථාව ගන්ශන් නැහැ. නමුත් මම 

ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, නැවත ශේ රශට් ජාතිවාදී 

අරගායක් ඇති ශවන තත්ත්වශේ ප්රකා  නිකුත් කරන්න එපා 

කියලා.  නැවත ශේ රශට් යු්ධශයක් ඇති කරන්න අපට වුවමනාවක් 

නැහැ. සිංහල, ශදමා, මුස්ලිේ කියන සියලු ජන ශකොටසව්ලට එක 

හා සමානව ජීවත් ශවන්න දලකල ලබා ශදන එක තමයි අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාශේත්, ශේ රජශේත් බලාශපොශරොත්තුව වන්ශන්. 

කිසිදු ජාතියකට විශ ේෂ ශකොට සලකන්නත්, කිසිදු ජාතියක් පහත් 

ශකොට  සලකන්නත්  අශේ බලාශපොශරොත්තුවක් නැහැ.   

තමුන්නාන්ශසේලා ශේ කථා කරන්ශන් ඒ ප්රශ්ධ වල සිටින 

ජනතාවශේ ඡන්දය බලාශපොශරොත්තුශවන් බව අපි දන්නවා. නමුත් 

ශේවා තුළින් සි්ධශ ශවන්ශන් ශේ ජාතීන් අතර  අසමිනයක් ඇති 

ශවන එකයි.  අද ජාතීන් අතර සමිනයක් ශගොල නැ   ශඟමින් යන 

ශවලාවක අසමිනයක්  ඇති ශවන  ආකාරශේ කථා කිරීශමන් 

වැාශකන්න කියන දල්ලීම අපි ඔබතුමන්ලාට කරන්න කැමැතියි.  

ශේවායින් ශදමා ජනතාව ශකශරහි නැවත  සිංහල ජනතාව තුා 

වවරයක්  ශගොල නැ ශඟන්න දල තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ 

කටයුත්තට  කිසිදු ආකාරයක දලක් ශදන්න එපා කියලා මා  

කියනවා.  ඔබතුමන්ලා ඡන්දය ගත්ශත් ජාතිවාදය  ගැන කථා  

කරලා  වුණත්,  නැවත ජාතිවාදී අරගායක් ඇති ශනොශවන 

මට්ටමට සහශයෝගය ලබා දීමටත්, සහශයෝගශයන් ජීවත්  ශවන්න 

පුළුවන් පිකසරයක් නිර්මාණය කරන්නත් කටයුතු කරයි කියා මා 

වි ව්ාස කරනවා. ඒ වාශේම එතුමා කිේවා,  දන්දියාවත් එක්ක 

අශේ  ගැටුමක් තිශබනවා කියලා. එශහම කිසිදු ආකාරයක 

ගැටුමක්  නැහැ. දන්දියාවත් එක්ක අශේ මිත්රත්වය ඒ 

ආකාරශයන්ම තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 

අගමැතිතුමා, ශේ රජය දන්දියාව සමඟ මිත්රය ලිව කටයුතු  

කරනවා. කිසිම ශවලාවක අශේ අසල්වැසියා තරහ කරශගන, 

අසල්වැසියා වවරක්කාරශයකු කරශගන ශේ රට දස්සරහට 

ශගනියන්න අශේ  බලාශපොශරොත්තුවක් නැහැ.  අපි සියලු රටවල් 

සමඟ, සියලු ජාතීන් සමඟ  සහශයෝගශයන්  කටයුතු කරන බවත් 

ශේ අවසථ්ාශේ මා සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා මා නැවතත් 

දල්ලා සිටින්ශන්, රටට ශ්රෝහි ශවන්න එපා, ජනතාවට  ශ්රෝහි 

ශවන්න එපා කියායි. ඒක සිංහල ජනතාවට විරු්ධශව පමණක් 

ශනොශවයි ශවන්ශන්. සිංහල, ශදමා,  මුසල්ිේ  කියන සියලු ජන 

ශකොට්ෝාසවලට විරු්ධශව ශ්රෝහිකේ කරන්න එපා කියන දල්ලීම 

මම ඔබශගන් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු  නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මම පිකසර අමාතවරයා 

විධියට වැල භාර ගන්න ශකොටම  ශේ රට තුා එක සි්ධධියක් ඇති 
වුණා. ඒ තමයි, "ලංකාගම"  සි්ධධිය  පාරක් කැපීම සේබන්ශව 
ඇති වුණු තත්ත්වය. අශේ අමාතාං ය ආයතන විධියට ශබදිලා 
තිුදණා වුණත්,  අපි ඒ සඳහා මැදිහත්වීමක් කාා  ඒ පිළිබඳව 

විමර් නයක් කාා. ශහට  ශවනශකොට ශේ රශට් රාජ නායකයා 
විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශමය නිරීක්ෂණය කරන්නත්, ඒ 
සඳහා අව  තීන්දු ගන්නත් සූදානමින් දන්නවා. ඒ වාශේම, ඒ 

ලංකාගම ජනතාවශේ ප්ර න්ය ගැනත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. 
පිකසරයත් අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ශේ ශදකම 
කාමනාකරණය  කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක පිළිබඳව අපි 

අවශානශයන් කටයුතු කරනවා.  

ඒ වාශේම, පුත්තලම දිසත්්රික්කශේ ආනවිලුන්දාව ප්රශ්ධ ශේ 
ඇති වුණු පිකසර හානියක් පිළිබඳව ඊශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේත් 

කථා කාා   ජන මාශයත් ශබොශහෝ විට සඳහන් කාා  කරුණු 
රාශියක්ම දදිිකපත් කාා. මම ඒ පිළිබඳව දැනගත් විගස ඒ 
ශවලාශවම අදාා අං වලට අව  උපශදස් ලබා දුන්නා. දැන් එය 
නතර කරන්න කටයුතු කර තිශබනවා. ඒ වාශේම, කුමන 

ශ්ධ පාලන බලයක් ශයොදා ශගන ශහෝ කිසිදු ආකාරයක පිකසර 
විනා යක් ඇති ශවන්න  අපි දල ශදන්ශන් නැශතයි කියන එකත් 
ශේ අවස්ථාශේ සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, දැන් ශේ අලුතින් හදපු 
අමාතාං  එක්ක ශකොශහොමද පිකසර අමාතාං ය වැල කරන්ශන් 
කියන එක   අපි කල්පනා කරලා බලනවා. ශමොකද, ශේ 

අමාතාං  පිළිබඳව විශේකන තිශබන නිසා. මැටි ඇමති, ශේවැල් 
ඇමති, බිත්තර ඇමති යනාදී විවිශ ශ්ධවල් කියයි. නමුත්, ශේ 
අමාතාං  ශහොඳ පරමාර්ථයකින් තමයි හදලා තිශබන්ශන්.  රටින් 

සියල්ල ශගශනන එක නවත්තලා ශේ රට තුා නිෂප්ාදන දිික 
ගැන්වීශේ අරමුණිවලන් තමයි ශේ රාජ අමාතාං  ටික අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් ඇති කර තිශබන්ශන්. ශේ අමාතාං  ටික 

හිකයට ක්රියාත්මක කාාට පසුව, අපට රටින් භා්ඩල ශගන ඒශේ 
අව තාවක් නැහැ. අද පිකසර හිතකාමි ආකාරශයන් ශේ භා්ඩල 
නිෂප්ාදනය කිරීම සඳහා, අපට අව  ශ්ධ අශේ රශට් නිෂප්ාදනය 
කිරීම සඳහා, පිකසර අමාතවරයා විධියට මශගන් ඇමතිතුමන්ලාට 

ලබා ශදන්න පුළුවන් දහාම දායකත්වය ලබා ශදනවා.  

අද අපි වතුර ශබොන ශේ ශකෝේපය උදාහරණයකට ගනිමු. එය 
පිකසරයට ශකතරේ අහිතකරද? පාර්ලිශේන්තුශේ අපට  අද ශේ 

ශකෝේපය ශවනස ් කර ගන්න ශනොහැකි වී තිශබනවා  වීදුරුවක් 
පාවිච්චි කරන්න ශනොහැකි මට්ටමකට ඇවිත් තිශබනවා. වීදුරු 
ශගනැත් නැත්ශත් ඇයි කියා ඇහුවාම ඒ අය කියන්ශන් වීදුරු 

ශගනාශවොත් අශනක් පැත්තත් එක්ක වීදුරුවලින් ගහ ගනියි 
කියායි. පාර්ලිශේන්තුශේ තත්ත්වය ශේක නේ, රශට් තත්ත්වය 
පිළිබඳව අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දදිිකශේදී ශමවැනි 

ේලාස්ටික් භා්ඩල සියල්ල තහනේ කරලා,  සීමා කරලා ශේ රට 
තුා පිකසර හිතකාමි ශහොඳ නිෂ්පාදන බිහි කිරීම සඳහා නව 
අමාතවරු සමඟ කටයුතු කරන්න සුදානේ බව  සිහිපත් කරන්න 
කැමැතියි.  

ශේ රටට ේලාස්ටික්, ශපොලිතින් නිමි භා්ඩල විධියට ශගශනන 
එක පාමුවැනි අදියර විධියට අපි සීමා කරනවා. ඒ වාශේම, 
දරුවන් සඳහා ශසල්ලේ බඩු විධියට වි ාල ේලාසට්ික් ප්රමාණයක් 

ශගශනනවා. ඒවා  සීමා කරන්නත් අව  පියවර අපි ගන්නවා. ඒ 
වාශේම, ශේ රට තුා පාවිච්චි වන 'සැශෂේ' පැකැට්වලින් වි ාල 
පිකසර හානියක් සි්ධශවනවා. ්රමාම්ූලලව අපි ශේවාට විකල්ප 

හඳුන්වා ශදමින් ශේවා සීමා කිරීම සඳහා රජශේ අවශානය ශයොමු 
කරනවා. ඒ වාශේම, පිකසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපට කරන්න 
පුළුවන් සියලු කැප කිරීේ කරමින් ශේ අභිශයෝගය භාර ගන්නවා. 
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රශට් ජාතික නිෂප්ාදනයට ගැටලුවක් ඇති ශනොවන ආකාරයට ශේ 

රටට අව  ආහාර ටික ශේ රට තුා නිෂප්ාදනය කර ගැනීශේ සහ 
ශේ රශට් එදිශනදා පිකශභෝජනයට අව  ශ්ධවල් ටික ශේ රට තුා 
නිෂප්ාදනය කර ගැනීශේ වැල පිළිශවාකට පිකසර අමාතාං යත්, 
එයට අලුතින් පත්වුණු අමාතවරුත් එකතු ශවලා දැවැන්ත වැල 

පිළිශවාක් ශගනැවිත් ශේ රට ආර්ිකක ව ශයන්  ක්තිමත් රටක් 
බවට පත් කරන්න අව  පියවර ගන්න සූදානේ බව සිහිපත් 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

  
[අ.භා.12.02] 

 
 ුණ  යන්ත කුණණාතිලක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, පාමුශකොටම නවවැනි 

පාර්ලිශේන්තුශේ නිශයෝජ කථානායක තනතුශරන් පිදුේ ලැබූ 
ඔබතුමාට මශේ ශුභාශිංසන එක් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාශේම, මා 
දදිිකපත් වුණු හයවැනි පාර්ලිශේන්තු මැතිවරණශේදීත් අ ්ඩලව 

අපරාජිත මන්ත්රීවරයකු ශලස  පිට පිට ශතවරක් මශේ ක්ඩලායශේ 
ප්රථම සථ්ානයට මනාප ලබා ශදමින් මා ශේ සභාවට පත් කර එවපු 
ගාලු දිසත්්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාවට මශේ හෘදයාංගම 

කෘතශේදිත්වය පා කරන්නත් ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අශේ සමගි ජන බලශේගය 
පක්ෂය නිර්මාණය කරලා මාස හක් වැනි ශකටි කාලයකදි 
මන්ත්රීවරු පනස් ගණනක් ප්රථම අවසථ්ාශේදීම පාර්ලිශේන්තුවට 

ශගනැත් පාර්ලිශේන්තුශේ ප්රශාන විපක්ෂය බවට පත්වීම දක්වා ඒ 
ආපු ගමශන්දී අපට සුවිශ ේක  නායකත්වයක් සැපයූ අශේ පක්ෂශේ 
නායක ගරු විපක්ෂ නායක සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාත් මම දතාම  

ශග රවශයන් ශේ අවස්ථාශේදී සිහිපත් කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අසුන් ශගන සිටින 
ඔය ූලලාසනය සමසත් පාර්ලිශේන්තුශේම  ක්තිය නිරූපණය 

කරන අසුන හැටියටයි අපි දකින්ශන්. ගරු නි ශයෝජ 
කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, 
සියලු  අශේක්ෂකයිම්ත් පසුගිය මැතිවරණශේදී ආ්ඩඩුවට වැල 

කරන්න පුළුවන්  ක්තිමත් පාර්ලිශේන්තුවක් ලබා ශදන්න කියලා 
රට පුරා ජනතාවශගන් පුන පුනා දල්ලා සිටි ආකාරය අපි දැක්කා. 
ඒ අම්ව ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ජනතාව තුශනන් 

ශදකක ජන වරමක් තමුන්නාන්ශසේලාට දැන් ලබා දීලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි,  ක්තිමත් පාර්ලිශේන්තුවක් 
කියන්ශන් විශායකය කියන කියන පදයට නටන, විශායකයට 
සුවක කීකරු පාර්ලිශේන්තුවක් නේ ශනොශවයි කියන කාරණය මම 

මතක් කරන්න කැමැතියි. විශායකශේ කටයුතුවලටත් යේ 
බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්, යේ පාලනයක් කරන්න පුළුවන් 
වුශණොත් තමයි  ක්තිමත් පාර්ලිශේන්තුවක් හැටියට අපට ඒ 

පාර්ලිශේන්තුව පිළිගන්න පුළුවන්කම තිශබන්ශන්. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, බලය ශබදීශේ සි්ධශාන්තශේ වැදගත් 
සංකල්පයක් වන සංවරණ හා තුලන ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් 

වන්ශන් එවැනි පාර්ලිශේන්තුවකට පමණයි.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, දදිික මාස කිහිපයට රුපියල් 
බිලියන 1,ව44ක  මුදලක් වියදේ කිරීම සඳහා ශේ උත්තරීතර 

සභාශේ අම්මැතිය දල්ලා සිටින ශේ ශමොශහොශත් අපි බලන්නට 
ඕනෑ, වි ාල ආර්ිකක පීලනයකට ලක්ව සිටින ජනතාව දන් ගලවා 
ගැනීම ආ්ඩඩුශේ නාය පත්රශේ ප්රමු  කාරණයක්ද කියන එක. 

නමුත් ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, විරු්ධශ පක්ෂය 
නිශයෝජනය කරන අපටත්, විශ ේෂශයන්ම ශේ රජයට ඡන්දය ලබා 
දුන් වි ාල පිිකසකටත් ශේ ශවනශකොට ශපශනන්නට තිශබන ශදය 

තමයි, කඩිමුඩිශේ දහනව වැනි ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය 

අශහෝසි කරලා විශායකශේ බලය  ක්තිමත් කිරීම තමයි ශේ 
රජශේ ප්රමු  අව තාව වී තිශබන්ශන් කියන එක. එවැනි 
විශායකයක් හදන්න ශේ පාර්ලිශේන්තුව ශයොදවා ගන්නවා නේ 
ඒශකන් කරන්ශන් පාර්ලිශේන්තුශේ බලය ශයොදාශගන 

පාර්ලිශේන්තුව දුර්වල කිරීම මිසක් පාර්ලිශේන්තුව  ක්තිමත් 
කිරීම ශනොශවයි.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඊාඟට, ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

මුහුණ ශදන වි ාලම අභිශයෝගය ශමොකක්ද කියලා අපි කල්පනා 
කශාොත්, එය මුළු ශලෝකයත්, රටක් හැටියට අපත් මුහුණශදන 
වි ාලම අභිශයෝගයක්. ශලෝකශේ ආර්ිකක, සමාජ, ශ්ධ පාලන 

වි ාරදයන් එය හඳුන්වන්ශන් තුන් බියක්, ත්රිවිශ අර්ුදදයක් - a 
triple crisis - කියලායි . ඒ අතිකන් පාමුවැනි අර්ුදදය තමයි 
ආර්ිකක අර්ුදදය. ඒ සමඟම බැඳුණු ශගෝලීය ණය අර්ුදදශයන් ශ්රී 

ලංකාශේ අපත් වින්දිතයන් බවට  පත්ශවනවා.  

ආර්ිකක අර්ුදදශේ ප්රතිලලයක් විධියට ශදවම්ව සමාජ 
අර්ුදදයක් පැන නැ ශඟන එකත් වාක්වන්න බැිකශවනවා. එය 
දැනටම ආරේභ වී තිශබනවා. වාපාර බංශකොශලොත් වීම, රැකියා 

අහිමි වීම, ශවනත් ආදායේ මාර්ග අහිමි වීම, නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය 
බිඳවැී ම වාශේම, එදිශනදා ජීවිත දුක්ඛිත තත්ත්වයට පත්වීමත් 
ශේ සමාජ අර්ුදදශේ ලක්ෂණ හැටියට අපට ශපන්ම්ේ කරලා 

තිශබනවා. ශේ තුා ඇතිවන සමාජ අසහනශයන් ශලෝකය පුරාත්, 
අශේ රශට්ත්  ශේවා ශ්ධ පාලන අර්ුදද බවට පත්ශවන එක 
වාක්වන්න බැිකශේවි.  

ඒ වාශේම තමයි, සමාජ අසහනය නිසා ඇතිවන ජනතා 
උ්ධශකෝෂණ, ජනතා දල්ලීේ, ජනතා ආයාකනා 
තමුන්නාන්ශසේලාට දදිිකශේදී වැල ශනොකැඩී අහන්න ශවනවාය 

කියන එකත් අපට අනාවැකියක් හැටියට කියන්න පුළුවන්. ඒ 
තත්ත්වශේදී වගකිවයුතු විපක්ෂයක් ශලස ක්රියා කිරීමට අපි 
ලෑස්තියි. හැබැයි, ජනතාවශේ උ්ධශකෝෂණ, ජනතාවශේ නැගිී ේ 

පාලනය කරන්න, සාශාරණ විශරෝශතා රාජ විශරෝනත ක්රියා ශලස 
සලකා මර්දනය කරන්න, ජනතාවශේ ප්රජාතන්ත්රවාදී නිදහස අහිමි 
කරන්න දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය අශහෝසි 
කිරීශමන් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා නේ, ජනතාවශේ පැත්ශත් 

හිටගන්න සමගි ජන බලශේගශේ අපි ශමොශහොතකටවත් පසුබට 
වන්ශන් නැති බවත්, අනාගත අර්ුදද දූර්දර්ය ව දැක සියලු පාර් ්ව  
සහභාගි කරවාශගන ඒවාට විසඳුේ ශසොයන්න ස්ධභාවශයන් කරන 

උත්සාහය මගහැරීමට සමගි ජන බලශේගශේ අපි කිසිවිශටකත් 
සූදානේ නැති බවත් මම ශේ සභාවට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

හැබැයි ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, තවදුරටත් ශේ 

ආ්ඩඩුව රැඳී සිටින්න උත්සාහ කරන්ශන් අතීතයට එකතු විය යුතු 
ශ්ධ පාලන සටන් පාෝ මත නේ, ජනතාවට දුන් ශපොශරොන්දු දටු 
ශනොශකොට ඒවායින් ගැලශවන්න කියන සුරංගනා කථා මත නේ, 

තවදුරටත් ඒවාට දලක් නැහැ කියන එක ජනතාව පසුගිය 
මැතිවරණශේදී ඔේපු කරලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම අශේ පරණ 
පක්ෂයට අත්වුණු දරණම මට ශේ අවස්ථාශේදී මතක් ශවනවා. 
පක්ෂයක දතිහාසය ගැන කිේවාට, පක්ෂයක ලකුණ පණ වාශේ 

කියලා කිේවාට, පක්ෂශේ පාට හදවත වාශේ කියලා කිේවාට, 
පක්ෂ ූලලස්ථානය මහශගදර වාශේ කියලා කිේවාට ජනතා 
වි ව්ාසය බිඳවැටුශණොත් ඇතිවන්ශන් ශමොන වාශේ දරණමක්ද 

කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අත්වුණු දරණම හරහා අප 
හැශමෝටම පාලමක් කියා දීලා තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශකොශරෝනා අර්ුදදශයන් 

පසුව ශලෝකය මුහුණ ශදන ත්රිවිශ අර්ුදදවලින් මිශදන්න නේ, 
රටක් ශලස අතීත පාලේවලින් දශගන ගත යුතු ශබොශහෝ ශ්ධවල් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

අපට තිශබනවා. 1.30 වර්ෂශේදී ඇති වූ ශලෝක ආර්ිකක 

අර්ුදදශයන් ඇති කා සමාජ, ශ්ධ පාලන බලපෑම නිසා ශලෝකයම 
ශදදරා ගිය ශදවැනි ශලෝක යු්ධශය ඇති වුණා. එදා වාශේම අදත් 
ශගෝලීය ප්ර න්වලින් වැඩිම පීලනය දැශනන්ශන් අශේ රට වාශේ 
රටවලටයි කියන යථාර්ථය අවශබෝශ කරශගන ඒවාට විසඳුේ 

ශසොයන, දූරදර්ශිව රට ශවම්ශවන් කැප වන, ජනතාව ශවම්ශවන් 
කැප වන  ක්තිමත් පාර්ලිශේන්තුවක් හදමු කියා, අතුරු සේමත 
ගිණුම පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ශවන ශමම අවසථ්ාශේ ශේ ගරු 

සභාවට ශයෝජනා කරනවා. කිකකයන් රාශියක් අවස්ථාව ලබා 
ගැනීමට දල්ලුේ කරන අද වාශේ දවසක, සීමිත කාලයක් තිබියදීත් 
අව  පිකදි මාහට ශේලාව සපයා දීම ගැන මශේ ස්තුතිය 

ඔබතුමාට පුද කරමින් මා නිහඬ ශවනවා, ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි.  

 

[අ.භා.12.10] 
 

 ුණ ඩලස් අලහ්ප්ගපුණෙ ෙහ්තා (විදුලිබල අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - ைின்சக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma - Minister of Power) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවමිම්යි, ශේ වැදගත් විවාදයට සහභාගි ශවන්න මා 
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. මට විනාඩි අටක පමණ ශකටි කාලයක් 
තමයි ඔබතුමා ලබා දී තිශබන්ශන්. එම විනාඩි අට පිකච්ශේද 

තුනකට ශවන් කර ගන්නයි, මා බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, පාමුවැනි පිකච්ශේදය 
විධියට දක්වන්න මම කැමැතියි, පසුගිය දා ඇති වූ විදුලි අර්ුදදය, 

හදිසිශේ සිදු වූ විදුලිය බිඳ වැී ම කියන කරුණ. පැය ගණනක් 
යනතුරු එය යථාවත් කර ගන්නට බැිකවීම නිසා ඒ පිළිබඳ 
ශසොයන්න අපි වි්ධවතුන්ශගන් යුත් කමිටුවක් -වි ්වවිදාල 

ආකාර්ය මහාකාර්යවරුන් සහ එම ක්ශෂේත්රශේ ප්රවීණයන් ඇතුාත් 
කමිටුවක්- පත් කාා. එම කමිටුශේ වාර්තාව මීට දින තුනකට 
පමණ ශපර මශේ අතට ලැුදණා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, හිටපු විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බල ක්ති ඇමතිවරයා ව ශයන් ශමම විෂයයට 
අදාාව ඔබතුමාට මට වලා ප්රාමාණිවලක දැම්මක් තිශබනවා. එම 
වාර්තාව අපි  ශපශර්දා -බදාදා- සවස කැබිනට් ම්ඩලලයට දදිිකපත් 

කාා. එම කමිටුව අද උශ්ධ ජනමාශ ශවත ශේ කාරණය පිළිබඳ 
පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා  ශේ වාර්තාව දදිිකපත් කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, විදුලිය අර්ුදදය 
සේබන්ශශයන් දතිහාසශේ කමිටු රාශියක් පත් කර තිශබනවා. 
හැබැයි, ඒ කමිටු වාර්තාවලට සිදු වුශ්ඩ ශමොකක්ද කියන එක 
ශබොශහෝ ශේලාවට භූගත ශවච්ක කාරණාවක් බවට පත් ශවලා 
තිශබනවා. නමුත්, මම කැමැතියි ශේ වාර්තාව අද ශේ ගරු සභාවට 
දදිිකපත් කරන්න. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මම ශේ 
වාර්තාව සභාගත කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මම සිතනවා, 
ශේ සිදුවීම දතිහාසයට අලුත් අත්දැකීමක් ශේවි කියලා. ශේ 
අර්ුදදය පිටුපස සැඟවිය යුතු කිසිදු කාරණාවක් නැහැ. සිදු වන 
සියලු ශ්ධ ශමරට බදු ශගවන පාිකශභෝගික ජනතාව දැන ගත යුතුයි. 
ඒක තමයි අශේ ප්රතිපත්තිය. ඒ නිසා 'අපි ශමය පරමාදර් යක් 
ශලස අම්ගමනය කරමු' කියා අශේ මිත්රයන්ට ආරාශනා කරමින්, 
විදුලිය බිඳ වැී ම සේබන්ශව ශසොයා බැලීමට පත් කා කමිටුශේ 
වාර්තාව මා ශේ අවස්ථාශේදී සාා ත* කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මම දැන් මශේ කථාශේ 
ශදවැනි පිකච්ශේදයට එනවා. ශේ නව පාර්ලිශේන්තුශේ මශේ 

පාමුවැනි කථාශේදීත් මා කිේවා වාශේම, ශේ ගරු සභාවට අප 

පත් වන්ශන් ශේ රශට් පාර්ලිශේන්තු මැතිවරණ දතිහාසශේ 
විසම්ිත පිකවර්තනයක් කරමින්. ශමවර පැවැති මහා මැතිවරණය 
ගැන ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාත් මීට ශපර කථා කාා. 
මමත් කැමැතියි ශේ වසශර් අශගෝස්තු හවන දා පැවැති මහා 

මැතිවරණශේ ලැුදණු ඡන්ද ප්රමාණය ගැන කියන්න. තු නැහැ. සිදු 
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූශේ පසු ගිය වසශර් ශනොවැේබර් 
මාසශේ 16වන දා. සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාට වලා 13,62,000ක 

වැඩි ඡන්ද සං ාවක් ලබාශගනයි ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ශේ රශට් ජනාධිපතිවරයා ව ශයන් පත් වුශ්ඩ. හැබැයි, අශගෝස්තු 
මස 0හවැනි දා වන ශකොට -මාස .ක් ඇතුාත- ඒ වැඩි ඡන්ද 

සං ාව වූ ඡන්ද 13,62,000 ලක්ෂ 38ක් බවට පත් ශවනවා. වැඩි 
ඡන්ද සං ාව වැඩි වීම විතරක් ශනොශවයි සිදු ශවලා තිශබන්ශන්, 
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි. ඡන්දය පාවිච්චි කා ප්රති තයත්  

බලන්න. පසුගිය ශනොවැේබර් 16වැනි දා සියයට 81ක් ඡන්දය 
පාවිච්චි කර තිශබනවා. හැබැයි, අශගෝස්තු 0හවැනි දා සියයට වහයි 
ඡන්දය පාවිච්චි කර තිශබන්ශන්. මශේ මිත්ර ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ඡන්දය පාවිච්චි කරපු සං ාව සියයට 

6කින් ම අඩු ශව්ධදී, වැඩි ඡන්ද සං ාව ශපර මැතිවරණයට 
සාශේක්ෂව ශමවර වි ාල ව ශයන් වැඩි ශවනවා. එනේ, ලක්ෂ 
13 ලක්ෂ 38 බවට පත් ශවනවා. එශහම නේ ශමොකක්ද ශේශකන් 

කියන්ශන්? ශේශකන් කියන්ශන්, ශේ ජනාධිපතිවරයා වි ව්ාස 
කර ඡන්දය පාවිච්චි කර තිශබන්ශන් අශේ පාක්ක කයන් පමණක් 
ශනොශේය කියන කාරණයයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අනිකුත් 

ශ්ධ පාලන පක්ෂවල අය, සව්ානතන මතශාිකන් ආදි අතිවි ාල 
පිිකසක් ශමවර අපශේ ජයග්රහණය ශවම්ශවන් දායක ශවලා 
තිශබනවා. අපි ඒක මතක තබාගන්නට ඕනෑ. එශහම නැතිව, 

'ශේක මම හින්දා හේබ ශවච්ක ඡන්දයක් කියලා' මා හිතුශවොත්, 
ඒක එශහම ශනොශවයි. ශේක ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
වි ව්ාස කරශගන ශේ රශට් ජනතාව ලබා දුන් ඡන්දයක් බව අපිත් 

මතක තබාගන්න ඕනෑ, ඔබතුමන්ලාත් මතක තබාගන්න ඕනෑ. 
ශමොකද, දතිහාසශේ ශමවැනි ජන වරමක් ලැබී තිශබන්ශන් දතාම 
කලාතුරකින්. එම නිසා අපි ශේ ජන වරමට ගරු කරන්න ඕනෑ. 
එයට ගරු කරන්න අපි බැඳිලා දන්නවා. එයට ගරු කිරීශේ 

පාමුශවනි පියවර තමයි, දහත කී කාරණය අප මතක තබා 
ගන්නා එක. මම කැමැතියි අද ඒ බන්ශනයට යටත් ශවන්න  ඒ 
ශවම්ශවන් බැශඳන්න.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මම කැමැතියි, මශේ 
කථාශේ අවසාන පිකච්ශේදය විධියට ඔබතුමාට ශේ කරුණ 
කියන්න. ශේ අතුරු සේමත ගිණුම තුා විදුලිබල ක්ශෂේත්රය 

සේබන්ශශයන් වැඩි අවශානයක් ශයොමු කර තිශබනවා වාශේම, 
මීට පසුව ශගන එන අය වැශේදීත් එය එශසේ විය යුතුයි. අපි එක 
කාරණාවක් මතක තබා ගන්නට ඕනෑ. ගරු නිශයෝජ 

කථානායකතුමනි, ශේ කාරණය ගැන මට වලා ශහොඳින් ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති. නිසි පිකදි කාමනාකරණය කශාේ නැත්නේ 
දදිිකශේදී වි ාල විදුලි අර්ුදදයකට මුහුණ ශදන්න අපට සිදු ශේවි. 
ශේක තමයි යථාර්ථය. පසුගිය අවුරුදු හ ගත්ශතොත්, විදුලිබල 

ප්ධශතියට අලුතින් ශමගාශවොට් 10ක්වත් එකතු වුශ්ඩ නැති බව 
ඔබතුමා දන්නවා. හැබැයි, විදුලිබල සැලසුේ තිශබනවා. පසුගිය 
දිනක සිදුවූ විදුලිය බිඳ වැී ම සේබන්ශව ශසොයා බැලීමට පත් 

කරන ලද කමිටුශේ වාර්තාව නිකුත් වුණාට පස්ශසේත් ඒ වාර්තාව 
මත පදනේ ශවලා සමහර විට අශේ නිලශාිකන්ට ඇිනල්ල දිුණ 
කරාවි. ඒ වාර්තාශේ පැහැදිලිව සඳහන් ශවලා තිශබනවා, ශමය 

විදුලි අධිකාිකවරශයකුශේ අත් වැරැ්ධදකික් සිදු ශවච්ක ශදයක් 
කියලා. මම ශේ සභාශවන් දල්ලීමක් කරනවා. එශහම අත් 
වැරැ්ධදක් සිදු වූ විදුලි අධිකාිකවරශයක් දන්නවා. ඒක ඇත්ත. 

හැබැයි, අශේ විදුලි දංජිශන්රුවන්, විදුලි අධිකාිකවරුන් 
ජාතන්තරව තරග කරන්න පුළුවන් දැම්ශමන් සන්න්ධශ 
නිලශාිකන් බව ඔබතුමාත් දන්නවා, ගරු නිශයෝජ 
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————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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කථානායකතුමනි. ඔවුන් වැදගත් නිලශාිකන්. අප්රිකාම් කලාපශේම 

hydropower එක්ක ඒකාධිකාරයක් පවත්වාශගන යන මට්ටමටම 
අශේ නිලශාිකන් අද දදිිකයට ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඕසශ්ේලියාශේත්, 
කැනලාශේත් එශහමයි. එම නිසා අප කරන්න ඕනෑ ශේ 
නිලශාිකන්ට අපහාස කරන එක ශනොශවයි.  අර මාෆියාව, ශේ 

මාෆියාව ව ශයන් හැම ශවලාශේම නේ පට බඳිනවා. හැබැයි, 
අපට විදුලි ජනන සැලැස්මක් නැතිකම නිසාශවන් රට මුහුණ පා 
තිශබන අර්ුදදය පිළිබඳ ඔබතුමාත් දන්නවා, ගරු නිශයෝජ 

කථානායකතුමනි. අශේ නිලශාිකන් විදුලි ජනන සැලැසම්ක් හදලා 
තිශබනවා. හැබැයි, හැම ශවලාශේම ශවනත් ශවනත් ශ්ධ පාලන 
බලපෑේ නිසාශවන් ඒ සැලැසම් ක්රියාත්මක කරන්න අපට බැික 

ශවලා තිශබනවා. ශේක තමයි යථාර්ථය.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, දංජිශන්රුවන්ට ශදොස ්
කියන්න, අශේ තාක්ෂණශේදින්ට ශදොස් කියන්න දස්ශසල්ලා අපි 

ශේ යථාර්ථය පිළිගන්නට ඕනෑ. ජාතික විදුලි ජනන සැලැසම්ක් 
ශවම්ශවන් ශපනී දන්න අපි අශපොශහොසත් ශවලා තිශබනවා. ශේ 
රශට් ආශයෝජනය කරන්න එන්ශන් කවුද? ශේ ශවලාශේ 
දන්දියාශේ විදුලි ඒකකයක මිල ලංකාශේ මුදලින් ගත්ශතොත් 

රුපියල් 6ක් විතර වන්ශන්. ශේ රශට් විදුලිය ඒකකයක් රුපියල් 
23ක් පමණ වන විට, ශේ රශට් ආශයෝජනය කරන්න එන්ශන් 
කවුද?  

ශේ විවාදය පුරාම අපි කථා කරන්ශන් ආර්ිකක වර්ශනය ගැන. 
ශේ රශට් ආර්ිකක වර්ශනය සඳහා අනිවාර්ය අව තාව තමයි, ශේ 
අධික විදුලිය මිල පාලනය කර ගැනීම. ඒක කරන්න අමාරු ශදයක් 

ශනොශවයි, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි. ඔබතුමා මට වලා 
ශහොඳින් ඒ ගැන දන්නවා. ඒක කරන්න පුළුවන් ශදයක්. එහිදී 
පාමුශවනි කාර්යය හැටියට රටට ජාතික විදුලි ජනන සැලැසම්ක් 

සකස් කරන්න ඕනෑ. දංජිශන්රුවන් එක්ක, මහජන උපශයෝගිතා 
ශකොමිසම එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒක කරන්නට ඕනෑ. ඒ ජාතික 
සැලස්ම ශවනස් කරන්න විෂය භාර ඇමතිවරයා විධියට  මට බැික 

ශවන්නට ඕනෑ  රාජ ඇමතිවරයාටත් ඒක ශවනස ්කරන්න බැික 
ශවන්න ඕනෑ. කැබිනට් ම්ඩලලයටවත් ඒක ශවනස් කරන්න බැික 
ශවන්න ඕනෑ. අපි ඒ සැලැස්ම ශවම්ශවන් ශපනී දන්නට ඕනෑ. 
ඒක අගය කරන්නට ඕනෑ. විදුලිබල ම්ඩලලශේ එවැනි සැලසුේ 

හැමදාම තිබිලා තිශයනවා. හැබැයි, ක්රියාත්මක කරන්න තිුදණු 
බාශා ගැන මට වලා ශහොඳින් ඔබතුමා දන්නවා, ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි. එම නිසා මා අද ශේ ගරු සභාවට ශදන 

පාමුශවනි සහතිකය තමයි, අශේ නිලශාිකන්, තාක්ෂණශේදින් 
ඇතුළු ඔක්ශකෝම එක්ක එකතු ශවලා ජාතික විදුලි ජනන 
සැලැස්මක් හදලා ක්රියාත්මක කරනවාය කියන එක. ඒ වාශේම ඒ 

සේබන්ශශයන් මම ශේ සභාව දැම්වත් කරනවා.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 

 
 ුණ ඩලස් අලහ්ප්ගපුණෙ ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, තවත් එක විනාඩියයි මා 
ඔබතුමාශගන් දල්ලන්ශන්.  

අධික මුදලක් වැය කරමින් ඩීසල්වලින් ජනනය කරන විදුලිය 
ප්රමාණය අඩු කරගන්න ඒ සැලැසම් මිනන් අපි බලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා. ශේ රශට් ඩීසල්වලින් ජනනය කරන විදුලිය ප්රමාණය වන 

සියයට 32 සියයට හක් දක්වා 202හ වර්ෂය වන ශකොට අඩු 
කරගැනීම තමයි අශේ ූලලික සැලැසම් බවට පත් ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම, එම ප්රමාණය ආවරණය කිරීම සඳහා අපි 

පුනර්ජනනීය බල ක්තිය ශකශරහි වි ව්ාසය තබන්න ඕනෑ.  ශේ 
අධික අව තාව ශවම්ශවන් දදිිකපත් වූ ශයෝජනා රාශියක් 
තිශබන බව ඔබතුමා දන්නවා,  

LNG බලාගාර සේබන්ශශයන් දදිිකපත් වූ ශයෝජනා 

තිශබනවා  ශනොශරොච්ශකෝශල් හතරවන අදියර ක්රියාත්මක 
කරන්න කියා දදිිකපත් වූ ශයෝජනා තිශබනවා  ත්රිකුණාමලශේ 
Foul Point power station එක සේබන්ශශයන් දදිිකපත් වූ 

ශයෝජනා තිශබනවා. ශේවාශයන් රශට් අනාගතයට වැදගත් 
වන්ශන් ශමොකක්ද කියලා තීරණය කරලා එය ක්රියාත්මක කරන්න 
අපි බැ ශඳන්න ඕනෑ. ඒ සැලැසම් දදිිකපත් කරපු දවසට ඒ සඳහා 

එකඟත්වය පා කරන ශලස මම ශේ සභාශවන් දල්ලා සිටිනවා. ඒ 
දිහා බලන්න එපා ශකොා පාට ක්ඩණාඩියකින්, ඒ දිහා බලන්න 
එපා රතු පාට ක්ඩණාඩියකින්. අපි අවංකව ශේ සැලැස්ම දදිිකපත් 

කරනවා. රට ශවම්ශවන් ශේ කටයුත්තට උදවු කරන්න කියලා 
තමුන්නාන්ශසේලාශගන් කෘතශේදීව දල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 
වනවා. ශබොශහොම සත්ුතියි. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අලි සබ්රි රම්ේ මන්ත්රීතුමා - [සභා ගර්භය තුා නැත.] 

මීාඟට, ගරු මුජිුදර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. 
 
[අ.භා.12.1.] 

 

 ුණ ුඛජිබුර් රහුොන් ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු නි ශයෝජ කථානායකතුමනි, අශේ විදුලිබල ඇමතිතුමා 
කථා කාාට පසශ්සේ මට කථා කරන්න අවසථ්ාව ලැබීම ගැන මා 
සතුටු  වනවා.  එතුමා අපට කිේවා, පාට ක්ඩණාඩිවලින් බලන්න 

එපා කියලා. අපි නේ පාට ක්ඩණාඩිවලින් බලන්ශන් නැහැ. 
හැබැයි, එතුමන්ලා නේ විපක්ෂශේ සිටින ශකොට එක එක පාට 
ක්ඩණාඩි දාලා තමයි හැම ප්ර න්යක් දිහාම බැලුශේ. ඔය තරේ 

ඡන්ද ප්රමාණයක් ගැනීමත් ඒශක් ප්රතිලලයක් තමයි. එතුමා ඡන්දය 
ගැනත් ශලොකු විග්රහයක් කාා. සාමානශයන් 
ජනාධිපතිවරණශයන් ජයග්රහණය කරන පැත්ත ඊාඟට එන 
පාර්ලිශේන්තු මැතිවරණශේ දීත් ජයග්රහණය කරම් ලබන බව අපි 

දන්නවා. ශේ රශට් පැවැති මැතිවරණ  දිහා බැලුවාම  හැම 
කාලයක දීම එශහම සිදු ශවලා තිශබන බව ශපශනනවා. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, සැේතැේබර් මාසශේ 

01වැනි දා දඳලා ශදසැේබර් මාසශේ 31වැනි දා දක්වා කාලය 
සඳහා ආ්ඩඩුව අතුරු සේමත ගිණුමක් දදිිකපත් කරලා තිශබනවා. 
සංවර්ශන මුදල්වලට, ප්රාේශන මුදල්වලටත් වලා රජශේ වියදේ 

සඳහා තමයි රජය දදිික මාස කීපය ශවම්ශවන් ශේ අතුරු සේමත 
ගිණුම දදිිකපත් කරලා තිශබන්ශන් කියන කාරණය අපි දන්නවා.  

ශේ ගරු සභාව තුා කථා කරපු හුඟක් මන්ත්රීවරු වි ාල 

ගැටලුවක්  මතු කාා.  ආ්ඩඩුව විසුරුවා හැරීමට ශපර අශේ 

කාලශේ  දදිිකපත් කා අතුරු සේමත ගිණුශමන් ශේ වසශර් 

ජනවාික මාසශේ පාමුවැනි දා සිට අශප්රේල් මාසශේ 30වැනි දා 

දක්වා රජශේ වියදේ සඳහා මුදල් ශවන්කර තිුදණා.  

පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැිකයාට පසුව,  මැයි මාසශේ 01වැනි දා 

දඳලා අශගෝස්තු මාසය දක්වා ආ්ඩඩුව වියදේ කරපු ආකාරය හා 

ආ්ඩඩුශේ ආදායම ගැන කිසිදු වාර්තාවක් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 

785 786 



පාර්ලිශේන්තුව 

දදිිකපත් කරලා නැහැ. එම  කාල සීමාව තුා  ශකොශරෝනා 

වසංගතය පැතිර යෑම නිසා ඇති වූ තත්ත්වය මත පාර්ලිශේන්තුව 

විසුරුවා හැිකයත් මුදල් වියදේ කරන්න ජනාධිපතිතුමාට බලතල 

තිුදණාය කියලා අපි හිතමු.  නමුත් ඒක ශනොශවයි තිශබන ප්රශාන 

ප්ර න්ය. ශේ මාස හතරක කාලය තුා රජය ලබපු ආදායම 

ශකොපමණද, රජය ශකොයි තරේ මුදල් ප්රමාණයක් වියදේ කරලා 

තිශබනවාද, ශකොයි තරේ ණය ප්රමාණයක් අරශගන තිශබනවාද 

කියලා දැන ගැනීමට ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට අයිතියක් 

තිශබනවා. පසුගිය මාස හතර තුා රජශේ වියදම, රජශේ ආදායම, 

රජය ගත් ණය ප්රමාණය ශකොපමණද කියලා පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරුන්  22හ ශදනාම දැන ගත යුතුයි.  

අශේ හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ විශ ේෂ 

ශයෝජනාවක්, අණ පනතක් ශගනැල්ලා, ඒක පාර්ලිශේන්තුවට 

දදිිකපත් කරලා, සේමත කර ගැනීම මුදල් ඇමතිතුමාශේ හා 

අගමැතිතුමාශේ වගකීමක් කියා මම හිතනවා. එශහම නැති 

වුශණොත් ශේක වැරැදි පූර්වාදර් යක් වනවා. පාර්ලි ශේන්තුව මඟ 

හැරලා, පාර්ලිශේන්තුවට කරුණු වසන් කරලා, ආ්ඩඩුව ශමශහම 

දිගටම ක්රියා කිරීම නිසා දදිිකශේ දී පත් වන ජනාධිපතිවරයා කවුරු 

වුණත් ඔහුත් ශේක පූර්වාදර් යක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා   

පාර්ලිශේන්තුව දැම්වත් කිරීම සඳහා ආ්ඩඩුව විසින් දදිිකශේ දී  

පාර්ලිශේන්තුවට ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් දදිිකපත් කරයි කියලා මම 

හිතනවා. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අද - 

 
 ුණ චාෙර සම්පත් දසනායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசனொயக) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
Sir, I rise to a point of Order. 

මට රීති ප්ර ්නයක් තිශබනවා, ගරු නිශයෝජ 

කථානායකතුමනි. මා අලුත් මන්ත්රීවරයකු හැටියට ඒ ගරු 

මන්ත්රීතුමාශගන්  දැනගත යුතු කාරණයක් තිශබනවා.  අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් ශේ මුදල් ශවන් කර ගැනීම සේබන්ශව ඊශේ 

දිගින් දිගටම කථා කාා. මීට කලිම්ත් ජනාධිපතිවරුන් 

ශදශදශනකු ශේ විධියට මුදල් ශවන් කරශගන තිශබනවා.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක රීති ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. ගරු මුජිුදර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා 

කථාව කරශගන යන්න. 

 
 ුණ ුඛජිබුර් රහුොන් ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, පාර්ලිශේන්තුව ශනොතිුදණු 
කාල වකවාම්ව තුාදී රජය වියදේ කා මුදල් ප්රමාණය, ලැබූ 
ආදායම හා ලබාගත් ණය ප්රමාණය ගැන දැන ගැනීමට 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් හැටියට අප සියලුශදනාටම අයිතියක් 
තිශබනවා. රජයටත් ඒ පිළිබඳව වගකීමක් තිශබනවා. ශමොකද, 
මුදල් පිළිබඳව අවසාන තීන්දුව ගැනීශේ බලය තිශබන්ශන් 
පාර්ලිශේන්තුවට වන නිසා. ඒ පිළිබඳව දැන ගැනීමට අප සියලු 

ශදනාටම අයිතියක් තිශබනවා.  

 
 ුණ වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහ්තා (ජල සම්පාදන 
අොතයතුො)  
(ைொண்புைிகு ெொசுசதெ நொணொயக்கொர - நீர் ெழங்கல் 

அமைச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි,   ඒ කරපු සියලු වියදේ 

පිළිබඳ විස්තර ශේ පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කරන බව ආ්ඩඩුව 
ශවම්ශවන් මා කිව යුතුයි.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පැහැදිලියි.  

 

 ුණ ුඛජිබුර් රහුොන් ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශබොශහොම සත්ුතියි, ගරු අමාතතුමනි. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ ජනාධිපතිතුමා පත් 
ශවලා අද වනශකොට මාස නවයකට ආසන්න කාලයක් වනවා. අපි 
බලයට එනශකොට බිලියන 1,000ක වාශේ රාජ ආදායමක් තමයි 

2014 වර්ෂශේ දී ලබා තිුදශ්ඩ. බිලියන 1,000ක පමණ තිුදණු 
රාජ ආදායම ්රමාම්ූලලව 201. වනශකොට බිලියන 2,000 දක්වා 
වර්ශනය කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ගරු නිශයෝජ 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් එම ආ්ඩඩුශේ ශකොටසක්ාරශයක් 
ශවලා හිටියා  ඔබතුමාත් කැබිනට් ම්ඩලලය නිශයෝජනය කාා. 
එතශකොට  බිලියන 1,000 දඳලා බිලියන 2,000 දක්වා 

්රම්රමශයන්, ්රම්රමශයන් රාජ ආදායම වැඩි කර ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැුදණා. එශලස රාජ ආදායම වැඩි කර ගැනීම 
තුළින් තමයි ජනතාවට ලබා දුන් සුබසාශන එකක්වත් කේපාදු 

ශනොකර ආර්ිකකය දදිිකයට ශගන යන්න පුළුවන් වාතාවරණය අපි 
ශගොලනඟා ගත්ශත්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. 2020 ජනවාික මාසශේ දඳලා රජශේ 
ශසේවකයන්ශේ වැටුේ වැඩි කිරීමට පවා අපි තීන්දු ලබා ශගන 

තිුදණා. අතිශර්ක ශල්කේවරුන්ශේ, රජශේ  ශසේවකයන්ශේ 
වැටුේ විෂමතා දවත් කරලා, විරාමිකයන්ශේ විරාම වැටුප ඇතුළුව 
ඒ සියලු වැඩි කිරීේ 2020 ජනවාික මාසශේ දඳන් ලබා ශදන්න 

තීන්දු තීරණ අරශගන, කැබිනට් අම්මැතිය පවා අරශගන, ඒවාට 
මුදල් ශවන් කරශගන තමයි අපි දස්සරහට ආශේ. නමුත් අපි 
දැක්කා ශේ ජනාධිපතිතුමා බලයට පත්ශවලා,  ශනොවැේබර් 

මාසශේ බලයට පත් වුණු ආ්ඩඩුව  ශදසැේබර් මාසය වනශකොට  
සියයට 2හ සිට සියයට 30 දක්වා රජයට ලැුදණු ආදායම අඩු කර 
ගත් බව. බිලියන හ00 දඳන් බිලියන 600 වනශතක් ලැුදණු 

රජශේ ආදායම අඩු කර ගත්තා. ආදායම අඩු කර ගැනීම නිසාම 
රජය ලබා දුන් ශපොශරොන්දු, පඩි වැඩි කිරීේ සහ ශස   ක්ශෂේත්රය 
ඇතුළුව ශනොශයකුත් ක්ශෂේත්රවල අප ශගන ගිය වැල පිළිශවාවල් 

කේපාදු කරන්න ශේ රජයට සි්ධශ වුණා. ශමොකද, මුදල් නැති 
නිසා  මුදල් අඩු කර ගත්තා. ඒකට ප්රශානම ශහේතුව තමයි, VAT 
එක අඩු කිරීම. VAT එක අඩු කර ගැනීම තුා ශේ රශට් ජනතාවට 
ලැබිච්ක සහනය ශමොකක්ද? ජනතාවට සහනයක් ලැුදශ්ඩ නැහැ. 

ජනාධිපතිතුමාට උදවු කරපු "වියත් මඟ" සංවිශානශේ වි ාල 
වාපාිකකයන්ට නේ VAT එක අඩු කිරීම තුළින් වි ාල සහනයක් 
ලැුදණා. නමුත්, බහුතරයක් වූ සාමාන ජනතාවට නේ VAT එක 

අඩු කිරීම තුා කිසිදු සහනයක් ලබා ගන්න බැික වුණා.  
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ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශකොශරෝනා වසංගතය 

එන්න කලින් ශේ වසශර් පාමු කාර්තුශේ ඍණ අගයකට ආර්ිකක 
වර්ශන ශේගය පත් ශවලා තිශබනවා. එතශකොට ශකොශරෝනා 
වසංගතය තිුදශ්ඩ නැහැ. පාමු කාර්තුව අවසානශේ තමයි 
ශකොශරෝනා වසංගතය ආශේ. ඒ තුළින් අපට ශපනී යනවා, රජශේ 

ආර්ිකක කාමනාකාිකත්වය දතාම පහා මට්ටමකට වැී  තිුදණ 
බව.   පාමු කාර්තුශේම ආර්ිකකය ඍණ අගයක් බවට පත්වුණා. 
විශ ේෂශයන්ම ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා මුළු ශලෝක 

ආර්ිකකශේම යේ ඇන හිී මක් තිශබන බව අපි දන්නවා. ඒක ගැන 
ගැටලුවක් නැහැ. ඒක අපටත් බලපා තිශබනවා. ඒශකන් මිශදන්න 
ආ්ඩඩුව යේ යේ පියවරයන් ශගන තිශබන බව අපට ශපශනනවා. 

නමුත්, සාර්ථක පියවර  බවට ඒවා පත් ශවලා නැහැ. ශකොශරෝනා 
වසංගතය එක්ක මතු ශවච්ක ආර්ිකක ගැටලු නිසා රජය සහන 
රාශියක් ලබා දුන්නා. නමුත්, ලබා දුන් ඇතැේ සහන ක්රියාත්මක 

ශවන්ශන් නැහැ. විශ ේෂශයන්ම ලීසිං සමාගේ තවම ආ්ඩඩුව 
කියන ශ්ධවල් අහන්ශන් නැහැ. ලීසිං සමාගේ ශගවන්න ඕනෑ 
වාිකකවලට වැල් ශපොලිය හදලා අද අය කරන්න පටන් ශගන 
තිශබනවා. ලීසිං කරපු වාහන ලබාගන්න එම ලීසිං සමාගේ පියවර 

රාශියක් ශගන තිශබනවා.  ඒ අම්ව අපට ශපශනනවා, ජනතාවට 
ලබා ශදනවාය කියපු ඒ සහන එකක්වත් අද ක්රියාත්මක ශවන්ශන් 
නැහැ කියලා.  

ඒ වාශේම විදුලි බිල, ජල බිල ශවම්ශවන් ලබා ශදන සහන 
ගැනත් ඡන්ද කාලශේ දී ශනොශයකුත් ශපොශරොන්දු ලබා දුන්නා. 
නමුත් ඒවා  එකක්වත් අද වනශකොට ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ 

කියලා අපට ශපශනනවා. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අද ආනයන සීමා කරලා 
තිශබනවා. ආනයන සීමා කිරීම තුා අද ඇතැේ ශසේවකයන්ශේ 
රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. අද ලක්ෂ පහකට ආසන්න පිිකසක් 
රැකියාවලින් ශදොට්ට දමලා තිශබනවා. ඒශක් පැති කීපයක් තිශබන 
බව අපි දන්නවා. කිසිම විකල්ප ක්රියා මාර්ගයක් ගන්ශන් නැතිව 
එක පාරටම ආනයන සීමා කිරීම තුා, ඒ ආනයන ක්ශෂේත්රවල හිටපු 
මහා පිකමාණ වාපාිකකයන්ට, මශ පිකමාණ වාපාිකකයන්ට, 
සුළු පිකමාණ වාපාිකකයන්ට ශමන්ම ව්ර රැකියාවල නියුතු 
අයටත්, ඍජු රැකියාවල නියුතු අයටත් අර්ුදද රාශියකට මුහුණ 
ශදන්න සිදු ශවලා තිශබනවා.  

අවසාන ව ශයන්, මම ශේ කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
ආ්ඩඩුවට අද අභිශයෝග රාශියක් තිශබනවා.  ශ්ධ පාලන 
අභිශයෝග තිශබනවා. විවිශ මතිමතාන්තර, අදහස් තිශබන උදවියත් 
එක්ක ආ්ඩඩුවක් හදලා තිශබනවා. ආර්ිකකය ගැන විවිශ 
මතිමතාන්තර තිශබන උදවිය ආ්ඩඩුව පැත්ශත් දන්නවා. ලිබරල් 
ආර්ිකකය ගැන කථා කරන උදවිය, ජාතික ආර්ිකකයක් ගැන කථා 
කරන උදවිය, සංවෘත ආර්ිකකයක් ගැන කථා කරන උදවිය 
දන්නවා. ඒ සියලුශදනාත් එක්කයි ආ්ඩඩුවට දදිිකයට යන්න 
ශවන්ශන්. ඒ නිසා, ආ්ඩඩුව අභිශයෝග මශශේයි දන්ශන්. ඒ 
අභිශයෝග මැ්ධශ්ධ රශට් ජනතාව තව තවත් පහාට වැටිලා, 
මිිකකිලා තමයි දන්ශන් කියන කාරණයත් අපි ආ්ඩඩුවට මතක් 
කරනවා.  

ස්තුතියි. 
 

[අ.භා.12.30] 
 

 ුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන ෙහ්තා (වරාය හ්ා නාවික 
අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு சரொஹித அசபகுணெர்தன - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මා හා සමකාලීනව 
පාර්ලිශේන්තුවට සපැමිණිවල ඔබතුමාට නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ 

නිශයෝජ කථානායක ුරරය ලැබීම සේබන්ශශයන් ප්රථමශයන් 

මශේ ශුභාශිංසන පිිකනමනවා.  කළුතර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව 
අවුරුදු 20ක් තිසශ්සේම මා පාර්ලිශේන්තුවට පත් කර එවීම 
පිළිබඳවත්, ශමවර කළුතර දිස්ත්රික්කශයන් ශත්රුණු මන්ත්රීවරු 
දහශදනාශගන් අටශදනකුම ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශණන් 

පාර්ලිශේන්තුවට පත් කර එවීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත් එම 
ජනතාවට මශේ ස්තුතිය පුද කරනවා.  කළුතර දිසත්්රික්කශේ අශේ 
පක්ෂශේ ක්ඩලායේ නායකයා හැටියට මාහට මනාප ඡන්ද 

14ව,4ව2ක් ලබා දී පාර්ලිශේන්තුවට ශතෝරා එවීම පිළිබඳව නැවත 
වරක් මශේ ශග රවය හා ස්තුතිය එම ජනතාවට පුද කර සිටිනවා. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, නව රජය යටශත් සිය 

වගකීේ දටු කර ගැනීමට හැකි වන බව ශේ රශට් ජනතාවට 
ශත්රුේ ගිය නිසා ඔවුන්  අතිගරු ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ශකශරහි ශලොකු වි ව්ාසයක් තැුදවා. ඒ වාශේම, අශේ 

පරමාදර්ය  නායකයා වන අග්රාමාත, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ශකශරහිත් ශේ රශට් ජනතාව ශලොකු ශග රවයක්, 
වි ව්ාසයක් තබලා තමයි ශේ බහුතර බලය අපට ලබා දුන්ශන්.  
විශ ේෂශයන්ම,  "ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණ"  පක්ෂශේ 

නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ අවසථ්ාශේදී අපට 
අමතක කා ශනොහැකියි.  2016 ශනොවැේබර් මාසශේ පාමුවැනි 
දා තමයි අශේ පක්ෂය ආරේභ කශාේ. ශේ පක්ෂය  ලංකා 

ශ්ධ පාලන දතිහාසශේ රන් අකුිකන් ලියැශවන පක්ෂයක් බවට 
පත් ශවනවා. අශේ පක්ෂයට අවුරුදු හතශර් උපන් දිනය සමරන්න 
තිශබන්ශන් 2020 ශනොවැේබර් මාසශේ පාමුවැනි දාටයි. ශගවුණු 

කාලය අතරතුර ශේ පක්ෂය මැතිවරණ තුනකට මුහුණ දුන්නා.  
2018 ශපබරවාික 10වන දා පැවති පාාත් පාලන මැතිවරණශයන් 
අශේ පක්ෂය සියයට 8හක ජයග්රහණයක් ලැුදවා. දන් අනතුරුව, 

පැවැති ජනාධිපතිවරණශේදී ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ජයග්රහණය ලැුදවා. ඒ වාශේම, 2020 අවුරු්ධශ්ධ අශගෝස්තු 
මාසශේ පසව්ැනි දා පැවැති පාර්ලිශේන්තු  මැතිවරණශේදී අපි 

තුශනන් ශදකක බලයක් සහිතව ජයග්රහණය කාා. ශේ පිටුපස 
තිුදණු ශයෝශ හස්තය වන අශේ ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
අශේ ශග රවය, ස්තුතිය ශේ ශවලාශේදී හදවතින්ම පුද කරනවා. ඒ 
වාශේම, මාහට වරාය සහ නාවික කැබිනට් අමාත ුරරය ලබාදී ඒ 

කටයුතු කරන්න  අව   ක්තිය ලබා දීම පිළිබඳවත් අතිගරු 
ජනාධිපති, ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාටත් ශේ අවස්ථාශේදී මශේ ශග රවය, 

ස්තුතිය හා ප්රණාමය පුද කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, 2020 කියන්ශන් අශේ රට  
ශකොශරෝනා අර්ුදදයට මුහුණ දීපු වසරක්. ශලෝකශේ  අපට වලා 

බලවත්  රටවල,  ආර්ිකක තත්ත්වශයන් දහා රටවල,  ශස   
අං වලින් උසස් තත්ත්වයක හිටපු රටවල මිනිසුන්ශේ ජීවිත 
ශකොශරෝනා ශරෝගශයන් වි ාල ශලස හානියට පත් ශව්ධදී, අශේ 

රට ශේ තත්ත්වශයන් රැක ගැනීම පිළිබඳව, විශ ේෂශයන් 
පාර්ලිශේන්තුව රැස් ශවන්ශන් ශනොමැති අවසථ්ාවක ඒ වගකීම දටු 
කිරීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අශේ ශග රවය ශේ 
ශවලාශේදී පුද කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඊශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 
දදිිකපත් කා අතුරු සේමත ගිණුම සේබන්ශශයන් අශේ ආ්ඩඩු 
පක්ෂශේත්, විපක්ෂශේත් මන්ත්රීවරු දදිිකපත් කා අදහසව්ලට අපි 

ඇහුේකන් දුන්නා.  

  
එම කථාවලට ඇහුේකන් ශදනවිට මම දැක්කා, ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුණ නිශයෝජනය කරමින් විවාදයට එකතු වුණු ගරු 
අම්ර දිසානායක මන්ත්රීවරයා පැහැදිලිව අහනවා, රාජ ආරක්ෂක 
ඇමතිවරයා හැටියට  ශේ රටට වග කියන්ශන් කවුද කියලා. යහ 

789 790 



පාර්ලිශේන්තුව 

පාලන ආ්ඩඩුව ශගන ආ දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා 
සංශ ෝශනශේ ලල ප්රශයෝජනය රටට සහ ආ්ඩඩුවට ලැුදණාද 
කියලා අපට ඒ මන්ත්රීතුමාශගම්ත් ශපරාා අහන්නට සි්ධශ 
ශවනවා, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි.  

අශේ  ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව අම්ව රශට් ජනාධිපතිවරයා තමයි 
ශසේනාධිනායකයා වන්ශන්. රශට් ජනාධිපතිවරයාට 
ශසේනාධිනායකයා හැටියට ආරක්ෂක අමාතාං ශේ වගකීමවත් 
දරන්නට බැික තත්ත්වයක් ඇති කරමින් ශේ දහනව වන 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය ශේන්න දායක වුශ්ඩ කවුද 
කියන එක ශේ රශට් ජනතාව එතුමාශගන් අහන තත්ත්වයක් අද 
නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි,  
ශේ දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය තුා සව්ානතන 
ශකොමිෂන් සභා ගැන කථා කාා. ඒ ශකොමිෂන් සභා සව්ානතනද 
කියන එක බලාශගන අපට අවුරුදු හක් දන්නට සි්ධශ වුණා.  

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත් වුණු අප  සියලුශදනාම මහජන 
නිශයෝජිතයන්. මහජන නිශයෝජිතයන් ජනතාවට වගකියන්න 
ඕනෑ. ශේ දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සංශ ෝශනශයන් ඇති 
කර ගත්තා වූ ශකොමිෂන් සභාවලට පත් කරන නිශයෝජිතශයෝ 
කාටද වග කියන්ශන්, ඔවුන්ශේ සව්ානතනත්වය ශමොකක්ද කියන 
ප්ර න්ාර්ථය රට දදිිකශේ තිුදණු බව පසුගිය කාලය තුා අපි 
දැක්කා. පසුගිය ආ්ඩඩුව  ශගන එන ලද  දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථා සංශ ෝශනය නිසා, අද ශවනශකොට සිරගතශවලා ඇප 
ලබාශගන දන්න ශපොලිසප්තිවරයා තවමත් ශපොලිසප්තිවරයා 
ශලසයි දන්ශන්. දැනට දන්න ශපොලිසප්තිවරයා කටයුතු කරන්ශන් 
වැල බලන ශපොලිස්පතිවරයා  ශලසටයි. ඒ නිසා, ශේ දහනව වන 
ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සංශ ෝශනය රටට හිතකරද, අහිතකරද 
කියන එක රශට් ජනතාව ශහොඳට බලාශගන දන්නවා, ගරු 
නිශයෝජ කථානායකතුමනි.  

විපක්ෂය,  රශට් ආර්ිකකය ගැන ශනොශයකුත් ප්ර න් නඟනවා 
අපි බලාශගන හිටියා. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අපි 
ශකොවි්ග - 1. වසංගත තත්ත්වයට මුහුණ දුන් ආ්ඩඩුවක්.  රශට් 
ආර්ිකකයට උර ශදමින්, ශ්ධය ය ආර්ිකකය  ක්තිමත් කරමින්, 
ශ්ධය ය වවසායකයන් රැක ගැනීශේ වැල පිළිශවාක් සහිතව 
අලුතින් හිතන ආ්ඩඩුවක්, ශේක. සමහර ශවලාවට, 
සාේප්රදායාම්ූලලව ගලාශගන යන ්රමයට පටහැනිව උඩුගේ බලා 
පීනන්නට සි්ධශ ශවනවා. අතිගරු ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ශේ රශට් ජනතාවශේ සිතුේ පැතුේ හඳුනාශගන, 
ශේ රශට් ජනතාවට ගැාශපන විධියට ආර්ිකකය නව වැල 
පිළිශවාකට ශයොමු කර තිශබනවා. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, එහි වගකීම අපි භාර ගන්නවා.  

අපි අභිශයෝග භාර ගන්නට ශබශහොම කැමැතියි. 201හ ජනවාික 
08වන දා යහ පාලන ආ්ඩඩුවට එශරහිව අපි එා් අභිශයෝගය භාර 
ගත්තා. ඒ අභිශයෝගය භාර ගත්තා විතරක් ශනොශවයි, අපි අවුරුදු 
හකින් ඒ ආ්ඩඩුව ශගදර යැේවා. ඒ ආ්ඩඩුව ශගදර යවලා  මිනිසස්ු 
අපට  දීපු පණිවලවුලය තමයි, ඒ ආ්ඩඩුව කා වැරදි අපට කරන්න 
බැහැ කියන එක. අපි ඒ වගකීම භාර ගන්නවා. ශේ ලබාදුන් 
තුශනන් ශදකක බලය අපි ජනතාව ශවම්ශවන් ශයොදවනවා. ඒ 
වාශේම අපි විපක්ෂශයන් දල්ලා සිටිනවා, ඔබට ශමවැනි 
පරාජයක් ඇතිවීමට ශහේතු වුණු කාරණා ගැනත් කල්පනා කරමින්, 
විපක්ෂයක් හැටියට වගකීශමන් කටයුතු කරන්න කියලා. ගරු 
නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මට ශේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්,  මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

 

[අ.භා.12.3ව] 
 

 ුණ බුද්ධික පතිරණ ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திறண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අතුරු සේමත ගිණුම 
පිළිබඳව අදහස් ප්රකා  කරන්න ප්රථම, මා විසින් සාේප්රදායික සහ  

අමතක කා කා ශනොහැකි යුතුකමක් දෂ්ට කා යුතුව තිශබනවා.  
දිස්ත්රික්කශේ ප්රථමයා ව ශයන් තුන් වරක් මා පාර්ලිශේන්තුවට 
පත් කර එවූ අකුරැස්ස මැතිවරණ ශකොට්ෝාසය ප්රමු  ශදනියාය, 
හක්මන, කඹුරුපිටිය, මාතර, වැලිගම සහ ශදවිම්වර මැතිවරණ 
ශකොට්ෝාස හත ඇතුාත් වන මාතර දිස්ත්රික්කශේ මශේ ආදරණීය 
ජනතාවට ශේ අවස්ථාශේ මශේ ශග රවය හා ස්තුතිය පුද කර 
සිටිනවා. ඊට ප්රථම, ශදවරක් මා  දකුණු පාාත් සභාවට පත් කිරීම 
පිළිබඳවත් එම ජනතාවට  මශේ  ශග රවය හා ආකාරය පුද කරන්න 
මා ශමය අවසථ්ාවක් කර ගන්නවා. මැතිවරණ පහකදී ජනතාව 
මාතර දිසත්්රික්කශේ පාමුශවනි මන්ත්රීවරයා විධියට මට වරම 
දුන්ශන් එකම එක ශටොනික් පියනක තරේවත් මත් ්රව, අරක්කු, 
සිගරට් වාශේම, වියදේ අධික බත් දන්සල් වැනි මැතිවරණ 
වාපාර නිසා ශනොශවයි. එම නිසා අවංක, ුද්ධධිමත්, එඩිතර මාතර 
ජනතාව මට ලබා දුන් ඒ වරමට මශේ යුතුකමක් ව ශයන් ඊට 
අව  ශග රවය ශේ සභාව තුා අවස්ථා තුනකදීම  රැකලා 
තිශබනවා. Manthri.lk ශව්ග අලවිය බැලුවත්, මහජන ශපත්සේ 
පිළිබඳ කාරක සභාව තුා, උපශ්ධ ක කාරක සභා තුා, ආංශික 
අනතක්ෂණ කාරක සභා තුා වාශේම, ශේ ගරු සභාශේ වාචික 
පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර න් ආදී සෑම අං ශයන්ම බැලුවත් 
මාතර ජනතාව ලබා දුන් වරම ශවම්ශවන් ඔවුන් සැබැවින්ම ගරු 
කරන ජනතා නිශයෝජිතයකුශේ ුණණාත්මකභාවය රකින්නට මට 
හැකියාව ලැුදණා. එහි ශග රවය, එහි ආලේබරය මාතර 
ජනතාවටයි. මා ජනතාවශේ නිශයෝජිතයා පමණයි. එම නිසා මා 
විශ ේෂශයන්ම ඒ පිළිබඳව සතුටු ශවනවා.  මශේ මැතිවරණ 
වාපාරය තුා දක්වපු සාශනීය තත්ත්වය තමයි ඒ. ඒ වාශේම, 
8වැනි පාර්ලිශේන්තුවටත්, වවැනි පාර්ලිශේන්තුවටත් වලා ශේ 
රශට් ජනතාව අශේ ශ්ධ පාලන භූමිකාව ශදස බලනවා. 
විශ ේෂශයන්ම ශේ ශ්ධ පාලන ්රමය සහ පාර්ලිශේන්තුව පිළිබඳව 
පසුගිය කාලශේ තරුණ පරේපරාවට තිුදශ්ඩ සාශනීය ශනාත්මක 
විශේකනයක්වත්, ශනාත්මක ඇගැයීමක්වත් ශනොශවයි. එය දතා 
ඍණාත්මක විශේකනයක්, වවරී සහගත විශේකනයක්. ඒ 
විශේකනය අඩු වැඩි ව ශයන් සතයයි. ඒ සඳහා ජනතා 
නිශයෝජිතශයෝ වග කියන්නට ඕනෑ. පසුගිය අවුරුදු 10 තුාම අපි 
සිගරට් පැකට් මත රූපමය අවවාද ශේන්න ඕනෑය කියන අරගාය 
ශගන ගියා. ඒ වාශේම පක්ෂ මාරුව පිළිබඳව ශේ රශට් ජනතාවට 
තිශබන්ශන් පිළිකුලක්. එශහන් ශමහාට, ශමශහන් එහාට පනින 
ිකාා සහ ශගඹි ශ්ධ පාලනය පිළිබඳව -තනතුරු තානාන්තර 
ශවන්න පුළුවන්, මුදල් ශවන්න පුළුවන්, ඒ කවර ශහෝ කාරණයක් 
ශවම්ශවන්- ශේ රශට් ජනතාවට තිශබන්ශන් පිළිකුලක් සහ 
වවරයක්. ඒ සියල්ල ප්රතික්ශෂේප කා මාතර ජනතාවට, ඒ 
පිළිබඳව ඇගැයීමක් තිශබන මාතර ජනතාවට මශේ ශග රවය පුද 
කරනවා.  

ශේ අතුරු සේමත ගිණුම තුා අපි ප ක්ාත් ශකොශරෝනා, 
එශහම නැත්නේ ශකොවි්ග-1. ප ක්ාත් තත්ත්වය පිළිබඳව ගැඹුිකන් 
අවශානය ශයොමු කා යුතුයි කියන එකයි මා වි ව්ාස කරන්ශන්. 
ඒක වි ව්ීය තත්ත්වයක්. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 
 

 ුණ බුද්ධික පතිරණ ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திறண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අවසාන කරන්නේ. ඒ තත්ත්වය තුා ආර්ිකක, සමාජ, 

සංසක්ෘතික, ශ්ධ පාලන අභිශයෝග සහ අර්ුදද ඇතිශවලා 
තිශබනවා. ඒ අර්ුදදවලට අපි විසඳුේ ශසොයාගත යුතුව තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන්ම එක් ක්ශෂේත්රයක් පිළිබඳව පමණයි ම ාා කථා 
කරන්ශන්. ශේ රශට් යතුරුපැදි සහ ත්රිශරෝද රථ සේබන්ශව 
යේකිසි තත්ත්වයක් ඇතිශවලා තිශබනවා. උදාහරණ අරශගන ශේ 
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විනාඩි ශදක තුා මා යතුරු පැදි ගැන කථා කරන්නේ. වසරකට 

අශේ රටට යතුරු පැදි ලක්ෂ තුනකට ආසන්න ප්රමාණයක් 
ආනයනය කරනවා.  මාසයකට ගත්ශතොත්, ඒ ප්රමාණය 2හ,000ක්. 
ශේ ආශ්රිතව ආනයනික සමාගේවල විතරක් හ,000ක් ශදනා රැකියා 
කරනවා. අශාවි නිශයෝජිත ජාලය තුා 10,000ක් රැකියා කරනවා. 

ඒ වාශේම, ශසේවා සහ නලත්තු ක්ශෂේත්රශේ 1හ,000ක් රැකියා 
කරනවා. ූලල සහ රක්ෂණ සමාගේවල ව,හ00ක් රැකියා කරනවා. 
ආරක්ෂක ශසේවා සහ පිිකසිදු කිරීේ වැනි අශනකුත් ශසේවා සපයන 

අං වල හ,000ක් රැකියා කරනවා. ශේ විධියට බලනශකොට 
ලක්ෂයක් ශදනා රැකියා කරනවා. යතුරුපැදි ආනයනය කරන 
අයශගන් සියයට .0කශේ මාසික ආදායම රුපියල් 40,000ට වලා 

අඩුයි. ඒ වාශේම, සියයට ව0ක් ශදනා ශේ රශට් ූලල ආයතන 
හරහා තමයි යතුරු පැදි මිලදී ගන්ශන්. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, ලංකාව තුා යතුරු පැදි ආශ්රිතව පමණක් 

රුපියල් බිලියන 122ක මුදලක් සංසරණය ශවනවා. අද යතුරු පැදි 
ආනයනය නතර කිරීම නිසා ඇතිශවලා තිශබන තත්ත්වය තුා දා 
ව ශයන් ගණන් හදලා බැලුශවොත් අපට ශපශනන ශදයක් තමයි, 
ශේ කර්මාන්තය තුළින් ආදායම ව ශයන් රජයට වසරකට 

රුපියල් මිලියන 41ක් ලැශබනවා. ශේ අතශර් යතුරු පැදි ආශ්රිතව 
සුළු හා මශ පිකමාණශේ කර්මාන්තවල ශයශදන වි ාල පිිකසක් 
සිටිනවා. එම නිසා ශේ ක්ශෂේත්රය පිළිබඳව කථා කරලා, ත්රිශරෝද රථ 

පිළිබඳව ශවනම කථා කරන්න පුළුවන්. මට අද ලැශබන්ශන් සීමිත 
කාලයක් බව කල් ඇතුවම දන්නා නිසා, ඒ කාලය තුා මම 
ශපන්වා ශදන්න කැමැතියි, යතුරු පැදි ආනයනය සීමා කි රීශමන් 

පමණක් ශේ රශට් ඇතිශවලා තිශබන තත්ත්වය. මම හිතනවා, 
රජය අතුරු සේමත ගිණුම හරහා යේ යේ ්රශමෝපායන් පිළිබඳව 
කල්පනා කාත් ශමන්න ශේ යතුරු පැදි ආනයනකරුවන්ට 

පමණක් අත්ශවලා තිශබන, ඒ හරහා ඍජු හා ව්ර රැකියා 
ලක්ෂයකට පමණ අත්ශවලා තිශබන දරණම පිළිබඳව දැඩි 
අවශානය ශයොමු කරන්න වුවමනායි කියලා  අතුරු සේමත 

ගිණුමත් සමඟ ඊාඟට විධිමත් අය වැයක් පැමිශණන තුරු දදිික 
මාස කිහිපය තුාම ශේ සෑම අං යක් පිළිබඳව ගැඹුරු 
වි ශ්ල්ෂණයකට ශගොස ්ප ්කාත් ශකොශරෝනා වසනය පිළිබඳවත් 
ගැඹුරු අශයනයක් සිදුකරන තැනකට රජය ගමන් කරයි කියලා. 

ඒ සඳහා පක්ෂ ශ්ධ පාලනශයන් එහා ගිය පාර්ලිශේන්තුශේත්, 
පාර්ලිශේන්තුශවන් පිටතත් සියලු ක්ඩලායේ  අවශානය ශයොමු 
කරයි කියලා මම වි ව්ාස කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ඊාඟට, ගරු (වවද) සුදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්ශල් රාජ 
අමාතතුමිය. - [සභා ගර්භය තුා නැත.] 

ගරු ශත්ම්ක විදානගමශේ රාජ ඇමතිතුමා. 
 

[අ.භා.12.44] 

 

 ුණ  ගත්නුක විදාන ෙගක ෙහ්තා (ග්රාමීය ය හ්ා පාසල් රීඩා 
යටිතල පහ්සුකම් ප්රවර්ධාන රාජය  අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு சதனுக ெிதொனகைசக  - கிரொைிய ைற்றும் 

பொடசொமல ெிமளயொட்டு உட்கட்டமைப்பு ெசதிகள் 

சைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of Rural 
and School Sports Infrastructure Improvement)  
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ අවසථ්ාව ලබා දීම 

සේබන්ශශයන් අශේ ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ප්රශාන සංවිශායකතුමා 
ඇතුළු ඒ කාර්ය ම්ඩලලයට මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ 
වාශේම, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ කථානායක ුරරයට පත් වුණු 

අශේ කථානායකතුමාට සුබ පතන්න මා ශමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. ඒ වාශේම, ූලලාසනශේ සිටින ඔබතුමාටත් අශේ 

සුබපැතුේ ශේ අවස්ථාශේ එකතු කරනවා. පාර්ලිශේන්තු සේප්රදාය 

රැක ගනිමින් ශග රවය ආරක්ෂා කරශගන රශට් ශුභ සි්ධධිය 
ශවම්ශවන් වැල කරන්න ඔබතුමාට හැකියාව ලැශේවා කියලා අපි 
සුබ පතනවා. 

බදුල්ල දිසත්්රික්කශේ ජනතාවටත්, තුන්වැනි වතාවටත් 

පාර්ලිශේන්තුවට මා පත් කරලා එවපු මහියංගනය ආසනශේ 
ජනතාවටත් ස්තුතිය පුද කරන්න මා ශමය අවසථ්ාවක් කර 
ගන්නවා. ඒ වාශේම, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශ්ඩ බදුල්ල 

දිස්ත්රික්කශේ නායකයා විධියට මහියංගනය ඇතුළු ආසන නවයම 
ජයග්රහණය කරලා ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණට බදුල්ල 
දිස්ත්රික්කය ජයග්රාම් දිස්ත්රික්කයක් බවට පත් කර ගන්න  ක්තිය 

ලබා දුන්න බදුල්ල දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට ස්තුතිය පුද කරන්න 
මා ශමය අවසථ්ාවක් කර ගන්නවා.  

මශේ වසර 10ක ශ්ධ පාලන දතිහාසය තුා, දක්ෂ, කාර්යශූර, 

ුද්ධධිමත්, තරුණ කැබිනට් අමාතවරයකු වන නාමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා  මශේ අමාතවරයා ශවන්න තරේ මම වාසනාවන්ත 
වුණා. එතුමාශේ රාජ අමාතවරයා විධියට කටයුතු කරන්න 
ලැබීම සේබන්ශශයන් මම සතුටු ශවනවා. වසර ගණනාවක් 

අකර්මණව තිුදණු ශේ රශට් ආර්ිකකයත්, සමාජ ශ්ධ පාලනයත්, 
සංසක්ෘතියත් නැවත සථ්ාපිත කරලා සංවර්ශන මාර්ගයකට ශේ 
රට ශගන ඒම සඳහා ජනතා නිශයෝජිතයන් හැටියට අපට ශලොකු 

වගකීමක් පැවිකලා තිශබනවා. ගරු අග්රාමාතතුමාටත්, අතිගරු 
ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, අපටත් ඒ වගකීම 
දෂ්ට කරන්න වගකීමක් තිශබනවා. ශේ රශට් සංවර්ශනය උශදසා 

ශේ රට ශවනස් කරන්න, වගකීේ දෂ්ට කරන්න දිවිහිමිශයන් අපි 
බැඳිලා දන්නවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, තරුණ හා ්රීලා 

අමාතවරයා හැටියට නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, ග්රාමීය හා 
පාසල් ්රීලා යටිතල පහසුකේ ප්රවර්ශන රාජ අමාතවරයා 
හැටියට මමත්  අතිගරු ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ 

"රට හදන ශස භාගශේ දැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකා නයට අම්ව ජව 
සේපන්න තාරුණයක් ශවම්ශවන්, ශේ රශට් ්රීලකයන්ශේ 
ශපෝෂණය ශවම්ශවන් දැවැන්ත වැලපිළිශවාක් ශගන ඒමට අපි 
ලෑස්තියි. ඒ ශවම්ශවන් අව  ප්රතිපාදන ශේ අතුරු සේමත ගිණුම 

තුළින් අපට ශවන් ශවලා තිශබනවා, ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි. ශේ රශට් ්රීලා පාසල් 2හක් තිශබනවා. හැබැයි, 
ඒවාට අව   උපකරණ නැහැ. ඒ වාශේම, ජාතන්තර ්රීලකයන් 

බිහි කරපු පාසල් තිශබනවා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, ඒවාට 
ප්රමාණවත් ්රීලකයන් නැහැ. ඒ වාශේම, විෂයයට PT තිුදණාට 
PTවලට අව  කරන ුණරුවරු නැහැ. සමහර පාසල්වල 

ශවොලිශබෝලයක්වත් නැහැ. හැබැයි, ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, ්රීලා සංගේ තිශබනවා. සමහර ඒවා සංගේ 
ශනොශවයි, නේ ගේ විතරයි තිශබන්ශන්. ඒවා ශවම්ශවන් අපට 

උත්තර ශහොයන්න ශවනවා. ඒ වාශේම ශය වන සමාජ, ්රීලා 
සමාජ හරහා තරුණයන් ්රීලාව තුළින් සුමගට අරශගන, 
ුණණාත්මක ව ශයන් තරුණ-තරුණිවලයන්ට දදිිකයට ශගන ඒමට 
අවස්ථාව උදා කරලා ඒ අය ශවම්ශවන් ක්රියාත්මක ශවන්න අපි 

සූදානේ ශවලා සිටිනවා.  

නවවැනි පාර්ලිශේන්තුව ආරේභ කරලා තවම දින ගණනයි. 
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, කැබිනට් ඇමතිතුමා - ගරු 

නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා- එක්ක  එකතු ශවලා ශේ රශට් ්රීලාව 
දියුණු කරන්නත් ඒ වාශේම ්රීලා සභා  සථ්ාපිත කරන්නත් අපට 
ශේ ශවන ශකොට හැකියාව ලැබී තිශබනවා. ශේ රශට් ්රීලා කරන, 

්රීලා කරපු, රටට සේමාන ශගනත් දීපු, රටට කුසලාන ශගනත් දීපු 
මශහේල ජයවර්ශන, කුමාර් සංගක්කාර වැනි ක්රිකට් ්රීලාශේ 
ශයදුණු දක්ෂයන් ඒ සඳහා ශයොමු කරලා, ඒ තුළින් රශට් ්රීලාව 
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පාර්ලිශේන්තුව 

දියුණු කරන්න අව  වන කටයුතු අපි ශේ වනශකොටත් ලෑස්ති 
කරලා තිශබනවා. ඒ තුළින් පාසල් ්රීලාව ප්රවර්ශනය කරන්නත් 
අව  කටයුතු අපි කරලා තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ්රීලාව දියුණු කිරීමටත්, ්රීලා සංස්කෘතිය 

ඇති කිරීමටත් කටයුතු කා යුතුයි. ්රීලාව style එකක් කා යුතුයි.  
්රීලාශේ අගය පාසල් අශාපන ්රමය තුාටත් මුළුමහත් සමාජය 
තුාටත් පැහැදිලිව අවශබෝශ කර දිය යුතුයි. ඒ අවශබෝශය තුළින් 

්රීලාව ජනප්රිය කිරීම උශදසා, අශේ සාේප්රදායික ්රීලාවල 
ප්රවර්ශනය උශදසා වැල පිළිශවාක් සකස් කා යුතුයි.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, සමහර විට අපට දැඩි තීන්දු 

ගන්න ශවයි  නීති, අණ පනත් ශවනස් කරන්න ශවයි. ඒ 
ශවම්ශවන් දැඩි ශවශහසක් දරන, කැප වුණු, තරුණ නායක 
නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා අපට දන්නවා. අශේ අමාතාං යට 

තරුණ ශල්කේවරශයක් ලැබී තිශබනවා. ්රීලාශේ ප්රගමනය 
සේබන්ශශයන් නීතිමය ගැටලු තිශබනවා නේ, ඔවුන් එක්ක එකතු 
ශවලා ඒ නීතිමය බාශා දවත් කරශගන, ශදපාර්තශේන්තුව තුා 
අණ පනත් ශවනස් කරශගන, තරුණයන්ශේ, දරුවන්ශේ ආකල්ප 

්රීලාව ශකශරහි ශනාත්මකව ශයොමු කර ශගන, තිරසාර 
සංවර්ශනයට ශ්රී ලංකාව ශගන යන ගරු අගමැතිතුමාටත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්  ක්තියක් ශවන්න අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. තාරුණශේ බලය සහ ජවය වැඩි කරමින් පාසල් ්රීලක 
්රීඩිකාවන් ජාතික තලයටත්, ජාතික තලශේ ්රීලක ්රීඩිකාවන් 
ජාතන්තර ප්රමිතියට අම්ූලලව, ශස   සේපන්නව ශගොල 

නැඟීමටත් අශනකුත් සබැඳි අමාතාං වල සහාය ශේ අවසථ්ාශේ 
දල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, සියලු  නවක මැති 

ඇමතිවරන්ට සුබ පැතුේ එක් කරමින්, මට ශේ අවසථ්ාව ලබා දීම 
සේබන්ශශයන් ඔබතුමාටත්, ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ප්රශාන 
සංවිශායකතුමා ඇතුළු කාර්ය ම්ඩලලයටත් ස්තුතිය පුද කරමින් 

මා නිහඬ වනවා.  

 
[අ.භා.12.හ0] 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල්  ුණ සරත් ග වන්ගසේකා ෙහ්තා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்சசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශවලාව මදිකම නිසා මම  

ආර්ිකකය පැත්තට හැශරන්න දස්සර ශවලා, ප්රථමශයන්ම ශවනත් 
කරුණු කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ.  

ගේපහ දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාවට මාශේ ස්තුතිය, 

භක්තිය, ප්රණාමය මුලින්ම  පුද කරන්න ඕනෑ, දිස්ත්රික්කශයන් මා 
ඔසවා තබා මාශේ නිශයෝජනය පිළිගැනීමට ක්රියා කිරීම ගැන. ඒ 
ගැන මම ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

ඊාඟට, ශේ ශවලාශේ මම කියන්න ඕනෑ තවත් වැදගත් 
කරුණක් තිශබනවා. ශේ වනශකොට මා නිශයෝජනය කරන 
කැලණිවලය ආසනශේ පෑලියශගොල එක ප්රශ්ධ යක ජීවත් වන 
අහිංසක ජනතාවට දැනට සතියකට පමණ ශපර ලියුේ එවා 

තිශබනවා, ''සති ශදකක් ඇතුාත ශගවල්වලින් දවත් ශවන්න, 
දුේිකය මාර්ගයක පුළුල් කිරීමක් සඳහා ශගවල් කලන්න ඕනෑ" 
කියලා. මශේ ආසනශේ සියයට හ0ක් තිශබන්ශන් අනවසර 

ශගවල්. අපට මතකයි, අතීතශේදීත් තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආ්ඩඩුව 
තිශබ්ධදී  ශේ වාශේ ශ්ධවල් සිදු වුණු බව. ශගවල් කැඩීම, ඒවාට 
විරු්ධශව උ්ධශකෝෂණ කිරීම, උ්ධශකෝෂණ කරන අය සුදු 

වෑන්වලින් අරශගන යෑම වාශේ ශ්ධවල් අපි අත් වින්දා. මම 

නැවතත් දතා ශග රවශයන් තමුන්නාන්ශසේලාශේ අවශානය 

ශයොමු කරවනවා, ඒ දුේපත් මිනිසුන්ට යන එන මං තිශබන්න ඕනෑ 
නිසා ඒ මිනිසස්ු දන්න තැන්වලින් දවත් කරනවා නේ, දස්සර 
ශවලා ඒ මිනිසුන්ට දන්න තැනක් හදා දිය යුතුයි කියන 
කාරණයට.   අඩු ගණශන් කුලියට  ජීවත් ශවන්න පුළුවන් ්රමයක් 

ශහෝ ඒ අයට  හදා ශදන්න.    

පසුගිය දවසව්ල විමල් වීරවං  ඇමතිතුමාත් කථා කරනවා මා 
දැක්කා, "රැේසාර්" ශතත් බිම ගැන. එය අශේ රශට් තිශබන සුන්දර 

පිකසරයක්. ඒවා දතාම වටිනා සේපත්. ඒවා ආරක්ෂා කර ගන්න 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශසේලා රට ගැන, ජාතිය ගැන, 
ශ්ධය යභාවය ගැන නිතරම කථා කරන අය. ඒ ශතත් බිමට වන 

හානිය අපි පින්තූරවලින්, රූපවාහිනිශයන් දැක්කා. ඒ හානිය අශේ 
ඇස් දදිිකපිට සිදු ශවනවා. මම හිතන විධියට අගමැතිතුමා යටශත් 
තමයි පිකසර අමාතාං ය තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ සඳහා අව  

කරුණු කාරණා, පියවර කඩිනමින් ගනීවි කියා අපි 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. රටම ඒ දිහා දැන් බලාශගන දන්නවා.  

ඊාඟට, උශ්ධ කාල ශේ  ශේ සභාශේදී විශ ේක ත වූ කරුණක් 
සේබන්ශශයන් කථා කරලා තිශබනවා. අපි දන්නවා, රත්නපුර 
දිස්ත්රික්කශේ ගරු ශප්රේමලාල් ජයශසේකර මන්ත්රීතුමාට 
අධිකරණශයන් මරණීය ද්ඩලනය නියම කරලා තිශබන බව. ශේ 
සභාශේ වාද විවාද ශවනවා, එතුමාට පාර්ලිශේන්තුවට සහභාගි විය 
හැකිද යන්න ගැන. මම ශේ ශවලාශේ මතක් කරන්න ඕනෑ, මට 
යුද හමුදාශේ කැලෑ උසාවියක් හරහා, -හැබැයි, ඒක අධිකරණයක් 
කියලා පසුව ශරේෂෝ්ාධිකරණශයන් තීන්දුවක් දුන්නා- මාස තිහක 
දඬුවමක් දීපු ශවලාශේ,  මට පාර්ලිශේන්තුවට සහභාගි ශවන්න 
දුන්ශන් නැහැ. එතශකොට කථානායකතුමා ව ශයන් කටයුතු 
කශාේ කමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ඒ පරමාදර් ය, පූර්වාදර් ය දීපු 
මැතිතුමා අද තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආ්ඩඩුශේ  ඇමතිවරශයක්. 
මාස තිහක දඬුවමක් දීපු ශවලාශේ මට පාර්ලිශේන්තුවට සහභාගි 
ශවන්න දුන්ශන් නැත්නේ, දැන් මරණීය ද්ඩලනය නියම වූ 
ශකශනක් පාර්ලිශේන්තුවට කැඳවන්න, ඒ ශවම්ශවන් ශපනී 
සිටින්න තමුන්නාන්ශසේලාශේ රජය කථා කරන්ශන් ශකොශහොමද 
කියන එක අපට ප්ර න්යක්.  සියලුශදනාටම එක නීතියක්, "එක 
රටක්-එක නීතියක්-" කියන තමුන්නාන්ශසේලා ශේ වාශේ වැරදි 
ශනොකරයි කියා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

පසුගිය දවසව්ල ප්රවෘත්තිවලින් දැකපු ශදයකින් මම විසම්යට 
පත් වුණා. පුත්තලම දිස්ත්රික්කශේ තමුන්නාන්ශසේලාශේ රාජ 
ඇමති ශකශනකු රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා කිේවා, එතුමාට දුන් 
රාජ ඇමතිකම ගැන එතුමා අසතුශටන් කියලා. එතුමා බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කථා කාාලු. නමුත් බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්ශන්වත් නැහැ  මන්ත්රී 
ශකශනකුවත් ශනොශවයි. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කථා 
කරලා, ඒ   දීපු ඇමතිකමට එතුමා කැමැති නැහැ, එතුමාට  නතවර 
රාජ ඇමතිකම ශදන්න, ශේකට ශමොනවා හික කරන්න කියලා 
කිේවාම, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිේවාලු, "ඕනෑ නේ මම 
ඔබතුමාට ඒක කරලා ශදන්නේ" කියලා. ශේ සේබන්ශශයන් මට 
ප්ර න්යක් තිශබනවා. අපි හිතා ශගන හිටියා, තමුන්නාන්ශසේලාශේ 
රජය මැති-ඇමතිවරුන් පත් කරන්ශන් ජනාධිපතිශේ අව තාව 
අම්ව, ජනාධිපතිශේ දදිික ගමන අම්ව, එතුමාශේ දැක්ම අම්ව 
කියලා. නමුත් දැන් අපි දකිනවා, පිටුපසින් සිටින ශසවණැලි ශේවා 
කරන බව. තමුන්නාන්ශසේලාශේ රාජ ඇමතිවරුන්ට සි්ධශ ශවලා 
තිශබනවා, එවැනි පු්ධගලයන් දදිිකයට ගිහින් දණ ගහන්න. එශහම 
නේ ඒක දතා කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. තමුන්නාන්ශසේලා 
පිටතට ශපන්වන පින්තූරය ඇතුශාේ තිශබනවාද, නැ්ධද කියලා 
අපට ශපොඩි සැකයක් එතැනදී ඇති ශවනවා.   

ඊාඟට, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ගරු විේශන්ෂව්රන් මහතාටත්, 
එතුමාශේ සහායට සිටි ගරු ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමාටත් 
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ශදශදනාටම මම ශදයක් මතක් කර ශදන්න ඕනෑ. ශේ සභාශේදී 

මාතෘ භූමිය ගැන කථා කරලා ජාතිවාදය අවුස්සන්න යෑම අපි 
සලකන්ශන් අපට කරන නිග්රහයක් හැටියටයි  පාර්ලිශේන්තුශේ 
ශග රවය ශකශලසීමක් හැටියටයි. එතුමා කිේවා, ශේ රශට් 
පැරණිවලම භාෂාව කථා කරන්ශන් ්රවිල ජනතාව කියලා. එතශකොට 

එතුමා ශනොකියා කියන්ශන් සිංහල ජනතාව ඊට පසුව ශේ රටට 
පැමිණිවල ජනතාවක් කියලායි. ශේ රශට් සිංහල ජනතාව 
අවතක්ශසේරු කරලා, ශේ රශට් සිංහලයාට තිශබන තැන නැති 

කරන්න උත්සාහ කරන කිසිම ශකශනකුට අපි හිස නමන්ශන්ත් 
නැහැ, එවැනි ශකශනකුට ශේ රශට් පැවැත්මකුත් නැහැ කියන එක 
මම එතුමාට තරශේ මතක් කර ශදන්න කැමැතියි. 

The Hon. Wigneswaran must remember that there 
were people in the past also who tried to undermine the 
status quo of the Sinhalese. People like Amirthalingam, 
who was in Parliament, was instigating the Tamil youths 
to go against the Sinhalese. Finally, he had to face a bullet 
sent by the same Tamil youths. Also, Prabhakaran   
thought he can separate the country and develop a differ-
ent country within this country. Finally, we saw what 
happened to him. Unfortunately, the Hon. Wigneswaran 
cannot be a Prabhakaran because he is too old; he has no 
time now. So, he had better settle down. Hon. Wigneswa-
ran, be happy with what you have and never try to under-
estimate or undermine the status quo of the Sinhalese in 
this country. If you try to do that, finally you will repent 
and the consequences that you will have to face will be 
very unpleasant.  

ඊාඟට මම කථා කරන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ශසේලාශේ තවත් 

එක් තර්කයක් ගැන.  තමුන්නාන්ශසේලා මැතිවරණ ශේදිකාවල 
දිගින් දිගටම කථා කාා, ජාතික සේපත් ආරක්ෂා කිරීම ගැන, 
ශ්ධය ය සේපත් විශ්ධශිකයන් ට ශනොවිකිණීම ගැන. නමුත් අපි 

දන්නවා, ශකොාල වරාශේ නැ ශගනහිර ජැටිශේ ප්ර ්නය අද දතා 
උග්ර ප්ර න්යක් බවට පත් වී තිශබන බව. ශේ ජැටිය විකිණීමට 
තමුන්නාන්ශසේලා පිඹුරු පත් සකස් කරන බවත් අපි දන්නවා. ඒ 
සේබන්ශශයන් කැබිනට් පත්රිකාවක් දදිිකපත් කරලා තිුදණා. 

අගමැතිතුමා මැදිහත් ශවලා ඡන්දයට දස්ශසල්ලා ඒක 
නැවැත්වූවා. නමුත් අපි ඒක දකින්ශන් තාවකාලික පියවරක් 
හැටියටයි. අපි විශ්ධ  රටවලටත් මතක් කරන්න ඕනෑ, අශේ රශට් 

සේපත් සූරා කන්න ලෑස්ති ශවන්ශන් නැතුව, අශේ රට ආර්ිකක 
ප්ර න්වලට මුහුණ දී සිටිනවා නේ, ඒවාශයන් ශනොමනා වාසි ගන්න 
ලෑස්ති ශවන්ශන් නැතුව, අශේ රටත් එක්ක සමිනශයන් ජීවත් 

ශවන්න ඕනෑය කියන එක. ඒ අතරම, තමුන්නාන්ශසේලාශේ 
රජයට වගකීමක් තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසේලා ජනතාවට දුන් 
ශපොශරොන්දු අම්ව, ජනතාව දදිිකශේ පුන-පුනා කියපු ශ්ධවල් වන 

ශ්ධය ය සේපත් ආරක්ෂා කිරීම, ශ්ධය ය සේපත් ශනොවිකිණීම වැනි 
ශ්ධවල්වලට ගරු කරන්න. ඒක අපි ඔබතුමන්ලාට මතක් කර 
ශදන්න කැමැතියි. 

ආර්ිකකය ගැන කථා කරනශකොට දිගින් දිගටම දලක්කේ 
ගැන කථා කා  හැටි අපි දැක්කා. ඍණ ගැන කථා කරනවා, ශන 
ගැන කථා කරනවා, ණය ගැන කථා කරනවා. මම මතක් කර 
ශදන්න ඕනෑ, අතීතශේත් තමුන්නාන්ශසේලාශේ රජය පැවැති 

කාලශේ -201හ ජනවාික 08 වැනි දාට දස්ශසල්ල.- ශේ රශට් දා 
ශ්ධය ය ආදායමින් සියයට 80ක් වැය වුශ්ඩ ණය වාිකක ශගවන්නය 
කියන එක. එවැනි ආර්ිකකයක් ඒ කාලශේ තිුද ණා. ගරු නිවා්ග 

කේරාල් ඇමතිතුමා කිේවා, ආර්ිකකය ශහොඳ මට්ටශේ පවත්වා 
ගනිමින් යු්ධශය කාා කියලා. මම එතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ, 
අපි යු්ධශය කරන ශකොට, 2012 දඳලා 2020 ශවනශතක් ශගවන්න 

තමයි සියලු ශ්ධවල් චීනශයන් ණයට ගත්ශත් කියන කාරණය. 

සියලු  අවි ආයුශ ණයට ගත්තා. සියලු යාන වාහන ණයට ගත්තා. 
ඒවා ශගවීම ආරේභ වුශ්ඩ 2012දී. එම ණය ශගවා දවර ශවන්ශන් 
2020දී. එතශකොට ශමශසේ ණයට ගත් වි ාල මුදලක බැරෑරුේ ම 
කාලය ශයදී තිුදශ්ඩ, 201.ට සහ 2020ට. ඒ අම්ව නිවා්ග  

කේරාල් කියන ආකාරයට යු්ධශය නිසා ආර්ිකකයට බලපෑමක් 
ඇති වුශ්ඩ නැහැ කියන එක අපි පිළිගන්ශන් නැහැ. අජිත් නිවා්ග 
කේරාල් රාජ අමාතතුමා කියනවා, දැන් සරුංගලයත් පිටරටින් 

ශේනවා, කහ කුඩුත් ශේනවා කියලා. ඒවා පිටරටින් ශගන ඒමත් 
ආරේභ වුශ්ඩ එතුමන්ලා කටයුතු කරපු කාලශේ තමයි. එතුමාට 
සරුංශගෝල අිකන්න ඕනෑ නේ, චීනශයන් ශගන්වන ඒවාම ගන්න 

ඕනෑ නැහැ. දරටු ශදකක් ගන්න, බට පතුරක් ගන්න, 
සරුංශගෝලයක් හදාගන්න. එශහම හදාගත්තාම සරුංශගෝල 
අිකන්න පුළුවන්. චීන සරුංශගෝල ගන්න ගිහිල්ලා සල්ලි නාස්ති 

කරගන්න එපා. එතුමාට මතක් කර ශදන්න ඕනෑ, එතුමන්ලාශේ 
රජය පැවැති කාලශේ -201හ වර්ෂශේ ජනවාික 08ට දස්ශසල්ලා- 
ශපොල් ශගඩිය ශගන ආශේ පිට රටින් බව. ඒ ශපොල් කන්න බැික 
හින්දා ශගනිහිල්ලා මුහුදට දැේමා. මට මතක විධියට ශජොන්ස්ටන් 

ප්රනාන්දු මැතිතුමා තමයි එතශකොට ශවාඳ ඇමති. එදා කුකුළු මස ්
ශගන ආශේ පිට රටින්. එවැනි තත්ත්වයක් ශේ රශට් තිුදණා. 
ශපොඩි ශපොඩි ශ්ධවල් අල්ලාශගන සරුංගල් අිකන්න හැදුවාට මම 

හිතන්ශන් නැහැ, අපට අතීතය අමතක කරන්න පුළුවන් කියලා.  

වර්තමානශේ අපි දකිනවා, අතුරු සේමත ගිණුශමන් 
ආරක්ෂක අමාතාං ය යටශත් ුණවන් හමුදාවට ශලොලර් මිලියන 

22ක් ශවන් කර තිශබන බව. මම හිතනවා, ඒ ශලොලර් මිලියන 
22න් මිේ යානා ගම්ශදම්ව වාශේ ගම්ශදම් නැවතත් කරන්න 
යන්ශන් නැතිව, එයින් නිසි ප්රශයෝජනය ගනීවි කියලා. ගිය 

වතාශේ මිේ යානා ගම්ශදම්වට උදයංග වීරතුංග, වර්තමාන 

ජනාධිපති 
[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සේබන්ශ ශවලා ශලොලර් මිලියන වක මිේ යානාවලට ශලොලර් 

මිලියන 14ක් ශගේවා. ඒවාට අදාා ලිය කියවිලි, සාක්ක  
ඔක්ශකෝම තිශය්ධදී ඒ නඩුව යට ගහලා තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අලි වැට ගැනත් කියන්න 

ඕනෑ. වන සංරක්ෂණ ශදපාර්තශේන්තුවට ශවන් කරලා 
තිශබනවා, රුපියල් බිලියන එකක්. වනජීවි අමාතවරයා 
ව ශයන් මා කටයුතු කා නිසා අලි වැට සේබන්ශශයන් දන්නවා. 
තමුන්නාන්ශසේලා වනජීවී ඇමතිවරයකුත් පත් කර තිශබනවා. අලි 

වැටක කිශලෝමීටරයක් හදන්න රුපියල් මිලියන එකහමාරක් විතර 
වැය වනවා. කිශලෝමීටර එකක් හදන්න! අව තාව කිශලෝමීටර 
2,හ00ක්. එශහම නේ රුපියල් බිලියන එකක මුදලකින් 

තමුන්නාන්ශසේලාට එවැනි ශ්ධවලට අත ගහන්නත් බැහැ.  

අවසාන ව ශයන්, මා ශේ කාරණයත් කියනවා. මම අහශගන 
සිටියා, ගිය සුමානශේ තමුන්නාන්ශසේලාශේ ගරු මන්ත්රීතුශමකු 

ඇවිල්ලා ශේ සභාශේදී කරපු කතාවක්. ඒ මන්ත්රීතුමා වඳුරන් ගැන 
කථා කාා  ශපොල් ගැන කථා කාා  වඳුරන් ශපොල් කලනවා 
කිේවා  සුන යන් ගැන කථා කාා. තමුන්නාන්ශසේලා අත දිග 

හැරලා දිගට හරහට රාජ ඇමතිකේ ශදන ශවලාශේ මම කියනවා 
කරුණාකර වඳුරු ඇමති ශකශනකුත්, සුන  ඇමති ශකශනකුත්, 
ඒ සේබන්ශ රාජ ඇමති ශකනකුත් පත් කරන්න කියලා. එතුමා 

වාශේ අයටත් යේකිසි සහනයක් ශදන්න කියා මා දල්ලා සිටිනවා. 
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 ුණ ආර්.එම්.. .බී. රත්නායක ෙහ්තා (වන ජීවී හ්ා වන 

සුංරක්ෂණ අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம்.ச.ீபி. ரத்நொயக்க - ெனசீெரொசிகள் ைற்றும் 

ெனப் பொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, නව වැනි පාර්ලිශේන්තුශේ 

කථා කරන්න අවසථ්ාවක් ලබා දීම පිළිබඳ මම පාමුශවන්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අවුරුදු 26ක් තිස්ශසේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ සිටි මා නැවත වරක් පාර්ලිශේන්තුවට ශතෝරා 

පත් කර එවූ ම්වරඑළිය දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාවට මශේ 
ශග රවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඔවුන් මා ශකශරහි තැබූ 
වි ව්ාසය, දීර්ක කාලයක් මා ආ ගමශන්දී මට දුන් ඒ වශර්යය, 

 ක්තිය ශවම්ශවන් මා නැවතත් ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ 
සඳහා කැපවුණු සියලුශදනාට, පූජ පක්ෂයට,  උගතුන්ට, 
ුද්ධධිමතුන්ට, වියතුන් ඇතුළු ආදරණීය ජනතාවට මශේ 

ශග රවනීය සත්ුතිය පුද කරමින් මශේ කථාව ආරේභ කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාශේම, හඟුරන්ශකත, වලපශන්, ශකොත්මශල්, 
ම්වරඑළිය, මස්ශකළිය ආදි ප්රශ්ධ වල ආදරණීය ජනතාවටත් 

මශේ ශග රවනීය ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.  

අපි අතුරු සේමත ගිණුමක් ශේන්න සූදානේ වුශ්ඩ ඇයි, ඒ 
ශකොපමණ කාලයකටද කියන එක ගැන අප අවශබෝශශයන් 
යුක්තව කථා කා යුතු ශවනවා. ශේක අය වැයක් ශලස ශගන ආ 

එකක් ශනොශවයි. පසුගිය කාලශේ පැවැති ආ්ඩඩුව අතුරු සේමත 
ගිණුමක් ශගන ඒම සඳහා කටයුතු කාා. එතැනින් පසුව ආ අශේ 
ආ්ඩඩුව සුළුතර ආ්ඩඩුවක්. පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැිකයාට 

පසුව, ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 1හ0වන වවස්ථාව යටශත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට පැවරී ඇති බලතල අම්ව මුදල් වියදේ කිරීශේ 
කටයුත්ත කරන්න අවස්ථාව, අවකා ය එතුමාට ලැුදණා.  

ආ්ඩඩුව විසුරුවා හැිකශේ 2020 මාර්තු 02 වන දායි. මහා 
මැතිවරණය පවත්වන්න කටයුතු කශාේ 2020 අශප්රේල් මාසශේ 2හ 
වන දායි. නමුත් ඒ කාලය වන ශකොට ශකොශරෝනා වසංගතය 

ශලෝකයම වැලඳ ගත්තා. ඒ අවස්ථාශේ අශේ රට අරාජික ශනොකර 
දදිිකයට ශගන යෑශේ වගකීම දටු කරන්න ජනාධිපති අතිගරු 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කටයුතු කරපු ආකාරය සියලු  
ජනතාව එක ශහාා පිළිගත් නිසාම අපට තුශනන් ශදශක් බලයක් 

ලබා දීමට ශේ රශට් සමස්ත ජනතාව කටයුතු කාා. ඒ ශවම්ශවන් 
සමස්ත ජනතාවට අශේ ශග රවනීය ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. 
ශලෝකශේ එක්ශකෝටි තිස්හත්ලක්ෂයකට ශකොශරෝනා වසංගතය 

වැලඳුණු බව කියනවා. නමුත් ඒ සං ා ශල් න, දත්ත නිවැරැදි 
ශවන්න බැහැ. සමහර ශවලාවට ඊට වලා වැඩි ශවන්නත් පුළුවන්. 
නමුත් අශේ රශට් 2,800කට ආසන්න පිිකසක් තමයි ශකොශරෝනා 

වසංගතයට ශගොදුරු වුශ්ඩ. එම සං ාව ඒ තරේ අඩු මට්ටමක 
තබා ගැනීමට තරේ නිසි කාමනාකරණයක් අශේ රශට් පැවැති 
බවත් මා කියන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම, ශේ ශරෝගශයන් ශලෝකය පුරා 

හයලක්ෂ තිසශ්දදහසක්ශදනා මියැශදන ශකොට, අශේ රශට් 
12ශදශනකු පමණයි මියැදුශ්ඩ. ශකොශරෝනා වසංගතශයන් රට 
ශේරාගන්න, රට ආරක්ෂා කරගන්න අපි කටයුතු කාා. 

ශකොශරෝනා වසංගතශයන් රශට් ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න ක්රියා 
කා යුතු ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි වැල පිළිශවාක් අපට තිුදණා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අශේ රශට් ආර්ිකකය 
පිළිබඳවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා 

ශලෝකශේම ආර්ිකකය කලාශගන වැටුණා. ජපානය, ඇශමිකකාව, 
යුශරෝපය ආදි රටවලට ශකොශරෝනා වසංගතය වැලඳුණු ආකාරය 

සහ ඒ නිසාම ඒ රටවල ආර්ිකකය ප්රපාතයට වැටුණු ආකාරය 

පිළිබඳව අපි ුද්ධධිමත් ශලස කල්පනා කා යුතු ශවනවා. දූපතක් 
වන අශේ මාතෘ භූමිය දදිිකයට ශගන යෑමට කටයුතු කරන්න 
සූදානේ වන ශකොට, ඒ සඳහා ක්රියාත්මක වනශකොට අපට තිුදණු 
එකම බාශකය තමයි අපට ආදායේ ලැුදණු මාර්ග ශකොශරෝනා 

වසංගතය හමුශේ අහිමි වීම. අශේ සංකාරක වාපාරය තුළින්, 
ඇඟලුේ කර්මාන්ත  තුළින්, අපනයනවලින් ලැශබන ආදායම 
ය ඝ්රශයන් අඩු වුණා. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 
 

 ුණ ආර්.එම්.. .බී. රත්නායක ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம்.சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. R.M.C.B. Rathnayake) 

ශබොශහොම සත්ුතියි, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි.  

දහත කී පිකදි ආදායේ ලැබීශේ අඩුකම නිසාම සමහර 

අවස්ථාවලදී අපට යේ යේ තීන්දු ගන්න සිදු වුණා. අපට ඒ 
ආකාරයට කටයුතු කරන්න සිදු වුණා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මා විශ ේෂශයන් ශේ 

කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අශේ ගරු විමල් වීරවං  
අමාතතුමාත්, ගරු සරත් ශරොන්ශසේකා මන්ත්රීතුමාත් ශේ ගරු 
සභාශේදී කථා කර්ධදී කිේවා, "ආනවිලුන්දාව රේසා ශතත්බිේ 
කලාපය" ගැන. එය අයිති වන්ශන් මශේ අමාතාං ය යටතටයි. 

එය අයත් අමාතාං ශේ අමාතවරයා ව ශයන් කටයුතු කරන 
මම දතාම වගකීශමන් කියනවා, ඒ සේබන්ශශයන් හිතුවක්කාර 
විධියට කටයුතු කරන්න කිසිශවකුට පුළුවන්කමක් නැති බවත්, 

එශහම කටයුතු කරන්න දල ශදන්ශන් නැති බවත්. ඒ නිසා කුමන 
බලශේග ආවත්, ඒවා කුමන තරාතිරමක, කුමන තත්ත්වයක 
තිුදණත් ඒ ශවම්ශවන් ගත හැකි ක්රියා මාර්ග ගන්නවා. අද වන 

විටත් -ශේ වන විටත්- ඒ සඳහා වන කටයුතු කරමින් දන්නවා. අපි 
ඒ කාරණය උසාවියට ශගන යන්නත් කටයුතු කරනවා. 
ශපොලීසිශේ පැමිණිවලලි සටහන් කරලා ඒ යන්ත්ර සූත්ර අත් අලංුණවට 

ගැනීම සඳහාත් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. දදිිකශේදී ඒ කටයුත්ත 
කරන්න අපි සූදානේ ශවනවා. ශේ මහ ශපොශාොව -ශේ මිහිතලය- 
ශේ නිජබිම ආරක්ෂා කරගන්න, ආ ව්ාස ප්ර ව්ාස කරන්න සුදුසු 
වාතාරයක් ඇති කරන්න, ගහ ශකොාට ආදරය කරන, වන 

සිේපාවුන්ට ආදරය කරන සමාජයක් හදන්න අව  පසු බිම 
සකස් කරන්න අපට පුළුවන්. මම විශ ේෂශයන් ස්තුතිවන්ත වනවා, 
ශේ කාරණය සඳහා වි ාල උනන්දුවක්, වුවමනාවක් දක්වන 

පිකසර හිතකාමි රාජ ශනොවන සංවිශානවලට සහ මාශශේදින්ට. 
විශේකන කරන්න  අඩු පාඩු ශපන්වා ශදන්න. ඒ සඳහා කටයුතු 
කරන්න. කවුරුන් ශහෝ පිකසරය විනා  කරනවා නේ, වන සතුන් 

විනා  කරනවා නේ, මදු දමනවා නේ අශේ අමාතාං යට ඒ බව 
වහාම දන්වන්න. ආදරණීය ජනතාවශගන් මා දල්ලා සිටින්ශන් 
එයයි. ඊට එශරහි කාර්ය භාරය දතා දක්මනින් ක්රියාත්මක 

කරන්න අපි සූදානේ. ඒ වාශේම, වන සතුන් ශගොවි ජනතාවට 
හානියක් කරනවා නේ, එම හානිය වැාැක්වීම සඳහා කටයුතු 
කරන්නත්, ඒ සඳහා ක්රියාත්මක ශවන්නත් අපි සූදානේ.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, වඳුරු ඇමති, අර ඇමති, ශේ 
ඇමති ආදි කතන්දර කිය කියා දඳලා වැලක් නැහැ. වනජීවි හා 
වන සංරක්ෂණ අමාතාං ශේ වගකීම දටු කිරීශේ කාර්යය මට 
භාර දීලා තිශබනවා. මම ඒ කාර්ය භාරය දටු කරන්න සූදානේ බව 

ශමහිදී පැහැදිලිව ප්රකා  කරන්න ඕනෑ. ්ධශේ සහගතව කථා 
කරනවාට වලා රටට උචිත, රටට ගැාශපන ආකාරශයන් කටයුතු 
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කරන්න, ඊට අව  පසු බිම සකස ් කිරීශේ වගකීම අපට 

තිශබනවා. අපිත් ශේ මහ ශපොශාොශේ පය ගහලා දන්න මිනිසස්ු. 
ශගොවීන්ශේ දරුවන් හැටියට අපටත් ශේ භූමිශේ අයිතියක් 
තිශබනවා. ඒ වාශේම, අශේ සිත තුාත් රටට ආදරයක් තිශබනවා. 
ශේ රට අනාගත පරපුරට සුරක්ක තව භාර කිරීශේ වගකීම අපට 

තිශබනවා. නිදහස්, නිවහල් ශ්ධ යක ශස  සේපන්න නීශරෝගි 
දරු පරපුරකට, උගත් දරු පරපුරකට ශේ මාතෘ භූමිය භාර දීශේ 
වගකීම අප ශවත පැවරී තිශබනවා. එම නිසා අපි ඒ කාර්ය භාරය 

දටු කරමු. අපි රශට් සමස්ත ජනතාවශගන් දල්ලා සිටින්ශන්, ඒ 
කාර්ය භාරය අවංකව දටු කරන අයට ඔශේ සහශයෝගය ලබා 
ශදන්න කියලායි. ශමොන තරාතිරමක අය වුණත්, ශමොන 

ශ්ධ පාලන අධිකාිකයක සිටියත් වැරැදි කරන පු්ධගලයන් 
ශවම්ශවන් ගත හැකි ක්රියා මාර්ග ගැනීමට අපි සූදානේ. ඒ සඳහා 
සියලුශදනාශේ දායකත්වය ලබා ශදන්න ඕනෑ. ඇමතිකේවලට 

වලා මට මශේ රට උතුේ කියා මා සඳහන් කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන් ශේ කාරණයත් 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අප දී ඇති දිවුරුම ප්රකාරව, සිංහල ශහෝ 
ශේවා, දමිා ශහෝ ශේවා, මුස්ලිේ ශහෝ ශේවා ශේ මාතෘ භූමිශේ 

ජීවත් වන්ශන් ශ්රී ලාංකිකශයෝයි. ඒ ශ්රී ලාංකිකයන්ශේ අයිතිය ගැන 
අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ ශ්රී ලාංකිකයන්ට තිශබන එකම රට ශේ 
ශ්රී ලංකාවයි. ඒ නිසා වගකීශමන් යුක්තව කථා කරන්න ඕනෑය 

කියන එකත් පැහැදිලිව සඳහන් කරමින්, ශේ අවස්ථාව සලසා දීම 
පිළිබඳ මශේ ශග රවනීය ස්තුතිය ඔබතුමාට පුද කරනවා, ගරු 
නිශයෝජ කථානායකතුමනි.  

[අ.භා.1.08] 

 

 ුණ ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මට ශේ අවසථ්ාව ලබා දීම 

සේබන්ශ ව ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාශේම, 
නව වන පාර්ලිශේන්තුශේ ගරු කථානායකතුමාටත්, ගරු 
නිශයෝජ කථානායකතුමා හැටියට ශත්රී පත් වූ ඔබතුමාටත් ශේ 

අවස්ථාශේදී මාශේ ශුභාශිංසන පිිකනමනවා.  

අද දින නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ මශේ පාමුවැනි කථාව 
ආරේභ කරන ශේ අවසථ්ශේ දී මා ශදවැනි වතාවටත් 

පාර්ලිශේන්තුවට පත් කරලා එවපු පුත්තලම දිස්ත්රික්කශේ 
ආදරණීය ජනතාවට මශේ  ශග රවනීය සත්ුතිය ශේ අවස්ථාශේ දී  
පුද කරන්නට ඕනෑ. පුත්තලම ආසනය, ශවන්නේපුව ආසනය, 
නාත්තන්ඩිය ආසනය, හලාවත ආසනය සහ ආණමඩුව ආසනය 

කියන ආසන හක් පුත්තලම දිසත්්රික්කශේ තිශබනවා. එදා මම 
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියට පමණයි පැවති ආ්ඩඩුශේ 
කටයුතු කශාේ. හැබැයි, පුත්තලම දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව ශමවර 

මැතිවරණශයන් නවවැනි පාර්ලිශේන්තුව සඳහා මා පාමුවැනි 
තැනට ඔසවා තැුදවා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් පුත්තලම 
දිස්ත්රික්කශේ ඒ සියලු ජනතාවට මශේ ස්තුතිය, ශග රවය පුද 

කරනවා. ශමොකද, ශ්ධ පාලනය කියන්ශන්  ශවනස් ශදයක් කියලා 
ශේ ශවලාශේ දී ඒ ජනතාව රටටම ශපන්ම්වා. ශමොකද, පවුල් 
පැාැන්තිය ශනොශවයි, ගශමන් ආපු ඕනෑම ශකො ල්ශලකුට 

දිස්ත්රික්කශයන් පාමුවැනියා ශවලා ශේ උත්තරීතර 
පාර්ලිශේන්තුවට එන්න පුළුවන් කියන ශ්ධ සමස්ත රටටම 
ශපන්ම්වා. ඒක ගැන මම පුත්තලම දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට 

නැවත නැවතත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

අතුරු සේමත ගිණුම සේබන්ශශයන් කථා කරන්නට ශබොශහෝ 
ශ්ධවල් තිශබනවා. ඒ ගැන කථා කරන්න ශබොශහෝ ශ්ධවල් 
අරශගනයි මම ආශේ. හැබැයි ගරු රාජ ඇමතිතුමාත් ශේ සභාශේ 

දන්න නිසා මශේ කථාව ටිකක් ශවනස් කරන්න සි්ධශ වුණා. 

ශමොකද, ම ශේ දිස්ත්රික්කශේ ශවච්ක ප්රශාන ප්ර න්යක් ගැන මට 
කථා කරන්න තිශබනවා. ඒ ප්ර න්ය ගැන කථා කරන්න කලින් 
මම ශේ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. නවවැනි පාර්ලිශේන්තුවට 
ඇවිල්ලා අපි තවමත් ශබොශහෝ විට කථා කරන්ශන්, අපිට කථා 

කරන්න තිශබන්ශන් ණය ගැනයි. ජාතික ආදායමට වලා අශේ 
ණය ගැන තමයි කථා කරන්න තිශබන්ශන්. ණය ගැන කථා 
කර්ධදී අපි සියලුශදනාම ලආජා ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි යේකිසි 

්රමශේදයකට, යේකිසි ශවනසකට ශේ රට ශගනයන්න ඕනෑ 
කියලා මම පාමුශවන්ම ප්රකා  කරනවා.  

මට කථා කරන්න තිශබන්ශන් පුංචි ශවලාවක් නිසා,   කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වූ කථාව සංක්ක ේත කරලා  ඒ කථාව ශවනස ්
කරනවා.  අද වන විට අතුරු සේමත ගිණුමක් ශේ සභාවට 
දදිිකපත් කර තිශබනවා. ශේ වසශර් ශදසැේබර් මාසය ශවනකේ 

අපට ඒක අය වැයක් විධියට සලකන්න පුළුවන්.  

අශේ පුත්තලම දිස්ත්රික්කයට බලපාන කාරණාවක් ගැන මම 
ඔබතුමන්ලාට කියන්නේ. කල්පිටිය ප්රශ්ධ ශේ ශේ ශවනශකොට 
ශගොවිතැන් කරන වි ාල පිිකසක් දන්නවා. එම ප්රශ්ධ ශේ 

23,000කට වැඩි ශගොවීන් පිිකසක් දන්නවා. නමුත් ශේ ප්රශ්ධ යට 
අද වන විට ශපෝගලක්වත් ශපොශහොර ලැශබන්ශන් නැහැ. 
ශපොශහොර ලැබීම සේපූර්ණශයන්ම නැවතිලා තිශබනවා. 

කෘක කර්මයට අයත් එක් එක් කාර්යාලවලින් දදිිකශේදී ශපොශහොර 
ලබා ශදනවා කියලා ශපොශහොර සැපයුම සේපූර්ණශයන්ම නතර 
කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ කාලය ශගොවිතැන 

සේපූර්ණශයන්ම කලා වැටිලා තිශබන කාලයක්.  මම දල්ලීමක් 
කරනවා, ශේ සේබන්ශව වග කියන ගරු අමාතතුමන්ලා ඇස ්
ඇරලා බලන්න කියලා. ශමොකද, ශේ සේබන්ශව අද වි ාල 

ප්ර න්යක්  තිශබන නිසා. [බාශා කිරීමක්] ගරු රාජ ඇමතිතුමනි, 
ඒක ඇත්තද, නැ්ධද කියලා ඔබතුමා කරුණාකරලා කල්පිටිශයන් 
විමසා බලන්න. මම ඒ ගැන කරුණු කාරණා දන්නා නිසායි 

ඔබතුමාට කථා කශාේ. ඔබතුමාට තිශබන්ශන් ශේ  ප්ර න්ය 
විසඳන්නයි. ශේ ගැන කථා කරනවාට වලා ශහොඳයි තමුන්නාන්ශසේ 
දඳගන්න එක. 
 

 ුණ  ගෙවහ්ාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා ෙහ්තා (ගපවගහ්වර 
නිෂ්පාදන හ්ා සැපයුම්  රසායනික ගපවගහ්වර හ්ා කෘමි 

නාශ්ක ාාවිත නියාෙන රාජය අොතයතුො)  
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்ெொ  - உர 

உற்பத்தி ைற்றும் ெழங்கல்கள், இரசொயன உரங்கள் ைற்றும் 

கிருைிநொசினிப் பொெமன ஒழுங்குறுத்துமக இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

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

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ කථාව සේපූර්ණ 
අසතයක්. මට කථා කරන්න ශදන්න. 

 

 ුණ ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

හික, ඔබතුමා කියන්න. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා මට මශේ  
ශවලාව ශදන්න. 

 

 ුණ ගෙවහ්ාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்ெொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, යේ ශපොශහොර හිඟයක් 

තිශබන බව ඇත්ත. ශමොකද, පසුගිය කාලශේ ශමතුමන්ලාශේ 
රජය  මිනන් ශපොශහොර ශගන්වපු සමාගේවලට සල්ලි ශගේශේ 
නැහැ. ඒක තමයි පාමුවැනි කාරණය. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 ුණ ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඒවා ගැන කථා කරන්න ශනොශවයි තමුන්නාන්ශසේලා පත් 
කරගත්ශත්. තමුන්නාන්ශසේලාට ජනතාව තුශනන් ශදකක බලයක් 
දීලා පත්කර ගත්ශත් දස්ශසල්ලා සිදුවුණු ශ්ධවල් ගැන කථා 

කරන්න ශනොශවයි ශන්.  
 

 ුණ ගෙවහ්ාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்ெொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ශපෝගලක් දන්නශකෝ, ගරු මන්ත්රීතුමා. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, ශපොශහොර බින්දුවක්වත් නැහැ කියන්ශන් 

පට්ටපල් ශබොරුවක්.  

 
 ුණ ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

කලින් රජය මුදල් ශනොශගවපු කථාවක් ශනොශවයි ශන් දැන් 
කියන්න තිශබන්ශන්.  

 

 ුණ ගෙවහ්ාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்ெொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශේ සභාව ශනොමඟ යවන්න එපා. 

 

 ුණ ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

වැල බැික නේ දාලා යන්න. තමුන්නාන්ශසේ ශවන ශකශනකුට  
බාර ශදන්න. ශබොරුවට කියවන්න එපා.  

 
 ුණ ගෙවහ්ාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்ெொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

වැල බැිකද, පුළුවන් ද කියන එක අපි පසශ්සේ ශපන්වන්නේ. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කථාව කරශගන යන්න. 

 
 ුණ ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

තමුන්නාන්ශසේලාට ජනතාව තුශනන් ශදකක බලයක් දුන්ශන් 
ඕවා කිය කියා දන්න ශනොශවයි. වැල කරන්නයි බලය දුන්ශන්. 

ශමශහම ශදයක් ඒ ප්රශ්ධ ශේ තිශබනවා. ඔබතුමා කථා කරලා ශේ 
ගැන අහන්න. කරුණාකරලා දුරකථනය පාවිච්චි කරලා කථා 
කරලා අහන්න. නිකේ ගණන්කාර පාට් දාලා ශේක කරන්න බැහැ. 

රට කරන්න ශවන්ශන් රශට් ජනතාවට ඕනෑ විධියට මිසක් 
තමුන්නාන්ශසේලාට ඕනෑ විධියට ශනොශවයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
මම කියපු ප්ර න්ය ගැන ශසොයා බලා ඔබතුමා කටයුතු කරන්න.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ආනවිලුන්දාව කියන්ශන් 

රේසා ශතත්බිේ ප්රශ්ධ යක්.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 
තිශබනවා. 

 ුණ ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ශේ ස්ථානයට 
ගිහින් බලන්න, ශේ තැන ලංකාශේ දතාම අලංකාර ස්ථානයක්    
සුන්දර තැනක්. ශමතැනට ශවනත් රටවලින් එන කුරුල්ශලෝ ටික  

දැක්කා නේ, ඒ විතරක් ඇති. ශමතැන පිහිී ම හික ලසස්නයි. ගරු 
රාජ අමාතතුමනි, මම ඒ ගැනත් එක කාරණාවක් කියන්න 
ඕනෑ. ශේ ගැන ඔබතුමා විශ ේෂශයන්ම උනන්දු ශවන්න. ශේක 

ශ්ධ පාලනඥයන් විතරක් ශනොශවයි, නිලශාිකම්ත් හවුල් ශවලා 
කරපු වැලක් හැටියටයි අපි දකින්ශන්. ශහේතුව, මීට ශපර අපි ශේ 
ස්ථානය ආරක්ෂා කර ගනි්ධදී, ශකශනක් එතැන පුංචි වාකින් 
මාළුශවක් ඇල්ලුවාය කියලා ඒ මම්ස්සයා ූලඩුව ඇතුාට දාපු 

නිලශාිකන් දන්නවා. එතශකොට අද ශමවැනි ශදයක් සි්ධශ 
ශවනකේ ඒ අය ඒක දැක්ශක් නැහැ කියන්ශන්  මහා විහිළුවක්.  
එම සථ්ානශේ "ආනවිලුන්දාව අභය භූමිය - වනසතුන්, 

කුරුල්ලන්, දලයේ කිරීම ශහෝ අල්ලා ගැනීම, බිත්තර, ූලඩු එකතු 
කිරීම, ගස් කැපීම, ගිනි දැල්වීම, පස්, ගල්, වැලි දවත් කිරීම, 
ශගොලනැිනලි දදිකිරීම සේපූර්ණශයන්ම තහනේ" යම්ශවන්  

ශබෝ්ග එකක් ගහලා තිශබනවා. කවුද ඒ ශබෝ්ග එක ගහලා 
තිශබන්ශන්? අශක්ෂ ජනරාල්, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ශදපාර්තශේන්තුව. ශේ  කාර්යාලය තිශබන්ශන් ඈත ශනොශවයි. 

ශේ කාර්යාලය තිශබන්ශන් ාඟ තැනක. එශහම නේ, ශේ අභය 
භූමිශේ ශමතරේ ප්රමාණයක් ශලෝසර් කරලා දවර කරනතුරු ශේ 
ශගොල්ලන් නිදා ශගන සිටියාද? ශේක මහා පාපයක්.  ශේක 
තමුන්ශේ අේමා, තාත්තා මැරුවා වාශේ තමයි. ශ්ධ පාලනය 

පැත්තකින් තියන්න. අපි සියලුශදනාම ශේ කරන්ශන් තාවකාලික 
වැලක්. හැබැයි, අපි ශේ තාවකාලික වැශ්ගදී දසශ්සල්ලාම ශේ 
රටට ආදරය කරන්න ඕනෑ   ගහ-ශකොාට ආදරය කරන්න ඕනෑ, 

සතා-සිේවාපාට ආදරය කරන්න ඕනෑ. ශේ ස්ථානය 
සේපූර්ණශයන් විනා  කරලා තිශබනවා. මීට ශපර ශේ ස්ථානය 
දැකපු ශකනකු විධියට මට හිශතන්ශන්, ශේ තරේ පාපයක් 

කවුරුවත් කරගත්ශත් නැහැ කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ශේ සේබන්ශව ගන්නවාය කියපු තීන්දුව ශදස දතාම  
විමසිලිමත්ව ඇස් ඇරශගන අපි බලාශගන දන්නවා. 

කරුණාකරලා ඔබතුමා ඒ සඳහා තීන්දුවක් ගන්න. ඔබතුමන්ලාට 
ජනතාව තුශනන් ශදශක් බලයක් දුන්ශන් ඒ නිසාය කියන එක  
විශ ේෂශයන්ම සිහිත් කරන්නට ඕනෑ. 

 

 ුණ ආර්.එම්.. .බී. රත්නායක ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம்.சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. R.M.C.B. Rathnayake)  

ගරු ශහක්ටර් අේපුහාමි මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම 

ස්තුතියි. මම දතා වගකීශමන්  කියනවා. එම ස්ථානය නි රීක්ෂණය 
කිරීම සඳහා ශහට උශ්ධට මම එතැනට යනවා. තරාතිරම මට 
වැලක් නැහැ. පිකසරය විනා  කරන කවුරුන් ශහෝ දන්නවා නේ 

ඒ ගැන රටට ශහළි කරනවා වාශේම,  ඒ සේබන්ශශයන්  උපිකම 
නීතිය ක්රියාත්මක කරනවා.  

 

[අ.භා.1.16] 

 

 ුණ (ෙහ්ාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) திஸ்ஸ ெிதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ස්තුතියි.  

මම අද ශේ ගරු සභාශේ කථා කරන ශමොශහොත  අප රට 

දතාම දරුණු ආර්ිකක අර්ුදදයකට මුහුණ ශදන ශමොශහොතක්. 
ඇත්ත ව ශයන්ම අශේ රට පමණක් ශනොශවයි, මුළු ශලොවම 
ආර්ිකක අවපාතයකට ලක් ශවලා තිශබනවා. ශේ තත්ත්වය හරහා 
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අප සියලුශදනාටම -විශ ේෂශයන් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ අප 

සියලුශදනාටම- වි ාල වගකීමක් තිශබනවා, අප රට පත් වී 
තිශබන ශේ තත්ත්වශයන් ශගොලගැනීමට.  පසුගිය ආ්ඩඩුව 
ශකශරහි ජනතාවශේ වි ව්ාසය බිඳ වැටිලා, ශමවර අශේ 
ආ්ඩඩුවට තුශනන් ශදකක බලය ලබා දීලා තිශබනවා.  ඒ නිසා 

ශේ දරුණු, අපහසු තත්ත්වයට මුහුණ දීලා, ශලෝකය වැටිලා 
තිශබන වශාේ ශකොටසක් හැටියට අශේ රට වැටිලා තිශබන ශේ 
තත්ත්වශයන්  ශගොලගන්න අශේ ආ්ඩඩුවට වි ාල වගකීමක් 

තිශබනවා. ශේ තත්ත්වය තව තවත් දරුණු ශවන්න පුළුවන්. 
ශමොකද,  ශකොවි්ග-1.  සඳහා එන්නතක් ශසොයා ගත්තත්,  තව 
අවුරුදු ශදකකටවත් ශේ ප්ර න්ය අවසන් ශවන්ශන් නැහැ. ශේ 

තත්ත්වයට මුහුණ ශදන්න අපි සියලුශදනාම අත්වැල් බැඳශගන 
ක්රියා කරන්න ඕනෑ.  

වර්තමාන ආ්ඩඩුව දැන් නිවැරදි ගමනක් යන්න පටන් ශගන 

තිශබනවා.  විශ්ධ  බඩු ශගන්වීම පුළුවන් තරේ නතර කරලා 
ශ්ධය ය ආර්ිකකය නැවත දියුණු කරන්න පියවර ශගන තිශබනවා.  
ඒක නිවැරදි ප්රතිපත්තියක්. ඒ සේබන්ශශයන් කැබිනට් 
අමාතවරුන්ටත්, අශනක් ඇමතිවරුන්ටත් ශලොකු වගකීමක් 

පැවිකලා තිශබනවා. මම ආ්ඩඩුශේ හිටියත්  එතැන නැතිවීම ගැන 
මම කනගාටු ශවනවා. මම විදා හා තාක්ෂණ අමාතවරයා ශවලා 
හිටපු කාලශේ දී විදාතා සේපත් මාශසථ්ාන හරහා 

වවසායකයන් 12,300 ශදශනකු  අප රට තුා දස්මතුවීමට 
මාර්ගය සැලැස්සුවා. මම SLINTEC වැනි  උසස් තාක්ෂණ 
මශසථ්ානයක් විවෘත කරලා, ඒ හරහා රට තුා අශේ අමු්රවවලට 

වැඩි වටිනාකමක් ලබාගත හැකි මාර්ගයක් විවර කාා. නමුත්, ඒවා 
ඔක්ශකෝම අමතක කරලා මා  පැත්තකට දමලා තිශබනවා.  ඒ  
වුණත් අපි ලංකා සම සමාජ පක්ෂය හැටියට  ශේ අතුරු සේමත 

ගිණුමට අශේ සේපූර්ණ සහාය ශදන බව ශේ ගරු සභාශේ දී 
සඳහන් කරන්න කැමතියි. එපමණක් ශනොශවයි, දදිික අය වැයටත් 
අශේ සේපූර්ණ සහාය ලබා ශදන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

අපි එශහම කරන්ශන් ශේ ආ්ඩඩුව නිවැරදි ගමනක් යන්න පටන් 
අරශගන තිශබන නිසායි. ඒක  හිකයට කරන්නත් ඕනෑ. අපි 
ඒකටත් උපිකම සහාය ලබා ශදනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මට ලැබී තිශබන්ශන් සීමිත 

කාලයක් නිසා දතිික කාරණා ටික ශකටිශයන් කියන්නේ. දැන් 
අශේ රට ණය බශර් පතුලටම එිකලායි තිශබන්ශන්. අපට පසුගිය 
අවුරු්ධශ්ධ ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන හයක් ශගවන්න සිදු 

වුණා. ඒක, රට ඇවිත් තිශබන තත්ත්වය මනින්න පුළුවන් ශහොඳ 
ශකෝදුවක්. ශේ තත්ත්වය ශත්රුේ අරශගන, අපි ශකොශහොමද ශේ 
තත්ත්වශයන් ශගොල එන්ශන් කියලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 

නමුත් දැන් දදිිකපත් කර තිශබන්ශන් තව ණය ගැනීශේ 
ප්රතිපත්තියක්. මම ශේ ගැන කනගාටු ශවනවා. බදු ප්රතිපත්ති ගැන 
අලුත් පනත් හතරක් දදිිකපත් කිරීමට දැන් කටයුතු කරශගන 

යනවා. කැබිනට් ම්ඩලලයත් ඒ සඳහා සහශයෝගය ලබා දීලා 
තිශබනවා. කරුණාකර, ඒ ණය ගැනීශේ ගමන දැන් පුළුවන් තරේ 
නතර කරන්න කියා මම දල්ලීමක් කරනවා.  

දැන් තිශබන ආර්ිකක අර්ුදද හා සමාන, නැත්නේ ඊට වලා 

දරුණු තත්ත්වයක්  ආකාර්ය එන්.එේ. ශපශර්රා මැතිතුමා මුදල් 
ඇමති වී සිටි 1.ව2- 1.ව3 කාලශේත් තිුදණා. ඒ කාලශේ එතුමාට 
පුළුවන් වුණා, ඒ දරුණු ආර්ිකක අර්ුදදය තිශය්ධදිත් අශේ රට 

ආර්ිකක අතින් නිසි පිකදි කාමනාකරණය කර ගන්න. ශලෝකශේ 
දරුණු දශලෝරයක් තිුදණා. රන් පවුේ 3.කට තිුදණු  සීනි ශටොන් 
එක රන් පවුල් 600ක් දක්වා දහා ගිහින් තිුදණා. ශලෝකශේ දහස ්

ගණනක් ශදනා බලගින්ශන් මිය ගියත්, ලංකාශේ 
එක්ශකශනක්වත් බලගින්ශන් මිය ගිශේ නැහැ. එවන් තත්ත්වයක් 
තියාගන්න පුළුවන් වුශ්ඩ ලංකාව නිවැරදි ආර්ිකක ප්රතිපත්ති 

අම්ගමනය කා නිසායි. එදා සමුපකාර වාපාරය  ක්තිමත් කරලා 

තිුදණා. ශනොමිශල් සහල් ශසේරුවක් දුන්නා. දතින්, ශේ වාශේ 

ප්රතිපත්තිවලට දැන් ශමොකක්ද කරන්ශන්?   
 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් තිශබනවා.  

 

 ුණ (ෙහ්ාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) திஸ்ஸ ெிதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මට විනාඩි 10ක කාලයක් 
ශවන් කර තිුදණා. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි නවයක කාලයක් 

තිශබන්ශන්.  
 

 ුණ (ෙහ්ාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) திஸ்ஸ ெிதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  
ශේ කාලශේදී අපි කා යුත්ශත් සාමාන ජනතාවශේ කර මත 

බර පැටවීම ශනොශවයි. අපි කා යුත්ශත් ශපොශහොසතුන්ට; සියයට 
1ක් වන ශකෝටිපති තීරුවට බර පැටවීමයි. බදු ප්රතිපත්තිය ශවනස ්
කරනවා නේ, සියයට 18ක උපිකම බ්ධදක් විතරක් අය කරන්ශන් 
ඇයි? බ්රිතානය වැනි යුශරෝපා රටවල ඍජු බදු පැනවීශේ උපිකම 
සීමාව සියයට 4හයි. ස්කැන්ඩිශන්වියාම් රටවල ඒ ප්රමාණය 
සියයට 60යි. ආකාර්ය එන්.එේ. ශපශර්රා මැතිතුමා  මුදල් ඇමති 
ව ශයන් සිටි කාලශේ එය සියයට වහක් දක්වා දහා දැේමා. 
එශහම කරලා තමයි දුේපත් ජනතාවශේ බර ලිහිල් කශාේ. ඒ 
වාශේ ප්රතිපත්තියක් අපි දැන් ඇති කරන්න ඕනෑ.  
වවසායකයන්ට එයින් බාශාවක් වන්ශන් නැහැ. වාපාරයට වැය 
කරන මුදලට ඒ බදු අය ශවන්ශන් නැහැ. ඒ බදු අය ශවන්ශන් 
ශප ්ධගලික ආදායමට පමණයි. ශේ ගැන සලකා, අපි නිවැරදි බදු 
ප්රතිපත්තියක් ක්රියාත්මක කශාොත්, අපට ණය ශවන්න වුවමනා 
නැහැ. ආකාර්ය එන්.එේ. ශපශර්රා මැතිතුමා මුදල් ඇමති ව ශයන් 
සිටි කාලශේ අශේ රශට් ණය අඩුම මට්ටමට ශගනාවා. අය වැය 
පරතරයත් නැති කාා.  ශේ ආකාරයට නිවැරදි ප්රතිපත්ති 
ක්රියාත්මක  කරන්න කියා මම අශේ ආ්ඩඩුශවන් දල්ලා සිටිනවා. 
එය කශාොත් ශේ දරුණු අවපාතශයන් අශේ රටත්, ජනතාවත් 
සාශාරණ විධියකට ශේරා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැශබනවා. 
එය කිරීමට දැන් නිවැරදි මාර්ගය හැදිලා තිශබනවා. අපි 
සියලුශදනාම අත්වැල් බැඳශගන එය හිකයට ක්රියාත්මක කශාොත් 
තමයි ශේ ප්ර න් විස ශඳන්ශන්. එය කිරීමට අශේ ආ්ඩඩුශේ 
නායකයන්ට  ක්තිය, වශර්යය ලැශේවායි කියා ප්රාර්ථනා 
කරමින්, මශේ වකන සව්ල්පය  අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු  අශ ෝක්  අශේසිංහ මැතිතුමා.  

Order, please! ශේ අවස්ථාශේදී ගරු නිශයෝජ කාරක 
සභාපතිතුමා ූලලාසනයට පැමිශණනවා ඇති. 

 

අනතුුණව  ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවත් 
වූගයන්  නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො [ ුණ අුං ජන් රාෙනාදන් 
ෙහ්තා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசெ, குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் 
அெர்கள் [ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்] தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] took the Chair. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

[අ.භා.1.24] 
 

 ුණ අගශ්ෝක් අගේසිුංහ් ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு அசசொக் அசபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ගරු 
කථානායකතුමාටත්, නිශයෝජ කථානායකතුමාටත්, නිශයෝජ 
කාරක සභාපතිතුමාටත් සුබ පතන්න මා ශමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. අපරාජිතව තුන්වැනි වරටත් කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ 
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් පත්වීම සඳහා මට ඡන්දය 
ලබා දුන් කුරුණෑගල ආසනය ඇතුළු එම දිසත්්රික්කශේ සමසත් 
ජනතාවට මශේ ප්රණාමය  පුද කරන්නත් මා  ශමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා.   

අශේ රශට්  උත්තරීතර  ලියවිල්ල, නීතිය ශලස හඳුන්වන්ශන් 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාවයි. ශේ ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව උල්ලංකනය 
කරන්න රශට් කිසිම පුරවැසියකුට  අයිතියක්  නැහැ.  එය, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු  අග්රාමාතතුමා, කැබිනට් ම්ඩලලය,   
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් ඇතුළු  සමසත් රශට් ජනතාවට ශපොදුයි.  
ශේ නීතිය, අශේ ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව කිසි ශකශනකුට 
උල්ලංකනය කරන්න බැහැ. නමුත් මම වගකීශමන් කියනවා, 
පාර්ලිශේන්තුවත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුශදනාත් ශේ 
වන විට ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව උල්ලංකනය කරමින් සිටින බව.  
ඊට ශහේතුව ව ශයන් මම දක්වන්ශන්  පසුගිය දිනවල 
පාර්ලිශේන්තුව ශනොමඟ යවලා, මුදල් වියදේ කරමින්  යේ යේ 
තීන්දු  ගැනීමයි.   

ශේ වන විට  අතුරු  සේමත ගිණුමක් දදිිකපත් කර තිශබනවා. 
ඒ අතුරු සේමත ගිණුම පිළිබඳවත් යේ යේ ප්ර න් තිශබනවා.    
පසුගිය රජය 201. ඔක්ශතෝබර් 23වන දා අතුරු සේමත ගිණුමක  ් 
දදිිකපත්  කාා. එම අතුරු සේමත ගිණුශමන්, ශමම වසශර්  අශප්රේල් 
මාසශේ 30වැනි දා දක්වා වූ කාලය සඳහා වියදේ ශවන් කර 
තිුදණා. පාර්ලිශේන්තුව ශමම වසශර් මාර්තු මාසශේ 02වැනි දා 
විසුරුවා හැිකයා. එම අතුරු  සේමත ගිණුශමන්, අශප්රේල් 30වැනි දා 
දක්වා මුදල් වියදේ කරන්න  බලය ලබා දී තිුදණා. නමුත්, මුදල්  
වියදේ කිරීශේ බලය ලබා ශදමින් භා්ඩලාගාර ශල්කේවරයා විසින් 
මාර්තු මාසශේ සියලු අමාතාං  ශල්කේවරුන්ට ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථාශේ 1හ3 වන වවසථ්ාව යටශත් ලිපියක්  දදිිකපත් කාා. 
ඒක තනිකර නීතිවිශරෝනත ලියවිල්ලක්. ඒ සඳහා බලය ලබා දුන්ශන් 
ශකශසේද? රාජ ූලල පිළිබඳව සේපූර්ණ බලය තිශබන්ශන් 
පාර්ලිශේන්තුව සතුව බව අශේ  ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ 148වන 
වවස්ථාශේ  සඳහන් ශවනවා.  එම නිසා, පාර්ලිශේන්තුව විසින් 
අම්මත ශනොකර, අශප්රේල් 30වන දායින් පස්ශසේ මුදල් වියදේ 
කරන්ශන් ශකශසේද?  නැවත පාර්ලිශේන්තුව රැස ් වුශ්ඩ පසුගිය  
අශගෝස්තු 20වන දායි.  අශප්රේල්  30වන දා සිට අශගෝස්තු 20වන දා 
ශතක්  ශේ රශට් මුදල් වියදේ කශාේ කාශේ අම්මැතිය ඇතිවද? ඒ 
සඳහා පාර්ලි ශේන්තුශේ කිසිම අම්මැතියක් ලැබී  නැහැ   
කථානායකවරයා ඒ අම්මැතිය ලබා දීලා  නැහැ  මුදල් ඇමතිවරයා 
warrant එකක්  නිකුත් කර නැහැ. Warrant එකක් නිකුත් 
කරන්ශන් නැතිව, මහා  භා්ඩලාගාරශේ  ශල්කේවරයාට  මුදල් 
වියදේ කිරීශේ බලයක් ලබා  ශදන්න බැහැ.   

එවැනි තත්ත්වයක් යටශත් ඒක කශාේ  ශකශසේද?  
විශ ේෂශයන්ම,  බලයක් නැතිව භා්ඩලාගාර ශල්කේවරයා ශේ  
මුදල් වියදේ කරන්න මහ බැංකුවට නිශයෝග දුන්ශන් ශකශසේද?  
ශමම වසශර් අශප්රේල් 30වන දා සිට  ණය සීමාවක් අම්මත කරලා  
නැහැ.  

අපට පැහැදිලි කර ගත යුතු තවත් කාරණයක් තිශබනවා.  
රුපියල්  බිලියන 1,300ක ණයක් ගන්න ශමවර  අතුරු  සේමත 
ගිණුශමන් අම්මැතිය දල්ලනවා.  ඒ වාශේම එහි තවත් තැනක, 
"වැඩිමනත්" කියලා වකනයකුත් සඳහන් කරලා රුපියල් බිලියන 
වහ0ක  ණයක් ගන්න අවසර දල්ලා තිශබනවා. රුපියල්  බිලියන 
1,300ක් කියන්ශන් ශකෝටි 130,000ක්.  රුපියල් බිලියන වහ0ක් 
කියන්ශන් ශකෝටි වහ,000ක්. ඒ ප්රමාණ ශදක එකතු කාාම විතරක්  

රුපියල් බිලියන  2,000කට වැඩියි. රුපියල් ශකෝටි ශදලක්ෂයකට 
වලා ඒක වැඩියි. පසුගිය රජය දදිිකපත් කා අතුරු සේමත 
ගිණුශමන් ශවනම රුපියල් බිලියන ව20ක් ණය ගන්න අම්මත 
කර ගත්තා. ඒ සියල්ලම එකතු කාාම රුපියල් බිලියන 2,වව0ක්. 
රුපියල් ශකෝටි ශදලක්ෂ හැත්තෑහත්දහසක් ශේ වසශර් ණය 
ගන්න අවසරය දල්ලා තිශබනවා. ලංකා දතිහාසශේ පාමුවැනි 
වතාවට රුපියල් ශකෝටි ශදලක්ෂ හැත්තෑහත්දහසක වි ාල ණය 
මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතිය දල්ලා 
තිශබනවා. ඒ වාශේම මම මුලින්ම  සඳහන් කාා වාශේ අශප්රේල් 
30වැනි දා සිට අශගෝස්තු 20වැනි දා දක්වා කිසිම ණය සීමාවක් 
අම්මත ශනොකර ශේ රශට් මුදල් වියදේ කර තිශබනවා. ශමය දතා 
ප්ර න්ගත තත්ත්වයක්. ශමයට වගකියන්ශන් කවුද? රජය ශේ 
සඳහා යේකිසි ශයෝජනාවක් ශගන ආශවොත් විපක්ෂයක් ව ශයන් 
අපි සහශයෝගය ලබා ශදනවා කියලා ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
උශ්ධ කියනවා මට ඇහුණා. ශේ රජය නීති උල්ලංකනය කරමින් 
දන්නවා. ශමවැනි නීති උල්ලංකනය කරමින් යන්න බැහැ.  "එක 
රටක්, එක නීතියක්" කියනවා. නමුත් නීතිය ශවනස්. ඊශේ 
ශපශර්දා මම දැක්කා, මාතශල් නගරාධිපතිතුමාට එක නීතියක්  
කුරුණෑගල නගරාධිපතිතුමාට එක නීතියක්. නමුත් "එක රටක්-
එක නීතියක්" කියලා තමයි කියන්ශන්. පටන් ගනි්ධදි කියන්ශන් 
එකක්, අන්තිමට ශවන්ශන් ශවන එකක්. මාතශල් 
නගරාධිපතිවරයාශේ වැල නතර කරලා තිශබනවා. නීතිවිශරෝධි 
වැල කරපු කුරුණෑගල නගරාධිපතිතුමාට කරශගන යන්න දීලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා නීතිවිශරෝධි වැලකරන්න එපාය කියා ශේ 
රජශයන් විශ ේෂශයන් මම දල්ලා සිටිනවා. ශේ  වගකීම දරන්ශන් 
කවුද? ඒ වගකීම  දරන්න කියලා  විශ ේෂශයන් දල්ලා සිටිනවා. 
ශබොශහොම සත්ුතියි. 
 

 ුණ ගරෝහ්ණ දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

 ුණ ගරෝහ්ණ දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා සඳහන් කාා 
තමන්ට ඕනෑ විධියට,-  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 

[අ.භා.1.30] 
 

 ුණ කාුංචන විගේගසේකර ෙහ්තා (විසිතුුණ ෙසුන්  මිරිදිය 

ෙත්සය හ්ා ඉස්සන් ඇති කිරීෙ  ීවවර වරාය සුංවර්ධාන  
බහුදින ීවවර කටයුතු හ්ා ෙත්සය අපනයන රාජය 

අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிசஜசசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள ெளர்த்தல், கடற்தறொழில் 

துமறமுகங்கள் அபிெிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் 

அலுெல்கள் ைற்றும் ைீன் ஏற்றுைதி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of Orna-
mental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery Har-
bour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 

Exports) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ශේ විවාදශේදී කථා 
කරන්න අවසථ්ාව ලබාදීම පිළිබඳව පාමුශවන්ම ඔබතුමාට  
ස්තුතිවන්ත වනවා. අභිනවශයන් පත්වුණු කථානායක ගරු 
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මහින්ද යාපා අශේවර්ශන මැතිතුමාටත්, නිශයෝජ කථානායක 

ගරු රංජිත් සියලලාපිටිය මැතිතුමාටත්, නිශයෝජ කාරක 
සභාපතිවරයා ව ශයන් පත් වුණු ඔබතුමාටත් සුබ පතන්න මා  
ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

විශ ේෂශයන්ම මාතර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව  ම ාා ශකශරහි 

වි ව්ාසය තබා එම දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන පාර්ලිශේන්තු 
මන්ත්රීවරයකු බවට නැවත වතාවක් පත් කරන්නත්, පසුගිය 
ජනාධිපතිවරණය වාශේම ශමවර මහ මැතිවරණය  තුළින් 

ලංකාශේ මැතිවරණ ශකොට්ෝාස 160 අතිකන් පාමුවැනි ස්ථානයට 
ගරු ලලස් අලහේශපරුම ඇමතිතුමා සංවිශානය කරන කඹුරුපිටිය 
ආසනය ඔසවා තබන්නත්, ඒ වාශේම, සරත් ද අල්විස් පාාත් සභා 

මන්ත්රීතුමා සංවිශානය කරන හක්මන ආසනය ලංකාශවන්ම 
ශදවැනි ස්ථානයටත්, ශදවිම්වර ආසනය සියයට හැත්තෑ හතරකින් 
සහ මාතර දිස්ත්රික්කය සියයට හැත්තෑ තුනකින් ජයග්රහණය 

කරන්න ඡන්දය ලබා දුන් ජනතාවට ශේ අවසථ්ාශේදී මශේ 
ශග රවයත්, ස්තුතියත් පා කරනවා.  

ශමම ආ්ඩඩුව ඇතුශාේ මටත් විසිතුරු මසුන්, මිිකදිය මත්ස 
හා දස්සන් ඇති කිරීම, නතවර වරාය සංවර්ශන, බහුදින නතවර 

කටයුතු හා මත්ස අපනයන රාජ අමාතවරයා ව ශයන් ඒ 
වගකීම ලබාදී මා ශකශරහි ඒ වි ව්ාසය තැබීම පිළිබඳව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අග්රාමාතතුමාටත්  ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අශේ ගරු අශ ෝක් 
අශේසිංහ මන්ත්රීතුමා විශ ේෂශයන්ම නීතම්ූලලභාවය සහ 
ගම්ශදම් පිළිබඳව දීර්ක කථාවක් කාා. නීතම්ූලලභාවය පිළිබඳව 

යේකිසි ගැටලුවක් තිශබනවා නේ එතුමන්ලාට අධිකරණයට 
යන්න පුළුවන් , කිසි ගැටලුවක් නැහැ. පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශාේ වාද 
විවාද කර ගන්ශන් නැතිව අධිකරණය මිනන් ශමහි වලංුණභාවය 

පිළිබඳව තීන්දුවක් ලබා ගන්න.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම පසුගිය 
මැතිවරණ ප්රතිලලය දිහා බැලුවම ශපනී යන සුවිශ ේක  කාරණා 

ගණනාවක් තිශබනවා. පසුගිය ජනාධිපතිවරණශේදී වවැනි 
විශායක ජනාධිපතිවරයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපති ශගෝෝාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ශේ රශට් 6.ලක්ෂයක ජනතාව ඡන්දය ලබා 
දී තිශබනවා. ඒ වි ්වාසය තහවුරු කර තිශබනවා.  සාමානශයන් 

ජනාධිපතිවරණයකට පසුව ඊාඟට එන මැතිවරණයකදී ඕනෑම 
ක්ඩලායමකට -ආ්ඩඩුව ගත්තත්- ලැශබන ඡන්ද සං ාව 
අඩුවනවා. පාවිච්චි කරන ඡන්ද සං ාශේත් අඩුවක් ශවනවා. 

පාවිච්චි වුණු ඡන්ද සං ාව සියයට අටකින්, නවයකින් අඩු 
ශවනශකොට 6.ලක්ෂයකටම ආසන්න ප්රමාණයක් -6,8හ3,6.3ක්- 
ප්රති තය සියයට පනස ් නවය දක්වා වර්ශනය කරලා ගරු 

ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
අගමැතිතුමාත් ශකශරහි වි ව්ාසය තබා ශේ රශට් ජනතාව තව 
තවත් ඒ වි ව්ාසය තහවුරු කර තිශබනවා.  

පසුගිය මැතිවරණශේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ශප්රේමදාස 
මැතිතුමාත් වාර්තාවක් තබා තිශබනවා. එතුමා හැමදාමත් වාර්තා 
තබනවා. ජනාධිපතිවරණයට දදිිකපත් වන අශේක්ෂයකු ගන්න 
ඡන්ද සං ාව, ඊාඟ මැතිවරණශයන් පරාජයට පත් වුණාට පසුව 

අඩු ශවනවා. නමුත්, එතුමා වාර්තාවක් තබා තිශබනවා. පසුගිය 
ජනාධිපතිවරණශේදී එතුමා හ,හ64,000ක ඡන්ද ප්රමාණයක් 
ගන්නවා. එය සියයට 42කට ආසන්න ප්රමාණයක්. ඒක ඡන්ද 

විසිහත් ලක්ෂය දක්වා අඩු වනවා විතරක් ශනොශවයි, එතුමා 
ජනාධිපතිවරණශේදී ගත්ත ඡන්ද සං ාවට වැඩිය එතුමාට අහිමි 
වුණු ඡන්ද සං ාව ශේ මහ මැතිවරණශේදී වැඩි කර ශගන 

තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ වාර්තාවටත් හිමිකේ කියන නායකයකු බවට 

එතුමා පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ රශට් අලුතින් පත්වුණු 

ආ්ඩඩුව ශකශරහි රශට් ජනතාව පැහැදිලිව වි ව්ාසය තබා 
තිශබන බව ශපශනනවා. ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත්, 
මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාත් ඒ හවුල්කාර පක්ෂවල 
ක්ඩලායේ එක්ක ශේ රශට් දදිික වැල පිළිශවා ශගනයන්න 

තුශනන් ශදකක බලයක් දල්ලුවාම, ශේ රශට් ජනතාව ආසන 
1හ0ක බලයක් ලබා දී තිශබනවා.  ශේ රට භාර ගන්න අවස්ථාශේ 
තිුදණු අභිශයෝග ශනොශවයි, අද අපට තිශබන්ශන් ගරු නිශයෝජ 

කාරක සභාපතිතුමනි. ශේ ආ්ඩඩුව භාරගන්න ශවලාශේ, අතිගරු 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට භාරගන්න සිදු වුශ්ඩ 
සුළුතර ආ්ඩඩුවක් බව ඔබතුමාට මතක ඇති. ඒ අවස්ථාශේ 

මන්ත්රීවරු 22හක් සිටින පාර්ලිශේන්තුශේ ආ්ඩඩු පක්ෂය 
නිශයෝජනය කරන්න සිටිශේ මන්ත්රීවරු 8.යි. කථානායකතුමා 
හැරුණාම ආ්ඩඩු පක්ෂයට විරු්ධශව සටන් කරන්න විරු්ධශ 

පක්ෂය පැත්ශත් මන්ත්රීවරු 13හක් සිටියා. එතුමන්ලා අහනවා, 
පසුගිය මාස 4 තුා අය වැයක් දදිිකපත් කශාේ නැත්ශත්, අතුරු 
සේමත ගිණුමක් දදිිකපත් කශාේ නැත්ශත් ඇයි කියලා. ඔබතුමාට 
මතක ඇති පසුගිය ශපබරවාික මාසශේ අතිගරු ශගෝෝාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිතුමා 
හරහා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කා පිකපූරක 
ඇස්තශේන්තුව පවා පරාජයට පත්කිරීම සඳහා විපක්ෂය එදා 

උත්සාහ ගත්තා. ඒ නිසා අපට එය හකුළුවාගන්න සි්ධශ වුණා 
පමණක් ශනොශවයි, ශේ රශට් පාර්ලිශේන්තුව මාර්තු මා සශේ 
ශද වැනි දා විසුරුවා හැර මහ මැතිවරණයක් සඳහා යන්නත් සි්ධශ 

වුණා. පසුගිය මාස අට ගත්තාම, පාමුවැනි මාස තුන තුා අතිගරු 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට කටයුතු කරන්න සි්ධශ 
වුශ්ඩ සුළුතර ආ්ඩඩුවක් එක්කයි. අවසාන මාස පහ එතුමාට 

කටයුතු කරන්න සි්ධශ වුශ්ඩ මැතිවරණ කාලවකවාම්වක් තුා 
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව විවිශ නීතිරීති පනවන අතරතුරයි. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, you have two more minutes. 

 
 ුණ කුංචන විගේගසේකර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிசஜசசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දන්දික අම්රු්ධශ රාජ 
අමාතතුමාට නියමිත විනාඩි පහක කාලශයන් විනාඩි තුනක් මම 
ගන්නවා. එයින් විනාඩි ශදකක් ඩී.වී. කානක රාජ ඇමතිතුමාට 

ලබාශදනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
කටයුතු කරන්න සි්ධශ වුශ්ඩ පාර්ලිශේන්තුශේ බලයක් නැතිව, 
පාාත් සභාවත් විසුරුවා තිශබන ශවලාවකයි. එතුමා ශකොවි්ග - 1. 

වසංගතය හමුශේ ගත්ත සුවිශ ේෂී තීන්දු නිසා ශේ රශට් 
ජනතාවශේ ජීවිත ආරක්ෂා වුණා පමණක් ශනොශවයි, ශේ රශට් 
ජනතාවට යේ යේ වරප්රසාද ලබාශදන්නත්  පුළුවන් වුණා. සමෘ්ධධි 

ප්රතිලාභීන්ට පමණක් ශනොව  දීමනා අහිමි වුණු, ජීවන බර තිුදණු 
ශබොශහෝ ශදශනකුට රුපියල් පන්දහශසේ දීමනාව ලබාශදන්න 
කටයුතු කාා. එපමණක් ශනොශවයි, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව හරහා 

සියයට හතරක කාරක ප්රාේශන ණය ශයෝජනා ්රමය යටශත් ශේ 
වනවිටත් රුපියල් බිලියන හැටඅටක පමණ මුදලක් බැංකු 
ප්ධශතිය හරහා ශේ රශට් වවසායකයන්, වාපාිකකයන් දිිකමත් 

කිරීමට නිදහස් කරලා තිශබනවා. අශගෝසත්ු මාසශේ 18වැනි දා 
ශවනශකොට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව හරහා ශේ රශට් බැංකු ප්ධශතිය 
තුළින් තවත් රුපියල් බිලියන තිහකට ආසන්න ප්රමාණයක් ලබා දී 

තිශබනවා. එශලස වාපාිකකයන්, වවසායකයන් 36,48.කට 
රුපියල් බිලියන සියයක මුදලක් අම්මත කරලා තිශබනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද මට නතවර 

කර්මාන්තය සේබන්ශව වගකීමක් පැවිකලා තිශබනවා. අශේ රට 
වශට්ම මුහුද තියාශගන පසුගිය අවුරුදු පහ ඇතුශාේ මත්ස 
ආනයනවලට අපි ශයොමුශවලා තිුදණා. ඒ නිසා ශේ රශට් මත්ස 
නිෂප්ාදනය කරනවා වාශේම, අපනයනය කරනවා වාශේම, 

ආනයන සීමා කරලා ශේ රශට් ආර්ිකකය  ක්තිමත් කරන 
්රමශේදයක් සකස් කිරීම තමයි අපට පැවශරන වගකීම වන්ශන්. 
අද ශේ රශට් දා ශ්ධය ය නිෂ්පාදනය තුා නතවර කර්මාන්තශේ අශේ 

දායකත්වය තිශබන්ශන් සියයට එකක් පමණයි. නමුත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාශේ නායකත්වය තුා, ඒ ප්රතිපත්ති තුා, දදිික අවුරුදු 
පහ තුා ශේ රශට් දා ශ්ධය ය නිෂප්ාදනයට ලබාශදන්න පුළුවන් 

දායකත්වය වැඩි කරන්න අපි කල්පනා කරනවා. අපනයන 
ශවශාඳ ශපොශාේදී නතවර කර්මාන්තශයන් අපි තවම උපයා ගන්ශන් 
ශලොලර් මිලියන ශදසිය හතළිහක මුදලක් පමණයි. එම ශලොලර් 

මිලියන ශදසිය හතළිහක මුදල අඩුම තරමින් ශලොලර් බිලියනයක් 
දක්වා වර්ශනය කර ගැනීම සඳහා ශකටි කාලීන වැල පිළිශවාක් 
අපි සකස් කරශගන යනවා.  

අද ශබොශහෝ ශදශනක් අහනවා, ඇයි ආනයනය සීමා කරලා 

තිශබන්ශන් කියලා. අපි අනව  ශ්ධවල් ශේ රටට ආනයනය 
කාාය කියන එක පසුගිය මාස පහ ඇතුශාේ ශේ රශට් ජනතාව 
ඔේපු කරලා තිශබනවා.  එශසේ ආනයන සීමා කිරීේ නිසා පසුගිය 

මාස පහ තුා ශේ රශට් මෑත දතිහාසශේ පාමුවැනි වතාවට 
ආනයන-අපනයන ශ ේෂය ශන අගයක් බවට පිකවර්තනය 
කරන්නත්,  ශලොලරය පාලනය කරන්නත් පුළුවන්කම ලැබිලා 

තිශබනවා. එතුමන්ලා අපට ආර්ිකකය භාරශදන ශවලාශේ ශකොවි්ග 
අනතුරක් තිුදශ්ඩ නැහැ, ශේ රශට් ආර්ිකක අර්ුදදයක් තිුදශ්ඩ 
නැහැ, ශලෝක ආර්ිකක අර්ුදදයක් තිුදශ්ඩ නැහැ. 2014 අවුරු්ධශ්ධ 

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ශේ රශට් ආර්ිකකය 
භාරශදනශකොට සියයට හයයි ද ම හතරක තිුදණු ආර්ිකක වර්ශන 
ශේගය පසුගිය ආ්ඩඩුශේ හිටපු ශමතුමන්ලා සියයට ශදකයි ද ම 

තුන දක්වා අඩු කාා. සියයට ශදකයි ද ම තුන දක්වා අඩු කාා 
පමණක් ශනොශවයි, දකුණු ආසියාශේ අවම වර්ශන ශේගය තිුදණු 
රට බවටත් ශේ රට පත්කාා. ඒ විතරක් ශනොශවයි ගරු නිශයෝජ 
කාරක සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 

නවයකදී ශේ රශට් ශලොලර් තුන්දහස් අටසිය දහනවයකින් 
වර්ශනය කරපු ඒකපු්ධගල ආදායම  පහුගිය ආ්ඩඩුව අවුරුදු 
පහකදී ශලොලර් තිස්තුනකින් පමණයි වර්ශනය කශාේ. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, ශමතුමන්ලා  ණය බර ගැන කතා කරනවා. අවුරුදු 
නවයකදී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා රුපියල් බිලියන 
පන්දහසක ණය ප්රමාණයක් ලබාශගන තිශබනවා. ශමතුමන්ලා 

අවුරුදු හතරහමාරකදී ඊට වලා ණය ප්රමාණයක් අරශගන ශේ රට 
තව තවත් ණය උුණලකට හිර කරන තත්ත්වයකට පත්කර 
තිශබනවා. ඒ නිසා අපිට අද පැවිකලා තිශබන එම අභිශයෝගය තුා, 

ශේ රශට් ශ්ධය ය කර්මාන්ත පමණක් ශනොව  නතවර කර්මාන්තය, 
කෘක  කර්මාන්තය, වැවිලි කර්මාන්තය, සංකාරක කර්මාන්තය දදිික 
අනාගතශේදී දියුණු කිරීශමන් ශේ රටට නැවත ආශයෝජකයන් 
ශගනැල්ලා ශේ රශට් ආර්ිකකය දියුණු කරන්න  සි්ධශ ශවලා 

තිශබනවා ඒක කරන්න පුළුවන් කියන වි ්වාසය අප තුා 
තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ දදිිකපත් කර තිශබන පිකපූරක 
ඇස්තශේන්තුව ඇතුාත විශ ේෂශයන්ම පසුගිය කාලශේ ශනොපියවූ 

මුදල්- [බාශා කිරීමක්] 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශමතුමන්ලා ශපොශහොර ගැන 
කතා කරනවා. අපි ආ්ඩඩුව භාරගන්න ශවලාශේදී ශපොශහොර 

සමාගේවලට රුපියල් බිලියන විසිහතරක මුදලක් ශනොපියවූ බිල් 
හැටියට තිුදණා. අඩුම තරමින් ශමතුමන්ලා අය වැයක් දදිිකපත් 
කරලා තිුදශ්ඩ නැහැ, අතුරු සේමත ගිණුමක් විතරයි පසුගිය 

අවුරු්ධශ්ධ දදිිකපත් කරලා තිුදශ්ඩ. ඒ සඳහා සූදානේ ශවලා 

තිුදශ්ඩ නැහැ. ඖෂශ සමාගේවලට රුපියල් බිලියන විසිපහක 

මුදලක් ශගවීමට තිුදණා. එම නිසා ශේ සියලු ශ්ධ අපි 
කාමනාකරණය කරගත යුතුයි.  රාජ ශසේවකයන්ශේ වැටුේ 
ශගවීේ පමණක් ශනොශවයි, අඩු ආදායේලාභී පවුල්වලින් තරුණ 
තරුණිවලයන් ලක්ෂයක් අලුතින් රාජ ශසේවයට බඳවා ගැනීමද සිදු 

කරනවා. රැකියා විරහිත උපාධිශාිකන් 60,000කට ආසන්න 
සං ාවක් බඳවා ශගන නැවත වතාවක් රාජ ශසේවය  ක්තිමත් 
කිරීමටශවයි අලුතින් රශජ ශසේමණක් ශන ශා අනාගත වැල 

පිළිශවාක් ක්රියාත්මක කරනවා. ඒ වාශේම, ශේ රශට් ජනතාව 
ලබා දී තිශබන ඒ සුවිශ ේෂී ජනවරම -තුශනන් ශදකක බලය- 
පාවිච්චි කරලා රශට් ආර්ිකකය නිවැරදි ගමන් මාර්ගයකට ශගන 

යනවා පමණක් ශනොශවයි, ශේ රටට අව  වවස්ථාවක් 
ශවම්ශවම්ත් අපි ශපනී දන්නවා.  

ශේ රශට් පාර්ලිශේන්තුශේත්, පාාත් සභාශවත් තිශබන 

මැතිවරණ ්රමය ශවනස් විය යුතුයි කියලා මම ශප ්ධගලිකව 
වි ව්ාස කරනවා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, පසුගිය 
පාර්ලිශේන්තුව පාවිච්චි කරලා ශමතුමන්ලා සියයට හ0:හ0 
පාාත්සභා ්රමයක් ශයෝජනා කා බව.  ඔවුන් පරාජයට පත් 

වුණත්, ජයග්රහණය කිරීම සඳහා  එදා දවශසේ සේමත කරපු පනත්  
සියල්ල ශවනස් කරලා, ශේ රශට් ප්රාශ්ධය ය ශල්කේ 
ශකොට්ෝාසයකට, ප්රාශ්ධය ය සභාවකට වග කියන පාාත් සභා 

මන්ත්රීවරශයක් පත් වන ්රමයක් ශවම්ශවන් ශේ පාර්ලිශේන්තුව 
කටයුතු කා යුතුයි කියන ශයෝජනාවත් දදිිකපත් කරමින්  
තමුන්නාන්ශසේලාට නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම 

නිහඬ ශවනවා 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Gunapala Rathnasekara. You have 

four minutes. 
 
[අ.භා.1.40] 

 

 ුණ බී.වයි.ජී. රත්නගසේකර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு பீ.மெ.ஜீ. ரத்னசசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ ශග රවනීය සභාශේ 

මාශේ මුල්ම කථාව පැවැත්වීමට අවසථ්ාව සලසා දීම 
සේබන්ශශයන් ඔබතුමාටත්, ආ්ඩඩු පක්ෂ ප්රශාන සංවිශායකතුමා 
ඇතුළු නිලශාික ම්ඩලලයටත් මම පාමුශවන්ම ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. දතිහාසශේ කිසිදාක මැතිවරණයකට දදිිකපත් වී 
ශනොමැති මා හට මනාප ඡන්ද 1,41,..1ක් ලබා දී කුරුණෑගල 
දිස්ත්රික්කශයන් තුන්වැනියා බවට පත් කා පඬුවසම්්වර ඇතුළු 

කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාවට මාශේ ප්රණාමය හා 
ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. සමහර අය මාශේ අශේක්ෂකත්වය 
දවත් කරන්න උත්සාහ දර්ධදීත් මා ශේ මැතිවරණයට දදිිකපත් 

කරන්න කැප වුණු අශේ ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අග්රාමාතතුමාටත්, පක්ෂශේ ජාතික සංවිශායක ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, දිස්ත්රික් නායක ශජොන්සට්න් ප්රනාන්දු 

මැතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ, 
දිස්ත්රික් සේබන්නතකරණ කමිටුශේ සභාපති ුරරය මට පිිකනැමීම 
සේබන්ශශයන් ද මම එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ශේ රට නිදහස ලබා අවුරුදු ව2ක් ගත වුණු තැන ජනතාව 

විසින් අපි වාශේ අය පාර්ලිශේන්තුවට එේශේ බලාශපොශරොත්තු 
රැසක් ඇතුවයි. ශේ රට යහපත් තත්ත්වයකට පත්කරන දැවැන්ත 
ශවනසක් සිදු කරයි කියන අදහස ඇතුව තමයි ජනතාව  අප ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට එේශේ.  
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[ ගරු කංකන විශආශසේකර මහතා ]  
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ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කුරුණෑගල 

දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව මුහුණ ශදන ගැටලු රාශියක් තිශබනවා. 
පානීය ජල ගැටලුව ඔවුන්ට දැවැන්ත අර්ුදදයක්. ඒ වාශේම වන 
අලි ගැටලුවත් දැවැන්ත අර්ුදදයක්. ඊශේත් නිකවැරටිශේ අහිංසක 
කාන්තාවක් ශේ වන අලි පහරට ලක් ශවලා ජීවිතක්ෂයට පත් 

වුණා. කෘක  කාර්මික ජල ගැටලුව ඔවුන්ට විසඳා ගන්නට තිශබන 
තවත් දැවැන්ත ප්ර ්නයක්. ශේ සියලු කරුණු-කාරණා ගැන 
කියන්න මට ලැබී තිශබන විනාඩි 4ක කාලය ඇත්තටම ප්රමාණවත් 

නැහැ.   

පඬුවසම්්වර ඇතුළු කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවත්, රශට් 
සමස්ත ජනතාවත් අශපන් බලාශපොශරොත්තු වන දැවැන්ත කාර්ය 

භාරයක් තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම කලක් රජශේ 
විගණකාධිපති ශදපාර්තශේන්තුශේ විගණන පරීක්ෂකවරශයකු 

ශලසත්, රජශේ ගණකාධිකාික ශසේවශේ ගණකාධිකාරීවරශයකු 
ශලසත් ශසේවය කාා. දන්පසුව ශ්රී ජයවර්ශනපුර වි ්වවිදාලශේ 
කාමනාකරණ අශයන හා වාණිවලජ විදා පීෝශේ ගණකාධිකාරී 
අශයන අං ශේත්, රාජ පිකපාලන විදා අශයන අං ශේත් 

පුරා අවුරුදු 30ක් ශජෂෝ් කිකකාකාර්යවරයකු ශලස ශසේවය කාා. 
දහා වැටුපක් සහිත ශග රවනීය රැකියාවක් පශසක දමා මා ශේ 
පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණිවලශේ ශේ ශ්රී ලංකා ්ධවීපය අවම ව ශයන් 

202හ ශවන ශකොට සංවර්ධිත රටක ශමහා මායිමටවත් ශගනයන්න 
අපට දායකත්වයක් ශදන්න පුළුවන් ශවයි කියන වි ව්ාසය 
ඇතුවයි. එම නිසා ජනතාව අප ශකශරහි තැබූ වි ව්ාසය කල 

ශනොකර, ශේ රශට් ශස භාග ශවම්ශවන් “ශස භාගශේ දැක්ම” 
ප්රතිපත්තිය පදනේ කරශගන රශට් දදිික ගමනට අශපන් දටු විය 
යුතු දායකත්වය ලබා ශදන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

අතුරු සේමත ගිණුමක් අද අපි සේමත කරනවා. එයින් අපට 
මුදල් වියදේ කිරීශේ බලය එනවා. අශේ රජය ආරේභශේදීම 
දැවැන්ත බදු සහනයක් දුන්නා. එම බදු සහනශේ ආර්ිකක ප්රතිලාභ 

අපට ලැශබන්න තව ටිකක් කල් යාවි. බදු ගාසත්ු පහත දැමීශමන් 
නැත්නේ බදු සහන ලබා දීශමන් රජශේ බදු ආදායම අඩු වන බව 
අපි කවුරුත් දන්නවා. එම නිසා ශේ ශමොශහොශත් අපි අතුරු සේමත 
ගිණුශමන් මුදල් ශවන් කර ගත්තත් මහා භා්ඩලාගාරයට එම මුදල් 

ලැබිය යුතුයි. ඒ නිසා ලැශබන මුදල දතාම අරපිකසස්මින් භාවිත 
කා යුතුයි. ජනතාවශගන් එකතු කරන බදු මුදශල් හැම 
රුපියලක්ම ශේ රටට ලලදායී ශසේවයක් දටු වන විධියට භාවිත 

කරන, රාජ අරමුදල් දතාම කාර්යක්ෂම හා සලලදායී ශලස 
භාවිත කරන ආන්ත්රණයක් අපට අව යි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශේ රශට් මකර කටවල් වාශේ තිශබන 

රාජ ආයතන කිහිපයක් අවුරුදු ගණනාවක් තිසශ්සේ දැඩි අලාභ 
ලබන තත්ත්වයක් තිශබනවා.  ශේ දැඩි අලාභ ලබන තත්ත්වශේ 
තිශබන රාජ ආයතනවල ලාභ ලැබීම ශකශසේ වුවත්, අවම 

ව ශයන් අලාභය අවම කරන ්රමශේදයක් ශහෝ අපට ඇති 
කරන්න ශවනවා. ඒ නිසා නව කාමනාකරණ ප්රශේ යක් ශේ 
සඳහා අපට අම්ගමනය කරන්න ශේවි.  ඒ වාශේම,  ආර්ිකකශේ 
දැවැන්ත අර්ුදදකාරී තත්ත්වයක් තිබියදීයි අපි ආ්ඩඩුව භාර 

ගත්ශත්. විපක්ෂශේ ඇතැේ අය  ආනයනය ශනොකිරීම ගැනත්, 
ශ්ධය ය නිෂප්ාදනය ශකශරහි එතරේ- 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 ුණ බී.වයි.ජී. රත්නගසේකර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு பீ.மெ.ஜீ. ரத்னசசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ශහොඳයි, ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපි වි ව්ාස කරනවා, ආනයන සීමා කරලා ආර්ිකකය ශගොල 
නංවන කාර්ය භාරයට අපි උර දිය යුතුයි කියලා.  අවසාන 

ව ශයන්  "ශස භාගශේ දැක්ම"  ශේ රශට් යථාර්ථයක් බවට පත් 
කිරීම සඳහා අප කටයුතු කා යුතුයි.   මින් දදිිකයට අනව  
වියදේ සිදු ශනොකර, හැම රුපියලක්ම ආර්ිකක ප්රතිලාභයක් 

ලැශබන විධියට ශයොදවා, ශේ රශට් ආර්ිකක ශස භාගයත්, 
සුරක්ක තභාවයත්  ශගොල නඟන්න අපට දිය හැකි සෑම 
දායකත්වයක්ම ලබා ශදන බව සඳහන් කරමින්  මට ශේ අවසථ්ාව 
ලබා දීම සේබන්ශශයන් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

You have four minutes. 
 
[අ.භා.1.4හ] 

 

 ුණ සුංජීව එදිරිොන්න ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீெ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  මශේ පරේපරාශේ 

ශකනකු ූලලාසනශේ දන්න ශවලාශේ මශේ මංගල කථාව කිරීමට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ආලේබර ශවනවා. ුදදු හාමුදුරුශවෝත් 
තමන්ට ලැුදණු පාමු අවසථ්ාව පාවිච්චි කශාේ කා ුණණ 
සලකන්නයි. ඒ නිසා මශේ මංගල කථාව අතුරු සේමත ගිණුමින් 

ශමපිට කෘතශේදීත්වය පා කිරීශේ කථාවක් කර ගන්න මා 
කැමැතියි.  

මශේ පාමු ස්තුතිය, ශ්රී ලංකා ශපොදු ජන ශපරමුණට 
ඓතිහාසික ජයග්රහණයක් ලබා ශදන්න උර දුන්ම් මශේ ආදරණීය 
කළුතර ජනතාවටයි. ඒ වාශේම, ශේ මැතිවරණ සටන ශමශහයවූ 
මශේ දිස්ත්රික් නායක ගරු ශරෝහිත අශේුණණවර්ශන මැතිතුමා 
ප්රමු  අද ශේ උත්තරීතර සභාවට ශත්රී පත්ව පැමිණිවල මශේ 
සශහෝදර මන්ත්රී ක්ඩලායම මම ශබොශහොම ආදරශයන් මතක් 
කරනවා. ඊාඟට, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශ්ඩ  ජයග්රහණය  
ශවම්ශවන් කළුතර දිස්ත්රික්කය තුා මැතිවරණ සටන ශමශහයවූ 
නමුත්, ජයග්රහණය අහිමි වුණු මශේ සශහෝදර අශේක්ෂක 
ක්ඩලායශේ දතිික සාමාජිකයන්ද මම ආදරශයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. නාමිකව ලලිත් වර්ණකුමාර, ජගත් අංගශේ, යසපාල 
ශකෝරලශේ, උශ්ධනි අතුශකෝරාල, කන්්රභාම් අධිකාරේ ගරු 
සශහෝදර අශේක්ෂකයන් සියලුශදනා මා දතාම ආදරශයන් මතක් 
කරන්නට කැමැතියි. ඒත් එක්කම මනාප ඡන්ද එක්ලක්ෂ පන්දහස ්
නවසිය හැත්තෑතුනක් ලබා දීලා ලංකාශේ අති ය තරගකාරී 
අශේක්ෂක ලැයිස්තුශේ දහාම තැනකට මා  ඔසවා තැබූ  
ආදරණීය කළුතර ජනතාවට මා දතාම ආදරශයන් ස්තුති කරනවා.  

 ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශේ ඓතිහාසික ජයග්රහණශේ මහා 
ශපොදු සාශකය වුණු අශේ සදාදරණීය නායක ගරු අග්රාමාත, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ බල 
සේපන්නම අශේක්ෂකයා ජනාධිපති අශේක්ෂකයා ශවච්ක 
ශවලාශේත් දතාම නිර්භීත විධියට අපි ශවම්ශවන්, ශේ රට 
ශවම්ශවන් ජනාධිපති අශේක්ෂකත්වය භාර ගනිමින් ශේ 
ඓතිහාසික ජාතික ජයග්රහණයට උර දුන්ම්, ඒ සඳහා ූලලික 
අවස්ථාව නිර්මාණය කා අතිගරු ජනාධිපති, ශගෝෝාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් මම ශබොශහොම ආදරශයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඒ වාශේම, ශප ්ධගලිකව මශේ ශ්ධ පාලන ජීවිතශේ තාත්තා 

වුණු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා  මම දතාම ආදරශයන් ශේ  
උත්තරීතර සභාව මැ්ධශ්ධ මතක් කරන්න කැමැතියි. 201හ ජනවාික 
නවවැනි දා උශ්ධ පාන්දර වන විට අපි ජනාධිපතිවරණය පැරදිලා 
ශ්ධ පාලන ව ශයන් බරපතා වසනයකට මුහුණ දීලා දන්න 

ශවලාශේ ශේ රශට් ශපොදු මහජනතාව ශවම්ශවන්, ශේ රශට් 
අනාගතය ශවම්ශවන් ශේ රටට අලුත් ශ්ධ පාලන වාපාරයක් 
නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ පිකපූර්ණ කීර්තිය අයිති වන්ශන් ගරු 

බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ටයි. එදා අපි පරාජයට පත් වුණු 
ශවලාශේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරාජය 
භාර ශගන මැදමුලන මහ ශගදර ගිය ශවලාශේ දඳලා එතුමන් 

ශහොයා ශගන මැදමුලන මහ ශගදරට ගිය අහිංසක මිනිසුන්ශේ 
අවංක මුහුණු මට මැවී ශපශනනවා.  ඒ  වාශේම, ශේ ශලෝකශේ 
බල සේපන්නම සයිබර් ශ්ධ පාලන අවකා ය ඇති කශාේ, ඒ 

අරගාය කශාේ මහින්ද රාජපක්ෂ කඳවුශර් සයිබර් බලකායයි. මා 
ඒ සියලුශදනාත් දතාම ආදරශයන් මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
වාශේම, ගරු දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන මැතිතුමා ප්රමු  එවක ඒකාබ්ධශ 
විපක්ෂය, වි්ධවතුන්ශගන්, වෘත්තිකයන්ශගන් සැදුේ ලත් සියලු 

සංවිශාන දතාම ආදරශයන් මතක් කරමින්, ශේ ඓතිහාසික 
ජයග්රහණය ශවම්ශවන් නිහඬව මහා ශසේවයක් දෂ්ට කා මශේ 
සශහෝදරයන් සියලුශදනාත්, ශනළුේ මාවත කාර්යාලශේ 

සශහෝදරයන් සියලුශදනාත් දතා ආදරශයන් සිහිපත් කරමින් මම 
නිහඬ වනවා. ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජ කාරක 
සභාපතිතුමනි. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mohan Priyadarshana De 

Silva. You have five minutes.  

 
[අ.භා.1.4.] 

 
 ුණ ගෙවහ්ාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා ෙහ්තා (ගපවගහ්වර 
නිෂ්පාදන හ්ා සැපයුම්  රසායනික ගපවගහ්වර හ්ා කෘමි 

නාශ්ක ාාවිත නියාෙන රාජය අොතයතුො)  
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்ெொ  - உர 

உற்பத்தி ைற்றும் ெழங்கல்கள், இரசொயன உரங்கள் ைற்றும் 

கிருைிநொசினிப் பொெமன ஒழுங்குறுத்துமக இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister of 

Production and Supply of Fertilizer and Regulation of 
Chemical Fertilizer and Insecticide Use)   

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ශේ අවස්ථාව ලබා 
දීම සේබන්ශශයන් ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ 

වාශේම, මා ශමය අවසථ්ාවක් කරගන්නවා, අශේ ගරු 
කථානායකතුමාට, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමාට සහ 
ඔබතුමාට ශුභාශිංසන පිිකනමන්නත්. මා තුන්ශවනි වතාවටත් 

පාර්ලිශේන්තුවට එවූ රත්ගම ආසනය ප්රමු  ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ 
ජනතාවටත් මම සත්ුතිවන්ත වනවා.  

ඒ වාශේම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ "රට හදන ශස භාගශේ 

දැක්ම" පිළිබඳ වි ව්ාසය තබා අශේ ආ්ඩඩුව පිහිටුවන්න 
අතිවි ාල ඡන්ද ප්රමාණයක් ලබා දුන් ශේ රශට් ජනතාවට අපි 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ශේ අවසථ්ාශේදී ශේ ආ්ඩඩුව අපට වගකීමක් 
පවරා තිශබනවා. ඒ වගකීේ පැවරීම සේබන්ශශයන් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ඇතුළු අශේ ආ්ඩඩුශේ සියලු නායකයන්ට අපි අශේ ශග රවය පුද 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ ගරු සභාවට අතුරු 

සේමත ගිණුමක් දදිිකපත් කිරීම පිළිබඳ විපක්ෂය කරුණු 
ගණනාවක් දස්මතු කරනවා අපි දැක්කා. ඊශේ එක් මන්ත්රීවරශයකු 
අහනවා අපි දැක්කා, "තමුන්නාන්ශසේලා අය වැයක් දදිිකපත් කශාේ 
නැත්ශත් ඇයි?" කියලා. අපි 201හ අවුරු්ධශ්ධ ශේ රශට් විපක්ෂය 

බවට පත් ශව්ධදී ආ්ඩඩුශේ බහුතර මන්ත්රීවරුන් පිිකස සිටිශේ 
අශේ පැත්ශත්යි. නමුත් අපට මතකයි, එදා දි න සියශේ අය වැය 
ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුා සේමත කරන්න අපි උදේ කා බව. අපි 

ශබොශහොම අවංකව එදා යහපාලන ආ්ඩඩුවට උදේ කාත්, 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රශට් ජනාධිපතිවරයා බවට 
පත් ශවලා සිටියදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දදිිකපත් කරපු 

පිකපූරක ඇස්තශේන්තුව සේමත කරන්න එදා බහුතරයක් සිටි 
විපක්ෂශේ උදවිය උදේ කශාේ නැති බව අපට මතකයි. ඒ වාශේ 
වටා පිටාවක තමයි අපි ශකොවි්ග වසංගත තත්ත්වය යටශත් 

මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා නැවත ආ්ඩඩුව ලබාගත්ශත්. අපි අද 
ශේ කාරණා සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

අශේ ආ්ඩඩුශේ දදිික සංවර්ශන වැල කිරීම සඳහා ශේ අතුරු 
සේමත ගිණුම දදිිකපත් කරන්න අපට සි්ධශ ශවලා තිශබනවා. 

ශේක අහේබයක් ශනොශවයි. ශේවා මීට ශපරත් වතා  ගණනාවකදී 
දදිිකපත් කර තිශබනවා. අප දන්නා විධියට 1.31 අවුරු්ධශ්ධ දඳලා 
12 වතාවක් අතුරු සේමත ගිණුේ දදිිකපත් කරලා තිශබනවා. 

එශලස අතුරු සේමත ගිණුේ දදිිකපත් කරලා ශේ රශට් සංවර්ශනය 
අ ්ඩලව දදිිකයට ශගන ගිහිල්ලා තිශබනවා. තමන්ශේ 
ශ්ධ පාලන එදිිකවාදිකේ පැත්තකට දමලා ශේ රශට් ජනතාවශේ 

මතයට ගරු කරලා ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ රට හදන 
වැල පිළිශවා ශවම්ශවන් අපට උදේ කරන්න කියන දල්ලීම ශේ 
රශට් විපක්ෂශයන් අපි කරනවා.  

ඒ වාශේම, සමහර මන්ත්රීවරු කියනවා අපි දැක්කා, අශේ 
ආ්ඩඩුශේ වැල පිළිශවා නිසා ශේ අවුරු්ධශ්ධ පාමුශවනි 
කාර්තුශේ දඳලා අශේ ආර්ිකක වර්ශන ශේගය සෘණ අගයක් 

ගත්තා කියලා. ඒක සේපූර්ණ අසතයක්. අපි පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ, ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රට භාරගන්න ශකොට 
ශේ රශට් ආර්ිකක වර්ශන ශේගය ඇර්කනිස්තානයටත් වලා අඩු 
බව. පාස්කු දිකදා එල්ල වූ ප්රහාරයත් එක්ක ශේ රශට් ආර්ිකක 

වර්ශන ශේගය සේපූර්ණශයන් ඇණ හිටියා, ගරු නිශයෝජ කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒ සියලු කාරණා නිසා තමයි ශේ රශට් සෘණ 
ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් ඇති වුශ්ඩ. ඊට පසුව ශකොවි්ග වසංගත 

තත්ත්වය ඇති වුණා. ශේකට පිළියමක් හැටියට ශගෝෝාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්ධය ය වවසායකයා දදිකයට ශගන යෑශේ, 
ශ්ධය ය ආර්ිකකය දදිිකයට ශගන යෑශේ වැල පිළිශවා  ක්තිමත් 

කර තිශබනවා.  

ශේ ගරු සභාශේදී ශපොශහොර පිළිබඳ ප්ර න්යක් මතු වූ නිසා 
මම ශේ කරුණත් කියන්න ඕනෑ. ශේ රටට ශපොශහොර ශගන්වූ ශේ 

රශට් ශකොේපැනිවලට පසුගිය ආ්ඩඩුව වි ාල හිඟ මුදලක් 
ශගවන්න තිශබනවා. ඒ මුදල ශනොශගවීම නිසා තවමත් ඒ 
ශකොේපැනිකරුවන් දැඩි අපහසුතාවකට පත් ශවලා දන්නවා. 
දතින් අපට වගකීමක් තිශබනවා, ඒ මුදල ශගවන්න. ඒ වාශේම 

ශකොවි්ග වසංගත තත්ත්වය ඇති වූ ශවලාශේ ශේ රශට් මිනිස්සු 
වි ාල ව ශයන් වගා ආර්ිකකයට  ශයොමු වුණා  කෘක  ආර්ිකකයට 
ශයොමු වුණා. එම නිසා ශපොශහොර භාවිතශේ යේ වැඩි වීමක් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම, ශේ රශට් ශපොශහොර අවභාවිතාවකුත් වන 
බව මා කියන්න ඕනෑ. අශේ ශගොවිශයෝ අව  ප්රමාණයට වලා 
ශපොශහොර ශයදීමක් කරනවා. ඒ සේබන්ශශයම්ත් අපි අවශානය 

ශයොමු කරන්න ඕනෑ. ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඒ 
කාරණයටත් ශේ ගරු සභාශේ අවශානය ශයොමු කරවන්න ඕනෑ. 
දැන් ශපොශහොර සහනාශාරයක් ලබා ශදනවා. හැබැයි, ශේ 

ශපොශහොර සහනාශාරය ශේ රශට් සල්ලිකාර වතු සමාගේ ද ලබා 

815 816 

[ ගරු සංජීව එදිිකමාන්න මහතා ] 
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ගන්නවා. අපට ශතොරතුරු ලැබී තිශබනවා, 201. අවුරු්ධශ්ධ වතු 

සමාගේවලට රුපියල් බිලියන 2.6ක සහනාශාර ලබා දීලා තිශබන 
බවටත්, 2020 අවුරු්ධශ්ධ ශේ වන ශකොට රුපියල් බිලියන 1.3ක 
සහනාශාරයක් ලබා දීලා තිශබන බවටත්. ශේ සේබන්ශශයන් අපි 
සියලුශදනාශේ අවශානය ශයොමු කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය 

කියමින්, ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්රමු  අශේ ආ්ඩඩුව ශේ 
රට හදන්න ශගන යන වැල පිළි ශවාට හැම ශදනාශේම  ක්තිය, 
සහශයෝගය ලබා ශදන්න කියන දල්ලීම දතාම ශග රවශයන් 

කරමින්, තමුන්නාන්ශසේලා හැමශදනාට සුබ අනාගතයක් ප්රාර්ථනා 
කරමින් මශේ අදහස් ප්රකා  කිරීම අවසන් කරනවා. ශබොශහොම 
ස්තුතියි. 

  
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. G.G. Ponnambalam. You 

have six minutes.  

 
 ුණ ජී.ජී. ගපවන්නම්බලම් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ஜ.ீஜ.ீ தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G. G. Ponnambalam) 
No, I have seven minutes, Sir.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, the allotted time has been reduced because of the 

delay that occurred earlier. 

 
[1.54 p.m.] 

 

 ුණ ජී.ජී. ගපවන්නම්බලම් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ஜ.ீஜ.ீ தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G. G. Ponnambalam) 
Okay, Sir. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I am glad to get 
to speak once again whilst you are in the Chair.  

I just wish to make a comment with regard to a remark 
made by Field Marshal Hon. Sarath Fonseka. He men-
tioned my name whilst he intervened in this Debate and 
gave me some advice to be cautious with what I say so 
that ethnic harmony can be maintained. I wish to point out 
to Field Marshal Hon. Sarath Fonseka that I am very cau-
tious about what I say; I am very  measured in what I say. 
I find it peculiar that he, of all people, can caution me 
because in his previous incarnation as the Army Com-
mander, he made it a point to point out that Sri Lanka is a 
"Sinhala tree" and that all others are "creepers and crawl-
ers" on that Sinhala tree, hardly words that come from a 
person who is not communal or racist, for that matter. 
Maybe, he has changed since he lost that post and had 
been in prison, but I find it very odd that he would have 
that advice to give me. 

Sir, as you know, the North-East is a part of this coun-
try that has faced a war and it has been a part of the coun-
try that has been deliberately destroyed. For 32 years, we 
have had a war and in the course of that 32 years when 
Field Marshal Hon. Sarath Fonseka was General Sarath 

Fonseka as the Commander of Jaffna at that time, the 
areas in the North-East were under a complete economic 
embargo. A litre of petrol during that embargo cost Rs. 
1,500. That was the condition that the North-East had to 
face. After 32 years of complete destruction, to expect 
that part of the country to be equated with the rest is just 
completely unfair. People have been lagging behind eco-
nomically for over 32 years and to expect them to com-
pete on an equal footing with the rest of Sri Lanka is just 
not possible. Therefore, it is important - I made this point 
and could not complete it during the Debate on the Gov-
ernment’s Policy Statement also - and fundamental that 
the North-East be seen separately, apart  from the rest of 
the country. There has to be special treatment given to 
that area; people’s economy has to be built up. Without 
protecting what they have and enhancing that economy, 
to expect them to compete on an equal footing will actu-
ally throw them into a cycle of debt, to a point where they 
cannot recover and eventually, they will be forced to 
leave the country. But, this Government as well as the 
previous Governments, including the Government that 
existed when His Excellency Maithripala Sirisena was 
President, did not do that.  

One of the communities that have been so badly af-
fected by this economic situation are the families of the 
disappeared because those family members, as you very 
well know, have lost their breadwinners. Most of the peo-
ple who had disappeared were breadwinners. So, those 
families are in a pathetic situation now. Their situation is 
so pathetic that for the last four years or more, they have 
literally been on the roads protesting and on the 30th of 
August, the International Day of the Disappeared will be 
observed. It is our view that their struggle must be com-
pletely supported. We will do that and we hope that the 
Government acts on these issues, but unfortunately the 
fact is that they are not going to. Therefore, the only way 
the families of the disappeared can seek justice is through 
an international investigation. Those are issues that we 
will continue to be strong on because that is the mandate, 
Sir, that the people have given us.  

Sir, there is also one other matter that I wish to raise: 
the question of political prisoners. Once again, the Tamil 
political prisoners who are under incarceration are the 
breadwinners of those families and those families have 
not been given justice for years. When convicts can be 
pardoned, to keep these political prisoners who actually 
do not have any evidence against them without being 
released, I think, is a crime and it must be addressed.  

Thank you.  

     ුණ ගරෝහ්ණ දිසානායක ෙහ්තා 

     (ைொண்புைிகு சறொஹண திஸொநொயக்க)   
     (The Hon. Rohana Dissanayaka)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
( ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Rohana Dissanayaka, what is your point of Order?  
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පාර්ලිශේන්තුව 

 ුණ ගරෝහ්ණ දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

තමුන්නාන්ශසේලා රට විනා  කාා. තමුන්නාන්ශසේලා ඒ ශ්ධ 
කාා.  අපි  එය පැහැදිලිව කියනවා. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, it is not a point of Order.  

Next, the Hon. Kulasingam Dhileeban. You have five 
minutes.  

 
[பி.ப. 2.00] 

 

 ුණ කුලසිුංහ්ම් තිලීපන් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு குலசிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கசள, 

ஜனொதிபதி ைற்றும் பிரதைர் உட்பட அமைச்சர்களுக்கும் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் எனது ெணக்கத்மதத்  

ததொிெித்துக் தகொள்கின்சறன். 

இன்று நொன் இந்த ஆசனத்தில் அைர்ெதற்குக் கொரணைொன 

எனது தசயலொளர் நொயகம் தகௌரெ அமைச்சர் டக்ளஸ் 

சதெொனந்தொ அெர்களுக்கும் சக சதொழர்களுக்கும் ைற்றும் ஈழ 

ைக்கள் ஜனநொயகக் கட்சிக்கு ெொக்களித்த அமனத்து 

உறவுகளுக்கும் இந்சநரத்தில் நன்றி கூறக் கடமைப் 

பட்டுள்சளன்.  ென்னியில் இதுெமர கொலமும் பல 

பிரச்சிமனகள் தீரொப் பிரச்சமனகளொகசெ இருந்து 

ெருகின்றன.  உொிமை! உொிமை! என்று சூசடற்றும் 

சபச்சுக்கமள ைட்டுசை கடந்த கொலங்களில் தைிழ் அரசியற் 

தமலமைகள் சிலர் ெழங்கியுள்ளனர். அப்படி ெழங்கியெர்கள் 

ைக்கள் நலனில் அக்கமறயின்றித் தைது சுகசபொக ெொழ்க்மக 

ெொழ்ெமதசய குறிக்சகொளொகக் தகொண்டுள்ளனர். சர்ெசதசம்! 

சர்ெசதசம்! என்று சர்ெசதசத்திற்கொகப் சபசுகிறொர்கள் அல்லது 

எமதப் சபசினொல் பத்திொிமகயின் முன்பக்கத்தில் தசய்தி ெரும் 

என்று ததொிந்துதகொண்டு ெிளம்பரத்திற்கொகப் சபசுகிறொர்கள்.  

ஆனொல், தைக்கு ெொக்களித்த ைக்கமள நடுத்ததருெில் ெிட ெழி 

தசய்கிறொர்கள்.  ைக்களுக்கு என்ன சதமெசயொ, அமதத் 

தொங்கள் தபற்றுக் தகொள்கிறொர்கள்; அனுபெிக்கிறொர்கள். 

இன்று ென்னி ைண் ெளைற்று ெறண்ட சதசைொகக் 

கொட்சியளிக்கின்றது. அன்று தகௌரெ ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அெர்களும் தகௌரெ டக்ளஸ் சதெொனந்தொ அெர்களும் 

பயணித்த கொலத்தில் எைது ெட ைொகொணம் கல்ெியில் 

முதன்மையொக இருந்தது. ஆனொல், தற்சபொது ெட ைொகொணம் 

கல்ெித் தரத்தில் பின்சனொக்கிச் தசன்றுள்ளது.  எனசெ,  

இவ்வுயொிய சமபயில் நொன் பின்ெரும் சகொொிக்மககமள 

முன்மெக்கின்சறன்.   

ென்னியில் கல்ெித் தரத்மத உயர்த்துெதற்கு ஆசிொியர் 

பற்றொக்குமறமய நீக்கி, பொடசொமலகள் புனரமைக்கப்பட்டுப் 

புதிய கட்டடத்ததொகுதிகள் கட்டப்படசெண்டும்; கடந்த 

ஆட்சியில் வீட்டுத்திட்டம் என்கின்ற தபயொில் ைக்கமளக் 

கடனொளியொக்கியதுசபொல் இல்லொைல், இந்த ஆட்சியில் வீடற்ற 

அமனத்து ைக்களுக்கும் தபறுைதியொன வீட்டுத்திட்டம் 

ெழங்கப்படசெண்டும்.  உமடந்த வீடுகள், கிணறுகள், 

ைலசலகூடங்கள் என்பன புனரமைப்புச் தசய்யப்படசெண்டும். 

எைது தகௌரெ தசயலொளர் நொயகம் டக்ளஸ் சதெொனந்தொ 

அெர்கள் உருெொக்கிய குடிசயற்றங்கமளத்தெிர, ென்னியில் 

இன்றுெமர செறு எந்தக் குடிசயற்றங்களும் முமறயொகச் 

தசய்யப்படெில்மல.  எனசெ, உப குடும்பங்களுக்கும் 

கொணியற்றெர்களுக்கும் வீட்டுத்திட்டத்துடன் கொணிகள் 

ெழங்கி, அடிப்பமட ெசதியுடன் குடிசயற்றங்கள் தசய்யப் 

படசெண்டும். ‘கம்தபறலிய’ என்ற திட்டத்தின்மூலம் 

அமைக்கப்பட்ட ைமழக்குக் கொணொைற் சபொகும் வீதிகள் சபொல் 

இல்லொைல், ெடக்கின் ெசந்தத்தில் ெழங்கப்பட்ட வீதிகள் 

சபொன்று தரைொன வீதிகள் ைீண்டும் எம்ைக்களுக்கு ெழங்கப் 

படசெண்டும். 

ென்னியில் உள்ள அரச திமணக்களங்களில் தெற்றி 

டங்கள் பல உள்ளன.  எனசெ, ென்னிமயச் சசர்ந்த தகுதி 

ெொய்ந்த, ஏழ்மை நிமலயில் உள்ள இமளஞர், யுெதிகமள 

உள்ெொங்கி அவ்தெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படசெண்டும். பிரசதச 

மெத்தியசொமலகளில் ைருத்துெர், தொதியர் பற்றொக்குமற 

கொரணைொக ைக்களுக்கொன சசமெகள் உொிய முமறயில் 

ெழங்கப்படுெதில்மல. உதொரணைொக, ைன்னொர் ைொெட்டத்தில் 

உள்ள இரமண இலுப்மபக்குளம் மெத்தியசொமல ததொடர்ந்து 

இரண்டு ெருடங்களொக நிரந்தர மெத்தியர் நியைிக்கப்படொைல் 

கிழமையில் ஒருநொள் ைட்டுசை மெத்திய சசமெ ெழங்கப்படும் 

நிமலயிலுள்ளது. இவ்ெொறு ென்னியில் பல்செறு 

மெத்தியசொமலகள் உள்ளன. எனசெ, இந்தப் பிரச்சிமன 

உடனடியொகத் தீர்க்கப்பட செண்டும். 

ென இலொகொெொல் ெயல் நிலங்களுக்குள் எல்மலக் 

கற்கள் இடப்பட்டுள்ளன. இெற்மற நீக்கி அக்கொணிகமள 

ைக்களுக்கு ஒப்பமடத்து ெருகின்ற சபொகம் தசய்ெதற்கு 

ெழி தசய்யசெண்டும். ெவுனியொெில் 140இற்கும் 

சைற்பட்ட குளங்கள் ென இலொகொெினரொல் ஆக்கிரைிப்புச் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. இெற்மற ெிடுெித்துப் புனரமைப்புச் 

தசய்யசெண்டும். அத்சதொடு, நீண்ட கொலைொகக் கொணி 

உொிமைப் பத்திரங்கள் கிமடக்கொத எம்ைக்களுக்குக் கொணி 

உொிமைப் பத்திரம்  கிமடக்க ெிமரந்து நடெடிக்மக 

எடுக்கப்படசெண்டும். 

ென்னியில் திறமையொன பல ெிமளயொட்டு வீரர்கள் 

இருந்தும் அெர்களின் திறமைக்சகற்ற ெளங்கள் இல்லொததொல் 

ைிகவும் சிரைத்திற்குள்ளொகிப் பலர் ெிமளயொட்டுத்துமறமய 

ெிட்டு ஒதுங்குகின்ற நிமலமையுள்ளது. சைீபத்தில் 

பொகிஸ்தொனில் ‘கிக் தபொக்சிங்’ சபொட்டியில் கலந்துதகொள்ள 

அமழப்புக் கிமடத்தசபொது, ைிகவும் சிரைத்திற்கு ைத்தியிசலசய 

அெர்கள் கலந்துதகொண்டு தங்கப்பதக்கத்சதொடு நொடு 

திரும்பினர். எைது பிரசதசங்கள் அதிகளவு கிொிக்தகட் 

வீரர்கமளக் தகொண்டிருந்தொலும் ைொெட்டந்சதொறும் சீரொன 

மைதொனம் இல்லொத நிமலயுள்ளது. எனசெ, இவ்வீரர்களின் 

எதிர்கொலம் சிறப்பொக அமைய அமனத்து ெசதிகளும் தசய்து 

தகொடுக்கப்பட செண்டும். 

தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கசள, ைக்கள் 

ைனங்கமள தென்ற இப்புதிய அரசொங்கம் எனது முதற்கட்டக் 

சகொொிக்மககமள ஏற்று, ெிமரெில் அெற்மற நிெர்த்தி தசய்து 

தருதைன்ற நம்பிக்மகயுடன் எனது கன்னி உமரமய நிமறவு 

தசய்கின்சறன்.  நன்றி. 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene. You have 

four minutes. 
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[අ.භා. 2.04] 

 
 ුණ ගකෝකිලා ගුණවර්ධාන ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சகொகிலொ குணெர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

මශේ මංගල කථාව අද දවශසේ කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු 
වනවා.  ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණු පක්ෂශේ නිර්මාතෘතුමන් වන 
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම ශේ ශවලාශේ දී 

විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමා ශේ දැවැන්ත පක්ෂය 
නිර්මාණය කරලා, වසර හතරක් යන්න කලින්  මැතිවරණ තුනක් 
ජයග්රහණය කරලා, ශේ රට දැවැන්ත ජයග්රාම් මාවතකට 

ශගශනන්න කටයුතු කාා. ඒ වාශේම, පසව්ැනි විශායක 
ජනාධිපතිතුමා වූ වර්තමාන අග්රාමාත ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ  
මැතිතුමාත් මම ශේ ශවලාශේ දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ශේ රශට් 

ජනතාවශේ පරමාදර්ය  නායකයා හැටියට ශේ රට හික මාර්ගයට 
ශගනයන්න එතුමා කටයුතු කාා. ශේ රශට් තිුදණු දැවැන්ත 
යු්ධශය  අවසන් කාා වාශේම,  එතුමා ශේ ආර්ිකක යු්ධශයත් 
අවසන් කරන්න කටයුතු කරන බව අපි වි ව්ාස කරනවා. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්න ශකෝකිලා ුණණවර්ශනටත් 
අවස්ථාව ලබා ශදන්න කටයුතු කිරීම සේබන්ශශයන් මා එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.  

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා වන ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාශේ වැල පිළිශවා, දැක්ම හා ප්රතිපත්තිය තුා තමයි ශේ 
තරේ සුවි ාල ජයග්රහණයක් ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණට ලබා 

ගන්නට පුළුවන්කම ලැුදශ්ඩ. මන්ත්රී ුරර 1හ0ක් - තුශනන් ශදකක 
ආසන ප්රමාණයක් - ලබා ගැනීමට එතුමා පසුගිය මාස කීපය තුා 
ශේ රට තුා ශගන ගිය වැල පිළිශවා, එතුමාශේ ක්රියා කලාපය 

අපට  ක්තියක් වුණා කියා මා හිතනවා.  ඒ නිසා එතුමවත් ශේ 
අවස්ථාශේ දී මා දතාම ශග රවශයන්  මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මශේ සශහෝදරයා වන 
නාමල් ුණණවර්ශන මැතිතුමා මම ශේ අවස්ථාශේ දී මතක් කරන්න 

ඕනෑ. එතුමා ශනොහිටින්න අද මම ශේ තනතුශර්, එශහම නැත්නේ 
ශේ මන්ත්රී ුරරශේ නැහැ. මශේ සශහෝදරයා මට කලින් 
ශ්ධ පාලනය කරලා  පාාත් සභාවක් නි ශයෝජනය කාා. නමුත් 

එතුමාට පාාත් සභාව තුා දන්න ලැුදශ්ඩ මාස හතරයි. අපි 
වි ව්ාස කරන හැටියට ශ්ධ පාලන බල අරගාය විසින් එතුමා  
කාතනය කරම් ලැුදවා. අද එතුමා හිටියා නේ ශේ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රී  ුරරශේ දන්ශන් ශකෝකිලා ුණණවර්ශන ශනොශවයි නාමල් 
ුණණවර්ශනයි. මීිකගමට ආදරය කරපු, ගේපහ දිස්ත්රික්කශේ 
ජනතාවට ශසේවය කරපු   පු්ධගලයකු හැටියට එතුමා දතාම 

ආදරශයන් මම ශේ ශවලාශේ දී සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
වාශේම - 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two minutes left.  

 
 ුණ ගකෝකිලා ගුණවර්ධාන ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சகொகிலொ குணெர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්න මට අවස්ථාව ලබා 

දීම සේබන්ශශයන් මීිකගම, දිවුලපිටිය, ගේපහ, අත්තනගල්ල, 

බියගම ප්රමු  ප්රශ්ධ වල සමස්ත ජනතාවට මා ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. අශේ දිස්ත්රික්කයට නායකත්වය ලබා ශදමින් ලක්ෂ 

පහකට එහා ගිය වැඩි ඡන්ද ප්රමාණයක් ලබා ගන්න අශේ 

දිස්ත්රික්කය ශමශහයවපු අශේ දිස්ත්රික් නායක ප්රසන්න රණතුංග 

මැතිතුමාටත් මම ශේ ශවලාශේ දී ස්තුතිවන්ත වනවා. ප්රසන්න 

රණතුංග කැබිනට් අමාතතුමන් ශේ මැතිවරණය ජයග්රහණය 

කරන්න අපට වි ාල  ක්තියක් ලබා දුන්නා. එතුමාත් දතාම 

ආදරශයන් ශේ ශවලාශේ දී මා මතක් කරනවා. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තුා ශේ විධියට කථා කරන්න, ශේ විධියට හඬක් 

නඟන මන්ත්රීවිකයක් ශවන්න ශ්රී ලංකා ශපොදුජන කාන්තා ශපරමුණ 

මට වි ාල  ක්තියක් වුණාය කියා මා වි ව්ාස කරනවා. එහි 

නායිකාව හැටියට කටයුතු කරන පවිත්රාශ්ධවි වන්නිආරච්චි 

ඇමතිතුමියත් දතාම ආදරශයන් මම ශේ ශවලාශේ දී මතක් 

කරන්න කැමතියි.  

මට දීර්ක කාලයක් ලැබී නැති නිසා මම ශේ කාරණයත් 
ශකටිශයන් ශහෝ මතක් කරන්නට ඕනෑ. අද කාන්තාවන් 12 
ශදශනකු ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරනවා. කාන්තා 
මන්ත්රීවිකයන් හැටියට අපට වි ාල වගකීමක් පැවිකලා තිශබනවා. 

ශමොකද, බහුතරයක් කාන්තාවන්ශේ වි ව්ාසය සහ 
බලාශපොශරොත්තුව අප තුා රඳවා තිශබනවාය කියා අපි දන්න 
නිසා.  

විශ ේෂශයන්ම වර්තමානශේ ශේ රශට් පාතාලය සහ මත් කුඩු  
 විනා  කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්රමු  රජය වි ාල වැල 
පිළිශවාක් ශගන යනවා. ඒ සේබන්ශශයන් මම අේමා ශකනකු 

හැටියට වාශේම කාන්තාවක් හැටියට  දතාම සතුටු වනවා. ශේ 
රශට් දහසක් අේමාවරුන්ශේ බලාශපොශරොත්තුව ශේ රජය 
ශකශරහි තබා තිශබන්ශන් ශේ රශට් මත් කුඩු  නැති කරලා, 

පාතාලය විනා  කරලා, දරුවන් රැක ශදයි කියන වි ව්ාසය 
නිසායි. 

ඒ වාශේම, මම ශේ අවසථ්ාශේ දී ශයෝජනාවක් හැටියට ශේ 
කාරණය දදිිකපත් කරන්න කැමතියි. අද වනශකොට ශේ රට තුා 

වි ාල ශලස ාමා අපකාර සිදු ශවමින් පවතිනවා.  201. වසශර් 
විතරක් ශේ රශට් ාමා ආරක්ෂක අධිකාිකයට පමණක් වාර්තා වුණු 
අපකාර .,000කට ආසන්න ප්රමාණයක් තිශබන බව මම දන්නවා. 

මීට අමතරව ශපොලීසියට වාර්තා වුණු අපකාර තිශබනවා. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 
 ුණ ගකෝකිලා ගුණවර්ධාන ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சகொகிலொ குணெர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 
Sir, please give me one more minute.  
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අප කාන්තා අපකාර සිදු 

වීම වාක්වන්න  ඕනෑ. කාන්තා හිංසනය නැති කරන්න, ාමා 

අපකාර නැති කරන්න වැල පිළිශවාක් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළින් 
දදිිකශේදී ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ශවයි කියන වි ්වාසය අපට 
තිශබනවා. ඒ සඳහා මන්ත්රීවිකයන් සියලුශදනාශේ සහශයෝගය මා 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ස්තුතියි. 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. U.K. Sumith Udukum-

bura. You have four minutes.  

821 822 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

[අ.භා. 2.0.] 

 

 ුණ  යූ.ගක්. සුමිත් උඩුකුඹුර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு  யூ.சக. சுைித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ උත්තරීතර 
පාර්ලිශේන්තුවට උතුේ මහජන ඡන්දශයන් ශත්රී පත්වන්න හැකි 
වූ නවක මන්ත්රීවරයකු වන මම ප්රථමශයන්ම, නව  
කථානායකතුමාටත්, නිශයෝජ කාරක සභාපතිවරයා හැටියට පත් 

වූ ඔබතුමාටත් මශේ ශුභාශිංසන පිිකනමනවා. 

සමාම්පාතික මැතිවරණ ්රමය යටශත් පැවැති දතා පිිකසිදු, 
ප්රජාතන්ත්රවාදී මැතිවරණයකින් තුශනන් ශදකක බලයක් 
ලබාශගන ශේ හදපු ආ්ඩඩුශේ ආ්ඩඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරයකු 

හැටියට පත්වීමට ලැබීම ගැන මා නිහතමානීව සතුටට පත් වනවා. 
ශේ විශිෂ්ට ජයග්රහණය සඳහා වි ාලම  ක්තිය ලබාදුන්ශන්, අශේ 
හිටපු ජනාධිපති, වත්මන් අග්රාමාත ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත්, වත්මන් ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, 

අශේ පක්ෂශේ ප්රශාන සංවිශායක බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් බව 
ශේ උත්තරීතර සභාශේදී අද මා ශග රවශයන් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ.  

2015 ජනවාික 08වන දා අශේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ පරාජශයන් පසුව පත් වුණු යහ පාලන 

ආ්ඩඩුව දවසින් දවස ශේ රට විනා යට ඇද දැමුවා. ඒ අදූරදර්ශි, 
අවිකාරවත් රජය අවසන් කරන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ශනොශයක් ප්ර න්, බාශා සහ ශ්ධ පාලන පළි ගැනීේ මැද 

නායකත්වය ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අපට දතා ශකටි කාලයක් තුා 
ඒ රජය අවසන් කරලා නව බ ලාශපොශරොත්තුවක් සහිත ආ්ඩඩුවක් 
ශේ රටට පත් කරගන්න අවස්ථාව ලැුදණා.  ගරු බැසිල් ශරෝහණ 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා දතාම ශකටි කාලයක් තුා අශේ පක්ෂය 
නිර්මාණය කරලා, අශේ රටට සුදුසු ජනාධිපතිවරශයක් පත් 
කරශගන, තුශනන් ශදකක බලයකින් යුත් ආ්ඩඩුවක් සහිතව සුදුසු 

අගමැතිවරශයක් පත් කර ගන්න  වි ාල  ක්තියක් ලබා දුන්නා. ඒ 
නිසා විශ ේෂශයන්ම ශේ උත්තරීතර සභාශේදී එතුමාට අශේ 
ශග රවය හා ස්තුතිය පුද කරනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ අශේ 

ආදරණීය ශ්ධ පාලන නායකයා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලය 
ඇති - නැති ශදකල්හිම ාිනන් සිට  ක්තිමත්ව රැක ගත් ශේ 
උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුශේ ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ප්රශාන 
සංවිශායකවරයා වන ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මැතිතුමාත් මශේ 

හදවතින්ම, දතා දැඩි ශග රවශයන් ශේ අවසථ්ාශේදී සිහිපත් 
කරනවා. එතුමා ශ්ධ පාලන ව ශයන් මා  හැම දාම  ක්තිමත් 
කාා  මශේ ජීවිතය ආශලෝකවත් කාා.   

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශමවර පාර්ලිශේන්තු 
මැතිවරණශේදී මට විශිෂ්ට ජයග්රහණයක් ලබා ගන්න මා 
නිශයෝජනය කරන හිිකයාල ආසනශේ ශග රවනීය නායක 

හාමුදුරුවන් වහන්ශසේලා ප්රශාන මහා සංකරත්නය වි ාල  ක්තියක් 
දුන්නා. උන් වහන්ශසේලාට මශේ ශග රවය හා ස්තුතිය පුද කරන 
අතර, කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ ශග රවනීය නායක හාමුදුරුවන් 

වහන්ශසේලා ඇතුළු මහා සංකරත්නයටත් මශේ ශග රවය හා 
ස්තුතිය පුද කරනවා. එදා - ශමදා  තුර මැතිවරණයකදී හිිකයාල 
ආසනශේ වැඩිම මනාප ලබාගත් අශේක්ෂකයා හැටියට මනාප 
හ0,000ට වැඩි ප්රමාණයක් මට ලබා දීලා, මා  ජයග්රහණශේ 

දහළින්ම ඔසවා තබන්න අශේ ආදරණීය ජනතාව කටයුතු කාා. 
කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ පාාත් පාලන ආයතනයක 
සභාපතිවරයකුට ප්රථම වරට ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය 

කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ශවම්ශවන් හිිකයාල ආසනය ඇතුළුව 

එම දිස්ත්රික්කශේ සමස්ත ජනතාවට මශේ ශග රවනීය ස්තුතිය පුද 

කරනවා.  

මා ශ්ධ පාලනයට පිවිසිශේ 2006 වර්ෂශේදීයි. මා දදිිකපත් වූ 
පාමු මැතිවරණශේදීම ජයග්රහණය ලබලා පාාත් පාලන 
ආයතනයක විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට පත්වුණා. දන් 
අනතුරුව ශදවරක්ම ප්රාශ්ධය ය සභාශේ සභාපති හැටියට කටයුතු 

කාා. පාාත් පාලන ආයතන ගැන මා තුා තිශබන්ශන් දැඩි 
වි ව්ාසයක්. පාාත් පාලන ආයතන තුළින් ජනතාවට ශහොඳ 
ශසේවයක් කරන්න පුළුවන්. නව රජශේ "ශස භාගශේ දැක්ම" 
ප්රතිපත්ති ප්රකා ය යටශත් ශේ රටට වි ාල ශසේවයක් කරන්න අප 

බලශපොශරොත්තු වන බව මතක් කරමින්, මශේ කථාව අවසන් 
කරනවා  සත්ුතියි. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 Then, the Hon. Rohana Dissanayaka. You have four 

minutes.  
 
[අ.භා. 2.13] 
 

 ුණ ගරෝහ්ණ දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මාතශල් දිස්ත්රික්කය 
නිශයෝජනය කරමින් තුන්වන වරටත් ශේ පාර්ලිශේන්තුව 
නිශයෝජනය කරන්න අවසථ්ාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. 

ඒ ශවම්ශවන් කැප වුණු මාතශල් දිසත්්රික්කශේ  සමස්ත 
ජනතාවටත්, ශබ ්ධශාගමික ශග රවනීය නායක හාමුදුරුවන් 
වහන්ශසේලා ඇතුළු හින්දු, ක්රිස්තියානි හා දස්ලාේ ආගේවල සියලු  

පූජකතුමන්ලාටත් මශේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාශේම, මාතශල් 
දිස්ත්රික්කශේ සිටින උගතුන්, ුද්ධධිමතුන් ඇතුළු අශේ සශහෝදර 
පක්ෂවල නායකතුමන්ලා ප්රශාන රශට් සියලුශදනාට මශේ 

ආකාරය සහ ස්තුතිය ශේ අවස්ථාශේදී පිිකනමනවා. ගරු නිශයෝජ 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඇතුළු ශේ ගරු සභාශේ 
සේභාවනීය නිලතල ලද සැමටත්, ගරු අග්රාමාතතුමා ඇතුළු 
අමාත ම්ඩලලයටත් සුබ පැතීමට ද මා ශමය අවසථ්ාවක් කර 

ගන්නවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ ජනතාවාදී දැක්මත්, ගරු 
අග්රාමාතතුමාශේ පිකණත ශ්ධ පාලන චින්තනයත්, බැසිල් 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ ශූර කාමනාකරණ ඥානයත් මත පදනේව 
ලැබූ ශේ ජයග්රහණය, ජනතාව අප ශවත තැබූ වි ්වාසශේ 
ප්රතිලලය ශලස හඳුන්වන්නට මා කැමැතියි.  

ශමම පිකපූරක ඇස්තශේන්තුව දදිිකපත් කරලා තිශබන්ශන්, 
ශස  , අශාපන, ආරක්ෂක, ආර්ිකක, ප්රවාහන, විදුලිය හා ජල 
සැපයුේ ඇතුළු අනිකුත් සෑම ක්ශෂේත්රයකම අව තා සඳහා ූලල 

 ක්තිය තහවුරු කර ගැනීමටයි. පසුගිය රජය විසින් ශනොශගවූ 
ණය ශගවා ූලල කාමනාකරණය යථාවත් කිරීමත් ශමහි තවත් 
අරමුණක්. දදිිකශේදී අලි වැට හදලා, අගල් හදලා, ශගොවි ජීවිත 

සුරක්ක ත කරන්නටත්, ලංකාව පුරා තිශබන වගා ළිං සක්රිය කරලා 
රට රන් දිශයන් ශපෝෂණය කිරීමටත් අපි බලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  වැඩිහිටි දීමනාව හා 

රාජ ශසේවකයන්ශේ වැටුේ ශගවන්නත් ශවන්ශන් ශේ පිකපූරක 
ඇස්තුශේන්තුව හරහා ශවන් කර ගන්නා මුදල්වලින් තමයි. 
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පසුගිය යුගය තුා ශනොසලකා හැර තිබීම නිසා දුක් ගැහැට විඳි 

උපාධිශාික දරුවන්ට රැකියා ලබා ශදන්නට වාශේම, පාට, පක්ෂ 
ශේදවලින් ශතොරව ශපොදුශේ අසරණ පවුල්වල දරුවන්ට රැකියා 
ලබා දීමට අව  ූලල  ක්තිය ලබා ගැනීමටත් ශේ හරහා ශවන් 
කර ගන්නා මුදල් ශයොදා ගැනීමට අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

එශහම නැතිව, සැප වාහන ගන්නවත්,  ශවනත් ශප ්ධගලික 
වුවමනා සඳහාවත් ශනොශවයි ශේ මුදල් ශවන් කර ගන්ශන්. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ “රට හදන ශස භාගශේ දැක්ම” 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය ශේ මහ ශපොශාොව මත සැබෑ ශකොට යළි ශමම 
මේබිම ශපරදිග ශානාගාරයක් බවට පත් කිරීශේ පරම අභිලාෂය 
දටු  කර  ගන්න  තමයි ශේ මුදල් ශවන් කර ගන්ශන්. යළිත් ශේ 

රශට් ජාතිවාදය වපුරා, ශේ පාර්ලිශේන්තුව කිළිටි ශනොකර ප්රුද්ධශ 
ශ්ධ පාලනයක් ක්රියාත්මක කරන ශමන් අන්තවාදී මත දරන සෑම 
මන්ත්රීවරයකුශගන්ම මා දල්ලා සිටිනවා.  එකමුතුව ක්රියා කර අශේ 

මේබිම ආරක්ෂා කර ගනිමු කියලා ඔබ හැම ශදනාට මා මතක් කර 
සිටිනවා. 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කෘක කාර්මික 
දිස්ත්රික්කයක් වන මාතශල් ප්රශ්ධ ශේ 'පාශත්නියේ' කියන ශයෝශ 

නිදිකුේබා පැාෑටිය භූමිය වාශේම ජලා  ශවාාශගන පැතිශරමින් 
පවතිනවා. එම නිසා, එම පිකසරය සුරක්ක ත කිරීම සහ අශේ කෘක  
නිෂප්ාදන වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශ ේෂ වැල පිළිශවාක් 

අම්ගමනය කා යුතුව තිශබනවා.  

ඊාඟට, මම ශේ කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ගරු නිශයෝජ 
කාරක සභාපතිතුමනි, මාතශල් ශරෝහල රජයට පවරාශගන, එම 

ප්රශ්ධ ශේ ජනතාවශේ සුබශසත ශවම්ශවන් එහි සංවර්ශන 
කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන මම රජයට ස්තුතිවන්ත 
ශවනවා. එා් සේබන්ශශයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට වාශේම 

 ශස   අමාතතුමියටත් මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  දිස්ත්රික්කශේ 
ශක්න්ද්රීය ශරෝහල වන එහි තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන ශලස මා 
දල්ලා සිටිනවා. ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ශේ 

අවස්ථාව ලබාදීම සේබන්ශශයන් ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ශවමින් 
මශේ කථාව අවසන් කරනවා.    

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Abdul Haleem. You have six minutes.  
 

[අ.භා. 2.1ව] 
 

 ුණ අේදුල් හ්ලීම් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පාමුශවන්ම, ශේ 
උත්තරීතර සභාශේ නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමා ව ශයන් 

පත්වීම පිළිබඳව ඔබතුමාට  මශේ සුබ පැතුේ පිිකනමනවා.  පසුගිය 
පාර්ලිශේන්තු මැතිවරණශේදී මනාප ඡන්ද ලබාදීලා, මා  හයවන 
වරටත් ශේ උත්තරීතර සභාවට ශතෝරා පත් කර එවීම 

සේබන්ශශයන් හාිකසප්ත්තුව ප්රමු  මහම්වර දිස්ත්රික්කශේ 
ජනතාවටත් ශේ අවස්ථාශේ මශේ ස්තුතිය පා කර සිටිනවා.  

මට ලැබී තිශබන කාලය සීමිත නිසා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

විසින් පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කරන ලද ප්රතිපත්ති ප්රකා ය 
පිළිබඳව ශකටිශයන් අදහස් කිහිපයක් දදිිකපත් කිරීමටයි  මම 
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ජනතාවශේ සුබශසත සඳහා ක්රියාත්මක 
කිරීමට බලාශපොශරොත්තු ශවන සාශනීය ශයෝජනා ගණනාවක් එම 

ශයෝජනාවලිය තුා තිශබනවා. ලියවිල්ලට පමණක් සීමා ශනොකර, 
එම ශයෝජනා  ක්රියාත්මක ශවයි කියලා අපි බලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා.  

රාජ පාලනය සඳහා උපශදස් ලබා ගැනීමට, ප්රශාන ශපශාේ 

ශබ ්ධශ භික්ෂූන් වහන්ශසේලාශගන් සමන්විත උපශ්ධ ක සභාවක් 
පිහිටුවා ති ශබන බව එම ප්රකා ශේ සඳහන් කර තිශබනවා.  සිංහල 
ශබ ්ධශ ජනතාවට අමතරව මුස්ලිේ සහ දමිා යන සුළු ජාතීන්ද 
ශේ රශට් සිටිනවා. ඒ අතර දස්ලාේ, හින්දු, කශතෝලික, ක්රිස්තියානි 

වැනි ආගේ අදහන පිිකස්ද ජීවත් වන අතර, රාජ පාලනය සඳහා 
ඔවුන්ශේ උපශදස් ලබා ගැනීමට කටයුතු ශනොකිරීම පිළිබඳව 
මශේ කනගාටුව ප්රකා  කර සිටිනවා. එමිනන් එම ජාතීන්ටද, 

ආගමිකයන්ටද අසාශාරණයක් සිදු වන බවයි මා දකින්ශන්. 

ඊාඟ කාරණය විධියට, තරුණ පරපුර මුහුණ ශදන රැකියා 
වියුක්තිශේ ප්ර න්ය විසඳීම සඳහා ශකටි කාලීන සහ දිුණ කාලීන 

විසඳුේ රැසක් සාකච්ඡාශකොට තිශබන බව සඳහන් ශවනවා. 
එනමුත්, ඒ විසඳුේ ශමොනවාදැයි සඳහන් කර නැහැ. ඒ සඳහා ලබා 
ශදන්ශන්, දුේපත් පවුල් දලක්ක කර ගනිමින් රැකියා ලක්ෂයත්, 

උපාධිශාිකන්ට රැකියා පනස්දහසත් පමණක් යැයි සිතන්නට අපට 
සිදු ශවනවා.  

අශනක් කාරණාව ශේකයි. ශේ රශට් රැකියාවල නියුතුව සිටි 
වි ාල පිිකසකටද, වදනික ආදායේ උපයාශගන ජීවත් වූ වි ාල 

පිිකසකටද, එශමන්ම සව්යං රැකියා මිනන් ජීවත් වූ වි ාල 
පිිකසකටද ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා අද ආදායේ මාර්ග ඇහිරී 
ශගොස් තිශබනවා. ඔවුන්ට ජීවත් වීමට සුදුසු පිකසරයක් ඇති 

කිරීමට ප්රමු ත්වයක් ලබා දීම රජශේ යුතුකමක් හා වගකීමක් 
හැටියටයි මා දකින්ශන්. නමුත්, ඒ සේබන්ශශයන් කිසිවක් ශමම 
ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ සඳහන් කර නැහැ. ඒ වාශේම ශකොශරෝනා 

අර්ුදදය නිසා විශ්ධ  රැකියවල නියුතු ශබොශහෝ පිිකසක් අද ආපසු 
අශේ රටට පැමිශණමින් සිටිනවා. ඔවුන්ශගන් වැඩි පිිකසක් නැවත 
එම රටවලට යාවියැයි බලාශපොශරොත්තු ශවන්නට බැහැ. ඔවුන්ශේ 

අනාගතය සේබන්ශව ක්රියාත්මක කරන කිසිදු වැල පිළිශවාක් 
ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ සඳහන් ශවලා නැහැ. 

ඊාඟට, අද ශබොශහෝ අයශේ කථා බහට ලක්ශවලා තිශබන 

කාරණාවක් තමයි දහනවවැනි ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය 
අශහෝසි කර විසිවැනි ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සංශ ෝශනය ශගන 
ඒම. දහනවවැනි ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනශේ ඇතුාත් වී 
තිශබන ශයෝජනා ශපොදුශේ බලන විට හැම ශදනාටම යහපතක් 

 වන කාරණාවක් වුවත්, සමහර විට තනි පු්ධගලයන් හැටියට 
බැලුශවොත් අයහපතක් ශවන්නට පුළුවන්. රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදය 
තව තවත්  ක්තිමත් කිරීම සඳහා ඇති කා එම දහනව වැනි 

ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සංශ ෝශනය සේපූර්ණශයන්ම දවත් කිරීමට 
අපි තරශේම විරු්ධශ ශවනවා. ඒ සේබන්ශශයන් සමහර 
ඇමතිවරුන් විවිශ ප්රකා   කර තිුදණා. නමුත්, සාශාරණ 

සමාජයක් ඇති කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කා සව්ානතන ශකොමිෂන් සභා 
අශහෝසි කිරීම සේබන්ශශයන් අපට එකඟ ශවන්නට බැහැ. ඒ 
වාශේම, එක් පු්ධගලශයකුට ශහෝ ශදශදශනකුට පමණක් බලපාන 

පිකදි රටක ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාව ශවනස් කිරීම ශකොශහොමත්ම 
සුදුසු නැහැයි කියන එකයි අශේ මතය. 

අශනක් කාරණය තමයි, "එක රටක්, එක නීතියක්" යන 
සංකල්පයට ූලලිකත්වය ලබා දීම. ශේ රශට් ජීවත් වන සුළු 

ජාතීන්ශේ ජාතික හා ආගමික සේප්රදායයන්ට හා සිිකත් විිකත්වලට 
හානි කරන පිකදි ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාව සංශ ෝශනය කිරීමත් එම 
ජාතීන්ට කරන අසාශාරණයක් විධියට මා දකිනවා. ඒ අම්ව 

ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව සංශ ෝශනය කිරීශේදී වලාත් 
සුපිකක්ෂාකාරී විය යුතු බව ශපන්වා ශදමින් මශේ කථාව අවසන් 
කරනවා. ශබොශහොම සත්ුතියි. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 Next, the Hon. Udaya Prabhath Gammanpila please. 

You have seven minutes. 
 
[අ.භා. 2.22] 
 

 ුණ උදය ප්රාාත්  ම්ෙන්පිල ෙහ්තා (බලශ්ක්ති 

අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில - ெலுசக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila - Minister of Ener-
gy) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම සී.වී. 
විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා ශේ සභා ගැශේ සිටින අවසථ්ාශේ මට 
ශේ සභාව අමතන්නට ලැබීම පිළිබඳව  සතුටු ශවනවා. එතුමා 
.වන පාර්ලිශේන්තුව රැස් වූ පාමුවැනි දිනශේ ශේ රශට් ජනතාව 

කුපිත කරවන කථාවක් කාා. එතුමා සඳහන් කා ප්රශානම 
කාරණය තමයි, ලංකාශේ මුල් පදිංචිකරුවන් ශදමා ජනතාවයි 
කියන එක. ඇත්ශතන්ම එය කිසිම පුරාවිදාත්මක, ඓතිහාසික 

සාක්ක වලින් ඔේපු කා ශනොහැකි පට්ටපල් ශබොරුවක්. ලන්ශ්ධසි 
යුගශේදී "යාල්පානේ වයිපමාශලයි" ග්රන්ථය ලියශවන තුරු ශේ 
රශට් ශදමා ජනතාවට දතිහාස ශපොතක් තිුදශ්ඩ නැහැ. 

"යාල්පානේ වයිපමාශලයි" එන තුරුත් දතිහාස ශපොතක් තියා 
විධිමත් ශලස දතිහාස කතන්දරයක්වත් එකතුශවලා තිුදශ්ඩ 

නැහැ. ඒ වාශේම අපි දතා ශහොඳින් දන්නවා, "Dravidian Settle-

ments in Ceylon and the Beginnings of the Kingdom of Jaff-
na" යම්ශවන් මහාකාර්ය කර්තිශේසු දන්්රපාලන් තමන්ශේ 

ආකාර්ය උපාධි නිබන්ශනය කාා. එහි දතාම පැහැදිලිව සඳහන් 
ශවනවා, 12වන සියවසට ශපර ශේ රශට් ස්ිකර ශදමා ජනාවාස 
තිුදණු බවට කිසිම ඓතිහාසික පුරාවිදාත්මක සාක්ක යක් නැහැයි 

කියලා. ඒ මහාකාර්යතුමා සිංගේපූරුශේ ජීවත් වන යුගශේ ශදමා 
ශබදුේවාදීන්, ත්රස්තවාදීන් දිගින් දිගටම බලපෑේ කාා එම 
නිබන්ශනශේ නිගමනය වහාම ශවනස් කා යුතුයි කියලා. ගරු 
නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් තර්ජන හරහා, ගර්ජන 

හරහා දතිහාසය ශවනස් කරන්නට බැහැ. යමක් වැරැදියි නේ අපි 
ඒ සඳහා විශරෝශය පාලා ලලක් නැහැ. විේශන්ෂව්රන් මන්ත්රීතුමා 
කියන කථාව වැරැදියි නේ, අපි ඒක වැරැදියි කියලා ඔේපු කා 

යුතුයි. මම මාශ හමුවක් පවත්වලා විේශන්ෂව්රන් මන්ත්රීතුමාට 
අභිශයෝගයක් කාා, "ඔබ සතු සාක්ක  සියල්ල අරශගන එන්න මා 
සමඟ විවාදයකට, ශ්රී ලංකාශේ මුල් පදිංචිකරුවන් ශදමා ජනතාවද 

කියන මාතෘකාව යටශත් අපි ප්රසි්ධධි විවාදයක් කරමු. ඔබ රැශගන 
එන සියලු  සාක්ක  පදනේ විරහිතයි කියලා ඔේපු කරන්න මම 
සූදානේ" කියලා. හැබැයි, ඒ ප්රකා ය කාාට පස්ශසේ 

විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාශගන් "මීක්" කියලා ස්ධදයක් නැහැ. 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අභිශයෝගය කියන වකනයට 
ශර ්ර ශකොටිශයක් පූස් පැටිශයක් තරේ අහිංසක කරන්නට, නිහඬ 

කරන්නට පුළුවන් මැජික් බලයක් තිශබනවාද කියන ප්ර න්යකුත් 
මශේ හිශත් ඇති වුණා. සමහරු අශපන් ප්ර න් කරනවා, "ඇයි 
ශදයියශන්, ශේක එතුමා කථා කරන ශවලාශේ ප්ර න් කශාේ 
නැත්ශත්" කියලා. 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ ගරු සභාශේ 
සේප්රදායයන් ගැන ශනොදන්නා අයයි ඒ කාරණය මතු කරන්ශන්. 
එදා   කථානායකතුමාට සුබ පැතීශේ අවසථ්ාව තමයි තිුදශ්ඩ. 

කථානායකතුමාට සුබ පතන අවස්ථාශේ තවත් ශකශනකුශේ 
කථාවට කවුරුවත් බාශා කරන්න යන්ශන් නැහැ. ඊට පස්ශසේ ශේ 
ගරු සභාව අමතන්න ලැුදණු පාමුවැනි අවසථ්ාව වන අද දිනත්, 

ඊට කලින් එළිශේත් අපි ශේ කාරණය අභිශයෝගයට ලක් කාා. 
විශ ේෂශයන්ම  ශමවර මහ මැතිවරණ ප්රතිලලය පිළිබඳව අපි සතුටු 

ශවනවා. උතුශර් ජනතාව, නැ ශඟනහිර ජනතාව දතා පැහැදිලි 

පණිවලවුලයක් දීලා තිශබනවා. ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 
දකුශ්ඩ සිංහල ජනතාව සමඟ සමිනශයන් වැල කරලා ශබදුේවාදී 
විෂ බීජය ශවම්වට සංවර්ශනශේ අරුණලු උතුරට ශගශනන 
ඔබතුමන්ට, ලේලස් ශ්ධවානන්දා ඇමතිතුමන්ට ශේ අන්තවාදී 

ප්රකා  කා මන්ත්රීතුමාට වලා දහා මනාප ප්රමාණයක් ලබා 
ශදමින් ඔබතුමන්ලා තමයි උතුශර් නායකශයෝ විය යුත්ශත් කියන 
පණිවලවුලය උතුශර් ජනතාව දීලා තිශබනවා. දකුණත් සමඟ එකට 

අත්වැල් බැඳශගන කටයුතු කරන්න අපි ලෑස්තියි කියන පණිවලවුලය 
ඔබතුමන්ට ලැුදණු දැවැන්ත මනාප සං ාශවන් පිළිබිඹු ශවනවා. 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට මතක විධියට  

ඔබතුමාට මනාප 36,36හක් ලබා දීලා තිශබනවා. ඔබතුමා තමයි 
යාපනය දිස්ත්රික්කශේ වැඩිම මනාප ලබා ගත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමා 
ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිශයෝජනය කරමින් තරග කර්ධදී 

ඔබතුමා  ශතෝරා ගැනීම හරහා උතුශර් ජනතාව ලබා දී තිශබන ශේ 
අලුත් පණිවලවුලය දකුශ්ඩ නායකයන් දතා ප්රශේසශමන් කියවා 
ශත්රුේ ශගන උතුර දිුණ කා මිත්රත්වශේ හස්තයට දෑත් ශදකම දිුණ 
කර ආදරශයන් වැලඳ ගත යුතුයි කියන සථ්ාවරශේයි අපි දන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඊශේ  විපක්ෂශේ 
ප්රශානම තර්කය වුශ්ඩ, "අතුරු සේමත ගිණුමක් මුලින් දදිිකපත් 
වුණා, ජනවාික 1වැනි දා දඳලා මාර්තු 31වැනි දා දක්වා. ඊාඟට අද 

දදිිකපත් කරලා තිශබනවා අතුරු සේමත ගිණුමක් අශගෝස්තු 
1වැනි දා සිට ශදසැේබර් 31 දක්වා. ඒක නිසා මැයි මාසශේ 1වැනි 
දා සිට ජූලි මාසශේ 31 දක්වා වූ කාල පරාසයට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව මුදල් අම්මත කරලා නැහැ. ඒක නිසා ඒ කාලශේ 
මුදල් වියදේ කා ආකාරය නීති විශරෝධියි" කියලා. ශමය මහා 
භයානක නීතිමය විනා යක් විධියට ඊශේත්, අදත් විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරුන් අර්ථ දැක්වූවා. 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සමින ජන බලශේගය 
ශවම්ශවන් එහි ප්රශාන ශල්කේ රංජිත් ම්ධදුම බ්ඩලාර මන්ත්රීතුමා 

ශරේෂ්ෝාධිකරණයට ශගොම් කා 8ව/2020 ූලලික අයිතිවාසිකේ 
ශපත්සශේ 62වන ශේළිශේ සිට දදිිකයට තිශබන්ශන් ඔය 
තර්කයම තමයි. ඒ තර්කය දදිිකපත් කරමින් එදා කිේශේ, "වහාම 
පාර්ලිශේන්තුව යළි කැඳවන්න. ජනාධිපතිතුමාට දැන් මුදල් වියදේ 

කිරීම -මැයි පහ කියන්ශන් ශේ ප්ර න්ගත යුගය පටන් අරශගන- 
නීති විශරෝනතයි. වහාම යළි පාර්ලිශේන්තුව කැඳවන්න" කියලා 
ජනාධිපතිතුමාට නිශයෝගයක් නිකුත් කරන්න කියලායි ූලලික 

අයිතිවාසිකේ ශපත්සම ශගොම් කශාේ. නමුත් ශරේෂ්ෝාධිකරණශේ 
පංක පු්ධගල විනි ක් ම්ඩලලය දින ගණනාවක් ශේ ශපත්සම 
ශහොඳින් සලකා බලා -ආවාට ගියාට ශනොශවයි, මට මතක හැටියට 

දින නවයක් ශහොඳින් සලකා බලා- ශේ ශපත්සශේ හරයක් නැත, 
නීතිමය පදනමක් නැත කියලා ශපත්සම විභාගයටවත් ශනොශගන 
වීසි කාා. එශහම ශරේෂ්ෝාධිකරණය ඒකමතිකව වීසි කරපු පිළුණු 

ශවච්ක තර්කය අරශගන ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ දවස් ශදකක් නාස්ති 
කිරීශමන් විපක්ෂ ය අද ශකතරේ බංශකොශලොත්භාවයට පත් ශවලා 
තිශබනවාද කියන කාරණය ශපන්ම්ේ කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමන්ලාශේ ශදවැනි 

ප්රශාන තර්කය වුශ්ඩ ශකොශරෝනා වසංගතය එන්නත් කලින් ශේ 
ආර්ිකකය ඍණ ශවලා කියන එකයි. කවුද ඒක කශාේ? අශේ 
ආ්ඩඩුව කාලශේ අපි සියයට 6ක සාමාන ආර්ිකක වර්ශන 

ශේගයක් ශපන්ම්ේ කාා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ දස 
වසශර් යු්ධශයක් කරලා තිබියදීත් මහා දැවැන්ත සංවර්ශනයක් 
කරමින් සියයට 6ක සාමාන ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් අපි ශගන 

ගියා. ඔබතුමන්ලාශේ ආ්ඩඩුව ඇවිත් ඒ  වසර පහටම  ඒක 
සියයට තුනයි. පසුගිය වසශර් ආර්ිකක වර්ශන ශේගය සියයට 
1..යි. පසුගිය වසශර් අේනිදිග ආසියාශවයි, දකුණු ආසියාශවයි 

සිටින ආර්ිකක ව ශයන් දුර්වල රට ශලස සලකන 

827 828 
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ඇර්ගනිස්තානයටත් වලා පිටුපසින් තමයි අශේ ආර්ිකක වර්ශන 

ශේගය තිුදශ්ඩ. ඒ ආර්ිකක  වර්ශනශේ දිුණව තමයි ශේ වසශර් මුල් 
මාස හශේ ශපන්වන්ශන්. ශකොශරෝනා එන්න කලින් දඳලාම එක 
පැත්තකින් ශේ රට ආර්ිකක ව ශයන් කාමනාකරණය කශාේත් 
වැරදි විධියට. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 ුණ උදය ප්රාාත්  ම්ෙන්පිල ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Definitely, I will.  

ආර්ිකකයට කා විනා ය, ශදවම්ව මහ බැංකු වංකාව වැනි 
දැවැන්ත ශසොරකේ, තුන්වම්ව පාස්කු ප්රහාරය සිදු වීමට දල හැර 

බලා සිී ම වැනි කාරණා මතයි ශේ රශට් ආර්ිකකය ඍණ වීම 
ආරේභ වුශ්ඩ  ආර්ිකකය දුර්වල වීම ආරේභ වුශ්ඩ. නමුත් ශේ 
රශට් ජනතාව තුශනන් ශදකක දැවැන්ත ජන වරමක් ලබා ශදමින් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ශේ ආර්ිකකය 

යළි නඟා සිටුවීශේ  ක්තිය තිශබනවාය කියන වි ව්ාසය පා 
කරලා තිශබනවා. අන්න ඒ වි ව්ාසයට අබමල් ශර්ණුවක තරේවත් 
හානියක් ශනොවන්න අපි ශේ ආර්ිකකය ශගොල දමනවාය කියන 

ප්රතිඥාව ශේ රශට් ජනතාවට ලබා ශදමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

You have four minutes. 
 
[අ.භා. 2.30] 

 

 ුණ  ශ්ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ ෙහ්තා (වී හ්ා ධාානය  කාබනික 
ආහ්ාර  එළවලු  පලතුුණ  මිරිස්  ලූනු හ්ා අර්තාපල් ව ා 

ප්රවර්ධාන  බීජ නිෂ්පාදන උසස් තාක්ෂණික කෘිකකර්ෙ රාජය 
අොතයතුො)   
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ  - தநல் ைற்றும் தொனிய 

ெமககள், சசதன உணவுகள், ைரக்கறிகள், பழெமககள், 

ைிளகொய், தெங்கொயம் ைற்றும் உருமளக்கிழங்குச் தசய்மக 

சைம்பொட்டு, ெிமத உற்பத்தி ைற்றும் உயர் ததொழில்நுட்ப 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa - State Minister of Paddy 
and Grains, Organic Food, Vegetables, Fruits, Chillies, On-
ion and Potato Cultivation Promotion, Seed Production and 
Advanced Technology Agriculture) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 1.4වදී ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලිශේන්තුවට මාශේ සීයා  වන ගරු ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

ශත්රී පත් වුණා. එතුමා ශ්ධ පාලන දිවිය අවසන් කශාේ කෘක කර්ම 

හා දලේ අමාතවරයා හැටියට. ගරු කමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා  

වන මාශේ පියා 1.8.දී ශේ උත්තරීතර සභාවට ශත්රී පත් වී, 

1...දී කෘක කර්ම හා දලේ නිශයෝජ අමාතවරයා ශලසට පත් 

වුණා. ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද  මා ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලිශේන්තුවට පත් වු  ශ්ඩ, ශමොනරාගල දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය 

කරමින්. 1.4ව වසශර් පටන් 2020 දක්වා අවුරුදු ව3ක් ශේ 

උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට මාශේ සීයාත්, මාශේ පියාත්, මාත් 

ශත්රී පත් කර එේශේ ශේ රශට් වැල කරන, ශේ රටට කන්න ශදන, 

ශේ රශට් මුර ශ්ධවතාවුන් වැනි ශගොවි ජනතාවයි. මා ඒ ගැන 

ආලේබර ශවනවා වාශේම, ඔවුන්ට මාශේ ශග රවය හා සත්ුතිය 

පුද කරනවා. ඒ වාශේම, ඔවුන් ශවම්ශවන් ශපරාා ශසේවය කිරීමට 

කෘක කර්ම රාජ අමාතවරයා ශලස මා පත් කිරීම පිළිබඳව 

අතිගරු ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, ගරු 

අග්රාමාත මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, අති ශග රවනීය මහා 

සංක රත්නයටත්, මා ගැන වි ්වාසය තැබූ සියලු වැඩිහිටි මැති 

ඇමතිවරුන්ටත්, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණ හා අත්වැල් බැඳගත් 

සියලු පාක්ක කයන්ටත් මාශේ ශග රවය හා ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ඒ තැබූ වි ව්ාසය ඒ අයුිකන්ම  ක්තිමත් කරමින්, මා පත් කර එවූ 

ශවල්ලසශ්සේ ජනතාවට වාශේම,  ශේ රශට් සමස්ත ශගොවි 

ජනතාවටත් මට හැකි උපිකම ශසේවාව ලබා දීමට මා කැප ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 200. වසශර් පටන් 

201හ වසශර් බලහත්කාරශයන් මාශේ තනතුර උදුරා ගන්නා 

ශතක් මා ශේ රශට් නවශයන් එකක් වූ ජනතාවකට වග කියන ලද 

ප්රශාන අමාතවරශයක්. රාජ පාලනය, ූලල පාලනය, පිිකස ්

පාලනය යන විවිශ වූ ක්ශෂේත්රවල මා ලැබූ අත දැකීේ, උසස ්

අශාපනය සඳහා මා ලබා ගත් ශ්ධ පාලන විදාව පිළිබඳ 

උපාධිය මා හට ශේ ක්රියාකාරකේ තුළින් පන්නරය ලබන්නට 

ලැුදණු මහඟු අවස්ථාවක් වුණා. එය මට මාශේ ශ්ධ පාලන 

දිවිශේදී මහජනතාවශේ සැබෑ ජීවිතය හා ඔවුන්ශේ ඕනෑ එපාකේ 

දශගන ගැනීමට හා ඔවුන් ශවම්ශවන් ශසේවය කිරීමට ලද ජනතා 

වි ව්විදාලයක් වුණා.  

ශේ අලුත් අමාතාං ශයන් මා ශවත පැවරී ඇති අභිශයෝග හා 

වගකීේ ජය ගැනීමට හැකියාව, දැම්ම, අත්දැකීේ මා සතුව තිශේ 

යැයි මා වි ව්ාස කරනවා. ශ්ධය ය ශගොවිතැනත්, ශ්ධය ය 

ශගොවියාත්, ඔවුන්ශේ නිෂප්ාදනත් වාශේම, රටට ශනොශපශනන 

වි ාල ශසේවයක් දටු කරන ශප ්ධගලික අං යත්, අවසානශේ 

පාිකශභෝගිකයාත් ආරක්ෂා වන පිකදි කෘක කර්ම, ශවශාඳ, 

පාිකශභෝගික යන ක්ශෂේත්ර තුනම ආවරණය වන පිකදි නියාමන 

සභාවක් සථ්ාපනය කරන්නත්, ඒ ශවම්ශවන් කෘක කර්ම ශවශාඳ 

නියාමන පනත් ශකටුේපත ශේ ගරු පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් 

කරන්නත් මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

නව ශගෝලීය ආර්ිකකයට මුහුණ දීම සඳහා ශේ රශට් තරුණ 

තරුණිවලයන්ශේ උසස් අශාපනය ශවම්ශවන් පූර්ණ කෘක කර්ම 

වි ව්විදාලයක් හැටියට ශහක්ටර් ශකොේබෑකඩුව ශගොවි කටයුතු 

පර්ශේෂණ හා පුහුණු කිරීශේ ආයතනය ශ්රී ලංකාශේ පාමුවන 

කෘක කර්ම වි ්වවිදාලය හැටියට පිකවර්තනය කරන්නත් මා 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. නව ශලෝක ආර්ිකක තත්ත්ව  යටශත් 

විටින් විට බැට කන ඇඟලුේ කර්මාන්තය වැනි ශේ රශට් විවිශ වූ 

නිෂප්ාදන ක්ශෂේත්රවල නියැලී සිටින වැල කරන තරුණ 

තරුණිවලයන්ට, වලා දහා වැටුපක් එශහම නැත්නේ ලාභයක් 

දපැයිය හැකි සුරක්ක ත ක්ශෂේත්රයක් බවට කෘක  නිෂප්ාදන 

ශවශාඳාම හා පිකශභෝජනය යන ක්ශෂේත්ර  ක්තිමත් කිරීමට ස්ිකර 

සාර වැල පිළිශවාක් ශගොල නඟන්න ලබා දී තිශබන ශේ කාලය 

තුා මට හැකි අයුිකන් කැප ශවලා වැල කරන්නත් මා 

බලාපාශරොත්තු ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Roshan Ranasinghe. You have five 

minutes. 

829 830 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

[අ.භා. 2.34] 
 

 ුණ ගරවෂාන් රණසිුංහ් ෙහ්තා (ඉඩම් කළෙනාකරණ 
කටයුතු  රාජය වයාපාර ඉඩම් හ්ා ගද්පළ සුංවර්ධාන රාජය 

අොතයතුො)   
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க - கொணி முகொமைத்துெ 

அலுெல்கள் ைற்றும் அரச ததொழில்முயற்சிக் கொணிகள் ைற்றும் 

தசொத்துக்கள் அபிெிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Land 
Management, State Enterprises Land and Property Develop-
ment) 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින මශේ අදහස ්

දැක්වීමට ප්රථම 201හ ජනවාික  08 වැනි දා දඳලා ශේ රට නැවත 
නඟා සිටුවීමට රශට් ජනතාවශේ ආදරය දිනා ගත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ නායකත්වශයන් යුත් ශ්රී ලංකා ශපොදුජන 

ශපරමුශණන් ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රශට් 
ජනාධිපතිවරයා විධියට පත් කරන්නත්, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුවට 
මාත්, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශණන් අශේ සශහෝදර මන්ත්රීවරුන් 

ශදශදශනකුත්, ශ්රී ලංකා නිදහස ්පක්ෂශයන් එක් සාමාජිකශයකුත් 
ව ශයන් හතරශදශනකු පත් කර එවන්නත් කටයුතු කා 
ශපොශාොන්නරුශේ ආදරණීය ජනතාවට මාශේ ස්තුතිය පුද 
කරනවා. මශේ ජයග්රහණය ශවම්ශවන් සහ පක්ෂශේ ජයග්රහණය 

ශවම්ශවන් ඇප-කැප ශවච්ක දිස්ත්රික්කශේ සියලු ජනතාවට විශ ේෂ 
ස්තුතියක් සහ ශග රවයක් පුද කරන්නත් මා ශමය අවස්ථාවක් 
කරගන්නවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශස භාගශේ දැක්ම 
තුළින් අශේ රට ශගොලනඟන්න ශේ යන ගමන තුා අපට පැවරී 
තිශබන වගකීම උපිකමශයන් දෂ්ට කිරීමට දලේ කාමනාකරණ 
කටයුතු, රාජ වාපාර දලේ හා ශ්ධපා සංවර්ශන රාජ 
අමාතවරයා විධියට මට කා හැකි උපිකමය කරන්න මා කටයුතු 
කරනවා. එතැනදී විශ ේෂශයන්ම තරුණ වවසායකයන් 
ලක්ෂයකට කෘක  කර්මාන්තය සහ ශ්ධය ය කර්මාන්ත තුා ඒ 
අයශේ ආර්ිකකය ශගොලනඟන්න අව  වැල පිළිශවාක් 
ක්රියාත්මක කරන්න ශේ ශවනශකොටත් අපි සැලසුේ සකස ්
කරශගන යනවා.  

ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කාා ශසේම, ශේ රශට් ජනතාව මුහුණ 
ශදන දලේ පිළිබඳ ගැටලු වි ාල ප්රමාණයක් තිශබනවා, එදා-ශමදා 
තුර ශනොවිසඳුණු. එම ප්ර න් විසඳීමට දලේ සංවර්ශන ආඥාපනත 
සංශ ෝශනය කිරීමත් දතාම වැදගත් කාර්යයක්. තුශනන් ශදකක 
ජනවරමක් ලැබී තිශබන අවස්ථාවක එම පනත් සංශ ෝශනය කර, 
දලේ නිසා පවුල් ඒකක තුා ඇති වී තිශබන අර්ුදද, පවුල් ආරාවුල් 
වැනි ශ්ධවල් නැවත ඇති ශනොශවන විධියට කටයුතු කිරීශේ 
වගකීමත් අපි භාරශගන කටයුතු කරනවා.  

අපි රට භාර ගන්නා විට ශදකයි ද ම ගණනක ආර්ිකක වර්ශන 
ශේගයකට කලා වැී  තිුදණු  ශේ රශට් අශේ ශ්ධය ය කර්මාන්ත ටික 

නැවත දියුණු කිරීමටත්, ශ්ධය ය කෘක  කර්මාන්තය  ක්තිමත් 
කිරීමටත්, ශේ රශට් සංකාරක කර්මාන්තය වාශේම ශසේවා අං ය 
දියුණු කරන්නත් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, ඒ වාශේම 

දිළිඳුකම පිටුදැකීශේ  කර්තවශේ සභාපතිතුමා ශලස කටයුතු 
කරන බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් අද ශලොකු සැලසුමක, සටනක 
ශයදී සිටිනවා. ඒ අම්ව 202හ ශවනශකොට ශේ රශට් ජනතාව 

මුහුණ ශදන ශගොලක් ගැටලුවලට විසඳුමක් ලබා ශදන්න අපට 
හැකියාව ලැශබනවාය කියන එක ගැන අපට වි ්වාසයක් තබන්න 
පුළුවන්.  

අද අපට තිශබන ප්රශාන ප්ර න්යක් තමයි ශේ රශට් තාරුණය. 

අපි ඒ තාරුණශේ අනාගතය ශවම්ශවන් ඒ අයශේ විරැකියාව 

තුරන් කිරීමට සැලසුේ ගණනාවක් සකස ්කරනවා.  

දිළිඳුකම පිටුදැකීම ගැන කථා කර්ධදී කියන්න ඕනෑ, 
විශ ේෂශයන්ම සමෘ්ධධිලාභියා සමෘ්ධධියටම හිර කර තැබීම තුා ඒ 
අය කවදාවත් ආර්ිකක ව ශයන් නැිනටින්ශන් නැහැ කියන 
කාරණය. අපි දැක්කා, ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් 

සමෘ්ධනතලාභීන්ශේ ආර්ිකකය නඟා සිටුවන්න වැල පිළිශවාක් 
ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර තිශබන බව. අපට ඒක කා 
හැකියි. හැම ග්රාම ශසේවා වසමකම සිටින ජනතාවශේ වගකීම 

භාරගන්න, ග්රාම නිලශාිකවරයා, කෘක  පර්ශේෂණ නිලශාිකවරයා, 
සමෘ්ධධි නිලශාිකවරයා, සංවර්ශන නිලශාිකවරයා වාශේ නිලශාිකන් 
පසශ්දශනකුට වලා  දන්නවා. අපි  ශේ අයශගන් නිසියාකාර ලල 

ප්රශයෝජනයක් ගත්ශතොත්, ජනධිපතිතුමාශේ සැලැස්මට අම්ව ඒ 
අයට වගකීේ ටික භාර දුන්ශනොත් ආර්ිකක ව ශයන් ශේ රශට් 
දිළිඳුකම පිටුදකින්න නිසි ්රමශේදයක් තුා කටයුතු කා හැකියි 

කියන වි ව්ාසය අපට පැහැදිලිවම තිශබනවා.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, your time is over. Please wind 

up. 
 

 ුණ ගරවෂාන් රණසිුංහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

දතිහාසය තුා ඒ ඒ ආ්ඩඩුවලින් ශවච්ක අඩු පාඩු ශමොනවාද, 
වැරැදි ශමොනවාද කියන ඒවා ගැන නිසි අවශබෝශයක් ඇතිව 
කටයුතු කරන්න අප රජය දැන් සැලසුේ සකස් කරලා තිශයනවා. 

ඒ මිනන්, අප සතුව තිශබන සේපත් තුළින් දැශනන තැනකට ශේ 
රට ශගන යන්න හැකියාව අපට තිශබනවා. ඒ ශවම්ශවන් 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේත් රජය විධියට අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක 
සිහිපත් කරමින්, මට ශේ කාලය ලබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට 
ස්තුතිය පුද කරමින් මශේ අදහස් දැක්වීම හමාර කරනවා.   

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. Milan Jayathilake. You have 

four minutes. 

 
[අ.භා. 2.40] 

 

 ුණ මිලාන් ජයතිලක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ප්රථමශයන්ම ඔබතුමාට 
මශේ ශුභාශිංසන එක් කරනවා. ඒ වාශේම, අතිගරු ජනාධිපති 

ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ "රට හදන ශස භාගශේ 
දැක්ම" නමැති ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ -රජශේ ප්රතිපත්ති 
ප්රකා නශේ- සඳහන් ශේ රශට් අනාගත සුබ සි්ධධිය ශවම්ශවන් වූ 
වැල පිළිශවා ආරේභ කරන ශමොශහොතක අපට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්නට අවසථ්ාව උදා කර දීම 
පිළිබඳ ගරු අග්රාමාත මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මශේ 
ශග රවනීය ස්තුතිය මා ශේ අවසථ්ාශේදී පුද කරනවා. ඒ වාශේම, 

ශේ දැවැන්ත වැල පිළිශවා අශේ රට තුා වාේත කරලා, ශ්රී ලංකා 
ශපොදු ජන ශපරමුණ පක්ෂය බිහි කරන්න  ක්තිමත් දායකත්වයක්, 
නායකත්වයක් ලබා දුන් බැසිල් ශරෝහණ රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් 

මශේ ශුභාශිංසන, ශග රවය සහ ස්තුතිය ශේ අවස්ථාශේදී පුද 
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කරනවා. ශමොකද, එතුමා තමයි ලංකාව පුරා ඒ දැවැන්ත වැල 

පිළිශවා  ක්තිමත්ව ක්රියාත්මක කරන්නට නව පක්ෂය ශගොල 
නඟන නායකත්වය ලබා දුන් නායකයා වන්ශන්. ඒ වාශේම, 
ගේපහ දිස්ත්රික්කය තුා අශේ  ශ්ධ පාලන වැල පිළිශවා 
ක්රියාත්මක කරන්නට අපට ශයෝශ හයියක් වුණා, අශේ ගරු 

ප්රසන්න රණතුංග මැතිතුමා. එතුමාශේ ජයග්රහණය විජයග්රහණයක් 
කරගැනීශේ කටයුත්ත පැත්තකින් තියලා ගේපහ දිස්ත්රික්කශේ 
අශේ ක්ඩලායම දිනවන්න එතුමා ඒ ශමොශහොශත් දැක්වූ උනන්දුව, 

ගත් උත්සාහය අද සාර්ථක ශවලා තිශබනවා. අපට ගේපහ 
දිස්ත්රික්කශේ ආසන 13ක් ජයග්රහණය කරන්නට හැකියාව 
ලැුදණා. එතුමා කා ඒ කැපවීම ශවම්ශවන් ශේ ශමොශහොශත්දී මා 

එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මා පාර්ලිශේන්තුවට පත් කර 
එවීම ශවම්ශවන් ශපනී සිී ම පිළිබඳ ශදොේශප ආසනශේ මශේ 
ආදරණීය ජනතාව ඇතුළුව ගේපහ දිස්ත්රික්කශේ මශේ ආදරණීය 

ජනතාවට මා ශේ ශමොශහොශත් සත්ුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම 
මශේ පාසල වන ගේපහ බ්ඩලාරනායක විදාලයට, මශේ 
පාසශල් ආදි සිසුවන්ට, ඒ සියලු සශහෝදරයන්ට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා.     

ශේ අවසථ්ාශේදී මා සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, ශේ රශට් 
අනාගතය, අශේ තරුණ පරපුර  ක්තිමත්ව ශගොලනගන්න ශේ 
කාල සීමාව තුා කරශගන යන වැලපිළිශවා පිළිබඳ. ශේ රශට් 

මත් උවදුර දුරු කරලා, ශේ රට  ක්තිමත්ව ශගොල නඟන්නට 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශගන යන වැල පිළිශවා නිසා, 
පාතාලය මර්දනය කරන වැල පිළිශවා නිසා, කෘක  කර්මාන්තය 

දියුණු කිරීශේ වැල පිළිශවා නිසා දදිිකශේදී ශේ රශට් අනාගතය 
 ක්තිමත් කරන්න අපට පුළුවන් වනවා. මා පසුගිය කාල සීමාශේ 
මශේ ආසනශයන් පටන් ගත්තා පුරන් කුඹුරු අසව්්ධදන වැල 

පිළිශවා. ඒ හරහා අද වන ශකොට මශේ ආසනය තුා පුරන් කුඹුරු 
අක්කර හ12කට වැඩි ප්රමාණයක් අපි අස් ව්ධදා තිශබනවා. ඒ 
වාශේම, දදිිකශේදී ශේ රශට් කෘක  ආර්ිකකය ශගොල නඟන්නට 

අපට පුළුවන් උපිකම ආකාරශයන් කෘක  කර්මාන්තයට අශේ 
දායකත්වය ලබා ශදනවා.    

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ ශමොශහොශත් සිහි 

කරන්න ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිශබනවා. අශේ දරුවන් පාසලට 

ඇතුාත් කර ගැනීශේදී අද දතාම අ්රමික වැල පිළිශවාක් 

ක්රියාත්මක වනවා. තම දරුවන් පාසල්වලට ඇතුාත් කරන්න 

ශදමාපියන් අද ශනොශයක් විධිශේ ූලට ශල් න හදන තත්ත්වයක් 

දක්වා ගිහින් තිශබනවා. දරුවන් පාසලට ඇතුාත් කර්ධදී මීට වලා 

ශවනස් වැල පිළිශවාක් ක්රියාත්මක කරන්න අව යි. අශේ හැම 

දරුශවකුශේම අේමා තාත්තා බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ශහොඳ 

පාසලකට තමන්ශේ දරුවා ඇතුාත් කරන්නයි. ඒ සඳහා ශහොඳ 

පාසල් ප්ධශතියක් බිහි කරන එක වශේම, තමන්ට කැමැති 

පාසලකට යන්න පුළුවන් වටා පිටාවක් ශගොලනගලා ශදන්න 

යේකිසි වැල පිළිශවාක් ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ ශවම්ශවන් 

අශේ සහශයෝගය ඕනෑම ශමොශහොතක ලබා ශදන්න අපි කටයුතු 

කරනවා.       

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ අවසථ්ාව මට ලබා 

දීම පිළිබඳත් මශේ ශග රවනීය සත්ුතිය ඔබතුමාට පුද කරන අතර, 

දදිිකයටත් ශදොේශප ආසනය නගා සිටුවන්න වාශේම, ගේපහ 

දිස්ත්රික්කයට තරුණ ශ්ධ පාලන නායකත්වයක් ලබා ශදන්න 

 ක්තිමත් වැල පිළිශවාක් තුළින් කටයුතු කරන බව සිහි කරමින් 

මශේ වකන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ශබොශහොම සත්ුතියි.     

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Velu Kumar. You have six minutes. 

[பி.ப. 2.44] 

 

 ුණ ගේලු කුොර් ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு செலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கசள, 

முதலொெதொக உங்களது நியைனத்திற்கு என்னுமடய 

ெொழ்த்துக்கமளத் ததொிெித்துக்தகொள்கிசறன்.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி.  

 

 ුණ ගේලු කුොර් ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு செலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
கண்டி ைொெட்ட ெரலொற்றிசல தைிழ்ப் பிரதிநிதியொக 

ததொடர்ச்சியொக இரண்டொெது தடமெயொகத் ததொிெொகிய 

முதலொெது பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் நொனொசென். அந்த 

ெமகயில்,  கண்டி ைொெட்டத்தில் ெொழுகின்ற தைிழ் சபசும் 

தைிழ், முஸ்லிம் சமூகத்தினர் இந்தச் சமபக்கு என்மன 

இரண்டொெது தடமெயொகவும் இவ்வுயொிய சமபக்குத் ததொிவு 

தசய்து அனுப்பியிருக்கின்றனர். அதற்கொக கண்டி 

ைொெட்டத்தில் ெொழுகின்ற தைிழ், முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு 

என்னுமடய ைனைொர்ந்த நன்றிகமள இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்  

ததொிெித்துக்தகொள்கின்சறன்.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම, මහම්වර 

දිස්ත්රික්කශේ දතිහාසය තුා දමිා මන්ත්රීවරශයක් ශදවැනි වරටත් 
පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත් වුණු මුල්ම අවසථ්ාව ශේකයි. ඒ 
අවස්ථාව මට ලබා දුන් මහම්වර දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය 

ජනතාවට මාශේ ශග රවය හා ස්තුතිය ශේ අවසථ්ාශේදී පුද 
කරනවා. ඒ වාශේම, දමිා ප්රගතිය ලි සන්ශානශේ, ප්රජාතන්ත්රවාදී 
ජනතා ශපරමුශ්ඩ නායක ගරු මශනෝ ගශන්ෂන් මැතිතුමාටත්, 

එම පක්ෂශේ නිශයෝජ නායකවරුන්ටත්, එම පක්ෂශේ 
සාමාජිකයන්ටත් මශේ ස්තුතිය ශේ අවස්ථාශේදී පුද කරනවා. 

அசதசபொல, நொன் இந்நிமலக்கு உயர்ந்து ெருெதற்கு 

என்மன ெழிநடத்திய என்னுமடய குடும்பத்தொருக்கும் சக 

சதொழர்களுக்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திசல  நன்றிமயத் 

ததொிெித்துக் தகொள்கின்சறன். குறிப்பொக, நொங்கள் இந்த 

ஒன்பதொெது பொரொளுைன்றத்திற்குள் புதியசதொர் 

அனுபெத்சதொடு உட்பிரசெசித்சதொம். இந்த நொட்டிற்குத் 

சதமெயொன எந்ததெொரு சட்ட ைொற்றத்மதயும் 

தகொண்டுெரக்கூடியளெிற்கு மூன்றிலிரண்டு 

தபரும்பொன்மைமய இச்சமபயில் ஆளும் தரப்பொனது 

தகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொலும், ஆளும் தரப்பொனது இந்த 

மூன்றிலிரண்டு தபரும்பொன்மைமய எதற்கொகப் பயன்படுத்தப் 

சபொகின்றது என்பது எங்களுமடய பிரதொன சகள்ெியொக 

இருக்கின்றது.  இந்த நொட்டில் ஜனநொயகத்மத 

ஸ்தொபிப்பதற்கொக நொங்கள் தகொண்டுெந்த 

அரசியலமைப்புக்கொன பத்ததொன்பதொெது திருத்தத்மத 

அகற்றுதல், 13ஆெது திருத்தத்திற்கு சைலும் திருத்தங்கமளக் 

தகொண்டுெருதல், புதிய அரசியலமைப்மப உருெொக்குதல் 

சபொன்ற ெிடயங்கள் சைதகு ஜனொதிபதி அெர்களினொல் 

முன்மெக்கப்பட்ட தகொள்மகப் பிரகடன உமரயிசல 

தசொல்லப்பட்டிருந்தமத நொங்கள் பொர்த்சதொம். அமதெிட, புதிய 

சதர்தல் முமறமைதயொன்மற அறிமுகம் தசய்தல் என்ற 

ெிடயம் அதிசல ைிக அழுத்தைொகச் தசொல்லப்பட்டிருந்தது. 
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புதிய சதர்தல் முமறயொனது இந்த நொட்டிசல ெொழுகின்ற தைிழ் 

தைொழி சபசுகின்ற தைிழ், முஸ்லிம் ைக்களினது அரசியல் 

ொீதியொன நிமலப்பொடு, அணுகுமுமற, அங்கீகொரம் 

என்பெற்றுக்கு எந்ததெொரு பொதிப்மபயும் ஏற்படுத்தொத 

ெமகயிசல அமைதல் செண்டும். இந்த அரசொங்கத்திற்கு 

தொர்ைீகக் கடப்பொதடொன்று கொணப்படுகின்றது. 

அரசியலமைப்பொக இருக்கலொம்; சதொோ்தல் முமறமையொக 

இருக்கலொம்! இந்த நொட்டில் ெொழுகின்ற பல்லினங்களும் பல 

ைதத்தெர்களும் இலங்மகயர்கள் என்ற அடிப்பமடயில் 

ெொழக்கூடிய ெமகயில் அமெ தகொண்டுெரப்பட செண்டும்.   

இனி ெருகின்ற கொலங்களில் இந்த ஒன்பதொெது 

பொரொளுைன்றத்தில் சதசிய ொீதியொக நொங்கள் 

எதிர்சநொக்கெிருக்கின்ற செொல்களொக புதிய அரசியலமைப்பு 

ைற்றும் சதர்தல் முமறமை ைொற்றம் என்பன இருக்கப் 

சபொகின்றன. இந்தப் பொரொளுைன்றக் கொலப்பகுதியிசல 

எங்களுமடய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ‘கூலி’ என்ற 

அமடயொளம் இல்லொைற் தசய்யப்பட்டு, இந்த நொட்டிசல 

ெொழுகின்ற ஏமனய சமூகங்களுக்குச் சைனொக எைது சமூகமும் 

திகழ செண்டும் என்பமத ைமலயக சமூகத்மதப் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்தக்கூடியென் என்ற ெமகயில் 

தசொல்லிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்சறன். ‘கூலி’ என்ற 

அமடயொளத்திலிருந்து ைொறுபட்டு, சமூக ைொற்றத்மதக் 

தகொண்டு ெருெதற்கொன திட்டத்மதக் கடந்த அரசொங்கத்தில் 

நொங்கள் உருெொக்கிசனொம். 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 
 ුණ ගේලු කුොර් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு செலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
Sir, please give me one more minute. 

எங்களுமடய ைக்கள் ‘லயன்’ அமறகளிலிருந்து தெளிசய 

தகொண்டுெரப்பட்டு  தனி நிலத்திசல, தனி வீட்டிசல ெொழுெது 

ைட்டுைல்லொைல், கிரொை முமறயிசல ெொழக்கூடிய ஒரு 

சூழ்நிமலமய நொங்கள் உருெொக்கி ெந்சதொம். அது 

தமடப்படொைல், இந்த அரசொங்கமும் அமதத் ததொடர 

செண்டும். அசதசபொல,  தபருந்சதொட்டக் கூலிகள் என்கின்ற 

நிமல ைொற்றப்பட்டு, சிறுசதொட்ட முமறமை 

தகொண்டுெரப்பட்டு, கூலிக்குப் பதிலொக ெருைொனம் 

தபறக்கூடிய அந்தஸ்துொீதியொக ஒரு ைொற்றம் எங்களுமடய 

சமூகத்தில் ெொழ்பெர்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட செண்டும் 

என்பமதயும் சகட்டுக்தகொண்டு,  சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றிகூறி 

ெிமடதபறுகின்சறன்.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle. 

You have five minutes. 

[අ.භා. 2.හ0] 

 

 ුණ (ඩවදය) සුදර්ශ්නී ප්රනාන්දුපුල්ගල්  ෙහ්ත්මිය 

(බන්ධානා ාර ප්රතිසුංස්කරණ හ්ා සිරකුණවන් 
පුනුණත්ාාපන රාජය අොතයතුමිය) 
(ைொண்புைிகு (டொக்டர்) (திருைதி) சுதர்ஷனி பர்னொந்துபுள்சள - 

சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் சிமறக்மகதிகள் 

புனர்ெொழ்ெளிப்பு இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Prison Reforms and Prisoners' Rehabilitation) 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ අවසථ්ාව ලබා දීම 

සේබන්ශශයන් ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. පසුගිය 20 වැනි දා 
නව රජශේ මන්ත්රීවරු පාර්ලිශේන්තුශේ දී දිවුරුේ දුන්නා. ශේ 
අවස්ථාශේ දී  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අග්රාමාතතුමාටත්, 

සියලු  අමාතවරු, රාජ අමාතවරු ඇතුළුව පත් වූ සියලු  
මන්ත්රීවරුන්ට මා සුබ පතනවා. විශ ේෂශයන්ම ශ්රී ලංකා ශපොදුජන 
ශපරමුශ්ඩ දැවැන්ත ජයග්රහණය පිටුපස සිටිමින් පක්ෂයට 

දැවැන්ත  ක්තියක් වුණු පක්ෂශේ ජාතික සංවිශායක ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් මශේ ස්තුතිය පුද කරන්නට ශමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාශේම, නව වන පාර්ලිශේන්තුශේ 

මශේ මංගල කථාව කරන ශේ අවසථ්ාශේ දී,  මා  තුන්වැනි 
වතාවටත් පාර්ලිශේන්තුවට ශතෝරා පත්කර එවූ ගේපහ 
දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවටත්, විශ ේෂශයන්ම කටාන ආසනශේ 
ජනතාවටත් මාශේ ශග රවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාශේම, 

මා ශවම්ශවන් කටයුතු කා, ඇප කැප වුණු සියලු ශදනාත් 
ශබොශහොම ශග රවශයන් සිහිපත් කරනවා. අශේක්ෂකවිකයක 
හැටියට කටයුතු කර්ධදී මට සහශයෝගය ලබා දුන් අශේ නිමල් 

ලාන්සා මැතිතුමාටත්, ලසන්ත අලගියවන්න රාජ ඇමතිතුමාටත් 
විශ ේෂ ස්තුතියක් ශේ සභාශේ දී පුද කරන්න කැමැතියි. ඒ වාශේම, 
ගේපහ දිස්ත්රික්කයට දැවැන්ත ජයග්රහණයක් ලබා දීමට 

නායකත්වය ලබා දුන් ප්රසන්න රණතුංග මැතිතුමාත් ශේ 
අවස්ථාශේ දී මා සිහිපත් කරනවා. 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

ශේ රට භාර ගත්ශත් කලා වැටුණු ආර්ිකයක් එක්ක. 201හදී අපි 
රජය භාර ශදනවිට ශේ රශට් ආර්ිකක වර්ශන ශේගය සියයට 6ක්ව 
තිුදණා. නමුත්, දකුණු ආසියාම් කලාපශේ ශබොශහොම අඩු -සියයට 
3ටත් වලා අඩු- ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් ඇති, 

ඇර්ගනිස්ථානයටත් වලා පහළින් ඇති ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් 
සහිත රටක් තමයි එතුමා නැවත භාර ගත්ශත්. පසුගිය රජය 
කාලශේ ආර්ිකකය කලා වැටුණා විතරක් ශනොශවයි, 

විශ ේෂශයන්ම ත්රස්තවාදය නැවත ආරේභ ශවලා, ජනතාව තුා 
ත්රස්තවාදී බිය ඇති වී තිුදණු යුගයක තමයි ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ශේ රට භාර ගත්ශත්.   

පසුගිය රජය රටට මුල් තැන දීලා කටයුතු කශාේ නැහැ. 
විශ ේෂශයන්ම අය වැයක් දදිිකපත් කර සේමත කරගන්ශන් නැතිව 
තමයි එදා මැතිවරණයකට දදිිකපත් වුශ්ඩ. ඒ වාශේ අවිධිමත් 

විධියට, කිසිම සැලැසම්කින් ශතොරව සංවර්ශන වැල කටයුතු සිදු 
කර බිල්පත් රාශියක් දතිික කරලා තමයි ශේ රජය භාර දුන්ශන්. ඒ 
නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට වි ාල වගකීමක් පැවරී තිුදණා.  ඒ 

බිල්පත් පියවනවා වාශේම,  "රට හදන ශස භාගශේ දැක්ම" 
තුළින් රශට් සංවර්ශනය ශවම්ශවන් එතුමා ශපොශරොන්දු වුණු ඒ 
කරුණු-කාරණා දදිිකයට ශගන යන්නට එතුමාට වි ාල 
අභිශයෝගයක් තිුදණා. ඒ කාරණා ශහේතු කරශගන පිකපූරක 

ඇස්තශේන්තුවක් මැතිවරණයට ශපර දදිිකපත් කාත්, ඒ 
ශවලාශේ දී අපට තිුදශ්ඩ සුළුතර ආ්ඩඩුවක් නිසා එයට 
අම්මැතිය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැුදශ්ඩ නැහැ. ඒ අතරතුර 

තමයි මුළු ශලෝකයම ශවාාගත් ශකොවි්ග - 1. වසංගතය 
ලංකාවටත් බලපෑශේ.  එම ශකොවි්ග -1.  වසංගතය ශබොශහොම 

835 836 

[ ගරු   ශේලු කුමාර් මහතා ] 



2020 අශගෝස්තු 28 

සාර්ථකව පාලනය කරන්න අපට හැකි වුණා. නමුත්, අශේ 

ආර්ිකකයට ශමන්ම ශලෝකශේම ආර්ිකකයට දතාම දරුණු ශලස 
ශේ ශකොවි්ග - 1.  වසංගතය බලපෑවා. විශ ේෂශයන්ම  201. දී 
ශගෝලීය ආර්ිකක වර්ශනය තිුදශ්ඩ  2..ට. හැබැයි, 2020 
ශවනශකොට එය ඍණ 4..ක්  දක්වා පහාට බැසස්ා. ශමය 

වැඩිපුරම දැම්ශ්ඩ සංවර්ධිත රටවලට  දියුණු වුණු රටවලට. 
ආර්ිකක වර්ශන ශේගය ඍණ 8 දක්වා අඩු වුණා. එයින් අපට 
ඇතිවුණු බලපෑම අතිවි ාලයි. එයින් අශේ ආර්ිකකයට වි ාල 

බලපෑමක් ඇතිවුණා. අශේ අපනයනවලින් සියයට 60ක් යවන්ශන් 
දියුණු, සංවර්ධිත රටවලටයි. ශේ වසංගතය නිසා අපට ලැශබන 
අපනයන ආදායම අඩු ශවනවා වාශේම, විශ්ධ  රටවල රැකියා 

කරමින් අශේ රටට ශලොලර් බිලියන ව.8ක් වැනි වි ාල විශ්ධ  
විනිමයක් උපයා දුන් අශේ ජනතාවශේ විශ්ධ  විනිමය ප්රමාණයත් 
අපට නැති වුණා. ඒ නිසා ශේ ආර්ිකකය නැවත පණගන්වන්නට 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ නායකත්වශයන් අද ශහොඳ වැල 
පිළිශවාක් ක්රියාත්මක කරනවා. විශ ේෂශයන්ම අශේ රශට් 
අපනයන ආර්ිකකය දියුණු කරන්න, ශ්ධය ය ආර්ිකකය දියුණු 
කරන්න, ශ්ධය ය වවසායකයා  ක්තිමත් කරන්න, කෘක  ආර්ිකකය 

දියුණු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද දතාම  ශහොඳ වැල 
පිළිශවාක් ක්රියාත්මක කරනවා.  

අද ශේ අතුරු සේමත ගිණුම තාවකාලිකවයි දදිිකපත් කරලා 

තිශබන්ශන්. සංවර්ශනය සඳහා මුදල් ශවන් කරන ශතක් ශේ 
වසශර් සැේතැේබර් සිට ශදසැේබර් මාසය දක්වා දදිික මාස 4ක 
කාලය තුා ශේ රශට් මුල කාමනාකරණය සඳහා තාවකාලික 

විසඳුමක් හැටියටයි ශේ අතුරු සේමත ගිණුම දදිිකපත් කර 
තිශබන්ශන්.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දතාම වගකීමකින් යුතුව  ක්තිමත් 

ශලස ශේ රට ශගොලනඟන්න අද ශහොඳ වැල පිළිශවාක් ක්රියාත්මක 
කරශගන යෑම පිළිබඳව අපි එතුමාට සුබ පතනවා. විශ ේෂශයන්ම  
එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නය දදිිකපත් කරන අවස්ථාශේ දී    

"එකම රටක් තුා එකම නීතියක්" කියන කාරණය එතුමා සඳහන් 
කාා. ඒ පිළිබඳව  පසුගිය පාර්ලිශේන්තුව තුාත් අපි වි ාල 
ව ශයන් කථා කාා. ශේ රශට් හැම දරුශවකුටම අවුරුදු 18 වන 
ශතක් අශාපනය ලබන්න තිශබන දලකල අපි ආරක්ෂා කරලා 

ශදන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම, ශේ රශට් හැම කාන්තාවකටම 
ශග රවශයන් ජීවත් ශවන්න පුළුවන් සම අයිතිවාසිකේ අපි ලබා 
ශදන්න ඕනෑ.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, your time 

is up. Please wind up. 

 

 ුණ (ඩවදය) සුදර්ශ්නී ප්රනාන්දුපුල්ගල්  ෙහ්ත්මිය  

(ைொண்புைிகு (டொக்டர்) (திருைதி) சுதர்ஷனி பர்னொந்துபுள்சள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ශේක ආගේ, ජාති, කුල ව ශයන් ශවනස ්විධියට සිදු කරනවා 

නේ අපි ඒ සියලුශ්ධටම සේපූර්ණශයන්ම විරු්ධශ බව මතක් 
කරමින්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශගනයන ශේ වැල පිළිශවාට අපි 
සියලුශදනාම එකතු ශවලා රට දියුණු කරගන්න සහශයෝගය ශදමුයි 

කියන ආරාශනාව කරමින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Nimal Lanza. You have five minutes. 

[අ.භා. 2.හහ] 

 

 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහ්තා (ග්රාමීය ය ොර්  හ්ා අවගශ්ේෂ 

යටිතල පහ්සුකම් රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு ெசதிகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  ශේ අතුරු සේමත 

ගිණුම පිළිබඳව අදහස් දක්වන්නට ලැබීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම අශේ විපක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීවරුන් ශේ 

අතුරු සේමත ගිණුම පිළිබඳව මතු කරපු කාරණා ශමොනවාද 
කියලා මම බලාශගන හිටියා.  එතුමන්ලා දතාම පැහැදිලිව 
කිේවා, අවුරුදු ව2ක කාලය තුා අය වැය ශල් නයක් දදිිකපත් 

ශනොකරපු එකම වර්ෂය ශේක කියලා. ඊාඟට එතුමන්ලා කිේවා, 
අශප්රේල් 30 සිට අශගෝස්තු 31 දක්වා කාලය සඳහා 
පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතිය ශනොමැතිව මුදල් වියදේ කාා කියලා. 

ඊාඟට කිේවා, රට lock down වුණත්, airports වහලා තිුදණත්, 
ශලෝකයම lock down වුණත්, ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාව lock down 
කරන්න බැහැ කියලා. අපි දතාම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, අපි 
කිසිම අවසථ්ාවක ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව lock down කරලා නැති 

බව. පසුගිය පාර්ලිශේන්තුවට අවුරුදු හතරහමාරක් ගතවුණාට 
පසශ්සේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැිකයා. 
ඊට පස්ශසේ පාර්ලිශේන්තුව නැවත කැඳවන්න කියලා විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරුන් අධිකරණයට ගියා. හැබැයි, අධිකරණය පැහැදිලි 
තීන්දුවක් දුන්නා, පාර්ලිශේන්තුව නැවත කැඳවන්න බැහැ කියලා. 
නවවැනි පාර්ලිශේන්තුව පත්ශවලා ජනාධිපතිතුමාට ලැශබන 

පාමුවැනි අවසථ්ාශේ දීම ශේ අතුරු සේමත ගිණුම 
පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කර තිශබනවා. ඒ නිසා 
වවස්ථාම්ූලලව ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් තිශබන 

බලය තුා එතුමන්ලා පාමුවැනි අවසථ්ාශේ දීම ශේ කටයුත්ත 
කරලා තිශබනවා.   

දතාම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, පසුගිය කාලය තුා 

විශ ේෂශයන්ම ශේ වාශේ අවස්ථාවකට මුහුණ පාන්නට සිදුවුශ්ඩ 
ශලෝකය පුරා COVID-19 වසංගතය පැතිර තිුදණු නිසා බව. 
COVID-19 වසංගතය අදත් ශලෝකය පුරා දතා දරුණු විධියට 
පැතිර පවතිනවා. ශලෝකශේ ශගොලක් රටවල තවමත් පාරක් පාරක් 

ගාශන් මිනිසස්ු මැශරනවා. මාමිනී ශගොල ගැශහනවා. බැශකෝ 
දාලා සූලහ මිනී වාවල් හාරලා ඒ මිනිස්සු වාලන්ශන්. එශහම 
ශලෝකයක් තිශය්ධදී තමයි අශේ ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 

අගමැතිතුමාටත් අශේ රශට් COVID-19 පාලනය කරන්න 
පුළුවන්කම ලැුදශ්ඩ.  ජනතාවශේ සර්වජන ඡන්ද බල අයිතිය 
ලබා දීලා, ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කරමින් පාර්ලිශේන්තුව 

කැඳවලා, ශේ පාර්ලිශේන්තුවට අතුරු සේමත ගිණුමක් දදිිකපත් 
කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා විපක්ෂය කුහක ශවන්ශන් නැතිව, 
ඊර්ෂා කරන්ශන් නැතිව, වවර කරන්ශන් නැතිව 

ජනාධිපතිතුමාට ඒ ශග රවය දක්වන්න ඕනෑ  අගමැතිතුමාට ඒ 
ශග රවය දක්වන්න ඕනෑ  ආ්ඩඩුවට, කැබිනට් ම්ඩලලයට ඒ 
ශග රවය දක්වන්න ඕනෑ. අශේ අල්ලපු රට වන දන්දියාශේ 
COVID-19 වසංගතය නිසා ඊශේත් පු්ධගලයන් එක්දහස ්

ගණනක් මැිකලා තිශබනවා. COVID-19 ආසාදනය වුණු වි ාල 
ප්රමාණයක් හැමදාම ඒ රශටන් ශසොයා ගන්නවා.  හැබැයි, 
පාර්ලිශේන්තුශේ අපි නැතිව, කිසිම මන්ත්රීවරයකුශේ උදේ නැතිව 

ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් පුළුවන්කම ලැශබනවා, ශේ 
රශට් COVID-19 පාලනය කර ගන්න. ශලෝකශේ බලවත්, 
ශනවත් රටවලට බැිකවුණු  COVID-19 පාලනය කර ගන්න  පුංචි 

රටක් ශවච්ක, දුේපත් රටක් ශවච්ක අපට පුළුවන් ශවනවා.  ඒ නිසා 
විපක්ෂයට මම දතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, කුහකත්වය 
නැතිව, ඊර්ෂා කරන්ශන් නැතිව ඔබතුමන්ලා ශේ ශ්ධවල් අගය 

837 838 



පාර්ලිශේන්තුව 

කරන්න කියලා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා වන වර්තමාන අගමැතිතුමා 

අවුරුදු 30ක් තිසශ්සේ තිුදණු යු්ධශය එදා අවසන් කාා. එදා දඳලා 
ශේ රශට් මාමිනී ශගොල ගැහුශ්ඩ නැහැ. ශේ රශට් මාමිනී 
ශගොලගැශහන එක නැවතුණා. COVID-19 වසංගතය නිසා 
ශලෝකශේ මාමිනී ශගොල ගැශහ්ධදී, ලංකාශේ මාමිනී ශගොල 

ගැශහන්ශන් නැතිව මිනිස්සුන්ට තමන්ශේ එදිශනදා කටයුතු කර 
ගන්න පුළුවන් ආකාරයට ශේ රට ශගොලනැඟීම පිළිබඳව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, කැබිනට් ම්ඩලලයටත් 

අපි සියලුශදනා ඒ ශග රවය ලබා දිය යුතු බව ප්රකා  කරන්න 
ඕනෑ.  

ඒ වාශේම, ශේ දදිිකපත් කර තිශබන අතුරු සේමත ගිණුම  

සේමත කර ගැනීම සඳහා කුහකත්වශයන් ශතොරව ඡන්දය ලබා 
ශදන්න කියලා විපක්ෂශයම්ත් දල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ශවනවා. 
ස්තුතියි. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Karunadasa Kodithuwakku. You have 

four minutes. 
 

[අ.භා. 2.හ.] 

 
 ුණ කුණණාදාස ගකවඩිතුවක්කු ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு கருணொதொஸ தகொடிதுெக்கு)  

(The Hon. Karunadasa Kodithuwakku)  
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ උත්තරීතර සභා 

ගර්භය තුා හිඳිමින් අකුරැස්ස ප්රමු  කරගත් මාතර ප්රගතිය ලි 

ජනතාව ඇතුළු සමස්ත ශ්රී ලාංකිකයන් උශදසා හඬක් නඟන්නට 
ජනවරමක් ලැබීම පිළිබඳව මා හෘදයාංගමව සතුටු ශවනවා. 

මහජන නිශයෝජිතශයකුශේ භූමිකාව පිළිබඳව මට කිසිදු පූර්ව 

අත්දැකීමක් නැහැ. එවන් ආගන්තුකශයකු වූ මාහට ශපොදුජන 
ශසේවා ගමන් මශේ ශපරට යන්නට ශේ උතුේ සභාව නිශයෝජනය 
කරන ඔබතුමන්ලාශගන් ලැශබන සහාය මා හදවතින් අගය 

කරනවා. පුරා දින 140ක් තිස්ශසේ දියත් වූ පූර්ව මැතිවරණ සමය 
හමාරවීශමන් පසු නව වන පාර්ලිශේන්තුව සඳහා සුදුසස්න් ශතෝරා 
ගැනීම සඳහා පවත්වන ලද මැතිවරණශේදී 11හ,000කට ආසන්න 
ජන මනාපයක් මා උශදසා තිළිණ කා මාතර දිසාශේ ප්රගතිගාමී, 

ශ්ධ ශප්රේමී ජනතාව ශවත මශේ ය ර්ෂ ප්රණාමය පුද කර සිටිනවා. 
අකුරැස්ස ආසනය ප්රමු  මාතර  දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය 
ජනතාවශේ අභිලාෂයන් ද, අයිතීන් ද දිනා දීමට මා කැපවන බව 

සඳහන් කරනවා. මාහට හදවතින් ම ආශිර්වාදයක් වූ අතිගරු මහා 
සංකරත්නය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතතුමා, 
පක්ෂශේ ජාතික සංවිශායක ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, 

දිස්ත්රික් නායක ලලස් අලහේශපරුම අමාතතුමා ඇතුළු මාතර අප 
ක්ඩලායමට ද, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණට ද මශේ ශග රව 
පූර්වක ස්තුතිය ප්රකා  කිරීම මා අත් ශනොහා යුතු යුතුකමක් 

ව ශයන් හඳුනා ගත්තා.  

අප ප්රශ්ධ ශේ  පවතින සංවර්ශන අව තා කිහිපයක් සිහිපත් 
කිරීමට පාර්ලිශේන්තුශේ පවත්වම් ලබන මශේ මංගල කථාශේදී 

දලක් ශවන් කා යුතු යයි මා වි ්වාස කරනවා. පානීය ජල 
අව තාව සපුරා ගැනීමට ශනොහැකිව දුක් විඳින අතිවි ාල 
ජනතාවක් අප දිස්ත්රික්කශේ ජීවත් වන බැවින්, ඔවුන්ශේ දිය පවස 
නිවන්නට ශේ උතුේ සභාශේ ප්රමාණවත් අවශානය ශයොමු විය 

යුතුයි. නිල්වලා ගං ශකොමළිය අශේ භූ මිශේ අනනතාව වුවද, අපි 
ඇයශගන් ශබොශහෝ ලල ප්රශයෝජන ගත්ත ද, වසර 4, හකට වරක් 
ඇය අප සමඟ උරණ වනවා. නිල්වලා ගඟ වාපෘතිශේ ප්ර න්ය 

ඔළුශවන් අල්ලා ශනොශගන වලිගශයන් අල්ලා ගත් නිසා ඒ 

අර්ුදදය තවත් වැඩි වුණා. 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අතීතයට ශකෝදනා 
කිරීශමන් වැාකී ඒ පිළිබඳ නැවත සලකා බලා, ඊට කාශලෝචිත, 
ප්රාශයෝගික විසඳුමක් ශයෝජනා කිරීමට අප සාූලහිකව කැප විය 

යුතු ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මශේ වෘත්තිය හා 
බැඳුණු අව තා කිහිපයක් ශේ උත්තරීතර සභාව හමුශේ තැබීම ද 

මාහට අත්හා ශනොහැකි වගකීමක් ශසේ හඳුනා ශගන තිශබනවා. 
දතාම කුලා වාපාරයකින් ආරේභ කර මහා පිකමාණ ඇඟලුේ 
වාපාරයක් දක්වා දියුණු වූ මශේ වෘත්තීය ම ශඟහි දහස් සං ාත 

ශ්රී ලාංකිකයන් ගමන් කරම් දැක්ම මශේ අභිප්රායයි. ඒ සඳහා 
සුදුසුම කාලය ශමය බව මා වි ්වාස කරනවා. ශ්ධය ය ආර්ිකකයක් 
වි ව්ාස කරන රාජ නායකශයකු, වවසායකයන්ට දිික ශදන 

අග්රාමාතවරශයකු හා ග්රාමීය ආර්ිකක දියුණුව උශදසා කැප වුණු 
අමාත ම්ඩලලයක් රට පාලනය කරන ශේ යුගය තරේ 
ගැාශපන යුගයක් එයට තවත් නැහැ. එම නිසා සෑම ප්රාශ්ධය ය 
ශල්කේ ශකොට්ෝාසයකම ඇඟලුේ කර්මාන්ත ාලාවක් බැගින් 

ආරේභ කර, එමිනන් රැකියා විරහිත තරුණ තරුණිවලයන්ට රැකියා 
අවස්ථාවක් ලබා දීම සුදුසු යැයි මම ශයෝජනා කරනවා. එමිනන් 
ඔවුන්ට ජාතික ආර්ිකකයට ද දායකවීමට අවස්ථාව සලසා දිය 

හැකියි. ඒ කාරණය ශකශරහි ශමම උත්තරීතර සභාශේ අවශානය 
ශයොමු කරන ශලස මා දල්ලා සිටිනවා.  

"රට හදන ශස භාගශේ දැක්ම”  ජාතික ප්රතිපත්ති රාමුව 

ඓතිහාසික වූත්, දැවැන්ත වූත් ක්රියාවලියක්. ජන අම්මැතියක් ලද 
ශේ ලියවිල්ශල් සෑම පිටුවකටම, වගන්තියකටම වාකයකටම, 
වකනයකටම ශමන්ම, විරාම ලක්ෂණයකට ද වග කියමින්, එහි 

අර්ථ පූරණය උශදසාත්, මාතර  දිස්ත්රික්කශේ අනාගතය උශදසාත් 
මා කැපවීශමන් කටයුතු කරනවා. අවසා න ව ශයන්, ඔබ සැමට 
මශේ ශග රවය හා හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කරමින්, මා නිහඬ 

වනවා.   

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 Next, the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale. You have 

eight minutes.  
 
[අ.භා. 3.02] 

 
 ුණ තලතා අතුගකෝරල ෙහ්ත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  නව වන 

පාර්ලිශේන්තුශේ මශේ ප්රථම කථාව පවත්වන ශේ අවස්ථාශේ, ඔය 
භාරදූර තනතුරට පත් වුණු ඔබතුමාට පාමුශවන්ම මශේ සුබ 
ප්රාර්ථනා  පිිකනමනවා. මා ශකශරහි වි ව්ාසය තියලා  නැවත 

වතාවක් -හතරවන වතාවටත්- ශේ උත්තරීතර සභාවට මා පත් කර 
එවීම ගැන රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට මශේ ආදරණීය 
කෘතශේදිත්වය ශේ අවස්ථාශේ පා කර සිටිනවා.  

ඊශේ  ශමම ගරු සභාවට දදිිකපත් කරන ලද අතුරු සේමත 
ගිණුම සේබන්ශශයන් තමයි අද ශේ අවස්ථාශේත් අපි විවාද 
කරන්ශන්. අපි සියලුශදනාම දන්නවා, අශේ  ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථාශේ XVII වන පිකච්ශේදශේ 148වන වවසථ්ාව අම්ව 

රාජ ූලල සේබන්ශශයන් සේපූර්ණ වගකීම පවරා තිශබන්ශන් 
පාර්ලිශේන්තුවට බව. ඒ අම්ව, පාර්ලිශේන්තුශේ සේමතයක් 

839 840 

[ ගරු   නිමල් ලාන්සා මහතා]  
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නැතිව, පාර්ලිශේන්තුව හරහා ශනොශගොස් කිසිම ශවලාවක රජශේ 

මුදල් සේබන්ශශයන් කිසිම ශදයක් කිරීමට අවසරයක් නැහැ. එය 
148වන වවස්ථාශේ පැහැදිලිව දක්වා තිශබනවා. ඊාඟ ට, 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ 14.වන වවස්ථාශේ දක්වා තිශබනවා, 
සියලු රාජ ආදායේ ඒකාබ්ධශ අරමුදලට බැර කරන බව. 

ඒකාබ්ධශ අරමුදශල් මුදල් භාවිත වන හැම අවසථ්ාවකම ඒ  සඳහා 
පාර්ලිශේන්තුශේ අවසරය ලබා ශගන කටයුතු කා යුතු වුවත්, 
පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා ඇති අවසථ්ාවක, මැතිවරණයකට මුහුණ 

ශදන අවස්ථාවක කටයුතු කරන්න විශ ේෂ බලයක් 1හ0වන  
වවස්ථාශේ 3වන අම්වවසථ්ාව යටශත් ගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ලබා දී තිශබනවා. ඒ අම්ව, මැතිවරණයක් ප්රකා යට පත් කර තිබූ 

නිසා  පසුගිය රජශේ එවකට මුදල් අමාතවරයා ව ශයන් සිටි ගරු 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා 201. වර්ෂශේ ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 
අතුරු සේමත ගිණුමක් ශේ සභාවට දදිිකපත් කාා. ඒ තුළින්, 

රුපියල් මිලියන ව4හක පමණ මුදලක් 2020 අශප්රේල් 30වැනි දින 
වන ශතක් වියදේ කිරීමට අව  අවසරය ලබාශගන තිුදණා. 
නමුත්  මාර්තු මාසශේ ශදවැනි දා ආ්ඩඩුව විසුරුවා හැරීමට ශපර 
ඒ සේබන්ශශයන් කිසිම වැල පිළිශවාක් ක්රියාත්මක ශනොවුණු 

නිසා, අශප්රේල් 30වැනි දින  වනශතක් සේමත කරශගන තිුදණු 
අතුරු සේමත ගිණුශේ කාලය අවසන් වූ පසුව,  මහ මැතිවරණය 
පවත්වන ශතක් අව  වියදේ සඳහා රජශේ මුදල් භාවිත කිරීමට 

ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් කටයුතු කර තිුදණා. 

ශමහිදී මතුවන ගැටලුව ශේකයි. ශේ පිළිබඳව ගරු 
මන්ත්රීතුමන්ලා කථා කාා.  උදය ගේමන්පිල ඇමතිතුමා කිේවා,  ඒ 
සඳහා  කිසිම අවසරයක් ගැනීශේ අව තාවක් නැහැ, ඒ සඳහා 
අව  පසුබිම ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශවන් සැලසී තිශබනවා  

කියලා. ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපට තිශබන 
ගැටලුව ඒක ශනොශවයි. අපට තිශබන ගැටලුව තමයි  අශප්රේල් 
30වන දින සිට අශගෝස්තු 30වන දින වනශතක් -ඒ මාස 4ක 

කාලය තුා- වියදේ කා මුදල් ශහෝ ලැුදණු ආදායේ 
සේබන්ශශයන් කිසිම විස්තරයක් ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට 
දදිිකපත් කර ශනොතිබීම.  අඩු ගණශන්, ඒ සේබන්ශශයන් 

වර්තමාන මුදල් ඇමතිතුමාද වන ගරු  අගමැතිතුමා ප්රකා යක් 
කරාවි කියා ශහෝ ශවනත් ලියවිල්ලක් මිනන් එම ශතොරතුරු 
දදිිකපත් කිරීමක් සිදු කරයි කියා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

මාස හතරක කාලය තුාත් ශේ රශට් ආදායේ, වියදේ කිරීේ 
සේබන්ශශයන් කටයුතු කිරීශේ බලය තිශබන්ශන් ශේ උත්තරීතර 
පාර්ලිශේන්තුවට. එම නිසා ඒ සේබන්ශශයන් දැම්වත් කිරීමක් 

කාා නේ ශහොඳයි. ශමොකද, ශේක රුපියල් බිලියන 1,ව40ක අතුරු 
සේමත ගිණුමක් දදිිකපත් කර තිශබන ශවලාවක්. එයින් රුපියල් 
බිලියන 1,300ක් ගන්ශන් ණය හැටියට බව අපි දන්නවා. මාස 
හතරක කාලයක් සඳහා  තමයි රුපියල් බිලියන 1,300ක ණය 

දල්ලුේ කර තිශබන්ශන්.  

මම මතක් කරන්න ඕනෑ, 201හදී යහ පාලන රජය බලයට 
ඇවිත්, සුළුතර ආ්ඩඩුවක් ති ශය්ධදිත් මාසයක් යන්න කලින් අය 
වැයක් දදිිකපත් කරලා ඒ සඳහා ශේ උත්තරීතර සභාශේ 
සියලුශදනාශේම අම්මැතිය ලබා ගත් බව. ශේ අවුරු්ධද තුා අය 

වැයක් දදිිකපත් ශනොකාත්, ඇස්තශේන්තුගත ශේ මුදල් ලබා 
ශදනශකොට අඩු ගණශන් පසුගිය මාස හතර ඇතුාත වියදේ කා 
ශ්ධවල් සේබන්ශශයන් අපට යේ කිසි අවශබෝශයක් ලබා ශදනවා 

නේ,  ඒ සේබන්ශශයන්  ප්රකා යක් ශහෝ කරනවා නේ අප ඒ ගැන 
සන්ශතෝෂ ශවනවා. එශහම නැත්නේ, ප්රශාන ගණන් දීශේ 
නිලශාිකයා හැටියට විගණකාධිපතිතුමා ශහෝ විගණනයට ශේ 

ආදායේ, වියදේ ලබා ගන්ශන්  ශකොශහොමද කියන එක ගැන ශේ 
උත්තරීතර සභාව දැම්වත් කරනවා නේ අප එය දතාම අගයශකොට 
සලකනවා.  

ශේ ශේලාශේ කරුණු කීපයක් ශකශරහි ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමාශේ අවශානය ශයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. ශේ වන 
විට ශබොශහෝ ආනයන නවත්වා තිශබනවා.   මම දතාම සරල 
ශදයක් කියන්නේ. ශේ වන විට අපි කාශේත් ශගවල්වල හැම 
ශේලාවකම තිබිය යුතු, -විශ ේෂශයන් ශකොවි්ග-1. වැනි 

වසංගතයක් පැතිික යන ශේලාවක- විෂබීජාණුහරණයට ගශේ හැම 
ශකශනක්ම පාවිච්චි කරන කහ කුඩුවලත් අද හිඟයක් තිශබනවා. 
කාලයක් තිස්ශසේ කහ කුඩු ශගනාශේ දන්දියාශවන් බව අපි 

කවුරුත් දන්නවා. ආනයන තහනම නිසා අද අශේ ශගවල්වල හැම 
ආහාර ශේලකටම පාවිච්චි කරන කහවලත් ශලොකු හිඟයක් ඇති 
ශවලා තිශබනවා. කහ වගා කරලා අස්වැන්න ලබාශගන කුඩු 

බවට පත් කිරීමට මාස 10ක කාලයක් ගත වන බව කවුරුත් 
දන්නවා. ඒ නිසා කාලයක් තිසශ්සේ ආනයනය කා කහ කුඩු වාශේ 
ශ්ධවල් සේබන්ශවත් අද ප්ර න්යක් තිශබනවා. ඒ වාශේම අද 

දදිකිරීේ ක්ශෂේත්රයත් ශලොකු ප්ර න්වලට මුහුණ දී සිටිනවා. 
දදිකිරීේ කරශගන යන  සථ්ානවලට අව  කරන  භා්ඩල අද 
ලබා ගන්න බැික තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබනවා. 
සුශ ෝපශභෝගී භා්ඩල එශහම නැත්නේ අතව  ශනොවන  

භා්ඩල සේබන්ශශයන් ඕනෑම ආනයන තහනමක් පැනවූවාට 
අපට ගැටලුවක් නැහැ. ශේ ගරු සභාශේ අවශානය ශයොමු 
කරනවා, රශට් ප්රශානම ආදායේ මාර්ගය වන විගමණිවලක 

රමිකයන්ශේ ආදායම පිළිබඳව. අද විගමණිවලක  රමිකයන් දතාම 
අමාරු තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා තිශබනවා.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 
 ුණ තලතා අතුගකෝරල ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அதுசகொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  
Sir, please give me one more minute.  

එශහම ශවලාවක, විෂය භාර ඇමතිතුමා විගමණිවලක  
රමිකයන්ශේ  සුභසාශනය සේබන්ශව කටයුතු කරන නිලශාිකන් 
පිළිබඳව ශවනස් ශයෝජනාවක් කරලා තිශබනවා. ගරු නිශයෝජ 

කාරක සභාපතිතුමනි, ශේක මුදල් අමාතාං යට බලපාන ශදයක්  
නිසාත්, ප්රශානම ආදායේ  මාර්ගය නිසාත් ඒ සේබන්ශශයම්ත් 
කේකරු ඇමතිතුමාශේ අවශානය ශයොමු කරන්න කියා දල්ලා  
සිටිමින්, මට ශේ  කාලය දුන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින්  මා 

නිහඬ ශවනවා.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Kumarasiri Rathnayaka. You have four 

minutes.  
 

[අ.භා. 3.10] 
 

 ුණ කුොරසිරි රත්නායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு குைொரசிறி ரத்னொயக்க)  

(The Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

ගරු  නිශයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ශමම වර්ෂශේ දදිික 
කටයුතු ශවම්ශවන්  අතුරු  සේමත ගිණුමක්  සේමත කරන්නට 
අද  ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කර තිුදණත්, ශේ 

උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්නට මාහට 
අවස්ථාව ලබා දුන් සියලුශදනාටම සත්ුති කිරීශේ වගකීම 
පාමුශවන්ම මා ශවත පැවශරනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු  නිශයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමන්ට මාශේ 
ශුභාශිංසන පිිකනමන ගමන් ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කශේ 
මන්ත්රීවරයකු හැටියට පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්නටත්, 
ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කශේ සේබන්නතකරණ කමිටුශේ 

සභාපතිවරයා විධියට මා  පත් කරන්නත් කටයුතු ක ා අතිගරු 
ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ටත්, ගරු 
අග්රාමාතතුමන්ටත් ශේ අවස්ථාශේදී මාශේ  ස්තුතිය  පිික 

නමනවා.  

එදා අපි පාාත් සභාශේ අමාතවරුන් විධියට කටයුතු කර්ධදී 
පැවැති යහ පාලන ආ්ඩඩුව ඒ තනතුරුවලින් අපි දවත් කර්ධදී, ශ්රී 
ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශ්ඩ නිර්මාතෘවරයා විධියට බැසිල් 
ශරෝහණ රාජපක්ෂ  මැතිතුමා  පාාත් සභා මන්ත්රීවරුන්ශේ සංසදය 

තුළින් අපට පාර්ලිශේන්තු නිශයෝජනය දක්වා යන්නට ඒ මාර්ගය 
පැහැදිලිව ශපන්වා ශදමින් ලබා දුන් ඒ සහශයෝගය මා ශේ 
අවස්ථාශේදී දතාම  ශග රවශයන් යුතුව සිහිපත් කරමින් 

එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශමොනරාගල දිස්ත්රික්කශේ 
ශ්ධ පාලන කටයුතු කරශගන ය්ධදී මට  ක්තියක් වුණු අශේ 
දිස්ත්රික් නායක, ගරු  ෂීන්්ර රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ටත් සත්ුතිය පිික 

නමන්න මා ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 1..ව වර්ෂශේදී තමයි 
මම ශමොනරාගල ප්රාශ්ධය ය සභාශේ මන්ත්රීවරයකු විධියට පත් 

ශවන්ශන්. පාාත් සභාශේ මන්ත්රීවරයකු, අමාතවරයකු විධියට 
වසර 1හක් පාාශත් ජනතාව ශවම්ශවන් ශසේවය කරමින්  සිටියදී 
තමයි අද ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්න මට 
අවස්ථාව ලැශබන්ශන්. ශමොනරාගල දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව වසර 

22ක කාලයක් මා ශවම්ශවන් ඒ හැම අවසථ්ාවකම තමන්ශේ 
ඡන්දය ප්රකා  කරමින්  පාාත් සභාවට  මා ශතෝරා පත් කර 
ගන්නත්, ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්නත් 

අවස්ථාව ලබා දුන්නා.  ඒ සඳහා  මට සහාය වුණු  දිස්ත්රික්කශේ  
ශග රවනීය මහා සංක රත්නයට වාශේම හින්දු, කශතෝලික හා 
දස්ලාේ පූජකතුමන්ලාටත්,  දිස්ත්රික්කශේ සියලු සිංහල, දමිා, 

මුස්ලිේ ජනතාවටත් මාශේ හෘදයාංගම ස්තුතිය ශේ අවස්ථාශේදී 
පිික නමනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ශේ ශ්ධ පාලන 

පන්නරය, ශ්ධ පාලන  ක්තිය ලැශබන්ශන් පාාත් සභාව තුළින්. 
අද ඒ පාාත් සභා සියල්ලක්ම අකර්මණ ශවලා, පාාත් සභා 
නවශේම පාලනය ආ්ඩඩුකාරවරුන්  නව ශදශනකුශේ  අතට පත් 

ශවලා තිශබනවා.  ූලල බලතල වාශේම පිකපාලනමය කටයුතු 
සියල්ලක්ම අද ඔවුන්  අතින් සි්ධශ ශවනවා. පාාත් සභාව තුළින් 
ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වන ශසේවය ජනතාවට අහිමි ශවලා 
තිශබනවා.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 
 ුණ කුොරසිරි රත්නායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு குைொரசிறி ரத்னொயக்க)  

(The Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  පාාත් සභා මැතිවරණ  

කඩිනමින් පවත්වා පාාශත් ජනතාවට පාාත් සභාව තුළින් කා 
යුතු ශසේවාව  දටු කිරීමට අව  කටයුතු කරන්න පාර්ලිශේන්තුශේ 
අවශානය ශයොමු කරන්න කියලා මා විශ ේෂශයන්  ශේ ශවලාශේ 

දල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට 

බලපාන ප්රශාන කාරණා කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
විශ ේෂශයන්ම කෘක  කර්මාන්තශයන් ජීවත් වන ජනතාවට ඒ 
අව  ශගොවිබිේවලට යන්න තිශබන අයිතිය, පානීය ජල 
අව තාව වාශේම, දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට බලපාන අශනකුත් 

යටිතල පහසුකේ සංවර්ශනය කරන්න අතිගරු ජනාධිපති 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ශේ "ශස භාගශේ දැක්ම" 
ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළින්  අශේ අමාත ම්ඩලලයටත්, ශමම 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන සියලුශදනාටත් හැකි ශේවායි 
ප්රාර්ථනා කරමින් ශහට දවශසේ ශේ සියල්ල ක්රියාත්මක කිරීමට 
අශේ සහාය ලබා ශදන බව ප්රකා  කරමින් මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා. සත්ුතියි. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Ali Sabry. You have seven minutes.  
 

[අ.භා. 3.14] 

 

 ුණ අලි සබ්රි ෙහ්තා (අධිකරණ අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. Ali Sabry - Minister of Justice) 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මුලින්ම ඔබතුමාට 

ශුභාශිංසනය පා කිරීම සඳහා ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  
 
 ුණ අලි සබ්රි ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு அலி சப்ொி) 

(The Hon. Ali Sabry) 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 1.වව-1.82 කාලශේදී 

මම, මශේ පියා එක්ක ශ්ධ පාලන රැස්වීේ බලන්න යනශකොට, 

මට ශේ ගරු සභාශේ සාමාජිකයකු ශවන්න අවසථ්ාව ලැශබයි 
කියා කවදාවත් හිතුශේ නැහැ. ඒ අවස්ථාව සලසා දුන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට ශමන්ම බැසිල් රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාට මුලින්ම මශේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වා ශේම, ශ්රී 
ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණට, අශේ පක්ෂයට ඡන්දය දුන් ශේ රශට් 
ලක්ෂ සං ාත ජනතාවටත් විශ ේෂශයන්ම මශේ ආකාරය පුද 
කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ශපනී සිටින 
දර් නය අම්ව, අපි ශ්රී ලාංකිකයන් හැටියට සියලු ජනතාව ඒක 
රාශි කර ගත් ශ්රී ලාංකීය රටක් හදන්න ඕනෑය කියා මා හිතනවා. ඒ 

ශවම්ශවන් දිගින් දිගටම අපි ශපනී සිටිනවා. ඒ විතරක් ශනොව 
ජාතිවාදය ප්රතික්ශෂේප කර ජාතිකවාදය ශවම්ශවන් අපි ශපනී 
සිටිනවා. ඒ සේබන්ශශයන් කිසිදු සැකයක් අපි හිශත් තබා 

ගන්නට ශහොඳ නැහැ.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමන්ලාශේ 
අවශානයට ශයොමු කරනවා, ශමම පාර්ලිශේන්තුවට පත් වූ අපි 

සියලුශදනාම ශේ වනශකොට ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ හතර වැනි 
උපශල් නය සහ හත් වැනි උපශල් නය අම්ව යේ ප්රතිඥාවක් 
ලබාදී තිශබන බව. එය වකනවලට විතරක් සීමා කා යුතු නැහැ. 

හතර වැනි උපශල් නශයහි සඳහන් කරන්ශන් අපි ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථාව ආරක්ෂා කරන බවට. හත් වැනි උපශල් නශයහි 
සඳහන් වන්ශන් රට කලන එකට විරු්ධශවනවා කියන එක. ශේ 
අවස්ථාශේදී මා එය පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. Sir, the Seventh 

843 844 

[ ගරු   කුමාරසිික රත්නායක මහතා]  



2020 අශගෝස්තු 28 

Schedule of the Constitution states, I quote: 

 “....... I will uphold and defend the Constitution of the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka and that I will not, directly or indi-
rectly, in or outside Sri Lanka, support, espouse, promote, finance, 
encourage or advocate the establishment of a separate State within 
the territory of Sri Lanka.”   

If that is the case, we should never, by our act and 
conduct, espouse that kind of a thing. That will only play 
to the gallery. 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික 
සමාජවාදී ජනරජශේ ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ "්වසති" ශකශරහි 
මම ඔබතුමාශේ අවශානය තවදුරටත් ශයොමු කරනවා. ශේ 

ආකාරයට එහි සඳහන් ශවනවා: 

"...නිදහස් ශලස ශත්රී පත් වූ ශ්රී ලංකාවාසී ජනතාවශේ නිශයෝජිතයන් වන 

අපි ජනතාව ශකශරහි අපශේ ඇති බැඳීේ නිහතමානශයන් පිළිගනිමින්, 

පු්ධගල අභිමානය සහ නිදහස සහතික ශකශරන ආකාරශයන් ද සාශාරණ 

සමාජ, ආර්ිකක සහ සංස්කෘතික පදනමක් දදි වන ආකාරශයන් ද රශට් 
සමිනය පුනර්ස්ථාපනය වන ආකාරශයන් ද ශසසු ජාතීන් සමඟ සුහදතාව 

වර්ශනය වන ආකාරශයන් ද ස්වකීය අයිතිවාසිකේ සහ වරප්රසාද යළි 

දිනාශගන ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිවලස ඒ ජනතාව කා වීශරෝදාර හා 

අප්රතිහත අරගලය කෘතඥතා පූර්වකව සිහිපත් කරමින්, එකී වරම ප්රකාර , 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ උත්තරීතර නීතිය ශලස ශේ 

ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව ශමයින් සේමත ශකොට පනවේහ” 

එශහම නේ, ඒක කරන්න අපි සියලුශදනාටම වගකීම 

තිශබනවා. කටින් විතරක් කියලා මදි, අපි සියලුශදනාම ඇතුාත 
හා පිටතත් ශේ සේබන්ශශයන් ශපනී සිටිය යුතුයි කියන කාරණය 
මා දැඩිව වි ව්ාස කරනවා. හැබැයි, එහිදී අපි ආ්ඩඩු්රම 

වවස්ථාව හිකයට ශතෝරා ගන්නට ඕනෑ. ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 
.වැනි වවස්ථාශේ පැහැදිලිවම සඳහන් වූ ශදයක් තිශබනවා. දැන් 
අපට ඒක  අභිශයෝගයට ලක් කරන්නට බැහැ, ඒක අභිශයෝගයට 

ලක් කිරීමට අව ත් නැහැ. ශමොකක්ද, ඒ . වැනි වවස්ථාව? . 
වැනි වවස්ථාශවන් කියන්ශන් ශ්රී ලංකා ජනරජය ුද්ධශාගමට 
ප්රමු ස්ථානය පිිකනමන බවයි. එශහයින් 10 වැනි වවස්ථාශවන් 

සහ 14 වැනි වවස්ථාශවන් කියන්ශන් ආගේවලට පිිකනැශමන 
අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කරනවා කියන එකයි. ඒ නිසා, ුද්ධශාගම 
ආරක්ෂා කරන අතරතුර 10 වැනි වවසථ්ාවත් අපි කියවා ගන්නට 

ඕනෑ. ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 10 වැනි වවස්ථාශේ ශමශසේ 
සඳහන් ශවනවා:  

"සෑම තැනැත්තකුට ම තමන් අභිමත ආගමක් ඇදම්ශේ ශහෝ වැාඳ 

ගැනීශේ නිදහස ද, ලේධියක් ශහෝ වි ්වාසයක් දැරීශේ ශහෝ පිළිගැනීශේ 

නිදහස ද ඇතුළුව සිතීශේ නිදහසට, හෘදය සාක්ක ශේ නිදහසට සහ ආගමික 

නිදහසට හිමිකේ ඇත්ශත්ය." 

ඒ හා සමානවම 12 වැනි වවස්ථාව අපි කියවා ගන්නට ඕනෑ. 
ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 12.(2) වවසථ්ාව යටශත් ශමශසේ සඳහන් 
ශවනවා:  

"කිසිම පුරවැසිශයකු වර්ගය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ස්ත්රී පුරුෂ ශේදය, 

ශ්ධ පාලන මතය ශහෝ උපන් ස්ථානය යන ශහේතු මත ශහෝ දන් කවර වූ 

ශහේතුවක් මත ශහෝ ශවනස්කමකට ශහෝ විශ ේෂයකට ශහෝ භාජන ශනොවිය 

යුත්ශත් ය" 

ඒ අම්ව අපි අලුතින් ශමම වවසථ්ා  කියවා ගන්නට ඕනෑ. ශේ 
රශට් වවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න අප බැඳී සිටිනවා. ඒ වවස්ථාව 
ආරක්ෂා කරනවා නේ ුද්ධශාගම ශපෝෂණය කරන අතරතුරදීම 

අපට වගකීමක් පැවශරනවා, සියලු ජාතීන්ට තමන්ශේ ආගම 
ඇදම්ම සඳහා නිදහස ලබාදීමට. ඒ හා සමානව, සියලුශදනාටම 
එක හා සමානව සැලකීමට අපට වගකීමක් පැවශරනවා. එයට 

equality clause යම්ශවන් කියනවා. ඒ අම්ව, ඒ ටික හිකයට 

කියවාගත්තා නේ ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපට අර 
කලින් ඇසුණු ආකාරශේ කතා තවදුරටත් ඇසීශේ අව තාවක් 
නැහැ. ශේක ශහොඳටම ඇති. විශ ේෂශයන්ම  අපි ශමය නිවැරදි 
ශලස ශත්රුේ අරශගන ශේ රට සැදීම සඳහා වගකීශමන් යුතුව 

කටයුතු කා යුතුයි කියා මා හිතනවා.  

1970දී ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා එතුමන්ශේ ප්රථම 
කථාශේදී උපුටා දක්වා තිුදණු එක්තරා ප්රං  විේලවවාදිශයකුශේ 
ප්රකා යක් මට ශේ අවස්ථාශේදී මතක් ශවනවා. ඔහුශේ නම 
"කැමි ඩිමුලා". එම ප්රකා ශේ ශමශසේ සඳහන් කරලා තිශබනවා, 
"Let us watch in which diversion the mob is running so 
that we can lead them”. But, that is not leadership. Lead-
ers need to find out for themselves what is right for the 
country and lead the citizens to safety, dignity and integ-
rity of the nation. That is how we can build this country. 
There is no point in just going in front of the mob and 
trying to get votes, whether you are on this side or the 
other. We have to find out what is right for this country. 
We must give leadership to this country. That is exactly 
what His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa 
wants. He made it very clear in his Address to this august 
Assembly that he wants to create a country where all citi-
zens feel safe, secure and dignified. So, I invite everyone, 
let us join hands, forget about the past, move on and build 
a Sri Lanka which is inclusive. That is called “inclusive 
nationalism.” We do not want any sort of division, we 
want unity. That is how we can build this country; that is 
how we can progress and that is how we can make the 
cake bigger for all of us to eat.  

Thank you very much. 
 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Rohana Bandara.  You have five 

minutes. 
 

[අ.භා. 3.22] 

 

 ුණ ගරෝහ්ණ බුංඩාර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නවවැනි 
පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත්වුණු විශ ේෂශයන්ම අගමැතිතුමා, 
විපක්ෂ නායකතුමා ප්රමු  අපශේ ආදරණීය ඇමතිතුමන්ලා, 

මන්ත්රීතුමන්ලා සැමටම සුබපතමින්, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුව 
අනාගතශේ දවසක ලංකාශේ ශග රවශයන් සිහිපත් කරන 
පාර්ලිශේන්තුව බවට පත්කරන්නට සියලුශදනාටම  ක්තිය, 
වශර්යය, වාසනාව ලැශබන්න කියලා මා ප්රාර්ථනා කරනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ශප්ර ල දතිහාසයක් ඇති ලංකාශේ පැරණිවලතම 

රාජශානියක් වාශේම, අටමස්ථානය වැල සිටින අම්රාශපුර 

දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරමින් තමයි මම පාර්ලිශේන්තුවට 

පැමිණිවලශේ. ශාතුශසේන රජතුමන් ශේ ශලොවට දායාද කා අශේ වාික 

කර්මාන්තයටත්, කෘක  කර්මාන්තයටත්  අම්රාශපුර 

දිස්ත්රික්කයටත් විශ ේෂ තැනක් හිමිකර කලාවැව ශදස ශනත් 

ශයොමා, එය ආරක්ෂා කරමින් ශදස් විශදස් ශබ ්ධශ, අශබ ්ධශ 

කාශේත් ශග රවයට පාත්ර ශවමින්, ශහා කලාකරුවාශේ විසම්ය 

ශලොවට කියාපාමින් වැල වසන අවුකන ුදදු පිළිම වහන්ශසේ අයත් 

වන දුෂක්ර ගේමානයක් වන අවුකන ගේමානශේ ශගොවි පවුලකින් 

845 846 



පාර්ලිශේන්තුව 

පැවත එන අයකු වන මාහට, ලක්ෂ ශදසිය විසස්ක් දක්මවූ ශ්රී 

ලාංකික ජනතාව ශවම්ශවන් ශේ උත්තරීතර සභාවට ශදසිය 

විසිපසශ්දශනක් ශතෝරාශගන කටයුතු කරන අවසථ්ාවක මශේ 

මංගල කතාව  කරන්න ලැබීම මා ලද  භාගයක් ශසේ සලකනවා. 

එය අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව මට භාර දුන් වගකීමක් 

ශලස සලකන අතර, මට ශේ අවසථ්ාව ලබා දීමට කටයුතු කරම් 

ලැබූ අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවටත්, අම්රාශපුර 

දිස්ත්රික්කශේ ශග රවනීය සව්ාමීන් වහන්ශසේලාටත්, අනාගමික 

පූජකතුමන්ලාටත් මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ශේ මහ ශපොශාොවත් එක්ක ශවර මහන්සි දරමින්, අප 

නිර්මාණය කරමින්, අපට  ක්තිය ලබා දුන් මාශේ ශග රවනීය 

පියාණන් සහ එතුමාට ශයෝශ  ක්තියක් වුණු මාශේ මෑණිවලයන්ටත්  

මාශේ සශහෝදරයන් සියලුශදනාටත් ශේ අවස්ථාශේ ස්තුතිය පුද 

කරනවා.   2002දී ගල්නෑව ප්රාශ්ධය ය සභාශවන් මා පාමු වතාවට 

ශ්ධ පාලනශේ අත් ශපොත් තබන්නට පියවර තැබූ තැන දඳලා අද 

ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රී ුරරයක් දක්වා මා 

ශග ශනන්නට මාශේ ශ්ධ පාලන ක්රියාකාිකන් විධියට මට උදවු-

උපකාර කා සියලු ශදනාටත් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

මම අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ මැදවච්චිය ආසනශේ 

සංවිශායකවරයා විධියට ශතෝරා පත් කර වසර 18කට පසුව මාශේ 

මැතිවරණය දිවිශේ නව සටහනක් තබන්නට උදවු-උපකාර කා 

අශේ පක්ෂශේ නායකතුමන්ට -ගරු විපක්ෂ නායකතුමන්ට- 

වාශේම, මැදවච්චිය ආසනශේ ආදරණීය ජනතාවටත් මාශේ 

ශග රවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. මට වැඩිම මනාප ලබා දුන්ශන් 

මැදවච්චිය ආසනශයන්. කලා වැව ආසනශේ වැඩිම මනාපලාභියා 

බවට පත් කර, අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරයකු බවට මා පත් කරන්න කටයුතු කා එතුමන්ලා 

වාශේම, අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ ආසන හත පුරාම විහිදී සිටින 

අපශේ සියලු පාක්ක කයන්ටත් ශේ අවස්ථාශේ මාශේ ස්තුතිය පුද 

කරනවා. අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ සියලු  ප්රාශ්ධය ය සභාවල 

මන්ත්රීතුමන්ලාටත්, විපක්ෂ නායකතුමාටත්, අශේ ක්රියාකාරී 

සාමාජිකයින් ඇතුළු සැම ශදනාටත් මාශේ ශග රවනීය ස්තුතිය පුද 

කරනවා. 

අශේ දිසත්්රික්කය වන අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කය විශ ේෂශයන්ම 
කෘක  කර්මාන්තශයන් පැවශතන දිස්ත්රික්කයක්  ශප රාණිවලක 

වටිනාකමක් තිශබන සංකාරක වාපාරය තුළින් ඔසවා තබන්නට 
හැකි දිස්ත්රි රක්කයක්. ශගොවි පවුලකින් පැවශතන දරුවකු විධියට 
නැත්නේ මන්ත්රීවරයකු විධියට මා, අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ කෘක  

කර්මාන්තය නගා සිටුවීමටත්, මාශේ දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවශේ 
ආර්ිකකය නගා සිටුවීමටත් ශමතැනින් පසුව හඬ නඟා ශේ 
උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුව තුා මාශේ  ඒ යුතුකම දෂ්ට කරනවා.  

වදි කරනවා.   

ශමම උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණිවල ශේලාශේ අපි 
මුලින්ම දැක්ශක් ජනාධිපතිතුමාශේ කථාව. එතැනින් පසුව මම 

ශගන්වා ශගන බැලුවා, ජනාධිපතිවරු හය ශදශනක් හය වතාවකදී 
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී කා එවැනි ප්රකා .   විශ ේෂශයන් ඒ තුා 
තිශබන, කෘක  කර්මාන්තය  සඳහා කථා කා ශ්ධවල් මම ශවනම 
අශයනය කරලා බැලුවා. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 ුණ ගරෝහ්ණ බුංඩාර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මට ශවන් වූ කාලය අවසන් වීම නිසා, අම්රාශපුර 

දිස්ත්රික්කශේ කෘක  කර්මාන්තය වාශේම අනිකුත් ක්ශෂේත්ර  පිළිබ  
අව   කාරණා අනාගතශේදී කථා කිරීමට දල තබා, පශසකට 
දමා, මට අද ශේ අවස්ථාව ලබා දීම ශවම්ශවන් සියලුශදනාටම 

ස්තුතිය පුද කරමින් මාශේ වකන සව්ල්පය අවසන් කරනවා.   
 
[අ.භා. 3.2ව] 

 

 ුණ ඩී. වීරසිුංහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනශේ 

පාර්ලිශේන්තු දිවිශේ මශේ මංගල කථාව කිරීමට අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමන්ට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මුලින්ම ප්රාශ්ධය ය 
සභාශේ සභාපතිවරයකු හැටියට කටයුතු කර දන්පසුව පාාත් 
සභාවටත්, අද පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ුරරය දක්වාත් මා ශගන 

එන්නට කටයුතු කා දිගාමඩුල්ල දිස්ත්රික්කශේ ශග රවනීය 
ස්වාමීන් වහන්ශසේලාට මා ප්රථමශයන් ශග රව පූර්වක සත්ුතිය පුද 
කරනවා. මා කුලා කාලශේ ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ විසින් මශේ 

පියා කාතනය කාා. එදින පටන් මට මවකශේ උණුසුමත්, 
පිශයකුශේ රැකවරණයත් ලබා ශදමින් අද මට ශමතැනට 
පැමිණීමට උදවු-උපකාර කා මාශේ ආදරණීය මෑණිවලයන් ශේ 

ශේලාශේ සිහිපත් කරනවා. මශේ පාසල් ුණරුවරුන්, මිත්රයන් සහ 
මට අද ශමතැනට පැමිණීමට ආය ර්වාද කා මාශේ දිස්ත්රික්කශේ 
නායකතුමා සහ මාශේ පාසශල් ුණරුතුමකු වන විමලවීර 

දිසානායක ගරු රාජ ඇමතිතුමා දතාම ශග රවශයන් යුතුව 
සිහිපත් කරනවා. අේපාර දිස්ත්රික්කශේ සියලු ප්රාශ්ධය ය සභා 
සභාපතිතුමන්ලා, මන්ත්රීතුමන්ලා ඇතුළු සියලුශදනාටත් මාශේ 

ස්තුතිය පුද කරනවා.  දිගාමඩුල්ල දිස්ත්රික්කශේ අත්වල කරගැට 
පිරුණු ජනතාවශේ ඒ අත්වලින් කතිරය ගහලා, ඒ කරගැටවල 
තිශබන ශේදනාව අඳුනන මා වාශේ තරුණශයක් ශමතැනට 
එවන්න කටයුතු කරපු දිගාමඩුල්ශල් ආදරණීය අේමලා 

තාත්තලාටත්, සශහෝදර සශහෝදිකයන්ටත් මාශේ ශග රවනීය 
ස්තුතිය පුද කරනවා. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 

අනතුුණව  ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො මූලාසනගයන් 
ඉවත් වූගයන්   ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசெ, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் 

அெர்கள்  தமலமை ெகித்தொர்கள். 

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

 

 ුණ ඩී. වීරසිුංහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි,  මාශේ දිස්ත්රික්කශේ 

නායකතුමාට ස්තුතිය පුද කරන ගමන් ශ්රී ලංකා ශපොදුජන 
ශපරමුණ පක්ෂය නිර්මාණය කරලා, අපට ශමතැනට එන්න, 
ශ්ධ පාලනය කරන්න තැනක් හදලා දුන් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 

මැතිතුමන්ටත් මාශේ ශග රවනීය සත්ුතිය පුද කරනවා. ඒ 
වාශේම, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට ශත්රී පත් වූ මට 
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[ගරු   ශරෝහණ බංලාර මහතා]  
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දිස්ත්රික් සේබන්නතකරණ කමිටුශේ ගරු සභාපති ුරරය ලබා දුන් 

අතිගරු ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, අපි හැමදාම 
ආදරය කරපු, ගරු කරපු අශේ හදවශත් නායකතුමා වන අශේ 
අග්රාමාත ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, තරුණ සංවිශානය 
තුළින් ශේ රශට් හැම ආසනයකටම ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න මට 

අවස්ථාව ලබා දුන් තරුණ හා ්රීලා අමාත අශේ ගරු නාමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් මශේ ශග රවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින අශේ ගරු ඇමතිතුමන්ලාශගන්, 

මන්ත්රීතුමන්ලාශගන් මම දල්ලීමක් කරනවා. මා මුලින් කිේවා 
වාශේම, තරුණ මන්ත්රීවරයකු විධියට  මට ශමතැනට එන්න 
අවස්ථාව ලැුදශ්ඩ, අත්වල කරගැට පිරුණු දිගාමඩුල්ශල් 

ආදරණීය මිනිසුන්ශේ කතිරශයන්. ඒ මිනිසුන්ශේ ශේදනාව දන්නා 
තරුණයකු විධියට ශමතැනට ආ මට ඒ මිනිසුන් ශවම්ශවන් 
යුතුකමක් දෂ්ට කරන්න තිශබනවා. ඒ යුතුකම දෂ්ට කරන්න යන 

ගමශන්දී ගරු අමාතතුමන්ලාශේ සහශයෝගය මට ලැශේවි කියලා 
මා වි ව්ාස කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මම ජීවත් වන දිස්ත්රික්කය 
කෘක කාර්මික දිස්ත්රික්කයක්. ඒ දිස්ත්රික්කය තුා ජීවත් වන 

ජනතාවට ප්ර ්න වි ාල ප්රමාණයක් තිශබනවා. එක පැත්තකින්, 
වන සංරක්ෂණ ශදපාර්තශේන්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ශදපාර්තශේන්තුව ඔවුන්ශේ දලේ අත් පත් කරශගන තිශබනවා. 

ඩී.එස්. ශසේනානායක මැතිතුමා ගල්ඔය වාපාරය නිර්මාණය කා 
දවශසේ දඳලා අද වන කල් ප්රතිසංසක්රණය ශනොකරපු ඇා ශේලි, 
වැේ අමුණු, ශගොල වුණු ඇාවල් සියල්ල ප්රතිසංසක්රණය 

කරගන්න අව  වනවා. ඒ වාශේම, පාසල් දරුවන්ට අශාපනය 
ලබා ශදන්න අව  පහසුකේ ද සැලසිය යුතුයි. විශ ේෂශයන්ම 
පාසල් අශාපනශයන් පසශ්සේ ශහේනට, කුඹුරට වැශටන 

තරුණයාට, ත්රීවීලර් එකට වැශටන තරුණයාට නිසි වෘත්තීය 
පුහුණුව ලබා දීලා ඔවුන්ට නිසි මාර්ශගෝපශ්ධ කත්වය ලබා 
ශදන්න ගරු ඇමතිතුමා අවස්ථාවක් සලසා ශ්ධවි කියලා මා 

වි ව්ාස කරනවා.  

හිටපු පාාත් සභා මන්ත්රීවරයකු විධියට මම පාාත් සභා ගැන 
විශ ේෂශයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. පාාත් සභා විසුරුවා හැරලා 
දැනට අවුරුදු තුනයි. ශේ වන ශකොට අශේ පාාත් සභාවල කාලය 

දක්මවා ගිහින් තිශබනවා. අද පාාත් සභා නවශේම බලය 
පු්ධගලයන් නව ශදනකු අතට ගිහිල්ලා තිශබනවා. අපි විපක්ෂශේ 
දන්න ශකොට ශේ සේබන්ශශයන් අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශකෝදනා 

විමර් න ශකොමිෂන් සභාවට පැමිණිවලල්ලක් කාා. 
ආ්ඩඩුකාරවරුන් අතට පාාත් සභාවල මුදල් බලය යෑම වැරැදියි. 
ඒ නිසා පාාත් සභා මැතිවරණය තියලා පාාත් සභා මන්ත්රීවරුන්ට 

ඒ සේපූර්ණ අවස්ථාව ශදන්න කියලා මම විශ ේෂශයන්ම දල්ලා 
සිටිනවා. 

අවසාන ව ශයන්, ගරු විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා සහ ගරු 
අවලක්කලනාදන් යන මන්ත්රීවරුන් ශදපා කා ප්රකා යට මම 
උත්තරයක් ශදන්න ඕනෑ. ගරු මන්ත්රීවරුනි, ඔබතුමන්ලා 

දතිහාසශේ ශවච්ක වැරැ්ධද නැවත නැවතත් කරන්න එපා. ශේ සභා 
ගර්භය තුා නැවත ජාතිවාදය, ශබදුේවාදය ඇති කරන ප්රකා  
කරන්න එපා. දතිහාසය පුරාවට වූ සිදුවීේ අපි දන්නවා. සූරතිසස් 

රජතුමාට අභිශයෝග කා අ ්ව ශවශාන්දන් ශදපාක් වූ ශසේන, 
ුණත්තික කියන විශ්ධ  ආ්රමණිවලකයන් අශසේල රජතුමා විසින් 
පරාජය කාා වාශේම, අශසේල රජතුමාශේ රාජශානිය ආ්රමණය 

කරපු එාාර රජතුමා දුටුගැමුණු රජතුමා විසින් පරාජය කාා 
වාශේම,  ශදවන පරා්රමබාහු රජතුමා විසින් කාලිංග මාක  පරාජය 
කාා වාශේම, ප්රභාකරන් පරාජය කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ඇති කරපු ඒ නිදහස නැවත ජාතිවාදය අවුස්සලා නැති 

කරන්න එපා කියන දල්ලීම ඔබතුමන්ලාශගන් ශග රවශයන් 

යුතුව දල්ලනවා. මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ශබොශහොම සත්ුතියි, 
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි. 

 
[අ.භා. 3.32] 

 

 ුණ කපිල අතුගකෝරල ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு கபில அதுசகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශගන් අවසරයි.   

ඇත්තටම මශේ ආදරණීය මාතෘ භූමිශේ ශමවැනි උත්තරීතර 
තැනක දඳශගන ඔබ ආමන්ත්රණය කරන්න අපි එදා කිසිවිශටකත් 

හිතුශේ නැහැ. විශ ේෂශයන් 201හ ජනවාික 08 වැනි දා අපි මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක නැවතුශ්ඩ යුතුකමටයි. යුතුකමට 
නැවතුණු මට වදවශේ සරදමකින් ශහෝ අද ශේ රශට් 

උත්තරීතරම ආයතනයට ඇවිල්ලා ඔබ ආමන්ත්රණය කරන්න 
ලැබීම මා ලද භාගයක් කියලා  හිතනවා.  

දසස්ර ශවලාම දතාම ශග රවශයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, ශ්රී 

ලංකා ශපොදු ජන ශපරමුණ බිහි කරන්න එදා බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කරපු කැප කිරීම. මා එය ශේ ශවලාශේ පාමුශවන් ම 
මතක් කා යුතුමයි. අශේ හදවශත් නායකයා, අශේ අේපච්චි, හිටපු 
ජනාධිපති, වත්මන් අග්රාමාත, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් 

දතාම ශග රවශයන් මතක් කා යුතුයි. එදා දඳලා ශනළුේ මාවශත් 
පිහිටි පක්ෂ කාර්යාලයත් එක්ක, එහි කාර්ය ම්ඩලලයත් එක්ක, ශ්රී 
ලංකා ශපොදු ජන ශපරමුණ එක්ක දැවැන්ත පිිකසක් එක්කාසු ශවලා 

කරපු වි්රමයක ප්රතිලලයක් තමයි ශේ ජයග්රහණය.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අද මශේ ජීවිතයට ශමන්ම 

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කශේ සිංහල, දමිා, මුස්ලිේ සියලු 

ජනතාවටත් ඓතිහාසික දවසක් වනවා ශනො අම්මානයි. ශේ 

ශවලාශේ දතාම ශග රවශයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, මා ශේ 

ශලෝකයට බිහි කා මශේ ආදරණීය මේතුමිය. ඒ වාශේම, අද 

ජීවතුන් අතර  නැති වුණත් මශේ ආදරණීය පියතුමන් ද මම 

ශග රවශයන් සිහිපත් කා යුතුයි. 

ඒත් එක්කම ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කශයන් ශ්රී ලංකා ශපොදු ජන 
ශපරමුණ ජයග්රහණය කරවන්න ශේ ශවලාශේ මාත් එක්ක 

එක්කාසු ශවලා කටයුතු කරපු, විශ ේෂශයන් ශේ අවසථ්ාවටත් 

සේබන්ශ වන පාාත් පාලන ආයතනවල සභාපතිතුමන්ලා, 

විපක්ෂ නායකතුමන්ලා, මන්ත්රීතුමන්ලා සහ මන්ත්රීතුමියන්ලාත්, 

ශ්රී ලංකා ශපොදු ජන ශපරමුණ සමඟ එකතු වූ ශ්රී ලංකා නිදහස ්

පක්ෂය ඇතුළු අශනකුත් සශහෝදර පක්ෂ සියල්ලත් ශේ ශවලාශේදී 

මා දතාම ශග රවශයන් සිහිපත් කා යුතුමයි. රශට් උත්තරීතරම 

තැන  දඳශගන මශේ හෘදයංගම සත්ුතිය මා ශේ ශවලාශේ ඒ 

සියලුශදනාට පුද කරනවා. විනාඩි හක් වාශේ ශකටි කාලයක් මට 

ලබා දීලා තිශබන නිසා දතාම ශකටිශයන් මශේ කථාව අවසන් 

කරන්න ලැබීම සේබන්ශව මම කනගාටු වනවා.    

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, කාලය මදි නිසා මට 
ශබොශහෝ ශ්ධවල් කථා කරන්න බැික වුණත් කරුණු කීපයකට 

අවශානය ශයොමු කරන්න මා කැමැතියි. ශස භාගශේ දැක්ම අපි 

දැක්ශක් 201හ වර්ෂශේදීයි. අපි 201හ වර්ෂශේදී ශස භාගශේ 

දැක්ම දැකපු හින්දායි අශේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වන ශගෝෝාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රට භාරගන්නා කල් අපි නතර ශවලා 

සිටිශේ.  

849 850 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශේ අවසථ්ාශේදී මම විශ ේෂ කරුණක් සිහිපත් කරනවා. 
ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය දියුණු කරන්න  පුළුවන් සව්ාභාවික 
සේපත් ටිකක් ත්රිකුණාමලශේ තිශබනවා. අන්න ඒ සව්ාභාවික 
සේපත් ටිකත් එක්ක ත්රිකුණාමලය ජනතාවශේ ජන ජීවිතය ශගොල 

නඟන්න අවසර ශදන්න කියන ශග රවනීය දල්ලීම මා 
ඔබතුමන්ලාශගන් කරනවා.   

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මට තවත් විනාඩියක් 

ශදන්න. විශ ේෂශයන්ම අශේ ගරු විේශන්ෂව්රන් මන්ත්රීතුමාශේ 
කථාවට මම උත්තරයක් දිය යුතුමයි. මශේ තාත්තා නැති වුශ්ඩ 
එල්ී ී ඊ ප්රහාරයකින්. විේශන්ෂව්රන් මන්ත්රීතුමා අද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා කරන ඇතැේ ප්රකා  මම දැඩි ශසේ 
ශහාා දකිනවා. ගරු විේශන්ෂව්රන් මන්ත්රීතුමනි, මා ශහොඳ සිංහල 
ශබ ්ධශශයකු වුණත්, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කශේ ශවශසන සිංහල, 

දමිා, මුස්ලිේ කියන ශේ ජන වර්ග තුනටම ශසේවාව සපයන්න අද 
අපි සූදානමින් දන්නවා. දමිා විතරක් ශනොශවයි, සිංහල, දමිා, 
මුස්ලිේ කියන ජන වර්ග තුන ශවම්ශවන්ම නව වන 
පාර්ලිශේන්තුශේ අපි එකට එකතු ශවලා කටයතු කරමු කියන 

ශග රවනීය ආරාශනාව කරන අතර,  ලැබී තිශබන කාලය අවසන් 
වීම නිසා මා නිහඬ වනවා.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු ජගත් පුෂප්කුමාර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හක කාලයක් තිශබනවා. 
 
[අ.භා. 3.36] 

 

 ුණ ජ ත් පුෂ්පකුොර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ූලලාසනශේ සිටින 

අවස්ථාශේ මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබිම සේබන්ශව මම 
ශබශහවින් සතුටු වනවා. පාමුශවන්ම, ඔබතුමාට සුබ පතන්න මා 

ශමය අවසථ්ාවක් කරගන්නවා. ඒ වාශේම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අග්රාමාතතුමා ප්රශාන සියලු මැති 
ඇමතිතුමන්ලාටත් සුබ පතන්න මා ශමය අවස්ථාවක් කරගන්නවා.  

1994 වර්ෂශේදී කිසිදු ශ්ධ පාලන පවුල් සේබන්ශතාවක් 

නැතිව මම ශේ උත්තරීතර සභාවට පැමිණිවලයා. පසුගිය අවුරුදු 
පශහේදී මට පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්න ශනොහැකි වුණත්, 
අවුරුදු 2හකට ආසන්න කාලයක් තිසශ්සේ  මශේ සමාජ ශමශහවර 

කරමින් සිටිනවා. විවිශ අවිනි ්චිතභාවයන් මතු කරමින් සිටි්ධදීත්, 
මල ප්රකාර තිබියදීත්, විවිශ බාශක මශශේ වැල්ලවාය, 
ශමොනරාගල සහ බිබිල මැතිවරණ ශකොට්ෝාසවල ආදරණීය 

ජනතාව මා ශකශරහි තැබූ වි ව්ාසයට මශේ ශග රවය පා 
කරන්නත් මා ශමය අවස්ථාවක් කරගන්නවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අතුරු සේමත ගිණුම පිළිබඳ 
විවාදය අවස්ථාශේ මම තවත් කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ශමොනරාගල දිසත්්රික්කශයන් දැවැන්ත 

ජයග්රහණයක් ලබා දුන්නා. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, 
1994 වර්ෂශේ සිට අප කිසිම මැතිවරණයක් පරාජයට පත් ශනොවූ 
දිස්ත්රික්කය තමයි, ශමොනරාගල දිස්ත්රික්කය. 2001 වර්ෂශේ පැවැති 

පාර්ලිශේන්තු මැතිවරණශේදී අශනක් සියලු දිස්ත්රික්ක පරාජයට 
පත් ශව්ධදී අපි ශමොනරාගල දිස්ත්රික්කය ජයග්රහණය කාා. ඒ 
 ක්තිය ශේ දක්වා අ ්ඩලවම පවත්වාශගන එන ශමොනරාගල 

දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාවට මම නැවත නැවතත් ස්තුතිය 

පා කරනවා. ජනාධිපතිවරණශේදී විශ ේෂශයන්ම මම 

නිශයෝජනය කා වැල්ලවාය මැතිවරණ ශකොට්ෝාසය ඡන්ද 
91,000කින් ජයග්රහණය කාා. ශේ මැතිවරණශේදීත් වැල්ලවාය 
මැතිවරණ ශකොට්ෝාසශයන් ඡන්ද .1,000ක් ලබා ශදමින් 
ජයග්රහණය කාා. ඒ අම්ව ශමවර වැල්ලවාය මැතිවරණ 

ශකොට්ෝාසශයන් වැඩි ඡන්ද ව1,000ක් ලබා දුන්නා. වැල්ලවාය 
ජනතාව එම මැතිවරණ ශකොට්ෝාසශයන් මා වැඩිම මනාපශයන් 
ජයග්රහණය කරවන්න කටයුතු කාා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මා ශේ කාරණයත් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. සීනි කර්මාන්ත ාලා ශදකම පිහිටා තිශබන්ශන් 
වැල්ලවාය මැතිවරණ ශකොට්ෝාසශේ. උක් වගා කරන ශගොවියාට 

උක් ශටොන් එකකට ශගවන්ශන් රුපියල් හ,000යි. පසුගිය කාලය 
පුරා උක් ශටොන් එකකට  ත පහක්වත් වැඩි කශාේ නැහැ. ගරු 
නිශයෝජ කථානායකතුමනි, උක් ශටොන් එකක් කපන්න උක් 

කපන අය එදා රුපියල් 1,000ක් අය කාා. අද රුපියල් 2,000ක් 
අය කරනවා. රුපියල් හ00යි වැඩි කරලා තිශබන්ශන්. උක් ශටොන් 
එකකට රුපියල් 6,500ක්වත් ශගවන්න ඕනෑ කියලා මම ශයෝජනා 
කරනවා. එදා සීනි කිශලෝ එක විකිණුශේ රුපියල් 83ට. නමුත්, 

දැන් සීනි කිශලෝ එකක් විකුණන්ශන් රුපියල් 120ට. රුපියල් 
2.0ට විකුණූ ස්ප්රීතු ලීටරයක් දැන් විකුණන්ශන් රුපියල් හ00ට. ඒ 
සේබන්ශශයන් විශ ේෂ අවශානයක් ශයොමු කරන්න කියන 

කාරණය මම වැවිලි අමාතතුමාශේ අවශානය පිණිවලස ශයොමු 
කරනවා.  

මම තවත් විශ ේෂ කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. මා 

නිශයෝජනය කරන දිස්ත්රික්කය තුා වි ාල ව ශයන් බල දිකඟු 
නිෂප්ාදනය කරනවා. අවුරුදු 60, 70 වගා කරපු ශගොවියාශේ 
දලේවලට අද ගිහිල්ලා වනජිවී සංරක්ෂණ ශදපාර්තශේන්තුව සහ 

විවිශ ආයතන මායිේ ලකුණු කරනවා.   

අශේ රට බල දිකඟුවලින් සව්යංශපෝක ත කරන්න අවුරුදු 60, 
ව0ක් වගා කරපු ශගොවීන්ශේ ශගදර පිටුපසින් වැට ගහලා සීමා 
දමනවා. ශේ කාරණා සේබන්ශව විශ ේෂ අවශානයක් ශයොමු 
කරලා, වගා කරන ශගොවීන්ට සහන සලසා ශදන්න කියලා මම 

දල්ලා සිටිනවා. අපි කියන්ශන් නැහැ, කැලෑ එළි කරන්න කියලා. 
ශමශතක් කල් වගා කරපු අයට ඒ සහනය ලබා ශදන්න ඕනෑ. 
ශකොටියාගල, මාලිගාවිල, මහවැව, හේශේගමුව වාශේ ප්රශ්ධ වල 

වි ාල පිිකසක් ශේ ප්ර න්යට මුහුණ දීලා තිශබනවා.  වල් අලි 
උවදුර අශනකුත් දිස්ත්රික්කවල වාශේම, ශේ දිස්ත්රික්කශේත් 
දැවැන්ත ශලස තිශබන බව අපට ශපශනනවා. පසුගිය මාසයක 

කාල සීමාව තුාදී මාලිගාවිල ප්රශ්ධ ශේ පස්, හය ශදශනකුට වැඩි 
පිිකසක් වල් අලි පහරදීම නිසා මැිකලා තිශබනවා. ශේ කාරණය 
ගැන විශ ේෂ අවශානය ශයොමු කරමින් කටයුතු කරන්න කියලා 
මම අශේ ගරු අමාතතුමාශගන් දල්ලා සිටිනවා. ශේ දිස්ත්රික්කය, 

පානීය ජලය සේබන්ශව වි ාල අවශානයක්  ශයොමු කා යුතු 
දිස්ත්රික්කයක්. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

       

 ුණ ජ ත් පුෂ්පකුොර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

වාික කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමත්, මාර්ග සංවර්ශනය 
පිළිබඳවත් මම ගරු ඇමතිතුමාශේ අවශානය ශයොමු කරවනවා. 
මට ලැබී ඇති කාලය සීමිත නිසා මශේ කථාව ශකටි කර අවසාන 

ව ශයන් ශේ කාරණය පිළිබඳවත් සඳහන් කා යුතුයි.   
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[ ගරු කපිල අතුශකෝරල මහතා ] 
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විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාශේ ප්රකා ය ශමොනරාගල 

දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව ශවම්ශවන් ම ාා තරශේ ශහාා දකිනවා. අප 
සියලු ශදනාම එකට සහශයෝගශයන් ජීවත් වන ජනතාවක් හැටියට 
ඔබතුමා එශහම ප්රකා යක් කිරීම ගැන අපි කනගාටු වනවා.  මම  
අහනවා,  ඔබතුමාශේ ශල්ලිය එක්ක ඔබතුමා මේ භාෂාව ගැන 

කථා කරනවාද? ඔබතුමාශේ බෑනා එක්ක  මේ භාෂාව ගැන කථා 
කරනවාද? ඒ නිසා කරුණාකරලා නැවත ප්ර න් ඇති කරන්න 
ලෑස්ති ශවන්න එපා.  1.83දී වාශේ ජාතිවාදී ශකෝලාහල ඇති 

කරලා,  නැවත ඒ තත්ත්වයට ශේ රට ශගනයන්න ලෑස්ති ශවන්න 
එපා කියලා ඔබතුමාට මා මතක් කරනවා. අපි නැවත ශේ රශට් 
සමගි සේපන්න ශ්ධ යක් ශගොලනඟමු. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ රජය තුා අපි සමගි සේපන්න ශ්ධ යක් ඇති කාා. ඒ 
තත්ත්වය නැවත අ ්ඩලව පවත්වා ගනිමින් සාමකාමී ශ්ධ යක්  
ශගොලනඟන්න සූදානේ ශවන්න කියා දල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 

වනවා.   

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට , ගරු නලින් බ්ඩලාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි හයක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.41] 

 

 ුණ නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මුලින්ම ඔබතුමාට මා සුබ 
පතනවා. ඒ වාශේම, බිංගිිකය ආසනශේ ජනතාව ඇතුළු 
කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට මා ස්තුතිවන්ත වනවා, මට 

මනාප වහ,631ක් ලබා ශදමින් සමගි ජන බලශේගශයන් පාමුවැනි 
ස්ථානය අත් පත් කර දීම ගැන.  කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ සමින 
ජන බලශේගයට වැඩිම ඡන්ද ප්රමාණය ලැුදණු ආසනය විධියට 

බිංගිිකය ආසනයට සියයට 2..4ක ඡන්ද ප්රමාණයක් ලබා දී, 
බිංගිිකය ආසනශේ ඡන්දවලිම්ත්  සියයට 83.හ2ක් මනාප ලබා 
 ශදමින්  සමගි ජන බලශේගශේ ආසන සංවිශායකවරුන් අතුිකන් 
ශහොඳම මනාප ප්රති තයත් මට ලබා දීමට දායක වූ බිංගිිකය 

ආසනශේ ජනතාවටත්  ශේ අවසථ්ාශේ දී මා ස්තුතිවන්ත වනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ශේ ගරු සභාවට දදිිකපත් කර තිශබන අතුරු 
සේමත ගිණුම ගැන මා කථා කරන්න ඕනෑ. ශේ වසර ගැන කථා 

කර්ධදි මා කියන්න ඕනෑ, ශේ වසර අය වැයක් තිුදශ්ඩ නැති 
වසරක් බව. ඒ වාශේම කියන්න ඕනෑ වැදගත්ම කාරණය තමයි, 
ශේ වසශර් අපි දැම්වත්ව රුපියල් බිලියන 2,300ක් ණය ලබාශගන 

තිශබන බව. ඒ වාශේම ජුනි, ජූලි, අශගෝස්තු මාසවල ණය 
ලබාශගන තිශබනවාද නැ්ධද  කියන්න අපි දන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන 
කිසිම ශතොරතුරක් නැහැ.  අපට කියනවා,  201හ අවුරු්ධශදන් 

පසශ්සේ අශේ රජය කාලශේ ණය ලබා ගත්තාය කියලා. 201හ 
වනශකොට රුපියල් ට්රිලියන .ක් විතර තිුදණු ණය ප්රමාණය 
රුපියල් ට්රිලියන 4කින් විතර තමයි වැඩි වුශ්ඩ, ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි. හැබැයි, ඒ ණය ප්රමාණය වැඩි වුශ්ඩ නිකේ 

දඳලා ශනොශවයි. අපි ශලොලර් මිලියන 1,484ක් වියදේ කරලා, 
ශමොරගහකන්ද ජලා  වාපෘතිය හැදුවා. මාතර දඳලා 
හේබන්ශතොටට highway එකක් හැදුවා. අපි ශබලිඅත්ත දක්වා 

railway එකක් හැදුවා, අශේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයලාට 
යන්න. වි ාල පිකමාණශේ වාික වාපෘති, සුරක්ෂා රක්ෂණය, 
ශරෝහල් ප්ධශතියක් වැනි වාපෘති ගණනාවක් කාා. හැබැයි, 

අවුරු්ධදකට ආසන්න කාලය තුාදී අපි දැම්වත්ව රුපියල් බිලියන 
2,300ක් ණය අරශගන තිශබනවා. අපි දන්ශන් නැහැ, ශේ ණය 
ගත්ශත් ශකොශහොමද කියලා. ූලල පිකපාලනය තිශබන්ශන් 

පාර්ලිශේන්තුවටයි. පාර්ලිශේන්තුව පවත්වන්ශන් නැති 

අවස්ථාවක ශේ ණය ගත්ශත් ශකොශහොමද? එවැනි අවස්ථාවක 
මහා භා්ඩලාගාරයට ණය දල්ලන්නත් බැහැ  මහ බැංකුවට ණය 
ශදන්නත් බැහැ. ඒ වාශේ තත්ත්වයකදී තමයි ශේ වාශේ වි ාල 
ණය ප්රමාණයක් අරශගන තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අපට ශේ කාරණය 

සේබන්ශශයන් බරපතා සැකයක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමන්ට නැති බලයක් 
පාවිච්චි කාාද කියන සැකය අපට තිශබනවා.  

අපි අද යේ අවදානමක සිටිනවා. විසිවැනි ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථා සංශ ෝශනශයන් ශගන එන්ශන් ශමොකක්ද කියලා අපි 
දන්ශන් නැහැ. අපට ඇත්තටම ඒ ගැන බයක් තිශබනවා. 201හ 

අවුරු්ධශ්ධ අපි ශගනාපු දහනව වැනි ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා 
සංශ ෝශනයට මට මතක හැටියට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ එදා හිටපු 
මන්ත්රීවරුන් 22හ ශදනාශගන් 224 ශදශනකුම -මම ඇතුළුව- අත 

දසස්ුවා. අද ආ්ඩඩු පක්ෂශේ සිටින, එදා පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු 
අති බහුතරය, සරත් වීරශසේකර මහත්මයා හැර අශනක් 
සියලුශදනාම අත දස්සුවා. ඒ වාශේ දතාම සාශනීය ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථා සංශ ෝශනයක් හකුාලා ශගන එන විසිවැනි ආ්ඩඩු්රම 

වවස්ථා සංශ ෝශනය  ඊට වලා සාර්ථක සාශනීය වවස්ථා 
සංශ ෝශනයක්ද කියන ප්ර ්නය අපට තිශබනවා. එදා දහනව වැනි 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනයට 224 ශදනකු ඡන්දය දුන්නා 

නේ, විසිවැනි ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනයට ශේ 22හ 
ශදනාටම අත උස්සන්න පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ. ශේ සිටින 
22හශදනාටම එයට අත ඔසවන්න පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ. අපි ඒ 

ගැන දතාම අවශානශයන් සිටිනවා. ඒ වාශේම අපි රශට් 
ජනතාවටත් කියනවා, රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ට ඡන්දය දුන් 
ජනතාවටත් කියනවා, අපට ඡන්දය දුන් ජනතාවටත්  කියනවා,  

විසිවැනි ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය ගැන ඇහැ ගහශගන 
දන්න කියලා. ශමොකද, සමහර කරුණු කාරණා දිහා බල්ධදි අපට 
සැකයක් තිශබනවා. "එක රටක් - එක නීතියක්" කියලා කිේවාට 

"එක රටක් - එක නීතියක්" ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ, නැහැ 
වාශේ දැන් ශපශනනවා. "එක රටක් - එක නීතියක්" ක්රියාත්මක 
ශවන්ශන් නැහැ. නීතිය කියන්ශන්, "රාජපක්ෂලාශේ කැමැත්ත" 
ශවන්න බැහැ. නීතිය කියන්ශන්, "ජනාධිපතිතුමාශේ ශහෝ  

අගමැතිතුමාශේ කැමැත්ත" ශවන්න බැහැ. නීතිය කාටත් ශපොදු 
එකක් ශවන්න ඕනෑ. අපට ඒ ගැන සැකයක් තිශබනවා. 

අද ශේ ආ්ඩඩුව පිකසරයට අත තබා තිශබනවා. අශේ ආ්ඩඩුව 

කාලශේ අපට තිුදණා බරපතා ශකෝදනාවක්. ශමොකක්ද? ඒ තමයි 
විල්පත්තු විනා ය. අපි දන්නවා, විල්පත්තු ප්රශ්ධ ශේ ඒ කපපු 
කැලෑ එල්ී ී ඊ ත්රස්තවාදී යු්ධශයට කලින් ජනාවාස ශවලා තිුදණු 

ප්රශ්ධ  බව. අවුරුදු 30ක් වවපු කැලෑ බව අපි දන්නවා. හැබැයි, අද 
ශේ ශගොල්ලන් අත තබා තිශබන්ශන් ශමොනවාටද? ශලෝක 
උරුමයක් වූ සිංහරාජයට. ඒ වාශේම, අශේ ආනවිලුන්දාශේ 

තිශබන ශතත් බිේවලට. ශලෝකශේ පිළිගත් ශතත් බිේවලට අත 
තබා තිශබනවා. ඒ වාශේ බරපතා තත්ත්වයක් අද උදා ශවලා 
තිශබනවා. දතාම සංශේදි පිකසර කලාපවලට අද අත තබා 
තිශබනවා. ඒක බරපතා තත්ත්වයක් විධියට අපි දකිනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, 201හදී අපි ශේ 
පාර්ලිශේන්තුව තුා වැදගත් සේප්රදායක් නිර්මාණය කාා. ඒ 
ශමොකක්ද? COPE සහ COPAවල සභාපතිකම අපි දුන්නා 

විපක්ෂයට . සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමාට ශකෝේ සභාපතිකම 
දුන්නා. සමහරු කියන්න පුළුවන්, ඒ කමිටුශවන් තමයි පත් කශාේ 
කියලා. ඒ ශවලාශේ බලශේ හිටපු පක්ෂය විධියට එක්සත් ජාතික 

පක්ෂශේ අපට  තිුදණා අව  නේ අශේ ශකශනක් සභාපති කර 
ගන්න. අශේ ශකශනක් ශයෝජනා කාා නේ පත් කර ගන්න 
තිුදණා. ශමොකද, COPE සහ COPAවල බහුතරය තිුදශ්ඩ අපට. 

නමුත් අපි, අශේ අය නේ කරන්ශන් නැතිව  විපක්ෂයට අවසථ්ාව 
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පාර්ලිශේන්තුව 

දුන්නා. ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ සුනිල් හඳුන්ශනත්ති සශහෝදර 
මන්ත්රීතුමා දතාම ශහොඳින් ඒ කටයුත්ත කාා. දැන් 
ඔබතුමන්ලාශේ ආ්ඩඩුව බලයට එන්න ප්රශාන ශහේතුව ශමොකක්ද? 
මහ බැංකුව ශකොල්ල කෑවා කියන එක ශන්. මහ බැංකුව ශකොල්ල 

කෑවාය කියන කාරණය ශහොයා ගත්ශත් COPE එක.  ඔබතුමන්ලා 
අද ඒ ආදර් ය ශදන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ඔබතුමන්ලා  අද ඒ 
සේප්රදාය භාවිත කරන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ඔබතුමන්ලා යහ 

පාලනයට එහා ගිය පාලනයක් ශගශනන්න කටයුතු ශනොකරන්ශන් 
ඇයි? ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් ඒ ආදර් ය ශදන්න.  COPE සහ CO-
PAවල සභාපතිකම විපක්ෂයට ශදන්න භය ඇයි? "ශහොරාට කලින් 

ශකශහල් කැන වැට පණිවලන්නයි යන්ශන්" කියලා ජනතාව අද 
අවශානශයන් දන්නවා. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසන්. 

      

 ුණ නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, please give me one more minute. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අපි නැවතත් අවශාරණය 
කරනවා, විශ ේෂශයන් ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගැන 

වි ව්ාස තබා තමයි ශේ ඡන්ද හේබ වුශ්ඩ කියලා. ශගෝෝාභය 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමනි, ශේ තීන්දුව ගන්න ඔබතුමා උදවු 
කරන්න. ශේ කමිටුවල සභාපතිකම විපක්ෂයට ශදන්න. ඒ 

විනිවිදභාවය ශපන්වන්න. ඒ ආදර් ය සහ භාවිතය ශපන්වන්න. ඒ, 
පාර්ලිශේන්තු සේප්රදායට ඔබතුමාශේ ගරුත්වය ශදන්න කියලා 
දතාම ආදරශයන් දල්ලා සිටිනවා.  මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මීාඟට, ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 3.46] 

 

 ුණ අගශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அசசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මුලින්ම අභිනව නිශයෝජ 
කථානායක ශලස පත් වූ ඔබතුමාට මශේ සුබ පැතුේ එකතු 

කරනවා. ඒ වාශේම 2020 ආ්ඩඩුශේ දතිික මාස හතර ශවම්ශවන්  
වියදේ කිරීම සඳහා දදිිකපත් කර ඇති අතුරු සේමත ගිණුම පිළිබඳ 
වූ විවාදයට එකතු ශවන්න අවසථ්ාවක් ලබා දීම පිළිබඳවත් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරයකු විධියට ශේ 
පාර්ලිශේන්තුවට ශදවන වතාවටත්  ශත්රී පත්වන්නට   මට ඡන්දය 
ලබා දුන් නාත්ත්ඩඩිය,  ශවන්නේපුව, හලාවත, ආණමඩුව, 

පුත්තලම ආසන ඇතුළු  පුත්තලම දිසත්්රික්කශේ සියලු 
ජනතාවටත්, මට ශේ අවසථ්ාව ලබා දුන් ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාටත්, මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාටත්, ශ්රී ලංකා 

ශපොදුජන ශපරමුශ්ඩ ජාතික සංවිශායක බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටත් මශේ ස්තුතිය පුද කරනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ශේ මැතිවරණශේ දී රශට් ජනතාව අපට පාලේ 

ගණනාවක්  උගන්වා තිශබනවා. ඒ තමයි, ලංකාශේ තිශබන 
පැරණිවලතම ශ්ධ පාලන පක්ෂ ශේ මැතිවරණශේ දී පාර්ලිශේන්තුව 
නිශයෝජනය කරන්නට ශනොහැකි තත්ත්වයට පත් කා එක. ඒක 
අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. අවුරුදු ව0ක් දක්මවූ  එක්සත් ජාතික 

පක්ෂය හා අවුරුදු 6.කට ආසන්න වන ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශේ 
බහුතරයක් අද ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්ශන් නැති 
තැනට ඇවිල්ලා තිශබනවා. එශහම නේ ජනතාව, යල් පැන ගිය ඒ 

ශ්ධ පාලන මතවාද සහ ්රමශේද අත හැරලා අලුතින් හිතන්නට 
ඕනෑ ශ්ධ පාලන සංසක්ෘතියක් ශේ සමාජයට අව යයි කියන 
තැනට ඇවිල්ලා තිශබනවා, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි. ඒ 

නිසා මා හිතනවා නවවැනි පාර්ලිශේන්තුව අපට දතාම වැදගත් 
අවස්ථාවක් ශවයි කියලා. ශමොකද, ආකාර්යවරු, මහාකාර්යවරු, 
විශ ේෂඥවරු සහ විවිශ විෂයයන් පිළිබඳ උගතුන් - වියතුන් 

වාශේම, විවිශ ක්ශෂේත්ර  නිශයෝජනය කරන වෘත්තීයශේදීන් ශේ 
පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරනවා. එම නිසා විේශන්ෂව්රන් 
මහතා වාශේ  හදිසි ප්රකා  කරන්ශන් නැතුව, රශට් ජනතාව 
බලාශපොශරොත්තු වන සාමය හා සතුට පිික රටක් ශගොලනඟන්න 

පුළුවන් ්රමශේදයක් හදන්න අපට පුළුවන් කියලා මා වි ව්ාස 
කරනවා. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක් තිශබනවා. 

 

 ුණ අගශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அசசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

කාලය තමයි අපට හරස ් ශවන්ශන්, ගරු නිශයෝජ 

කථානායකතුමනි.  දදිික අවුරුදු පහක කාලය තුා ශේ රට ශගොල 

නඟන්න ඒ කාලය නිසි පිකදි කාමනාකරණය කරගනිමින් 

කටයුතු කරමු කියලා  මම ශයෝජනා කරනවා.   අපි ශදපැත්තකට 

ශබදිලා, ආරේභ කා තැන දඳන්ම ආ්ඩඩුව වට්ටන්නට 

හැදුශවොත්, ආරේභ කා තැන දඳන්ම විපක්ෂය ආ්ඩඩුවට 

ගහන්නට පටන් ගත්ශතොත් ශේ රශට් ජනතාවශේ 

බලාශපොශරොත්තු දටු කරන්නට කාලයක් එන්ශන් නැහැ, ගරු 

නිශයෝජ කථානායකතුමනි. අපි කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් 

රට තිශබන්ශන් ටිකක් අසීරු තැනකයි කියන එක  අපට 

පිළිගන්න  ශවලා තිශබනවා. ඒ අසීරු තැනින් ශේ රට ශගොල 

ගන්න නේ අපි හැශමෝටම කැප කිරීමක් කරන්නට සිදු ශවනවා, 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි. වැරදුණු තැන් හඳුනාශගන 

එතැනට අව  ්රමශේදය නිර්මාණය කරමින් ඒ වැරදුණු තැන් 

නිවැරදි කරන්නට ශේ උගත් වියත් මන්ත්රීවරුන් නිශයෝජනය 

කරන උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුව තුා යේ කිකකාවක් නිර්මාණය 

කරන්නට කාලය එාැඹිලා තිශබනවාය කියලා මා වි ව්ාස 

කරනවා. ඒ ශවම්ශවන් ඇප කැපවීම සඳහා මන්ත්රී ම්ඩලලයක් 

විධියට අපි  අද ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පත් කර එවලා තිශබනවා. 

ජනතාව අපි ශදස ශසෝදිසිශයන් බලාශගන දන්නවා. ඒ වාශේම 

අපට අවුරුදු පහකින් නැවත ජන වරම ශදනවාද, නැ්ධද කියන 

තීන්දුව ගන්නට ඔවුන් සූදානමින් දන්නවා. ගරු නිශයෝජ 

කථානායකතුමනි, එම නිසා අපි ඒ අවසථ්ාශවන් ප්රශයෝජනය 

අරගන්න ඕනෑ. ණය බිකන් මිිකකුණු රට ශගොල ගන්නට සහ 

ශ්ධය ය ආර්ිකකය ශගොල නඟන්නට උත්සාහ කරමින් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විෂයයන් ශවන් කරලා, ඒවා ගැසට් කරලා ඒ සඳහා 

ඇමතිවරුන් පත් කර තිශබනවා. ඒ වාශේම, එතුමා විපක්ෂයටත් 

කාර්යභාරයක් දතිික කරලා තිශබනවා. ශේ කටයුත්ත සඳහා අපි 

සියලුශදනා ම සාූලහිකව  අත් වැල් බැඳ ගන්නට කාලය ඇවිල්ලා 

තිශබනවා.   

855 856 

[ ගරු නලින් බ්ඩලාර ජයමහ මහතා] 
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ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මා දිහා බලන්ශන් 

මට ලබා දී ඇති කාලය අවසන් නිසායි. ශේ ගරු සභාවටත්, මශේ 
දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාවටත්, මට ශේ අවස්ථාව ලබා දුන් 
පක්ෂශේ සහ විපක්ෂශේ සියලුශදනාටත් මශේ ශග රවනීය ස්තුතිය 
සහ ප්රණාමය පුද කරමින්, මා නිහඬ ශවනවා.   

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු වාසුශ්ධව නානායක්කාර ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි වක කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 3.හ1] 

 

 ුණ වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහ්තා (ජල සම්පාදන 
අොතයතුො)  
(ைொண்புைிகு ெொசுசதெ நொணொயக்கொர - நீர் ெழங்கல் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water Sup-
ply) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ණය ගැන දිගටම ශේ ගරු 
සභාශේ කථා වුණා. අපි ණය සසඳා බලන්නට ඕනෑ ආර්ිකක 

වර්ශන ශේගයත් සමඟයි. ණය ගත්ත කාලශේ ආර්ිකක වර්ශන 
ශේගය  සියයට 2 දක්වා පහා ගියා නේ ඒශකන් ශපශනනවා, 
ගත්ත ණයවලට ශමොකද වුශ්ඩ කියලා. අශේ කාලශේ ණය 

ගත්තා, ඒ වාශේම සියයට 6ක ආර්ිකක වර්ශන ශේගයක් තිුදණා. 
ශලෝකශේ සහ ශේ රශට් පසුගිය කාලශේ  වුණු ශ්ධවල්වල හැටියට 
අද ශේ කටයුතු කරශගන යන ආකාරය ගැන අප සතුටු ශවන්න 

ඕනෑ. ශකොවි්ග - 1. වසංගතයත් එක්ක අශේ ශවශාඳ ශපොා 
වැහිලා, ආදායේ මාර්ග ඇහිිකලා තිශබන්ශන්. "උන්ම් හැටියට මාා 
මදිද" කියලා කථාවක් තිශබනවා ශන්. අන්න ඒ වාශේ තමයි. ඒ 
අම්ව බලනශකොට විපක්ෂය විසින් ශේ ආ්ඩඩුව ප්ර ංසාවට භාජන 

කා යුතුයි, ශමවැනි තත්ත්වයක් තුාත් ඡන්දයක් පවත්වලා ශේ 
විධියට රශට් තත්ත්වය පවත්වාශගන යෑම පිළිබඳව.  

ගරු අම්ර දිසානායක මන්ත්රීතුමා, ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 

1හ0. (3) අම්වවස්ථාව ගැන කිේවා. එතුමා ඒක ශනොපිටට 
කියවලා තිශබන්ශන්. අශන් පේ! ශමොකද, ඒශක් තිශබනවා, 
"....අභිනව පාර්ලිශේන්තුව රැසව්ීමට නියමිත දින සිට මාස තුනක් 

දකුත් වන ශතක් ...." කියලා. අභිනව පාර්ලිශේන්තුවක් රැස ්
වුණාට පසුව ජනාධිපතිතුමාට වියදේ කරන්නට බලයක් ඕනෑ 
නැහැ ශන්. ූලලික ශත්රුම දන්නවා නේ, හිකයට ඒකට ශකොමා 

දමලා කියවා ගන්නට තිුදණා. ඇත්තටම මට පුදුමයි ගරු තලතා 
අතුශකෝරල නීතීඥතුමියටත් ශේක පටලැවුණු එක ගැන. 
කරුණාකර, ඒක ආපසු කියවලා බලන්න.  

ඊාඟට, එතුමන්ලා රාජ ආදායේ ලබා ගත්තු එකක් ගැන 
කියමින් පේශපෝිකයක්  ගැහුවා. නමුත් එහිදී ශමොකක්ද වුශ්ඩ? 
දුේපත් ජනතාව මිිකකලා දැේමා. බදු අම්පාතය 80ට 20ක් ශලසයි 
තිුදශ්ඩ   සියයට 80ක් ව්ර බදු, සියයට 20ක් ඍජු බදු.  ඒක, 

සියයට 8හක්- [බාශා කිරීමක්] අන්න ඒවා තමයි අඩු කශාේ. ඒ ව්ර 
බ්ධද තමයි අඩු කශාේ.  [බාශා කිරීමක්]  
 

 ුණ තලතා අතුගකෝරල ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அதுசகொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා මශේ නම 
කිේවා. මම එතුමාට විශ ේෂශයන්ම කියනවා ඒක දල්ලා අස් කර 

ගන්න කියලා. මම ජනාධිපතිතුමා ගැන කිේශේ, එතුමාට මුදල් 

පිකහරණය කරන්නට ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශවන් බලය දීලා 

තිශබනවා. හැබැයි, ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඒ සේබන්ශශයන් ගිණුේ 
ඕනෑ කියන එකයි.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඒක රීති ප්ර න්යක් ශනොශවයි. 

 
 ුණ වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහ්තා   
(ைொண்புைிகு ெொசுசதெ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අපට පුළුවන්, සියයට 

100කින් ජල දල්ලුම සපයන්නට. අපි එය ආලේබරශයන් 
කියනවා. අපි තමුන්නාන්ශසේලාට ශේ වසශර්දීම දතා වි ාල ජල 
ශයෝජනා ්රම වක් විවෘත කරන්නට අව  කටයුතු සි්ධශ කරමින් 

යනවා. ඒ මිනන් ශේ රශට් ජල ආවරණය සියයට හ4 දක්වා දහා 
නංවන්නට අපි කටයුතු කරමින් යනවා. එම නිසා විපක්ෂශේ 
තමුන්නාන්ශසේලාශගන් දල්ලා සිටිනවා, ඔබශේ සියලු  ජල 

අව තා ශේ ආ්ඩඩුශේ ජල සේපාදන ඇමතිවරයාට ලබා ශදන්න 
කියලා. ශමොකද, සියයට 100ක් ජල දල්ලුම සපයන විට ඔබ 
සැමශේ දල්ලීමත් ඒ තුා ඇතුාත් ශවනවා.  

අවසාන ව ශයන් මට කියන්නට තිශබන්ශන් ශමපමණයි. 

කරුණාකර, පාාත් සභා ඡන්දය පවත්වන්න. ඒ අතරම, ජීවන 
වියදම තරමක් ශහෝ පාලනය කර ගන්න නේ හාල් මිල රුපියල් 
8හට තියා ගන්නට වුවමනායි. හාල්වල මිල රුපියල් 8හට 

තියාගන්න එක ශලොකු ශමෝල්කාරයන්ට යටශවලා කරන්නට 
බැහැ. ශලොකු ශමෝල්කාරයන්ට කියන්නට ඕනෑ, "කීයට ගත්තත් 
අපට කමක් නැහැ, ශේ රශට් හාල් කිශලෝ එකක මිල රුපියල් 8හට 

තිශබන්නට ඕනෑ" කියලා. එතශකොට, ඒ අය මිලදී ගන්නා ගණන 
ඒ අම්ව control කර ගනීවි. එශහම නැත්නේ ඔවුන් ඇවිල්ලා අපට 
කියාවි, "ශමච්කර ගණනකට ගත්තා, ඒ නිසා අප ට ශේ ගණනට 

ශදන්න බැහැ" කියලා. ඒක තමයි ජීවන වියදම පාලනය කිරීශේදී 
තිශබන දතාම වැදගත් කාරණය. අද ශේ ගරු සභාශේ වි්ධවතුන් 
දන්නවා, නීතිඥයන් දන්නවා, වාපාිකකයන් දන්නවා.  ශමතැන 

නැත්ශත් වැල කරන පන්තිශේ ජනතාවශේ නිශයෝජිතශයෝ 
පමණයි. ඒක විතරයි, .වැනි පාර්ලිශේන්තුශේ තිශබන අඩුව. 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, වර්තමාන ඡන්ද ්රමය අපි 
ශවනස් කා යුතුයි. ශේ අසික්කිත ඡන්ද ්රමය දක්මනින්ම අවසන් 

කරලා ශේ රටට එදා තිුදණා වාශේ ප්රජාතන්ත්රවාදයක් ශගන ඒම 
සඳහා සාශාරණ ඡන්ද ්රමයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. එහිදී 
ශකොට්ෝාස ්රමය ශගන එන ගමන් මිර ඡන්ද ්රමයක් හැටියට 

අම්පාත ්රමයටත් දලක් ශදන්නට ඕනෑ. අපි හැශමෝශේම තිුදණු 
එකඟත්වය ක්රියාවට නඟන්නට දැන් ශවලා ව ඇවිල්ලා තිශබනවා 
කියායි මා හිතන්ශන්. 

ශස භාගශේ දැක්ම ගැන අපි කථා කරන්ශන් ජාතික 
ආරක්ෂාව මුල් කරශගනයි. ජාතික ආරක්ෂාව කියන එශක් තවත් 
අර්ථයක් තමයි, ජාතික ආර්ිකක අව තා ආරක්ෂා කිරීම  ජාතික 

ආර්ිකක මර්මසථ්ාන ආරක්ෂා කිරීම  ජාතික ආර්ිකක වුවමනාවන් 
ආරක්ෂා කිරීම. එම නිසා, ජාතික ආරක්ෂාව කියන එකට ජාතික 
ආර්ිකකශේ ආරක්ෂාවත් ඇතුාත් විය යුතුයි කියන එකයි මශේ 
අදහස. ඊට අමතරව, අපට එක් ජාතියක් හැටියට ශේ රශට් ජීවත් 

ශවන්න වුවමනා කරන පිකදි ශේ රශට් හැම ජන වර්ගයකටම 
පිළිගන්නටත් පුළුවන් වන, ඒකීය රාජයක් ආරක්ෂා වන, ශේ 
රශට් බහුතර ජනතාවශේ  අයිතිය සුරක්ක ත වන වැල පිළිශවාකට 

එකතු ශවන්න කියලා ශේ රශට් සිටින සියලු  ජන වර්ගයාට අපි 
ආරාශනය කරනවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 ුණ වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහ්තා   
(ைொண்புைிகு ெொசுசதெ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශේ කාරණයත් කියලා මශේ කථාව අවසන් කරන්නේ, ගරු 
නිශයෝජ කථානායකතුමනි.  

ශේ ශවලාශේ අපි බැලිය යුතු තවත් කාරණයක් තිශබනවා. ශේ 
රශට් ජනතා ශක්න්ද්රීය සංවර්ශනයක් උශදසා තමයි ශස භාගශේ 
මාවත සකස් වී තිශබන්ශන්. එශහම නැත්නේ, ජනතා ශක්න්ද්රීය 
සංවර්ශනයක පදනම මත සකස් වුණු එකක්. එයින් අදහස ්

ශකශරන්ශන්, අශේ හැම සංවර්ශනයක්ම ජනතාව අතර ශබදී 
යන්න ඕනෑ කියන එකයි.  

සජිත් ශප්රේමදාස මහත්මයා කිේවා, සියයට 20ක් වූ දහාම 

පන්තිශේ අයයි, සියයට 20ක් වූ පහාම පන්තිශේ අයයි අතශර් 
ආදායම ශබදී යෑශේ මහා පරතරයක් තිශබනවා කියලා. කවදාද ඒ 
පරතරය වැඩි වුශ්ඩ? "ගිනි සංුණණකය" - Gini coefficient - 

අරශගන බලන්න. අශේ රට ශේ වාශේ බරපතා තත්ත්වයකට 
වැටුශ්ඩ තමුන්නාන්ශසේලාශේ ඔය විවෘත ආර්ිකකය ආරේභ 
කරලා ගත වුණු කාලය තුා බව මතක් කරමින්, මශේ වකන 

ස්වල්පය හමාර කරනවා. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මීාඟට, ගරු කන්දිම වීරක්ශකොඩි මන්ත්රීතුමා. [සභා ගර්භය තුා 
නැත.] 

මීාඟට ගරු අලි සබ්රි රම්ේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 6ක 
කාලයක් තිශබනවා. 

 

[பி.ப. 3.57] 

 

 ුණ අලි සබ්රි රම්ම් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அலி சப்ொி ரஹீம்)  

(The Hon. Ali Sabri Raheem)  
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கசள, 2020ஆம் 

ஆண்டுக்கொன கணக்கு ெொக்குப் பணத்திமன பிரதைர்  

அெர்கள்  சநற்று இந்த சமபயில் சைர்ப்பித்தொர். அதன்ைீதொன 

ெிெொதம் இன்மறயதினமும் நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக் 

கின்றது.  இன்மறய தினம்  எனக்கும் அந்த ெிெொதத்தில் 

உமரயொற்ற சந்தர்ப்பம் கிமடத்தமதயிட்டு ைகிழ்ச்சியமடகின் 

சறன். ஏதனனில்,  இந்த நொட்டின் தபொருளொதொர அபிெிருத்தி 

ைற்றும் கடந்த கொலத்தில் சைற்தகொள்ளப்பட்ட அபிெிருத்தித் 

திட்டங்களுக்கொன தகொடுப்பனவுகள் தமடப்பட்டுள் 

ளநிமலயில், நொன் பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் புத்தளம் 

ைொெட்டமும் இதற்குள் உள்ளடங்கியுள்ளது என்பமத இந்த 

சமபயில் ததொிெித்துக்தகொள்ள ெிரும்புகின்சறன். 

புத்தளம் ைொெட்டம் என்பது, அரசியல்ொீதியில் 

முக்கியத்துெம் ெொய்ந்ததுசபொல் இயற்மக அழமகயும் 

தகொண்ட ஒரு ைொெட்டைொகும். இங்கு ெிெசொயம், மகத்ததொழில் 

ைற்றும் ைீன்பிடித்துமற என்பன எைது ைக்களின் 

ததொழில்களொக இருந்து ெருகின்றன. இவ்ெொறொன நிமலயில் 

புத்தளம் ைொெட்டைொனது, சூழல் ைொசமடயும் பிரதொன 

ததொகுதியொகவும் இன்று ைொறுபட்டுள்ளமத  இந்த 

சமபயின்முன் தகொண்டுெருகின்சறன். குறிப்பொக, நுமரச் 

சசொமல அனல் ைின் நிமலயத்தின்மூலம் கடலும் 

அசதசபொன்று ெிெசொய நிலங்களும் தபரும் பொதிப்புக்குள் 

ளொகியுள்ளமத இங்கு நிமனவுபடுத்த ெிரும்புகின்சறன்.  

தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கசள, குறிப்பொக 

நுமரச்சசொமல அனல் ைின் நிமலயத்தினொல் எைது பிரசதச 

பூைிகள் தசழிப்பற்றுக் கொணப்படுகின்றன. ெிெசொயிகளின் 

உற்பத்திகளும் - ெிமளச்சல்களும் குமறெமடந்துள்ளன. 

கடந்த 'தகொசரொனொ' கொலத்தில் நொட்டின் நலன் கருதி 

சுகொதொரப் பிொிெினரொல் சைற்தகொள்ளப்பட்ட கட்டுப்பொடுகள் 

கொரணைொக ெிெசொயிகள் தைது உற்பத்திகமளச் சந்மதப்படுத்த 

முடியொத நிமலக்குத்  தள்ளப்பட்டனர். இதமன நொன் சநொில் 

தசன்று பொர்மெயிட்சடன். இன்று நொட்டின் நிமலமையிமன 

அதிசைதகு ஜனொதிபதி சகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அெர்களின் 

அரசொங்கம் ெழமைக்குக் தகொண்டுெந்துள்ளமத நன்றியுடன் 

நிமனவுகூருகின்சறன்.  

ெிெசொயிகள் தைது ெொழ்ெொதொரத்துக்கும் நொட்டுக்கும் 

சதமெயொன உற்பத்திகமளச் தசய்ெதற்கு முயற்சிக்கின்றனர். 

இருந்தசபொதும் அதற்குத்  சதமெயொன பசமளகள் 

இன்மையொல் அெர்கள் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பசமளகமளப்  

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு  எைது ஜனொதிபதி அெர்கள் 

ெொக்குறுதியளித்ததற்கமைய தற்சபொமதய கைத்ததொழில் 

அமைச்சர் தகௌரெ ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைசக அெர்கள் 

இதமன உடனடியொகப் தபற்றுக்தகொடுப்பொர்  என நொன் 

நம்புகின்சறன். 

அத்துடன், அனல் ைின்நிமலயம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதொல் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ள எைது பிரசதசத்தில் ெொழும் ைக்களுக்கு 

ைின்சொரத்மத ைொனிய அடிப்பமடயில் - நியொயைொன 

ெிமலயில் ெழங்குகின்ற ெிசசட திட்டதைொன்மற  

நமடமுமறப் படுத்துெது ததொடர்பில் கெனம் 

தசலுத்தசெண்டுதைன ைின்சக்தி அமைச்சர் தகௌரெ டலஸ் 

அழஹப்தபருை  அெர்கமளயும் அரசொங்கத்மதயும் நொன் இந்த 

உயர் சமபயில் சகட்டுக்தகொள்கின்சறன். 

அசதசபொன்று, எைது ைொெட்டத்தில் பொொிய பிரச்சிமனயொக 

அறுெக்கொட்டு குப்மபப் பிரச்சிமன இருக்கின்றது. அங்கு 

குப்மப தகொட்டுெமதத் தடுத்து நிறுத்துெதற்கொக கடந்த 

ஆட்சிக் கொலத்தில் எைது ைக்களுடன் இமணந்து நொம் பல 

சபொரொட்டங்கமள சைற்தகொண்சடொம். ஆனொல், அதற்கொன 

தீர்வு இன்னும் ெழங்கப்படெில்மல. தற்சபொமதய ஜனொதிபதி 

அெர்கள் இந்நடெடிக்மகமய நிறுத்துெதொகவும் சூழலும் 

ைக்களும் பொதிக்கப்படொத ெமகயில் திட்டைிடப்பட்ட ஒரு 

முமறயில் இதமனச் தசய்ெதொகவும் ெொக்குறுதியளித்தொர். 

அெர் இதமன நிமறசெற்றுெொர் என நொன் நம்புகின்சறன்.  

தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கசள, இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்துக்கு ெருமக தந்திருக்கும் ைக்கள் 

பிரதிநிதிகமளப் பொர்க்கின்றசபொது, அெர்களில் இந்த நொட்டில் 

ஒற்றுமைமயயும் சைொதொனத்மதயும் இன ஐக்கியத்மதயும் 

உருெொக்கக்கூடிய பல துமற சொர்ந்தெர்கள் இருக்கின்றொர்கள் 

என்பமத என்னொல் அமடயொளம் கொண முடிகின்றது. இன்று 

எல்லொ இனங்கமளயும் ஒசர பொர்மெயில் பொர்க்கும் 

தசயற்பொடுகசள எைது நொட்டுக்கு அெசியத் சதமெயொக 

இருக்கின்றது. நொன் அரசியலுக்கு ெருெதற்கு முன்சப 

தபௌத்த, கத்சதொலிக்க, முஸ்லிம், இந்து ஆகிய ைதங்களின் 

முதல் எழுத்துக்கமளக்தகொண்ட BCMH என்ற ஓர் அமைப்மப 
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நிறுெிசனன். இந்த அமைப்மப 2005 ஆம் ஆண்டு புத்தளம் 

ைொெட்டத்தில் முன்னொள் அமைச்சர் கொலஞ்தசன்ற 

த.மு.தசநொயக்க அெர்களின் தமலமையில் ஏற்படுத்தியதுடன், 

அெரது ஒத்துமழப்புடன் நொன் எனது சமூக சசமெப் 

பணிகமள முன்தனடுத்சதன் என்பமத இந்தச் சமபயில் 

தபருமையுடன் கூறிக்தகொள்கின்சறன். இத்தமகய 

ஒற்றுமையொனது புத்தளம் ைொெட்டம் சபொன்ற பல்லின 

சமூகங்கள் ெொழும் பிரசதசங்களுக்குப் தபரும் நன்மையளிக்கக் 

கூடியததன்பமத நொன் அனுபெ ொீதியில் கண்டென் என்பதொல்,  

சபொநொயகர் முதல் சக பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள்ெமர 

எல்சலொரும் தங்களது அனுபெங்கமள எைக்கு ெழங்குெது 

தபொருத்ததைன நிமனக்கின்சறன்.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානය ා . 

 
 ුණ අලි සබ්රි රම්ම් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு அலி சப்ொி ரஹீம்)  

(The Hon. Ali Sabri Raheem)  
Sir, please give me one more minute.  

இந்த நொட்டில் இஸ்லொைியர்கள் 1000 ெருடங்கள் 

ெரலொற்மறக் தகொண்டெர்கள். எல்லொச் சந்தர்ப்பங்களிலும் 

தொங்கள் ெொழும்  நொட்டின் அமனத்துச் சட்டங்கமளயும் 

ைதித்தும் கட்டுப்பட்டும் ெொழ்ந்து ெந்துள்ளனர். இந்த நொட்டின் 

சுதந்திரத்திற்கொக முஸ்லிம், தைிழ், சிங்களத் தமலெர்கள் தைது 

பங்களிப்பிமன ெழங்கியதமன இந்த உயர் சமபயில் 

கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்சறன். பொரம்பொிய முஸ்லிம்களொகிய 

எைது ைதக் கடமைகமள, கலொசொர ெிழுைியங்கமளப் சபணிச் 

தசயற்படுெதற்கொன உொிமையிமன அரசியலமைப்பு 

ெழங்கியுள்ளது. சில சந்தர்ப்பங்களில் அமெகள் 

ைீறப்படுெமதயும் கொண்கின்சறொம். இவ்ெொறொன சந்தர்ப்பங் 

களில் எைது சமூகத்தின் பொதுகொப்பிமன உறுதிப்படுத்த 

அதிசைதகு ஜனொதிபதி, தகௌரெ பிரதைர் ைற்றும் அமைச்சர்கள்  

முன்ெரசெண்டும் எனக் சகட்டுக் தகொள்கின்சறன். 

 சைலும், நமடதபற்று முடிந்த சதர்தலின்சபொது என்ைீது 

நம்பிக்மக மெத்து சகல இன ைக்களும் எனக்கு 

ெொக்களித்திருந்தொர்கள். அெர்களுக்கு எனது நன்றிகமளத் 

ததொிெித்துக் தகொள்கின்சறன்.  

  
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු නාලක ශගොලශහේවා රාජ අමාතතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා.4.04] 

 

 ුණ  නාලක ග වඩගහ්ේවා ෙහ්තා (නා රික සුංවර්ධාන  
ගවරළ සුංරක්ෂණ  අපද්රවය බැහ්ැරලීෙ හ්ා ප්රජා පවි්රතා 

කටයුතු රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு நொலக்க தகொடசஹெொ -  நகர அபிெிருத்தி, 

கமரசயொரப் பொதுகொப்பு, கழிவுப்தபொருள் அகற்றுமக ைற்றும் 

சமுதொயத் தூய்மைப்படுத்தல் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Nalaka Godahewa - State Minister of Urban De-
velopment, Coast Conservation, Waste Disposal and Com-
munity Cleanliness)  
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ඕනෑම රටක සංවර්ශනය 

ගැන කථා කරන විට අපට ඒ රශට් නායකත්වය අමතක කරන්න 

බැහැ. නායකත්වය විසින් නිසි දැක්මක් දදිිකපත් කරලා, 

සැලැස්මක් ඇතුව රට පාලනය කරන විට තමයි රටක් දදිිකයට 
යන්ශන්. අපි දැකලා තිශබනවා, අශේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ පාලන කාලශේ -200හ - 2014 කාලශේ- 
ශේ රශට් ආර්ිකකය සංවර්ශනය සිදු වුණු ආකාරය. 200හ - 2014 

කාලශේ ශේ රශට් යු්ධශයකුත් තිබියදී ආර්ිකකය හතර ුණණයකින් 
ප්රසාරණය වුණා. යු්ධශශයන් පස්ශසේ 200. - 2014 කාලශේ ශේ 
රශට් ආර්ිකක සංවර්ශන ශේගය දා ව ශයන් සියයට 6.4ක් වාශේ 

තිුදණා. නමුත් අපි දන්නවා, 201හ දඳලා ශේ තත්ත්වය කලා 
වැශටන්න පටන් ගත්ත බව. 201හ වර්ෂශේ සියයට 4.8කටත්, 
2016 වර්ෂශේ 4.4කටත්, 201ව වර්ෂශේ සියයට 3.1කටත්, 2018 

වර්ෂශේ සියයට තුනකටත් වැ ටුණු ආර්ිකකය 201. වර්ෂය අවසන් 
ශවන ශකොට සියයට 2.3කට වාශේ ඒ කියන්ශන්, ශේ ආසියාශේ 
දුර්වලම ආර්ිකක සංවර්ශන ශේගයක් බවට පත් වුණා.  

අපි පසුගිය කාලය ගැන විශේකනය කරනවා ශනොශවයි. නමුත් 
අපි ආර්ිකකශේ දදිික ගමන ගැන කථා කරන විට වුශ්ඩ ශමොකක්ද 
කියලා වටහා ගන්න එකත් වැදගත්. ඒක නිසා ශේකට ශහේතුව 
ශමොකක්ද කියලා අපි ශපෝගලක් බලමු. ඒකට විවිශ ශහේතු 

තිශබනවා. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, එහි එක පැතිකලක් 
පමණක් මම ශපන්වන්න කැමැතියි. 201හ යහපාලන රජය  ඊට 
ශපර හිටපු රජයට වි ාල ශකෝදනා කරමින් බලයට ආවා. දූෂණ, 

අ්රමිකතා ගැන රශට් වි ාල ජනමතයක් ඇති කරලා බලයට ආපු 
එම රජය බලයට ආපු ගමන් ශමොකක්ද කශාේ? ඔවුන් ඊට ශපර 
හිටපු රජය කරපු සියලු වාපෘති එකින් එක නතර කරන්න පටන් 

ගත්තා. ශකොාල වරාය නගර වාපෘතිය නතර කාා. අධිශේගී 
මාර්ග වාපෘති නතර කාා. මහාමාර්ග දදිකිරීේ නතර කාා. 
වාිකමාර්ග වාපෘති නතර කාා. විදුලි බලාගාර වාපෘති නතර 

කාා. නිවාස වාපෘති නතර කාා. ශකොටින්ම කියනවා නේ සෑම 
ආකාරයකම වාපෘති පාමුවැනි වසර වන විට අවසන් වන්නට 
පටන් ගත්තා.  

පසුගිය රජය ඒ ශවලාශේ අමතක කාා, ආර්ිකක විදාශේ 
කියන දතාම සරල නායක්. ඒ තමයි ආර්ිකකයක් ස්රීයව 
පවත්වන්නට මුදල් සංසරණය සිදු ශවන්න ඕනෑය කියන එක. 
ඇත්ත ව ශයන්ම අශේ රශට් වියදේ වි ාල ප්රමාණයක් දරන රජය 

ශේ විධියට වාපෘති නතර කාාම ඒක ශේ ආර්ිකකශේ 
සක්රියභාවයට වි ාල ව ශයන් බලපාන්න පටන් ගත්තා. ඒශක් 
ප්රතිලලය වුශ්ඩ, ඔවුම්ත් ශනොදැම්වත්වම ්රම්රමශයන් ආර්ිකකය 

සංශකෝකනය ශවන්න පටන් ගත්ත එකයි. කාලයක් ගියාම ශේක 
ශත්රුේ ගත්තු නිසා තමයි පසුගිය රජය චීනයට ගිහිල්ලා බැගෑපත් 
ශවලා ඒ ශවම්ශවන් වි ාල වන්දියකුත්  ශගවලා ශකොාල වරාය 

නගරය වාශේ ශ්ධවල් ආපසු පටන් ගත්ශත්.  

එක පැත්තකින් ශේ විධියට වැරැදි තීන්දු ගන්නා අතශර්, 201හ 

මාර්තු ශවන ශකොට කුප්රකට මහ බැඳුේකර  ශකොල්ලය සිදු වුණා. 

මහ බැංකු බැඳුේකර ශකොල්ලය නිසා සිදු ශවච්ක ඍජු හා ව්ර 

හානිශයන් ප්රබලතම හානියක් වුශ්ඩ ශේ රශට් ණය අම්පාතයටයි. 

ණය අම්පාතය  වි ාල ව ශයන් වැඩි ශවන්න පටන් ගත්තා. 

බැඳුේකර සි්ධධිය සේබන්ශශයන් රජය ක්රියා කරපු ආකාරය ගැන 

ආශයෝජකයන් කලකිශරන්න පටන් ගත්තා. ආශයෝජකයන් තුා 

අවි ්වාසයක් ඇති ශවන්න පටන් ගත්තා. වි ාල ව ශයන් 

ආශයෝජකයන් රශටන් දවත් ශවන්න පටන් ගත්තා. අශනක් 

පැත්ශතන් රශට් රාජ වියදේ වැඩි ශවන්න පටන් ගත්තා. නිසි 

කාමනාකරණයක් නැති නිසා 2014 - 2018 කාලය වන විට 

පුනරාවර්තන වියදේ පමණක් සියයට ව0කින් විතර වැඩි ශවලා 

තිුදණා. ශේ තත්ත්වය යටශත් රජය ශමොකක්ද කශාේ? රජයට 

විසඳුේ ශදකයි තිුදශ්ඩ. එකක්  හැටියට, රජය වි ාල ව ශයන් 

ණය ගන්න පටන් ගත්තා. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, 200හ

861 862 



පාර්ලිශේන්තුව 

- 2014 කාලශේ රුපියල් බිලියන හ,200කින් රාජ ණය වැඩි 

 ශවලා තිුදණා. 2014 - 201. කාලශේ ශමොනතරේ රජය ණය 

ගත්තාද කියනවා නේ, අවුරුදු පහක කාලය තුා රුපියල් බිලියන 

හ,600කින් වැඩි ශවලා, රුපියල් බිලියන 13,000 දක්වා ශේ රශට් 

රාජ ණය ප්රමාණය වැඩි ශවලා තිශබනවා. එය දා ජාතික 

නිෂප්ාදිතශයන් සියයට .0ක විතර ප්රති තයක්. ඒ වාශේම බදු 

බරත් වැඩි වුණා.  

2018 ශවන ශකොට සියයට 100කින් විතර ශේ රශට් බදු බර 

වැඩි ශවලා තිුදණා. ශේ සියල්ල එක පැත්තකින් රටට, ජනතාවට 

බරක් ශව්ධදී රශට් අපනයන වැඩි වුශ්ඩ නැහැ  රශට් ශ්ධය ය 

නිෂප්ාදනය වැඩි වුශ්ඩ නැහැ. ඒක නිසා රශට්  විශ්ධ  සංචිත කලා 

වැශටන්න පටන් ගත්තා. 2014 වර්ෂශේ ශලොලර් බිලියන 8.3ක්ව 

තිුදණු විශ්ධ  සංචිත 201. වර්ෂය අවසාන වන විට ශලොලර් 

බිලියන ව.6 දක්වා කලා වැටිලා තිුදණා. ඇත්ත ව ශයන්ම ඒක 

වර්ශනය විය යුතුවයි තිුදශ්ඩ. දසස්ර තිුදණු විධියට ආර්ිකක 

සංවර්ශනය සිදු වුණා නේ ශේ වන විට අශේ රශට් විශ්ධ  සංචිත 

ප්රමාණය ශලොලර් බිලියන 1හක් පමණ ශවලා තිශබන්නට ඕනෑ. 

නමුත් ප්රතිලලය  ශමොකක්ද? රුපියල කලා වැශටන්න පටන් 

ගත්තා. 201හ- 201. කාලශේ රුපියල සියයට 36කින් කලා 

වැටුණා. රුපියල කලා වැී ම නිසා ශේ රශට් විශ්ධ  ණයවල 

වැඩිවීශමහි ශ්ධය ය අගය පමණක් රුපියල් බිලියන 1,හ00කට වලා 

වැඩි වුණා. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, පසුගිය මහින්ද 

රාජපක්ෂ රජශේ ප්රශානතම වාපෘති වන හේබන්ශතොට වරාය, 

ශනොශරොච්ශකෝල තාප විදුලි බලාගාරය, දකුණු අධිශේගී මාර්ගය, 

කටුනායක අධිශේගී මාර්ගය, මත්තල ුණවන් ශතොටුශපොා ඇතුළු 

ශේ සියල්ල හදන්න රුපියල් බිලියන 480යි වියදේ වුශ්ඩ.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රාජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
 ුණ  නාලක ග වඩගහ්ේවා ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு நொலக்க தகொடசஹெொ)  

(The Hon. Nalaka Godahewa)  
ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක් ශදන්න.  

රුපියල අවප්රමාණ  වීශමන් නැති වුණු මුදශලන් පමණක් 
ශමවැනි වාපෘති තුනක් පමණ කරන්න තිුදණා. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, දැන් අපට කරන්න තිශබන්ශන් ශේවා ගැන 

කථා කර කර දන්න එක ශනොශවයි. අපි ආර්ිකකය සක්රිය කර 
ගන්න ඕනෑ. ආර්ිකකය සක්රිය කර ගන්න නේ ශේ ශවලාශේ 
ශලෝක ශවශාඳ ශපොා දිහා බලනවාට වලා ශ්ධය ය ශවශාඳ ශපොා 

දිහා බලන්න ශවනවා, ශේ ශකොවි්ග-1. වසංගත තත්ත්වය නිසා. ඒ 
නිසා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශේ ගැන අවශානය ශයොමු 
කරලා ශ්ධය ය ආර්ිකකය  ක්තිමත් කරන්න අව  වන විධිශේ 

කැබිනට් ම්ඩලලයක් පත් කරලා තිශබන්ශන්. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, මට ලැබී තිශබන කාලය අවසන් නිසා ශේ ගැන 
දදිික කාලශේදී කථා කරන්න දල තබමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවමින්, මා නතර ශවනවා. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු නිමල් පියතිස්ස මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතරක කාලයක් තිශබනවා.  

[අ.භා. 4.0.] 

                

 ුණ නිෙල් පියතිස්ස ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு நிைல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අතුරු සේමත ගිණුම 

පිළිබඳව යේ විග්රහයකට එන්න බැික වුණත්, මා ශේ උත්තරීතර 
සභාව දක්වා පැමිණීම පිළිබඳව යේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නත්, 
මට ශේ අවසථ්ාවට ලබා දුන් මාශේ දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට ස්තුති 

කිරීම සඳහාත් මා ශේ අවස්ථාව ශයොදා ගන්නවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අසූව ද කය අවසානශේ 
ශිෂ වාපාර හරහා මා ශ්ධ පාලනයට ප්රශේ  වුණා. මුලින්ම 

වලපශන් ප්රාශ්ධය ය සභාශේ මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් කටයුතු කර, 
දන් පසුව නිල කාල තුනක් මශම පාාත් සභාව නිශයෝජනය කා 
මා එක් අවස්ථාවකදී මාශේ පක්ෂශේ නායක ගරු විමල් වීරවං  

මැතිතුමාශේ ශයෝජනාවකට අම්ව මශම පාාශත් කෘක කර්ම 
ඇමතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කාා. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, එම නිල කාලය අවසන් කරනශකොට මාශේ 

අමාතාං ශේ විවිශ අං වලට විගණකාධිපතිවරයාශගන් පැසසුේ 
සහිත විගණන මත දහහතක් අත්පත් කර ගන්න මා නායකත්වය 
ලබා දීලා තිුදණා.  

2015 වසශර්දී අශේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ 

-අශේ- පරාජයත් එක්ක නැවත වතාවක් "මහින්ද සුාඟ" ආරේභ 
කර්ධදී, මහින්ද සුාශේ ශදවැනි රැලිය මහම්වරදී පැවැත්වීම සඳහා 
මා නායකත්වය ලබා දුන්නා. දන් පසුව 2018 පාාත් පාලන 

මැතිවරණශේදීත්, 201. ජනාධිපතිවරණශේදීත් මා ම්වරඑළිය 
දිස්ත්රික්කය තුා වි ාල වැල ශකොටසක් සිදු කාා. ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, ශමවර පාර්ලිශේන්තු මහ මැතිවරණශේදී 

වලපශන් මැතිවරණ ශකොට්ෝාසය ප්රමු  ම්වරඑළිය දිස්ත්රික්කශේ 
ජනතාව, ම්වරඑළිය-මසශ්කළිය, හඟුරන්ශකත, ශකොත්මශල් 
මැතිවරණ ශකොට්ෝාස නිශයෝජනය කරන ජනතාව ශපොශහොට්ටුව 

අති විශිෂ්ට ශලස ජයග්රහණය කරවීම සඳහා කටයුතු කාා. එහිදී 
මාශේ මනාප අංකය වූ අංක 6 ට මනාප හ1,22හක් ලබා දුන් 
ම්වරඑළිය දිසත්්රික්කශේ ජනතාවට මාශේ ශග රවනීය ස්තුතිය ශේ 
අවස්ථාශේදී පුද කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ රටට ආදරය කරන 
පුරවැසියකු හැටියට මා ශේ අවස්ථාශේදී මාශේ දැඩි පිළිකුල හා  
විශරෝශය ප්රකා  කරන්න ඕනෑ, විේශන්ෂව්රන් මන්ත්රීතුමා 

දතිහාසය විකෘති කරමින් ශේ උත්තරීතර සභාවට දදිිකපත් කා 
අදහස  පිළිබඳව. බහු වාර්ගික, බහු ජාතිකත්වයක් තිශබන අශේ 
ම්වරඑළිය දිස්ත්රික්කය සාමය, සමිනය තහවුරු වුණු, හැම 

ශකශනක් සමඟම ශබොශහොම සශහෝදරත්වශයන් ජීවත් වන 
ජනතාවක් සිටින දිස්ත්රික්කයක්. ඒ දිස්ත්රික්කශේ ශදමා 
ජනතාවශේ මනාපත් මා හට ලැුදණා. ඒ ලැබිලා ශේ උත්තරීතර 

සභාව නිශයෝජනය කරන්න ආපු පාමුවන දවශසේ අහන්න ලැුදණු 
විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාශේ ඒ පිළිකුල දනවන, දතිහාසය 
විකෘති කා කථාව මා දැඩි ශසේ ශහාා දකිනවා.  

 ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ අවසථ්ාශේදී 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අග්රාමාත ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් මාශේ ශග රවනීය ස්තුතිය පුද 
කරමින්, අතුරුදහන් කරලා තිශබන පාාත් සභා මැතිවරණය 

නැවත පැවැත්වීම පිළිබඳව ශේ ගරු සභාශේ අවශානය ශයොමු 
කරන්නය කියන දල්ලීමත් කරමින්, ඔබතුමාටත් ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මාශේ අදහස්  දැක්වීම අවසන් කරනවා.  
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 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු එස්.එේ. මිකක්කාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතක කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 4.13] 

 

 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ අතුරු සේමත ගිණුම 
දදිිකපත් කර තිශබන ශවලාශේ අපි කියන්න ඕනෑ, දැන් පසුගිය 
රජශේ වැරදි ශපන්ව ශපන්වා කථා කරලා ශත්රුමක් නැහැ කියන 
එක. ශමොකද, පසුගිය රජශේ යේ යේ අඩුපාඩු සහ වැරදි තිුදණු 

නිසා තමයි පසුගිය රජය පරාජයට පත් කරලා තිශබන්ශන්. ඒ 
වාශේම පසුගිය රජය භාර ශදනශකොට තිුදණු ආර්ිකක වර්ශන 
ශේගය සියයට 2.8යි. නමුත්, ශකොවි්ග-1. වසංගතයට ශපර ශේ 

වර්ෂශේ පාමුවන කාර්තුශේ ආර්ිකක වර්ශන ශේගය සියයට 1.6 
දක්වා ශමතුමන්ලා  පහා බසස්ලා තිශබනවා. දතින්, ශමතුමන්ලා 
ඒකට උත්තර ශදන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම, 2020 පාමුවැනි කාර්තුව 

සඳහා සේමත ශවලා තිුදණු අතුරු සේමත ගිණුශමන් ශවන් කර 
තිුදණු සේපූර්ණ මුදලට වලා බිලියන 120ක මුදල් ප්රමාණයක් 
වියදේ කරලා තිශබනවා. ඒක කවර ආකාරශයන් වියදේ කාාද, 

කාට වියදේ කාාද කියන එක ශේ පාර්ලිශේන්තුවට තවම දැම්ේ 
දීලා නැහැ. ඒ අතුරු සේමත ගිණුශේ බලපැවැත්ශවන පිකදි, අශප්රේල් 
මාසශේ 30 වැනිදාට පසශ්සේ  මුදල් වියදේ කරන්න බලයක් නැහැ. 

මැතිවරණය කැඳවූවාට පස්ශසේ මාස තුනක කාලයකටයි 
ජනාධිපතිවරයාට  බලයක් තිශබන්ශන් මුදල් වියදේ කරන්න. 
නමුත්, ශේ අවුරු්ධශ්ධ ශේ පාර්ලිශේන්තුවට දැම්ේ ශදන්ශන් 
නැතිව දා ව ශයන් රුපියල් බිලියන .00කට අධික ප්රමාණයක 

ණය අරශගන තිශබනවා. ශේ ණය ගත්ශත් ශකොශහන්ද, කවරක් 
සඳහා ද, අම්මත කශාේ කවුද කියන එක කියන්න ඕනෑ. ඒවා හංගා 
තිශබනවා, එක පැත්තකින්. අශනක් පැත්ශතන් ශමම අතුරු 

සේමත ගිණුශමන් ට්රිලියන 1.3ක - රුපියල් බිලියන 1,300ක- 
මුදලක් ශවන් කර තිශබන ශේලාශේ ශේශකන් අශාපනයට ශවන් 
කර තිශබන්ශන් රුපියල් බිලියන 23යි. හැබැයි, මහා මාර්ග 

සංවර්ශනය සඳහා  රුපියල් බිලියන 8වක් ශවන් කරලා තිශබනවා. 
ශකොවි්ග අර්ුදදයකට මුහුණ පා සිටින ශේලාශේ, රට ආර්ිකක 
ව ශයන් අස්ථාවර වී සිටින ශේලාශේ, දරුවන්ට පාසල් යන්න 

අවස්ථාව ශනොලැුදණු ශේලාශේ අශාපනයට සහ ආර්ිකකය දියුණු 
කිරීමට වැඩි ප්රමු තාවක් ශදන්ශන් නැතිව පාරවල් හැදිල්ලට 
ප්රමු තාව දීලා තිශබන්ශන් ඇයි කියන එක සේබන්ශව අපට 
ප්ර න්යක් තිශබනවා. ශමොකද, පාරවල් හදන එක තව මාස තුනක් 

පරක්කු වුණාය කියලා කිසි ප්ර ්නයක් ශවන්ශන් නැහැ. 

ඇත්ත ව ශයන්ම ශේ ශගවුණු කාලය තුා භා්ඩලාගාර 
බැඳුේකර නිකුතුශවන් සහ ශ්රී ලංකා සංවර්ශන බැඳුේකර මිනන් 

රුපියල් බිලියන 42.හක්, භා්ඩලාගාර බැඳුේකර සහ බිල්පත් මිනන් 
රුපියල් බිලියන .6.4ක්, චීන සංවර්ශන බැංකුව මිනන් ශලොලර් 
මිලියන හ00ක්, රුපියල් බිලියන 120ක මුදලක් අරශගන තිශබන 

බවත් කියන්න ඕනෑ. ශේවා ශමොනවාටද පාවිච්චි කශාේ? ශේවාට 
අම්මැතිය ශකෝ? ඒ වාශේම අපි අහනවා, දදිික මාස තුශනහි 
පුනරාවර්තන වියදේ සහ ප්රාේශන වියදේ සේපූර්ණශයන්ම cover 

කරගන්න හදන්ශන් ණය මිනන්ද කියලා. එතශකොට අපනයනයට 
පාවිච්චි කරපු විකල්ප උප්රම ශකෝ? ඒවාශයන් එන ආදායම 
ශමොකක්ද? ඒ වාශේම Sri Lanka Customs එශකන් ශවන්න 

පුළුවන්, එශහම නැත්නේ Inland Revenue Department  එශකන් 
ශවන්න පුළුවන්, රාජ සක්ාගාර සංසථ්ාශවන් ශවන්න පුළුවන්, 
ශ්ධය ය ව ශයන් එකතු කරන ආදායේ හුවා දක්වා තිශබන්ශන් 

ශකොශහේද, එම මුදල්වලට කරන්ශන් ශමොනවාද, කියන එක විස්තර 

තුා නැති එකත් අපට වි ාල ප්ර න්යක් ශවලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි,  කවර ආ්ඩඩුවක් තිුදණත් 
රශට් ූලල බලය තිශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවටයි. ඒ නිසා 
පාර්ලිශේන්තුවට ශහොශරන් ණය මුදල් ගන්න හදනවා නේ, 

පාර්ලිශේන්තුවට ශහොශරන් වියදේ කරනවා නේ ඒ පිළිබඳව ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේම අවශානය ශයොමු විය යුතුයි. එපමණක් 
ශනොශවයි, ඒ පිළිබඳව පියවර ගන්න ඕනෑය කියන එකත් අපි 

පැහැදිලිව කියනවා. ඒත් එක්කම නීතිමය බලයක් ශනොමැති 
තත්ත්වයක් යටශත් ජනාධිපතිවරයා විසින් පාවිච්චි කරපු, වියදේ 
කරපු මුදල්වල වගකීම ගන්ශන් මහා භා්ඩලාගාර ශල්කේවරයා ද, 

එශහම නැත්නේ ඒ ඒ ශර්ඛීය අමාතාං වල ශල්කේවරුන් ද, එම 
වරද භාර ගන්ශන් කවුද කියන එක පිළිබඳවත් ශසොයා බලන්න 
කමිටුවක් පත් කරන්නය කියලා අපි ශයෝජනා කරනවා, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට මුදල් බලය තිශබන නිසා. 

ඊාඟට, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, අපිට සංකාරක 
කර්මාන්තශයන් ශලොලර් බිලියන පහක ආදායමක් එන්න තිුදණා.  
ඒ, එක බිලියනයක්වත් එන්ශන් නැති තත්ත්වයට පත් ශවලා 

තිශබනවා. අපනයනශයන් අපිට එන්න තිශබන වි ාල ආදායමක් 
අඩු ශවලා තිශබනවා. ඒත් එක්කම පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා මාර 
theory එකක් ශගනැවිත් තිශබනවා. ඒ theory එක තමයි, 

ආනයනය තහනේ කරලා, ඒ හරහා උ්ධශමනය පාලනය කරලා, 
ශමශහේ පුළුවන් තරේ සල්ලි අච්චු ගහන්න ඕනෑය කියන එක. 
එතශකොට ශලොලර් එළියට යන්ශන් නැති නිසා ඒ තුළින් 

උ්ධශමනය පාලනය කර ගැනීමයි ඔහුශේ අරමුණ.  නමුත්, ඒක 
හැම දාම කරන්න පුළුවන් වැලක් ශනොශවයි. අඩුම තරමින් ලබන 
මාසශේ ණය වාිකකය ශගේවාට පසුවවත්, සීමාසහිතව ශහෝ 

ආනයනයට දල ලබා ශදන්න ඕනෑ. 
 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 
තිශබනවා. 

 

 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශහොඳයි.  ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ආනයනය 
සේපූර්ණශයන් තහනේ කරලා ඒ හරහා ශලොලරය පාලනය 
කාාට, ආනයනය සිදු ශනොවීම තුා රැකියා අ වස්ථා නැතිවීේ වැඩි 
ශවලා තිශබනවා  ශසේවා අං ය කලා වැී මකට ලක් ශවලා 

තිශබනවා   ඒවාශේ සිටින අයශේ ආර්ිකක මට්ටම දුර්වල ශවලා 
තිශබනවා.  ඒ නිසා ශේ විධියට කෘත්රිමව ශලොලරය පාලනය 
කරශගන ගිශයොත් ශවන්ශන් ශමොකක්ද? ශේ කටයුත්ත 

සේපූර්ණශයන් පුසස්ක් බවට පත් ශවනවා. 

අවසාන ව ශයන් මම තව ශදයක් කියන්න ඕනෑ. අවුරුදු 
ශදකක් ඇතුාත අලි-මිනිස් ගැටුමට විසඳුේ ශසොයන්නය කියලා 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිලශාිකන්ට උපශදස් ශදනවා, මම ඊශේ 
රාත්රී ප්රවෘත්තිවලින් දැක්කා. ශේ ගැන අමුතුශවන් කථා කර කර 
දන්න ශදයක් නැහැ. YouTube එක බලනවා නේ, ඒ ගැන 

ශත්ශරනවා. ශකන්යාශේ සිටින අවුරුදු 11ක ාමයකු ගැන 
විස්තරයක් YouTube එශක් තිශබනවා. කවුරු හික ඇහුශවොත් මට 
ඒක ශපන්වන්න පුළුවන්. හැමදාම රාත්රියට වන සතුන් ඇවිල්ලා, 

ඒ දරුවාශේ වගාවට හානි කරන නිසා ඒ දරුවා කනසස්ල්ශලන් 
දඳලා තිශබනවා. ඒ ගශේ විදුලිය නැහැ. දතින් ඒ දරුවාම ශලොික 
බැටිකයක් ශයොදාශගන solar power භාවිත කරලා, සත්තු 
එනශකොට සංඥාවක් නිකුත් කරලා උන් එාවන ්රමයක් 

865 866 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශහොයාගත්තා. අවසානශේදී එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිශානශයන් ඒ 
දරුවා ඇගැයීමට ලක් කරලා සේමානයකුත් ලබා දුන්නා. අපි 
ජනාධිපතිතුමාශගන් දල්ලීමක් කරනවා. වියත්මග හරහා 
පාර්ලිශේන්තුවට ආ වියතුන් ශගොලක් දන්නවා. YouTube එක 

පිකය ලනය කරලා, ඒ හරහා ශසොයාගන්නා තාක්ෂණිවලක 
්රමශේදයක් පාවිච්චි කරලා අලි-මිනිස් ගැටුමට විසඳුේ ශදන්න ඒ 
වියතුන්ට කියන්න. අලි වැටවල් ගහලා බිලියන ගණන් ශහොරකේ 

කරන්න ශදන්ශන් නැතිව, අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඒ වැල 
කටයුතු කරන ශලස දල්ලා සිටිමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු ජයන්ත කැටශගොල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක කාලයක් තිශබනවා.   

[අ.භා. 4.1.]  

 
 ුණ ජයන්ත කැටග වඩ ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට සුබ පතනවා.  

හතරශවනි වතාවටත් ශ්රී ලංකාශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝජනය කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ශවනවා. ඒ එක්කම 
ආ්ඩඩු පක්ෂශේ නිශයෝජ සංවිශායක ුරරයක් ලැබීම ද මා ලද 
භාගයක් ශකොට සලකනවා. විශ ේෂශයන්ම ජනාධිපති අතිගරු 

ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේත්, පස්වන විශායක ජනාධිපති, 
වර්තමාන අග්රාමාත ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේත්, ඒ 
වාශේම අශේ පක්ෂය වන ශ්රී ලංකා ශපොදු ජන ශපරමුශ්ඩ 

නිර්මාතෘ, ජාතික සංවිශායක බැසිල් ශරෝහණ රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාශේත් ආය ර්වාදය තුළින් මට ශේ වරම ලබා දීම පිළිබඳ 
මා ඒ සියලුශදනාට හදවතින්ම සත්ුතිවන්ත ශවනවා.   

ශ්රී ලංකා ශපොදු ජන ශපරමුණ පක්ෂ ූලලසථ්ානශේ ලිපිනය, 
අංක 1316, ශනළුේ මාවත, ජයන්තිපුර, බත්තරමුල්ල. එතැන 
තමයි අශේ පක්ෂ ූලලස්ථානය පිහිටා තිශබන්ශන්. එය ශ්ධ පාලන 

වි ව්විදාලයක් වාශගයි. අවුරුදු හතරහමාරක කාලයක් තුාදී 
අශේ පක්ෂය ශේ රශට් දතිහාසගත වන ආසියාශේ දැවැන්තම 
ශ්ධ පාලන පක්ෂයක් බවට පිකවර්තනය කරන්නට අපට හැකියාව 
ලැුදණා. ඒ, අප පක්ෂශේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ 

දූරදර්ශි බව, විකක්ෂණය ලි බව, පිකණත බව නිසායි  ඒ සියලු 
අගයන් මිනන් එතුමා දටු කා කාර්යභාරය නිසායි.   
හිරශගවල්වලට යමින්, සුමානයකට උසාවි තුනහතරකට යමින්, ඒ 

සියලු අභිශයෝග භාරගනිමින්, ශේ රශට් දැවැන්ත ශ්ධ පාලන පක්ෂ 
පරාජයට පත් කරමින්, පාාත් පාලන ආයතනවලින් සියයට .හක 
විතර බලයක්, විශායක ජනාධිපති බලය, පාර්ලිශේන්තුශේ 

තුශනන් ශදකක බලය ලබාගන්නට එතුමා ක්රියා කාා. ශනළුේ 
මාවශත් පිහිටි අශේ පක්ෂ කාර්යාලශේ දිවා රාත්රි ශනොතකා ශසේවය 
කරමින්, වශරක සියයකට ආසන්න, සමහර මැතිවරණ කාල තුා 

දහසකට ආසන්න ශසේවක සං ාවක් ස්ශේච්ඡාශවන් වි ාල කැප 
කිරීමක් කාා. ඒ කැපවීශේ ප්රතිලලය තමයි අද අපි භුක්ති 
විඳින්ශන්. ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ආකාර්ය, 
මහාකාර්යතුමන්ලා අප පක්ෂ කාර්යාලශේ ශ්ධ පාලන 

කිකකාවලට සහභාගි වන ශකොට ගරු බැසිල් ශරෝහණ රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ශේ රශට් ශ්ධ පාලන අං ශේ වි්ධවතකු හැටියට 
අනාගතය පිළිබඳ දතා ශහොඳ දැක්මකින් අශේ පක්ෂය දදිිකයට 

ශගන ආවා. එහි ප්රතිලලය අද අපි භුක්ති විඳිනවා.  ගරු නිශයෝජ 
කථානායකතුමනි, අපි එතුමාශේ ඒ සියලු වටිනාකේ අගය 
කරනවා.   

විශ ේෂශයන්ම ශේ අතුරු සේමත ගිණුම සේමත කිරීම පිළිබඳ 

විපක්ෂය ශනොශයක් විවාද කරනවා. පසුගිය කාලශේදී ශගන ආ 
පිකපූරක ඇස්තශේන්තුව සේමත කරන්න අවසථ්ාව ලැුදශ්ඩ 
නැහැ. නමුත් ජනාධිපතිවරයාට තිශබන වරම තුා, ශකොශරෝනා 
වසංගත කාලය තුා මුදල් වියදේ කරලා එතුමා ශේ රට, ශේ රශට් 

ජනතාව ශේරාගත්තා. අද ඒ ගැන නේ විවාද කරනවා. නමුත්, මහ 
බැංකුශවන් ශහොරකේ කරපු, මහ බැංකුව  ශකොල්ල කාපු යහ 
පාලන ආ්ඩඩුශේ අය අද ආ්ඩඩු පක්ෂශයන් මුදල් පිළිබඳ 

විමසනවා. ඒ අයට මම කියනවා, එදා මහ බැංකුව ශකොල්ල කෑ 
පිිකස, අපි ශේ රශට් ජනතාව ශවම්ශවන් වියදේ කා මුදල් ගැන අද 
පුන පුනා කථා කිරීම දතාම වැරදිසහගත ක්රියාවක් කියලා. ඒ මහ 

බැංකු  ශකොල්ලකරුවන්ට ඒ ක්රියාවම අද පාරාවාල්ලක් ශවලා 
තිශබනවා.  

ස්තුතියි. 
 

 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු උදයකාන්ත ුණණතිලක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි හතරක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.24] 

 

 ුණ උදයකාන්ත ගුණතිලක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க)  

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, කෑගලු දිස්ත්රික්කය 
නිශයෝජනය කරමින් පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණිවල ඔබතුමා ගරු 

නිශයෝජ කථානායකවරයා හැටියට පත්වීම ලැබීම ගැන සතුටු 
ශවනවා වාශේම, මශේ උණුසුේ සුබපැතුේ ශේ අවසථ්ාශේදී 
ඔබතුමාට පුද කරනවා.  ඔබතුමා ූලලාසනශේ සිටින අවස්ථාශේ 
මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වන ගමන් මට ශේ අවසථ්ාව 

ලබා දීම පිළිබඳව ද මාශේ සත්ුතිය සහ ශග රවය ඔබතුමාට පුද 
කරනවා.  

මම අද  සතුටු ශවනවා, ඒ වාශේම ආලේබර ශවනවා නවවන 

පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත් වීමට ලැබීම ගැන. නවවන 
පාර්ලිශේන්තුවට මා පත් කර එවීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මහා 
සංක රත්නයටත්, අන ආගමික පූජකතුමන්ලාටත්, මශේ 

ශදමේපියන් ඇතුළු දැදිගම ආසනශේ සහ කෑගලු දිස්ත්රික්කශේ 
සියලු ඡන්දදායකයන්ටත් මශේ ශග රවනීය ස්තුතිය ශේ 
අවස්ථාශේ පුද කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලය තුා 
පාර්ලිශේන්තුවට ශගන ආ අතුරු සේමත ගිණුේ අපි දැක්කා. අප 
දැක්ශක් ඒ අතුරු සේමත ගිණුේ රට හදන්න, එශහම නැත්නේ රට 

ශගොල නඟන්න ශගන ආ අතුරු සේමත ගිණුේ හැටියට ශනොශවයි. 
ඒවාශේ තිුදශ්ඩ සුශ ෝපශභෝගි වාහන ශගන්වීම, නිල නිවාස 
සුශ ෝපශභෝගි ශලස හදලා  සු  විහරණය වැඩි කරගැනීම ආදි 
ශයෝජනායි. එදා එවැනි ආකාරයටයි ඔවුන් කටයුතු කශාේ. 

  ශේ මාස කිහිපය සඳහා අතුරු සේමත ගිණුමක් ශගනැල්ලා 
"රට හදන ශස භාගශේ දැක්ම" වැල පිළිශවා දදිිකයට ශගන 
යන්නයි අපි කටයුතු කරන්ශන්. ඒ වාශේම, ලබන අවුරු්ධද සඳහා 

සේපූර්ණ අය වැයක් ශගනැල්ලා රට හදන්න, රට ශගොල නඟන්න 
අපි කටයුතු කරන්න හදන ශවලාවක, පසුගිය රජය කාලශේ කරපු
-කියපු ශ්ධවල් අමතක ශවලා වාශේ අද විපක්ෂශේ සිටින උදවිය 

කතා කරන ශකොට, ඒ අය පසු ගිය කාලශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 
සිටියාද, එශහම නැත්නේ ශවනත් තැනක සිටියාද කියන ප්ර න්ය 
අපට මතු ශවනවා. 

867 868 

[ ගරු එස්.එේ. මිකක්කාර් මහතා] 
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ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ශේ රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදය 

විනා  වූ අවසථ්ා ගැන අපි දන්නවා. ඒ වාශේම, ශේ රශට් 
ආර්ිකකය, සංස්කෘතිය, ආගම වාශේම ශේ රශට් ජාතික ආරක්ෂාව 
ද විනා  කා අවසථ්ා පසුගිය යහපාලන ආ්ඩඩුව කාලය තුා අපි 
ශබොශහෝ ශසයින් දැක්කා. නමුත්, ඔවුන් අද කටයුතු කරන්ශන් ඒක 

අමතක ශවලාද කියන ප්ර න්ය අපි නඟනවා.  

අතිගරු ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වාශේම, 
ගරු අග්රාමාතතුමා ශගන යන වැල පිළිශවා  ක්තිමත් කරන්න 

අද අපට තුශනන් ශදකක බලයක් ලබා දීලා තිශබනවා. පසුගිය 
කාලශේ ආ්ඩඩුව කරපු අය කටයුතු කශාේ ශබොරුව රජ කරවමින්. 
ඒ අය ශබොරුව රජ කරවමින් කටයුතු කරපු නිසා තමයි ජනතාව 

ුද්ධධිමත්ව, අවශබෝශශයන් කටයුතු කශාේ. ඒ නිසා තමයි ශ්රී ලංකා 
ශපොදු ජන ශපරමුණට තුශනන් ශදකක බලයක් ලබාගන්න 
හැකියාව ලැුදශ්ඩ.  

ශබොරුව රජ කරවමින් 201හ ජනවාික 8 වැනි දා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පරාජය කා අවසථ්ාශේ අශේ ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපට නැවත එකතු ශවලා කටයුතු කරන්න "ශ්රී 
ලංකා ශපොදු ජන ශපරමුණ" නමින් අලුත් පක්ෂයක් නිර්මාණය 

කරලා තුශනන් ශදකක බලයක් ලබාගන්නා තැනට එම පක්ෂය 
 ක්තිමත් කර තිශබනවා. ඒ පිළිබඳ අශේ ස්තුතිය, ශග රවය 
එතුමාට පුද කරමින්, අශේ වැල පිළිශවා  ක්තිමත් කරන්න 

සියලුශදනාශේ සහශයෝගය,  ක්තිය ලබා ශදන්න කියන දල්ලීම 
කරමින් මශේ වකන කිහිපය අවසන් කරනවා.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු සුසිල් ශප්රේමජයන්ත රාජ අමාතතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි පහක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 4.28] 

 
 ුණ ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේෙජයන්ත ෙහ්තා - (අධායාපන 

ප්රතිසුංස්කරණ  විවෘත විශ්්වවිදයාල හ්ා දුරස්ා අධායාපන 
ප්රවර්ධාන රාජය අොතය)  
(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரைஜயந்த - கல்ெி ைறுசீரமைப்பு, 

திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொமலக்கல்ெி 

சைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha - State Minister of 
Education Reforms, Open Universities and Distance Learn-
ing Promotion) 

ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමනි, ප්රථමශයන්ම, ඔබතුමා 
නිශයෝජ කථානායක ුරරයට පත්වීම සේබන්ශශයන් මාශේ 

සුබපැතුේ පිිකනමනවා. පස්වැනි වතාවටත් මා ජනතාවශේ 
ඡන්දශයන් මන්ත්රීවරයකු හැටියට ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශතෝරා 
පත් කරගත් ශකොාල දිස්ත්රික්කශේ සියලුශදනාට මම 

විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාශේම, ශ්රී ලංකා ශපොදු ජන 
ශපරමුශ්ඩ නායක අග්රාමාත ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, 
පක්ෂශේ ජාතික සංවිශායක බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් මශේ ස්තුතිය පුද කරනවා.   

අද දින දදිිකපත් කර තිශබන ශමම අතුරු සේමත ගිණුම තුළින් 

අප බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්, නි ච්ිත කාලසීමාවක වියදේ  

ශවම්ශවන්  රුපියල් බිලියන 1,ව4හ.688ක් සඳහා ශේ ගරු සභාශේ 

අම්මැතිය ලබා ගැනීමයි. අපි දන්නවා, පැවති රජය 2020 වර්ෂය 

සඳහා  විසර්ජන පනත් ශකටුේපතක් දදිිකපත් කශාේ නැති බව. අද 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් ගණනාවක්  ශේ මුදල් භාවිත කිරීම 

සේබන්ශශයන් කථා කාා. ඒ ගැන ශකොටස් 3ක් දක්වන්නේ. 

එකක් තමයි, 201. ඔක්ශතෝබර් මාශසේ එදා ආ්ඩඩුශේ හිටපු මුදල් 

ඇමතිතුමා අශප්රේල් 30 දක්වා අතුරු සේමත ගිණුමක් ශගනාවා. 

ඒක පාර්ලිශේන්තුශවන් සේමත කරලා දුන්නා. හැබැයි අය වැයක් 

ශගනාශේ නැහැ. ඒක ඒ අයට අමතක ශවලා. වර්ෂ අවසාන 

ශවනශකොට මීට ශපර අශේ රශට් ජනාධිපතිවරණ තිේබා. වර්ෂ 

අවසානය වන විට ශේ රශට් ජනාධිපතිවරණ කී වතාවක් තිුදණා 

ද? හැබැයි ඒ කිසිම ආ්ඩඩුවක හිටපු මුදල් ඇමතිවරු ඊාඟ වර්ෂය 

සඳහා අය වැයක් ශගන ඒම අතපසු කශාේ නැහැ. එවැනි 

තත්ත්වයකට රශට් ආර්ිකකය වට්ටලා තිශබන ශවලාවක අය 

වැයක් ශගශනන්න බැිකකම නිසා තමයි, එදා ආ්ඩඩුශේ හිටපු 

මුදල් ඇමතිතුමා අය වැයක් ශගශනන්ශන් නැතිව 2020 වසශර් 

ජනවාික මාසශේ සිට අශප්රේල් 30 දක්වා අතුරු සේමත ගිණුමක් 

ශගනාශේ. ශකොවි්ග-1. වසංගතය අපට කියලා ආපු එකක් 

ශනොශවයි. ඒක ශලෝක වසංගතයක්. අශේ රශට් විතරක් ශනොශවයි, 

රටවල් 212කට බලපා තිශබන වසංගතයක්. වර්තමාන ජනාධිපති 

අතිගරු ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 201. ශනොවැේබර් 

1වවැනිදා ආ්ඩඩුව බාර ගන්නශකොට  GDP එක 2.8ක් ශවලා 

තිබිච්ක ආර්ිකකයක් තිුදශ්ඩ. සහරාන්ශේ ප්රහාරයත් එක්ක 

ආර්ිකකයට තවත් ප්රහාරයක් වැදුණා. සංකාරක වාපාරය වැටුණා. 

ආර්ිකකය වැටුණා. ඒශකන් නැිනටින්න කලින් ශේ ජනාධිපතිතුමා 

බලයට ආවාට පස්ශසේ ශකොවි්ග-1. වසංගතය ආවා. මහ 

මැතිවරණය සඳහා නාම ශයෝජනා කැ ශඳවුවාට පසශ්සේ අශේ රශට් 

ශකොවි්ග-1. ප්රථම ශරෝගියා මාර්තු 11වැනි දා ශසොයා ගත්තා. 

අශප්රේල් 30 දඳලා අශගෝස්තු 31වැනිදා  දක්වා ආ්ඩඩු්රම 

වවස්ථාශේ 1හ0. (3) වවස්ථාව යටශත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 

තිශබන බලතල අම්ව ඒකාබ්ධශ අරමුදලින් රාජ ශසේවය 

පවත්වාශගන යෑම සඳහා මුදල් ප්රතිපාදනය කර ගන්නට සි්ධශ 

වුශ්ඩ ඒ නිසායි. ඒ ගැන දැන් ශේ ශගොල්ලන් ප්ර න් කරනවා. දැන් 

ශේ  තිශබන්ශන් ශමොකක්ද? ඒ අතරමැදි කාලසීමාව අශප්රේල් 30 

සිට අශගෝස්තු 31 දක්වා සහ  ඊාඟට, සැේතැේබර් 1 සිට ඊාඟ 

විසර්ජන ශකටුේපත සේමත කරනතුරු ශගශනන ශයෝජනාව. දැන් 

ශමොකක්ද තිශබන ප්ර ්නය? විපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලා ශේ 

තර්කයම ශගනාවා. ශරේෂ්ෝාධිකරණයට ශපත්සේ වක් දදිිකපත් 

කාා. ශරේෂ්ෝාධිකරණය දුන් තීන්දුව ශමොකක්ද?  ශපත්සේ හතම 

විසි කරලා දැේමා. ප්රශාන තර්කයක් වුශ්ඩ, ආ්ඩඩු්රම 

වවස්ථාශේ 1හ0.(3) වවස්ථාව යටශත් ජනාධිපතිතුමාට 

ඒකාබ්ධශ අරමුදලින් අවිනි ්චිතව ශේ ආකාරශයන් මුදල් ගන්න 

බැහැ කියන එක. ඒ නිසා නැවත පාර්ලිශේන්තුව කැඳවන්න  

කිේවා. හැබැයි, ශරේෂෝ්ාධිකරණශේ විනි ක්ය ම්ඩලලය 

සේපූර්ණශයන්ම ඒ තර්ක ප්රතික්ශෂේප කාා. දැන් නැවතත් ශේ අය 

පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා ඒ කථාවම කියනවා. ශේ දවස් ශදශක්ම 

පැවැති  විවාදශේදී විපක්ෂශේ අය කියන්ශන් ඒ කථාවමයි  

ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 1හ0. (3) වවසථ්ාව යටශත් ශේ 

ආකාරශයන් මුදල් ගන්න බැහැ කියන එකයි.  ඒ නිසා මම නැවත 

ශේ ගැන කථා කරන්න අව  නැහැ. ශමොකද, ශරේෂෝ්ාධිකරණය 

පවා ශේ සේබන්ශශයන් තීන්දුවක් දීලා තිශබන නිසා.  

දැන් ශේ දදිිකපත් කරලා තිශබන අතුරු සේමත ගිණුශේ අලුත් 

අමාතාං  28ක, රාජ අමාතාං  40ක වැය ය ර්ෂ පැහැදිලිව 

සඳහන් කරලා තිශබනවා. අපි අශාපන අමාතාං ශේ වැය 

ය ර්ෂය ගත්ශතොත් පුනරාවර්තන වියදම රුපියල් බිලියන 48.4යි. 

ප්රාේශන වියදම බිලියන 22.3යි. එකතුව බිලියන ව0ක්. ඒ යටශත් 

ය ර්ෂ 404 අශාපන ප්රතිසංසක්රණ, විවෘත වි ව්විදාල හා දුරස්ථ 

අශාපන ප්රවර්ශන රාජ අමාතවරයාට ශවන් කරලා තිශබනවා. 

ඒශක්ත් සඳහන් කරලා තිශබනවා,  ප්රාේශන ශයදවුේ ශමච්කරයි, 

පුනරාවර්තන වියදම ශමච්කරයි කියලා. එතශකොට ශමහි නිසි 

ආකාරශයන් දතාම පැහැදිලිව කියලා තිශබනවා,  රාජ 

අමාතාං වලට ශකොශහොමද, කැබිනට් අමාතාං  28ට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශකොශහොමද ප්රතිපාදන සලසා තිශබන්ශන් කියලා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. ශේකට අදාා වන්නා වූ විසර්ජන පනත් ශකටුේපතත් 

දදිික කාලසීමාව තුා දදිිකපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ශේ 

සියල්ල මුදල් පනත අම්ව, ශරුණලාසි අම්ව දදිිකපත් කරලා 

තිශබනවා. දැන් ශේ ගරු සභාවට තිශබන්ශන් ශේ රුපියල් බිලියන 

1,ව4හ අම්මත කරලා ශදන්න. එතශකොට දතිික ටික රජය පවත්වා 

ශගන යනවා. 

සාමාන ශපා අසමත් ලක්ෂයක් පුහුණු කරලා රැකියාවලට 
ශයොමු කරනවා. 201. ශවනකේ වි ව්විදාල 1හකින් pass out 

ශවච්ක, නැත්නේ විශ්ධ  රටවලින් උපාධි ලබා ගත් 60,000කට 
පුහුණුව ලබාදීලා රැකියා අභිමු  කරන්න කටයුතු කරනවා.  ශේ 
ශලෝක වසංගතයක් තිශබන ශවලාවකයි ශේවා කරන්ශන්. ශේ 

ශලෝකශේම ආර්ිකකය පසු බැස තිශබන ශවලාවක්.  දතාම 
පැහැදිලිව ශපොශරොන්දු දටු කරන ජනාධිපතිවරශයක්, 
අගමැතිවරශයක් හා ආ්ඩඩුවක් හැටිය ට ශේ දදිිකපත් කරපු 

රුපියල් බිලියන 1ව4හක ශයෝජනාව අපි ඒකමතිකව අම්මත කා 
යුතුයි කියලා ශයෝජනා කරමින්  මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීාඟට, ගරු සී.වී. විේශන්ෂව්රන් මන්ත්රීතුමා.     

ඊට ප්රථමශයන්, ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමා 
ූලලාසනයට පැමිශණනවා ඇත. 

 

අනතුුණව  ුණ නිගයෝජය කාානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවත් 
වුගයන්  නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො ුඛලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசெ, குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் 
அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 

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

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wigneswaran, please commence your speech. 
 
[4.35 p.m.] 

       

 ුණ . .වී. විකගන්ෂ්වරන් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு க.ெி. ெிக்சனஸ்ெரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I met a very 
senior respected Sinhala politician a day or two ago. He 
made a pertinent observation. He said my speeches were 
not vituperative nor abusive. He advised, “Never lose 
sight of the need to be objective.” I truly value his advice. 

Sir, I hate none, but I love truth. I have come to con-
clusions about our past after studying certain historical 
facts. If my conclusions are wrong, others must point out 
the shortcomings in my conclusions. Instead, getting up-
set, abusing me and inviting me for a public debate does 
not make truth a falsehood or vice versa. If need be, Sir, 
let a commission be appointed consisting of top Sinhala, 
Tamil, Muslim and international historians well-versed in 
South Asian history to report on our heritage and history. 
The historians must be internationally recognized persons. 

I, for my part, would like to tender a note to you to be 
included in Hansard which speaks of the antiquity of the 
Tamil language and the Tamil society in Sri Lanka pre-
pared by a respected emeritus professor of history, Prof. 
Pathmanathan. To my Friend, the Hon. Udaya Gam-
manpila, I would like to tell that during the past 10 or 15 
years, all his historical references have become outdated. 
Let him study history again and then come back.   

An Hon. Member from Colombo named me personal-
ly yesterday and referred to certain matters against me. 
Sir, I may be given a few minutes in addition to my quo-
ta, if possible, to reply him.  Firstly, he said that I had 
forbidden Sinhalese and Muslims from entering the North 
when I was the Chief Minister. Truly, I must be a demon 
to have said so when both my children have married Sin-
halese. Sir, I do not indulge in such vituperative, racial 
exercises. I would like to see any video or listen to any 
audio report of such speech, if there be one, to explain to 
the Hon. Member. But certainly, I may have said that it 
was wrong to bring outsiders to set them up under the 
Mahaweli colonization schemes contrary to international 
law principles which expect the local people to be given 
priority. 

The Hon. Member also asked if I had given blood to 
patients and went on to say only military members give 
blood to blood banks in Jaffna. The Hon. Member should 
realize that the people of the North had given blood to 
blood banks prior to the army coming to the North as 
well as afterwards. They are aware that all blood fall 
within four categories. They do not believe, as some do, 
that some are born with blue blood. 

Then, the Hon. Member asked me naively, “What 
about the Tamils of the other part of the country consti-
tuting almost 60 per cent, if federalism is granted to the 
North and the East?” The Hon. Member should remem-
ber that we do not ask for separation. Federalism is unity 
in diversity. Nothing adverse will happen to the Tamils 
elsewhere unless the Hon. Member sets up his goondas to 
attack them for no fault of theirs. There were certain oth-
er matters that he had referred to, but I have forgotten 
them. When the occasion arises, I shall deal with them.  

I thank most humbly the Hon. Speaker and others in 
this august Assembly, men and women who stood by 
democracy and fair play without being drawn into the 
crude racial vituperative net that a few Parliamentarians 
were trying to lay. I must also thank the Secretary-
General of Parliament for being very professional and 
forthright in dealing with this same Member’s outbursts 
at our training session. 

Sir, let me now come to the matter in hand. As a Rep-
resentative of the Tamils, I find nothing significant to 
comment about in this mid-term Vote on Account. No 
government has so far rendered any significant help to 
pull out our war-affected people from their penury-
stricken, indigent circumstances. They are also not inter-
ested in granting economic powers to the periphery to 
enable them to look after themselves. You would remem-
ber that the Chief Minister’s Fund was refused to our 
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Province during the time of both Governments. Hence, I 
deem it necessary to stress on this occasion the urgent 
need to solve the political question of the Tamils first, 
which is basic to the amelioration of the conditions of our 
affected people. 

We are fortunate that the Prime Minister, the Hon. 
Mahinda Rajapaksa, has obtained a two-thirds majority in 
this Parliament. He has been showered with a golden op-
portunity to usher in a peaceful and prosperous country. 
By granting what I call "eksathism" as opposed to 
"ekiyaism", this country could be transformed into a veri-
table heaven on earth despite its ten trillion international 
debt. A form of unionism, which, in fact, is federalism, is 
the panacea for our national question - unity in diversity. 
It would be stupid Sir, to run away from problems by say-
ing such problems do not exist akin to the ostrich which 
lowers its head in sand hoping to find a safe haven. Let us 
face the national question together; let us not hand it over 
to the next generation. To win a war is easy, but to bring 
about peace is extremely difficult. But, it is peace that 
could usher in permanent victory. It is this realization that 
made King Asoka to embrace Buddhism.  

I would like to ask a question, Sir. Why did we fight 
for independence from the British? We were peaceful and 
prosperous. In fact, Lee Kuan Yew swore that he would 
make Singapore another Ceylon. Such was the peace and 
prosperity of our country under the British. But, we still 
wanted independence. Why? It was our desire to resurrect 
our identity by language, heritage and culture that made 
us want ourselves to be freed from the domination by the 
British.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 
 ුණ . .වී. විකගන්ෂ්වරන් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு க.ெி. ெிக்சனஸ்ெரன்)  

(The Hon. C. V. Wigneswaran)  

Just give me one minute more, Sir.  

Many of you, especially those who are in Colombo, 
would be surprised to hear that the Tamils of the North 
and the East are now exactly in the same predicament we 
were in before Independence. Our people live under a 
Sinhala-Buddhist dominance today. Though we, in Cey-
lon, did not have to take up arms to get freedom from the 
British since Gandhiji in India obtained it for us in an 
oblique way, our youth had to take up arms to ward off 
the Sinhala-Buddhist governmental dominance over us. I 
am acutely aware, more than anyone else, of our political 
and social limitations in the North and the East. I do not 
wish to -  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please, wind up.  

 

 ුණ . .වී. විකගන්ෂ්වරන් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு க.ெி. ெிக்சனஸ்ெரன்)  

(The Hon. C. V. Wigneswaran)  

May I table*, Sir, my speech plus the other historical 
note that I referred to.  

Thank you.   

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please, table it.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Geetha Samanma-

lee Kumarasinghe. You have four minutes.  
 

[අ.භා. 4.42] 

 
 ුණ ගීතා සෙන්ෙලී කුොරසිුංහ් ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ சைன்ைலீ குைொரசிங்ஹ)  

(The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasinghe) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ශේ අවසථ්ාව 
ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මා ශකශරහි 

වි ව්ාසය තබමින් ශදවන වරටත්  ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුව 
නිශයෝජනය කරන්නට මට අවස්ථාව සලසා දුන් ශබන්තර- 
ඇල්පිටිය ඇතුළු ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාවට සහ 

භික්ෂු බලම්ඩලලවල ගරුතර භික්ෂූන් වහන්ශසේලාට ස්තුතිය පුද 
කරන්නට මා ශමය අවසථ්ාවක් කර ගන්නවා. 

ගියවර ගාල්ල දිස්ත්රික්කශයන් පාර්ලිශේන්තුවට පත් වී පැමිණිවල 
මට  මුහුණ දීමට සිදුවුණු දතාම කනගාටුදායක, අසාශාරණ 
සි්ධධිය ගැන ඔබ සියලුශදනා දන්නවා ඇති කියලා මා හිතනවා. 
දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනයට මුවා ශවමින් 
මශේ මන්ත්රී අසුන අත්පත් කර ගන්නට, එතැනට පැමිශණන්නට 
සූදානේ වූ අය ශගන ගිය ක්රියා පටිපාටිය ශහේතුශවන් මට ගාල්ල 
දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවශේ දල්ලීම දටු කරන්නට බැික වුණා.  මම 
එදාත් ශේ කාරණය කිේවා. අදත් මම දතා ඕනෑකමින් කියනවා, 
ගාල්ල දිසත්්රික්කය පමණක් ශනොශවයි, මුළු දකුණු පාාතම 
නිශයෝජනය කරන එකම  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවිකය  මා බව. 
එදාත් එශහමයි. එවැනි අවස්ථාවක මශේ මන්ත්රී ුරරය අශහෝසි 
කරන්නට, උදුරා ගන්නට කටයුතු කා මිනිසුන්ට ශේ රශට් 
ජනතාව අද ශහොඳම පාලම උගන්වා තිශබනවා.  

මශේ දස වසරක ශ්ධ පාලන ජීවිතය තුා ශනොකියාම බැික 
ශදයක් තිශබනවා. සිංහල සිනමාව ශපෝෂණය කරමින්, කලාව 
රැක ගන්නට වැල කා මා, අවසානශේ ශ්ධ පාලන ගමනකට 
ශයොමු වුණා. මශේ ඒකායන ප්රාර්ථනය සහ බලාශපොශරොත්තුව 
දදිික කාලය තුාදී ජනතාව ශවම්ශවන් ශසේවය කිරීමයි.  දදිික වසර 
පහ තුා මට ඒ ශසේවය කරන්නට ලැශබයි කියා මම වි ව්ාස 
කරනවා.  

විශ ේෂශයන්ම, ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව අද පානීය ජලය 

සේබන්ශශයන් වි ාල ප්ර ්නයකට මුහුණ දී සිටිනවා. දදිිකයටත් 
ඔවුන්ට ලුණු මිර වතුර ශබොන්න දල දිය යුතුද? ඒ නිසා ශේක, 
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_____________ 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.  
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

කඩිනමින් පිළියේ ශයදිය යුතු ප්ර න්යක්. මම හිතන විධියට, ශේ 

අතුරු සේමත ගිණුම මිනන් පානීය ජලය ලබා දීශේ වාපෘති සඳහා 
මුදල් ශවන් කර තිශබනවා. එශහම නේ, ශේ සඳහා කඩිනමින් 
පිළියේ ශයදිය යුතුයි. ඒක තමයි මශේ දල්ලීම. 

ඊාඟට, තවත් බරපතා ප්ර න්යක් තිශබනවා. ගාල්ල 

දිස්ත්රික්කශේ පමණක් ශනොශවයි, ශේ වන විට සමස්ත ලංකාශේම 
සංකාරක වාපාරය කලා වැටිලා තිශබනවා.  මා නිශයෝජනය 
කරන ශබන්තර සිට උනවටුන දක්වා වූ ශවරා තීරය, සංකාරකයන් 

ගැවසුණු ඒ සංකාරක පුරවරය අද පාළුවට ශගොස් තිශබනවා. 
ශකොශරෝනා වසංගතයත් සමඟ,  සංකාරක කර්මාන්තය ආශ්රිතව 
එම ශපශදසව්ල ශසේවශේ නියුතුව සිටි සියලුශදනා අද දතා අසරණ 

තත්ත්වයට පත් ශවලා සිටිනවා. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 

 ුණ ගීතා සෙන්ෙලී කුොරසිුංහ් ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ சைன்ைலீ குைொரசிங்ஹ)  

(The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasinghe) 
Sir, give me one more minute, please.   

අසරණ තත්ත්වයට පත් වී සිටින ඒ ජනතාවට යේ සහනයක් 
ලබා ශදන්න කියා මම ශේ ගරු සභාශවන් දල්ලා සිටිනවා.  
අතිගරු ජනාධිපති  ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිඳුන්, ගරු අග්රාමාත 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන් ශමන්ම පක්ෂශේ නියමු බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඇතුළු සියලුශදනාශේ සහශයෝගය ශේ සඳහා 
ලැශේවි කියා මම වි ්වාස කරනවා.  

අවසාන ව ශයන්, මට  ඡන්දය දුන් සියයට හ2ක් වන 
කාන්තාවන්ට මම යමක් කියන්න කැමතියි. ඔබශේ හඬ 
ශවම්ශවන්, ඔබට කියන්න බැික ශදය ශවම්ශවන්, ඔබට සිදුවන 

අසාශාරණයට විරු්ධශව දදිික වසර පහ තුා මම ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු කරන බව දිවුරා ප්රකා  කරනවා. ගරු 
න ා ශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees 
Next, the Hon. Siripala Gamalath. You have five 

minutes. 

 
 [අ.භා.4.46] 

 

 ුණ සිරිපාල  ෙලත් ෙහ්තා (ෙහ්වැලි කලාප ආශ්රිත 

ඇලගේලි හ්ා ජනාවාස ගපවදු යටිතල පහ්සුකම් සුංවර්ධාන 
රාජය අොතයතුො)  
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கம்லத் - ைகொெலி ெலயங்கமள 

அண்டியுள்ள கொல்ெொய்களின் அகழிகள் ைற்றும் குடியிருப்புகள் 

தபொது உட்கட்டமைப்பு ெசதிகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Siripala Gamalath - State Minister of Canals and 
Common Infrastructure Development in Settlements in Ma-
haweli Zones)  
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  පසුගිය මැතිවරණශේදී  

ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණ ජයග්රහණය කරවන්න  ඡන්දය 

පාවිච්චි කරලා, 180,84වක ඡන්ද ප්රමාණයක් ශපොශහොට්ටුවට ලබා 
ශදමින් දැවැන්ත ජයග්රහණයක් අත්පත් කර දීලා, පාර්ලිශේන්තුවට 
ශපොශාොන්නරු දිස්ත්රික්කශයන් මන්ත්රීවරුන් හතරශදශනකු එවීමට 

කටයුතු කා ශපොශාොන්නරු දිස්ත්රික්කශේ මහා සංක රත්නයත්, 

බහුතර ජනතාවත් වි ාල කාර්යභාරයක් දෂට් කාා.   අද ශේ 
නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේදී පාමුවැනි වතාවට කථා කරමින්  ඒ  
සියලුශදනාට මාශේ ශග රවනීය ප්රණාමය, සත්ුතිය  පාමුශවන්ම 
පිික නමනවා. හතරවැනි වතාවටත් එම දිස්ත්රික්කශයන් මා 

පාර්ලිශේන්තුවට එවන්න කැප වී ඡන්දය පාවිච්චි කරපු මහා සංක 
රත්නය ඇතුළු සියලුශදනාට  මාශේ කෘතඥතාවය ශේ 
අවස්ථාශේදී පුද කරනවා.  

අපි අද  අතුරු සේමත ගිණුමක් දදිිකපත් කරමින් මාස 4ක් 
ශවම්ශවන් ශේ  කටයුතු  කර්ධදී, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට 
පත්  ශවලා "ශස භාගශේ දැක්ම" නේ වූ වැල පිළිශවාත් එක්ක 

ශේ ශවනශකොටත් වි ාල කාර්යභාරයක් ශේ රට ශවම්ශවන් දෂ්ට 
කරලා තිශබනවා. මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, එතුමා බලයට  
පත් වුණු ගමන්ම ශගොවි ජනතාව ශවම්ශවන්  ශපොශහොර 

සහනාශාරය යටශත් ශපොශහොර ශනොමිශල් ලබා දීලා, රුපියල් 38ට 
තිුදණු වී මිල රුපියල් හ0 බවට පත් කරලා,  සහල් මිල  රුපියල් 
.6ට අවම කරලා -අඩුම කරලා- ශදන්න පුළුවන් සාශාරණ මිලට, 
නැත්නේ අඩුම මිලට ශදන්න කටයුතු කා අතිගරු  ජනාධිපතිතුමා 

පිළිබඳවත්, ශේ රජය පිළිබඳවත් ශේ අවස්ථාශේදී අපි සතුටට පත් 
ශවන බව.   

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශගොවි ජනතාවශේ ආර්ිකකය  ක්තිමත් 

කරමින් දදිිකශේදී කටයුතු කරන්න, ශගොවි ජනතාවශේ දලේ 
ප්ර න් විසඳන්න, ඒ දලේ ඔේපු ටික ශදන්න, ශවලාවට වතුර ටික 
ලබා  ශදන්න, අක්කරයකින් ගත යුතු දහා ආදායම ලබා ගන්න 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ඇතුළු අපි දදිිකශේදී කටයුතු කරනවාය 
කියන එකත් ශේ අවස්ථාශේ කියන්න ඕනෑ.   

අශේ රජය බලයට පත් ශවලා ශකටි කාලයක්  ඇතුාත දුන් 

ශපොශරොන්දු ඒ විධියට දෂ්ට කරලා තිශබනවා. 201හට කලින් ශේ 
රශට් හිටපු උපාධිශාිකන් සියල්ලන්ටම රැකියා ලබා දීලා අවසන් 
කර තිුදණත්, පසුගිය කාලය තුා ශගොල ගැහුණු නැත්නේ, රැකියා  

නැතුව හිටපු සියලු උපාධිශාිකන්  60,000කට  ශේ  ආ්ඩඩුව පත් 
ශවලා මාසයක් යන්න කලින් පත්වීේ ලබා ශදමින්  දුන් 
ශපොශරොන්දු දෂ්ට කරලා තිශබනවා. ඒ ගමන්ම අඩු ආදායේලාභි 
පවුල් ලක්ෂයක් ශතෝරාශගන, ඒ එක පවුලකින් එක් ශකශනකු 

බැගින් ශතෝරාශගන රැකියාවක් ලබාදීශේ ශපොශරොන්දුව දෂ්ට 
කරන්නත්  අතිගරු  ජනාධිපතිතුමා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මම 
හිතන හැටියට තව සතියක් ශදකක් යනශකොට ඒ කාර්යභාරයත් 

දෂ්ට ශවනවා.  

මහවැලි රාජ ඇමතිවරයා විධියට මා පත් කිරීම පිළිබඳව ශේ 
අවස්ථාශේ ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ. අතිගරු  ශගෝෝාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාටත්, අග්රාමාත ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටත්, අශේ පක්ෂශේ ජාතික සංවිශායක බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වන්ශන්, ශගොවි ජනපද නිශයෝජනය 

කරන මන්ත්රීවරයකු විධියට, ඒ පිළිබඳව අත්දැකීේ තිශබන 
ශකනකු විධියට, ඒ පිකසරශේ ජීවත් වන ශකනකු විධියට, ශේ 
අමාතාං ය තුළින් මහවැලි කලාප දහශේම කටයුතු කිරීශේ  
හැකියාව ඇති ශකනකු විධියට -ඒ වි ව්ාසය තියාශගන- ශේ  

රාජ අමාත ුරරය මට ලබා දීම සේබන්ශශයන්. දදිිකශේදී ශේ 
මහවැලි කලාපවල දලේවල අයිතිය දතාම දක්මනින් නිරවුල් 
කරලා, එම ජනතාවට ලබා ශදනවා. ඒ විතරක්  ශනොශවයි, 

ආශයෝජකයන්ට ලබා දුන්  දලේ පිළිබඳව මම පසුගිය දවස්වලත් 
ගිහිල්ලා බැලුවා.  විශ ේෂශයන්ම සමහර අය ඒවාශේ වගා ශනොකර  
නැත්නේ  ඒවායින් කිසිම ආදායමක් ලබා ගන්ශන් නැතුව 

තිශබනවා. අපි ඒ සඳහා අව  කටයුතු කරමින් දදිිකශේදී ඒ හැම 
බිමකම වගා කරලා, දතාම දක්මනින් ශේ රටට අව   
නිෂප්ාදනය ලබා ශදන්න කටයුතු කරන බව ප්රකා  කරනවා.  ශේ 
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අතුරු සේමත ගිණුම මිනන් දදිික මාස හතශර්දී ඒ කාර්යභාරය දතා 

සාර්ථකව දටු කරන්න අව   ක්තිය ලබා ශදනවාය කියන 
පැහැදිලි ප්රකා යත් කරමින්, හැමශදනාටම සත්ුතිවන්ත ශවමින් මා 
නිහඬ ශවනවා. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

 Then, the Hon. M. Udayakumar. You have six 
minutes. 
 

[பி.ப. 4.52] 
 

 ුණ එම්. උදයකුොර් ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்)   

(The Hon. M. Udayakumar) 
தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கசள, எனது 

கன்னியுமரமய இந்தச் சமபயிசல ஆற்றுெதற்கு எனக்குச் 

சந்தர்ப்பம் ெழங்கிய உங்களுக்கு முதற்கண் எனது நன்றிமயத் 

ததொிெித்துக் தகொள்கின்சறன். அசதசபொல, நடந்துமுடிந்த 

பொரொளுைன்றத் சதொோ்தலிசல என்ைீது நம்பிக்மகமெத்து, 

எனக்கு ெொக்களித்த நுெதரலியொ ைொெட்ட ெொக்கொளர் 

தபருைக்களுக்கும் எனது ைனைொர்ந்த நன்றிமயத் ததொிெித்துக் 

தகொள்கின்சறன். அசதசபொல, என்மன ெழிநடத்திய எனது 

தமலெர் தகௌரெ பழனி திகொம்பரம் அெர்களுக்கும் தைிழ் 

முற்சபொக்குக் கூட்டணியின் தமலெர் தகௌரெ ைசனொ 

கசணசன் அெர்களுக்கும் கூட்டணிக் கட்சித் தமலெர்களுக்கும் 

எனது சக செட்பொளர்களுக்கும் தைிழ் முற்சபொக்குக் 

கூட்டணியின் முக்கியஸ்தர்கள் உட்பட ஆதரெொளர்கள் 

அமனெருக்கும் எனது நன்றிமயத் 

ததொிெித்துக்தகொள்கின்சறன். அசதசபொல, எனது ஒவ்தெொரு 

முன்சனற்றத்திலும் எனக்கு உந்து சக்தியொக இருந்த எனது 

தபற்சறொர், குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் ைற்றும் 

நலன்ெிரும்பிகளுக்கு எனது நன்றிமய இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

ததொிெித்துக் தகொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கின்சறன்.  

தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கசள, 

இலங்மகயில் ெொழும் ஏமனய ைக்களுடன் ஒப்பிடுமகயில் 

ைிகவும் பின்தங்கிய ஒரு சமூகத்தின் பிரதிநிதியொக நொன் 

ததொிவுதசய்யப்பட்டுள்சளன். ஆகசெ, அந்தச் சமூகத்தின் 

முன்சனற்றத்மத சநொக்கிய குரலொக இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 

நொன் நிச்சயைொகச் தசயற்படுசென் என உறுதியளிக்க 

ெிரும்புகின்சறன். கடந்த நல்லொட்சி அரசொங்கத்திசல தைிழ் 

முற்சபொக்குக் கூட்டணியின் முயற்சியொல் ைமலயக 

ைக்களுக்குப் பல முன்சனற்றகரைொன அபிெிருத்திப் பணிகள், 

அரசியல் உொிமை சொர்ந்த ெிடயங்கள் என்பன 

முன்தனடுக்கப்பட்டன. அெற்மற இந்தப் புதிய அரசொங்கமும் 

நிச்சயைொக முன்தனடுக்குதைன நொங்கள் எதிர்பொர்க்கின்சறொம். 

தற்சபொது, மூன்றிலிரண்டு தபரும்பொன்மைதகொண்ட ஓர் 

அரசொங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நொங்கள் எதிர்க்கட்சி 

ெொிமசயில் இருக்கிசறொம். நொங்கள் எதிர்க் கட்சிசய தெிர, 

எதிொிக் கட்சியல்ல. அரசொங்கம் முன்தனடுக்கும் அமனத்துத் 

திட்டங்கமளயும் எதிர்ப்பது எைது சநொக்கைல்ல. 

அரசொங்கத்தின்  நல்ல திட்டங்களுக்கு நொங்கள் முழுமையொன 

ஆதரமெ ெழங்குசெொம். அசதசபொல, ைக்களுக்குப் பொதிப்மப 

ஏற்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்மப தெளியிட 

நொங்கள் ஒருசபொதும் தயங்க ைொட்சடொம்.  

தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கசள, 

தற்சபொமதய புதிய அரசொங்கம் 19ஆெது திருத்தச் சட்டத்மத 

நீக்குெதிலும் புதிய அரசியலமைப்மபக் தகொண்டுெருெதிலும் 

சதொோ்தல் முமறமைமய ைொற்றுெதிலும் அெசரத்மதக் 

கொட்டுகிறது. ஆனொல், தற்சபொதுள்ள சூழ்நிமலயில் 

தபொருளொதொரத்மத சைம்படுத்தசெண்டியதன் அெசியத்மத 

உணர்ந்து, அதில் அெசரம் கொட்டசெண்டுதைன்று நொங்கள் 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் தொழ்மையுடன் 

சகட்டுக்தகொள்கின்சறொம். ஏதனன்றொல், இந்த நொட்டின் 

தபொருளொதொரத்தில் முக்கிய பங்கு ெகிக்கும் 

தபருந்சதொட்டத்துமறயும் சுற்றுலொத்துமறயும் தற்சபொது 

பொதிப்பமடந்திருக்கிறது. இதற்கொன ஒரு தீர்வுத் திட்டத்மத 

ெகுத்து, ஒரு ெிசசட செமலத்திட்டத்மத முன்தனடுக்க 

செண்டுதைன்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்திசல நொன் 

சகட்டுக்தகொள்ள ெிரும்புகின்சறன்.   

குறிப்பொக, தபருந்சதொட்டத் துமறமயப் 

தபொறுத்தெமரயிசல சிறுசதொட்ட உொிமையொளர்மூலைொக 

அதிகைொன சதயிமல ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டொலும் 

தபருந்சதொட்டத் துமறமய நம்பி அதிகைொன ததொொழிலொளர்கள் 

இருப்பசதொடு அெர்கமளச் சொர்ந்த குடும்பங்களும் 

இருக்கின்றன. ஆகசெ அெர்களது தீர்க்கப்படொத 

பிரச்சிமனகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு கொணப்பட செண்டும். 

அசதசபொல, ைமலயக ைக்களின் கல்ெி, சுகொதொரம், 

வீடமைப்பு, கொணி உொிமை சபொன்றெற்றுடன் ைமலயக 

இமளஞர், யுெதிகளின் செமலெொய்ப்பு, சுயததொழில் ைற்றும் 

ெிமளயொட்டுத்துமற சபொன்றெற்றிலும் அதிக கொிசமன 

கொட்டசெண்டுதைன்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்திசல நொன் 

சகட்டுக்தகொள்ள ெிரும்புகின்சறன். தற்சபொது நொட்டிசல 

ஆளுமை ைிக்க ஒரு ஜனொதிபதியும், அனுபெம் ைிக்கததொரு 

பிரதைரும், தசயற்றிறன் ைிக்கததொரு எதிர்க்கட்சித் தமலெரும்   

அனுபெைிக்க சிசரஷ்ட அமைச்சர்களும் உறுப்பினர்களும் 

இருக்கின்றொர்கள். அத்சதொடு, இமளய, புதுமுக பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களும் இந்தச் சமபயிசல அங்கம் 

ெகிக்கின்றொர்கள். அந்த ெமகயில், இந்த நொட்மடக் 

கட்டிதயழுப்ப நொம் அமனெரும் ஒன்றிமணந்து தசயற்பட 

செண்டும் என்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்திசல சகட்டுக் 

தகொள்கின்சறன். 

Hon. Deputy Chairman of Committees, today I rose 
with hope and happiness to deliver my Maiden Speech in 
this House. Good sense, common purpose and proper 
process should prevail in this Parliament. As a first-time 
Parliamentarian, I believe that we fought at the election 
with different policies and principles, but with the com-
mon cause of serving the people. Thus, as Parliamentari-
ans, we should not get carried away by just getting elect-
ed to Parliament. My sincere expectation is to serve, 
across party lines, the people of Sri Lanka at large with 
dignity and purpose for many more generations to recog-
nize our work to this beautiful land. Now, the election is 
over; a Government has been formed, but it is important 
to note that this is not the end of the road but the begin-
ning of a new life to serve to the people of our mother-
land.  

Sir, I need to stress that the community I represent is 
facing many challenges than many other communities in 
Sri Lanka. Our country is gifted with countless opportu-
nities for the future. As per the recent study done by the 
UNDP, Sri Lanka is destined to have a better, vibrant 
young population in the coming decades compared to 
many other countries. So, as Members of the Ninth Par-
liament, we should get together, work for the betterment 
of our youngsters and give them hope and exposure to 
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growth-oriented facilities. Together, let us make this hap-
pen.  

Thank you.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Gamini Lokuge. You 

have six minutes.  
 
[අ.භා.4.හ8] 

 

 ුණ  ාමිණී ගලවකුගක ෙහ්තා (ප්රවාහ්න අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக - சபொக்குெரத்து அமைச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Transport)  
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  නව වන  

පාර්ලිශේන්තුව පාමු වරට  රැස් වූ අවස්ථාශේ මශේ පාමු කථාව  
කරන්න ලැබීම අගය ශකොට සලකනවා. අටවැනි වතාවටත් මා 

ශකොාල දිස්ත්රික්කශයන් පාර්ලිශේන්තුවට පත් කර එවීම පිළිබඳව 
කැස්බෑව ආසනශේ ජනතාවට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. 1.83 
වර්ෂශේ සිට සෑම මැතිවරණයකටම මම තරග කාා. ඒ සෑම 

මැතිවරණයකින්ම  ජයග්රහණය කරවලා ඒ ජනතාව මා ශේ 
පාර්ලිශේන්තුවට පත් කර එේවා. 

ශමවර අපි අලුත් සංසක්ෘතියක් සහිතවයි පාර්ලිශේන්තු 
මැතිවරණයට දදිිකපත් වුශ්ඩ. ශපෝස්ටර් වැනි ප්රකාරණ කටයුතු 

නැතිවයි ශේ මැතිවරණය පැවැත්වුශ්ඩ. ලංකාශේ පාමුවැනි 
වතාවට මැතිවරණශයන් පසුව ශ්ධ පාලන පක්ෂ අතර කිසිම 
ආරවුලක් ශනොවුණු, වෘත්තිය සමිති අතර කිසිම ආරවුලක් 

ශනොතිුදණු මැතිවරණයක් හැටියට ශමම මැතිවරණය මම 
දකිනවා. යේ යේ පක්ෂ තුා ආරවුල් තිශබනවා. තවමත් ඒවාට 
ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්රීවරුන් පත් කර ගන්න ශනොහැකි වී දන්නවා. 

නමුත්,  ශේ රශට් දතා සාමකාමී මැතිවරණයක් පවත්වන්නට  
ලැබීම ගැන අපි දතාම සතුටු වනවා.  

ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රශට් ජනාධිපතිවරයා 

හැටියට පත් වුණාම, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රශට් 
අගමැතිතුමා හැටියට පත් වුණාම, අද අශේ රශට් තරුණයන්ශේ 
ආකල්ප අලුත් විධියට ශවනස්  වූ  රටක් බවට ශේ රට පිකවර්තනය 

ශවලා තිශබනවා. අපි ජනාධිපතිවරණය ජයග්රහණය කාාම 
අතිගරු ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාත් කල්පනා කාා, ශේ රශට් තරුණයන්ට 
අලුත් ආකල්ප ඇතිව කටයුතු කරන්නට සලසව්න්නට ඕනෑ  

කියලා. එහිදී ශේ රශට් තාේප පිිකසිදු කරලා, කීර්තිමත් රටක් බවට 
පිකවර්තනය කරන්න අදහස් කාා විතරයි, අශේ රශට් තරුණයන් 
පාරට බැසස්ා. ඒ අය හැම පාරක්ම පිිකසිදු කරලා, තාේපයක්ම 

පිිකසිදු කරලා වටිනා චිත්රවලින් සැරසුවා.   ආකල්ප ශවනස් වුණා.  

ඒ එක්කම, අශේ රශට් බත අපිම හිකගස්ස ගන්න ඕනෑ කියලා 
කල්පනා කාාම, අශේ තරුණයන් කවදාවත් නැතිව පුරන් 

කුඹුරුවලට බැසස්ා. අලුතින් යායවල් අස්වැ්ධදුවා. මශේ 
ශකොට්ෝාසශේ පමණක් අක්කර 100ක්, 1හ0ක් විතර අවුරුදු 
ගණනක් වපුරපු නැති කුඹුරු වපුරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වාශේ 

අලුත් ආකල්පවලින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය 
කිරීම අපි ආරේභ කාා.  

අද අපි සියලුශදනාම දන්නවා, COVID-19 නිසා ශ්රී ලංකාශේ 

පමණක් ශනොශවයි, ශලෝකයම ආර්ිකක අර්ුදදයකට පත් වී තිශබන 

බව. අපි අද කටයුතු කරන්ශන් අන්න ඒ අර්ුදදයට මුහුණ 

ශදන්නයි   මුහුණ දීලා අර්ුදදය ජයග්රහණය කරන්නයි. ඒ නිසා ශේ 
රශට් ආහාර නිෂප්ාදනයට අද හැම ගමක්ම, පාාතක්ම වි ාල 
ව ශයන් සේබන්ශ ශවලා තිශබන ආකාරය අපි දකිනවා. කුඹුරු 
ශගොවිතැන, ශගොල ශගොවිතැන වාශේම සත්ව නිෂප්ාදනයටත් 

වි ාල ව ශයන් ඇප-කැප ශවලා තිශබනවා. අපි ශකොාල 
දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු වුණත්, අශේ ගේබද 
ප්රශ්ධ  ශහොඳින් ශගොවිතැන් කරන ප්රශ්ධ .  

අශේ ප්රශ්ධ වල සෑම බිේ අඟලක්ම වාශේ ශගොල 
ශගොවිතැන්වලින්, එාවලුවලින් අසව්්ධදා   වි ාල ව ශයන් දියුණු 
ශවලා තිශබනවා. ඒ විධියට ආකල්පමය ව ශයන් ශවනස් ශවමින් 

කටයුතු කරනවා. අශේ පාාත්වල කුඹුරු ශගොවිතැශනහි 
අසව්ැන්න අඩු වුණත්, පුරන්  කුඹුරුවලින් සියයට 60ක්, ව0ක්ම 
පසුගිය කන්නශේ ශගොවිතැන් කාා. ඒක තමයි ශේ රටට ඕනෑ 

කරන්ශන්. අශේ ආර්ිකකය ශගොල ගන්න ඕනෑ නේ, ආ්ඩඩුවක් 
වාශේම රශට් මහජනයාටත් ආකල්ප ශවනස් කරශගන ඒ 
කටයුත්තට සේබන්ශ ශවන්න පුළුවන් වැල පිළිශවාක් හදන්න 
ඕනෑ. අන්න, ඒ වැල පිළිශවාට ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණ 
නිර්මාණය කා ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් නායකත්වය 
දීලා තිශබනවා.  

ඒ කාරණය අද අශේ තරුණයන්, රශට් ජනතාව පිළිශගන 
තිශබනවා. පාර්ලිශේන්තුවට ආවාම අද අපි දැක්කා, විපක්ෂශේ 
සමහර මන්ත්රීවරු පරණ පාර්ලිශේන්තු ්රමයත්, පරණ 

සංසක්ෘතියත් දිහා බලාශගන විශේකන කරනවා මිස රට 
ශගොලගන්න කටයුතු කරන්ශන් නැහැ කියලා. 201හ වර්ෂශේ 
මැතිවරණය පරාජය ශවන ශකොටත් මම  ඒ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු 

මන්ත්රීවරශයක්. එශහම පරාජයට පත් ශවලා අලුත් ආ්ඩඩුවක් 
පිහිටවුවාට පසුවත්, විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරයකු හැටියට මම හිටියා. 
එදා ආ්ඩඩුශේ උදවිය හැසිරුණු හැටි, ක්රියා කා හැටි මම දැක්කා. 

ඒශක් වැරැ්ධද අද අපට ශපශනනවා. ඒ කාරණය ඒ අයටත් 
අවශබෝශ ශවනවා. ඒ නිසාම, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පාර්ලිශේන්තුශේ එකම ආසනයකවත් නිශයෝජනයක් නැති 
පක්ෂයක් බවට පත් වී තිශබනවා.  

අද අපි අභිශයෝගයක් භාර ගත්ත ආ්ඩඩුවක්.  COVID-19 
වවරසශයන් මුළු ශලෝකයම වැශටනශකොට, ලංකාව 
වැශටනශකොට ඒකට මුහුණ දීලා, අශේ අලුත් පරේපරාවට අලුත් 

අනාගතයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වැල පිළිශවාක් ශගනයන 
රජයක් හැටියටයි අපි අද කටයුතු කරන්ශන්. ඒ සඳහා ශගෝෝාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් නායකත්වය 

ශදනවා. ඒ සඳහා ජනතාව අපට  ක්තිය දීලා තිශබනවා. 
ජනතාවශේ  ක්තිය අපට ලැබිලා තිශබනවා. එශහම නේ  අපට 
 ක්තිය ලබා දුන් ඒ ජනතාවට අද  ශේ ගරු සභාශේ දී මා කියන්න 

කැමතියි, ඒ අයශේත් බලාශපොශරොත්තු දෂ්ට කරන්න  අපි කටයුතු 
කරන බව.  ඒ අය අප  ශේ  රශට් මහජන මන්ත්රීවරුන්, 
ඇමතිවරුන් කරන්නට කටයුතු කාා වාශේම, ඒ අයශේ 
බලාශපොශරොත්තු දෂට් කරන්න අපි අදත්, ශහටත්, අනි්ධදාත්, 

හැමදාමත් ක්රියා කරනවාය කියන එක සඳහන් කරමින්  මශේ 
වකන සව්ල්පය  අවසන් කරනවා.  ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next speaker is the Hon. D. V. Chanaka. 

You have seven minutes. 
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 ුණ  ඩී.වී. චානක ෙහ්තා (ගුවන් ගසේවා හ්ා අපනයන කලාප 
සුංවර්ධාන රාජය අොතයතුො)  
(ைொண்புைிகு டி.ெி.சொனக - ெிைொனச் சசமெகள் ைற்றும் 

ஏற்றுைதி ெலயங்கள் அபிெிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Aviation and 
Export Zones Development) 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කිරීමට 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. මම 
පාමුශවන්ම බලාශපොශරොත්තු වුශ්ඩ රශට් ආර්ිකක තත්ත්වයත්, ඒ 

වාශේම ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා ඇතිශවලා තිශබන තත්ත්වය 
පිළිබඳවත් කථා කරන්නයි. හැබැයි, විේශන්ෂව්රන් මන්ත්රීතුමාටත් 
උත්තරයක් ශනොදුන්ශනොත් ඒක අඩුපාඩුවක් ශවනවා කියලා මා 
හිතනවා.  එකපාරටම නැවත වතාවක් දතාම  සූක්ෂම ආකාරශයන් 

ජාතිවාදය පතුරුවන්න ශේ ක්ඩලායම දැන් ශපාශලන්නට පටන් 
ශගන තිශබන බවක් අපි දකිනවා.  අද එක පැත්තකින් අහනවා, 
සාමය පිළිබඳව. අශනක් පැත්ශතන් අහනවා, ප්රජාතන්ත්රවාදය 

පිළිබඳව.  හැබැයි, ශේ සාමය  රටට ශගනැවිත් දුන්ශන් කවුද? එදා 
අවුරුදු 30ක් යු්ධශ කරලා,    තරුණ තරුණිවලයන් වි ාල පිිකසක් 
ජීවිතක්ෂයට පත් ශවලා, අවසානශේ දී ශේ රටට සාමය උදාවුණා.  

උතුශර්ත්, නැශඟනහිරත්, ඒ වාශේම දකුශ්ඩත්,  හැශමෝටම එක 
විධියට සාමශයන් ජීවත් ශවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදාවුණා.   
ප්රජාතන්ත්රවාදය කියන්ශන්, ජනතාවශේ ඡන්ද අයිතිය. ඒ  ඡන්ද 

අයිතිය දකුණට වාශේම උතුරටත්, නැශඟනහිරටත් ඒ විධියටම 
ලබා ශදන්න කටයුතු කාා. හැබැයි, අපි මෑත දතිහාසටය ගිහිල්ලා 
බැලුශවොත් ඇත්තටම එතුමන්ලාට ඕනෑශවලා තිශබන්ශන්  
සාමයවත්, ප්රජාතන්ත්රවාදයවත් ශනොශවයි. අද එක පැත්තකින් 

එතුමන්ලා උතුරු-නැශඟනහිරට, පාාත් සභාවට වැඩිශයන් 
බලතල දල්ලනවා.  යහ පාලන ආ්ඩඩුව තිශබන ශවලාශේ පාාත් 
සභා මැතිවරණය කල් දමන්න සියලුශදනාම එකතු ශවලා අත 

දසස්ුවා. තමුන්නාන්ශසේලා දහසය ශදශනකු අත උසස්ලා තමයි 
පාාත් සභා මැතිවරණය අද ශවනශතක් නැති ශවලා ගිශේ.  
එතුමන්ලාට එක පැත්තකින් ප්රජාතන්ත්රවාදය ඕනෑ නැහැ  සාමය 

ඕනෑ නැහැ. එතුමන්ලාට අව  එකම ශ්ධ තමයි තමන්ශේ මන්ත්රී 
ආසන ප්රමාණය රැක ගැනීම. ශදමා ජාතික සන්ශානය -TNA -  
එදා කිේශේ ලංකාශේ දමිා ජාතිකයන් ශවම්ශවන් ශපනී සිටින 

එකම පක්ෂය කියලායි. හැබැයි, අද ශව්ධදී උතුරු-නැශඟනහිශරන් 
ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණට  - ශපොශහොට්ටුවට -  මන්ත්රී ආසන 
11ක් අපි ලබාශගන තිශබනවා.  ශදමා ජාතික සන්ශානය - TNA 

-   මන්ත්රී ආසන 10ක් ගන්නශකොට, අපි මන්ත්රී ආසන 11ක් 
ලබාශගන තිශබනවා.  ශේ මන්ත්රී ආසන 11 දකිනශකොට නැවත 
වතාවක් එතුමන්ලාට දස්සරහට එන්න ්රමයක් ඕනෑ ශවනවා. ඒ 
්රමය තමයි ජාතිවාදය පැතිරවීම. ජාතිවාදය පතුරවන්න හදන්ශන් 

ඒකටයි.  

එතුමන්ලාට දතිහාසය පිළිබඳ ප්ර න්යක් තිශබනවා නේ, කවුද 
දසශ්සල්ලාම හිටපු අය -පරණ අය-  කියලා ප්ර ්නයක් තිශබනවා 

නේ, ඕනෑම ශවලාවක අපිත් එක්ක ප්රසි්ධශ විවාදයකට එන්න 
කියලා එතුමන්ලාට මම ආරාශනා කරනවා.  උදය ගේමන්පිල 
මැතිතුමාත් එතුමන්ලාට ප්රසි්ධශ විවාදයකට ආරාශනා කරලා 

තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසේලා අපිත් එක්ක ප්රසි්ධශ විවාදයකට 
එන්න, අපි සූදානේ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාට එශහම කිසිම 
අව තාවක් නැහැ. එතුමන්ලාට ඕනෑ රට තුා ජාතිවාදය 

පතුරවන්නයි.  

විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාශගන්  ශේ කාරණයත් මම අහන්න 
කැමැතියි. ඔබතුමා පාාත් සභාශේ මහ ඇමතිවරයා ව ශයන් 
හිටියා. මහ ඇමතිවරයා ව ශයන් සිටියදී උතුරු-නැශගනහිරට 

ප්රතිපාදන යන සෑම වතාවකම කශාේ ශමොකක්ද? ඒ 

ප්රතිපාදනවලන් සියයට 80ක්  නැවතත් මුදල් අමාතාං යට ආවා. 
ජනතාවට වැල කරන්න එවපු ඒ මුදල් ටිශකන් පාරවල්  හැදුශේ 
නැහැ, රැකියා   දුන්ශන් නැහැ. ඒ ශවම්වට ශේ ක්ඩලායමට 
වුවමනාව තිුදශ්ඩ දමිා ජනතාව එන්න එන්නම ආර්ිකකශයන් 

පීලනයට ලක් කරලා, ඒ ජනතාව  ජාතිවාදී මාර්ගයට ගන්නයි. අද 
එය අසාර්ථක ශේශගන යන ශකොට නැවත වතාවක් උත්සාහ 
කරනවා, ඒ ශ්ධම කරන්න. හැබැයි, එක පැත්තකින් අයිතිවාසිකේ 

ශවම්ශවන් කතා කරන, අශනක් පැත්ශතන් රට ශබදන්න කතා 
කරන ඔය ක්ඩලායශේ අයශගන් අපි අහන්න කැමැතියි, 
තමුන්ශේ පවුල්වල අය ශකොශහේද දන්ශන් කියලා. එතුමන්ලාශේ 

පවුල්වල ාමයි දශගනගන්ශන් පිටරටවල. අද එතුමන්ලා ශදමා 
භාෂාව පිළිබඳ කතා කරනවා. හැබැයි, එතුමන්ලාශේ ාමයින්ට 
ශදමා භාෂාව ලියන්න බැහැ, කතා කරන්න බැහැ. ඔවුන් දතාම 

සැප පහසු ජීවිත ගත කරනවා. හැබැයි, උතුශර් දමිා තරුණයාට ඒ 
අව තාව දටු කරගන්න අවස්ථාව ලබාශදන්ශන් නැහැ, ඒ 
තරුණයාට සංවර්ශනය ශගශනන්න දල තියන්ශන් නැහැ, ඒ 
තරුණයාට අව  පහසුකේ ලබාශදන්න දල තියන්ශන් නැහැ. අද 

දමිා මන්ත්රීවරු ශබොශහෝශදශනක් අපිත් එක්ක එකතු ශවලා 
දන්නවා. TNA සංවිශානශේ වියාශල්න්දිරන් මන්ත්රීතුමා අපිත් 
එක්ක එකතු වුණා. එතුමා අද රාජ අමාතවරයකු ව ශයන් 

කටයුතු කරනවා. එතුමාශේ බලාශපොශරොත්තුව ශවලා 
තිශබන්ශන්, නැශගනහිර සංවර්ශනය කිරීමයි  රැකියා දීමයි. 
උතුශර්, දකුශ්ඩ වාශේම හැම පැත්තටම එක විධියට සංවර්ශනය 

ශගශනන්න, අයිතිවාසිකේ ලබාශදන්න ඕනෑ. ඒ ශවම්ශවන් අපි 
ශපනී සිටිනවා. අපට කිසිම ජාතිවාදයක් නැහැ. අප සියලුශදනා 
එකම ජාතියක්. හැබැයි, ශේ ජාතිවාදි පක්ෂවලට ඕනෑ ඕනෑ 

විධියට ශේ රට විනා  කරන්න අපි දල ශදන්ශන් නැහැ.   
විේශන්ෂ්වරන් මැතිතුමන්ලාට මතක් කරන්න කැමැතියි, දැන් 
ජනාධිපතිවරයා ශලස දන්ශන් මීට දස්සර සිටි අය වාශේ ශකනකු 

ශනොවන බව. දැන් ජනාධිපතිතුමා හැටියට දන්ශන් ශගෝෝාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. අගමැතිතුමා හැටියට දන්ශන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමායි.   කඳ පණුවන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ශේ රට 
විනා  කරන්න අපි දල තියන්ශන් නැහැ  ශේ රශට් සමගිය විනා  

කරන්න අපි දල තියන්ශන් නැහැ  ශේ සාමය විනා  කරන්න අපි 
දල තියන්ශන් නැහැ  ශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය නැති කරන්න අපි දල 
තියන්ශන් නැහැ. ඒ ශවම්ශවන් අපි ඔක්ශකොම ශපනී සිටිනවා. 

ආ්ඩඩු පක්ෂය වාශේම විපක්ෂශේ අශේ සශහෝදර මන්ත්රීවරුම්ත් 
ඒ ශවම්ශවන් ශපනී සිටියි කියලා මම වි ්වාස කරනවා. ඒක තමයි 
අශේ අයිතිය. ඒ ශවම්ශවන් අපි ශපනී සිටින්න ඕනෑ.  

ශකොශරෝනා වසංගතය එනශකොට සිංහල ද, මුසල්ිේ ද, ශදමා 
ද කියලා බැලුශේ නැහැ. අපි හැශමෝටම එක විධියට ඒකට මුහුණ 
ශදන්න සිදු වුණා. ඒ ශවම්ශවන් ශස   පහසුකේ ශදනශකොට අපි 

උතුරට, නැශගනහිරට ශවනසක් කශාේ නැහැ, හැශමෝටම එක 
විධියට සැලකුවා. පිට රටවල සිටින ශ්රී ලාංකිකයන් ලංකාවට 
ශගන එන ශකොට අපි ඒ අයශේ ආගම ගැන ඇහුශේ නැහැ. ඒ 
හැශමෝටම එක විධියට සැලකුවා. ශරෝගය හැශදනශකොටත් 

එශහමයි  ජාති, ආගේ බැලුශේ නැහැ. හැබැයි, අද එක 
ක්ඩලායමකට විතරක් ඕනෑ ශවලා තිශබනවා ජාතිවාදය 
ශපෝෂණය කරලා තමන්ශේ මන්ත්රී අසුන ජාතිවාදය තුළින් 

රැකගන්න. ශේ සභා ගර්භශේ එතුමන්ලාට තිශබන ආසන ගණන 
විතරයි, එතුමන්ලාට වැදගත්. ඔය විේශන්ෂ්වරන් උන්නැශහේලා ට, 
TNA එකට එක ශදයයි වැදගත් ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ, ශමතැන 

එතුමන්ලාට තිශබන ආසන ගණන වැඩි කරගන්න එකයි. 
එතුමන්ලාට ලැුදණු ආසන ගණන 16න් 20කට ශගන යෑමයි, 
ආසන 10න් 1හකට ශගන යෑමයි වැදගත්. එච්කරයි වැදගත්. ඒ 

හැරුණාම තමන්ශේ ජාතිය පිළිබඳවවත්, තමන්ශේ ජනතාව 
පිළිබඳවවත් කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. හැබැයි, අපි ශේ ආ්ඩඩුව 
ව ශයන් ඒ ජනතාවශේ වගකීම ගන්නවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට වගකීේ භාර ශදන ශකොට, ුණවන් 

ශසේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ශන රාජ අමාතාං ය මට ලබා 
ශදන ශකොට එතුමා කියපු ශ්ධ තමයි, එක පැත්තකින් කටුනායක 
ුණවන් ශතොටුශපොා සහ මත්තල ුණවන් ශතොටුශපොා දියුණු කරන 
ශකොට, අශනක් පැත්ශතන් පලාලි ුණවන් ශතොටුශපොාත් දියුණු 

කරන්න කියන එක. ඒවාට අව  ආශාර දන්දියාශවන් ලබාශගන 
අපි ඒවා ඒ ප්රශ්ධ වලත් හදනවා. ඒ පහසුකේ හැම ශදනාටම එක 
විධියට  ශදනවා. පාසල් අශාපන පහසුකේ ලබා ශදන ශකොට 

උතුරට, නැශගනහිරට, දකුණට එකම විධියට ශදනවා. ශස   
පහසුකේ එකම විධියට ශදනවා. රැකියා ලබා ශදන ශකොට එකම 
විධියට ශදනවා. උපාධිශාිකන්ට රැකියා ශදන ශකොට එක විධියට 

ශදනවා. අපි ඒවාශේ කිසිම ශවනසක් කරලා නැහැ. හැබැයි, ශේ 
ජාතිවාදි පක්ෂවලට ඒ ශවනස ඕනෑ ශවලා තිශබනවා. නමුත්, අපි 
ඒ අයශේ ඒ වුවමනාව දටු ශවන්න ශදන්ශන් නැහැ. දැන් අපට 

තිශබන අභිශයෝගය ශේ ශකොශරෝනා සටන ජයගන්න එකයි. අද 
ජාතන්තර ූලල අරමුදල පවා කියනවා ශලෝකශේම ආර්ිකකය 
සියයට පහකින් කලා වැශටනවා කියලා.    

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 ුණ ඩී. වී. චානක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 
Please, give me thirty seconds more, Sir. 

 
අද ශලෝක බලවතා වන ශලෝකශේ  ක්තිමත්ම ආර්ිකකය හිමි 

රාජය වන ඇශමිකකාවට ශලොලර් බිලියන තුන්දහසක් අච්චු 
ගහන්න සිදු ශවලා. ශේ වාශේ තත්ත්වයක් එක්කත් අපට 
හැේශපන්න ශවනවා. අපි 200. වර්ෂශේදීත් හැේපුණා. ශලෝකශේ 

දරුණු ආර්ිකක අර්ුදදයත් එක්කත් අපි හැේපුණා. ඒක හින්දා අපට 
ශේක අලුත් ශදයක් ශනොශවයි. අපි අනිවාර්යශයන් ශේ රශට් 
ආර්ිකකය හදනවා  ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරනවා  සාමය 

ආරක්ෂා කරනවා. ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කරලා ශේ රට 
ආරක්ෂා කරන එක අපි අනිවාර්යශයන් සිදු කරනවා. ශබොශහොම 
ස්තුතියි.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
  Next speaker is the Hon. J. C. Alawathuwala. You 

have six minutes. 
 

[අ.භා.හ.11] 
 

 ුණ ගේ.. . අලවතුවල ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சஜ.சீ. அலெத்துெல)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට කාලය ලබා දීම 

පිළිබඳ ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි. නිශයෝජ කාරක සභාපති 
ුරරයට පත්වූ ඔබතුමාට මම සුබ පතනවා. මාහට ශතවතාවක් -
1..4, 201හ සහ 2020 වර්ෂවල පැවැති මහ මැතිවරණවලදී- 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්න කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ශමවර නවවන පාර්ලිශේන්තුවටත් එන්න 
අවස්ථාව ලබා දුන් මාවතගම ජනතාව ඇතුළු කුරුණෑගල 

දිස්ත්රික්කශේම ජනතාවට මශේ හද පිික ස්තුතිය මුලින්ම පුද 
කරනවා. නවවන පාර්ලිශේන්තුශේ ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ශබොශහෝ 

මන්ත්රීතුමන්ලා කථා කර්ධදී පසුගිය කාල සීමාව සේබන්ශශයන් 

දිගින් දිගටම ශකෝදනා ගණනාවක් එල්ල කරනවා අපි දැක්කා. අද 
වන ශකොට ශේ රජයට පැහැදිලි බහුතර බලයක් රශට් ජනතාව 
ලබා දීලා තිශබනවා. පසුගිය කාල සීමාශේ ක්රියා කලාපය 
සේබන්ශශයන් ජනතාව ජනමතශයන් අපට තීන්දුවක් ලබා දීලා 

තිශබනවා, අප විපක්ෂය හැටියට පත් කරමින්. එශහම නේ, 
ජනතාව ආ්ඩඩුවට ලබා දීලා තිශබන ශේ ජන වරම ප්රශයෝජනයට 
ශගන අද තිශබන අභිශයෝගවලට මුහුණ ශදන්න කටයුතු කරනවා 

විනා දිගින් දිගටම විශේකනය කරමින්, පසුගිය වසර පහ ගැන 
කතා කරමින්, කල් මරමින් කටයුතු කිරීම සුදුසුද කියන ප්ර න්ය 
ආ්ඩඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලාශගන් අපට අහන්න සිදු ශවනවා. 

ආ්ඩඩු පක්ෂය නිශයෝජනය කරමින් කතා කරපු ශබොශහෝශදශනකු 
-සියයට .0ක් පමණ- කථා කශාේ පසුගිය කාලය ගැනයි. දැන් 
ජනාධිපතිවරයා පත් ශවලා මාස නවයකුත් ගත ශවලා තිශබනවා. 

එම නිසා අද අපි රජයට කියනවා, ජනතාව ලබා දී තිශබන වරම 
ප්රශයෝජනයට ශගන, රශට් අනාගත අභිශයෝගවලටත්, අද තිශබන 
අභිශයෝගවලටත් මුහුණ දීලා රට දසස්රහට ශගන යන වැල 
පිළිශවා ක්රියාත්මක කරන්න තමන්ශේ කාලය ශයොදවන්න 

කියලා. ඒක තමයි අපට රජශයන් කරන්න තිශබන දල්ලීම.   

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම කාරණා කීපයක් 
ගැන විතරක් අවශානය ශයොමු කරනවා. ශේ වන විට පවතින 

ශකෝශරෝනා -ශකොවි්ග 1.- වසංගත තත්ත්වය තුා ශ්රී ලාංකිකයන් 
වි ාල පිිකසක් විශ්ධ ගත ශසේවශේ දන්නවා. විශ්ධ  රමිකයන් 
හැටියට අශේම සශහෝදරයන් සශහෝදිකයන් ලක්ෂ 1හක් පමණ 

රටවල් 16ක අද ශසේවය කරනවා. ඒ අය අද  ශකොශරෝනා  
වසංගතය හමුශේ ඒ රටවල් තුා වි ාල අසහනකාික තත්ත්ව 
ගණනාවකට මුහුණ දී සිටිනවා. ශමහිදී, රජයක් හැටියට ශේ ශවන 

ශකොට ශගන තිශබන ක්රියා මාර්ග ප්රමාණවත්ද? ඒ විශ්ධ  
රමිකයන්ශේ, එශහම නැත්නේ ඒ විශ්ධ  ශසේවා 
නියුක්තිකයන්ශේ එම අසහනකාික තත්ත්වය  මඟ හරවන්න අපට 

ගන්න පුළුවන් ක්රියා මාර්ගවත් ශගන තිශබනවාද, දිය හැකි 
සහනවත් ඔවුන්ට ලබා දීලා තිශබනවාද කියන ප්ර ්නය අපි ශේ 
ශේලාශේ රජශයන් අහන්න ඕනෑ. ඇත්ත ව ශයන්ම, ශේ වන 
ශකොට වි ාල පිිකසකට තමන්ශේ රැකියා -ශසේවා ස්ථාන- අහිමි 

ශවලා තිශබනවා. ඔවුන් නවාතැන් ශගන තිබූ සථ්ාන -කාමර ආදිය
- අහිමි ශවලා තිශබනවා. ඒ රටවලට අදාාව අශේ තානාපති 
කාර්යාල තිශබනවා  කේකරු අං  තිශබනවා. ඒ උදවිය 

සියලුශදනා ලංකාවට එන්න ඕනෑ කියලා රජශයන් දල්ලීේ 
කරන්ශන් නැහැ. ශබොශහොම සුළු පිිකසක් තමයි ඒ දල්ලීම 
කරන්ශන්. නමුත්, අපි රජය මිනන් ඒ අයට යේ යේ සහන ලබා 

දිය යුතුයි. එය අශේ යුතුකමක්. අශේම සශහෝදර සශහෝදිකයන් 
ශමවැනි අපහසුතාවකට පත් වුණාම රටක් හැටියට, රජයක් 
හැටියට අශේ තානාපති කාර්යාල හරහා, කේකරු අං  හරහා ඒ 

අයට යේ යේ පහසුකේ ලබා දීම අප කා යුතුයි. නමුත්, ශේ 
කාරණාශේදී රජශේ අවශානය දතාම අඩුශවන් ශයොමු වී තිබීම 
ගැන අශේ කනගාටුව පා කරනවා.  

අශේ ප්රශ්ධ වලත් -වයල පාාශත්, කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ- 

වි ාල පිිකසක් විශ්ධ ගත ශවලා දන්නවා. පවුල් ලක්ෂ තුනක් 
විතර සිටිනවා. එශහම නේ, වි ාල පිිකසකට අද, ශේ වන ශකොට 
අත් ශවලා තිශබන දරණම කනගාටුදායකයි. ඒ අයට යේ 

සහනයක් ලබා ශදන වැල පිළිශවාක් ශවම්ශවන් රජශේ 
අවශානය මීට වලා ශයොමු කරන්න කියා අපි දතා ශග රවශයන් 
දල්ලා සිටිනවා. ශමොකද, ඒ අය දීර්ක කාලයක් තිස්ශසේ ශේ රටට 

වි ාල විශ්ධ  විනිමය ප්රමාණයක් එවූ උදවියයි. අපි දැක්කා, 
පසුගිය ජනාධිපතිවරණය ශේලාශේ "රට විරුවන්" හැටියට ඒ අය 
හැඳින් වූ බව. ඒ නිසා ශේ ආකාරයට ශනොසලකා හිකන්ශන් නැතිව 

ඒ අය ගැන ශසොයා බලා මීට වලා උනන්දුශවන් කටයුතු කරන්න 
කියා අපි රජශයන් දල්ලා සිටිනවා.  

883 884 

[ ගරු  ඩී.වී. කානක මහතා] 
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ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම මතක් 

කරන්න ඕනෑ තවත් කාරණාවක් තිශබනවා. දැන් ප්රශාන 
කාරණාවක් හැටියට කථා කරනවා, දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථා සංශ ෝශනය සහ දන් පසුව ශගන එන විසිවන 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය සේබන්ශශයන්. ශමහිදී රජයට 

පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, යේ යේ ශප ්ධගලික අව තා අම්ව, 
එශහම නැත්නේ එක් එක්ශකනාශේ වුවමනා අම්ව ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථා සංශ ෝශනවලට යන්ශන් නැතිව, රටට අව  විධියට, 

රශට් ජනතාවට අව  විධියට, රශට් දදිිකය ගැන හිතලා, අපි 
කාටත් පිළිගන්න පුළුවන් විධියට ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සංශ ෝශන 
ශගන ආ යුතු බව. එශසේ ශගන එනවා නේ ආ්ඩඩු පක්ෂය, 

විපක්ෂය කියලා නැතිව සියලුශදනාශේ සහශයෝගශයන් එම 
වවස්ථා සංශ ෝශන සේමත කරගන්න අවස්ථාව ලැශේවි කියා 
අපි වි ව්ාස කරනවා.   

ඒ නිසා ඒ හා සේබන්ශව කටයුතු කරන උදවියශගන්, 
රජශයන් අපි ශග රවශයන් යුතුව දල්ලා සිටිනවා ශප ්ධගලිකව 
එක් එක් ශකනාට ඕනෑ විධියට ශේ ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා 
සංශ ෝශන ශගශනන්ශන් නැතිව, ශපොදුශේ රශට් අව තාව අම්ව 

අනාගතය දිහා බලලා කටයුතු කරන්නය කියලා.  රශට් අනාගතය,  
ජනතාවශේ අනාගතය දිහා බලලා, ශ්රී ලාංකිකයන් හැටියට සියලු 
ශදනාටම එකට ජීවත් ශවන්න පුළුවන් රටක් හැටියට අපි 

දසස්රහට යන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක කල්පනා කරලා,  
දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනශේ තිශබන ශහොඳ 
ශ්ධවලුත් අරශගන දසස්රහට ගිහිල්ලා කටයුතු කරනවා නේ අපි 

හැම ශකනාටම ඒකට සහාය ශදන්න අවස්ථාව උදාශවනවාය 
කියන එකත් මතක් කරමින්, මට ශේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ වකන සව්ල්පය අවසන් 

කරනවා, ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Prof.) Ranjith Bandara. You have five 

minutes. 
 

 
[අ.භා.හ.1ව] 

 
 ුණ (ෙහ්ාචාර්ය) රුංජිත් බණ්ඩාර ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ரஞ்சித் பண்டொர)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය අවුරුදු 
හතරහමාරක කාලශේ අපි ආ්ඩඩු කාා වාශේ තමයි විරු්ධශ 
පක්ෂශේ අය දැන් කථා කරන්ශන්.  ඒ නිසාම,  ශ්රී ලංකා මහ 
බැංකුව අශගෝස්තු මාසශේ 21 වැනි දා දදිිකපත් කරපු  වාර්තාව ශේ 

අවස්ථාශේ දී මා  සාා ත* කරනවා, ගරු නිශයෝජ කාරක 
සභාපතිතුමනි. එතශකොට විරු්ධශ පක්ෂශේ අශේ ශග රවනීය 
මන්ත්රීතුමන්ලාට ඒ ශගොල්ලන් රට කරපු ආකාරය පිළිබඳ 
අවශබෝශයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ශවයි.   

 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන 

ශපරමුණ ආරේභ කර්ධදී අශේ පක්ෂශේ නිර්මාතෘ ගරු බැසිල් 
ශරෝහණ රාජපක්ෂ මැතිතුමා ූලලික ප්ර න් හතරක් හඳුනා ගත්තා. 
ඒ තමයි ශේ රශට් ජාතික ආරක්ෂාව, ශේ රශට් තරුණයන්ශේ 
අශේක්ෂා, ශේ රශට් ආර්ිකක දදිික ගමන සහ රටට ගැාශපන 
ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාවක් සේපාදනය කිරීම. ශේ ශග රවනීය සභාව 

තුා ඊශේ සහ අද ශදදින තුා වි ාල පිිකසක් ශේ ූලලික කාරණා 
හතශරන් තුනක් පිළිබඳව දීර්ක ව ශයන් සාකච්ඡා කාා. ඒ නිසා  
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  අපි දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 
වවස්ථා සංශ ෝශනය වහා හකුාා දැමිය යුතුයි   දවත් කා 
යුතුයි.  අපි ශේ රටට ගැාශපන ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාවක් සකස ්
කරගත යුතුයි. ශේ රශට් මහජනතාව ශතවරක් ශ්රී ලංකා ශපොදුජන 
ශපරමුණට බලය ලබා දුන්ශන් ශේ කාර්යය කරන්නයි.  ඒ නිසා,  
නැවත වාරයක් ශේ ශග රවනීය සභාවට ශමම කාරණය මා මතක් 
කර සිටිනවා.  දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සංශ ෝශනය අපි 
නැවත සංශ ෝශනය කරන්ශන් පු්ධගලයන් ශක්න්්ර කරශගන 
ශනොශවයි කියන එක පිළිබඳව අපි ශේ සභාව දැම්වත් කා යුතුයි. 
දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය ශේ රට වි ාල 
ආගාශයකට රැශගන ගියා. ඔබතුමාත් ශහොඳාකාරව දන්නවා ඇති, 
අශේ රශට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තමන්ට අව  ආකාරයට ශේ 
රශට් ආර්ිකකය හසුරවන්න අවස්ථාවක් නැති බව.  ශේ රශට් 
අග්රාමාතවරයාට තමන්ට අව  ආකාරයට රට හසුරවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ශේ රශට් කැබිනට් ම්ඩලලයට රටට අව  
ආකාරයට රට හසුරුවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. බටහිර ඕනෑ 
එපාකේවලට අම්ව කරපු සංශ ෝශන නිසා  අපි එක්තරා 
සන්ධිස්ථානයක ශකොටු ශවලා සිටිනවා. ඒ නිසා දහනව වන 
ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සං ශ ෝශනය හකුාා ගත යුතුයි.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ රශට් දදිික 

සංවර්ශන ද කය ආරේභ කිරීම සඳහා වන වැල පිළිශවා ශේ වන 
විට ශයෝජනා ශවලා තිශබනවා.  ඒ සඳහා වන උපාය මාර්ග 
හඳුනාශගන තිශබනවා   වැල පිළිශවා හඳුනාශගන තිශබනවා. ඒ 

වැල පිළිශවා දදිිකයට අරශගන යන්න පුළුවන්  ක්තිමත් 
කැබිනට් ම්ඩලලයක්, රාජ ඇමතිවරු සූලහයක්, ශල්කේවරුන් 
ශේ වන විට ශතෝරා පත් කරශගන තිශබනවා. ඒ නිසා දදිික 

සංවර්ශන ද කය තුා ශේ රශට් "ශස භාගශේ දැක්ම" 
යථාර්ථයක් කරන්න අව  පදනම ගැනයි අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුව 
තුා ශේ දවස් ශදශක් විවාදයට ගනිමින් සිටින්ශන්. ඒ නිසා ඒ 
අවස්ථාව ශේ රශට් මහජනතාවට ලැුදණු දතා වටිනා අවස්ථාවක්. 

ඒ අවසථ්ාව මඟහරවන්න විරු්ධශ පක්ෂය උත්සාහ කරනවා නේ, 
අපි ඒ ගැන අශේ කනගාටුව ශේ අවස්ථාශේ දී ප්රකා  කා යුතුයි.  
රශට් මහජනතාව ශේ රජය බලයට පත් කශාේ ශලොකු 

වි ව්ාසයකින් යුතුවයි. එම පරමාර්ථ ඒ ආකාරශයන්ම දෂ්ට කර 
ගැනීම සඳහා අපි හැශමෝටම අවස්ථාව ලැශබයි කියන වි ව්ාසය 
ඇතිව  මා නිහඬවනවා. ස්තුතියි.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Mayantha Dissanayake. You have five 

minutes. 
 

 
[අ.භා.හ.22] 

 
 ුණ ෙයන්ත දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිශේන්තුශේ නව 
කථානායකවරයා ව ශයන් පත් වූ ගරු මහින්ද යාපා අශේවර්ශන 
මැතිතුමා මශේ පියාශේ කලාණ මිත්රශයක්. මම මුලින්ම එතුමාට 
සුබ පතනවා.  ඒ වාශේම ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමාටත්, 

ඔබතුමාටත් සුබ පතමින් මශේ කථාව ආරේභ කරන්න කැමැතියි.  

විශ ේෂශයන්ම ආ්ඩඩුශේ සිටින මැති ඇමතිවරුන්ශගන් මා 
දල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.  අශේ රශට් ශකොවි්ග - 1. වසංගතය 

පැතිර ගිය කාලය තුා  ජනතාවට ලැුදණු විදුලි බිල් පත්  පිළිබඳව 

885 886 

————————— 
*  පුස්තකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

පසුගිය කාලශේ ශලොකු කථා බහක් ඇති වුණා.  ඒ අම්ව ආ්ඩඩුව 

විසින් ජනතාවට ශපොශරොන්දු වුණා,   විදුලි බිල සියයට 2හකින් අඩු 
කරලා යේ කිසි සහනයක්  ලබා ශදන බවට.  ඒ හරහා ජනතාවට 
වි ාල බලාශපොශරොත්තුවක්  ලබා දුන්නා.  මම ආ්ඩඩුවට ඒ ගැන 
මතක් කර සිටිනවා. ඒ වාශේම එම ලබා දුන් ශපොශරොන්දුව ඒ 

ආකාරශයන්ම දටු කරන්න කියලාත් දල්ලා සිටිනවා.   

මහ බැංකු බැඳුේකර වංකාව පිළිබඳවත්  වර්තමාන ආ්ඩඩු 

පක්ෂශේ මැති ඇමතිවරුන් ඒ කාලය තුා ශ්ධ පාලන ව ශයන් 

ශනොශයකුත් ශ්ධවල් කිේවා. විශ ේෂශයන්ම ශහොරු අල්ලන්න 

ඕනෑය කියලා එතුමන්ලා කිේවා.  ශේ අවසථ්ාශේ දී මා 

තමුන්නාන්ශසේලාට මතක් කර ශදන්න කැමැතියි,  ආ්ඩඩුව බලයට 

පත්ශවලා දැන් මාස 10කට වැඩි කාලයක් ගත වී තිශබන බව. ඒ 

නිසා ශහොරු අල්ලන්න ආ්ඩඩුව වහාම ක්රියාත්මක වන්න ඕනෑ. 

තමුන්නාන්ශසේලා ශකෝදනා එල්ල කරන ආකාරයට ශහොරකේ 

කරලා තිශබනවා නේ,  මහ බැංකුව කැඩුවා නේ,  එම 

ශකෝදනාවලට අදාාව හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා ඇතුළු එම 

ක්ඩලායමට විරු්ධශව වහාම ක්රියාත්මක වන්න කියලා ශේ 

අවස්ථාශේදී  තමුන්නාන්ශසේලාශගන් මා දල්ලා සිටිනවා. ශේ 

ශ්ධවල්වලට අපි කවදාවත් භය ශවන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා 

එල්ල කරන  ඕනෑම ශකෝදනාවකට මුහුණ දීලා ශේ රශට් ජනතාව 

ශවම්ශවන් නැඟී සිටින්න අපි ලෑස්තියි කියන එකත් ශේ 

අවස්ථාශේ දී මා කියන්න කැමැතියි.  

ශේ වනශකොට දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සංශ ෝශනය 

පිළිබඳව වි ාල කතිකාවතක් මතු වී තිශබනවා. මම 

තමුන්නාන්ශසේලාට ශයෝජනා කරන්න කැමැතියි, විසිවන 

ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනයක් ශගශනනවා නේ ශහෝ අලුත් 

ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ා සංශ ෝශනයක් ශගශනනවා නේ,  රශට් 

ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් විධියට හා ශේ රට කැශලන්ශන් නැති 

විධිශේ වවසථ්ා සංශ ෝශනයක්  ශගශනන්න කියලා. දහනව වන 

ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා සංශ ෝශනය හරහා අපි ශයෝජනා කීපයක් 

දදිිකපත් කර තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ස්වානතන ශකොමිෂන් සභා 

තවදුරටත්  ක්තිමත් කරලා ශේ රශට් ආ්ඩඩු පක්ෂයට වාශේම 

විපක්ෂයටත්, ශේ රශට් ජනතාවටත් පිළිගත හැකි ආකාරයට 

තමුන්නාන්ශසේලා බලාශපොශරොත්තු වන  විසිවන ආ්ඩඩු්රම 

වවස්ථා සංශ ෝශනය ශගන එන්න කියලා මම 

තමුන්නාන්ශසේලාශගන් දල්ලා සිටිනවා.  

ශේ රශට් ආර්ිකකය පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ශසේලාශගන් ප්ර න් 

කරන්න මම කැමැතියි. ශේ රශට් ආර්ිකකය  ක්තිමත් කරන්න 

තමුන්නාන්ශසේලාට තිශබන වැල පිළිශවා ශමොකක්ද කියලා 

විශ ේෂශයන් මම අහනවා. ශේ විවාදශයන් පස්ශසේ මුදල් 

ඇමතිවරයා ශහෝ ආ්ඩඩුශේ වග කියන ඇමතිවරයකු ඒ පිළිබඳව 

මීට වලා දීර්කව ශේ රටට පැහැදිලි කශාොත් ශහොඳයි. 

තමුන්නාන්ශසේලා ශේ ආර්ිකකය හදන්න යන්ශන් ශේ රශට් 

තිශබන සේපත්, ශේ රශට් තිශබන ආයතන, ශේ රශට් තිශබන 

දලේ විකුණලාද  කියන එක විශ ේෂශයන්ම මම අහන්න 

කැමැතියි. ඒ වාශේම, තමුන්නාන්ශසේලා හදන්න යන්ශන් ණය 

බිකන් පිරුණු රටක්ද කියන එකත් ශේ අවස්ථාශේදී මම අහන්න 

කැමැතියි. ඒ වාශේම ඒකට උත්තරයක් ලබාශදයි කියලාත් මා 

වි ව්ාස කරනවා.  

මම මීට වලා දීර්කව කථා කරන්ශන් නැහැ. මශේ කාලය තව 

මිනිත්තුවක් පමණ දතිිකව තිශබනවා කියලා මා හිතනවා. මශේ 

දතිික කාලය විපක්ෂශේ සිටින තවත් මන්ත්රීවරශයකුට ලබා 

ශදන්න මම කැමැතියි.  

අවසාන ව ශයන්  ශේ කාරණයත් මා සඳහන් කරන්න  

කැමැතියි. අප ශකශරහි වි ව්ාසය තබා   නැවත වරක් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය  කිරීමට අපට අවස්ථාව ලබා දුන්  

සමගි ජනබලශේගශේ නායක -වත්මන් විපක්ෂ නායක- සජිත් 

ශප්රේමදාස මැතිතුමාටත්, ඒ වාශේම සමගි ජනබලශේගශේ 

මහශල්කේ රංජිත් ම්ධදුම බ්ඩලාර මැතිතුමාටත් මා  

විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  ගරු නිශයෝජ කාරක 

සභාපතිතුමනි, ශේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාටත් 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.   
 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
  The next speaker is the Hon. Chandima Weerak-

kody. You have five minutes. 

 
[අ.භා.හ.2ව] 

 

 ුණ චන්දිෙ වීරක්ගකවඩි ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නවවැනි 
පාර්ලිශේන්තුශේ මශේ ප්රථම කථාව කිරීමට වස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව පාමුශවන්ම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. හතරවන 

වතාවටත් මා  පාර්ලිශේන්තුවට පත් කර එවීමට කටයුතු කා 
ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු 
කථානායකතුමාටත්, ගරු නිශයෝජ කථානායකතුමාටත්, 
ඔබතුමාටත්   ශුභාශිංසන පිිකනමන්නත් මා ශේ අවසථ්ාව 

උපශයෝගි කර ගන්නවා.  

ශේ රශට් ජනතාව  ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ 
"ශස භාගශේ දැක්ම" වැල පිළිශවා පිළිබඳව දැඩි වි ්වාසයකින් 

වාශේම, මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාශේ නායකත්වය පිළිබඳව 
දැඩි පැහැදීමක් හා දැඩි බලාශපාාශරොත්තු තියාශගන තමයි අශේ 
රජය බලයට ශගනාශේ. ශේ රශට් පවතින ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාව 

නිසා, ජනාධිපතිවරයා පත් ශවලා අවුරු්ධදකට ආසන්න කාලයක් 
ගත වුණත්, එතුමාට ගැාශපන ආකාරයට -ශප ්ධගලිකව 
ශනොශවයි- එතුමාශේ "ශස භාගශේ දැක්ම" වැල පිළිශවා 

ක්රියාත්මක කිරීමට එකඟ විය හැකි, කැප විය හැකි 
පාර්ලිශේන්තුවක් අත් කර ගැනීමට ශනොහැකි තත්ත්වයක් ශේ 
රශට් උදා වුණා. ශේ නිසා, පත් කිරීේ කරන්න, තමන්ශේ වැල 
පිළිශවා දදිිකයට ශගන යන්න,  ක්තිමත්ව ශේ රට ශමශහය 

වන්නට රාජ නායකයාට, අගමැතිවරයාට හා කැබිනට් 
ම්ඩලලයට  ක්තිය ශනොමැති බව අපි දැක්කා. ශේ කාරණය 
සේබන්ශශයන් විපක්ෂශේ කිසිම ශකශනකු අපිත් එක්ක එකඟ 

ශනොශවන්නට කිසිදු ශහේතුවක් නැහැ.  

පසුගිය කාල සීමාව තුා ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාව සංශ ෝශනය 
වුශ්ඩ පු්ධගලයන් අරමුණු කරශගනයි. පු්ධගලශයකු 

වාක්වන්නට, පු්ධගලශයකුට පහර ගහන්නට,  එශහම නැත්නේ 
ක්ඩලායමක් ආරක්ෂා කිරීශේ අරමුණු ඇතිවයි එය සංශ ෝශනය 
වුශ්ඩ.  රශට් ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාව සංශ ෝශනය කරනශකොට, 

රශට් රාජ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරනශකොට, පු්ධගලශයකු 
දලක්ක කරශගන ශහෝ ක්ඩලායමක් දලක්ක කරශගන එය 
ක්රියාත්මක ශනොවිය යුතුයි කියන කාරණය අපි රටක් හැටියට අද 

ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි, "ශස භාගශේ දැක්ම" වැල 
පිළිශවා ශේ රශට් උගතුන්, වියතුන්, ුද්ධධිමතුන් සියලුශදනා 
එකතු කරශගන සකස් කරන්නට තීරණය කශාේ. 
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මයන්ත දිසානායක මන්ත්රීතුමා, බැඳුේකර මගඩිය ගැන කථා 

කාා. බැඳුේකර මගඩිය විතරක් ශනොශවයි, ශේ රශට් සිදු වුණු 

ඕනෑම  නීති විශරෝනත ක්රියාවකට එශරහිව සිදු වන අධිකරණ 

ක්රියාදාමයට අපි රජය හැටියට ශප ්ධගලිකව ඇිනලි ගහලා නැහැ  

එශහම කරන්ශන්ත් නැහැ. අධිකරණයට, නීතිපති 

ශදපාර්තශේන්තුවට, ශ්රී ලංකා ශපොලීසියට ඒ කටයුතු කාර්යක්ෂමව 

කිරීමට අව   ක්තිය අපි ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු 

සාර්ථකව සිදු ශවයි කියලා අපිත් බලාශපොශරොත්තු වනවා.  

මයන්ත දිසානායක මන්ත්රීතුමා විදුලි බලය සේබන්ශශයන් යේ 

යේ කරුණු දදිිකපත් කරමින් අපට ඇිනල්ල දිුණ කාා. ගරු 

නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ රශට් ප්රශානතම ප්ර ්නයක් වූ 

බල ක්ති අර්ුදදය විසඳීම සඳහා ශමගාශවොට් එකක්වත්  

නිෂප්ාදනය කරන්න ශහෝ අලුතින් එකතු කරන්නට පසුගිය රජය 

කාලශේ එතුමන්ලාට හැකියාවක් ලැුදශ්ඩ නැහැ. ඔබතුමන්ලාම 

ශහොඳින් දන්නා පිකදි, බල ක්ති අර්ුදදය විසඳනවාට වලා, රජශේ 

ඒ වගකීේ බාර උදවියශේ ඔළුශේ තිුදශ්ඩ ලාංකිකයන් හැටියට 

අපි කාටවත් පිළිගන්න බැික වූ පාශවන විදුලි බලාගාර වැනි දූක ත 

ගම්ශදම් පිළිබඳවයි.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

speech.  

 
 ුණ චන්දිෙ වීරක්ගකවඩි ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 
Just a minute, please.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කලා වැටුණු 
ආර්ිකකයක්, කලා වැටුණු රටක්, වි ්වාසය නැති වුණු ජනතාවක් 
දන්න රටක් තමයි අපට අද බාර ශවලා තිශබන්ශන්. 

අද ජනාධිපතිතුමා සහ ශේ රජය පිළිබඳව ජනතාව තුා 
වි ව්ාසය ඇති ශවලා තිශබනවා. රජය හැටියට අපි ඒ වි ව්ාසය 
ආරක්ෂා කරමින්, ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වන ආකාරයට ඒ 

දලක්ක කරා යන ගමන ආරේභ කර තිශබනවා.  

ශේ ශමොශහොශත් අඩු අශාපන සුදුසුකේ සහිත ලක්ෂයක 
පිිකසකට සහ රැකියා විරහිත උපාධිශාිකන්  60,000කට පමණ 
රැකියා ලබා ශදන්න කටයුතු කරශගන යනවා. ශ්ධ පාලන ශහේතු 
මත ශහෝ මනාප ශහේතු මත ඒ රැකියා සඳහා සුදුසුකේ ලැබූ කිසි 

ශකශනකුශේ නේ කපන්න එපා, එශසේ කිරීම සඳහා මැදිහත් 
ශවන්නට දල තබන්න එපා කියන දල්ලීමත් මා කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අශේ රජශේ වැල 
පිළිශවා දදිිකයට ශගන යන්න  සියලුශදනාශේ සහශයෝගය අපට 
ලබා ශදන්න කියන දල්ලීම කරමින්, මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.   

 
 ුණ ෙයන්ත දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Mayantha Dissanayake. 
 

 ුණ ෙයන්ත දිසානායක ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I just want to 

make a clarification because my name was mentioned. 
What I said in my speech was, now you have the oppor-
tunity to catch the thieves in the Central Bank that you all 
have alleged so far. Also, in terms of the electricity crisis, 
again you all have got a clear mandate  - a  two-thirds 
majority in Parliament - to rectify the situation in the 
country, if things went wrong. That is what I mentioned 
in my speech. There is an electricity crisis in the country 
and you all have the opportunity in the next so many 
years to rectify that. Then, if the last Government did 
wrong in terms of the Central Bank, again you  have an 
opportunity to rectify that situation also.  

Thank you. 

 
 ුණ චන්දිෙ වීරක්ගකවඩි ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I agree with my 

good Friend. We have submitted a way forward which is 
known as “Saubhagyaye Dekma”. We will implement it to 
the best possibility and to the best expectations of the people; 

which will give results to all those issues.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 The Hon. Sampath Athukorala, please. You have four 

minutes. 
 
[අ.භා.හ.34] 

 

 ුණ සම්පත් අතුගකෝරල ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுசகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ උත්තරීතර සභාශේ 
මශේ මංගල කථාව කරන ශේ ශමොශහොශත්, ඔබතුමා ූලලාසනශේ 
සිී ම පිළිබඳව මා දතා සතුටු වනවා. ඔබතුමා උතුශර් ජාතිවාදී 

නායකයන්ට දතා නිහඬ පිළිතුරක් දුන්නා. උතුශර් ජනතා 
නායකශයක් ශවලා ඔබතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ූලලාසනශේ 
දන්නශකොට, දකු ණු පාාශත් ගාල්ල දිසත්්රික්කය නිශයෝජනය 

කරමින් මා අද පාර්ලිශේන්තුව අමතනවා. 

විශ ේෂශයන්ම, පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය පිළිබඳව 
ජනතාව තුා බරපතා විශේකන තිුදණු ශමොශහොතක, මහජන 
නිශයෝජිතයන් බරපතා විධියට ප්රතික්ශෂේප කරමින් තිුදණු 

ශමොශහොතක තමයි පසුගිය ජනාධිපතිවරණශයන් අතිගරු 
ජනාධිපති ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයග්රහණය කශාේ. 
ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා, 'මශලන් උලට මතු වුණු සියපතක්' 

වාශේ ශේ රශට් පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය වාශේම, ශේ රශට් 
ශ්ධ පාලනය පිළිබඳව, අනාගතය පිළිබඳව පැහැදිලි දැක්මක් ඇති 
නායකයකු විධියට විනයගරුක රටක් නිර්මාණය කිරීශේ භාරදූර 

වගකීම භාර ගත්තා.  

889 890 



පාර්ලිශේන්තුව 

2015 ජනවාික 08වන දා  අශේ රජය පරාජයට පත් වුණාට 

පසශ්සේ, "මහින්ද සුාඟ"  නිර්මාණය කරන්න, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන 
ශපරමුණ නිර්මාණය කරන්න අශේ පක්ෂශේ නිර්මාතෘ, හිටපු 
අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්රමු , දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන 
මැතිතුමා, විමල් වීරවං  මැතිතුමා ඇතුළු නායකකාරකාදින් 

ශබොශහෝ ශවශහස මහන්සි වුණා. ඒ සටන් බිශේ දඳශගන සටන් 
කා ශකනකු විධියට, ඒ සියලුශදනාට දැවැන්ත  ක්තියක් ලබා 
ශදන්න මටත් පුළුවන් වුණා.  

ඒ සටන ශපා ගසව්න්න වි  ාල කැප කිරීමක් කා තවත් 
වි ාල පිිකසක් ශේ රට තුා වාශේම, විශ්ධ ගතව දන්නවා, ගරු 
නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. අන්තර්ජාලය තුළින් වි්ධවතුන්, 

වෘත්තිකයන් ශේ සටන ශවම්ශවන් ශපා ගසව්න්න ඔවුන් වි ාල 
ශවශහසක් ගත්තා. ඒ සටශන්දී ශේ කථා කරන සේපත් 
අතුශකෝරල ශදවතාවක් සිරගත වුණා. 201හ ජනවාික 08වන දායින් 

පසශ්සේ පාමුශවන්ම සිරගත වූ පු්ධගලයා විධියට ඒ කටුක 
අත්දැකීම මා ලැුදවා. පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට මා 
ගාල්ල දිස්ත්රික්කශයන් ශදවැනි තැනට පත් කරන්න  ක්තිමත් 
දායකත්වයක් ලබා දුන් හිනිදුම ආසනශේ ජනතාවටත්, ශබන්තර, 

ඇල්පිටිය, බ්ධශ්ධගම හා කරන්ශදනිය ප්රමු  ගාල්ල දිස්ත්රික්ශේ 
ආසන දහශේම ජනතාවටත්, ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ මහ සඟරුවන 
ඇතුළු ඒ ශවම්ශවන් කැප වුණු, ශවශහසුණු සියලුශදනාටත් අද ශේ 

උත්තරීතර සභාශේදී මශේ ශග රවය හා ප්රණාමය පුද කරනවා. 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හිනිදුම ආසනය ප්රශාන 
ගාල්ල දිසත්්රික්කශේ ජනතාවශේ ප්ර න්, ගැටලුවලට විසඳුේ 

ශසොයන්නට තමයි මා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට පත් 
කරලා එවලා තිශබශන් න්. විශ ේෂශයන්ම මනාප 128,331ක් 
ලබාශගන මනාප ලැයිස්තුශේ ශදශවනි මන්ත්රීවරයා විධියට මම, 

ජනතාවශේ වි ව්ාසය ආරක්ෂා කරශගන අතිගරු ශගෝෝාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ශේ ශ්ධ ය මුදා ගත් ආදරණීය නායකයා වන 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ අශේ පක්ෂශේ  බැසිල් 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා මාතෘ භූමිය ශපරට ශගන යන ගමශන්දී 
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට ඕනෑම අභිශයෝගයක් 
දර ාාශගන, ඒ සටන ශපාගසව්න්න, ඕනෑම කැප කිරීමක් කිරීමට 
සූදානේ බව සිහිපත් කරනවා. ඒ වාශේම, ශේ ර ශට් 

ප්රජාතන්ත්රවාදය රකින්නට නේ අතුරුදහන් කරලා තිශබන පාාත් 
සභා මැතිවරණය -පාාත් සභා මන්ත්රීවරුන් විධියට අපි දක්ෂතා 
ශපන්වූ නිසා තමයි අද පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්ශන්- 

පැවැත්විය යුතු බව ශේ ගරු සභාවට ශයෝජනා කරමින් මා නිහඬ 
ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ishak Rahuman. You 

have three minutes.  
 

[අ.භා.හ.38] 
 

 ුණ ඉෂාක් රහුොන් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා නිශයෝජ 

කාරක සභාපති ුරරයට පත්වීම ගැන මම ආලේබර ශවනවා. මට 
ශේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මශේ ආදරණීය අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව 201හ මහ 

මැතිවරණශේදී එම දිසත්්රික්කශයන් තරග කා සුළු ජාතික 
මන්ත්රීවරයා විධියට මා පාර්ලිශේන්තුවට පත් කර එේවා. එතැනින් 
පසුව 2020 මහ මැතිවරණශේදී මශේ ආදරණීය අම්රාශපුර 

දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව පක්ෂ-පාට බලන්ශන් නැතිව, කුලය 

බලන්ශන් නැතිව, ආගේ ශේදයක් බලන්ශන් නැතිව දිස්ත්රික්කශේ 
පාමුශවනියා විධියට මා ශේ උත්තරීතර සභාවට පත් කර එවීම 
ගැන මා දතාම සතුටු ශවනවා  ආලේබර ශවනවා. මම 
පාමුශවන්ම සියලු ආගමික නායකවරුන්ටත්, මට ඡන්දය දීපු  

අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ මශේ ආදරණීය පාක්ක කයන්ටත්, 
දිස්ත්රික්කශේ සියලු ජනතාවටත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඡන්ද 
කාලය තුාදී කිසිම බාශාවක් කරන්ශන් නැතිව මශේ පාක්ක කයන් 

කටයුතු කිරීම ගැන මම දතාම ආලේබර ශවනවා. මීට ශපර 
අවුරුදු හ තුාදී දිස්ත්රික්කශේ සංවර්ශන කටයුතුවලට 
සේබන්ශශවලා ක්රියා කාා වාශේම, දදිික අවුරුදු හ තුාත් මශේ 

ආදරණීය අම්රාශපුර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව ශවම්ශවන් පුළුවන් 
හැකියාශවන් ඇපශවලා කැපශවලා වැල කරන බව මම ප්රකා  
කරනවා. ඒ වාශේම මැශරනකේ මශේ දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට  

ණයගැති බව ශේ ගරු සභාශේදී මම ප්රකා  කරනවා.  

අශේ ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ සංකල්පයක් අම්ව 
උපාධිශාිකන්ට රැකියා ලබා ශදන්න ශයෝජනා කාා. ඒ අතශර් 
බාහිර උපාධිශාිකන් 10,000කටත් රැකියා සඳහා ලියුේ යවලා, දැන් 

ඒ අය කැඳවන එක නවත්වලා තිශබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, 
ඔබතුමාශේ විශ ේෂ අවශානය ශයොමු කරලා දදිික කාල සීමාව 
ඇතුාතදී ඒ  බාහිර උපාධිශාිකන් 10,000ට රැකියා අවසථ්ා ලබා 

දීමට කටයුතු කරන ශමන්   දල්ලා සිටිනවා.  

ඒ වාශේම, දදිික අවුරුදු හ තුා ශේ ගරු සභාව තුා සිදුශවන 
කටයුතුවලදි මශේ දිසත්්රික්කශේ ජනතාව ශවම්ශවන් කථා කරලා 

මශේ ජනතාව ශවම්ශවන් උපිකම ශලස කටයුතු කරන්නට 
දදිිකපත් ශවන බව ප්රකා  කරමින්, මට කාල ශේලාව ලබා දුන් 
ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මශේ 

කථාව අවසන් කරනවා.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

You have 15 minutes.  

  
[අ.භා. හ.42] 

 
 ුණ ගශ්හ්ාන් ගසේෙසිුංහ් ෙහ්තා (සෙෘද්ධි   ෘහ් ආර්ථික  
ක්ෂුද්ර මූලය  ස්වයුං රැකියා  වයාපාර සුංවර්ධාන හ්ා  න 

උපගයෝජන  රාජය සම්පත් සුංවර්ධාන රාජය අොතයතුො) 
 (ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க - சமுர்த்தி, ெதிெிடப் 

தபொருளொதொர, நுண் நிதிய, சுயததொழில், ெியொபொர 

அபிெிருத்தி ைற்றும் கீழுமழப்புப் பயன்பொட்டு அரச ெளங்கள் 

அபிெிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ශමොහම්ග මුසේමිල් 
මන්ත්රීතුමාට ශවන් කර තිශබන කාලයත් මශේ කාලයට එකතු 
කරන ශමන් දල්ලා සිටිනවා. 

විශ ේෂශයන්ම අද අශේ රටට අලුත් ආ්ඩඩුවක් පත්ශවලා 
තිශබනවා. ඒ වාශේම, ගරු ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට 
දීපු ජන වරම මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා සමඟ ක්රියාත්මක 

කර්ධදී දදිික මාස 4ක කාලය සඳහා අශේ රශට් ආදායේ වියදේ 
ශවම්ශවන් අම්මැතිය ලබා ගැනීම තමයි අද පාර්ලිශේන්තුශේදී 
අපි සිදු කරන්ශන්. ඒ අම්ව පුනරාවර්තන වියදේ රුපියල් බිලියන 

891 892 

[ ගරු සේපත් අතුශකෝරල මහතා]  
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.8ව.හකුත්, ූලලශන වියදේ රුපියල් බිලියන 334.6කුත්, 

විශ ේෂශයන්ම සමස්ත ණය ආපසු ශගවීේ සඳහා රුපියල් බිලියන 
423.හකුත් ඇතුළුව රුපියල් බිලියන 1,ව4හ.688ක් ශවම්ශවන් 
තමයි අද පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතිය ලබා ගන්ශන්. ශේ රශට් 
වර්තමාන විපක්ෂය බලශේ හිටපු කාලශේ ජනතාවට ලබා දුන් 

ශපොශරොන්දු දටු ශනොකිරීමත්, ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වුණු 
කාරණා දටු ශනොකිරීමත් හරහා ලැබූ පරාජයත් එක්ක ඔවුන් 
බරපතා නායයෑමකට පත් වී සිටින අවසථ්ාවක ඒවායින් පාලේ 

දශගන ශගන අශේ රජය දදිිකයට ශගන යන වැල පිළිශවාට 
සහශයෝගය දක්වයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. 

ගරු නිශයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,  එදා එක්සත් ජාතික 

පක්ෂය නිශයෝජනය කා, අද සමින ජන බලශේගය නිශයෝජනය 
කරන ක්ඩලායමත්, එදා ඔවුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ සිටියදී ඒ 
අය සමඟ අත්වැල් බැඳශගන කටයුතු කා ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණත් එක මතයක් සමාජගත කරන්න උත්සාහයක් දරන බව 
අපට ශපශනන්නට තිශබනවා. ඒ තමයි, මාර්තු මාසශේ 2වැනිදා 
පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැිකයාට පසශ්සේ ශේ දක්වා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට පැවරී තිශබන බලතල අම්ව ශේ රට 

පවත්වාශගන යන්න, වැටුේ හා ශේතන ශගවන්න, විශ ේෂශයන්ම 
ඇති වුණු ශගෝලීය වසංගතය වන ශකොවි්ග-1. වසංගතශයන් අශේ 
රට මුදවාගන්න කරපු සියලු වියදේ නීතම්ූලල නැහැයි කියන 

පදනම රටට ශගන යන්න ඔවුන් උත්සාහ කරනවා. ජනතා විමුක්ති 
ශපරමුශ්ඩ නායක අම්ර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා අශේ 
ආ්ඩඩුශේ තිශබන වනතිකභාවය පිළිබඳව අද උශ්ධ ප්ර න් 

කරනවා මම දැක්කා. හැබැයි, අපි එතුමාට මතක් කරන්නට ඕනෑ 
යහ පාලන ආ්ඩඩුවත් එක්ක එකතුශවලා ඒ ආ්ඩඩුව අම්ර කුමාර 
දිසානායක මන්ත්රීතුමාට ඕනෑ විධියට පාලනය ශව්ධදී, එදා 

විපක්ෂයත් අම්ර කුමාර දිසානායක  මන්ත්රීතුමාට ඕනෑ විධියට 
පාලනය ශව්ධදී, අශේ රශට් අධිකරණ ප්ධශතියට -නීති ප්ධශතියට- 
බරපතා ශලස අවමන් කරමින් ඇිනලි ගහ්ධදී, ඇයි ඒ ශවලාශේ 

එතුමාට ශේ සදාකාරය පිළිබඳව මතක් වුශ්ඩ නැත්ශත් කියලා. 
එතුමා ශේ ශවලාශේ සභා ගැශේ සිටියා නේ ශහොඳයි. එදා පැවැති ඒ 
පාලනශයන් ශේ රට මුදවාගන්න ඕනෑ කියලා ජනතාව තීන්දු 
කාා. නිකේම ශනොශවයි, ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට 

තුශනන් ශදකක බලයක් ලබා දීලා තමයි ජනතාව එශහම තීන්දු 
කරලා තිශබන්ශන්. එවැනි අවසථ්ාවක ශේ ප්ර ්න කිරීේ ශකොශතක් 
දුරට සාශාරණද? අපි දතිහාසය මතක් කරන්න කැමැති නැති 

වුණත්, ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ දතිහාසය අමතක වූ ආකාරයට 
කථා කරන්න උත්සාහ කරනවා නේ, ශේ රශට් ශ්ධ පාලන 
දලයේවලටත්, ශේ ර ට අකර්මණ කරන්නත් ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණ එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ශකොයි තරේ දුරට 
අත්වැල් බැඳශගන සිටියාද කියන කාරණය මතක් කරන්න අපට 
සිදු ශවනවා. එහි ප්රතිලලය ශමොකක්ද? මන්ත්රීුරර 6ක් හිමිව තිබූ 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණන් ශමවර ඡන්දශයන් පත් ශවන්ශන් 
මන්ත්රීවරු ශදශදනායි  ජාතික ලැයිස්තුශවන් එක් මන්ත්රීවරයායි. ඒ 
නිසා ඔවුන් පාලේ දශගන ගන්ශන් නැති ක්ඩලායමක් කියන 
කාරණය අද අපට දතා පැහැදිලිව ශපශනන්නට තිශබනවා.  

2019 ශනොවැේබර් මාසශේ පත් වන ජනාධිපතිතුමා අද 
ශවනශතක් ශේ රට ශවම්ශවන් ගත් තීන්දු තීරණ සියල්ල, 
දදිිකශේදී ගන්නා වූ තීන්දු තීරණ සියල්ල අශේ රශට් ආ්ඩඩු්රම 

වවස්ථාවට අම්ූලලව ගන්නා තීන්දු තීරණයි කියන එක අපි 
දතාම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. 

ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාව උල්ලංකනය කරනවා කියලා විපක්ෂය 

නිතරම සැක කරනවා. ඔවුන් ආ්ඩඩු කරපු යහ පාලන යුගශේ 
අශේ රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදයත්, අශේ රශට් ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාවත් 
දිගින් දිගටම උල්ලංකනය කරමින්, පාර්ලිශේන්තුශේ 

ස්වානතනත්වය හා ප්රජාතන්ත්රවාදයත් උල්ලංකනය කරමින් කටයුතු 

කාබව අපි දැක්කා. නමුත් අද ශමතැන සියලු  ශ්ධ නීතම්ූලලව 

සිදු වුණාය කියන එක අපි දතාම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. 
ඔවුන් අධිකරණශේ පිහිට පැතුවා  ජනාධිපතිතුමා ගන්න ගිය 
ක්රියාමාර්ග වැරැදිය කියලා අධිකරණයට ගිහිල්ලා කිේවා. හැබැයි, 
අධිකරණය අද තීන්දුවක් දීලා තිශබනවා. අධිකරණ තීන්දුවටත් 

අපහාසයක් වන ආකාරයට තමයි අද විපක්ෂශේ උදවිය මත 
දක්වන්ශන්. ශමොකද, ඔවුන් තමයි අධිකරණයට ගිශේ. ඔවුන් 
තමයි පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා තිශබන අවස්ථාවක ශේ රට 

අකර්මණ කරන්න උත්සාහ කශාේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 
201හ ජනාධිපතිවරණයට කලින් අය වැය ශගනැල්ලා සේමත 
කරලා රට දදිිකයට ශගනයන්න අව  පසුබිම හැදුවා වාශේ යහ 

පාලන ආ්ඩඩුවටත් වගකීමක් තිුදණා, සදාකාරයක් තිුදණා 201. 
ජනාධිපතිවරණයට දස්ශසල්ලා අය වැය ශගනැල්ලා ඊාඟ 
ආ්ඩඩුවට රට අරශගන යන්න අව  පදනම සකස් කරන්න. 

ඔවුන් විසින් දටු කා යුතු යුතුකේ දටු කරන්ශන් නැතුව අද 
යුතුකේ දටු කරන ආ්ඩඩුවකට විරු්ධශව  අද ඇිනල්ල දික් කිරීම 
ගැන අපි කනගාටු ශවනවා.  

අශේ බදු ප්රතිපත්තිය විපක්ෂයට අව  බදු ප්රතිපත්තිය 

ශනොශවයි.  ඒ බදු සංශ ෝශන ගැන අපි දතාම පැහැදිලිව කථා 
කාා. අශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුා වැට් එක සියයට 1හ දඳලා 
සියයට 8 දක්වා අඩුවීම ඇතුළුව අපි ශවනස් කරපු බදු ප්රතිපත්තිය 

ගැන සඳහන් කරලා ශේ රශට් ජනතාවශගන් ඒ සඳහා අම්මැතියක් 
ලබා ගත්තා.  විපක්ෂයට ශේ රට පාලනය කරන්න  ක්තියක්, 
දැක්මක් ආදරයක් සහ අව තාවක් නැති වුණාට, අපට ඒ සඳහා 

වැල පිළිශවාක් තිශබනවා. ආ්ඩඩුවක් හැටියට අපි ඒ වැල 
පිළිශවා ක්රියාත්මක කරශගන යනවා. ඒ  නිසා කිසිම අවස්ථාවක 
අප විසින් කරපු බදු සංශ ෝශන පිළිබඳව කථා කිරීශේ අයිතියක් 

විපක්ෂයට නැහැයි කියන කාරණාව  දතාම පැහැදිලිව ඔවුන්ට 
කියන්න ඕනෑ.  

ඒ ආ්ඩඩුව තමයි බදු ගැහුශේ. 2014දී මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහත්මයා ජනාධිපතිවරයා හැටියට ශගන ගිය ආ්ඩඩුව, 201හදී 
ඔවුන් භාරශගන නැවත අපට භාර ශද්ධදී අපි එදා අය කරපු බදු 
ප්රමාණය වාශේ ශදුණණයක් බදු අය කරන්න යහ පාලන ආ්ඩඩුව 
කටයුතු කාා. ඒ අය දිගින් දිගටම බදු ආදායම වැඩි කරලා, 

ජනතාවට බදු ගහලා රාජ ආදායම ශපන්ම්වාට අශේ ප්රතිපත්තිය 
ඊට වලා ශවනස් ප්රතිපත්තියක්. අශේ ආ්ඩඩුව ආපු ගමන් 
අතව  ශනොවන වියදේ සියල්ල රජය පැත්ශතන් නැවැත්වූවා. 

අපි අතව  ශනොවන වියදේ කේපාදුවට කටයුතු කාා. 
අතව  ශනොවන වියදේ පාලනය කරන්න කටයුතු කාා. අපි 
එශහමයි රට පාලනය කරමින් දදිිකයට අරශගන ගිශේ. ඒ අම්ව 

තමයි ආර්ිකක ශසේවා ගාස්තු, ජාතිය ශගොලනැඟීශේ බ්ධද, රඳවා 
ගැනීශේ බ්ධද, උපයන විට ශගවීශේ බ්ධද වාශේ බදු ජනාධිපතිතුමා 
ශපොශරොන්දු ශවච්ක ආකාරයටම අපි දවත් කශාේ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ආදායේ බදු උපිකම සීමාව සියයට 24 
සිට සියයට 18 දක්වා අඩු කාා. කලා වැ ටුණු දදිකිරීේ ක්ශෂේත්රයට 
නැවත  ක්තිය ශදන්න, පණ ශදන්න දදිකිරීේ ක්ශෂේත්රය සඳහා වූ 
බදු සියයට 14 දක්වා අඩු කාා විතරක් ශනොශවයි, අනාගතයට ශේ 

රට අරශගන යන්න ශතොරතුරු තාක්ෂණය සේබන්ශ වාපාර 
ශවම්ශවන් අය කරපු ආදායේ බ්ධශදන් ඒ සියලු වාපාිකකයන් 
නිදහස් කරන්න කටයුතු කාා.  

ඊාඟට, අපි රජයක් හැටියට අශේ රශට් ආනයන සීමා කාා. 
එක පැත්තකින් අශේ රුපියල  ක්තිමත්ව පවත්වාශගන යන්නත්, 
එදා ශේ ශකොවි්ග-1. වසංගතය හරහා ශේ රශට් ඇති ශවච්ක 

ආර්ිකක අවපාතය නවත්වා ගන්නත් අශේ ආනයන  සීමා කරන්න 
පටන් ගත්තා. ආනයන සීමා කාාම විපක්ෂය අශපන් ප්ර න්ය 
කාා,  ඇයි ආනයන සීමා කරන්ශන්  කියලා. හැබැයි, අශේ රශට් 

893 894 



පාර්ලිශේන්තුව 

යේ නිෂ්පාදනයක් ශවනවා නේ ඒ නිෂ්පාදනයට අව  අමු්රව 

ආනයනය අපි සීමා කශාේ නැහැ. ඒ කර්මාන්ත පවත්වාශගන 
යන්න අව  සියලු පහසුකේ රජයක් හැටියට අපි ලබා දුන්නා. එහි 
ප්රතිලලයක් හැටියට අපි දැක්කා, 2014 දී අශේ මුළු අපනයන 
වටිනාකම ශලොලර් බිලියන 11.1ක් වුණු බව. 201හ යහපාලන 

ආ්ඩඩුව අරශගන ය්ධදී අපනයන ආදායම ශලොලර් බිලියන 10.හයි. 
ඔවුන් නිතරම කියනවා, ඔවුන් ශේ රශට් අපනයනය වැඩි කාා 
කියලා. 201. ශව්ධදී අශේ රශට් අපනයනය නැවතත් 2014 තිුදණු 

අගයටම පත් වුණා. ශමොකද, ඔවුන් අපනයනය ශවම්ශවන් වැඩි 
අවශානයක් ශයොමු ශනොකා  හින්දා. ඔවුන්ශේ අව තාව 
තිුදශ්ඩ, ඔවුන්ට කැමති හිතවතුන්ට වාපාිකකයන්ට ශේ රටට 

ඕනෑම ශදයක් ආනයනය කිරීම සඳහා අව  අවසරය ලබා 
ශදන්නටයි. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපි දැක්කා, අශේ ආනයන සීමා කිරීම 

හරහා අතව  ශනොවන ආනයන සඳහා රටින් එළියට ගිය මුදල් 
ප්රමාණය නැවතුණු බව. විශ ේෂශයන්ම 2020 ජූනි මාසය ශව්ධදී 
අශේ රශට් අපනයන ප්රමාණය වැඩිකර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. 
එශසේ වැඩි වුණත්,  ශකොවි්ග-1. වසංගතය නිසා අශප්රේල් මාසශේ 

දඳලා ඇශමිකකාම් ශලොලර් 282 දක්වා අපනයනය අඩු වුණා. 
හැබැයි, අපි ්රමාම්ූලලව ඒ වාපාිකකයන්ට දීපු සහන හා 
වි ව්ාසය නිසාත්, ශලෝකශේ අශනක් රටවල් එක්ක අශේ තිුදණු 

සේබන්ශතාව හා පිළිගැනීම නිසාත්, 2020 ජූනි මාසය ශව්ධදී අශේ 
රශට් අපනයන ආදායම නැවතත් ශලොලර් මිලියන 884 දක්වා වැඩි 
වුණා. එය අශප්රේල් සිට ජුනි දක්වා සියයට 21වක අපනයනශේ වැඩි 

වීමක් බව අපි දතා පැහැදිලිව ප්රකා  කරන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් 
ශනොශවයි. ආනයන සීමා කිරීම හරහා අශප්රේල්, මැයි, ජුනි කියන 
මාස තුනක කාලය තුා සියයට 80කින් අශේ ආනයන වියදම අඩු 

ශවන්න පටන් ගත්තා.  

මම තවත් කාරණා කිහිපයක් කියන්න ඕනෑ. අශේ විපක්ෂ 
නායකතුමා, -මා දන්ශන් නැහැ, එතුමාට කවුරු ශේ ශතොරතුරු 

ලබා ශදනවාද කියලා- හැමදාම පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් 
කරන්ශන් සාවද සං ා ශල් න. එතුමා දැන් උත්සාහ කරනවා, 
එතුමා බහුරැත විපක්ෂ නායකවරයකු හැටියට රටට, ශලෝකයට 
ශපන්වන්න. හැබැයි, එතුමා දදිිකපත් කරන හැම සං ා 

ශල් නයක්ම එක්ශකෝ ලියා ශදන ශකනා වැරදියට ලියා ශදනවා  
එශහම නැත්නේ එතුමා වැරදියට කියවනවා. එතුමා අශපන් ප්ර න් 
කාා, ශකොවි්ග-1. වසංගතයත් එක්ක ශලෝකශේ රටවල් කිහිපයක් 

දීපු සහන පිළිබඳව. එතුමා උදාහරණ හැටියට  ගත්ශත් ශමොන 
රටවල් ද?  දන්දියාව, බංේලාශ්ධ ය, පාකිස්තානය සහ ජර්මනිය 
වාශේ රටවල්. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair. 
   
අනතුුණව  ුණ නිගයෝජය කාරක සාාපතිතුො මූලාසනගයන් 

ඉවත් වූගයන්   ුණ කාානායකතුො මූලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசெ, சபொநொயகர் அெர்கள் தமலமை 

ெகித்தொர்கள். 

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

 

 ුණ ගශ්හ්ාන්  ගසේෙසිුංහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා කථා කරශගන ආපු කාරණයට 
යළිත් එන්නේ. එක්ශකෝ කවුරු හික සජිත් ශප්රේමදාස විපක්ෂ 

නායකතුමාට වැරදි ශතොරතුරු ලියා ශදනවා. එශහම නැත්නේ 

ලියා ශදන ශතොරතුරු එතුමා වැරදියට කියවනවා. එතුමා ශකොවි්ග-
1. වසංගතය සේබන්ශශයන් උදාහරණවලට ගත්ශත් දන්දියාව, 
බංේලාශ්ධ ය, පාකිස්තානය හා ජර්මනිය කියන රටවල්. 
සං ාශල් නත් එක්කම මා එතුමාට මතක් කර ශදන්න ඕනෑ, අද 

වන විට දන්දියාශේ වාර්තාගත ශකොශරෝනා ශරෝගීන් සං ාව 
ලක්ෂ 34ක් සහ මරණ සං ාව 62,000ක් බව. එතුමා ශහොඳයි 
කියන බංේලාශ්ධ ශේ වාර්තා වන ශරෝගීන් සං ාව ලක්ෂ 03යි  

මරණ සං ාව 4,000යි. පාකිස්තානශේ වාර්තා වන ශකොශරෝනා 
ශරෝගීන් සං ාව ලක්ෂ 03යි  මරණ සං ාව 6,300යි. එතුමා 
උසස් යැයි සලකපු ජර්මනිශේ වාර්තාගත ශරෝගීන් සං ාව 

241,000යි  මරණ සං ාව .,400යි. එතුමා ශකොශරෝනා ශරෝගය 
සාර්ථකව පාලනය ශනොකාාය කියපු රශට්, ඒ සඳහා අව  
ප්රතිපාදන ශවන් ශනොකාාය කියපු රශට් -ලංකාශේ- ශරෝගීන් 

සං ාව 2,.00යි   මරණ සං ාව 12යි. එම නිසා ශේ තරේ 
භයානක, අවදානේ සහගත තත්ත්වයක් තුා ශේ රශට් ශකොශරෝනා 
මර්දනය ශවම්ශවන්  කාලය, රමය, ශනය වැය කා සියලුශදනාට 
ගරුත්වයක් ලබා ශදන්නය කියලා අපි විශ ේෂශයන් සජිත් 

ශප්රේමදාස විපක්ෂ නායකතුමාට කියනවා.  

ඒ වාශේම ගරු කථානායකතුමනි,  2020 අශගෝස්තු මාසශේ 
2ව වැනි දා -ඊශේ - වන විට ශකොවි්ග-1. වසංගතය හරහා ඇති 

වුණු ආර්ිකක පීලනයට සහන ලබා දීම ශවම්ශවන් මහ බැංකුව 
විසින් අම්මත කර තිශබනවා, රුපියල් බිලියන 11හක මුදලක්.  ඒ 
ලැුදණු අයදුේපත්ර අම්ව ශේ වනශකොට රුපියල් බිලියන ව6ක 

මුදලක් ඒ අදාා වාපාිකකයන්ට මුදා හැර තිශබනවා.  

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජ අමාතතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
 ුණ ගශ්හ්ාන්  ගසේෙසිුංහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මට ගරු ශමොහම්ග මුසේමිල් මන්ත්රීතුමාශේ කාලශයන් 
මිනිත්තු හතරක් තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකත් එක්ක තමයි. 

 
 ුණ ගශ්හ්ාන්  ගසේෙසිුංහ් ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මට තව මිනිත්තු ශදකක කාලයක් ශදන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

තව සතියක් ය්ධදී ඒ දතිික මුදල් සියල්ල නිදහස් කිරීමට මහ 

බැංකුව කටයුතු කරනවා විතරක් ශනොශවයි, යේ සහන තව දුරටත් 
ආ්ඩඩුශවන් බලාශපොශරොත්තු වන අය දන්නවා නේ, ඔවුන්ට  
සැේතැේබර් 30 දක්වා කාලය ලබා දීලා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ රශට් කිසිම නීතියක් 
උල්ලංකනය වීමක් සිදු ශවලා නැහැ. ශේ ශකොශරෝනා වසංගතය 
තුා තවත් කාලයක් මැතිවරණය පවත්වන්න බැික වුණා නේ, 

කවදා ශහෝ මැතිවරණය පවත්වා තවත් මාස තුනක් යනකල් ශේ 
රශට් සාමාන තත්ත්වය පවත්වාශගන යන්න මුදල් වියදේ 
කිරීශේ බලය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පැවශරනවා.   

895 896 

[ ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ මහතා  ] 
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විපක්ෂ නායක, සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමා කිේවා, 2020 දී අශේ 

රට පහා මැදි ආදායේ ලබන රටක් බවට පත් වුණා කියලා. 
හැබැයි, ශේ රට 2020දී පහා මැදි ආදායේ ලබන රටක් හැටියට 
වාර්තා වුශ්ඩ, 201. වර්ෂශේ ඔවුන්ශේ පාලන කාලය තුා ශගන 
ගිය වැල පිළිශවා නිසාය කියන කාරණයත් අපි එතුමාට 

කියන්නට ඕනෑ. 201. වර්ෂශේදී ඒකපු්ධගල  ආදායම   
ඇශමිකකාම් ශලොලර් 3,8හ2 දක්වා අඩු වුණා. එහි ප්රතිලලය නිසා 
තමයි විපක්ෂ නායකතුමාම ශකෝදනා කා පිකදි අශේ රට පහා මැදි 

ආදායේ ලබන රටක් බවට පත් වුශ්ඩ. ඒ  වගකීමත් එම ශකෝදනාව 
එල්ල කරපු විපක්ෂ නායකතුමාම භාර ගන්න ඕනෑය කියන 
කාරණයත් මතක් කා යුතුයි. 2021 අය වැය ශල් නයට ශපර අපි 

ශේ සියලු ආදායේ සහ වියදේ ඇතුාත්  ශකටුේපත 
පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කරලා සියලු ජනතාවශේ දැන ගැනීම 
සඳහා  දදිිකපත් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 [අ.භා.හ.හ8] 

 

 ුණ ගරෝහිණි කුොරි විගේරත්න ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினீ குைொொி ெிசஜரத்ன)  

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

ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමාට මශේ ශුභාශිංසන 
පිළිගන්වන ගමන්, නවවන පාර්ලිශේන්තුශේත් මා සිටිය යුතු යැයි 
තීරණය කරමින් දිසත්්රික්කශයන් ලද එකම මන්ත්රී ුරරය මා ශවත 

පිිකනැමීම පිළිබඳව ලේගල, මාතශල්, රත්ශතොට, දඹුල්ල යන 
ශකොට්ෝාසවල ශවශසන, සමින ජන බලශේගයට ඡන්දය දුන් සියලු 
ජනතාවට මශේ ශග රවනීය ස්තුතිය ශේ ශවලාශේ පුද කරන්න මා 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ වාශේම, මා ශකශරහි තැබූ වි ව්ාසය 
දදිිකයටත් සුරකින බවට මම ශේ ශේලාශේ ශපොශරොන්දුවක් 
ශදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, "එක රටක්-එක නීතියක්", 
"ශස භාගශේ දැක්ම" කියලා කිේවත්, දලශදණිවලය පුරපතිට එක 
නීතියක් සහ මාතශල් පුරපතිට එක නීතියක් තිබීම ගැන අපි 

කනගාටු ශවනවා. ඒ නිසා විපක්ෂශේ ශ්ධ පාලන දලයම නතර 
කරන්න කියලා මම ශබොශහොම ශග රවශයන් දල්ලා සිටිනවා. 

"රට හදන ශස භාගශේ දැක්ම" තුළින් ආර්ිකකශේ වි ව්කර්ම 
වැලක් කරාවි කියලා රටම බලාශපොශරොත්තු වුණා. නමුත් ශේ 

අවුරු්ධදට අය වැයක් ශනොව අතුරු සේමත ගිණුමක් ශගනැල්ලා 
තිශබනවා. අතුරු සේමත ගිණුශේ තිශබන්ශන් වියදේ කරන විධි 
පමණයි. ඒ මිස ආදායේ උපදවන හැටි එහි ශකොතැනකවත් සඳහන් 

කරලා නැහැ. ශමතැනදී කථා කා කිසිම ශකශනකු ආදායමක් 
උපදවන විධියක් ගැන සඳහන් කරනවා අපි දැක්ශක් නැහැ. 
ශේශකන් කියන්ශන් ශමොකක්ද? මම ශේ ශේලාශේ කියනවා, ශේ 

වසර දවර ශව්ධදී එක් රට වැසිශයකු රුපියල් 3ව,000කින් දුේපත් 
වනවා කියන එකයි ශේශකන් කියන්ශන් කියලා. ශ්රී ලංකා මහ 
බැංකුවට අම්ව අද ආර්ිකක වර්ශන ශේගය ඍණ 1.6යි.  'ශකොවි්ග'  

නිසා එශහම වුණා කියලා කවුරු හික කීශවොත්,  ශකොවි්ග  නිසා රට 
වසා දැමුශේ මාර්තු 23වන දිනයි කියන එක මම ශේ ශවලාශේ 
මතක් කරනවා. ශේ රජය පත් වුණු දා දඳලා රශට් ආර්ිකකය 

වැටුණා. අදත් ඒවාට උත්තර නැහැ. ආදායේ උපයාගන්නා ්රම 
ගැන වකනයක්වත් ශේ විවාදශේදී අපට ඇහුශ්ඩ නැහැ කියන එක 
ශේ ශවලාශේ මතක් කරන්න ඕනෑ.  

2019 වසර අවසාන වන ශකොට, ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන 

84ක්ව තිුදණු ලංකාශේ ආර්ිකක වටිනාකම, 2020 වසර වන 

ශකොට ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන ව8ක් බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, 201. වසර අවසාන වන ශකොට ශලොලර් 

3,800ක් වූ ඒක පු්ධගල ආදායම, 3,600 දක්වා -ශලොලර් 200කින්- 

පහත වැශටනවා කියන එකයි. සරලව කිේශවොත්, එක් 

පු්ධගලශයකු ශලොලර් 200කින් දුේපත් වනවා කියන එකයි ඒශකන් 

කියන්ශන්. අද ශලොලර් එක රුපියල් 18හයි. ඒ අම්ව රුපියල්වලින් 

කිේශවොත් -එකසියඅසූපහ ශදසීශයන් වැඩි කශාොත්- රුපියල් 

3ව,000යි. ශස භාගශේ දැක්ශේ පාමු වසශර්දී රශට් එක 

මිනිශහකු රුපියල් 3ව,000කින් දුේපත් කරවනවා. ජනතාවට 

දදිිකශේදී කියයි, දවසාශගන දන්න කියලා.  නමුත් ඒ අම්ව අපි 

කියනවා, ශේ රට විනා  ශවමින් යනවා කියලා.  

පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින ආර්ිකක විශ ේෂඥ මහත්වරුන් දැන් 

ආදායේ උපදවන හැටි අපට කියන්න ඕනෑ. "වියත්මග" ශපන්වා 

බලයට ආ අය ආදායේ උපදවන හැටි කියන්න කියලා අපි දල්ලා 

සිටිනවා. එශහම නැත්නේ, ආදායේ උපදවන ්රමශේදය වන්ශන් 

සිංහරාජය කපන එකද කියලා අපි අහනවා. එශහම නැත්නේ- 

[බාශා කිරීමක්] අශන්, වැදගත් මහත්මයකු විධියට ඔබතුමා 

හැසිශරන්න කියලා මා කියනවා. පුත්තලම, හලාවත දසස්න් 

ශකොටු ශු්ධශ කරන එකද ආදායේ උපදවන ්රමශේදය කියලා අපි 

අහනවා. එශහම නැත්නේ දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වවස්ථා 

සංශ ෝශනය දවත් කරලා රට ේශල්ච්ඡත්වයට -ආපසස්ට- ශගන 

ගිහිල්ලාද ආදායේ උපදවන්ශන්, එශහමත් නැත්නේ පුරවැසිකම 

අත් හිකන්න බැික අය පාර්ලිශේන්තුවට ශගන එන්න වවසථ්ාව 

ශවනස ්කරලාද ආදායේ උපදවන්ශන් කියලා අපි අහන්න ඕනෑ. 

මතක තබාගන්න, ශේ ශස භාග ආ්ඩඩුශේ පාමු අවුරු්ධශ්ධ ශේ 

රශට් පුරවැසිශයකු රුපියල් 3ව,000කින් දුේපත් කරවනවාය කියන 

එක.  

ශ්ධය ය කර්මාන්ත දියුණු කරනවා කියනවා. නමුත් ශේවැල්, 

පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්රාමීය කර්මාන්ත ප්රවර්ශන රාජ 

ඇමතිතුමාට ශවන් කර තිශබන්ශන් මිලියන හවයි. බිලියන 

1,ව4හක් වන මුළු වියදම සලක්ධදී, ගරු ප්රසන්න රණවීර රාජ 

ඇමතිතුමාට බිලියන 0.0හවයි ශවන් කරලා තිශබන්ශන්. ගරු 

දයාසිික ජයශසේකර රාජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බිලියන 0.0.3යි. 

ඒ කියන්ශන්, මිලියන .3යි. ුණදේ පහසුකේ, බහලුේ අංගන, වරාය 

සැපයුේ පහසුකේ හා ශබෝට්ටු හා නැේ කර්මාන්ත සංවර්ශන රාජ 

ඇමතිතුමාට මිලියන 80යි. [බාශා කිරීමක්] ශේ මුදලින් නැවක් 

තියා ශබෝ ට්ටුවක්වත් හදන්න පුළුවන් ශේවි කියලා අපි නේ 

හිතන්ශන් නැහැ. මුදල් ශවන් කර තිශබන්ශන් ශකොශහේටද කියන 

එක ඔබතුමන්ලා ශසොයා බලන්න කියලා මම ශබොශහොම 

ශග රවශයන් දල්ලා සිටිනවා. 

 
 ුණ දයාසිරි ජයගසේකර ෙහ්තා (බතික්  අත්යන්්ර ගරදි හ්ා 
ගද්ශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 ුණ ගරෝහිණි කුොරි විගේරත්න ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினீ குைொொி ெிசஜரத்ன)  

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

මශේ කථාශවන් පසුව ඔබතුමා ශවලාව ගන්න.  

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගරු දයාසිික ජයශසේකර රාජ අමාතතුමා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 ුණ දයාසිරි ජයගසේකර ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ ගරු මන්ත්රීතුමිය මශේ නම 
සඳහන් කාා. ගරු මන්ත්රීතුමිය, මම ඔබතුමියට  කියන්න කැමැතියි, 
මාස තුනකටයි ශේ මුදල ශවන් කරලා තිශබන්ශන් කියන එක. 

ඔබතුමියට හැශරන්නවත් හේබ ශවන්ශන් නැහැ, මාස තුනක් ගත 
වන ශකොට. [බාශා කිරීමක්] එහාට හැිකලා ශමහාට හැශරන ශකොට 
මාස තුන දවරයි. කලබල වන්ශන් නැතිව දන්න, අපි ඕනෑ 

ශවලාවට ගණන හදාගන්නේ. 

  
 ුණ ගරෝහිණී කුොරි විගේරත්න ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி ெிசஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

අපි මාස තුනක් බලාශගන දන්නේ. බතික් කර්මාන්තය දියුණු 
කරලා ශදනවා නේ, අපිත් කැමැතියි. ඔබතුමා මාස තුන ඇතුාත ඒ 

කටයුත්ත කරන හැටි අපි බලාශගන දන්නවා. අවසාන ව ශයන්, 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාශා කිරීමක්] 

 

 ුණ දයාසිරි ජයගසේකර ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමියට අනිවාර්යශයන් සාිකයක් අරශගන ශදන්නේ. 
 

 ුණ ගරෝහිණී කුොරි විගේරත්න ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி ெிசஜரத்ன) 

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

ලේගල ශමොරගහකන්ද සහ කළු ගඟ ජලා  පිළිබඳව ශේ 

ශවලාශේ කථා කරන්න ඕනෑ. 2008 වසශර් ගත් වැරැදි තීන්දු 
ශහේතුශවන් අද රජයට- 

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමිය, ඔබතුමියට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 

 ුණ ගරෝහිණී කුොරි විගේරත්න ෙහ්ත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி ெிசஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට තවත් විනාඩියක් ශදන්න. 

2008 වසශර් ගත් වැරැදි තීන්දුව අම්ව දදි කා ශමොරගහකන්ද 
සහ කළු ගඟ වාපෘති ශහේතුශකොටශගන, අද රජයට වි ාල බරක් 
වන තත්ත්වයකට වියළි සලාකය පත් ශවලා තිශබනවා. ඒකට 

ශහේතුව ශේකයි. ශමොරගහකන්ද ජලා යට කලින් කළු ගඟ 
ජලා යයි හදන්න නියමිතව තිුදශ්ඩ. නමුත් ශමොරගහකන්ද 
ජලා ය හදලා, තමන්ශේ ජනතාවට වතුර ශගන යන්න ඕනෑ 
කියලා ශහෝ යේ යේ ශහේතු කියලා කළු ගඟ වාපෘතිය පසු කරපු 

නිසා ලේගල ජනතාවට අව  වාික ජලය ලබා ශදන වැේ ටික තව 
වනතුරු හදලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු ඇමතිතුමනි, දඹුල්ල අධිශේගී 

මාර්ගය ගැන මම ඔබතුමාශේ අවශානය ශයොමු කරවනවා. එම 
අධිශේගී මාර්ගය නිසා අවතැන් වන අයට නිසි වන්දි ලබා ශදන්න.  

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමියට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. ගරු ලේලිේ.එච්.එේ. 

ශර්මශසේන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව පටන්ගන්න. 

 

[අ.භා. 6.04] 

 

 ුණ ඩේලිේ.එච්.එම්. ධාර්ෙගසේන ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்ைசசன)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඓතිහාසික ඌව ශවල්ලසශ්සේ, 

ශමොනරාගල දිස්ත්රික්කශේ ජනතා නිශයෝජිතයකු විධියට ශේ 
උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත් ශවලා මුලින්ම සභාව 
අමතන ශේ ශවලාශේ මම දතාම ශග රවශයන් සිහිපත් කරනවා, 

මට ශේ වරම ලබා දීපු වැල්ලවාය, ශමොනරාගල, බිබිල මැතිවරණ 
ශකොට්ෝාසවල මශේ ආදරණීය ජනතාව. මා ශවම්ශවන් දෑත දිුණ 
කා ඒ ආදරණීය මිනිසුන් හැමශදනාටම මශේ ශග රවනීය 

ප්රණාමය පුද කරනවා. ඒ වාශේම, ඔවුන් මා ශකශරහි තැබූ 
වි ව්ාසය දිවිහිමිශයන් ආරක්ෂා කරන බව ද මා ප්රකා  කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පරේපරාශවන් ශ්ධ පාලන උරුමයක් 

නැති, සාමාන ජනතාව අතර ජීවත් වන සාමාන මිනිසකු විධියට 
මා ශේ ගමන ආරේභ කශාේ ුදත්තල ප්රාශ්ධය ය සභාශේ 
සභාපතිවරයා ශලසයි. එදා ඒ ගමන ආරේභ කරන්න මට  ක්තිය 

දුන් මශේ දිස්ත්රික්කශේ ශ්ධ පාලන නායක ගරු රංජිත් ම්ධදුම 
බ්ඩලාර මැතිතුමා සමඟ ශේ සභා ගර්භශේ අසුන් ගන්න ලැබීම 
මා ලද ශග රවයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, බිහි කරලා සති කිහිපයක් පමණක් 

ගත වූ පක්ෂයක් වුණත්, පාර්ලිශේන්තුශේ ප්රශාන විපක්ෂය විධියට 
දතා සාර්ථක පියවරක් තැබූ සමගි ජන බලශේගය පක්ෂශයන් මට 
නාම ශයෝජනා ලබා දීලා පාර්ලිශේන්තුවට එන්න අවස්ථාව උදා 

කර දුන් සමගි ජන බලශේගය පක්ෂශේ නායක, අපශේ නායක 
ගරු සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාටත් මශේ ශග රවය පුද කරනවා. 
[බාශා කිරීමක්] ඒ එදා.  

ුදත්තල ප්රාශ්ධය ය සභාශේ සභාපතිවරයා විධියටත්, ප්රාශ්ධය ය 
සභාශේ විපක්ෂ නායකවරයකු විධියටත්, පාාත් සභා 
මන්ත්රීවරයකු විධියටත් දඳලා පාර්ලිශේන්තුව දක්වා තැබූ සෑම 
පියවරකදීම මා සමග හිටපු ශමොනරාගල දිසත්්රික්කශේ ජනතාව 
ශවම්ශවන් දටු කා යුතු වි ාල වගකීේ ප්රමාණයක් හා යුතුකේ 
ප්රමාණයක් මශේ උර මත පැටවී තිශබන බව මා දන්නවා. 
ශමොනරාගල දිසත්්රික්කශේ ජීවත් වන බහුතරය ශගොවි ජනතාවයි. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ මිනිසුන් වශර්ය සේපන්නව මහ 
ශපොශාොවත් එක්ක සටන් කරන, අේ ර ම්ියට පිච්ශකන, පසු බට 
වන්ශන් නැති, මහ ශපොශාොවට සහ උපන් රටට ණය නැති 
මිනිස්සු.  

අලුත් ආ්ඩඩුශේ අතුරු සේමත ගිණුම මගින් රුපියල් බිලියන 
1,300ක් වියදේ කිරීම සඳහා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතිය 
දල්ලා සිටින ශවලාශේ අශේ ජනතාවශේ හඬ, ඒ ජනතාවශේ 
අව තා දදිිකපත් කිරීම මශේ යුතුකමක්. ශමොනරාගල 
දිස්ත්රික්කශේ අශේ ජනතාවට උරුම වියළි මහ ශපොශාොව සරු 
බිමක් බවට පත් කරන්න තිශබන ප්රශාන බාශාව වතුර ප්ර ්නයයි. 
ශමොනරාගල දිස්ත්රික්කශයන් පත් වුණු මා ඇතුළු මන්ත්රීවරුන් 
6ශදනාශේම වගකීම ඒ ප්ර න්ය විසඳීම සඳහා කටයුතු කිරීමයි. 
පසුගිය කාලශේ කුඹුරු අක්කර ලක්ෂ ගණනකට ජලය සැපයීම 
සඳහා ආරේභ කා කුඹුක්කන් ඔය, නක්කල අමුණ වාපෘතිය ශේ 
පාර්ලිශේන්තුව තුළින් යථාර්ථයක් බවට පත් කරගැනීම අප 
6ශදනාශේම ප්රමු  වගකීම යැයි මම කල්පනා කරනවා. 
විශ ේෂශයන්ම කෘක කර්ම රාජ ඇමතිතුමා අශේ දිස්ත්රික්කශේ 
නිශයෝජිතයකු වීම නිසා ශේ ගැන ආ්ඩඩුශේ අවශානය ශයොමු 
කරවන්න පුළුවන් ශවයි. ඒ වාශේම ද ක ගණනාවක් තිසශ්සේ 
තිශබන, තවමත් විසඳුමක් නැති අලි-මිනිස් ගැටුමට කඩිනේ 
විසඳුමක් දිය යුතු ශවනවා. 

899 900 
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 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසාන ශේශගනයි 
යන්ශන්. 
 

 ුණ ඩේලිේ.එච්.එම්. ධාර්ෙගසේන ෙහ්තා 
(ைொண்புைிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்ைசசன)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  
ශහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

ශේ නිසා වටිනා මිනිස් ජීවිත අකාලශේ නැති ශවනවා වාශේම 

අලි-ඇතුන්ද වි ාල ව ශයන් විනා  ශවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, දදිික කාලය තුා මා අ ්ඩලව ඒ ශවම්ශවන් 
ශේ සභා ගර්භය තුා ශපනී සිටින බව ශේ අවසථ්ාශේ මා  කියන්න 

කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, පිකණත ශ්ධ පාලනඥයකු වූ 
ඔබතුමාටත්, ගරු අග්රාමාතතුමාටත්, මශේ නායක -විපක්ෂ 

නායක- ගරු සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාටත්, මශේ දිස්ත්රික්කශයන් 
ශත්රී පත් වුණු ශසසු නිශයෝජිතයන් පසශ්දනාටත් සුබපතමින් 
මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීාඟට, ගරු බන්දුල ුණණවර්ශන අමාතතුමා. 
 
[අ.භා. 6.0.] 

 
 ුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහ්තා (ගවගළඳ 

අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன - ெர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ශේ රශට් දතිහාසශේ ගමන් මඟ 
ශවනස් කා අශේ සදාදරණීය නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  

ශේ රශට් විවිශ කුමන්ත්රණකාරී බලශේග විසින් බලශයන් පහකා 
අවස්ථාශේ පටන් වවර ශ්ධ පාලනශයන් හැසිරුණු 
ක්ඩලායමකට මුහුණ ශදමින්, එදා සිට අද දක්වාම ජනතාවශේ 

පැත්ශත් සිටගනිමින්  දක්ක ණ ලංකාවට ආලේබරයක් වන ශලසින්  
ඔබතුමා අද කථානායක ුරරයට පත්වී සිී ම ගැන අපි සතුටු 
ශවනවා.   ගරු මහින්ද යාපා අශේවර්ශන ශූරීන්ට ශේ අවස්ථාශේ දී 

අශේ ශග රවය පිිකනමනවා.   

ඒ වාශේම,  නවවන පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කිරීම සඳහා 
ශහෝමාගම ඇතුළු ශකොාල දිස්ත්රික්කශේ  ජනතාව විසින් අපට 
වරේ ලබා දීම සේබන්ශශයන් අශේ ශග රවය, ස්තුතිය, ප්රණාමය 

එම ජනතාවට පුද කරනවා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් 
අමාතතුමා විසර්ජන පනත් ශකටුේපතක් දදිිකපත් කරන ශතක් 
ශේ වසශර් දතිික මාස කිහිපය ශවම්ශවන් අව  මුදල් ශවන්කර 

ගැනීම සඳහා අතුරු සේමත ගිණුමක් දදිිකපත් කර තිශබන ශේ 
අවස්ථාශේ, විපක්ෂය දදිිකපත් කා සමහර ශකෝදනා කිහිපයකට 
මම ශේ ශකටි ශේලාව තුා යේකිසි පිළිතුරක් ලබා දීමට 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
හැටනවලක්ෂයක ජන වරමින් ශේ රට පාලනය කරන්නට භාර 

ගැනීශමන් පසු, රශට් ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාවට පටහැනි කිසිම 
ශදයක් ශනොකර, ශේ රටට අලුත් ශ්ධ පාලන සංසක්ෘතියක් 

හඳුන්වා ශදමින්   ජනතාවශේ පැත්ශත් හිටශගන කටයුතු කාා.  

ශේ රශට් දතිහාසය ශවනස් කිරීම සඳහා අම්පශේය දායකත්වයක් 
ලබා දුන් නායකයකු විධියට එතුමා කටයුතු කරන ශේ අවස්ථාශේ 
ශමතුමන්ලා දිගින් දිගටම එල්ල කරන  ශකෝදනාව තමයි, එතුමා 
පාර්ලිශේන්තුශේ අම්මැතියකින් ශතොරව වැරදි ශලස  මුදල් වැය 

කා බව.  

මම එතුමන්ලාට සඳහන් කරන්න කැමැතියි, 2002.01.01 වැනි 
දා සිට 2002.03.31 දින දක්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය විසින් 

ශමවැනි අවස්ථාවකදී මුදල් වැය කා ආකාරය පිළිබඳ හැන්සා්ග 
වාර්තා පිකහරණය කර බලන්නය කියලා.  ඒ වාශේම, 
2010.0හ.01 වැනි දා සිට 2010.0ව.31 වැනි දා දක්වා කාලය තුා 

ආ්ඩඩු්රම වවස්ථාශේ 1හ0. (3) වවසථ්ාවට අම්ව මුදල් ශවන් 
කා ආකාරය අශයනය කරන්න කියලාත් මා දල්ලා සිටිනවා.  
2020.03.06 වැනි දා සිට මාස තුනකටත්, 2020.06.01 වැනි දා සිට 

2020.08.31 වැනි දා දක්වාත් ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 1හ0. (3) 
වවස්ථාවට අම්ව මුදල් ශවන් කා ආකාරය පිළිබඳ සටහනක් 
මම දදිිකපත් කරනවා. එය වැදගත් සටහනක් වන නිසා  හැන්සා්ග 
වාර්තාවට ඇතුාත් කරන ශලස දල්ලමින් ශේ අවස්ථාශේ දී  

සභාගත කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

විපක්ෂය ශේ ශකෝදනාව දිගින් දිගටම කරමින් 

ශරේෂ්ෝාධිකරණයට ගිය අවස්ථාශේ, ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාවට 
අම්ව මුදල් වියදේ කර තිශබන බැවින්, ශේ නඩු සියල්ලම   
උසාවිශයන් විසිකාාය කියන එක මම ශේ අවසථ්ාශේ දී මතක් 
කරන්නට කැමැතියි.  

ආ්ඩඩු්රම වවසථ්ාශේ 148 වැනි වවස්ථාවට අම්ව මුදල් 
පිළිබඳ තිශබන බලය පාවිච්චි කිරීශේ දී පසුගිය පාර්ලිශේන්තුව 
කටයුතු කර තිශබන ආකාරය පිළිබඳව ගරු නවක මන්ත්රීවරුන්ට 

පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා මම දතාම ශකටිශයන් කරුණු ශදකක්  
පමණක් කියන්න කැමැතියි. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු යහපාලන රජය විසින් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ශනොමඟ යවමින් 201. දී ශමම වාර්තාව - "Report 
of the Committee on Public Finance on Assessment of the 
Fiscal, Financial and Economic Assumptions of the Budget 

2019" - පාර්ලිශේන්තුවට දදිිකපත් කර තිශබනවා.  එහි   8 වන 
පිටුශේ ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:  

"1.1 ශහළිදරේ කර ශනොමැති ශහෝ සැඟවුණු ප්රතිලල සහිත රාජ ආදායේ 

ක්රියාමාර්ග අනාවරණය කර ශනොමැති ශහෝ සඟවා ඇති ආදායේ ශහෝ 

වියදේ ප්රතිලල සහිත රාජ ආදායේ ක්රියාමාර්ග සමහරක් ශේ ශකොටසින් 

දදිිකපත් ශකශර්...... "  

ශේ ගැටලුව සඳහා උදාහරණ කීපයක් තිශබනවා කියලා ශේ 
කමිටු වාර්තාශේ 8වැනි පිටුශේ සඳහන් කරලා තිශබනවා. ඊාඟට, 
එම කමිටු වාර්තාශේ 10වැනි පිටුශේ 1.1.2. (අ)හි ශමශසේ සඳහන් 
ශවනවා:  

"ප්රතිපත්ති ශවනස් කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුව ශනොමග යැවීම."  

"ඔට්ටු සහ සූදු අයබදුවල සංරකක කීපයක දී අයබදු අඩු කිරීේ, නව අමතර 
ගාස්තු ශලස දදිිකපත් කිරීම සලකා බැලීශේ දී, ප්රතිපත්ති ශවනස් කිරීශේ 

දි ානතිය සේබන්ශශයන් පාර්ලිශේන්තුව ශනොමග යැවීමක් අයවැශයන් 

ලබා දී ඇති ශතොරතුරු මිනන් සිදුවී ඇති බව කාරක සභාවට ශපනී ශගොස් 

ඇත."  

ශේ මුළු පාර්ලිශේන්තුවම ශනොමඟ යැේවා කියලා තමයි ශේ 
කමිටු වාර්තාශේ කියන්ශන්.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

[ගරු (ආකාර්ය) බන්දුල ුණණවර්ශන මහතා ] 

එහි 11වැනි පිටුශේ 1.1.2. (ආ)හි ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:  

"රාජ ආදායේ ප්රතිලල පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුව ශනොමඟ යැවීම."  

"අයවැශයන් ලබා දී ඇති ශතොරතුරු මිනන්, ඔට්ටු හා සූදු අයබදු සංශ ෝශන 

කීපයකින් ඇතිවන රාජ ආදායේ ප්රතිලල පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුව 

ශනොමඟ යැවීමක් සිදු වී ඇති බව කාරක සභාවට ශපනී ශගොස් ඇත."  

ඒ නිසා, ශේ පාර්ලි ශේන්තුවට ශබොරු කරලා තිශබන්ශන් අපි 
ශනොශවයි. ශේ උත්තරීතර සභාවට කරුණු සඟවලා තිශබන්ශන් 

අපි ශනොශවයි. ශේ රශට් ජනතාවට විරු්ධශව පාර්ලිශේන්තුව 

හසුරුවා තිශබන්ශන් අපි ශනොශවයි. හංගන්න කිසිම ශදයක් නැති 

අය ශලස, ශේ රට වට්ටලා තිශබන තැනින් නැවත ශගොලගැනීම 

සඳහා වැල පිළිශවාක් එනශතක් තමයි අපි ශේ අතුරු සේමත 

ගිණුම දදිිකපත් කරලා තිශබන්ශන්. මම මුදල් අමාතවරයා 

ශවම්ශවන් වගකීශමන් ප්රකා  කරනවා, 2021 වර්ෂය සඳහා වන 

අය වැය ශල් නය දදිිකපත් කරන්න කලින් ශේ  සියලු ආදායේ, 

වියදේ පිළිබඳ සේපූර්ණ විස්තර අලංුණ කරලා තමුන්නාන්ශසේලාට 

ඕනෑ කරන ආකාරයට ශේ පනත් ශකටුේපත අපි විසර්ජන පනත් 

ශකටුේපතක් ශලස නැවත දදිිකපත් කිරීශේ කටයුත්ත කරන බව. 

ශේ විවාදශේදී කථා කරපු විපක්ෂ නායකතුමා සඳහන් කාා, 

එතුමන්ලාශේ කාලශේ ශේ රට ශස භාගය කරා ශගනශගොස ්

තිශබනවා කියලා.  එශහම නේ ශේ අපි තමයි රට වට්ටලා 

තිශබන්ශන්. එතුමා කථා කශාේ ඒ විධියටයි. මහින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමා 200හදී ශේ රට බාර ගන්නශකොට නිදහස 

ලැුදණු දවශසේ දඳලා ලංකාශේ ජාතික නිෂප්ාදනශේ වටිනාකම 

ඕනෑම වර්ෂයකදී ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන 20ට වලා අඩුයි. 

ඕනෑම වර්ෂයකදී. කාශේ ආ්ඩඩුව තිුදණත්, කවුරු රාජ 

නායකයා වුණත්, නිදහස ලැුදණු දවශසේ දඳලා ශේ රශට් සමසත් 

ක්රියාවලිශයන් ඇති වන නිෂප්ාදනශේ වටිනාකම ශලොලර් බිලියන 

20ට අඩුයි.  

රටක් විධියට අපි 200හන් පස්ශසේ වි ාල ජාතික අර්ුදද 

රාශියකට මුහුණ දුන්නා. උතුරු-නැ ශඟනහිර තිස ් අවුරුදු යු්ධශය, 

සුනාමිශයන් විනා  ශවච්ක ශ්ධශපොා නැවත ශගොලනැඟීම පිළිබඳ 

අභිශයෝගය, ශලෝක  නිජ ශතල් අර්ුදදය, ශලෝක ආහාර අර්ුදදය, 

ශලෝක ූලල අර්ුදදය, රාජ ණය අර්ුදදය, ආර්ිකකය ලැග සිී ශේ 

අර්ුදදය වාශේ සේත මහා අභිශයෝගයකට මුහුණ දුන්ම් ලංකාශේ 

එකම නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පමණයි.  එවැනි 

අභිශයෝග යටශත්ත් අවසානශේ 2014 ශවනශකොට ශේ රශට් 

ජාතික නිෂප්ාදනය ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන ව.යි.   

ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන 20ක් තිුදණු එකට, තව ඇශමිකකාම් 

ශලොලර් බිලියන 20ක් එකතු වුණාම ශලොලර් බිලියන  40යි. එයට 

තව 20ක් එකතු වුණාම ශලොලර් බිලියන  60යි. එයට තව 20ක් 

එකතු වුණාම තමයි ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන 80ක් ශවන්ශන්. 

දැන් කීයද? අවුරුදු හක් යහ පාලන රජය කරලා ජාතික 

නිෂප්ාදනශේ වටිනාකම ඇශමිකකාම් ශලොලර් බිලියන 84යි. ශවන 

ශමොනවාද කියන්න තිශබන්ශන්? රශට් නිෂ්පාදනශේ වටිනාකම 

ශලොලර් බිලියන 20ක් තිුදණු එක, ශලොලර් බිලියන 80ක් කරපු 

ජනාධිපතිවරශයකු සිටි්ධදී, ශලොලර් බිලියන 80ක් තිුදණු එක 

අවුරුදු හක් තිස්ශසේ යහ පාලනයක් කරලා වැඩි වුශ්ඩ ශලොලර් 

බිලියන 4කින් නේ, ශේ රටට  කරලා තිශබන්ශන් ශමොනවාද 

කියලා තමුන්නාන්ශසේලාට ශත්ශරනවා ශන්ද?   

ඒ විතරක් ශනොශවයි.  201හදී රශට් ආර්ිකක වර්ශන ශේගය 
සියයට හයි ගරු ලක්ෂ්මන් කිිකඇල්ල මන්ත්රීතුමනි. 2016දී රශට් 

ආර්ිකක වර්ශන ශේගය සියයට 4.හට අඩු ශවලා තිශබනවා. 201වදී 

එය සියයට 3.6ට අඩු ශවලා තිශබනවා. 2018දී සියයට 3.3ට අඩු 
ශවනවා. 201.දී රශට් ආර්ිකක වර්ශන ශේගය සියයට 2.3ට අඩු 
ශවනවා. ලංකාශේ ආ්ඩඩුවක් අ ්ඩලව තමන්ශේ කාලය තුා 
ආර්ිකක වර්ශන ශේගය පහා වට්ටපු ලංකා දතිහාසශේ එකම 

ආ්ඩඩුව පසුගිය ආ්ඩඩුවයි කියලා තමුන්නාන්ශසේලා වාර්තාවක් 
පිහිටුවා තිශබනවා. මම ඕනෑම ශකශනකුට අභිශයෝග කරනවා, 
පුළුවන් නේ ලංකා දතිහාසශේ  වර්ෂශයන් වර්ෂයට හැමදාම 

ආර්ිකක වර්ශන ශේගය අඩු ශවච්ක ආ්ඩඩුවක් ශපන්වන්න 
කියලා. පුළුවන් නේ ඒ දලක්කේ ශපන්වන්න කියලා මම 
කියනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, මහින්ද මහත්මයා 201හදී රට බාර 

ශදනශකොට ලංකා ශේ ඒකපු්ධගල ආදායම ඇශමිකකාම් ශලොලර් 
3,81.යි. 2016දී තමුන්නාන්ශසේලා ආ්ඩඩු කාා. එතශකොට 
ඒකපු්ධගල ආදායම ඇශමිකකාම් ශලොලර්  3,841යි. 201වදී 

ලංකාශේ ඒක පු්ධගල ආදායම ඇශමිකකාම් ශලොලර් 3,88.යි. 
201.දී එය ඇශමිකකාම් ශලොලර් 4,0ව.යි. ඇශමිකකාම් ශලොලර් 
3,81.ක්ව තිුදණු අශේ රශට් ඒක පු්ධගල ආදායම ඇශමිකකාම් 
ශලොලර් 4,0ව. වනතුරු ශගනාවා. නමුත්, 201.දී එය ඇශමිකකාම් 

ශලොලර් 3,8හ2ක් වුණා. ඒ කියන්ශන්, අශේ ඒක පු්ධගල ආදායම 
අඩු වුණා. බලන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ  මහත්මයා ශේ රට භාර 
ශදනශකොට රශට්  ඒක පු්ධගල ආදායම ඇශමිකකාම් ශලොලර් 

3,81.යි. තමුන්නාන්ශසේලා 3,8හ2 දක්වා වැඩි කශාේ අන්න ඒ ඒක 
පු්ධගල ආදායමයි. එතශකොට, අවුරුදු හටම ඒක පු්ධගල ආදායම 
වැඩි ශවලා තිශබන්ශන්, ඇශමිකකාම් ශලොලර් 33කින් විතරයි. 

ශේක තමයි සමස්ත ආර්ිකකශේ කතන්දරය. තමුන්නාශන ්සේලා රට 
සේපූර්ණශයන් පහාට වැට්ටුවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මුදශල් අගය ස්ථාවර කරන්න ඕනෑ 

රටක, ලංකා දතිහාසශේ වැඩිශයන්ම රුපියල මස්තබාල්දු කශාේ 
ඒ ආ්ඩඩුව මිනන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා රට භාර 
ගන්නශකොට ශලොලර් එකකට ශගේශේ රුපියල් 10හයි. අවුරුදු 

10ක් රශට් ආ්ඩඩු කරලා අවසන් ශවනශකොටත් අපි ශලොලරයට 
ශගේශේ රුපියල් 131යි. ඒ අම්ව, අවුරුදු 10කටම ශලොලරයට 
වැඩිපුර ශගේශේ රුපියල් 26යි. තමුන්නාන්ශසේලා අපට රට භාර 
ශදනශකොට ශලොලරයට  රුපියල් 182ක් ශගේවා. අවුරුදු හක් තුාදී 

ශලොලරයට රුපියල් හ1ක් වැඩිපුර ශගවන්න සි්ධශ වුණා.  ලංකාශේ 
ශේ විධියට රුපියල බාල්දු වුශ්ඩ කවදාද? අපි යූඑස් ශලොලර් 
මිලියන 8.2ක සංචිත භාර දුන්නා. තමුන්නාන්ශසේලා ඒ සංචිත 

කලා වට්ටලා  ඒක යූඑස් ශලොලර් මිලියන 6ක් දක්වා අඩු කාා. 

එතුමන්ලා ණය බර ගැනත් කථා කාා. ශේ රට ණය උුණශල් 

අන්තිම දක්වාම හිර  කශාේ තමුන්නාන්ශසේලායි. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා රට භාර ගන්නශකොට අශේ රශට් මුළු ණය ප්රමාණය 

ට්රිලියන 2යි. රුපියල් මිලියනවලින් කිේශවොත්, හිකයටම රුපියල් 

මිලියන 2,222යි. අවුරුදු 10ක් තුාදී, උතුරු, නැ ශඟනහිර යු්ධශය 

කරලා, යු්ධශශයන් පසුව  උතුරු වසන්තය, නැ ශඟනහිර උදානය  

වැනි වැල පිළිශවාවල් ක්රියාත්මක කරලා, රශට් මංමාවත් හදලා, 

විදුලිය ලබාදීලා, ජල බසන්ා ජලප්රවාහන ්රම ඇති කරලා, 

වරායවල් හදලා, නැේ ශතොටුපාවල් හදලාත් ණය බර වැඩි වුශ්ඩ 

ට්රිලියන වක් වනතුරු විතරයි.  මුලින්ම ණය බර තිුදශ්ඩ  ට්රිලියන 

ශදකයි. එය ට්රිලියන ව දක්වා වැඩි වුණා. අපි අවුරුදු 10ටම ණය 

ගත්ශත් ට්රිලියන හයි.   

දැන් ශනොපිය වූ ණය ප්රමාණය ට්රිලියන 13යි. අවුරුදු හට 

තමුන්නාන්ශසේලා ට්රිලියන 6ක් ණය ව ශයන් ගත්තා. මහින්ද 

රාජපක්ෂ  මහත්මයා අවුරුදු 10කටම ගත්ශත් ට්රිලියන හයි. 

තමුන්නාන්ශසේලා අවුරුදු හට ට්රිලියන 6ක් ණය ගත්තා. එය 

ගත්ශත්ත්   පුදුම ආකාරයකට.  

903 904 
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ස්වවරී බැඳුේකර - Sovereign Bonds - නිකුත් කරලා,  mar-

ket එකට ගිහිල්ලා  අපි ඒවා market එශක් විකුණනවා. ශේක 
අශේ ආ්ඩඩුව තමයි පටන් ගත්ශත්. 2010දී අපි ඇශමිකකාම් 
ශලොලර් බිලියන එකක දස අවුරුදු Sovereign Bond එකක් issue 
කාා. 2011දීත් බිලියන එකක ස්වවරී බැඳුේකර නිකුත් කාා, 

2012දීත් බිලියන එකක සව්වරී බැඳුේකර නිකුත් කාා. 2013දී 
Sovereign Bonds නිකුත් කශාේ නැහැ. 2014දී බිලියන 1,හ00ක 
බැඳුේකර නිකුත් කාා. මහින්ද රාජපක්ෂ රජය මුළු කාලය තුාම 

ස්වවරී බැඳුේකර නිකුත් කරලා ණය ව ශයන් අරශගන 
තිශබන්ශන් බිලියන 4.හයි. තමුන්නාන්ශසේලා ශමොකද කශාේ? 
201හදී  2,1හ0ක් ගත්තා. 2016දී  600ක් ගත්තා. 201වදී 1,හ00ක් 

ගත්තා. 2018දී 2,හ00ක් ගත්තා. 201.දී  3,400ක් ගත්තා. 
තමුන්නාන්ශසේලා Sovereign Bondsවලින් විතරක් ඇශමිකකාම් 
ශලොලර් බිලියන 10.1හක් අරශගන තිශබනවා. ශමශහම කරපු 

ආ්ඩඩුවක් දතිහාසශේ තිශබනවාද?  Sovereign Bondsවලට 
ආපසු ශගවන ශකොට bullet payments කරන්න ඕනෑ  එක සැශර් 
ශලොලර් කුට්ටිය යවන්න ඕනෑ. කල් පිශරනශකොට 2,1හ0ක් එක 
සැශර් ශගවන්න ඕනෑ   3,400ක් එක සැශර් ශගවන්න ඕනෑ. රටක් 

ශේ විධියට ශගවන්ශන් ශකොශහොමද? 

ශේ විධියට ඇති කර තිශබන විශ්ධ  විනිමය අර්ුදදශේ 
ප්රමාණය දලක්කේවලින් කියන්න බැික තරේ දරුණු ශලොලර් 

අර්ුදදයක් හා ණය අර්ුදදයක් දක්වා තමුන්නාන්ශසේලා ශගනැත් 
තිශබනවා.  අවුරු්ධදකට බිලියන එකක ස්වවරී බැඳුේකර නිකුත් 
කා රටක ශේ විධියට 3.4ක් අරශගන තිශබන්ශන් ශපොඩි 

ශපොලියකට ශනොශවයි. ජාතන්තර ශවශාඳ ශපොශාේ සමහර 
බැඳුේකර අරශගන තිශබන්ශන්  ව.හක ශපොලියකට. ශමතැනදී ගරු 
මන්ත්රීවරශයක් කිේවා, ඒ සංචිත ඇශමිකකාවට උගස් තියලා 

තිශබනවා කියලා. කිසිම උගස් තැබිමක්  කරලා ශනොශවයි ශේවා 
අරශගන තිශබන්ශන්.  Sovereign Bonds issue කරනශකොට හැම 
දාම ශවශාඳ ශපොාට ගිහිල්ලා ඒ ශවශාඳ ශපොශාේ වි ව්ාසය මත 

තමයි එහි ශපොලී අම්පාතය තීරණය ශවන්ශන්. ඒක කාා. 

ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ශේ රට භාර ගන්නශකොට 
කලා වට්ටන ලද ආර්ිකකයක් තිුදණු බව අද එතුමන්ලා අමතක 
කරලා  තිශබනවා. අද මිනිසුන්ට ණය වාිකක හා ශපොලිය ශගවා 

ගන්න විධියක් නැහැ.  Leasingවල payments arrears ශවලා 
තිශබනවා. මිනිසුන්ට බදු ශගවන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි  රජය 
භාරශගන අපි පාමුශවන්ම අවුරු්ධදක් යනශතක් ශවන්ශ්ධසි නතර 

කශාේ. අපි බදු සියල්ල අත් හැිකයා. ශමොකද,  බදු ශගවන්න නේ 
මිනිසුන් ජීවත් ශවන්න ඕනෑ  හුසම් ගන්න ඕනෑ. ශේ බදු දලයම 
කරනශකොට අපි උසාවියට ගියා.  ශේ විධියට ජනතාව මත 

අසීමිතව බදු පනවන්න එපා කියලා අපි ශරේෂෝ්ාධිකරණයට ගිහින් 
තීන්දු ගත්තා. බදු බර උසුලාගත ශනොහැකි ජනතාව තමන්ශේ 
කර්මාන්ත, වාපාර ශේරා ගැනීමට තිශබන අවසාන අවස්ථාව 

ශලස සලකා තමයි ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඡන්දය 
දුන්ශන්. ඒ නිසා අපි බදු සහන මල්ලක් දුන්නා  ණය සහන 
මල්ලක් දුන්නා. එශහම දීශගන එනශකොට තමයි ශකොවි්ග-1. 
වසංගතයට ශේ රට ශගොදුරු වුශ්ඩ.  

ශලෝක දතිහාසය තුා ඇති වුණු දරුණුම ශේදවාකකය තමයි,  
ශකොවි්ග-1. වසංගතය. ශේ වන විට  ශලෝකය පු රා මිලියන 24ක් වූ 
ජනතාවකට ශකොවි්ග-1. ආසාදනය ශවලා තිශබනවා. ශේ 

වසංගතශයන් දැනට ශලොව පුරා මිය ගිය සං ාව 821,000ක් 
කියලා  වාර්තා ශවලා තිශබනවා. ශමම වසංගත තත්ත්වය නිසා 
ඇශමිකකා එක්සත් ජනපදශේ රැකියා අහිමි වුණු ප්රමාණය මිලියන 

46ක්. ශේ ශහේතුශවන් බ්රිතානශේ වාපාර  21,000ක් වැසී ශගොස ්
තිශබනවා. ජීනිවාහි අන්තර්ජාතික කේකරු සංවිශානය කියනවා,  
ලක්ෂ හ0ක පිිකසකට රැකියා නැති ශවනවා කියලා. එයින් මිලියන 

26වක් අවුරුදු 1හ-24 අතර වයස් කා්ඩලශේ සිටින තරුණ අය.  

ශමශහම විනා යක් ශලෝකශේ කවදාවත් සිදු  ශවලා නැහැ. ුණවන් 

යානා ගමන් කිරීම නතර ශවලා තිශබනවා  නැේ ගමනාගමනය 
නතර ශවලා තිශබනවා  වාපාර වැසී ශගොස ් තිශබනවා  
කර්මාන්ත නතර ශවලා තිශබනවා. ශේ විධියට අඩිශයන් අඩිය 
ශලෝක ආර්ිකකය කලා වැී  තිශබන තත්ත්වයක් තුා ජාතන්තර 

ූලල අරමුදල - IMF - ශේ අර්ුදදශයන් ගැලවීම සඳහා යූඑස ්
ශලොලර් ට්රිලියන එකක් දුේපත් රටවල් 60කට දුන්නා. නමුත් අපට 
ඒක ලැුදශ්ඩ නැහැ. 

 

අද වන විට අශේ රශට් ආර්ිකකශේ වර්ශනය ගැන එතුමන්ලා 
ප්ර න් කරනවා. 2020දී ඇශමිකකා එක්සත් ජනපදශේ ආර්ිකක 
වර්ශන ශේගය  ඍණ 8.0ක් ශලසයි පුශරෝකථනය කර 
තිශබන්ශන්; ජර්මනිශේ   ඍණ ව.8යි; ප්රං ශේ ඍණ 12.හයි; 

එක්සත් රාජශානිශේ ඍණ 10.2යි; ජපානශේ ඍණ හ.8යි; 
දන්දියාශේ ඍණ 4.හයි; රුසියාශේ ඍණ 6.6යි. නමුත් ලංකාශේ 
ආර්ිකක වර්ශන ශේගය දහාට ශේන්න කියනවා. මුළු ශලෝකයම 

කලා වැටිලා තිශබන ශකොට, මුළු ශලෝකශේම ආර්ිකක ඍණ 
ශවනශකොට ලංකාශේ ආර්ිකක වර්ශන ශේගය ශන කරන්න 
පුළුවන් නේ, ලංකාව ශලෝක බලවතා ශවනවා ශන්. ශලෝකශේ 

මහා බලවතුන් බිඳ වැශට්ධදි, අශේ රජය ජනතාව ශවම්ශවන් 
ශමොන තරේ ශ්ධවල් කාාද? ශේ ර ශට් ජාතික ආරක්ෂාව 
සලසන්න බැික වූ ආ්ඩඩුව ශවම්වට, අහවල් දවශසේ, අහවල් 

ශේලාවට, අහවල් තැනට සහරාන් ගහනවා කිය්ධදීත් නිදාශගන 
හිටපු ආ්ඩඩුව ශවම්වට ශගෝෝාභය රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ප්රමු  ආ්ඩඩුව පත් ශවලා,  ඇසක් රකිනවා වාශේ ශකොවි්ග-1. 

වසංගතශයන් ශේ රශට් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීශේ වගකීම දෂ්ට 
කරලා තිශබනවාය කියන කාරණයත් මා මතක් කරනවා. 

ඒ නිසා පරණ අතීතය අමතක කරලා, විනා  කා රට 
ශගොලනැඟීම සඳහා වන, "ශස භාගශේ දැක්ම" ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය ක්රියාත්මක කිරීමට ශ්ධ පාලන පක්ෂ, පාට ශේදශයන් 
ශතොරව අත්වැල් බැඳශගන වැල කිරීමට එකතු ශවන්න කියා 
ආරාශනා කරමින්, මශේ වකන කිහිපය ශමයින් සමාේත කරනවා. 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සාා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 
 

ගද්ශීය ාාණ්ඩා ාර බිල්පත් ආඥාපනත: 

ගයෝජනාව 
உள்ளூர் திமறசசொி உண்டியல்கள் 

கட்டமளச் சட்டம்: தீர்ைொனம் 
LOCAL TREASURY BILLS ORDINANCE:                       

RESOLUTION  
 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව දදිිකපත් 

කරනවා: 

 "ශමයට ශපර ශයෝජනා මිනන් අවසර ශදන ලද මුදලට වැඩිමනත් 

ව ශයන් රුපියල් බිලියන වහ0 (රු.වහ0,000,000,000)කට  ශනොවැඩි 

මුදලක් ශ්රී ලංකාශේදී ශ්රී ලංකා ආ්ඩඩුශේ භා්ඩලාගාර බිල්පත් නිකුත් 

කිරීශමන් ණයට ගැනීමටත්, එම කාර්යය සඳහා (41ව වන අධිකාිකය වන) 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශ්ධය ය භා්ඩලාගාර බිල්පත් ආඥාපනශත් 2(1) වගන්තියට යටත්ව අව  

සියළුම අවසර මුදල් අමාතවරයාට දීමටත්, ශමම පාර්ලිශේන්තුව තීරණය 

කරයි." 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සාා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තැබීමට ශපර මම ශේ 

කාරණය කියන්න ඕනෑ. ගරු  ශප්රේමලාල් ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා අද 
දින පා ර්ලිශේන්තුවට කැඳවා ශගන එන ශලස ඔබතුමා අද උශ්ධ 
නිශයෝගයක් දුන්නා. නමුත් ඒ ගරු මන්ත්රීතුමා අද   ශේ සභා 

ගර්භයට කැඳවා ශගනවිත් නැහැ. දැන් අතුරු සේමත ගිණුම 
සේබන්ශශයන් වූ විවාදය අවසන් ශවලා, එය සේමත ශවලාත් 
අවසානයි. අශේ රජය ශවම්ශවන් මම ඒ සේබන්ශව දතා 
ඕනෑකමින් දැන ගන්නට කැමතියි. එතුමා ජනතාව පත් කා 

මන්ත්රීවරශයක්. ඔබතුමාශේ නිශයෝගය එශලස ක්රියාත්මක 
ශනොකර සිී මට පුළුවන්ද කියන එකයි මම විමසන්ශන්. 

 
 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ශනොශවයි, සැේතැේබර් 08වැනි දා උශ්ධ එතුමා 

කැඳවාශගන එන්න කියලා අපි බන්ශනාගාර ශකොමසාිකස්වරයාට 
දැන්වූවා. අද හවස ් වරුශේ  දිවුරුම ශදන්න එතුමාට අවස්ථාවක්  
නැහැ. 

 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහ්තා  
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සැේතැේබර්  08වැනි දින  ගරු ශප්රේමලාල් ජයශසේකර මැතිතුමා 

සභා ගර්භයට පැමිශණන බව දන්වා සිටිනවා?  
 

 ුණ කාානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එදින එතුමා කැඳවාශගන එන  ශලස තමයි බන්ශනාගාර 

ශකොමසාිකසව්රයාට අපි  දන්වා යවා තිශබන්ශන්. 

 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 

 
එකල්හි  ගේලාව අ.ාා. 6.30 වූගයන්  ුණ කාානායකතුො විසින් 

ප්රශ්්නය ගනවවිෙසා පාර්ලිගම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිගම්න්තුව ඊට අනුකූලව  2020  සැප්තැම්බර් 08 වන 

අඟහ්ුණවාදා අ.ාා. 1.00 වන ගතක් කල් ගිගේ ය. 
 

அப்தபொழுது, பி.ப. 6.30 ைணியொகிெிடசெ ைொண்புைிகு சபொநொயகர் 

அெர்கள் ெினொ ெிடுக்கொைசலசய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமெத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம்,  2020 தசப்தரம்பர் 08, 

தசவ்ெொய்க்கிழமை பி.ப. 1.00 ைணிெமர  ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 
 

It being 6.30 p.m.,THE  HON. SPEAKER adjourned Parliament 
without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 08th 
September, 2020.  
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සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මු්රණය සඳහා ස්වකීය කථාවල නිවැරදි කා යුතු තැන් දක්වම් ිකසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කා යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශනොදක්මවා  

හ්ැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் செண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy.  
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හ්ැන්සාඩ් වාර්තා  

ගකවළඹ 5  ගපවල්ගහ්ේන්ග වඩ  කිුණළපන පාර  අුංක 163 දරන සා්ානගයහි පිහිටි 

රජගේ ප්රවෘත්ති ගදපාර්තගම්න්තුගේ පිහිටි රජගේ ප්රකාශ්න කාර්යාුංශ්ගයන්  
මිල දී  ත හ්ැක. 

 

ගෙෙ හ්ැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  
බා ත හ්ැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்சஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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