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(ஹன்சொட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 
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පූ. ංා. 10.00ට පාර්ලිවපතන්තුව රැසව විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මි න්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அகபவர்தன] 

தலலலை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

කථානායකතුමාවේ සහතිකය 
சபொநொயகரது சொன்றுலர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලුකා රජාාතාන්්රික සමාජාවරයා ද ජානකජාශආ ්ඩුක්රම 

වරයයවරයස්ථාශ  9  වරයයවරයස්ථාවරය රකාකවරය  020  ූලලි    ිනන ම’විසින් 

පහත සඳහන් පනඅඩ ශකටුේපඅඩවරයල සහතිකය සටහන් කකන ලන 

බවරය නීම්ේ  දමට කීමීඅඩශතමි. 

 අපකාධ නක් විධාන සුග්රහය (සුශ ෝධන) 

 වරයධ දමට සහ අනි අඅඩ කෘක  අමාම්ෂික ශහෝ නින්ිනත 
සීළකීමට ශහෝ නඬුවරයේවරයලට එශකහිවරය වූ සේමුතිය 
(සුශ ෝධන) 

 
II 

 
පාර්ලිවපතන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සංා රැසවවීම 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  
   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිබඳ  කාකක සභාශ  රැස්වීමක් 020  

ූලලි මස   වරයන සඳුනා  එනේ අන ිනන අපක භාන 0.22ට කාකක සභා 

කාමක අුක 20හි ද පීවරයීඅඩවීමට නියමිත බීවින්  ඊට පීමිණ 

සහභාගි වරයන ශලස නරු සාමාජික මන්ත්රීවරයරුන් සිය ද ශනනාටම 

ශමයින් නීම්ේ  දමට කීමීඅඩශතමි. 

විගණකාධිපතිවරයාවේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்லக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

A 
 

I 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලුකා රජාාතාන්්රික සමාජාවරයා ද ජානකජාශආ ්ඩුක්රම 

වරයයවරයස්ථාශ    (()) වරයයවරයස්ථාවරය රකාකවරය - 

• 2018 මුනල් වරයර්ෂය සඳහා විනණකාධිපතිවරයකයාශේ 

වරයාර්තාශ  සි වරයීනි කාඩුගශආ XV ශකොටස; සහ 

• 201  මුනල් වරයර්ෂය සඳහා විනණකාධිපතිවරයකයාශේ 

වරයාර්තාශ  පළමුවරයීනි කාඩුගශආ XXV හා XXVI 
ශකොටස ් සි වරයීනි කාඩුගශආ XII ශකොටස සහ හයවරයීනි 
කාඩුගශආ XX, XXI, XXII  හා XXIII ශකොටස ් මම 
ඉිනරිපඅඩ කකමි. 

 

ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා (විවද්ශ අමාතය සහ 

පාර්ලිවපතන්තුවේ සංානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அலைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சலப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign  and 
the Leader of the House of Parliament) 
නරු කථානායකතුමනි  "එකී වරයාර්තා මුද්රණය කළ යුතුය" යි 

මම ශයෝජානා කකමි.  
 

ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තා මුද්රණය ක  යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்லககள் அச்சிடப்படக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 
 

 

II 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලුකා රජාාතාන්්රික සමාජාවරයා ද ජානකජාශආ ්ඩුක්රම 

වරයයවරයස්ථාශ    (()) වරයයවරයස්ථාවරය රකාකවරය විනණකාධිපතිවරයකයාශේ 

වරයාර්තාශ  අටවරයීනි කාඩුගශආ සුළු හා මධය පරිමාණ සහල් 

ශමෝල් හිමිකරුවරයන් සඳහා ණය සහන ලබා  දශේ වරයීගසටහශන් 

කාර්ය සාධනය සේබන්ධ විශ තෂ විනණන වරයාර්තාශ  - II ශකොටස 

මම ඉිනරිපඅඩ කකමි. 
 

ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නරු කථානායකතුමනි  "එකී වරයාර්තාවරය මුද්රණය කළ යුතුය"යි 

මම ශයෝජානා කකමි.  
 

ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය ක  යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்லக அச்சிடப்படக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

1961 1962 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

B 
 

I 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලුකා රජාාතාන්්රික සමාජාවරයා ද ජානකජාශආ ්ඩුක්රම 

වරයයවරයස්ථාශ    (()) වරයයවරයස්ථාවරය රකාකවරය - 

• 20 8 මුනල් වරයර්ෂය සඳහා විනණකාධිපතිවරයකයාශේ 

වරයාර්තාශ  ශනවරයීනි කාඩුගශආ XXXII ශකොටස; සහ 

• 201  මුනල් වරයර්ෂය සඳහා විනණකාධිපතිවරයකයාශේ 

වරයාර්තාශ  ශනවරයීනි කාඩුගශආ XXIII ශකොටස සහ 

නවරයවරයීනි කාඩුගශආ XVI ශකොටස මම ඉිනරිපඅඩ කකමි. 
 
ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නරු කථානායකතුමනි  "එකී වරයාර්තා මුද්රණය කළ යුතුය" යි 

මම ශයෝජානා කකමි.  

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තා මුද්රණය ක  යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்லககள் அச்சிடப்படக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 

 
II 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලුකා රජාාතාන්්රික සමාජාවරයා ද ජානකජාශආ ්ඩුක්රම 

වරයයවරයස්ථාශ    (()) වරයයවරයස්ථාවරය රකාකවරය විනණකාධිපතිවරයකයාශේ 

වරයාර්තාශ  - 

• මහා භාකකාකතීන ශවරයත පවරයකා ඇති බූනල් ශේපළ 

කළමනාකකණය සේබන්ධවරය ඇනයීම සේබන්ධ විනණන 
වරයාර්තාශ  - අටවරයීනි කාඩුගශආ III ශකොටස; සහ  

• ජාාතික විනණන කාර්යාලය ශවරයත 02   අශනෝසත්ු 2  ිනන 

සිට 0202 ූලලි 3  නක්වරයා ලීබී ඇති මහජාන නිශයෝජාන සහ 
එහි වරයර්තමාන තඅඩඅඩවරයය සේබන්ධ විනණන වරයාර්තාවරය මම 
ඉිනරිපඅඩ කකමි. 

 

ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නරු කථානායකතුමනි  "එකී වරයාර්තා මුද්රණය කළ යුතුය" යි 

මම ශයෝජානා කකමි.  

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තා මුද්රණය ක  යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
அறிக்லககள் அச்சிடப்படக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 

ලිපි වේඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ව ොන්සවටන් ප්රනාන්ු  මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශවවවේ ප්රධාාන සගවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொலலகள் 

அலைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ககொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
නරු කථානායකතුමනි  අග්රාමාතය  ්ර්ිකක රතිපඅඩති හා 

සීලසුේ ක්රියාඅඩමක කිරීශේ අමාතය  ුදේධ ාසන  ්නමික හා 

සුස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ නානරික සුවරයර්ධන හා නිවරයාස 

අමාතයතුමා ශවරයම්ශවරයන් මම පහත සඳහන් වරයාර්තා සහ නියමය 

ඉිනරිපඅඩ කකමි. 

(i) 2018 සහ 02   වරයර්ෂ සඳහා ශ්රී ලුකා ්ශයෝජාන 
මඩුගලශආ වරයාර්ෂික වරයාර්තා; සහ 

(ii) 2008 අුක  ( නකන රශමෝපාය සුවරයර්ධන වරයයාපෘති පනශඅඩ 
3(() වරයනන්තිය යටශඅඩ මුනල් අමාතයවරයකයා විසින් පනවරයන 
ලදුවරය 020  අශරතල්     ිනනීති අුක 000(/0 නකන අති විශ තෂ 
නීසට් පත්රය සහ එම නීසට් පත්රය සු ශ ෝධනය කකමින් 
0228 අුක  ( නකන රශමෝපාය සුවරයර්ධන වරයයාපෘති පනශඅඩ 
3(() වරයනන්තිය යටශඅඩ 020  ූලලි 2) ිනනීති අුක 003 /   
නකන අති විශ තෂ නීසට් පත්රශආ පළ කකන ලන නියමය. 

එම වරයාර්තා සහ නියමය කජාශආ මුනල් පිළිබඳ කාකක සභාවරය 

ශවරයත ශයොමු කළ යුතුයීයි මම ශයෝජානා කකමි.    

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 2019 වරයර්ෂය සඳහා ශීර්ෂ අුක 2( - උපරිමාධිකකණශආ 
(විනි ච්යකාකවරයරු) කාර්ය සාධන වරයාර්තාවරය.- [අග්රාමාතය  ්ර්ිකක 
රතිපඅඩති හා සීලසුේ ක්රියාඅඩමක කිරීශේ අමාතය  ුදේධ ාසන  
්නමික හා සුසක්ෘතික කටයුතු අමාතය සහ නානරික සුවරයර්ධන හා 
නිවරයාස අමාතයතුමා ශවරයම්වරයට නරු ශජාොන්සට්න් රනාන්දු මහතා]  

 

සංාවපතසය මත තිබිය යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගුණ ව ොන්සවටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමනි  ශසෞඛ්ය අමාතයතුමිය ශවරයම්ශවරයන් මම 

020  පරිපූකක ඇස්තශේන්තුවරය ඉිනරිපඅඩ කකමි. 

එම පරිපූකක ඇස්තශේන්තුවරය කජාශආ මුනල් පිළිබඳ කාකක 

සභාවරය ශවරයත ශයොමු කළ යුතුයීයි මම ශයෝජානා කකමි.    

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 2020 වරයර්ෂය සඳහා විසිතුරු මසුන්  මිරිිනය මඅඩසය හා ඉසස්න් ඇති 
කිරීම  ධීවරයක වරයකාය සුවරයර්ධන  බහුිනන ධීවරයක කටයුතු හා මඅඩසය 
අපනයන කාජාය අමාතයාු ශආ වරය ාාර්ෂික කාර්ය සාධන වරයාර්තාවරය.- 
[ධීවරයක  අමාතයතුමා ශවරයම්වරයට නරු ශජාොන්සට්න් රනාන්දු මහතා]  

 

සංාවපතසය මත තිබිය යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

1963 1964 



2021 ූලලි    

ගුණ (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා (වවව ඳ 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அலைச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමනි  02 9 වරයර්ෂය සඳහා ශපොල්ශනොල්ල 

ජාාතික සමුපකාක සුවරයර්ධන ්යතනශආ වරයාර්ෂික වරයාර්තාවරය මම 

ඉිනරිපඅඩ කකමි. 

එම වරයාර්තාවරය ශවරයළඳ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාු යීය උපශේ ක 

කාකක සභාවරය  ශවරයත ශයොමු කළ යුතුයීයි මම ශයෝජානා කකමි.    

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ සී.බී. ර කනායක මහතා (වන ජීවී හා වන සගරක්ෂණ 

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

பொதுகொப்பு அலைச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමනි  02 9 සහ 02 8 වරයර්ෂ සඳහා කාජාය නීවරය 

සුස්ථාශ  වරයාර්ෂික වරයාර්තා මම ඉිනරිපඅඩ කකමි.  

ශමම වරයාර්තා වරයනජීවී හා වරයන සුකක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාු යීය උපශේ ක කාකක සභාවරය  ශවරයත ශයොමු කළ 

යුතුයීයි මම ශයෝජානා කකමි.     

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ වකවහළිය රඹුක්වැේල  මහතා ( නමාධාය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - தவகுசன ஊடக 

அலைச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමනි  02 8 වරයර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ස්වරයාධීන 

රූපවරයාහිනි මාධය ජාාලශආ වරයාර්ෂික වරයාර්තාවරය මම ඉිනරිපඅඩ කකමි. 

ශමම වරයාර්තාවරය ජානමාධය කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාු යීය 

උපශේ ක කාකක සභාවරය  ශවරයත ශයොමු කළ යුතුයීයි මම ශයෝජානා 

කකමි.    

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 2020 වරයර්ෂය සඳහා තීපීල් ශනපාර්තශේන්තුශ  කාර්ය සාධන 
වරයාර්තාවරය.- [නරු ශකශහළිය කඹුක්වරයීල්ල මහතා] 

 
සංාවපතසය මත තිබිය යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගුණ ව ොන්සවටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමනි  කාජාය ශසතවරයා  පළාඅඩ සභා හා පළාඅඩ 

පාලන අමාතයතුමා ශවරයම්ශවරයන් මම 02   වරයර්ෂය සඳහා ශ්රී ලුකා 

සුවරයර්ධන පරිපාලන ්යතනශආ වරයාර්ෂික වරයාර්තාවරය ඉිනරිපඅඩ කකමි. 

ශමම වරයාර්තාවරය කාජාය ශසතවරයා  පළාඅඩ සභා හා පළාඅඩ පාලන 

කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාු යීය උපශේ ක කාකක සභාවරය ශවරයත 

ශයොමු කළ යුතුයීයි මම ශයෝජානා කකමි.   

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ ව ොන්සවටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමනි  මුනල් අමාතයතුමා ශවරයම්ශවරයන් මම 

020  වරයර්ෂය සඳහා මුනල් අමාතයාු ශආ වරයසක මීන ්ලය තඅඩඅඩවරයය 

පිළිබඳ වරයාර්තාවරය  ඉිනරිපඅඩ කකමි. 

ශමම වරයාර්තාවරය කජාශආ මුනල් පිළිබඳ කාකක සභාවරය  ශවරයත ශයොමු 

කළ යුතුයීයි මම ශයෝජානා කකමි.   

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020 වරයර්ෂය සඳහා පසුනාමී ග්රාමීය රශේ  සුවරයර්ධන සහ නෘහා්රිත 

සඅඩඅඩවරය පාලන හා සුළු ්ර්ිකක ශභෝන වරයනා රවරයර්ධන කාජාය අමාතයාු ශආ 

කාර්ය සාධන වරයාර්තාවරය.-[ කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා ශවරයම්වරයට නරු ශජාොන්ස්ටන් 

රනාන්දු මහතා]  

 

සංාවපතසය මත තිබිය යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2020 වරයර්ෂය සඳහා වටනේ පහසුකේ  බහා දේ අුනන  වරයකාය සීපයුේ 

පහසුකේ සහ  ශබෝට්ටු හා නී  කර්මාන්ත සුවරයර්ධන කාජාය අමාතයාු ශආ 

වරය ාාර්ෂික කාර්ය සාධන වරයාර්තාවරය.-[නරු ශකෝහිත අශේවටණවරයර්ධන මහතා]  

 

සංාවපතසය මත තිබිය යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2019 වරයර්ෂය සඳහා ශීර්ෂ අුක 03( - ශරතෂ්ධාධිකකණ ශකජිස්ාර් 

ශනපාර්තශේන්තුශ  කාර්ය සාධන වරයාර්තාවරය.- [නරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි 

මහතා] 

 
සංාවපතසය මත තිබිය යුතුයි  නිවය ග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගුණ ව ොන්සවටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
නරු කථානායකතුමනි  තරුණ හා ක්රීගා අමාතය සහ ිජජිටල් 

තාක්ෂණ හා වරයයවරයසාය සුවරයර්ධන කාජාය අමාතයතුමා ශවරයම්ශවරයන් 

මම 02 9 වරයර්ෂය සඳහා ජාාතික තරුණ ශසත වරයා සභාශ  වරයාර්ෂික 

වරයාර්තාවරය ඉිනරිපඅඩ කකමි.  

ශමම වරයාර්තාවරය තරුණ හා ක රීගා කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාු යීය 

උපශේ ක කාකක සභාවරය  ශවරයත ශයොමු කළ යුතුයීයි මම ශයෝජානා 

කකමි.    

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1965 1966 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

වප කසපත 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ වකවහළිය රඹුක්වැේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

නරු කථානායකතුමනි  මම පහත සඳහන් ශපඅඩසේ ශනක 

පිළිනන්වරයමි.  

(1)   අඩුගසාශල්  මහවරයඅඩත උතුක  අුක ( /  නකන සථ්ානශයහි 
පිනුචි පී.ජී. කමණි පුෂප්ලතා මහඅඩමියශනන් ලීුදණු 
ශපඅඩසම; සහ 

(2)   අඩුගසාශල්  වරයකාපිටිය  විදුරුශේ වරයඅඩත  අුක  /ඩී නකන 
සථ්ානශයහි පිනුචි පී.එේ. ලයනල් මහතාශනන් ලීුදණු 
ශපඅඩසම.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු ලසන්ත අලගියවරයන්න මහතා - [සභා නර්භය තුළ නීත.] 

නරු චන්ිනම වීකක්ශකොිජ මහතා - [සභා නර්භය තුළ නීත.] 

 
ගුණ අනුප පසවකුවේ මහතා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

නරු කථානායකතුමනි  නර්නා නනකය  මීනම  හඳපාමුල්ල යන 

ලිපිනශයහි පිනුචි ඒ. තාරිකා ගිේහානි ශමශනවියශනන් ලීුදණු 

ශපඅඩසමක් මම පිළිනන්වරයමි.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නරු නිපුණ කණවරයක මහතා - [සභා නර්භය තුළ නීත.] 
 

ඉදිරිප ක කරන ලද වප කසපත මහ න වප කසපත පිළිබඳ කාරක 
සංාවට පැවරිය යුතු යි  නිවය ග කරන  ලී. 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கலளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

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

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා 

 
ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු කථානායකතුමනි  ස්ථාවරයක නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ මශේ 

ර ්නයක් තිශබනවරයා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමනි  ්ඩුක් පක්ෂයඅඩ  විපක්ෂයඅඩ ශනකම 

ශයෝජානා කකන්ශන්  ස්ථාවරයක නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ ර ්නය 

ශවරයනඅඩ ිනනයක නන්න කියලායි.  

ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නරු අම්ක ිනසානායක මන්ත්රීතුමාට අපි කියන්න ෑන   ස්ථාවරයක 

නිශයෝන 09(0) යටශඅඩඔබතුමා ඉිනරිපඅඩ කකන ලන ර ්නශආ නිල 

මුද්රාවරය සල අණු වී තිශබන්ශන්  පස්වරයරු (.2 ට බවරය. සාමානයශයන් 

පස්වරයරු  0.22 ශහෝ  0.32 තමයි අපි තීකණය කක තිශබන්ශන්. අන 

එකඟ ශවරයලා තිශබන්ශන්අඩ  වරයාර්තාශ අඩ තිශබන්ශන්අඩ වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරය ිනනශආ 'ර ්න නීත' කියලායි. ඒකයි Minute 

එශක් තිශබන්ශන්. ඔබතුමාශේ එකඟතාශවරයන් ශේ ස්ථාවරයක 

නිශයෝනය අම්නමනය කකමු කියන එකයි අපි නරු 

කථානායකතුමාට කියන්ශන්. 

 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු කථානායකතුමනි  මම නන්ශන් නීහී  විපක්ෂයයි  

්ඩුක්වරයයි එකඟ වුණා කියන එක. ඒ කියන්ශන්  ්ඩුක් පක්ෂය 

සහ සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමා නිශයෝජානය කකන පක්ෂය අතක 

එකඟතාවරයක් එනවරයා නේ  ඒ එතුමන්ලාට අනාළවරයයි. මට අනාළවරය 

එකඟතාවරයක් එන්න ෑන   මා සමඟයි. ඒ නිසා ්ඩුක් පක්ෂශයන් 

මට ශේ නීන කිසිදු අනහසක් ඉිනරිපඅඩ කකලාඅඩ නීහී  එවරයීනි 

එකඟතාවරයකට පීමිණිලාඅඩ නීහී. නරු කථානායකතුමනි  අන 

වරයාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කකන ර ්න නීති ශවරයන්ශන් අන විශ තෂ 

පාර්ලිශේන්තු ිනනයක් නිසායි  සාමානයශයන් පාර්ලිශේන්තු 

ශනොපීවරයීඅඩශවරයන ිනනයක් නිසායි. අන ිනනට එම ර ්න schedule 

කක නීති නිසා තමයි අන ර ්න නීති ශවරයන්ශන්. ශහට ිනනශආ එම 

ර ්න තිශබනවරයා. ඒ නිසා අන ර න් නීති ශවරයන්ශන් ඒ එකඟතාශ  

රතිලලයක් මත ශනොශවරයයි. 

මා ශේ ර ්නය එ ශ  සි අකානා නහවරයල්  0.22ට ශපක. මම 

නන්ශන් නීහී  ශමතීන කාර්ය මඩුගලය අතින් ඒක ශකොශහතට 

යනවරයාන  ශකොශහොම යනවරයාන කියන එක. ඒක මට අනාළ නීහී ශන්  

නරු කථානායකතුමනි. අනාළ ිනනශආ නහවරයල්  0.22ට ශපක 

ශයෝජානාවරය භාක ශනන්න මම බීඳී සිටිනවරයා. ඒ අම්වරය මම ශයෝජානාවරය 

භාක  දලා තිශබනවරයා. ඒ ශයෝජානාවරය එශහත ශමශහත කීකකි කීකකී 

ගිහිල්ලා  මුද්රාවරය තබන්න හවරයස ් ශවරයනවරයා නේ  ඒක මට අනාළ 

ර ්නයක් ශනොශවරයයි. ඒ නිසා නරු කථානායකතුමනි  ශේ ර ්නය 

ඉිනරිපඅඩ කකන්න මට අවරයස්ථාවරය ලබා ශනන්න. ශමොකක්න  ඔබතුමා 

ශේ කකන්ශන්? 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශහට අශනක් ර ්නඅඩ එක්කම ඒකඅඩ ඉිනරිපඅඩ කකමු. 

 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු කථානායකතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහට නනිමු. 
 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඇයි? ශමොකක්න අන නන්න බීරි ර ්නය? ශහට වරයාචික පිළිතුරු 

අශේක්ෂා කකන ර ්න තිශබනවරයා. අන එම ර ්න නීති නවරයසක්. 

ශහට ිනනය  සාමානයශයන් අපි ශපකවරයරු  2.22 සිට   .22 නක්වරයා 

1967 1968 
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වරයාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කකන ර ්නවරයලට ශවරයන් කක තිශබන 

ිනනයක්. අන එම ර ්න ඇඅඩශඅඩඅඩ නීහී. ඔබතුමා ඒ පීඅඩත 

බලන්න එපා.  නරු කථානායකතුමා නරු ශජාොන්ස්ටන් රනාන්දු 

්ඩුක් පාර් ්වරයශආ රධාන සුවිධායකතුමා ඉන්න පීඅඩත බලනවරයා  

ශමොකන  කකන්ශන් කියලා   

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නීහී. මම ඔබතුමා ිනහා බලාශනන හිටිශආ.  

 
ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නීහී  නීහී මම නීක්කා. එශහම ශනොශවරයයි නේ කමක් නීහී 

නරු කථානායකතුමනි. ඒක ශලො අ පටලීවිල්ලක් ශනොශවරයයි. අන 

වරයාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කකන ර ්නඅඩ  නීහී  නරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නරු කථානායකතුමාට එශහ ශමශහ බලන්න එපා කියලා 

එතුමා ශනන උපශනස් ඉතාම ශහොඳයි. අශේ නේ එශහම එකක් 

නීහී. එතුමා බී දවරයඅඩ  නීතඅඩ අපට එශහම බල කකන්න බීහී. ඒ 

නීන ඔබතුමා නන්නවරයා.  

ශේ ර ්නය නහවරයල්  0.22 ශවරයනශකොට භාකිනය යුතුයි කියලා 

තීකණයක් තිශබනවරයා. ස්ථාවරයක නිශයෝනවරයලඅඩ එය තිශබනවරයා. පක්ෂ 

නායක රැස්වීශේ ද අපි අන ිනන කටයුතුඅඩ  ශහට ිනන කටයුතුඅඩ 

තීකණය කළා.  අන ිනන වරයාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කකන ර ්න නීති 

බවරය ඒ තීකණවරයල සටහන් වී තිශබනවරයා. ඒක සමගි ජානබලශ නයයි  

අපියි නඅඩ තීකණයක් ශනොශවරයයි  පක්ෂ නායකවරයරු ඔක්ශකොම 

රැස්ශවරයලා නඅඩ තීකණයක්. ඒ අම්වරය විවරයානයට ශ ලාවරය ශවරයන් 

කකශනන තිශබනවරයා. නරු කථානායකතුමනි  අපට එවරයා තිශබන 

ස්ථාවරයක නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ ර ්නශආ මුද්රාවරය තබා තිශබන්ශන් 

පස්වරයරු (.2 ට. ඒක ශමශහන් තමයි අපට -සභානායක 

කාර්යාලයට- එවරයන්ශන්. ශමශහන් තමයි නිල මුද්රාවරය තබා 

එවරයන්ශන්. නරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ර ්නය මහ ශල්කේතුමාට 

භාක දුන්නාට  සභානායක කාර්යාලයට එවරයන්න ෑන . එශහම 

නීඅඩනේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට එවරයන්න ෑන .  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු අම්ක  අමාක ිනසානායක මන්ත්රීතුමනි  ස්ථාවරයක නිශයෝන 09

(0) යටශඅඩ ර ්නයක් ඉිනරිපඅඩ කකන ශකොට ඔබතුමා ශකළින්ම 

සභානායකවරයකයාට නීන්වීමයි සාමානය සේරනාය.[බාධා කිරීමක්] 

යවරයනවරයා. ස්ථාවරයක නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ අසන ර ්නය 

සභානායකවරයකයාට යවරයන්න ෑන . [බාධා කිරීමක්]   

 
ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු කථානායකතුමනි  අපි ර ්නය නි ්චිත ශලස භාක 

ශනන්ශන් පාර්ලිශේන්තුශ  මහ ශල්කේවරයකයාට. මහ 

ශල්කේවරයකයාශේ කාර්ය මඩුගලය තමයි එය යීවිය යුතු තීන 

තීකණය කකන්ශන්. මම අතිශර්ක වරය ශයන් විපක්ෂ නායක 

කාර්යාලයටඅඩ  සභානායකතුමාටඅඩ ශයොමු කකන අවරයස්ථා 

තිශබනවරයා. ඒ  අතිශර්ක වරය ශයන්. මම ශේ ර ්නය 

පාර්ලිශේන්තුවරයට භාක ශනන්ශන්  අනාළ අමාතයාු ශයන් විමසීම 

ශවරයම්ශවරයන්. 

ශකශසත වුවරයඅඩ  නරු කථානායකතුමනි විදුලිබල ඇමතිතුමා 

මශේ ර ්නයට පිළිතුරු ලබා දමට ූදනානේ වරය ඇති කියා මා 

හිතනවරයා. ූදනානේ න? [බාධා කිරීමක්] නරු කථානායකතුමනි  මා 

නන්නා විධියට අශේ විදුලිබල ඇමතිතුමා ර ්න මඟ හරින්ශන් 

නීහී. මා හිතනවරයා එතුමා අන  පාර්ලිශේන්තුවරයට සහභාගි ශවරයලා 

තිශබන්ශන්අඩ ශේ ර ්නයට පිළිතුරු ලබා  දම ශවරයම්ශවරයන් කියලා. 

ඒ නිසා  නරු කථානායකතුමනි  මම ඔබතුමාශනන් නීනනන්න 

කීමීතියි  විදුලිබල අමාතයතුමාඅඩ කීමීති නේ - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුශ  ස්ථාවරයක නිශයෝන අම්වරය ඔබතුමා 

සභානායකවරයකයාට ශමම ර ්නය පිළිබඳවරය නීන්විය යුතුයි. ස්ථාවරයක 

නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ සඳහන් ශවරයනවරයා  ".... ර ්නයක් අනාළ 

අමාතයවරයකයාට විධිමඅඩ ශලස නීම්ේ දමකින් අනතුරුවරය 

පාර්ලිශේන්තුශ  විරුේධ පාර් වරයශආ නායකවරයකයා ශහෝ පිළිනඅඩ 

ශේ පාලන පක්ෂයක නායකවරයකය අ විසින් අසම් ලීබිය හීකිය." 

කියලා. නරු මන්ත්රීතුමනි  ස්ථාවරයක නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ අසන 

ර ්නය ඔබතුමා -අනාළ මන්ත්රීවරයකයා- සභානායකතුමාට සහ අනාළ 

අමාතයවරයකයාට ශයොමු කළ යුතුයි.  පාර්ලිශේන්තුශ  ස්ථාවරයක 

නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ අසන ර ්නශආ copy එකක් ර ්නය 

ඉිනරිපඅඩ කකන නරු මන්ත්රීතුමා විසින් අනාළ ිනනශආ නහවරයල් 

ශනොළහට ඉස්සක ශවරයලා අනිවරයාර්යශයන් සභානායක කාර්යාලයට 

යවරයන්න ෑන .  

 
ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු කථානායකතුමනි  මශේ ඉල්ලීම ශේකයි. අනාළ 

අමාතයතුමාඅඩ ර ්නයට පිළිතුරු  දමට ූදනානේ වී සිටිනවරයා නේ  අන 

ිනනශආ වරයාචික පිළිතුරු අශේක්ෂාශවරයන් ර ්න අසන අවරයස්ථාවරයඅඩ 

නීඅඩනේ  ශහට ිනනශආ එම ර ්න අසන අවරයස්ථාවරයඅඩ තිශබන නිසා  

ස්ථාවරයක නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ අන මට ශමම ර ්නය ඉිනරිපඅඩ 

කකන්න අවරයස්ථාවරය ලබා ශනන්න. එය වරයගා ශයෝනයයි. නමුඅඩ  

ඔබතුමා ඒකට එකඟ වරයන්ශන් නීතිවරය මට ශහට ිනනශආ අවරයස්ථාවරය 

ශනන්නේ කියනවරයා.  නරු කථානායකතුමනි  ශේ ර ්නය මම අන 

ඇහුවරයඅඩ  ශහට ඇහුවරයඅඩ ශකකවරයලපිටිය බලානාකය ඇශමරිකාම් 

සමානමට පීවරයරීශේ ගිවිසුම අවරයලුවට කකන්ශන් නීති බවරය මා 

නන්නවරයා. ඒ නීන සාකච්ඡා වීම වරයීළීක්වීශේ ූදනානමක් ඇති. 

නමුඅඩ නරු කථානායකතුමනි - [බාධා කිරීමක්] මම කථාවරය අවරයසන් 

කශළත නීහී  නරු සභානායකතුමනි. 

 
ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා නීන් පීහීිනලිවරය රකා  කළා  

ශහට ිනනයට වරයාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කකන ර ්නඅඩ තිශබන 

නිසා ස්ථාවරයක නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ ර ්නය අහන්නඅඩ ශහට 

ිනනශආම අවරයස්ථාවරය ශනන්නේ කියලා. ඔබතුමා දුන් ඒ තීකණය 

අම්වරය අපි නීන් සභාශ  ඉිනරි වරයීග කකශනන යමු. නරු අම්ක 

ිනසානායක මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට ඒශකන් කිසිම අසාධාකණයක් 

ශවරයන්ශන් නීහී. ශහට ිනනශආ ස්ථාවරයක නිශයෝන 09(0) යටශඅඩ  

ඔබතුමා අසන ර ්නයට අපි නිවරයීරැිනවරය පිළිතුරු ශනනවරයා.  

1969 1970 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු කථානායකතුමනි - 

 

ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔය විධියට ශේ කාකණය නීන සාකච්ඡා කකන්න නේ බීහී. 

ඒක නේ උඅඩසාහය-  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු අම්ක ිනසානායක මන්ත්රීතුමනි  අපි ඔය ර ්නය ශහට 

නනිමු. ශහට ඔබතුමාට අවරයස්ථාවරය ශනන්නේ.  

 
ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විපක්ෂයට නීන් වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට වරයගා ශවරයනඅඩ 

කාකණයක් ශලො අ ශවරයලා. ශමතුමන්ලා වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

ඉිනරිපඅඩ කකන්න අවරයස්ථාවරය ඉල්ලලා ශකොච්චක ක  නීහුවරයාන  කකනක 

කළාන? නීන් ඒක එපාන? ඒකන  නීන් බලාශපොශකොඅඩතුවරය?  
 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මා ශමය කියන්ශන්  නරු සභානායකතුමා ශවරයනඅඩ කථාවරයක් 

කියූ නිසා. වි ්වරයාසභුන ශයෝජානාවරයයි  ශේකයි කිසිශසතඅඩ 

පටලනන්න එපා. ශමය නි ්චිත ශලස - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමා  අපි ඒ ර ්නය ශහට නනිමු. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. [බාධා කිරීේ] නීන් ශේ කාකණය අනවරය ය ර ්නයක් 

නක්වරයා යනවරයා. [බාධා කිරීේ] ඒක ශහට නනිමු. [බාධා කිරීේ] 
        

 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර  යමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 නරු කථානායකතුමනි  මම හිතන්ශන්  ඔබතුමා ශේ නරු 

සභාවරය -[බාධා කිරීමක්]  පාර්ලිශේන්තුශ  ස්ථාවරයක නිශයෝන 09 ( ) 

යටශඅඩ ශබොශහොම පීහීිනලිවරය ශමශසත සඳහන් වරයනවරයා: 

"ර ්න ශහෝ ශයෝජානා පිළිබඳ නීම්ේ ිනය යුඅඩශඅඩ නීම්ේ ශනම් ලබන 

මන්ත්රීවරයකයාශේ අඅඩසන නකන ලියවිල්ලක් මහ ශල්කේවරයකයා නමට ලිවීශමනි." 

මහ ශල්කේවරයකයාශේ නමටයි එවරයන්න තිශබන්ශන්. ඔබතුමා 

අසතය ශන් කියන්ශන්. [බාධා කිරීේ] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක වරයයතිශර්කශආ තිශබන එක.   

නරු කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා. 

වරප්රසාද: පාර්ලිවපතන්තු මන්ත්රීවරයකු 
අ කඅඩගගුවට ගැනීවපතී  දැනුපත ීම  

சிறப்புொிலை: பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

ஒருவலரக் லகது தசய்வது பற்றிய 

அறிவிப்பு   
PRIVILEGE: NOTIFICATION OF AN ARREST OF A 

MEMBER OF PARLIAMENT 
 

ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Hon. Speaker, please allow me to raise my matter of 

Privilege. After that you all can move on to the main 
Debate. I have no problem.  

Sir, I must thank you for giving me the time. I am 
raising a Question on the Powers and Privileges 
concerning this House.  As I told you, the failure to notify 
the House of an arrest of an Hon. Member and the failure 
to notify the House on the need to question an MP  who 
has already  appeared before a Presidential Commission 
of Inquiry are violations of Privileges of this House, not 
only of the Members.  

The Hon. Harin Fernando is a very vocal critic of the 
Government in this House. The police attempted to 
interrogate him on a statement made by his father, which 
was already examined by the Presidential Commission of 
Inquiry, and thereafter take him into custody. This was 
prevented by an Order of the Supreme Court. A similar 
issue has come up in connection with the Hon. Hon. 
Rishad Bathiudeen  - a violation of the need for 
notification.  

Hon. Speaker, powers of this House is unique.  

Article 3 and Article 4 of the Constitution give the 
legislative power of the people to us and  according to 
Article 62(1)  of the Constitution, the Parliament that 
consists of 225  Members elected by the people is the 
body that is  in charge with the grave duty of legislating 
and supervising the Government. Therefore, if Parliament 
is to function, the Members cannot be subject to any 
pressure or intimidation. This is a principle which came 
from 1642 when  the Speaker Lenthall told King Charles 
the First, I quote: 

“May it please your majesty, I have neither eyes to see nor tongue to 
speak in this place but as this house is pleased to direct me whose 
servant I am here;”  

This led to a civil war where the Parliament won and 
the King was executed. That is how this was brought in.  

Then, we also have Powers and Privileges of 
Parliament under Article 67 of the Constitution and we 
can also act according to Section 7 of the Parliament 
(Powers and Privileges) Act which states, I quote:  

“Parliament and the members thereof shall hold, enjoy and exercise, 
in addition to the privileges, immunities and powers conferred by this 
Act, such and the like immunities as are for the time being held, enjoyed 
and exercised by the Commons House of the Parliament of the United 
Kingdom and by the members thereof.” 

1971 1972 
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Therefore, this Parliament can exercise the same 
immunities as the  House of Commons of  the United 
Kingdom which can be enforced under Article 4(c) of the 
Constitution to safeguard the ability of this House to 
function free of executive pressure on its Members in the 
exercise of the legislative power of the people. 

So, first, let me deal with the question of the Hon. 
Harin Fernando. 

The facts are: he rang me on the day of the explosion 
and told me that his sister had told him that morning that 
the previous night his father had said not to go to church 
and to be careful as there could be a trouble. Now what 
are we talking? Let us presume that the Hon. Harin 
Fernando’s father gave the information. If the police did 
not act on the information given by the Indian intelligence 
services, do you think that they were going to act on what 
was said by the Hon. Harin Fernando’s father? All the 
information was there. The next morning, the Indians 
gave the information. So, when all that information was 
there and they did not act on it, do you think the police 
was going to act -  
 

ගුණ (ආචාර්ය) සර ක වීරවසේකර මහතා (මහ න ආරක්ෂක 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரகசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அலைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)  
You were the Prime Minister at that time.  
 

ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

I know that. I am telling you the facts. So, let me 
finish.  

Do you think the police was going to act on what Hon. 
Fernando was going to say, which he would have found 
out from some police officer? So, if you now come to 
question him on a matter which is not relevant, which has 
been dealt by a Presidential Commission of Inquiry, there 
is only one conclusion: they want to intimidate him.   

Erskine May has said that attempts to influence 
Members in their conduct by threat is a breach of 
Parliamentary Privilege.  So, this is an intimidation of a 
Member which violates the Privileges of the House. It 
also means that it is a failure to provide correct 
information to the Speaker. They said, “We want to 
question him on these issues,” but the fact is that it has 
already been done and finished and the inquiry was  why 
the police did not act. So, they gave the Speaker and the 
House false information. 

Then, I want to come to the next issue, which is the 
arrest of MPs who are part of the House of Commons, 
their Privileges and Immunities. Firstly, the Speaker of 
the House of Commons gave a Ruling on the 03rd of 
March, 1959. Column 226 of Volume 601of the Official 
Report states, I quote: 

“The origin of the doctrine of freedom from arrest which attaches to 
all Members of Parliament during a Session of Parliament lies in the fact 
that this House is entitled to have a first claim upon their services and 
that any person who, by an action of arrest or hindrance, prevents a 
Member from attending in his place to do his duty is guilty of contempt 
of the whole House.”  

I would also like to   quote what Sir William 
Blackstone said at that time: 

“ 'The chief, if not the only, privilege of Parliament, in such cases, 
seems to be the right of receiving immediate information of the 
imprisonment or the detention of any Member, with the reason for 
which he is detained.'" 

So, that, basically, is a very old right which has been 
exercised by Members in the House. I am only asking 
that this be followed.  

Then, I would like to deal a little bit further,  if the  
House  permits me, on the requirement of Privilege. I 
think it is there in the article I gave you, Hon. Speaker, 
but I am reading it for the information of the House. It 
states, I quote: 

“Erskine May states that ‘in all cases in which Members of either 
House are arrested on criminal charges, the House must be informed of 
the cause for which they are detained from their service in Parliament.’” 

It comes from there.  

Before Erskine May, Parliamentary Privileges were 
referred to by Mr. John Hatsell. He says, I quote: 

“..it is highly expedient, that, whenever the public necessity appears 
to the Ministers of the Crown to justify any breach of this privilege, 
they should as soon as possible acquaint the House with the steps they 
have taken and the grounds and the reasons ....” 

Furthermore, Erskine May says, I quote: 

“Thus, the house will not allow even the sanctuary of its walls to 
protect a Member from the process of criminal law..." 

We accept that.  

"..But in all cases in which Members are arrested on criminal 
charges, the House must be informed of the cause for which they are 
detained from their service in Parliament.”  

"The House therefore continued to insist on notification even while 
it made no attempt to claim immunity for its Members from the due 
process of the criminal law. For instance, the Protection of Person and 
Property Bill of 1881 - a controversial legislative proposal which 
provided for a form of detention without trial for the purpose of 
maintaining public order in Ireland - was amended on its passage 
through the House to make express provision for notification of the 
House in the event of the arrest of any Member under its provisions..”  
  

Then, I must quote again what the Erskine May says: 

"The principle upon which the privilege of freedom from arrest is 
based is the absolute priority of attendance by Members of both 
Houses. However, it has never been allowed to interfere with the 
administration of criminal justice or emergency legislation. The 
privilege is now of extremely limited application …….”  

So, that is how it is done. We do not ask exemption 
from attest, what we say is that it should be informed to 
the House.  

Then, I would like to refer to an emergency case 
happened during the World War II. The British 
Parliament passed the Emergency Powers (Defence) 
Act ,1939 and Regulations were made to detain people 

1973 1974 
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who were a serious threat to the country.  One Member of 
Parliament called “Captain Ramsay” who also belonged 
to a club called the “Right Club” which had lots of people 
sympathetic to Germany, was arrested by the Orders of 
the then Prime Minister Winston Churchill. After he was 
arrested and detained I would like to read out to you how 
the House proceeded. I  would read out from the House of 
Commons Debate on 30th July, 1940.  Columns 1165-66 
of Volume 363 of the Official Report states, I quote: 

“Captain Show (by Private Notice) asked the Prime Minister 
whether he has considered the Motion standing on the Order Paper 
relating to the detention of the hon. and gallant Member for Peebles 
and Southern (Captain Ramsay), and whether the Government will 
refer the matter to the Committee of Privileges? 

The Prime Minister Yes, Sir. The Government are prepared to move 
to refer the question of the arrest and detention of the hon. and 
gallant Member for Peebles and Southern, to the Committee of 
Privileges for examination in relation to the Privileges of this House. 
The necessary Motion will be tabled tomorrow.” 

Then, the next day, a Motion was tabled. Volume 363 
of Hansard dated 01st August, 1940 states, I quote: 

“That the Committee of Privileges do consider and report whether 
the detention of Captain Ramsay under Regulation 18B of the 
Defence (General) Regulations, 1939, constitutes a breach of the 
Privileges of this House.”  

And, it was moved by the Deputy Prime Minister Mr. 
Clement Attlee. So, that is how they have gone into it in 
England. Even if a Member is taken in, it has to be 
inquired into. And, I must tell you Hon. Speaker, the 
Committee went into it and found that one of the 
supporters of Captain Ramsay who worked in the 
American Embassy had taken secret correspondence 
between Prime Minister Churchill and President Franklin 
D. Roosevelt and gave it to Captain Ramsay who was 
about to pass it on to the German Embassy in Dublin. So, 
the House said his detention was justified.That is the way 
in which the House acts, and when a Member is detained, 
it goes in and looks into the matter.  

Thereafter, all these were codified by the Standing 
Orders of the House of Commons in 2016, but it was all 
brought into the Standing Orders of the House of 
Commons Public Business in 2019 and there, at the very 
end, you find the new Rule which applies here and which 
comes under the Appendix, "Notification of  the arrest of 
Members,"  They say there, I quote:  

“.... That Members of the House shall be under no undue restraint 
from being able to attend the House, and that this principle has been, 
and continues to be, encompassed in the privileges of the House 
claimed at the beginning of each Parliament;  

Ordered, that this House accordingly: 

(1)  endorses the Second Report of the Procedure Committee, 
Session 2015-16, Notification of the arrest of Members, HC 
649; 

(2)   directs the Clerk of the House and the Speaker to follow the 
protocol on notification of arrest of Members set out in Annex 
2 to the Report;" 

I have given you a copy of this, but for the benefit of 
the Members, I will read the first item on Annex 2:  
“Protocol on the handling of notification of arrests” 
because that is the most important part which should  be 
brought in here.  It states, I quote: 

1)  Police forces in the UK should as soon as possible and in any 
event within 24 hours of an arrest notify the Chief Superintendent at 
Parliament of any case in which a Member has been arrested or similarly 
detained, showing when and where the arrest took place, where and for 
how long the Member was detained, when and on what basis released, 
and the offence cited."  

They have to be informed of what the offence is. So, 
these immunities apply to us as well.   
  

These are exemptions for the normal arrest rules under 
Section 7 of the Privileges Act. So, we have the case of 
Hon.  Rishad Bathiudeen.   So far no reason has been 
given as to why  he is under detention. So, the right of the 
Parliament to know  why he is being detained has been 
violated.  Under Section 9 of the Prevention of Terrorism 
Act, a Detention Order has to be made. - [Interruption.]  
ඔබතුමා අහනන්න. ඊට පසුවරය පිළිතුරු ශනන්න.  

This is the way that you all learn about Standing 
Orders of the House.  Learn that, you study and if you 
want, another day you certainly come and reply. I like 
you all to further  process. ශේ නරු සභාශ  ක  නහන  එශකන් 
- It is  bad  for the House.  They have talked of unlawful 
activity. That is defined in Section 39 of the PTA, which 
was again amended in 1988.  There is unlawful activity 
referred to there or in any other law. So, if you look at 
unlawful activity in relation to the Prevention on 
Terrorism Act, it says, I quote:  

 
2.  (1) “Any person who- 

(a)   causes the death of any specified person, or 
kidnaps….” 

So, there has been no specified person that we are 
aware of.  

(b)  causes the death of any person who is a witness to any 
offence .. 

(c)  commits criminal intimidation of any special person .. 

(d)  commits the offence of robbery of the property of the 
Government, any department, .. 

(e)   commits the offence of mischief to the property of the 
Government, any department.. 

(f)  without lawful authority imports, manufactures or 
collects any firearms, .. 

(g)  possesses without lawful authority, within any security 
area, any firearms.. 

(h)  by words either spoken or intended to be read or by 
signs or by visible representations or  otherwise causes 
or intends to cause commission        of acts of violence 
or religious, racial or communal disharmony .. 

(i)  without lawful authority erases, mutilates, defaces or 
otherwise interferes with any words … 

(j)  harbours, conceals or in any other manner prevents, 
hinders or interferes with the apprehension of, a 
proclaimed person …” 

1975 1976 

[නරු කනිල් විරමසිුහ මහතා] 
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I do not think he has interfered with any specified 
person; there is no specified person, to begin with. I do 
not know what exactly this offence is.  You must  read the 
Preamble.  The Preamble says, I quote: 

“AND WHEREAS public order in Sri Lanka continues to be 
endangered by elements or groups of persons or associations that 
advocate the use of force or the commission of crime as a means of, 
or as an aid in, accomplishing governmental change within Sri 
Lanka,..” 

I cannot think of him trying to use force to change the 
Government in which he is a Minister. I mean, basically 
that does not apply. So, what has happened here is that the 
Member has been detained without the reasons being 
given and therefore it is a violation of the rights of this 
House. And then, it is a detention to which the 
exemptions of Members being arrested and the charges 
are notified does not apply. Tomorrow he can walk out 
free. There is  very  little anyone  can do if you  go to 
courts. Since this does not come even under the 
Prevention of Terrorism Act, he is not under the 
exemption where you have waived the right not to arrest. 
Because that is a very narrow one, it  has the Rights and 
then the Notifications,  how it should be done to the 
House. It is a Privilege of the House. So, in that case, I 
think the   rights of the House and of the Member, both, 
had been violated and the Notification Rules of UK which 
is in their Standing Orders, Hon. Speaker, should apply to 
this House.  We  only go on Criminal Proceedings. But 
this is outside Criminal Proceedings.  

Another question is, can a Member be detained under 
PTA? If you look into Article 3, Article 4, Article  69;  
can Section 9 of the PTA apply there because the PTA 
was passed after the Constitution. So PTA has not 
overriden the Constitution. PTA must work in accordance 
with the rights there.  Then, I do not know we  who are 
the representatives of the people  can  be taken in this 
way. In the world, the PTA has never been used to detain 
any Members. So, I think it has to be exercised. Even the 
Public Security Ordinance, where under Emergency 
legislation, people can be detained. In relation to a 
Member of Parliament it has to be exercised under Article 
3, Article 4, Article 67 and Article 69.  

So, I have raised this issue because if we are to 
safeguard Parliament, we must safeguard its rights; we 
must safeguard its Members, and also we must safeguard 
the powers of  the Cabinet  because the Cabinet is 
ultimately responsible to Parliament.   

So, I would like you to go into this and give a Ruling 
on it at whatever time you think is appropriate, but I 
would also like to request that you  do take this matter up 
and we also can refer this to the Commonwealth 
Parliamentary Association and to the International 
Parliamentary Union. 

Thank you.  
 

ගුණ වප්රේපතනා ක සී. වදොලව කත මහතා 
(ைொண்புைிகு பிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගුණ (ආචාර්ය) සර ක වීරවසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரகசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 
නරු කථානායකතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

There is a point of Order being raised.  නරු මන්ත්රීතුමා  

ඇමතිතුමා උඅඩතක ශනන තුරු ඉන්න.    

   
ගුණ (ආචාර්ය) සර ක වීරවසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரகசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

නරු කථානායකතුමනි  මන්ත්රීවරයකය අ නීන කියපු නිසා මම 

ශේ නීන කථා කකන්න ෑන .   

The Hon. Ranil Wickremasinghe, when he was the 
Prime Minister,  he had formed the FCID violating the 
Constitution; when he was the Prime Minister, he had 

formed the දූෂණ මර්නන ඒකක violating the Constitution. I 
must ask whether he had not read  "Erskine May" at that 

time. The thing is, එතුමාට කිසිම සනාචාකාඅඩමක අයිතියක් 

නීහී, මන්ත්රීවරයරුන්ශේ අයිතිය නීන කථා කකන්න. රිසා  

බිනයු දන් මහඅඩමයා අඅඩඅගුවටවරයට නඅඩශඅඩ එතුමා මන්ත්රීවරයකය අ 

නිසා ශනොශවරයයි. එතුමා අඅඩඅගුවටවරයට නඅඩශඅඩ, එතුමා සේබන්ධ 

යේ යේ සිේධි තිශබන නිසා. ඒවරයා නීන් මේතිපතිතුමාට ශයොමු කක 

තිශබනවරයා. හරින් රනාන්දු මන්ත්රීවරයකයා අඅඩඅගුවටවරයට නන්න කිසිම 

සීලීස්මක් තිුදශඩු නීහී. නමුඅඩ එතුමා කි වරයා, මහ 

ශමොළකරුශවරයෝ කවුන කියා එතුමා නන්නවරයා කියලා. මහ 

ශමොළකරුශවරයෝ නීන නන්නවරයා නේ ජාාතික ්කක්ෂාවරය උශනසා 

එතුමාට යුතුකමක් තිශබනවරයා, අපකාධ පරීක්ෂණ 

ශනපාර්තශේන්තුවරයට ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳවරය පීමිණිලි කකන්න. 

[ශ ෝෂා කිරීේ]  එශහම කකන්ශන් නීඅඩනේ  එවරයීනි රකා  

ශනොකළ යුතුයි. 

 

ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
නරු කථානායකතුමනි  එතුමා "ශකොශහතන යන්ශන් මල්ශල් 

ශපොල්" වරයාශේ කථාවරයක් කියන්ශන්. මා සඳහන් කළ කාකණය නීන 

කථා කකන්න අවරය ය නේ  අවරයස්ථාවරය තිශබනවරයා. මම නීක්කා අශේ 

නයාය පත්රශආ තිශබනවරයා  [බාධා කිරීමක්] අශේකඅඩන ශකොමිසම- 

[බාධා කිරීමක්]  
 

ගුණ වප්රේපතනා ක සී. වදොලව කත මහතා 
(ைொண்புைிகு பிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

නරු කථානායකතුමනි  මශේ රීති ර ්නය ඉිනරිපඅඩ කකන්න 

අවරයස්ථාවරය ශනන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්න  ඔබතුමාශේ රීති ර ්නය? 
 

ගුණ වප්රේපතනා ක සී. වදොලව කත මහතා 
(ைொண்புைிகு பிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

Sir, the former Prime Minister's  statement, I was very 
carefully listening to it. It is good for studying, but the 
irony is,  you have come to one - 

1977 1978 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a  point of Order.    
 

ගුණ වප්රේපතනා ක සී. වදොලව කත මහතා 
(ைொண்புைிகு பிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

Sir, give me an opportunity.   
 

ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Sir, I am speaking. Can I finish? 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, you go ahead. 
 

ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
All I am saying is, I have presented to you all the 

relevant material. If there are counter-material, that can be 
presented. I have nothing against that. I am not saying to 
do it today. You  can certainly bring that in.  

Secondly, I  like the Hon. Members to go study this 
and come back because this is an opportunity for all the 
new Members to learn. If they can find  new material to 
refute me, all the better. But, I do not think that getting up 
here and shouting would   work. This House must conduct 
itself in a way that we gain the trust of the public. The 
Hon. Members of the Government may agree with me, 
they may not agree with me. - [Interruption.] They need 
to know that all this time this House, whether they agree 
with me or not,  was able to sit down and listen. 

මම කියන්ශන්  ිනනයක් නාශනන ශේ නීන සාකච්ඡා කකමු 

කියලායි. මම එක කාකණයක් කියන්නේ. පාස් අ ඉරිනා රහාකය 

වරයන විට මමයි අනමීති විධියට හිටිශආ. මටයි හරින් රනාන්දු 

මීතිතුමා කි ශ . හරින් රනාන්දු ඇමතිතුමා මට කථා කකලා 

කි වරයා  "ශේක හරි වරයීගක්. මශේ නුගි අන මට කි වරයා  ඊශආ 

තාඅඩතා නුගිට කි වරයා කියලා ශමශහම කකනකයක් ඇති ශවරයයි" 

කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒ නීන මශනන් අහන්න ශකෝ. තවරය විස්තක 

වරයීගක් නීහී. එතුමා මට ශන් ඉස්ශසල්ලාම කථා කශළත.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ නීන විවරයානයකට යන්න ෑන  නීහී.  
 

ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
එනා උශේ ඉන්ිනයාශවරයන් ශතොකතුරු ඇවිල්ලාඅඩ ඒක වරයළක්වරයා 

නන්න කටයුතු කශළත නීහී.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට නරු සමන්ප්රිය ශහතකඅඩ මහතා - ශපෞේනලික 

මන්ත්රීන්ශේ පනඅඩ ශකටුේපතක් ඉිනරිපඅඩ කිරීම. 

වපෞද්ගලික මන්ත්රීන්වේ පන ක වකම්පතප ක 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

මිේවක  කිරි නිෂවපාදකයන්වේ පදනම               

(සගසවථාගත කිරීවපත) පන ක වකම්පතපත 
ைில்ககொ பொல் உற்பத்தியொளர்கள் ைன்றம் 

(கூட்டிலணத்தல்) சட்டமூலம் 
MILCO MILK PRODUCERS’ FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 

 
ගුණ සමන්ප්රිය වහේර ක මහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

නරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් පනඅඩ ශකටුේපත 

ඉිනරිපඅඩ කකනවරයා: 

“මිල්ශකෝ කිරි නිෂ්පානකයන්ශේ පනනම සුස්ථානත කිරීම සඳහා වූ පනඅඩ 

ශකටුේපත ඉිනරිපඅඩ කිරීමට අවරයසක ිනය යුතුය.”  

 
ගුණ ඩී. වීරිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

 
විිංන් සවථිර කරන ලී. 
ஆகைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශවනය විමසන ලදින් සංා සපතමත විය. 
පන ක වකම්පතපත ඊට අනුකූලව ප මුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිරීමට නිවය ග කරන ලී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 52(6) වන සවථාවර නිවය ගය යටව ක පන ක 
වකම්පතපත කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා වවත පවරන ලී. 

 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முலற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

சட்டமூலம் நிலலக்கட்டலள இல. 52(6) இன்படி கைத்ததொழில் 

அலைச்சருக்கு அறிக்லக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Agriculture for report. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිනනට නියමිත කටයුතු. නයාය පත්රශආ විෂය අුක  .  

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කිරීම  නරු එස්.එේ. 

මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා.  

 

[පූ.භා.  2.((] 

 

ගුණ එසව.එපත. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Hon. Speaker, I move Item No.1.  

1979 1980 



2021 ූලලි    

නරු කථානායකතුමනි  ශතල් මිල අසාධාකණ ශලස ඉහළ 

නීුවීම සේබන්ධශයන් අන ිනන උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට 

එශකහිවරය ශනන එම් ලබන වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පිළිබඳ විවරයානය 

්කේභ කකන්න ලීබීම පිළිබඳවරය මම සතුටු ශවරයනවරයා. මම නීක්කා  

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා ශේ ළඟ ද නවරයසක මාධයයට කියලා 

තිුදණා  "එතුමාට ිනට්ධ ධේමශ නමේය කර්මය පල  දලා තිශබනවරයා. 

පසුගිය ්ඩුක් කාලශආ ශනනාපු වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා 

ශබොශහොමයක් එතුමා ශකටුේපඅඩ කකපු ඒවරයා. ඒවරයා කීකකිලා 

එතුමාටම නීන් වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ඇවිල්ලා තිශබනවරයා" 

කියලා.  

ුදේධ ධර්මයට අම්වරය කාට ශහෝ ිනට්ධධේම ශ නමේය කර්මය 

පල ශනන්න නේ පාප කර්මයක් කකලා තිශබන්න ෑන . එතුමා 

පසුගිය ්ඩුක්වරය කාලශආ ශනනාපු වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පාප 

කර්මයක් කියලා හිතුවරයාට  ඇඅඩතටම එතුමා කකපු පාප කර්මය 

තමයි  ශකොශකෝනා උවරයදුක නිසා ජානතාවරය කබශලන් ළිපට වරයීටිලා 

ඉන්න ශවරයලාශ    ශතල් මිල අසාධාකණ ශලස ඉහළ නුවරයලා  ජාන 

ජීවිතය සේපූර්ණශයන්ම කගාකේපල් කකලා  ජානතාවරයශේ බගට 

නීහීම  නරු කථානායකතුමනි. අන්න  ඒ පාප කර්මය අම්වරය තමයි 

එතුමාට  ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට අන මුහුණ ශනන්න සිදුශවරයලා 

තිශබන්ශන්.   

නරු කථානායකතුමනි  ශ්රී ලුකා ශපොදුජාන ශපකමුශඩු මහ 

ශල්කේ සානක කාරියවරයසේ මීතිතුමා කි වරයා  ශතල් මිල වරයීිජ කිරීම 

්ඩුක්වරය අරසානයට පඅඩ කිරීශේ  අමන්ත්රණයක් කියලා.  

 

ගුණ විමේ වීරවගශ මහතා  (කර්මාන්ත අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ - லகத்ததொழில் அலைச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නරු කථානායකතුමනි  මම අශේ නරු මන්ත්රීතුමාශනන් 

අහනවරයා ඔබතුමන්ලාශේ ්ඩුක්වරය කාලශආ මිල ූදත්රය හනලා  

ශතල් මිල වරයීිජ කශළත මුනල් ඇමතින  බල ක්ති ඇමතින කියලා. 

[බාධා කිරීේ] ඒකට උඅඩතකයක් ශනන්න ශකෝ. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක රීති ර ්නයක් ශනොශවරයයි  නරු ඇමතිතුමා. ඔබතුමා 

ඉඳනන්න. 

 
ගුණ එසව.එපත. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නරු කථානායකතුමනි  ශතල් මිල ශමච්චක රමාණයකින් වරයීිජ 

කිරීම ්ඩුක්වරය අරසානයට පඅඩ කිරීශේ  අමන්ත්රණයක් කියලා නරු 

සානක කාරියවරයසේ මීතිතුමා කි වරයා. ඒ අම්වරය නරු උනය නේමන්පිල 

ඇමතිතුමා කි වරයා  "මම ශනොශවරයයි ශතල් මිල වරයීිජ කශළත  එවරයකට 

හිටපු මුනල් ඇමතිතුමාශේ ලිඛිත අම්මීතියක් අම්වරයයි එය කශළත" 

කියලා. නරු සානක කාරියවරයසේ මීතිතුමා කි වරය විධියට ්ඩුක්වරය 

අපහසුතාවරයට පඅඩ කිරීශේ  අමන්ත්රණය කශළත අශේ නරු අනමීති -

හිටපු මුනල් ඇමති- මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමාන කියන කාකණය 

මම අහන්න කීමතියි. එතුමා නකපු මුනල් ඇමතිකමින් ඉවරයඅඩ කකලා  

නරු බීසිල් කාජාපක්ෂ මීතිතුමා ශනනීල්ලා  එතුමා මුනල් 

ඇමතිකමට පඅඩ කශළත ඒකන කියන කාකණයඅඩ මම අහන්න 

කීමතියි. ශමම විවරයානශආ ද  ශේවරයාට උඅඩතක ශනයි කියා අපි 

බලාශපොශකොඅඩතු වරයනවරයා. නරු මහින්න කාජාපක්ෂ හිටපු මුනල් 

ඇමතිතුමා  ජානතාවරය පීගනයට පඅඩ කකන්න ශතල් මිල වරයීිජ කළාන  

නීේන කියන කාකණයට උඅඩතක ිනය යුතුයි කියා මම පීහීිනලිවරය 

කියනවරයා. ්ඩුක් පක්ෂශආ පසුශපළ මන්ත්රීවරයරුන්ට වරයාශේම අශේ 

නරු සානක කාරියවරයසේ මීතිතුමාට  නරු ින දේ අමුණුනම කාජාය 

ඇමතිතුමාට  මා මිත්ර ශකොළ  ිනස්්රික් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ජානඅඩ 

 අමාක මීතිතුමන්ලාට අන ඒ කථාවරය කියන්න පුළුවරයන්න කියලා මම 

අහන්න කීමතියි. අන නවරයශසතඅඩ එනා කියපු කථාවරය එතුමන්ලාට 

කියන්න පුළුවරයන්න කියලා මම එතුමන්ලාශනන් අහනවරයා. පසුගිය 

්ඩුක්වරය කාල ශආ මහ බීු අ බීඳුේකක ශකොල්ලය නීන 

ශචෝනනාවරයක් ්පු ශවරයලාශ  තමුන්නාන්ශසතලා වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ඉිනරිපඅඩ කළ බවරය අපි ශේ අවරයස්ථාශ   කියනවරයා. ඒ 

ශවරයලාශ  අපි -්ඩුක් පක්ෂශආ පසුශපළ මන්ත්රීවරයරු- හිටපු 

අනමීතිතුමාට බලප ේ කකලා  ඒ ඇමතිතුමාශේ ඇමතිකම ඉවරයඅඩ 

කකන්න කටයුතු කළා. ඒ විතකක් ශනොශවරයයි  පසුගිය ්ඩුක්වරය 

කාලශආ තවරයඅඩ කීබිනට් ඇමතිවරයරු ශනශනශන අ අශේ ්ඩුක්ශ  

පසුශපළ මන්ත්රීවරයරුන්ශේ බලප ේ මත -ශකළින් හිට නීමේම මත- 

ඉල්ලා අස් කකන්න සිදු වුණා. අන තමුන්නාන්ශසතලාට ඒ කටයුඅඩත 

කකන්න පුළුවරයන්න කියන කාකණය අපි අහනවරයා. ඒ කටයුඅඩත අන 

තමුන්නාන්ශසතලාට කකන්න බීරි බවරය අපි නන්නවරයා. ශේ ශහ දවරය 

එළියට නමන්න තමයි අන ශේ  වි ව්රයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාශ  

කියන කාකණය අපි  ඉතා පීහීිනලිවරය කියනවරයා. 

තමුන්නාන්ශසතලා මාධය ඉස්සකහට ඇවිල්ලා voice cuts 

දුන්නාට  හීුගි හීුගි ශවරයස් බීන්නාට  හීුගි හීුගි voice cuts 

දුන්නාට අන එළිපිට අත උස්සන්න ශවරයනවරයා. ශතල් මිල ඉහළ 

නුවරයලා  ජාන ජීවිතය කගාකේපල් කළාට පක්ෂපාතිඅඩවරයය 

නක්වරයමින් තමයි අන තමුන්නාන්ශසතලා අත උස්සන්ශන් කියන එක 

පීහීිනලිවරය කියන්න ෑන . උනය නේමන්පිල මීතිතුමා විතකක් 

ශනොශවරයයි  ්ඩුක්ශ  නාගනේ ශබොරුවරය තුළ සමස්ත ්ඩුක්වරයම 

ශේකට වරයන කිවරය යුතුයි කියන එක අපි පීහීිනලිවරයම කියනවරයා. 

අශේ විමල් වීකවරයු  මීතිතුමා මිල ූදත්රය නීන ඇහුවරයා. එතුමා 
මිල ූදත්රය කියන්ශන් ශමොකක්න  "V1, V2, V3, V4" කියන්ශන් 
ශමොකක්න කියලා නන්නවරයා ඇති කියලා මම හිතන්ශන් නීහී. 
02 8 ශනසීේබර් මාසශආ 2 ශවරයනි නාට අනාළ මිල ූදත්රය මා ළඟ 
තිශබනවරයා. ඒ ශවරයලාශ  ලුකාවරයට ශතල් බීකල් එකක් ශනනාශ  
ශගොලර් )8.9  නණශන්. නරු කථානායකතුමනි  අපි ඉතාම 
පීහීිනලිවරය කියන්න ෑන  02 8 ූලලිවරයල ශබොක ශතල් බීකල් එකක්  
ශගොලර් 9 කට තිබිය ද තමයි අශේ ්ඩුක්වරය රුපියල්  39ට ශපල් 
ලීටකයක් ලබා දුන්ශන්. අන තවරයම ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ශබොක 
ශතල් බීකලයක මිල ශගොලර් 9 කට ගිහින් නීහී. 02   
ශනසීේබර් මාසශආ අපි ්ඩුක්වරය භාක  ශනනශකොට ශබොක ශතල් 
බීකල් එකක මිල ශගොලර් )(යි. ඒ ශවරයලාශ අඩ ශපල් ලීටකයක් 
රුපියල්  39ට දුන්නා. නරු කථානායකතුමනි  පසු ගිය අශරතල් 
මාසශආ ලුකාවරයට ශනශනන ශබොක ශතල් බීකලයක මිල ශලෝක 
ශවරයශළඳ ශපොශළත ශගොලර්   කට අක් වුණා. ඒශක් රතිලාභ 
ජානතාවරයට දුන්ශන් නීහී. අපි ඒ ශවරයලාශ  ඇහුවරයාම ඔබතුමන්ලා 
ජානතාවරයට අසතය රකා  ශනකක් කි වරයා; අසතය රකා  කි වරයා. 
ශමොනවරයාන ඒ?  ඒවරයායින් ලීශබන ලාභශයන් බක් මිල අක් කකනවරයා 
කි වරයා. නමුඅඩ  අක් කකපු බක් මිලක් නීහී. සීමන් සහ පරිේපුවරයලට 
පාලන මිලක් නීසට් කකලා සුමාන ශනශකන් ඒක අයින් කළා.  ඒ 
විතකක් ශනොශවරයයි  ඇමතිතුමා කි වරයා අනානතශආ ද ශලෝක 
ශවරයශළඳ ශපොශළත ශතල් මිල වරයීිජ වුණඅඩ මිල උච්චාවරයචන 
කකන්ශන් නීතිවරය  එකම මිලක පවරයඅඩවරයාශනන යන්නට ඉන්ධන 
මිල ස්ථායිකකණ අකමුනලක් හනනවරයා කියලා. 

නරු කථානායකතුමනි  ශතල් බීකලය ශගොලර් 02ට තිශබන 
ශවරයලාශ අඩ ශපල් ලීටකයක් දුන්ශන් රුපියල්  39ටමයි. ඇඅඩත 
වරය ශයන්ම පසු ගිය අවුරුේශේ ශතල් සුස්ථාවරය අධික ලාභයක් 
අකශනන තිශබනවරයා  රුපියල් බිලියන 33. ක්. රුපියල් ශකෝටි 
3 3 2ක ලාභයක් ශතල් සුස්ථාවරය ලබාශනන තිශබනවරයා. ඒ 
වරයාශේම මහා ශේ ශරතමී ්ඩුක්වරය තිබිය ද ශතල් මිල අක් ශනොකිරීම 
නිසා ජානතාවරයශේ බදු මුනල්වරයලින්  ජානතාවරයශේ බගගින්ශනන් 

1981 1982 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

නහන taxවරයලින්  ඉන්ිනයාම් ශතල් සමානමට  -  IOC - රුපියල් 
මිලියන 882ක ලාභයක් ලබා නන්න මහා ශේ ශරතමී ඛ්නිජා ශතල් 
විෂය භාක ඇමතිවරයකයා පාක කීපුවරයා කියන එක මම පීහීිනලිවරය 
කියනවරයා.  

නරු කථානායකතුමනි  ශේ තඅඩඅඩවරයය තුළ අන ශමොකක්න ශවරයලා 

තිශබන්ශන්? යහ පාලන ්ඩුක්වරය තිුදණු කාලශආ වරයාශේ අන තවරයම 

ශතල් බීකල් එකක මිල ශගොලර් 9 කට ගිහින් නීහී. එතුමා පසු 

ගිය අවුරුේශේ ශතල් බීකලයක මිල ශගොලර්   ට අක් වුණු 

ශවරයලාශ  ශතල් මිල අක් කශළතඅඩ නීහී. 

[සමස්තයක් වරය ශයන් නඅඩශතොඅඩ පසු ගිය අවුරුේශේ ශතල් 

බීකලයක මිල ශගොලර් ( යි. එතශකොට ඒ ශවරයලාශ  අක් කශළතඅඩ 

නීහී. ඒ ලාභය ලබලා ඉන්ධන මිල ස්ථායිකකණ අකමුනලට 

බිලියන ) .0ක් නාලා තිුදණා. ඒශකන් ශමොනවරයා කළාන කියලා අපි 

නන්ශන් නීහී. එශහම සල්ලි තිුදණා නේ  ජානතාවරය ශමච්චක 

අමාරුශ  වරයීටිලා ඉන්න ශවරයලාශ  සහනය ශනන්න බීරි ඇයි 

කියන එක අපි ඉතා පීහීිනලිවරය අහනවරයා.  නරු කථානායකතුමනි  

ශේ ඇමතිවරයකයා ශතල් මිල ඉහළ නුවරයපු ශවරයලාශ  ශලෝක 

ශවරයළඳශපොශළත ශතල් බීකලයක මිල ශගොලර් ) යි. විමල් වීකවරයු  

අමාතයතුමනි  ඔබතුමා නීන නන්න  ශතල් බීකලයක ශතල් ලීටක 

  8ක් තිශබනවරයා. ඒ අම්වරය  රුපියල් 022න් වරයීිජ කකලා බී දවරයඅඩ 

තවරයමඅඩ බදු නීතිවරය  පිරිවරයීටුේ නාසත්ු නීතිවරය  dealer prices නීතිවරය  

ශපල් ලීටකයක් cost ශවරයන්ශන් රුපියල් 83කට. ෑන  නේ 

්ඩුක්වරයට බදු අක් කකලා රුපියල්  3(ට ශනොශවරයයි  රුපියල්  0(ට 

වුණඅඩ ශතල් ශනන්න පුළුවරයන්.  ශේ බදු යන්ශන් කාටන?ඇඅඩත 

වරය ශයන්ම මිල ූදත්රය අම්වරය  ශගොලර් )8.8 කට ශපල් බීකලය 

ශලෝක ශවරයළඳ ශපොශළත තිශබන ශකොටඅඩ   0(ට තිශබේ දඅඩ  

්ඩුක්වරය රුපියල් (8.28ක බේනක් නහලා තිශබනවරයා. ෑන  නේ  

ඉන්ධන මිල අක් කකන්න තිුදණා.  එශසත ශනොවුණ නිසා නරු 

කථානායකතුමනි  ඇඅඩත වරය ශයන්ම අපි කියන්න ෑන   ශේ 

හකහා ජානතාවරය අපහසුතාවරයට පඅඩශවරයලා තිශබන බවරය. ්නායේ 

මාර්න අහිමි ශවරයච්ච ජානතාවරය අන නීිජ අපහසුතාවරයට පඅඩශවරයලා 

තිශබනවරයා.  අන ශේකරි නිෂ්පානනවරයල මිල වරයීිජ ශවරයලා. ඒ වරයාශේම 

අතයවරය ය ්හාක ද්රවරයය මිල වරයීිජශවරයලා තිශබනවරයා.  ශතල් මිල 

වරයීිජවීම හකහා අනානතශආ ද  විදුලි බිල වරයීිජ ශවරයන්න පුළුවරයන්; වරයතුක 

බිල වරයීිජ ශවරයන්න පුළුවරයන්.  එපමණක් ශනොශවරයයි නරු 

කථානායකතුමනි  ශේ වරයර්ෂශආ අන භානශආ ද ශලෝක ශවරයළඳ 

ශපොශළත ශතල් බීකලයක් ශගොලර්  22ට ගිශයොඅඩ  

තමුන්නාන්ශසතලා තවරයඅඩ මිල වරයීිජ කකනවරයාන කියන එකඅඩ අපි 

අහනවරයා.  නරු කථානායකතුමනි  මුළු ්ඩුක්වරයම තනිකකම 

නාගනේ තමයි කකන්ශන්. නාගනේ කකන්න ශේ ්ඩුක්වරය නක්ෂයි.   

තිකය පිටුපස නටපු ඒ නාගනේ ටික එළියට නමන එක තමයි ශේ 

වි ්වරයාස භුනශආ ද අශේ අකමුණ කියන එක මා කියන්න ෑන   නරු 

කථානායකතුමනි. මට මතක් ශවරයනවරයා   රසිේධ ශ ිනකා නාටයයක් 

වරයන "ශහොරු සමඟ ශහ දශවරයන්" කියන ශ ිනකා නාටයය. අන මට 

ඒකඅඩ එක්ක මතක් ශවරයනවරයා  "ශතල් සමඟ ්ඩුක්වරය ශහ දශවරයන්"  

කියලා. අන සහ ශහට පීවරයීඅඩශවරයන ශේ විවරයානශආ ද ජානතාවරයට ඒ 

කාකණය නීන නන්න ලීශබනවරයාය කියන එක අපි ඉතාම 

පීහීිනලිවරය කියනවරයා. [බාධා කිරීමක්]   

නරු කථානායකතුමනි  පාර්ලිශේන්තුවරය ඇතුශළත වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානා ිනනන්න පුළුවරයන්. මම නීක්කා  රසන්න කණතුුන  

ඇමතිතුමා බීසිල් කාජාපක්ෂ ඇමතිතුමාශේ ළඟම හිතවරයත අ විධියට 

කියනවරයා  "තුශනන් ශනශකන් ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

පකේනනවරයා" කියලා. ඔ   නරු කථානායකතුමනි  එතුමන්ලාට

තුශනන් ශනශකන් ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පකේනන්න පුළුවරයන්. 

හීබීයි  ජානතාවරය අතක  තමුන්නාන්ශසතලා භුන ශවරයලා ඉන්නවරයාය 

කියන එක තමුන්නාන්ශසතලා ශඅඩරුේ නන්න ෑන . 

පාර්ලිශේන්තුශ  ද වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා ශනොගක් ිනනලා නීහී.  

ිනම්වරයාම ශමොකන ශවරයන්ශන්?  ිනම්වරයාම ජානතාවරය ළඟ භුන ශවරයනවරයා.  

නරු කථානායකතුමනි   ගිය ්ඩුක්වරය කාලශයඅඩ විවිධ වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානා ්වරයා.  ඒවරයාට පක්ෂපාතීවරය එනා අශේ ්ඩුක්ශ  

සමහක අය කථා කළා. ඒ අය ්කක්ෂා කකන්න ඉිනරිපඅඩ වුණා. 

අන්තිමට ශමොකක්න වු ශඩු? මීතිවරයකණය ්වරයාම අශේ ්ඩුක්වරය 

ජානතාවරය ළඟ භුන වුණා.  

අපි නන්නවරයා  අන සහ ශහට නවරයස ඇතුළත ශමතීන ්ටක 

නාටක නාටයය ශනොගක් තිකනත කකවරයන්න නියමිත බවරය.  සානක 

කාරියවරයසේ මීතිතුමා අනඅඩ ශේ නරු සභාවරයට ඇවිල්ලා ජානතාවරය 

අන්නන්න  ශනොමඟ යවරයන්න ශබොරුවරයට විශ චන කකාවි; ජානතාවරයට 

ශරෝගාවරයශපන්වරයන්න හනාවි. අන වරයනවිට ශපොශහොක නීතිවරය ශනොවියා 

අනාථ වී තිශබනවරයා; නිෂ්පානනය හීන ශවරයලා තිශබනවරයා. 

සුචාකකයන් නීති නිසා ශගොලර් බිලියන  ක විතක ්නායමක් 

අහිමි ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ වරයාශේම අන ශේ ්ඩුක්වරය ශතල් මිල 

ඉහළ නුවරයා  බස ්නාස්තු වරයීිජ ශවරයන්න  ්රි ශකෝන කථ නාස්තුවරය වරයීිජ 

ශවරයන්න  ශේකරි නිෂ්පානන වරයීිජ කකන්න අවරය ය පාක කීපීම තුළ 

තුන්ශ ල කාපු මිනිසුන්ට ශනශ ලක් කාලා ඉන්න වරයන තඅඩඅඩවරයයට 

පඅඩ කක තිශබනවරයා. ශනශ ලක් කාපු මිනිසුන්ට කන්න ශනොශවරයයි  

ශලවරය කන්න සිදු වරයන තඅඩඅඩවරයයට පඅඩ කක තිශබනවරයා. ඒ නිසා 

තවරයදුකටඅඩ තමුන්නාන්ශසතලාශේ වි ්වරයාසය භුන ශවරයන්න ශනයක් 

නීහී.  සාමානයශයන් ශලෝකශආ ්ඩුක් අරසානයට පඅඩ ශවරයනවරයා. 

නමුඅඩ  මා නන්නා තකමට ශේ කජාය තකේ ඉක්මනින්  අජීත ශවරයච්ච  

කශපෝති -බන්දුල වටණවරයර්ධන ඇමතිතුමාශේ වරයචනවරයලින් කියනවරයා 

නේ   අල්ල  අජීත-  ශවරයච්ච ්ඩුක්වරයක් ලුකා ඉතිහාසශආම තිබිලා

නීහී.   

තමුන්නාන්ශසතලා ශමච්චක නවරයසක් තිකය පිටුපස නටපු නාටය 

ශහට නවරයශසත අපි එළියට නමනවරයා. මම අභිශයෝන කකනවරයා  පුළුවරයන් 

නේ බීසිල් කාජාපක්ෂ ඇමතිතුමා ශේ නරු සභාවරයට ඇවිල්ලා උනය 

නේමන්පිල මීතිතුමා ශතල් මිල වරයීිජ කකපු එක හරින  වරයීකින න 

කියලා කථාවරයක් කකන්න කියලා. එක්ශකෝ ඒක හරියි කියන්න. 

නීඅඩනේ වරයීරැිනයි කියන්න. බීසිල් කාජාපක්ෂ ඇමතිතුමා එනතුරු 

අක ශමොකක්ශනෝ එකක් අහසින් කගා වරයීශටනකන් බලාශනන 

ඉන්නවරයා වරයාශේ බලාශනන හිටියා. අවරයසානශආ  එතුමා මුනල් ඇමති 

වුණා. අශේ මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමාට මුනල් ඇමතිකමඅඩ නීති 

වුණා. උනය නේමන්පිල මහඅඩතයා තවරයම ඇමතිකශේ ඉන්නවරයා. 

ශතල් මිල වරයීිජ ශවරයලා ජානතාවරයට ශකළවුණා. ඒක තමයි ශවරයලා 

ත ා ශබන්ශන්.  

නීන් ඔක්ශකොම නාටක ටික නටලා ශහට නවරයශසත 

තමුන්නාන්ශසතලා ශේ වි ්වරයාස භුනය ජායග්රහණය කකන්න. අපට 

ර ්නයක් නීහී. නමුඅඩ  ජානතාවරයශේ ෛවරයකය හමුශ  

තමුන්නාන්ශසතලා කකපු ශරෝගාශ   වරයුචාශ   ශබොරුශ   ශබොරු 

ශේ ශරතමීඅඩවරයශආ සළුපිළිනීලශවරයනවරයාය කියන එක අපි පීහීිනලිවරය 

කියන්න කීමීතියි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසතලා භුන ශවරයලා ඉවරයකයි. 

තමුන්නාන්ශසතලා පුළුවරයන් නේ මීතිවරයකණයකට යන්න. ශේ භුන 

ශවරයච්ච ්ඩුක්වරයට ජානතාවරය "கபொங்க" කියලා එළවරයන බවරය 

නි ්චිතයි කියමින් මශේ කථාවරය අවරයසන් කකනවරයා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජානාවරය ස්ිකක කිරීම  නරු කබීර් හෂීේ මීතිතුමා. 

1983 1984 

[නරු එස.්එේ. මරික්කාර් මහතා] 
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ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
නරු කථානායකතුමනි  මා එම ශයෝජානාවරය ස්ථීක කකනවරයා. 

  
ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Hon. Speaker, I just  want to inform  that I wll be 

seeking an amendment to the Motion.  

 
ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, before that I may raise another issue. 

The Motion has to be read by the Proposer, especially if it 
is a No-Confidence Motion. I think the Proposer is the 
Hon. Marikkar, but he did not read the No-Confidence 
Motion. He must say, "I propose.".  I guess the Hon. 
Kabir Hashim got up to second the Motion, but without 
the Motion being read and proposed,  how can  it  stand  
today in the House?  

 
ගුණ එසව.එපත. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නරු කථානායකතුමනි - 

 
ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ශපො ගක් ඉන්න. මම කි වරයාට පස්ශසත වරයීරැේන නිවරයීරැින 

කක නන්න පුළුවරයන් න කියන එක නරු කථානායකතුමාශේ අශඅඩ 

තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීමක්]  

ශනවරයීනි කාකණය  හිටපු අනමීති කනිල් විරමසිුහ මන්ත්රීතුමා 

amendment එකක් ශනශනනවරයා කි වරයා. But an amendment  

has to be moved after the Motion is moved and before it 

starts proceeding. An amendment can be entertained by 

the Hon. Speaker or the House, but you have to move it 

before the Debate starts. -[Interruption.] Wait! Wait! This 

is another issue. Can you please -[Interruption.] What I 

am saying is that the amendment has to be moved before 

the Debate starts.  
 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 නරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා  "I move Item No. 1" කියලා 

කි වරයා. ඔබතුමා නීන් ශේක පිළිශනන තිශබන්ශන්. You have 

accepted that and the Hon. Marikkar said, "I move Item No. 

1".  It is in the Order Paper. What more?  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Only the name is there.  

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමොකක්න ඒ කථා කකන්ශන්?[බාධා කිරීමක්]  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Only the name is there in the Order Paper, but not the 
proper Motion. 
   

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

He said, "I move Item 01." 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Item No. 1 is correct. That is only the identification. 
But the Motion has not yet been properly submitted. That 
is what I say.  

 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Item No. 1 is the Motion.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, it is not the Motion. 
 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Why not? 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

It is only the Item. -[Interruption.] It is all right. නරු 

මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා  ශයෝජානාවරය කියවරයන්න. 
 

ගුණ එසව.එපත. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නරු කථානායකතුමනි  ්ඩුක්ශ  ශබ දේ එළිනක්වරයනවරයාට 

්ඩුක්වරය භය ශවරයනවරයා නේ  ර ්නයක් නීහී. මම ඉස්ශසල්ලාම 

නයාය පත්රශආ තිශබන -  [බාධා කිරීේ]  

 

ගුණ දිවන්ෂව ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නරු කථානායකතුමනි  ශයෝජානාවරයක්  අුකයක්  දලා තිශබන 

එකක් ඔබතුමා කීඳවරයනවරයා. ඒක කී ශඳ වරයාම  ඒ ශයෝජානාකරු 

ශයෝජානාවරය ශනශනන්න ෑන . විශ තෂශයන් වි ්වරයාසභුන 

ශයෝජානාවරයක් කියවිය යුතුයි. හීන්සා  වරයාර්තාවරයක් අකශනන 

බලන්න. හීන්සා  සේරනා යශආ ඉතිහාසය පුකා තිශබන්ශන්  

එශහමයි. ශනවරයීනි කාකණය  එවරයීනි ශනයක් කියවරයා නීඅඩනේ  

[බාධා කිරීමක්]  එශහම ශයෝජානාවරයක් ඉිනරිපඅඩ කක නීඅඩනේ  ඒ 

ශයෝජානාවරය ස්ිකක කකන්න බීහී. ශයෝජානාවරයක් නීතිවරය ස්ිකක 

1985 1986 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

කකන්ශන් ශකොශහොමන? තුන්වරයන කාකණය ශේකයි. කනිල් 

විරමසිුහ මන්ත්රීතුමා ශේ ශයෝජානාවරයට සුශ ෝධනයක් 

ශනශනනවරයා කියලා කි වරයා. He said that he is moving an 

amendment. But the amendment has to be moved at the 

beginning when the Motion is taken up. I do not know 

whether he has an amendment, and if you have an 

amendment, you must move it at the beginning, not at the 

end when the match is over.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, we cannot entertain that.  

නරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා  නීන් ශයෝජානාවරය කියවරයන්න. 

 
ගුණ එසව.එපත. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

"ශ්රී ලුකා රජාාතාන්්රික සමාජාවරයා ද ජානකජාශආ ්ඩුක්රම 

වරයයවරයස්ථාශ  (3( ) වරයයවරයස්ථාවරය රකාකවරය අමාතය මඩුගලය 

පාර්ලිශේන්තුවරයට සා්හිකවරය වරයනකීමට සහ උඅඩතක දමට... -  [බාධා 

කිරීේ] 

 
ගුණ විමේ වීරවගශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.   

නරු කථානායකතුමනි  ශේ විවරයානය තුළ එක මන්ත්රීවරයකශය අට 

ශනවරයකක් කථා පවරයඅඩවරයන්න බීහී. එතුමාශේ කථාවරය නීන් අවරයසානයි. 

ඔබතුමාට පුළුවරයන්කමක් නීහී  නීවරයත තවරය කථාවරයක් කකන්න 

අවරයස්ථාවරය ශනන්න. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාශේ කථාවරය 

ඉවරයකයි. [බාධා කිරීේ] ඒක බලවරයඅඩ රීති ර ්නයක්. ශකොශහොමන  

එශහම කකන්ශන්? [බාධා කිරීේ] ඔබතුමා මුලින්ම ශේවරයා ඉශනන 

ශනන එන්න. ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකලා කථාවරය කකන්න නන්ශන් 

නීති ශකශනක් වරයාශේ ශන්.  [බාධා කිරීමක්] කරුණාකකලා වරයාිජ 

ශවරයන්න. ඔබතුමාට ශනවරයකක් කථා කකන්න ශනන්න බීහී. ශනවරයකක් 

කථා කිරීශේ සේරනායක් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  නීහී. ඒකට අපි 

ඉග ශනන්ශන් නීහී.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  නරු විමල් වීකවරයු  ඇමතිතුමා. නීන් අපි තීකණයකට 

්වරයා  එතුමාට ශයෝජානාවරය කියවරයන්න ඉග ශනන්න.  

 
ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා (සගචාරක අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலொத்துலற அலைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of  Tourism) 
Sir, I rise to a point of Order.  

නරු කථානායකතුමනි  නරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා එතුමාශේ 

කථාශ  ද මශේ නම කියලා පීහීිනලි කළා. [බාධා කිරීේ] 

ශපො ගක් ඉන්න. වරයාිජ ශවරයන්න. නරු කථානායකතුමනි  

වි ්වරයාසභුන ශයෝජානාවරයක් ශනශනන්න නන්ශන් නීති අයට 

විරුේධවරය අපි වි ්වරයාසභුන ශයෝජානාවරයක් ශනශනන්න ෑන . ඒක 

තමයි පළමුවරයීනි කාකණාවරය.  

ඊළඟට  වි ්වරයාසභුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා කථා කකන්න 

නන්ශනඅඩ නීහී. ශමොකක්න කථා කකන්ශන් කියලා 

තමුන්නාන්ශසතලා නන්ශන් නීහී. නීන් ශබොරුවරයට ශනපාකක් කථා 

කශළොඅඩ ශේක විහිළුවරයක් ශවරයනවරයා. එතුමාට ශේ ශයෝජානාවරය 

ඉිනරිපඅඩ කකන්න ්පසු අවරයස්ථාවරයක් දුන්ශනොඅඩ  ශේක විහිළුවරයක් 

ශවරයනවරයා  නරු කථානායකතුමනි. එශහම නේ අපිටඅඩ ශනතුන් 

පාකක් අවරයස්ථාවරය ශනන්න ෑන . 
 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා තීන්දුවරයක් දුන්නා. ඒ අම්වරය 

එතුමාට - [බාධා කිරීේ] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

First, you have to admit that you  all have made a 
mistake. -[Interruption.]  

 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නරු කථානායකතුමනි -[බාධා කිරීේ] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 I am sorry.  Anyway, you all have made a mistake.  
Admit it and go ahead  now. - [Interruption.] You go 
ahead  now.  

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

නරු කථානායකතුමනි  අශේ ශනවරයීනි කිකකයා නරු කබීර් 

හෂීේ මන්ත්රීතුමා. [බාධා කිරීේ]  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමාට තිශබන්ශන්  ශයෝජානාවරය ස්ිකක කකන්නයි. [බාධා 

කිරීේ]  
 

ගුණ මි න්ද රා පක්ෂ මහතා (අග්රාමාතය  ආර්ථික 

ප්රතිප කති හා සැලුමපත ්රියා කමක කිරීවපත අමාතය  

බුද්ධාශාසන  ආගමික හා සගසවකෘතික කටයුතු අමාතය සහ 

නාගරික සගවර්ධාන හා නිවාස අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொ பக்ஷ - பிரதை அலைச்சரும் 

தபொருளொதொரக் தகொள்லககள் ைற்றும் திட்டச் தசயற்படுத்துலக 

அலைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

அலைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடலைப்பு 

அலைச்சரும்) 

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

නරු කථානායකතුමනි  අපි විවරයානයට ූදනානේ. [බාධා කිරීේ] ඒ 

නිසා ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකන්න අපි එතුමාට ඉග ශනමු. [බාධා 

කිරීේ]  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  නරු අනමීතිතුමනි. [බාධා කිරීේ] 

1987 1988 

[නරු ිනශන්ෂ් වටණවරයර්ධන මහතා ] 



2021 ූලලි    

ගුණ එසව.එපත. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නරු අග්රාමාතයතුමාට අශේ ස්තුතිය පුන කකනවරයා. [බාධා කිරීේ] 

ඉශනන නන්න  පුළුවරයන් නේ. [බාධා කිරීේ] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුමනි  කාලය නාස්ති කකන්ශන් නීතිවරය  

ඉක්මනට ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකන්න.   

 

බලශක්ති අමාතයවරයා වකවරි  විශවවාස 

ංගග කවය 
வலுசக்தி அலைச்சர் ைீதொன 

நம்பிக்லகயின்லை  
VOTE OF NO CONFIDENCE IN MINISTER OF 

ENERGY 
 

ගුණ එසව.එපත. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නරු කථානායකතුමනි  මා පහත සඳහන් ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ 

කකනවරයා: 

 

"නරු සජිඅඩ ශරතමනාස මහතා    

නරු ්ර්.එේ. කුජිඅඩ මේදුම බඩුගාක මහතා   

නරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා   

නරු තිස්ස අඅඩතනායක මහතා     

නරු හරින් රනාන්දු මහතා     

නරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා    

නරු මනූෂ නානායක්කාක මහතා    

නරු අශ ෝක් අශේසිුහ මහතා  

නරු වරයරුණ ලියනශේ මහතා     

නරු (ෛවරයනය) කවින්න ශහතෂාන් ජායවරයර්ධන මහතා     

නරු හර්ෂණ කාජාකරුණා මහතා     

නරු කවුෆ් හකීේ මහතා 

නරු ශක්. සුජිඅඩ සුජාය ශපශර්කා මහතා  

නරු මුජිුදර් කහුමාන් මහතා  

නරු අජිඅඩ මාන්නේශපරුම මහතා  

නරු (ෛවරයනය) කාජිත ශසතනාකඅඩන මහතා  

නරු ෆීල්  මාර්ෂල් සකඅඩ ශෆොන්ශසතකා මහතා  

නරු මයන්ත ිනසානායක මහතා  

නරු වරයිජශ ල් සුශර්ෂ් මහතා  

නරු ශහක්ටර් අේපුහාමි මහතා  

නරු (්චාර්ය) හර්ෂ න සිල්වරයා මහතා  

නරු නයන්ත කරුණාතිලක මහතා 

නරු ශේ.සී. අලවරයතුවරයල මහතා  

නරු ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් මහතා   

නරු අේදුල් හලීේ මහතා  

නරු ිනලිේ ශවරයන්කච්චි මහතා   

නරු කිුස් ශනල්සන් මහතා  

නරු ගේලි .එච්.එේ. ධර්මශසතන මහතා  

නරු ශකෝහණ බඩුගාක මහතා   

නරු කබීර් හෂීේ මහතා   

නරු ශහතෂා විතානශේ මහතා   

නරු චමින්න වි ශේසිරි මහතා   

නරු එේ. උනය අමාර් මහතා   

නරු නලින් බඩුගාක ජායමහ මහතා   

නරු තුෂාක ඉඳුනිල් අමකශසතන මහතා   

නරු ඉකාන් විරමකඅඩන මහතා   

නරු නිශකෝෂන් ශපශර්කා මහතා    

නරු ශකෝහිණී  අමාරි විශේකඅඩන මහඅඩමිය   

නරු තලතා අතුශකෝකල මහඅඩමිය   

නරු ුදේධික පතිකණ මහතා   

නරු ශ  ද  අමාර් මහතා   

නරු (්චාර්ය) වී. කාධාක්රිෂ්ණන් මහතා   

නරු පාධලී චේපික කණවරයක මහතා -  

බල ක්ති අමාතය  නරු උනය නේමන්පිල මහතා ශකශකහි වි ්වරයාස 

භුනඅඩවරයය -  

ශ්රී ලුකා රජාාතාන්්රික සමාජාවරයා ද ජානකජාශආ ්ඩුක්රම වරයයවරයසථ්ාශ  (3( ) 

වරයයවරයස්ථාවරය රකාකවරය අමාතය මඩුගලය පාර්ලිශේන්තුවරයට සා්හිකවරය වරයනකීමට 

සහ උඅඩතක දමට බීඳී සිටින නමුඅඩ  ්ඩුක්වරය නිශයෝජානය කකන රධානම 

පක්ෂය වරයන ශ්රී ලුකා ශපොදුජාන ශපකමුශඩු මහ ශල්කේවරයකයා ලිඛිතවරය සඳහන් 

කක ඇති පරිින අමාතය මඩුගලශආ අම්මීතියකින් ශතොකවරය  බල ක්ති අමාතය 

නරු උනය නේමන්පිල මහතා විසින් ඉන්ධන මිල ඉහළ නීමීමට කටයුතු කක 

ඇති ශහයින් න; 

්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාශ  09( ) වරයයවරයසථ්ාවරයට අනම්ූලල වරයන ශසත  කාජාය 

රතිපඅඩතිය ශමශහයවීශේ ්ලධර්ම උල්ලු නය ශකොට ඇති බීවින් න  

්ඩුක්රම වරයයවරයසථ්ාශ  08 වරයයවරයස්ථාවරයට අනම්ූලල වරයන ශසත ්ලික යුතුකේ 

පීහීක හීක ඇති බීවින් න  ඒ අම්වරය ්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාශ   3 වරයයවරයස්ථාවරය 

පරිින ලබා දුන් රතිාාවරය කග ශකොට ඇති ශහයින් න; 

ශලෝක ශවරයශළඳශපොශළත ඛ්නිජා ශතල් මිල ඉතා අධික ශලස පහත වරයීටුණු 

0202 ජානවරයාරි මස සිට ශේ නක්වරයා පීවරයීති වරයසක එකහමාකකට ්සන්න 

කාලයක් තුළ ශමකට ඉන්ධන මිල අක් ශනොකක ඉහළ මට්ටමක පවරයඅඩවරයා 

නනිමින් ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය සහ කජාය ලීබූ ලාභය 

සේබන්ධශයන් පාර්ලිශේන්තුවරය සහ ජානතාවරය නීම්වරයඅඩ ශනොකළ ශහයින් න; 

එශසත ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඛ්නිජා ශතල් මිල අක්වීශේ වරයාසිය ජානතාවරයට 

අතයවරය ය ්හාක ද්රවරයයවරයල මිල අක් කකමින් ලබාශනන බවරයට දුන් ශපොශකොන්දුවරය 

ඉටු ශනොකළ ශහයින් න; 

එකී මිල වරයාසිය පනනේ ශකොටශනන වරයසක ශනකක් තුළ ඉන්ධන මිල වරයීිජ 

ශනොකිරීමට දුන් ශපොශකොන්දුවරය ඉටු ශනොකළ ශහයින් න; 

එකී මිල අක්වීශේ වරයාසිය ඉන්ධන මිල ඉහළ යන විට  ද භාවිතා කිරීමට 

කජාය විසින් ස්ථාපනය කළ බවරයට රකා  කළ ඉන්ධන මිල ස්ථායීකකණ 

අකමුනලට සිදුවූශආ  අමක්න යන්න ශමම පාර්ලිශේන්තුවරයට සහ ජානතාවරයට 

නීන්වීමට අශපොශහොසඅඩ වූ ශහයින් න; 

එකී මිල අක්වීම තුළ කජාය ලීබූ ලාභය උපශයෝගි ශකොටශනන ලුකා ඛ්නිජා 

ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය කාජාය බීු අවරයලට ඇති ණයනීති බවින් මුනා නීමේමට 

කටයුතු කිරීමට දුන් ශපොශකොන්දුවරය ඉටු ශනොකළ ශහයින් න; 

ඒ අම්වරය  ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සහ ඒ හා සමනාමීවරය සිය දම පරිශභෝජාන 

භාඩුගවරයල නිෂ්පානන පිරිවරයීය ඉහළ යාමඅඩ  ඒ හා සමඟම උේධමනය ඉහළ 

යාමඅඩ නිසා ශකොවි  වරයසුනතය නිසා පීගාවරයට පඅඩවරය ඇති ජානතාවරය ්ර්ිකක 

වරය ශයන් තවරයදුකටඅඩ පීගාවරයට පඅඩ වරයන ශහයින් න; 

නිෂ්පානන පිරිවරයීය ඉහළ යාම තුළින් අපනයනය ශකශකහි සහ සමස්ත 

්ර්ිකකය ශකශකහි අහිතකක බලප ේ ඇතිවිය හීකි ශහයින් න; 

1989 1990 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

කජාය පඅඩ වීශේ ද ලබාදුන් ජානතා නයාය පත්රය  කජාශආ රතිපඅඩතීන් සහ ශ්රී 

ලුකා රජාාතාන්්රික සමාජාවරයා ද ජානකජාශආ ්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාවරය ජුවවරය සහ 

අනියමින් උල්ලු නය කකමින් වරයරින් වරයක ලබා දුන් ශපොශකොන්දු ඉටු කිරීමට 

අශපොශහොසඅඩ වරය ඇති ශහයින් න; 

 බල ක්ති අමාතය නරු උනය නේමන්පිල මහතාට තවරයදුක ටඅඩ අමාතය 

මඩුගලශආ අමාතයවරයකශය අ ශලස කටයුතු කිරීශේ හීකියාවරය පිළිබඳවරය 

වි ්වරයාසයක් ශනොපවරයතින බවරයට ශමම පාර්ලිශේන්තුවරය ශයෝජානා සේමත කකයි." 

 
වය  නාවේ වදම  පරිවර්තනය 

பிகரரலணயினது தைிழ் தைொழிதபயர்ப்பு  
TAMIL TRANSLATION OF THE MOTION 

        

"தகௌரவ ச ித் பிகரைதொச 

தகௌரவ ஆர். எம். ரஞ்சித் ைத்துை பண்டொர 

தகௌரவ லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல 

தகௌரவ திஸ்ஸ அத்தநொயக்க 

தகௌரவ ஹொின் பிரனொந்து 

தகௌரவ எஸ்.எம். ைொிக்கொர் 

தகௌரவ ைனுஷ நொணொயக்கொர 

தகௌரவ அகஸொக அகபசிங்ஹ 

தகௌரவ வருண லியனகக 

தகௌரவ (டொக்டர்) கவிந்த கஹஷொன்  யவர்தன 

தகௌரவ ஹர்ஷண ரொ கருணொ 

தகௌரவ ரஊப் ஹகீம் 

தகௌரவ கக. சு ித் சஞ் ய தபகரரொ 

தகௌரவ மு ிபுர் ரஹுைொன் 

தகௌரவ அ ித் ைொன்னப்தபருை 

தகௌரவ (டொக்டர்) ரொ ித கசனொரத்ன 

தகௌரவ பீல்ட் ைொர்ஷல் சரத் தபொன்கசகொ 

தகௌரவ ையந்த திசொநொயக்க 

தகௌரவ வடிகவல் சுகரஷ் 

தகௌரவ தஹக்டர் அப்புஹொைி 

தகௌரவ (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ 

தகௌரவ கயந்த கருணொதிலக்க 

தகௌரவ க .சீ. அலவத்துவல 

தகௌரவ இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர் 

தகௌரவ அப்துல் ஹலீம் 

தகௌரவ திலிப் தவதஆரச்சி 

தகௌரவ கிங்ஸ் தநல்சன் 

தகௌரவ டப்ளியூ.எச்.எம். தர்ைகசன 

தகௌரவ கரொஹண பண்டொர 

தகௌரவ கபீர் ஹஷீம் 

தகௌரவ கஹஷொ விதொனகக 

தகௌரவ சைிந்த விக சிறி 

தகௌரவ எம். உதயகுைொர் 

தகௌரவ நலீன் பண்டொர  யைஹ 

தகௌரவ துஷொர இந்துனில் அைரகசன 

தகௌரவ இரொன் விக்கிரைரத்ன 

தகௌரவ நிகரொஷன் தபகரரொ 

தகௌரவ (திருைதி) கரொஹினீ குைொொி விக ரத்ன 

தகௌரவ (திருைதி) தலதொ அதுககொரல 

தகௌரவ புத்திக பத்திறண 

தகௌரவ கவலு குைொர் 

தகௌரவ (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன் 

தகௌரவ பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க,-  

 

வலுசக்தி அலைச்சர் தகௌரவ உதய கம்ைன்பில 

அவர்கள்ைீதொன நம்பிக்லகயின்லை,- 

இலங்லக சனநொயக கசொசலிசக் குடியரசின் அரசியலலைப்பின் 

43(1) ஆம் உறுப்புலரயின் பிரகொரம் அலைச்சரலவ பொரொளு 

ைன்றத்திற்குக் கூட்டொக தபொறுப்பொகவிருத்தலும் வலகதசொல்லற் 

பொதலும் கவண்டுதைன்ற கபொதிலும் அரசொங்கத்லதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிரதொன கட்சியொகிய ஸ்ரீலங்கொ 

தபொது ன தபரமுனவின் தசயலொளர் நொயகம் எழுத்தில் குறிப் 

பிட்டுள்ளவொறு அலைச்சரலவயின் அங்கீகொரைின்றி வலுசக்தி 

அலைச்சர் தகௌரவ உதய கம்ைன்பில அவர்கள் எொிதபொருள் 

விலலலய உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்லக கைற்தகொண்டுள்ளத 

னொலும்; 

அரசியலலைப்பின் 27(1)ஆம் உறுப்புலரயுடன் அலைந் 

ததொழுகொத வண்ணம் அரச தகொள்லகயின் வழிகொட்டிக் 

ககொட்பொடுகலள ைீறியுள்ளதொலும், அரசியலலைப்பின் 28ஆம் 

உறுப்புலரயுடன் அலைந்ததொழுகொத வண்ணம் அடிப்பலடக் 

கடலைகலள தவறவிட்டுள்ளதொலும் அதன் கொரணைொக 

அரசியலலைப்பின் 53ஆம் உறுப்புலரக்கு அலைவொக 

வழங்கியுள்ள உறுதியுலரலய ைீறியுள்ளதனொலும்; 

உலகச் சந்லதயில் தபற்கறொலியத்தின் விலல வீழ்ச்சியலடந்த 

2020 சனவொி ைொதம் முதல் இற்லறவலரயிலொன சுைொர் ஒன்றலர 

வருட கொலப்பகுதியில் இந்நொட்டில் எொிதபொருளின் விலலலயக் 

குலறக்கொைல் உயர்ந்த ைட்டத்தில் தக்கலவத்து இலங்லக 

தபற்கறொலியக் கூட்டுத்தொபனமும் அரசொங்கமும் ஈட்டிக்தகொண்ட 

இலொபம் ததொடர்பொக பொரொளுைன்றத்லதயும் ைக்கலளயும் 

விழிப்புணர்வூட்டவில்லல என்பதனொலும்; 

அவ்வொறு உலகச் சந்லதயில் தபற்கறொலியத்தின் விலல 

வீழ்ச்சியலடந்ததன் அனுகூலத்லத அத்தியொவசிய உணவுப் 

தபொருட்களின் விலலகலள குலறப்பதன்மூலம் ைக்களுக்கு 

வழங்குவதொக அளித்த வொக்குறுதிலய நிலறகவற்றத் 

தவறியதனொலும்; 

கைற்படி விலல அனுகூலத்லத அடிப்பலடயொகக்தகொண்டு 

இரண்டு வருடகொலத்திற்கு எொிதபொருளின் விலலலய அதிகொிக் 

கொைல் இருப்பதொக அளித்த வொக்குறுதிலய நிலறகவற்றத் 

தவறியதனொலும்; 

கைற்படி விலல வீழ்ச்சியின் அனுகூலத்லத எண்தணய் விலல 

அதிகொிக்கும்கபொது பயன்படுத்துவதற்கு அரசினொல் தொபிக்கப் 

பட்டதொக கூறப்பட்ட எண்தணய் விலலலய நிலலப்படுத்து 

வதற்கொன நிதியத்திற்கு நடந்தததன்னதவன்பலத   இப்பொரொளு 

ைன்றத்துக்கும் ைக்களுக்கும் அறிக்கத் தவறியதனொலும்; 

கைற்படி விலலவீழ்ச்சியின்மூலம் அரசொங்கத்திற்குக் கிலடத்த 

இலொபத்லதப் பயன்படுத்தி இலங்லக தபற்கறொலியக் கூட்டுத் 

தொபனம் அரச வங்கிகளுக்கு கடன்பட்டுள்ள நிலலயிலிருந்து 

அதலன ைீட்தடடுக்க நடவடிக்லக கைற்தகொள்வதற்கு அளித்த 

வொக்குறுதியிலன நிலறகவற்றத் தவறியதனொலும்; 

1991 1992 
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எொிதபொருள் விலல உயர்வலடதல் ைற்றும் அதற்கு இலண 

யொனதொக அலனத்து நுகர்வுப் பண்டங்களினதும் உற்பத்திக் 

கிரயம் உயர்வலடதல் அத்துடன் பணவீக்கம் அதிகொித்தல் 

ஆகியவற்றின் கொரணைொக தகொவிட் ததொற்றுப் பரவலினொல் 

இன்னலுக்கு உள்ளொகியுள்ள ைக்கள் தபொருளொதொர ொீதியில் கைலும் 

இன்னலுக்கு உள்ளொவதனொலும்; 

உற்பத்திக் கிரயம் உயர்வலடவதன் விலளவொக ஏற்றுைதி 

ைீதும் ஒட்டுதைொத்த தபொருளொதொரம் ைீதும் பொதகைொன தொக்கம் 

ஏற்படக்கூடும் என்பதனொலும்; 

அரசொங்கம் ஆட்சிபீடம் ஏறியகபது முன்லவத்த ைக்களுக்கொன 

நிகழ்ச்சிநிரல், அரச தகொள்லககள் ைற்றும் இலங்லக சனநொயக 

கசொசலிசக் குடியரசின் அரசியலலைப்பிலன கநரடியொகவும் 

ைலறமுகைொகவும் ைீறும் வலகயில் அவ்வப்கபொது அளித்த 

வொக்குறுதிகள் ஆகியவற்லற நிலறகவற்றத் தவறியுள்ளதொல், 

வலுசக்தி அலைச்சர் தகௌரவ உதய கம்ைன்பில அவர்கள் 

ததொடர்ந்தும் அலைச்சரலவ அந்தஸ்துள்ள அலைச்சரொக பதவி 

வகிப்பதற்கொன நம்பிக்லகலய இழந்திருப்பதொக இப்பொரொளு 

ைன்றம் தீர்ைொனம் நிலறகவற்றுைொக.” 
 

වය  නාවේ ඉගග්රීිං පරිවර්තනය 
பிகரரலணயினது ஆங்கில தைொழிதபயர்ப்பு 

ENGLISH TRANSLATION OF THE MOTION 
 
 

"Hon. Sajith Premadasa  

Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara  

Hon. Lakshman Kiriella 

Hon. Tissa Attanayake 

Hon. Harin Fernando 

Hon. S. M. Marikkar 

Hon. Manusha Nanayakkara 

Hon. Ashok Abeysinghe 

Hon. Waruna Liyanage 

Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana 

Hon. Harshana Rajakaruna 

Hon. Rauff Hakeem 

Hon. K. Sujith Sanjaya Perera 

Hon. Mujibur Rahuman 

Hon. Ajith Mannapperuma 

Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne 

Hon. Field Marshal Sarath Fonseka 

Hon. Mayantha Dissanayake 

Hon. Vadivel Suresh 

Hon. Hector Appuhamy 

Hon. (Dr.) Harsha de Silva 

Hon. Gayantha Karunatilleka 

Hon. J. C. Alawathuwala 

Hon. Imthiaz Bakeer Markar 

Hon. Abdul Haleem 

Hon. Dilip Wedaarachchi 

Hon. Kins Nelson 

Hon. W. H. M. Dharmasena 

Hon. Rohana Bandara 

Hon. Kabir Hashim 

Hon. Hesha Withanage 

Hon. Chaminda Wijesiri 

Hon. M. Udayakumar 

Hon. Nalin Bandara Jayamaha 

Hon. Thushara Indunil Amarasena 

Hon. Eran Wickramaratne 

Hon. Niroshan Perera 

Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna 

Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala 

Hon. Buddhika Pathirana 

Hon. Velu Kumar 

Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan 

Hon. Patali Champika Ranawaka,-  

Vote of No Confidence in the Hon. Udaya Gammanpila, Minister of 
Energy,-  

Whereas the Hon. Udaya Gammanpila, Minister of Energy, has 
taken action to raise fuel prices without the approval of the Cabinet of 
Ministers as stated in writing by the General Secretary of the Sri Lanka 
Podujana Peramuna, which is the main party representing the 
Government, although the Cabinet of Ministers is collectively 
responsible and answerable to Parliament in terms of Article 43 (1) of 
the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka; 

And whereas has derogated from the principles guiding the state 
policy in contravention of Article 27 (1) of the Constitution and shirked 
the fundamental duties in contravention of Article 28 of the 
Constitution, thereby breaking the oath taken in terms of Article 53 of 
the Constitution; 

And whereas has not informed Parliament and people of this 
country of the profit which the Ceylon Petroleum Corporation and the 
Government earned by not reducing prices of petroleum fuels but 
keeping the prices at a high level since January 2020, when petroleum 
prices fell excessively in the world market, up until now; 

And whereas has not fulfilled the pledge given to people that the 
advantage of the falling prices of petroleum fuels in the world market 
will be given to people by reducing the prices of essential goods; 

And whereas has not kept to the pledge given not to raise fuel prices 
within two years based on such price advantage; 

And whereas has failed to inform this Parliament and people what 
happened to the Fuel Price Stabilization Fund, claimed to have been 
established by the Government to use the advantage of falling prices 
when oil prices rise; 

And whereas has not fulfilled the pledge given to use the profit 
earned by the Government when prices were falling to rescue the Ceylon 
Petroleum Corporation from its indebtedness to state banks; 

And whereas has through the raising of fuel prices, led to the rise 
of production cost in all consumer goods parallel to it and the 
accompanying escalation of inflation, thereby placing people affected by 
the COVID-19 Pandemic in further suffering economically; 

And whereas has led to the possible adverse effects on exports and 
the overall economy due to the escalation of production cost; 

 And whereas has failed to fulfill promises given from time to time 
by directly and indirectly contravening the people’s agenda given in 
being elected to the Government, the policies of the Government and the 
Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka; 

That this Parliament resolves that it has no confidence in the 
competence of Hon. Udaya  Gammanpila, Minister of Energy to 
function as a Cabinet Minister any longer." 

 

1993 1994 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 
 

ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Do I move the amendment now or do I move it when 

the Motion is put to vote?  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, at the end, I think. 
 

ගුණ රනිේ වික්රමිංගහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Okay, I will be moving it. I handed it over to the 

office.  I will read from the English version and there is a 
Sinhala version also.  

My amendment is,  " In line 37 delete the word 
"Energy" and add the words,  "Energy and all other 
Ministers in the Cabinet."   Also in the same line,  "delete  
the word "Cabinet Minister" and  add the word "Cabinet 
Ministers." 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, the amendment has to be moved at the 
end of this. Anyway, Hon. Kabir Hashim, you go ahead 
with the Debate. Anyway, admit the mistake you all have 
done.  

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

එම ශයෝජානාවරය ්ශයඅඩ කියවරයන්න කියලාන මටඅඩ කියන්ශන්? 

ෑන  නේ කියවරයන්නේ.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නීහී  නීහී. You go ahead by seconding the Motion.  

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු කථානායකතුමනි  මා එම ශයෝජානාවරය ස්ිකක කකනවරයා.  

්ඩුක්වරය ශේ Motion එක තියාශනන ශලො අ කලබලයක 

ඉන්නවරයා මම නීක්කා. ්ඩුක්වරයට උශේම loose motion. 

්ඩුක්වරයට නීනටමඅඩ loose motion. හවරයස් වරයන ශකොට ශේ සභාවරය 

සුේන කකන්න ශවරයයි  අපි කියන ඒවරයා අහශනන ඉන්න  ශකොට. භය 

ශවරයන්න එපා. ඔච්චක කලබල ශවරයන්න එපා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Anyway, first admit the basic mistake you all have 
done.  

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අනමීතිතුමා ශපො ගකට සිුහයා වරයාශේ නීඟිට්ටාට  හවරයස් වරයන 

ශකොට ශකොශහොම ශවරයයින නන්ශන් නීහී.  

නරු කථානායකතුමනි  සානක කාරියවරයසේ මීතිතුමා -

ශපොශහොට්ටුශ  මහ ශල්කේවරයකයා- උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට 

කි වරයා  "ශතල් මිල නීුවූ ඇමති 'උනය' අස් විය යුතුයි" කියලා. 

ශමන්න  ශේ තිශබන්ශන් ඒ කියපු එක. ඊළඟට  උනය නේමන්පිල 

ඇමතිතුමා ඒකට පීහීිනලිවරය උඅඩතක දුන්නා  "ශතල් මිල වරයීිජ 

කශළත මා ශනොශවරයයි  ්ඩුක්වරය" කියලා. ඒ විතකක් ශනොශවරයයි. 

"ශතල් මිල වරයීිජ කශළත ශවරයන ශමොකක් නිසාවරයඅඩ ශනොශවරයයි. 

ශගොලර් නීති ශහතතුවරය නිසා තමයි ශතල් මිල වරයීිජ කශළත" කියලාඅඩ 

එතුමා රකා  කළා. "්ඩුක්වරය බුශකොශලොඅඩ. ්ඩුක්වරයට ශගොලර් 

නීහී" කියලාඅඩ එතුමා එනා රකා  කළා. එතශකොට  ඒකඅඩ එතුමා 

තමයි කියලා තිශබන්ශන්. උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා ඊට වරයගා 

ශනයක් කි වරයා. මාධය සාකච්ඡාවරයක ද එතුමා කි වරයා  "ශේ කශට් 

ශසතනාධිනායක කියන  තනතුරු හතකක් නකන ශනෝධාභය 

කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිවරයකයාශේ  නිශ නන අුක 0 / ()න් ුවනි  3 

වරයීනි නා ශතල් මිල වරයීිජ කකන්න නිශයෝන කළා  අනමීති මහින්න 

කාජාපක්ෂ මහඅඩමයාඅඩ  ජීවරයන වියනේ කමිටුවරයඅඩ වරයාිජ ශවරයලා තමයි 

ඒක අම්මත කශළත; මම  ශනොශවරයයි" කියලා. එතුමා ඒකඅඩ 

පීහීිනලිවරය කි වරයාට පස්ශසත ින දේ අමුණුනම කාජාය ඇමතිවරයකයා 

ශමොකක්න කි ශ ? එතුමා ශේ නවරයස්වරයල අධයාපනය නීන මරු මරු 

ශේවරයල් කියනවරයා ශන්. එතුමා කියනවරයා  "්ඩුක්වරය විසින් මිල වරයීිජ 

කිරීම කළඅඩ  පක්ෂයක් හීටියට අපි විරුේධයි" කියලා.  

එතුමා කියනවරයා  "පක්ෂයක් හීටියට අපි ශේකට විරුේධයි" 

කියලා. අන ශේ නරු සභාවරයට ඇවිල්ලා සිටින ශ්රී ලුකා ශපොදුජාන 

ශපකමුශඩු මන්ත්රීවරයරුන් තමන්ශේ පක්ෂශආ අනනයතා ශකේන 

ඇඳශනන න ඇවිල්ලා ඉන්ශන්  එශහම නීඅඩනේ ඒක එළිශආ 

නලවරයා ශහ දශවරයන් න ඇවිල්ලා ඉන්ශන් කියා මම අහන්න 

කීමීතියි.  
 

ගුණ මන්ත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

ශහ දශවරයන්.  

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

පක්ෂශආ ශකේනඅඩ ඇඳශනන ඇවිල්ලා තිුදණා නේ  ඒ 

අනනයතාවරයඅඩ එක්ක ඇවිල්ලා තිුදණා නේ  ඔබතුමන්ලා ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට පක්ෂවරය ඡන්නය ිනය යුතුයි. එශහම 

නීතිවරය  පක්ෂශආ ශකේන එළිශආ තියලා  අනනයතාවරය එළිශආ 

තියලා  ශහ දවරයඅඩ එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවරයා නේ  ඔබතුමන්ලාට 

ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට විරුේධ ශවරයන්න පුළුවරයන්.  

උනය නේමන්පිල මහඅඩමයා  මශේ හිත මිත්ර ඒ නරු 
ඇමතිවරයකයා කියනවරයා මා අහශනනයි  "ශේ ශයෝජානාවරය ිනම්වරයඅඩ  මම 
ිනම්ේ; පීරැදුණඅඩ මම ිනම්ේ!" කියලා. මට ඒක ශඅඩශකන්ශන් 
නීහී. එතුමාශේ නයාය මට වරයටහානන්න බීහී. හීබීයි  එතුමා 
කියපු ඒ කථාවරය අශේ සමඟි ජාන බලශ නය පීඅඩශතන් නඅඩතාම 
නේ හරි. ශේ ශයෝජානාවරය ිනම්වරයඅඩ අපි ිනම්ේ; ශේ ශයෝජානාවරය 
පීරැදුණඅඩ අපි ිනම්ේ! මම එශහම කියන්ශන් ඇයි? [බාධා කිරීේ] ඒ 
ඇයි කියලා මම තමුන්නාන්ශසතලාට කියන්නේ. [බාධා කිරීේ] 
ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය  ශේ කශට් පීගනයට පඅඩ ශවරයලා 
සිටින ්රිශකෝන කථ හිමියන්  යතුරුපීින හිමියන්  ිජශමෝ බට්ටා කථ 
හිමියන්  පාසල් රවරයාහන ශසතවරයා කථ හිමියන්  තම කර්මාන්තය 

1995 1996 



2021 ූලලි    

කගා වරයීටිලා තිශබන බස ් කථ හිමියන් ශවරයම්ශවරයන්  ඒ වරයාශේම 
රවරයාහන වියනම වරයීිජ වීමඅඩ එක්ක  ශේකරි බක්වරයල  එළවරය දවරයල  
ශකොඅඩතුශ   ශපොල් ශනිජශආ  ්ේපශආ මිල වරයීිජ වීමඅඩ එක්ක 
පීගනයට පඅඩ ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් අප ශනන ් ශයෝජානාවරයක්. 
ශතල් මිල වරයීිජ කිරීමට විරුේධවරය එනා කථා කකපු සානක 
කාරියවරයසේ ශපොශහොට්ටුශ  මහ ශල්කේවරයකයා  "පක්ෂයක් හීටියට 
අපි ඒකට විරුේධයි" කියපු ින දේ අමුණුනම කාජාය ඇමතිවරයකයා 
වරයාශේම ඔබතුමන්ලා සිය දශනනාශේ තනතුරු  තානාන්තක  
වරයකනාන රැකනන්න ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට සහාය 
ශනොදුන්ශනොඅඩ  ඔබතුමන්ලා පකාජාය කකන්ශන් වි ්වරයාස භුන 
ශයෝජානාවරය ශනොවරය ඔබතුමන්ලාට ඡන්නය දුන් ලක්ෂ ) ක 
ජානතාවරයශේ සීබ  අභිලාෂය සහ බලාශපොශකොඅඩතුවරයයි කියන එක 
මතක තබානන්න. එම නිසා ඔබතුමන්ලා ශමතීන හීසිශකන 
්කාකය ශනස ඔබතුමන්ලාශේ ඡන්න නායකශයෝ හීටනවරයලක්ෂයක් 
අන බලාශනන ඉන්නවරයා. ඔබතුමන්ලා ශේවරයා කථාවරයට සීමා කකලා 
බීහී. "ශතල් මිල වරයීිජ වීමට අපි පක්ෂයක් හීටියට විරුේධයි. 
ශේකට ඉග ශනන්ශන් නීහී" කියලා පක්ෂශආ මහ ශල්කේවරයකයා 
සහ සමහක මන්ත්රීවරයරුන් මාධයයට කකපු රකා  වරයචනවරයලට විතකක් 
සීමා කකන්න බීහී. ඔබතුමන්ලා අන ඒවරයා ක්රියාවරයට නුවරයනවරයා නේ  
ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට ඔබතුමන්ලා හෘනය සාක්ෂිය අම්වරය 
පක්ෂවරය ඡන්නය ිනය යුතුයි. එශහම නීඅඩනේ  ශපොශහොට්ටුශ  
මන්ත්රීවරයරුන් අවරයුකවරයම ජානතාවරයට ්නශකයි න  ඇඅඩතටම  
සීබීවින්ම ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් ශපමේ සිටිනවරයා න කියන එක අන 
මුළු කශට්ම ජානතාවරය TV එක නමාශනන බලාශනන ඉන්නවරයා ඇතීයි 
කියා මම වි ව්රයාස කකනවරයා. එම නිසා ශමම ශයෝජානාවරයට විරුේධ 
වුශණොඅඩ ඔබතුමන්ලාට ශකින ඇඳශනන නේ නේවරයලට ගිහිල්ලා 
නීවරයත මිනිසුන්ට කථා කකන්න බීහී. ශමොකන  එශහම වුශණොඅඩ 
ඔබතුමන්ලාශේ  අහකකම රනර් නය කකශනන ශහ දශවරයන් තමයි 
නමට යන්න ශවරයන්ශන්. ඒකයි මම ඇහුශ   පක්ෂශආ ශකේන 
ඇඳශනන න අන ඇවිල්ලා ඉන්ශන් කියලා. 

නරු කථානායකතුමනි  ශකොවි -   වරයසුනතය තියාශනන ශේ 
්ඩුක්වරය වරයවරයාශනන කන්න බලනවරයා. ශකොවි -   නිසා කටවරයල් 
ඔක්ශකෝම කගා වරයීටිලා නීහී; අශේ ්ර්ිකකශආ හීම ක්ශෂතත්රයම 
කගා වරයීටිලා නීහී. සුචාකක  වටවරයන් වරයාශේ සමහක අු වරයලට 
අවරයාසියි. නමුඅඩ  සමහක අු වරයලට හරිම වරයාසියි.ලුකාශ  සමහක 
සමානේ අකශනන බලන්න. නරු අනමීතිතුමනි  LOLC සමානම 
02   වරයර්ෂශආ ද උපයන ලන ්නායම රුපියල් ශකෝටි    82යි. 
හීබීයි  0202 වරයර්ෂශආ ද එය රුපියල් ශකෝටි   302ක ්නායමක් 
ලුදවරයා. ඒ කියන්ශන්  ්නායම තුන් වටණයකින් වරයීිජ ශවරයලා. 
Expolanka Holdings PLC සමානම 02   වරයර්ෂශආ  ද ලීබූ පාක්වරය 
රුපියල් මිලියන (39යි. 0202 වරයර්ෂශආ ලාභය රුපියල් ශකෝටි 
  (88යි. ශහතලීස් සමානම 02   වරයර්ෂශආ ද රුපියල් ශකෝටි 08 ක 
ලාභයක් පමණයි ලීුදශ . 0202 වරයර්ෂශආ ද රුපියල් ශකෝටි 
  (2 ක ලාභයක් ලීුදවරයා. ශකොමර්ෂල් බීු අවරය රුපියල් ශකෝටි 
  922ක ලාභයක් ලීුදවරයා. බීු අ ක්ශෂතත්රශආ හීම බීු අවරයක්ම ලාභ 
ලීුදවරයා. ශමච්චක ලාභ ලබා තිශබන්ශන්   හීම ක්ශෂතත්රයක්ම වරයීටිලා 
නිසාන? ්ඩුක්ශ  ක්ශෂතත්රඅඩ ඒ වරයාශේම තමයි. 

සමහක අමාතයාු වරයලට අපහසුතා ඇති වුණා. සමහක 
අමාතයාු වරයලට වරයාසි වුණා. Ceylon Petroleum Corporation එක 
නිශයෝජානය කකන ඛ්නිජා ශතල් සේපඅඩ සුවරයර්ධන අමාතයාු ය ඒ 
්කාකයට වරයාසි වුණු අමාතයාු යක් කියන එක අපි ශමම නරු 
සභාශ  අන සහතික කකනවරයා. ශතල් මිල වරයීිජ කිරීමට 
ඇමතිවරයකයාට සනාචාක අයිතියක් තිුදශඩු නීහී කියන ශහතතුවරය මත 
තමයි අපි ශේ වි ්වරයාසභුන ශයෝජානාවරය ශනනාශ . 02   
ශනොවරයීේබර් මාසශආ  8වරයීනි නා ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ මහතාට 
ජානාධිපතිකම භාක ශනනශකොට  එතුමා කට භාක නන්නශකොට ශේ 
කශට් ශපල් බීකලයක් ඇශමරිකාම් ශගොලර් 9 යි. අශේ ්ඩුක්වරය 
කාලශආ ශපල් ලීටකයක් වි අණේින  නියම කකපු මිල රුපියල් 
 39යි. එනා ඩීසල් බීකලයක් ඇශමරිකාම්  ශගොලර් 9(යි. එනා ඩීසල් 
ලීටකයක් වි අණුශ  රුපියල්  2(ට. අශේ මිල ූදත්රයට විරුේධ වුණු 
තමුන්නාන්ශසතලා ඒ මිල ූදත්රය අශහෝසි කකලා  මිල අක් කශළතඅඩ 

නීහී; ශවරයනස් කශළතඅඩ නීහී. ඒ විධියටම ශතල් මිල පවරයඅඩවරයාශනන 
ගියා.  

නරු කථානායකතුමනි  0202 මාර්තු මාසශආ  සිට    ඓතිහාසික 
රමාණයකින් ශතල් මිල පහත  වරයීටුණා. ශලෝකශආ කිසිම නවරයසක 
ශනොනීකපු ්කාකයට ශතල් මිල අක් වුණා. නරු කථානායකතුමනි  
 ශතල් මිල අක්- වරයීිජවීම පිළිබඳවරය තිශබන ශමම graph එක මා 

සංාගත* කකනවරයා.  

ශතල් මිල අක් වී ශනන යන ්කාකය ශමහි තිශයනවරයා. ශේ 
අම්වරය ශතල් මිල පහත වරයීටුණා. එශසත ශතල් මිල පහත වරයීටුණාට 
පස්ශසත ඇශමරිකාම් ශගොලර් 9(කට තිුදණු ඩීසල් බීකලය 
ඇ ශමරිකාම් ශගොලර් 02කට අක් වුණා. ඩීසල් බීකලයක් 
ඇශමරිකාම් ශගොලර් 02කට අක් වුණා. ්ඩුක්වරයට රුපියල් 02කට 
ඩීසල් ලීටකයක් වි අණන්න තිුදණා. ඒක තමයි වියනම සහ 
ලාභයඅඩ එක්ක තිශබන නණන. හීබීයි ඩීසල් ලීටකය රුපියල් 
 2(ට වි අණුවරයා. එතශකොට COPE එශක් වරයාර්තාවරය අම්වරය ශපල් 
ලීටකයක ශුේධ ලාභය රුපියල් 8 ක් ශලස ්ඩුක්වරය අවුරුේනක්ම 
උපයාශනන තිශබනවරයා. ඒ වරයාශේම ඩීසල්වරයල ්නායම නඅඩශතොඅඩ  
ඩීසල් ලීටකයකින් රුපියල් 33ක් උපයාශනන තිශබනවරයා. ඒ අම්වරය 
අතිවි ාල ලාභයක් ලබාශනන තිශබනවරයා. නවරයසකට ඔක්ශට්න්  0 
ශපල් ලීටර්  මිලියන (  /0ක  රමාණයක් අශළවි ශවරයනවරයා. 
ශපල් ලීටකයකට බේන රුපියල්  (යි. පසුගිය අවුරුේශේ 
ශපල්වරයලින් නවරයසකට රුපියල් ශකෝටි 03ක ලාභයක් ඉපයුවරයා. 
නවරයසකට ඩීසල් ලීටර් මිලියන ).0ක් අශළවි වුණා. ඩීසල් 
ලීටකයකට බේන රුපියල් 9යි. ඒ අම්වරය ඩීසල්වරයලින් නවරයසකට 
රුපියල්  ශකෝටි (ක් ඉපයුවරයා. ඒ ශනකම එකතු කළාම එක ිනනකට 
ලාභය රුපියල් ශකෝටි 09යි. නවරයස් 0 2ක්  322ක් නඅඩතාම 
ශකොපමණ රුපියල් ශකෝටි නණනක්න?  මා  ළඟ තිශබන ඒ පිළිබඳ 

විස්තක ඇතුළඅඩ ශල්ඛ්නයඅඩ මම සංාගත* කකනවරයා.    

ශමම ශල්ඛ්නශආ කතු පාටින් ල අණු කක තිශබන්ශන් ්ඩුක්වරය 

අය කකන බේන. ශේ බදු ්නායම ්ඩුක්වරය නඅඩතා. ශේ බේන අය 

කකශනන තමයි  රුපියල් ශකෝටි නණනක් උපයාශනන  

ස්ථායීකකණ අකමුනලක් හනනවරයා කියලා ශේ ්ඩුක්වරය කි ශ . 

බන්දුල වටණවරයර්ධන ඇමතිතුමා එය සනාථ කළා. ඇමතිතුමා 

කි වරයා  "මම නන්ශන් නීහී  එශහම මුනලක් තිුදණාන  අකමුනලක් 

තිුදණාන කියලා. ඒක අතුරුනහන්" කියලා. රුපියල් ශකෝටි 

  222ක්වරයඅඩ එම අකමුනලට ගියා කියන එක COPE එශකන් 

සහතික කකනවරයා විතකක් ශනොශවරයයි  මහ බීු අශවරයම්අඩ කි වරයා  

"එශහම අකමුනලක් තිුදණා  ඒකට මුනල් නීේමා" කියලා. “Daily 

Mirror” පුවරයඅඩපශඅඩ උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාශේ article එකක් 

තිශබනවරයා මා නීක්කා. රුපියල් ශකෝටි   222ක් විතක අකමුනලක් 

තිශයේින එතුමා කියා තිශබනවරයා  "ශතල් සුස්ථාවරය ිනගින් ිනනටම 

පාක් ලීුදවරයා" කියලා.  ඇමතිතුමා කියලා තිශබන්ශන් අසතයයක්.  

ශමම graph එක මා ඉිනරිපඅඩ කකනවරයා.  Ceylon Petroleum 

Corporation එක උපයන ්නායම ශමහි තිශබනවරයා. 02 3 

වරයර්ෂශආ සිට Ceylon Petroleum Corporation එක ිනනටම ලාභ 

ලබා තිශබනවරයා; revenue is higher than the cost of sales. ශේ 

ශවරයනශකොට ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරයට gross profit  

එකක් තිශයනවරයා. හීබීයි උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා කියලා 

තිුදණා  "එශහම ශනොශවරයයි  රුපියල් මිලියන 33 ක ශලො අ 

පාක්වරයක්  තිුදණා" යම්ශවරයන්. නරු ඇමතිතුමනි  "FactCheck.lk" 

එශකන් සහ Verité Research online platform එශකන් 

කියනවරයා ඔබතුමා කියපු කාකණය අසතයයි කියලා.  එතුමා 

ශමොකක්න කි ශ ? එතුමා  නන්ශන්අඩ නීතුවරය ඇති.  ශේ ශල්ඛ්න 

සියල්ල මා සංාගත* කකනවරයා.   

1997 1998 

————————— 
*  පුසවතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

 නරු කථානායකතුමනි  ශමහි පාක්වරය එන්ශන් Ceylon 

Petroleum Corporation එශක් මට්ටශමන් ශනොශවරයයි.  විනිමය 

ර ්නයඅඩ එක්ක ශපොලී අම්පාතය නඅඩතාම  ඒක එකතු කළාම 

තමයි පාක්වරය එකතු ශවරයන්ශන්. එය භාඩුගානාකශආ ර ්නයක්. ඒක 

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාශේ ර ්නයක්  ශනොශවරයයි. ශතල් මිල 

වරයීිජ කකන්ශන් නීතුවරය  ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන්  ජුවවරය ඉන්න එතුමා 

ශපමේ සිටින්න ෑන . හීබීයි එම ස්ථායීකකණ අකමුනශල් තිශබන 

රුපියල් ශකෝටි   222 නඅඩශඅඩ ඇයි? ඒ රුපියල් ශකෝටි   222 

නනිේ ද එනා ්ඩුක්වරය රකා යක් කළා  "ශතල් මිල අක් වුණාම ඒ 

වරයාසිය ජානතාවරයට ශනන්ශන් නීහී. මිල වරයීිජ ශවරයනශකොට මිල වරයීිජ 

ශනොකක ජානතාවරයට ඒක අපි සහන වරය ශයන් ශබනා ශනනවරයා" 

කියලා. නීන් එම සහන ශබනා ශනනවරයාන? ධීවරයක කර්මාන්තශආ 

නියීශළන ශබෝට්ටුකරුවරයන්ට  ්රිශකෝන කථ හිමියන්ට ඒවරයා ශබනා 

ශනනවරයාන? නීහී. එම වරයාසිය අකශනන ශමොකක්න කකලා 

තිශයන්ශන් කියන එක ර ්නයක්. ඒක තමයි  ශේ වි ්වරයාසභුන 

ශයෝජානාවරය ශනශනන්න අපට තිුදණු රධානම කාකණාවරය. හීබීයි  

මීට වරයගා බකපතළ ර ්න කිහිපයක්ම තිශබනවරයා.  ශේ ර ්නය 

විතකක්ම ශනොශවරයයි තිශබන්ශන්.  

නරු කථානායකතුමනි  තවරය භයානක ර ්න කීපයක් 

තිශබනවරයා. උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා නිශයෝජානය කළ පිල 

නඅඩතාම  එතුමා ජාාතිමාමක ශේ ශරතමී පිලක් නිශයෝජානය කශළත. 

එතුමා හරියට සුදු ශකොශකක් වරයාශේ. නීක්කාම හරි ලස්සනයි. හීම 

නාම සුදු ඇඳුම ඇඳ ශනන  පිරිසිදුවරය එන එතුමා නීක්කාම 

ශබෝධිසඅඩවරයශයක් වරයාශේයි ශපශනන්ශන්. සුදු ඇඳශනනමයි එතුමා 

ඉන්ශන්. එතුමා "පිවිතුරු ශහළ උරුමය" පක්ෂශආ නායකයා. 

එතුමා පිවිතුරු මම්ස්සශයක් කියලා කියන්න පුළුවරයන්. අශේ යහ 

පාලන කජාය තිශයනශකොට වීින නාශඩු බීහීලා  අහක විධියට යහ 

පාලන ්ඩුක්වරයට නීහුවරයා  "යහ පාලන ්ඩුක්වරය කාජාය ශේශපොළ 

වි අණනවරයා" කියලා. එනා අපට ශබොරු ශචෝනනා පීන නීඟුවරයා. 

එතුමා විශකෝධතාවරයලට ගිහිල්ලා ශමොනවරයාන කි ශ ? "යහ පාලන 

්ඩුක්වරය ජාාතික සේපඅඩ වි අණනවරයා"  කි වරයා. ශකොශහතන ජාාතික 

සේපඅඩ වික්ශක් කියලා කියන්න ශකෝ. එතුමා රකා  කළා  "යහ 

පාලන ්ඩුක්වරය තිුදණා නේ නළනා මාලිනාවරයඅඩ වි අණයි; ශ්රී මහා 

ශබෝධියඅඩ ශපෞේනලීකකණය කකයි" කියලා. එතුමා නීන් කකන්ශන් 

ශමොකක්න? එතුමා නීන් කකන ශේ කියන්නඅඩ ලේජායි.   )  අුක 

08 නකන ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථා පනත සුශ ෝධනය 

කිරීම සඳහා එතුමා කීබිනට් ප්රිකාවරයක් ඉිනරිපඅඩ කකනවරයා. 

ශමශතක් ශතල්පිරිපහදුශ  අයිතිය තිුදශඩු Ceylon Petroleum 

Corporation එකට පමණයි.  ශේක විශේශිකයන්ට  බහු ජාාතික 

සුවිධානවරයලට ශබනා ශනන්න එතුමා කීබිනට් ප්රිකාවරයක් නානවරයා. 

එතුමා එම කීබිනට් ප්රිකාවරය නාලා ශමොකක්න කියන්ශන්?  එහි  .3 

යටශඅඩ  0220 අුක 33 නකන ඛ්නිජා ශතල් නිෂ්පානන (විශ තෂ විධි 

විධාන) පනත අම්වරය  බලතල පිළිබඳවරය සඳහන් කක තිශබනවරයා. 

ඊළඟට  එහි 0.(. හි කියා තිශබන ්කාකයට  "ශපල්  ඩීසල්  

භූමිශතල් හා නීවිශතල් ් ද ඛ්නිජා ශතල් නිෂ්පානන හා විකල්ප 

ඉන්ධන ්නයනය  අපනයනය  පිරිපහදු කිරීම  විකිණීම  සීපයීම  

නිෂ්පානනය කිරීම  මිර කිරීම හා ශබනාහීරීම සඳහා විධිමඅඩ ශතෝකා 

නීමේශේ රම ශ නයක් යටශඅඩ සුදුසුකේ ලබන ෑන ම පාර් ්වරයයක් 

ශවරයත අමාතය මඩුගල අවරයසකය මත අම්මීතිය ලබා දම සඳහා 

විෂයභාක අමාතයවරයකයා ශවරයත බලතල ලබා දමට..." කියලා එතුමා 

කීබිනට් ප්රිකාවරයක් නානවරයා. මම හිතන විධියට ඒක අම්මත 

ශවරයනවරයා. එතුමා ශමොකක්න ඒශකන් කියන්ශන්? ශේ කීබිනට් 

ප්රිකාශවරයන් එතුමා කියනවරයා  පිරිපහදු කිරීම  ්නයනය කිරීම  

ශබනා හීරීම -ශේ ඔක්ශකෝම- ෑන ම පාර් ්වරයයකට වි අණන්න 

ශහෝ බදු  දමට එතුමාට අවරයසක ශනන්න කියලා. ශේක කවුන 

කියන්ශන්? ශේක කියන්ශන් ශවරයන කවුරුවරයඅඩ ශනොශවරයයි  

ඇමතිතුමාමයි.  

ඊළඟට  “CPC to float  international tenders for US$ 3bn 

new refinery in 4Q” සිකස්තලය යටශඅඩ  020  ූලලි  ( ිනන  

“Daily Mirror” පුවරයඅඩ පශඅඩ නරු අනමීතිතුමා ශේ නීන කියා 

තිශබනවරයා මම නීක්කා. ඒ ශනොල්ලන් ශමොකක්න කියන්ශන්? එහි 

ශමශසත සඳහන්වරය තිශබනවරයා: 
 

“Following the completion of the feasibility study, CPC 
expects to float international tenders for the proposed refinery, 
ending CPC’s monopoly in refining crude oil.” 

නීන් ශමතීන ඉන්න ශේ ශරතමීන්ශනන් මම අහනවරයා  

ඔබතුමන්ලා කීබිනට් මඩුගලශආ ද ශේකට අත ඉස්සුශ  ශකින 

ඇඳශනන න කියලා. උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාශේ 

"පිවිතුරු ශහළ උරුමය" පක්ෂශආ රතිපඅඩති රකා ශආඅඩ ශේ නීන  

සඳහන්වරය තිශබනවරයා. ඔබතුමාමයි ශේක කියලා තිශබන්ශන්. 

නමුඅඩ  නීන් ශමවරයීනි කීබිනට් ප්රිකාවරයක් නාලා තිශබනවරයා. පුවරයඅඩ 

පඅඩවරයල තිශබනවරයා  ශේක නීන් වි අණන්න යන්ශන් කියලා. 

ඔබතුමාශේ "පිවිතුරු ශහළ උරුමය" පක්ෂශආ රතිපඅඩති 

රකා ශආ කියා තිශබනවරයා    "ශ්රී ලුකාශ  උපාය මාර්ගික සේපඅඩ 

 විශේශිකයන්ට බදු  දමට සීමා පීනවීම.  කිසිදු ්ඩුක්වරයකට වරයකාය  

වටවරයන් ශතොටුශපොළ  අධිශ ගී මාර්න  විදුලි බලානාක  ශතල්පිරිපහදු  

වරයී  සහ නුනා වරයීනි උපාය මාර්ගික වරය ශයන් වරයීනනඅඩ සේපඅඩ සිය 

ධුක කාලය ඉක්මවරයා යන ශසත විශේශිකයන්ට බදු දමට ශනොහීකි 

වරයන අයුරින් සීමා පීනවිය යුතුයි" කියලා. ශේක කියා තිශබන්ශන් 

එතුමාමයි. කලින් ශේ විධියට කියලා  නීන් ලේජාා නීතිවරය 

ශමතීනට ඇවිල්ලා එතුමා ශවරයන කථාවරයක් කිය නවරයා. 

 උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා එන්ශන් සුදු ඇඳශනන සුදු 

ශකොකා වරයාශේ කියලා මම කි වරයා ශන්. එතුමා ුදදු නහම ශවරයම්ශවරයන් 

නිබඳවරය ශපමේ සිටින මශේ හිත මිත්ර ඇමතිවරයකශයක්. එතුමා නිතකම 

ුදදු නහම නීන කථා කකනවරයා. ුදදුන් වරයහන්ශසතශේ ඒ ශරතෂ්ධ 

නර් නශයන් බිඳක් ශහෝ හරියට උපුටාශනන ඒක හරියට ශයොනා 

නඅඩතා නේ  එතුමාශේ අමාතය ධුකශයන් අන එතුමා ශේ තකේම 

පරිහානියට ලක් ශවරයන්ශන් නීහී. නමුඅඩ එතුමා ඒක හරියට කශළත 

නීහී. ඔබතුමන්ලාඅඩ  නන්නවරයා ඇති   ශේ සේබන්ධශයන් ුදේධ 

ශේ නාශවරයම්අඩ නත හීකි උනාහකණ ්රිඅඩවරයයක් නීන. ලිච්ඡවීන්ට 

ශේ නා කළ ූදත්රශයම්අඩ  සේත අපරිහානිය ධර්ම ශේ නාශවරයම්අඩ 

-ඒ ශේ නා ශනශකන්ම- පාලකශයක්  මහජානතාවරයඅඩ එක්ක 

සේබන්ධ ශවරයලා කටයුතු කකන්න ෑන  ්කාකය පීහීිනලිවරය කියලා 

තිශබනවරයා. ුදදුන් වරයහන්ශසත සතුවරය තිුදණු යථාවරයා ද-තථාකාරී වටණය 

ශහවරයඅඩ කියන ශේම කිරීම සහ කකම් ලබන ශනයම පමණක් 

රකා  කිරීම  මනාශකොට ග්රහණය කක නත යුතුයි කියලා මම 

එතුමාට මතක් කකනවරයා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ඒක මතක් 

වුණා. අන්න ඒක තමයි. ඔබතුමන්ලා  අහකයි. ඔබතුමන්ලා  

කියන ශේ ශවරයම්ශවරයන් ශපමේ සිටින්ශන් නීහී. ඒ නිසා වි ්වරයාස 

භුනයක් ශනන එන එක සාධාකණයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවරයසානයි  නරු මන්ත්රීතුමා.  
 
ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු කථානායකතුමනි  මට තවරය විනාිජ පහක් ශනන්න.  මම 

කථාවරය පටන් නඅඩශඅඩ රමාන ශවරයලා ශන්. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට වරයීිජපුක කාලය දුන්ශන් ඒ නිසා තමයි.  

1999 2000 

[නරු කබීර් හෂීේ මහතා] 
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ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශේ කාකණයඅඩ කියලා මම අවරයසන් කකන්නේ  නරු 

කථානායකතුමනි.  

ජාාතික ්කක්ෂාවරය කියන්ශන් කශට් ශභෞමික අඛ්ඩුගතාවරය 

්කක්ෂා කිරීම විතකක් ශනොශවරයයි. කශට් ්ලය සුකක්ෂිතභාවරයය  

්හාක සුකක්ෂිතභාවරයය  ශතල් සුකක්ෂිතභාවරයය වරයීනි ශේවරය දඅඩ 

ජාාතික ්කක්ෂාවරයට අයිති වරයනවරයා. අන පළමු වරයතාවරයට ඔබතුමන්ලා 

ශේ ශතල් පිරිපහදුවරය  වි අණන්න යනවරයා. ඒ කියන්ශන්  ශතල් ශබනා 

හීරීම හා පිරිපහදු කිරීම පිට කටට ශනන්න යනවරයා. ශමතීන සිටින 

ඇමතිවරයරුන්ට ශකින ඇඳශනන ශේකට අත ඔසවරයන්න පුළුවරයන්න? 

ෑන ම කටක ශතල් පිරිපහදුවරය තිශබන්ශන් කජාය යටශඅඩ. එය 

සුකක්ෂිත කිරීම ඒ කශට් ්ඩුක්ශ  වරයනකීම. උනාහකණයක් 

නඅඩශතොඅඩ   සවුින අකාබිය නඅඩතාම  Saudi Aramco අයිති ඒ 

කජායට. ඉකාකය කියන්ශන් ශලෝකශආ හයවරයන තීන ඉන්න 

වි ාලම ශතල් නිෂ්පානකයා. ඉකාකශආ ශතල් පිරිපහදුවරයඅඩ අයිති ඒ 

කජායට. ඉකානශආ ශතල් පිරිපහදුවරයඅඩ අයිති ඒ කජායට.  අශ ටශආ 

ශතල් පිරිපහදුවරය; Kuwait Petroleum Corporation එක අයිති ඒ 

කජායට. ක්බායිවරයල ශතල් පිරිපහදුවරයඅඩ අයිති ක්බායි කජායට. චීනය 

නඅඩතාම  Sinopec, එශහම නීඅඩනේ China National Petroleum 

Corporation එකඅඩ අයිති ඒ කජායට. මීශල්සියාවරය නඅඩතාම  

Petronas අයිති ඒ කජායට. වියට්නාමය නඅඩතාම  Petrovietnam 

අයිති ඒ කජායට. නරු ඇමතිතුමනි  කජාශආ ්යතන 

ශපෞේනලීකකණය කකන්න  එශහම නීඅඩනේ විශේශිකයන්ට 

වි අණන්න හනන ශකොට අපට ඔබතුමා නීන වි ්වරයාසය තබන්න 

පුළුවරයන්න? එම නිසා ශමවරයීනි වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා නීවරයත නීවරයත 

ශේන්න අපට සිේධශවරයලා තිශබනවරයා.  

නරු කථානායකතුමනි  Bunkering පිළිබඳවරයඅඩ අපට ර ්නයක් 
තිශබනවරයා. ශේක බකපතළ ර න්යක්. නරු මහින්න කාජාපක්ෂ 
අනමීතිතුමනි  හේබන්ශතොට වරයකාය සේබන්ධශයන් එනා චීනයඅඩ 
එක්ක ගිවිසුේනත වරයනශකොට මානේපුක වරයකාය කළමනාකකණ 
(පුේනලික) සමානම ශවරයම්ශවරයන් HIPG සමානමට හේබන්ශතොට 
වරයකාශආ කළමනාකකණය භාක දුන් බවරය ඔබතුමාඅඩ නන්නවරයා. නමුඅඩ  
HIPG සමානශේ ශකොටස්වරයලින් සියයට 8 ක් තිශබන්ශන් චීන 
සමානමකට. සියයට   ක් තිශබන්ශන් ශ්රී ලුකා වරයකාය අධිකාරියට. 
ඒ සියයට    අපි සුකක්ෂිත කක නඅඩතා. විශ තෂශයන්ම bunkering 
licence එක දුන්ශන් ඒ විධියට. වරයකාශආ තිශබන ශහොඳම business 
එක තමයි  bunkering. ඒ කියන්ශන් නී වරයලට ශතල් සීපයීම ් ද 
ශේවරයල්. ඒශකන් අශේ කටට ශගොලර්වරයලින් ්නායම එනවරයා. HIPG 
එකට ඒ bunkering licence එක දුන්ශන් සියයට   ක් අශේ කටට -
ශ්රී ලුකා වරයකාය අධිකාරියට- ලීශබන බවරය තහවුරු කකමින්. හීබීයි  
පසුගිය ජානාධිපතිවරයකණශයන් ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ මහඅඩතයා 
ිනම්වරයාට පසු විදුලිබල හා බල ක්ති ඇමතිවරයකයා හීටියට මහින්න 
අමකවීක මීතිතුමා එනා ශමොකක්න කශළත? මම ඛ්නිජා ශතල් සේපඅඩ 
සුවරයර්ධන ඇමතිවරයකයා හීටියට ඉන්නශකොට එතුමා මට කි වරයා  
"ශේ HIPG එකට තිශබන bunkering licence එක නීන් ඉවරයක 
ශවරයන්න යනවරයා. ශේ  licence එක Sinopec එක නමින් අපට 
ශනන්න" කියලා. මම ශහොයා බලා කි වරයා  "ශේශකන් අශේ කටට 
පාක්වරයක් වරයනවරයා  එම නිසා ශේ licence එක ඔබතුමන්ලාට 
ශනන්ශන් නීහී  අශනක් එක අපි ගිවිසුේනත වූ ්කාකයටඅඩ ශේක 
මේති විශකෝධියි  එම නිසාඅඩ ශේක ශනන්ශන් නීහී" කියලා. හීබීයි  
අපි මීතිවරයකණය පීකදුණාට පසු මහින්න අමකවීක ඇමතිතුමා ඒ 
bunkering  licence එක  දලා තිශබන්ශන් Sinopec සමානමකට. 
එම නිසා ශ්රී ලුකා වරයකාය අධිකාරියට ලීශබන සියයට    ශගොලර් 
්නායම නීන් අහිමි වරයනවරයා. ශේක මේති විශකෝධියි. උනය නේමන්පිල 
මීතිතුමා අවුරුදු එකහමාකක් බල ක්ති ඇමතිවරයකයා හීටියට 
හිටියා. නරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා ශේක නීන නන්නවරයා ඇති ශන්? 
නමුඅඩ  ඔබතුමා අන වරයනශතක් ශේක අවරයලුවට කක නීහී. ඒක 

අවරයලුවට කක නීඅඩශඅඩ ඇයි කියලා ඔබතුමා ශේ සභාවරයට කියන්න. 
ශේ කාකණා නිසා අපි ඔබතුමාට විරුේධවරය ශනනා ශේ වි ්වරයාස භුන 
ශයෝජානාවරය නීවරයත තහවුරු කකනවරයා.  

නරු කථානායකතුමනි  ශේ ්ඩුක්ශ  බල ක්ති ඇමතිවරයකයා 

කියනවරයා   Petroleum Corporation එක බුශකොශලොඅඩ කියලා. 

Ceylon Petroleum Corporation - CPC - එශක් සභාපතිවරයකයා -

ශපොශහොට්ටුශ  වරයෘඅඩතීය සමිතිශආ ශලොක්කා- වරයන සුමිඅඩ විශේසිුහ 

මහතා Board Paper එකක් නමලා ඇමතිවරයකයාට කියනවරයා  

්රි අණාමලශආ ශතල් ටීුකි 0(ක් හනන්න ෑන   ඒ සඳහා රුපියල් 

ශකෝටි   222ක මුනලක් භාඩුගානාකශයන් ඉල්ලා නන්න කියලා. ඒ 

Board Paper එක අම්මත කකනවරයා. ඒශකන් රුපියල් මිලියන 

32ක් විශේ  සමානමකට consultancyවරයලට ශනවරයන්නඅඩ කියනවරයා. 

ශේවරයා deals. එතශකොට බල ක්ති ඇමතිතුමා කියනවරයා  "ශතල් 

මිල අක් කකන්න විධියක් නීහී  සල්ලි නීහී" කියලා. නමුඅඩ  

රුපියල් ශකෝටි   222ක් ඉල්ලනවරයා  ටීුකි හනන්න. හීබීයි  නීනට 

්රි අණාමලශආ ටීුකි  )ක් විතක තිශබනවරයා. එා්ශකන් ටීුකි 0 ක් 

ෑන ම ශවරයලාවරයක  Petroleum Corporation එකට ශනන්න 

ඉන්ිනයාවරය කීමීතියි; LIOC එක ready. ශේක මහා වරයුචාවරයක්.  

ඔබතුමා ඇමතිවරයකයා හීටියට ශේ නීන කිසිම තීකණයක් නඅඩශඅඩ 

නීහී.  

ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 02ක් ිනනටම බලශආ සිටියා. සපුනස්කන්න 
ශතල් පිරිපහදුවරය ්කේභ කශළත    )  ග ලි ශසතනානායක 
මීතිතුමාශේ කාල ශආ ද.   9  ද ශේ.්ර්. ජායවරයර්ධන මීතිතුමා එහි 
ධාරිතාවරය බීකල්  2 222ක් නක්වරයා වරයීිජ කළා.    0 ද කණසිුහ 
ශරතමනාස මීතිඳුන් crude distiller unit එකක් ඇති කක  ඒක තවරයඅඩ 
ිනයුණු කළා. 022  ද කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා platformer unit 
එකක් සවි කක ඒක තවරයඅඩ  ක්තිමඅඩ කළා. 0223 ද කනිල් 
විරමසිුහ මීතිතුමා නීවරයත kerosene hydrotreater එකක් සවි 
කක  ඒක තවරය දුකටඅඩ  ක්තිමඅඩ කළා. හීබීයි මහ ශලො අවරයට ශේ  
ශරතමීන් හීටියට කථා කකන තමුන්නාන්ශසතලා     ( සිට 02   
නක්වරයා ඒ ශවරයම්ශවරයන් නල් කීටයක තකේවරයඅඩ ශනයක් කක නීහී. 
මාළු ටීුකියක්වරයඅඩ හනලා නීහී  Petroleum Corporation එකට. 
එම පිරිපහදුවරය හනපු නීති නිසා සිදු වුණු පාක්වරයවරයසකකට ශගොලර් 
මිලියන (22යි -රුපියල් ශකෝටි 8 222යි. එා් රමාණය අවුරුදු 02න් 
වරයීිජ කක බලන්න. රුපියල් ශකෝටි  )2 222ක් පාක්යි. ඒ පාක්වරය 
ඔබතුමන්ලාශේ අශඅඩ තිශබන්ශන්. ඔබතුමන්ලා ශේ නරු සභාවරයට 
ඇවිල්ලා  අශේ කට නීන කථා කකනවරයා. ශතල්වරයල සුකක්ෂිතභාවරයය 
කකින්න බීරි තමුන්නාන්ශසතලා  කට කකින්ශන් ශකොශහොමන? කශට් 
්කක්ෂාවරය කකින්ශන් ශකොශහොමන? ඒ නිසා ශේ වි ්වරයාස භුන 
ශයෝජානාවරය ශනන ඒම සාධාකණයි.  

අන මම ශපොශහොට්ටුශ  මන්ත්රීවරයරුන්ට කියන්ශන් ශමච්චකයි. 

ඔබතුමන්ලාශේ මහ ශල්කේවරයකයා ස්ථාවරයකයක හිටියා   ශේ වි ව්රයාස 

භුන ශයෝජානාවරයට පක්ෂයක් හීටියට විරුේධයි කියලා. නරු ින දේ 

අමුණුනම කාජාය ඇමතිවරයකයා කි වරයා  පක්ෂයක් හීටියට ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට විරුේධයි කියලා. ඔබතුමන්ලාඅඩ 

අවරයුකයි නේ  ශකින ඇඳශනන ්පසු නමට යන්න ෑන  නේ  

තමන්ශේ හෘනය සාක්ෂිය අම්වරය ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට 

පක්ෂවරය අපිඅඩ එක්ක ඡන්නය ශනන්න ෑන  බවරය කියමින් මශේ වරයචන 

ස්වරයල්පය අවරයසන් කකනවරයා. 
 

ප්රශවනය සංාිමමුඛ කරන ලී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. Rohitha 
Abegunawardhana. 
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ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා (වරාය හා නාවික 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன - துலறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுலற அலைச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමනි  අන නවරයශසත ද විපක්ෂය විසින් අශේ 

බල ක්ති ඇමතිවරයකයාට විරුේධවරය ශනනා වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

නීන කථා කිරීමට මට අවරයස්ථාවරය ලීබීම නීන සතුටු වරයනවරයා.  

 පාර්ලිශේන්තු ඉතිහාසය නඅඩශතොඅඩ    ( .2 .02වරයීනි නා ඒ 

්ඩුක්වරයට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා 

තිශබනවරයා. ඒ වරයාශේම    9.2 .2(වරයීනි නා එස්.ගේලි .්ර්.ඩී. 

බඩුගාකනායක මීතිතුමාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් 

ශනනීල්ලා තිශබනවරයා. ශේ වරයාශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා කාශියක් 

එවරයකට පීවරයති ්ඩුක්වරයලට විරුේධවරය වරයාශේම ශනොශයක් 

අවරයස්ථාවරයල ද අමාතයවරයරුන්ට විරුේධවරයඅඩ ශනනීඅඩ තිශබනවරයා. 

හීබීයි නරු කථානායකතුමනි  ඒ හීම අවරයස්ථාවරයක දම ඒ වි ව්රයාස 

භුන ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කළ විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරයකයා විසින් 

තමන්ශේ ඒ ලියවිල්ල ශයෝජානාවරයක් හීටියට ශේ නරු සභාශ  ද 

කියවරයා තිශබනවරයා. නමුඅඩ  අන විපක්ෂශආ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරයකශය අ විසින් ඉිනරිපඅඩ කළ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය  ඒ 

මන්ත්රීවරයකයා ශේ නරු සභාශ  ද කිශය ශ  නීහී  නරු 

කථානායකතුමනි.   

 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය කියවරයන්න ෑන  කියලා ස්ථාවරයක 

නිශයෝනවරයල සඳහන්වරය නීහී. ඔබතුමා අශේ ස්ථාවරයක නිශයෝන 

කියවරයා බලන්න.  

 
ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

නරු කථානායකතුමනි  ශේ  අක ෑන  ශනොශන අට යුේධ 

කකන්න පුළුවරයන් කියපු අශේ ාාතියා ශන්. එතුමාට ශහොඳ 

ඉතිහාසයක් තිශබනවරයා. ඔබතුමාට ශහොඳ ඉතිහාසයක් තිශබනවරයා  

නරු මන්ත්රීතුමා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා තමයි කිලිශනොච්චියයි  

මීනවරයච්චියයි ශනපීඅඩත පටලවරයා නඅඩත එක්ශකනා. නරු 

කථානායකතුමනි  එතුමා නීන කථා කකන්න පටන් නඅඩශතොඅඩ 

හන්තානශයන් ්කේභ කකලා  බඩුගාකනමින් අවරයසන් කකන්න 

පුළුවරයන්. එතුමා ඉපදුශඩු බඩුගාකනම   මශේ නශේ. ඒවරයා නීන 

මශනන් අහ නන්න ෑන  නීහී ශන්. 

නරු කථානායකතුමනි  අවුරුදු 32ක්  3 ක් පමණ 

පාර්ලිශේන්තුවරය නිශයෝජානය කළ පරිණත ශේ පාලනාය අ ශහෝ 

ඇමතිකමක්  නිශයෝජාය ඇමතිකමක් නීරූ  අක් නණශන් විෂයය 

පථය නීන කරුණු කාකණා ඇතිවරය කථා කකන්න පුළුවරයන් 

මන්ත්රීවරයකය අ ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකයි කියා අපි 

වි ්වරයාස කළා. නමුඅඩ  ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කශළත 

කවුන?  ශේ ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කශළත කවුන කියා කශට් මිනිස්සු 

නන්නවරයා. එහි ද ශමොන වරයාශේ තඅඩඅඩවරයයක්න ඇති වුශඩු කියන 

එකඅඩ කශට් මිනිස්සු නන්නවරයා  නරු කථානායකතුමනි. ශේ වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරය පිළිබඳ විවරයානය පටන් නන්න ශකොටම  විපක්ෂයක් 

හීටියට තමන්ශේ වි ්වරයාසය නීති ශවරයලා තිශබන බවරය අන 

එතුමන්ලා කටටම ඔේපු කක ශපන්වූවරයා.  

පටන් නන්න ශකොටම ඒ තඅඩඅඩවරයය ඔේපු කකලා ශපන්වූවරයා  

නරු කථානායකතුමනි. පසු ගිය යහ පාලන ්ඩුක්වරය කාලශආ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා   ක් ශනනාවරයා. පළමුවරයීනි වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය ශනනාශ   පාර්ලිශේන්තුශ  අන නීති ශජාෝන් අමකතුුන 

හිටපු ඇමතිවරයකයාට විරුේධවරය. ඒ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට ශවරයච්ච 

ශනයක් ශහොයා නන්න නීහී. ඒ ශයෝජානාවරය ශකොශහතන ගිශආ කියලා 

ශහොයා නන්න නීහී  නරු කථානායකතුමනි.   

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ශකෝහිත අශේවටණවරයර්ධන ඇමතිතුමනි  සමාශවරයන්න. ඔබතුමා 

කි වරයා  අපි ශපොිජ එශකක් නාලා නීහුවරයා කියලා. හීබීයි  ඔබතුමාට 

විරුේධවරය වි ්වරයාස භුනයක් ශනශනනවරයා නේ  ඊටඅඩ වරයගා ශපොිජ 

එශකක් නානවරයා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order. Hon. Minister,  go ahead. 
 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

නරු කථානායකතුමනි  එතුමා නීනඅඩ පීටිකිරියක් තිශබනවරයා. 

සිශනොශපක් සමානම නීන මම කියලා ශනන්නේ. සිශනොශපක් 

සමානමට licence එක ඉල්ලන්න ගිහිල්ලා ශකොශහොමන කථා 

කශළත කියලා මම ශහොඳට කියලා ශනන්නේ. [බාධා කිරීමක්] 

ශබොශහොම ශහොඳට කියලා ශනන්නේ. [බාධා කිරීමක්] 

හේබන්ශතොට වරයකාය ශනිජය පිටින් වි අණන කල් අශන්!  අ අළු 

පීටියා වරයාශේ හිටියා. ඒක වි අණන කල්  අ අළු පීටියා වරයාශේ 

බලාශනන ඉඳලා සිශනොශපක් සමානම licence  එක ඉල්ලන 

ශකොට ඒශකන් අත යට නම්ශනම්වරය ඉල්ලලා නීන් ශමො අඅඩ 

ශනොනන්නා නණනට කඟ පානවරයා. නීන් කිසි ශනයක් නන්ශන් නීහී. 

 
ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

එශහම නඅඩතා නේ ශපන්වරයන්න ශකෝ.  

 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශපන්වරයන්න ඔබතුමා එන්නශකෝ. ශවරයනම ශපන්වරයන්නේ.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ඒ ශේවරයල්වරයලට පීටශලන්ශන් නීතුවරය කථාවරය 

කකශනන යන්න.  

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, he is making a serious allegation against me.  He 
said that some නම්ශනම් happened with Sinopec. I would  
ask him if he has  the courage - I will use a good word 
instead of a bad word; I wanted to use another word - 
present the facts.  

2003 2004 
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ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

එතුමා කියන "some නම්ශනම්" නීන අහනන්න කියන්න  

ශකොේපීනිශයන්. එතශකොට ඒ ශකොේපීනිය කියයි  "some 

නම්ශනම්" නීන.  

නරු කථානායකතුමනි  අපි මතක් කශළත  එනා ඒ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයලට ගිය කල නීනයි. පළාඅඩ සභා මීතිවරයකණය 

අස්ථානනත වුණා. පළාඅඩ සභා මීතිවරයකණය අන ශවරයන තුරු නීහී. 

ඒක ශහොයා නන්නවරයඅඩ බීරි ශවරයන්න නීති කළා. ඒ වරයාශේ තමයි  

පසුගිය ්ඩුක්වරය කාලශආ ශනනාපු වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා 

අස්ථානනත වුණා. නරු කථානායකතුමනි  අපි ශනනාපු වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරයක්  ශනකක් නයාය පුස්තකයටවරයඅඩ නඅඩශඅඩ නීහී.   

නරු කථානායකතුමනි  ශමතුමන්ලා රජාාතන්ත්රවරයානය නීන 
කථා කකනවරයා. අපි රජාාතන්ත්රවරයානය ශකොශහොමන දුන්ශන්? උනය 
නේමන්පිල බල ක්ති ඇමතිවරයකයාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන 
ශයෝජානාවරය ශනශනන්ශන් ුවනි මාසශආ 00වරයීනි නා. පසු ගිය මාසශආ 
00වරයීනි නා තමයි ඒක ශනශනන්ශන්  නරු කථානායකතුමනි. අන 
ශවරයන ශකොට ිනන 08යි. ිනන 08ක් ඇතුළත ඒ ශනනාපු වි ්වරයාස භුන 
ශයෝජානාවරයට ශනොබියවරය මුහුණ ශනන්න අපට ්ඩුක්වරයක් හීටියට 
 ක්තිය තිශබනවරයාය කියන එක අපි පීහීිනලිවරයම ශේ සභාවරයටඅඩ  
කටටඅඩ ඔේපු කකලා ශපන්ම්වරයා. අපි භශආ දුවරයන ්ඩුක්වරයක් 
ශනොශවරයයි. එනා වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාවරයම ්ඩුක්වරය 
ඇතුශළත ක ලි - ක ලිවරයලට කීිජලා. භයයි  වි ්වරයාස භුන 
ශයෝජානාවරයට මුහුණ ශනන්න. ඔබතුමන්ලා හිතුවරයා  අපටඅඩ එශහම 
ශවරයයි කියලා. අශේ පීඅඩශතන්  ශපොිජ ශනයක් වුණාම ඔබතුමන්ලා 
ඒ ටිකිරි ශජාොලිය කනවරයා. ටිකිරි ශජාොලියක් හේබ ශවරයලා ඒක නීන් 
හප හප ඉන්නවරයා. හිතුවරයා  වි ව්රයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ්වරයාට 
පස්ශසත ඒකට මුහුණ ශනන්න බීරි ශවරයයි කියලා. ඒකට සාර්ථකවරය 
මුහුණ ශනන්න අපට පුළුවරයන්.  

නරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා ශවරයත ඉිනරිපඅඩ කකපු වි ්වරයාස 
භුන ශයෝජානාවරයට අඅඩසන් කකනවරයා  ශමතීන ශනොහිටියඅඩ සජිඅඩ 
ශරතමනාස මීතිතුමා; අශේ විපක්ෂ නායකතුමා. ඊළඟට අඅඩසන් 
කකනවරයා  කුජිඅඩ මේදුම බඩුගාක මන්ත්රීවරයකයා. ඊළඟට අඅඩසන් 
කකනවරයා  කිරිඇල්ල මන්ත්රීවරයකයා. ශේ වරයාශේ මන්ත්රීවරයරුන් 
නණනාවරයක් අඅඩසන් කකනවරයා. වි ව්රයාස භුන ශයෝජානාවරයට අඅඩසන් 
කකන අය  ත තිසා ිනවරයය ශලෝකශයන් බීහීපු ශනවිවරයරු. ත තිසා 
ිනවරයය ශලෝකශආ ඉතාම ශහොඳට ිනවරයය සේපඅඩ වරයගලා  ඒ ිනවරයය 
සේපඅඩවරයලින් සීප විඳපු අය. ත තිසා ිනවරයය ශලෝකයට නිකේ 
යන්න බීහී ශන්. ඒ අය ශලො අ පුණයකර්ම  කකශනන  ඒ වරයාශේම 
පන්සිල් පන පහ රැකලා  අටසිල් නඅඩතු අය.  

2015 ජානවරයාරි 8වරයීනි නා ඉඳලා 02   ශනොවරයීේබර් මාසශආ 
  වරයීනි නා ශවරයන කල්ම අටසිල් නඅඩතු  පන්සිල් නඅඩතු ඒ වරයාශේම 
කහසින්වරයඅඩ ප  ශනොකකපු  අමාකවරයරු ටික  ශනවිවරයරු ටික තමයි ශේ 
වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාශ . ඒශක් පළමුවරයීනි ශනවිශයෝ 
තමයි විපක්ෂ නායක ශනවිශයෝ. විපක්ෂ නායක ශනවිශයෝ තමන්ශේ 
අමාතයාු ය භාකශආ තිුදණු සුස්කෘතික අකමුනශල් මුනල් 
ශකොශහොමන වියනේ කශළත? අශේ නරු හිටපු ජානාධිපතිතුමා 
වරයර්තමාන නරු අග්රාමාතයතුමා ඒ අමාතයාු ය භාක නඅඩතාට 
පස්ශසත තමයි අපට පීහීිනලි කකලා ශපන්වූශ   ඒශක් තිශබන 
තඅඩඅඩවරයය ශමොකක්න කියලා. ශනවරයල්  )යි හනන්ශන්. ශනවරයල් )2ක් 
හනන්න යන මුනල් වියනේ කකලා ලුකාවරය පුකාම ශපෝස්ටර් නහනවරයා. 

ඒකට ශවරයනම ශපොඅඩ නහනවරයා. සුස්කෘතික අකමුනශල් 

රුපියලක් නීහී. ශනවියන්ශේ පිහිටයි! බලන්න  ත තිසා ිනවරයය 

ශලෝකශයන් බීහීපු එක  අමාකශය අශේ වරයීග. එතශකොට ශනවරයීනි 

 අමාකයා තමයි අශේ - [බාධා කිරීේ] මම ශනවරයීනි  අමාකයා  නීන 

කියන්න  එනශකොටමයි  අමාකයා නීඟිටින්ශන්. 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නරු කථානායකතුමනි  ශේ සභාශ  ෑන ම මන්ත්රීවරයකශය අට 

විරුේධවරය ශචෝනනාවරයක් ශේනවරයා නේ ඒකට ශවරයනම ශයෝජානාවරයක් 

ශේන්න ෑන . ශේ විධියට නීඟිටලා එශහම කථා කකන්න බීහී. 

[බාධා කිරීේ] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  නරු ඇමතිතුමා කථාවරය කකශනන යන්න. [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

නරු කථානායකතුමනි  මම කාශේවරයඅඩ නම කියන්ශන් නීහී. 

එක ඇමතිවරයකශයක් හිටියා; හන්තාශන් කඳු පාමුල හිටිශආ. ඔළුවරය 

සුදුයි  ශකොඩුශ  කළුයි. [බාධා කිරීේ] ඔළුවරය සුදු  ශකොඩුශ  කළු 

ඒ වරයයසක ඇමතිවරයකයා මහා මාර්න අමාතයාු ශආ ඇමතිවරයකයා 

හීටියට- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

නරු කථානායකතුමනි  එතුමා වරයීල්ශල් කකපු ඒවරයා කියන්නන?  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතීන රීති ර ්නයක් නීහී. නරු ඇමතිතුමා  කථාවරය කකශනන 

යන්න. 
 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

සාමානයශයන් වරයයසට යනශකොට  නහකවරයල දුර්වරයලකේ ඇති 

වුණාම  අරාණික වුණු ඒ නහක එක පාකට ්ශයඅඩ රාණවරයඅඩ 

ශවරයනශකොට ශේ වරයාශේ ශලග හීශනනවරයා. ඒකට අපි ශමොනවරයා 

කකන්නන? 
 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 එතුමා මශේ වරයයස නීන කි වරයා. මම ජානාධිපතිතුමාට බාලයි  

අනමීතිතුමාට බාලයි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order. Hon. Minister, you go 
ahead. - [Interruption.] 

 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

නරු කථානායකතුමනි  මම ඔබතුමාශනන් අහනවරයා  -ඔබතුමා 

මාතක ිනස්්රික්කශආ- [බාධා කිරීමක්] 

2005 2006 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ ලක්ෂවමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මම ගයි නාලා මශේ වරයයස හුනන්න උඅඩසාහ කකලා නීහී.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Sorry! That is not a  point of Order.  
 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මම කාශේවරයඅඩ නමක් සඳහන් කශළත නීහී  නරු 

කථානායකතුමනි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   ඒක හරි. 

 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඔබතුමා පරිණත ශේ පාලනාශයක්. ඇයි  ශනවි හාමුදුරුවරයශන්  

ශතොේපිය අකශනන ඔළුවරයට නා නන්ශන්? එශහම නා නන්න එපා 

කියන්න. ශමොකන  අපට වරයීිජය ශේ පාලන වරය ශයන්- [බාධා 

කිරීමක්] නරු කථානායකතුමනි  මම ඒකයි කි ශ . ත තිසා  ිනවරයය 

ශලෝකශයන් බීහීපු අශනක් ශනවියා නීන කථා කකනශකොට තමයි 

ශේ ශනවියා එක පාකට 'ශෆෝේ' වුශඩු. [බාධා කිරීමක්] මම 

ශමොනවරයා කකන්නන ශේ ශනවියා ශෆෝේ වුණාට? ඒ ශනවියා මහා 

මාර්න විෂය භාක ඇමතිවරයකයා හීටියට ශකොළ  - මහම්වරයක අධිශ ගී 

මාර්නය හනනශකොට  මු තීරු )කට හනන්න තිුදණු ඒ අධිශ ගී 

මාර්නශආ මු තීරු නණන අක් කළා. ඒ  ත තිසා ිනවරයය ශලෝකශයන් 

බීහීපු එක ශනවිශයක්. එතුමාම තමයි ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයට අඅඩසන් කකලා තිශබන්ශන්අඩ. ඒ  එක ශනවිශයක්. 

එතශකොට ශේ සභාශ  ඉඳලා ගියා තවරය ශනවිශයක්. ඒ කනිල් 

විරමසිුහ ශනවියා. කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයට සුශ ෝධනයක් ශයෝජානා කකනවරයා. ශමොකක්න ඒ 

සුශ ෝධනය  නරු කථානායකතුමනි? බල ක්ති අමාතය උනය 

නේමන්පිලට විතකක් ශනොශවරයයි මුළු ්ඩුක්වරයටම  මුළු කීබිනට් 

මඩුගලයටම අනාළ වරයන විධියට ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

සුශ ෝධනය කකන්න කියලා එතුමා කියනවරයා. එතුමා ශේ 

ශවරයලාශ  සභාශ  හිටියා නේ තමයි ශහොඳ. එතුමා හිටියා නේ 

ශහොඳයි කියලා කියන්ශන් ශමොකන? මම නීක්කා  එතුමා කථා 

කකනශකොට ඒ පීඅඩශතන් ශපොිජ සහශයෝනයක් ශනන පිරිස අඅඩ 

හිටියා; ශපොිජ ශබ දමක් යනවරයා. ශමොකන  විපක්ෂ නායකඅඩ පුටුශ  

නීහීශන්. ඒ නිසා අපි කියනවරයා කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමාට  ඔය 

සුශ ෝධනය ශේන්න ඉස්ශසල්ලා උශේ පාන්නක ටයි එක නාලා  

ශකෝට් එක නානශකොට  ටයි එක හරියට වරයීටිලාන කියලා බලන්න 

කීගපත නාවරයට යනශකොට බී දවරයා නේ ශහොඳයි කියලා  මට 

ශකොළ  ිනස්්රික්කශආ ජානතාවරයශේ වි ්වරයාසය නීති වුශඩු ශමොකන 

කියලා. එක්සඅඩ ජාාතික පක්ෂශආ නායකයා  කශට් පීකණිම 

පක්ෂශආ නායකයා වුණු එතුමා  ශකොළ  ිනස්්රික්කශආ මිනිස්සු 

ශනනක තියන ශකොට  ලේජාා නීතිවරය පාර්ලිශේන්තු ඇවිල්ලා අශේ 

වි ්වරයාසය නීන කථා කකනවරයා. තවරය ශනවිවරයරු ශසට් එකක්ම 

ඉන්නවරයා  ඒ නීන කියන්න ගිශයොඅඩ අශනක් කාකණා කියානන්න 

බීරි ශවරයනවරයා.  

නරු කථානායකතුමනි  අන ශතල් අර්ුදනය නීන කථා කකනවරයා. 

නරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමාට මතක ඇති  ඔබතුමා-අපි 

ඔක්ශකොම එනා විපක්ෂශආ ඉඳිමින් යහ පාලන ්ඩුක්වරය ශනන ගිය 

වරයීග පිළිශවරයළට විරුේධවරය කථා කළ අය බවරය. නරු 

කථානායකතුමනි  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකය අ හීටියට ඔබතුමාට 

මතකන එනා කිරුළපන petrol shed  එක නාවරය ශපෝලිශේ හිටපු 

හීටි? 

කිරුළපන Petrol shed එක ළඟ ශපෝලිශේ හිටියා. එතශකොට 

ශතල් අර්ුදනයක් තිුදණා න  නරු කථානායකතුමනි? ජාාතයන්තක 

ශවරයළඳ ශපොශළත ශතල් මිශල් ර ්නයක් තිුදණා න? කශට් යුේධයක් 

තිුදණා න? කශට් ශකොවි  වරයසුනතයක් තිුදණාන? ශේ ශමො අඅඩ 

නීතිවරයයි නරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමාඅඩ මමඅඩ ඇතුළු සමස්තය 

ශතල් නීවරය එනතුරු Petrol shed ළඟ  කිශලෝමීටක    0 තකේ ිනන 

ශපෝලිේවරයල හිටිශආ. ශනමළ ජාාතික සන්ධානශආ නරු මන්ත්රීවරයරුනි  

එශහම ශපෝලිශේ හිටියා ශන්න? ශමොකන  ඒ පීතිවරයලට ටිකක් රමාන 

ශවරයලායි ශතල් ටික ගිශආ. නරු කථානායකතුමනි  එශහම 

ඉතිහාසයක හිටපු අය තමයි අන ශේ කථා කකන්ශන්. ඒ විතකක් 

ශනොශවරයයි. "අපි අහවරයල් නවරයශසත විදුලිය විසන්ධි කකනවරයා" කියලා 

රූපවරයාහිනිශයන්  ශර්ිජශයෝශවරයන් කි වරයා. අපි ඒකඅඩ අහශනන 

හිටියා. ඒ විධියට  එනා කළුවරයශර් ඉන්න යුනයක් ඇති කළා.  

නරු කථානායකතුමනි  මහින්න කාජාපක්ෂ හිටපු ජානාධිපතිතුමා 

වරයාශේම වරයර්තමාන ජානාධිපති  එනා ්කක්ෂක ශල්කේවරයකයා 

හීටියට ශේ කශට් යුේධය අවරයසන් කළා. ඊට පස්ශසත කතිඤ්ඤා 

කකලක්වරයඅඩ පඅඩතු වුශඩු නීහී. උතුශර්  ශවරයිජ හඬ මීේශේ ජීවරයඅඩ 

වු ණු මිනිසුන්ට නිනහශසත ජීවරයඅඩවීශේ අයිතිය ලබා දුන්නා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු අමාතයතුමනි  ඔබතුමාට ලීබී තිශබන ශ ලාවරය අවරයසන්. 
 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශහොඳයි  මම අවරයසන් කකන්නේ.  

නරු කථානායකතුමනි  පාස් අ ඉරිනා රහාකය නිසා එනා අපි 
කිසි ශකශනක් පාකට බහින්න බය වුණා. නරු මහින්න කාජාපක්ෂ 
හිටපු ජානාධිපතිතුමනි  අපි ඔබතුමාට ්නකය කකන්ශන්  ඔබතුමා 
ර ්නයක ද ශකළින්ම ඊට මුහුණ  දපු නායකය අ වරයන නිසායි. 
පාස් අ ඉරිනා රහාකය ඇති වුණු ශවරයලාශ   ඒ ශබෝේබ පුපුකලා 
විනාිජ නණනක් යනශකොට  ශබෝේබය පිපිරිච්ච තීනට බය නීතුවරය 
ගිය එකම නායකයා මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමාය කියන එක අන 
අපි ශබොශහොම ශනෞකවරයශයන් සිහිපඅඩ කකනවරයා. නරු 
කථානායකතුමනි   ඒවරයා තමයි නායකඅඩවරයශආ ලක්ෂණ.  

නරු කථානායකතුමනි  ශතල් මිල ඉහළ ගිය එක 
සේබන්ධශයන් මම එක ශනයක් කියනවරයා.  02   ජානවරයාරි මාසශආ 
8වරයන නා අපි ශේ කට භාක ශනනශකොට  - මහින්න කාජාපක්ෂ හිටපු 
ජානාධිපතිතුමා ශේ කට භාකශනනශකොට-  යහ පාලන කඩුගායම 
කට භාක නන්නශකොට ශගොලර් එකක මිල රුපියල්  3 යි. ඊට පසුවරය 
02   ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා කට භාක නන්නශකොට 
ශගොලර් එකක මිල රුපියල්   2යි. රුපියල්  3 ට තිුදණු 
ශගොලකය රුපියල්   2ක අනයක් බවරයට පඅඩශවරයලා තිබිය ද තමයි 
අපි නීවරයත කට භාක නඅඩශඅඩ. නරු කථානායකතුමනි  අපට 
කවරයනාවරයඅඩ රුපියල්වරයලින් ශතල් ටික ශේන්න  ශබශහඅඩ ටික 
ශේන්න හේබ ශවරයන්ශන් නීහී. ඒ සඳහා  රුපියල හකවරයන්න ෑන   
ශගොලකයට.  නරු කථානායකතුමනි  අපි රුපියල ශගොලර්වරයලට 
හකවරයන අවරයස්ථාවරය වරයන විට ශමොකක්න සිේධ ශවරයලා තිශබන්ශන්? 
ශගොලර් එශක් අනය රුපියල්   කින් ඉහළ ගිහිල්ලා තිශබනවරයා.  

2007 2008 



2021 ූලලි    

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු ඇමතිතුමා  ඔබතුමා වරයීිජපුක විනාිජ ශනකක් අකශනන 

තිශබනවරයා. 

 

ගුණ වර ි ත අවේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශහොඳයි  අවරයසන් කකන්නේ. 

නරු කථානායකතුමනි   ශමවරයීනි වරයසුනතයක් නීතුවරයඅඩ  එනා

යහ පාලන ්ඩුක්වරය අවුරුදු පහක් තුළ ශමොනවරයාන කශළත කියන 

එක අපි පීහීිනලිවරය අහනවරයා.  ඒ අවුරුදු පහ තුළ වරයීග බිමක්වරය 

පීවරයීති කට මුක් බිමක් බවරයට පරිවරයර්තනය වීශේ රතිලල තමයි අන 

අපට ුදක්ති විඳින්න සිේධ ශවරයලා තිශබන්ශන් කියන එක අපි 

පීහීිනලිවරය මතක් කකන්න ෑන .  

ඒ වරයාශේම නරු කථානායකතුමනි   බල ක්ති ඇමතිවරයකයාට 

විරුේධවරය ශනන ් ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය  ්ඩුක්වරයක් 

හීටියට අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ශහට සවරයස වරයන ශකොට ඉතාම 

ඓතිහාසික විධියට පකාජාය කකනවරයාය කියන පණිවුගය  ලබා 

ශනනවරයා.  නරු බීසිල් කාජාපක්ෂ මීතිතුමා නවරය මුනල් අමාතයවරයකයා 

හීටියට  තමන්ශේ වරයනකීම ්කේභ කකලා තිශබනවරයා. ඒ ්කේභ 

කකපු වරයනකීමඅඩ එක්ක ශකොවි  තඅඩඅඩවරයය හමුශ  වුණඅඩ අපි 

ජානතාවරයට සහන ලබා ශනනවරයා. අපි නීක්කා  සමහක මන්ත්රීවරයරු 

කියනවරයා  "ශලෝකයට ර ්නයක් නීහී" කියලා.  ශලෝකයට 

ර ්නයක් නීහී; නමුඅඩ අපට ර න්යක් ශවරයන්නයි  ඒ ශනොල්ලන්ට 

ෑන . එතශකොට තමයි ඒ ශනොල්ලන්ශේ අශන අඅඩ ශේවරයල් උගට 

නන්න පුළුවරයන් ශවරයන්ශන්. හීබීයි  0200 අවුරුේන ශවරයනශකොට 

අතිනරු ජානාධිපතිතුමාශේ   අනමීතිතුමාශේ නායකඅඩවරයය යටශඅඩ 

සහ නවරය මුනල් අමාතයවරයකයාශේ මඟ ශපන්වීම යටශඅඩ අපි ශේ 

කශට් මිනිසුන්ට අවරය ය  සිය ද සහනාධාක ලබා ශනමින් කටක් 

හීටියට නීගිටින්න ලීහීස්තියි කියන පණිවුගය ලබා ශනමින්  ශේ 

ශ ලාවරය ලබා දම සේබන්ධශයන් ඔබතුමාටඅඩ ස්තුතිවරයන්ත ශවරයමින් 

මා නිහඬ ශවරයනවරයා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. S. Noharathalingam. You 
have seven minutes.  
 

[மு.ப. 11.47] 
 

ගුණ ුම. වන ගරාදලිගගපත මහතා 
(ைொண்புைிகு சு. கநொகரொதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, இன்லறய தினம் 

வலுசக்தி அலைச்சர் உதய கம்ைன்பில அவர்களுக்கு எதிரொக 

எதிர்க்கட்சியினரொல் தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த 

நம்பிக்லகயில்லொப் பிகரரலணலய - No Confidence Motion - 

ஆதொிக்ககவண்டிய ஓர் இக்கட்டொன நிலலலை எதிர்க்கட் 

சியிகல இருக்கின்ற 2ஆவது பலம்தபொருந்திய கட்சி என்ற 

ொீதியிகல தைிழ்த் கதசியக் கூட்டலைப்பினரொகிய எங்களுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அரசொங்கத்தினுலடய ஒவ்தவொரு 

நடவடிக்லகக்கும் எதிரொக இன்று ைக்கள் வீதியிகல இறங்கிப் 

கபொரொடுகின்ற நிலலலை கொணப்படுகின்றது. எொிதபொருள் 

விலலகயற்றத்தினொல் நொட்டு ைக்கள் ைிக கைொசைொக 

துன்பங்கலள, துயரங்கலள அனுபவித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற 

கநரத்திகல இந்த நம்பிக்லகயில்லொப் பிகரரலண தகொண் 

டுவரப்பட்டிருக்கின்றது. விவசொயிகள், வர்த்தகர்கள், 

ததொழிலொளர்கள், ைீனவர்கள் என நொட்டினுலடய மூலலமுடுக் 

தகங்குமுள்ள அலனத்து ைக்களும் எொிதபொருள் விலலகயற்றத் 

தினொல் ைிகவும் கைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 

இந்தப் பிகரரலணயிலன நொங்கள் ஆதொித்தொலும்கூட, 2ஆவது 

தபொிய எதிர்க்கட்சி என்ற ொீதியிகல எங்களுடகனொ அல்லது 

JVPயினருடகனொ ஆகலொசலன தசய்யப்பட்டு  இது 

தகொண்டுவரப்படவில்லல. அப்படிச் தசய்திருந்தொல்,  இன்னும் 

வலுவொனதொக இந்தப் பிகரரலணலயக் தகொண்டுு்வந்திருக்க 

முடியும். இருந்தொலும்கூட, எொிதபொருள் விலல ஏற்றத்தினொல் 

நொட்டு ைக்கள் ைிகவும் பொதிக்கப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள் என்ற கொரணத்தினொல் 

எதிர்க்கட்சியிகல இருக்கின்ற பலம் தபொருந்திய கட்சி என்ற 

ொீதியிகல  நொங்கள் இதற்கு ஆதரவு தகொடுக்கவிருக்கிகறொம்.  

இந்தப் பொரொளுைன்றத்திகல பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டம் 

தகொண்டுவரப்பட்டு, அங்கீகொிக்கப்பட்டு 42ஆவது ஆண்டு 

நிலறவு நொளொக இன்லறய நொள் இருக்கின்றது.  கல்குடொ 

கதர்தல் ததொகுதிப் பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொன திரு. கக. 

டபிள்யூ. கதவநொயகம் அவர்கலள அன்லறய அரசொங்கம் நீதி 

அலைச்சரொக நியைித்து, அவர் மூலைொகத் தைிழ் ைக்களுக்கு 
எதிரொகக் தகொண்டுவரப்பட்ட ைிகப் பயங்கரைொன, தகொடிய 

சட்டைொன இந்தப் பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டம்  1979  யூலல 

19ஆம் திகதி இரகவொடிரவொக இந்தச் சலபயிகல 

நிலறகவற்றப்பட்டது. அந்த வலகயில், 'யூலல 19' எனப்படும் 

இந்தக் கொிநொலள நொங்கள் இங்கக நிலனவுகூர 

கவண்டியவர்களொக இருக்கின்கறொம்.    பயங்கரவொதத் தலடச் 

சட்டம் நீக்கப்படகவண்டுதைன்று சிறுபொன்லை இன 

ைக்களொகிய தைிழ் ைக்களின் சொர்பிகல இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்திகல நொங்கள் குரல் 

தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்ற அகதகநரம், ஐக்கிய நொடுகள் 

ைனித உொிலை ஆலணயகம் உட்பட சர்வகதச ொீதியொகவும் 

இந்த அரசொங்கம் இச்சட்டத்தினூடொக பல்கவறு 

தநருக்கடிகலளச் சந்தித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற கொரணத்தினொல் 

இதில் சில திருத்தங்கலளச் தசய்வதற்கு முயல்வதொக  

தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அலைச்சருடன் ஒருசில அரச 

தரப்பினரும் கூறிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இந்தப் 

பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டத்தினூடொக தைிழ் கபசும் 

சிறுபொன்லை இனம் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டது; 

ஆயிரக்கணக்கொன இலளஞர்கள் லகது தசய்யப்பட்டொர்கள்; 

கொணொைல் ஆக்கப்பட்டொர்கள். அப்படியொன தகொடிய, துயர 

வரலொறு இருக்கின்றது. அரசொங்கம் சர்வகதசத்லதத் 

திருப்திப்படுத்துவற்கொகத்தொன் இத்தலகய முயற்சிகலளச் 

தசய்துதகொண்டிருப்பதொக நொங்கள் கருதுகின்கறொம். 

உண்லையிகலகய, எங்களுலடய இனப் பிரச்சிலனக்கு 

அரசியல் தீர்லவக் தகொண்டுவருவதொகவும் அகதகபொல், புதிய 

அரசியலலைப்லபக் தகொண்டுவருவதொகவும் கூறிய  

அரசொங்கமும் சொி, இந்த அரசொங்கமும் சொி  கொலத்லத 

இழுத்தடித்துக்தகொண்டு தசன்றகத தவிர, எைது 

பிரச்சிலனகளுக்குத் தீர்வு கொணவில்லல. அகதகபொன்று, 

இந்தப் பயங்கரவொதத் தலடச் சட்ட விடயத்திலும் சில 

திருத்தங்கலளக் தகொண்டுவருவதொகவும் ைொற்றங்கலளக் 

தகொண்டுவருவதொகவும் கூறி, அரசொங்கம் சர்வகதசத்லத 

ஏைொற்றிக் தகொண்டிருக்கின்றது. சர்வகதசம் இதலனப் 

புொிந்துதகொள்ள கவண்டுதைன்று நொன் இந்த கநரத்திகல 

ககட்டுக்தகொள்கிகறன்.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over. Please wind up. 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ ුම. වන ගරාදලිගගපත මහතා 
(ைொண்புைிகு சு. கநொகரொதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    

Please  give   me   one   more   minute,  Sir. அகதகநரம்,   

இன்னுதைொரு விடயத்லதயும் இங்கக கூற விரும்புகின் 

கறன்.இந்த நம்பிக்லகயில்லொப் பிகரரலண தனிதயொரு 

நபருக்கொனதல்லதவன்று எண்ணத் கதொன்றுகின்றது.  

அரசொங்கத்திலுள்ள ஒட்டு தைொத்த உறுப்பினர்களும் இந்தப் 

பிகரரலணலய எதிர்த்து, வலுசக்தி அலைச்சருக்கு 

ஆதரவளிக்கவிருக்கிறொர்கள். என்றொலும், கடந்த கொலங்களிகல 

எவ்வொறு எங்களுலடய தைிழ் இலளஞர்கள் கொணொைல் 

ஆக்கப்பட்டொர்ககளொ அகதகபொன்று, இந்த நொட்டு ைக்களொல் 

இந்த அரசொங்கமும் இல்லொைற் தசய்யப்படக்கூடிய ஒரு 

நிலலலை நிச்சயைொக எதிர்கொலத்திகல உருவொகுதைன்று கூறி, 

நிலறவு தசய்கின்கறன். நன்றி.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) Bandula 
Gunawardana.  

 

[පූ.භා.  . (] 
 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා (වවව ඳ 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அலைச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමනි  බල ක්ති අමාතය නරු උනය 

නේමන්පිල මීතිතුමාට එශකහිවරය ඉිනරිපඅඩ කක තිශබන ශමම 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පිළිබඳ විවරයානශආ ද  ශේ පාලන මග නීසීේ 

හා අවරයලාන කිරීේවරයලින් ශතොකවරය  ශේ නරු සභාවරයට පීවරයීරී තිශබන 

වරයනකීම පිළිබඳවරය ජාාතිශආ අවරයධානය ශයොමු කකවරයන්න පුළුවරයන් නේ 

ඒක ඉතා වරයීනනඅඩ කියලා මම කල්පනා කකනවරයා. මක්නිසාන යඅඩ  

්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාශ   (8වරයන වරයයවරයස්ථාවරයට අම්වරය කාජාය ්ලයය 

පිළිබඳ සේපූර්ණ බලය පීවරයීරී තිශබන්ශන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවරයට. 

එශහම නේ  බල ක්තිය ඇතුළු සිය ද ශනශයහි මිල තීකණය කිරීම  

ඒ තුළින් කාජාය ්නායමට  වියනමට ඇති වරයන බලප ම යනාිනය 

පිළිබඳවරය කටක් වරය ශයන් අපි ශපොදුශ  සාකච්ඡා කළ යුඅඩශඅඩ ශේ 

නරු සභාශ  දයි. ඒ අම්වරය  අපි ශේ ඇති ශවරයච්ච තඅඩඅඩවරය පිළිබඳවරය 

පුළුල් වි ්ශල්ෂණයක් කක බලමු.  

අශේ කශට් වරයර්තමානශආ පවරයතින රධාන අර්ුදන තුනක් 

තිශබනවරයා. එක  කාජාය ්ලය සේබන්ධශයන් පවරයතින අර්ුදනය. 

ශනක  විශේ  විනිමය සේබන්ධශයන් පවරයතින අර්ුදනය. තුන  කට 

සේපූර්ණශයන්ම ්පස්සට නමන් කකවීම ශහතතුශවරයන් ්ර්ිකකය 

අග පණ වීශේ අර්ුදනය. ශකොවි -   අර්ුදනයට අතිශර්කවරය ශේ 

කියන අර්ුදන තුනට න අපි මුහුණ ශනමින් සිටිනවරයා. ශේ තඅඩඅඩවරයය 

තුළ අප ශේ නරු සභාවරයට හීමනාම ඇවිල්ලා කථා කළාට  "සහන 

ිනය !" කියලා ්ඩුක්වරයට කි වරයාට  ජානතාවරය නීන බලන්න කියා 

්ඩුක්වරයට කි වරයාට  ඒක කකන්න පුළුවරයන් වරයන්ශන්  ශේ හීම 

සහනයක්ම ශනන්න පුළුවරයන් වරයන්ශන් ශේ කශට් ලක්ෂ සුඛ්යාත 

නිකායුධ  අවිහිුසක මිනිසුන් ඇතුළු සිය දශනනාශනන් අය කකන 

බදුවරයලින්. ජුව හා වරයර බදු මඟින් උපනවරයන ්නායම තමයි 

්ඩුක්ශ  ්නායමින් සියයට 8 ක්  8)ක් ශවරයන්ශන්. බදු ශනොවරයන 

්නායම ලබා නන්න පුළුවරයන් වරයන්ශන් ශකොශහොමන? ඛ්නිජා ශතල් 

මේතිනත සුස්ථාවරය ලාභ ලීුදශවරයොඅඩ  එයට ලාභ ලාභාු  ්ශවරයොඅඩ  

අන්න ඒක බදු ශනොවරයන ්නායමක්. කජාශආ ඉගේ  ශේපළ බදු  දලා 

බදු  අලී ්නායම වරයීිජශයන් ලීුදශණොඅඩ  ඒක බදු ශනොවරයන 

්නායමක්. ඉතින්  කාශේ ්ඩුක්වරය තිුදණඅඩ  කටක් හීටියට 

්ඩුක්වරයට ්නායම ලබා නන්න පුළුවරයන් වරයන්ශන්  ශේ කියන බදු 

හා බදු ශනොවරයන ්නායේ මාර්න ශනශකන්. 0202 වරයර්ෂශආ  ද මුළු 

කටින්ම බදු ්නායම වරය ශයන් ලබා ශනන තිශබන්ශන් රුපියල් 

බිලියන   0 )යි. එිනශනනා කජායක් පවරයඅඩවරයාශනන ය ශේ  ද නකන 

වියනේ අතක රධාන වියනමක් තමයි කාජාය ශසතවරයකයන්ට ශනවරයන 

වරයීටුේ හා ශ තන. ඒ වරයර්ෂශආ ද වරයීටුේ හා ශ තන සඳහා පමණක් 

වරයීය කක තිශබනවරයා  රුපියල් බිලියන   2  ක්. මුළු කටින්ම බදු 

අය කකලා රුපියල් බිලියන   0 )ක ්නායමක් ලබන ශකොට 

කාජාය ශසතවරයකයන්ශේ වරයීටුේ හා විරාම වරයීටුේ බිල වරය ශයන් 

රුපියල් බිලියන   2  ක් ශන වරයාම ඉතිරි වරයන්ශන් කීයන? රුපියල් 

බිලියන  ) යි. ශේ රුපියල් බිලියන  ) න් සමෘේධිලාභින්ට 

සමෘේධි  දමනා ශනවරයන්ශන් ශකොශහොමන? නඅඩ කාජාය ණයවරයලට 

ශපොලී ශනවරයන්ශන් ශකොශහොමන? ශවරයනඅඩ සුබසාධන වියනේ 

නකන්ශන් ශකොශහොමන? ඒ වරයාශේම  මුමාවරයඅඩ  විදුලිය  ජාල බස්නා 

ජාලාපවරයහන රම ්ිනයට අනාළ රාේධන වියනේ නකන්ශන් 

ශකොශහොමන? ශමය එක ්ඩුක්වරයක් විතකක් ශනොවරය  නිනහසින් පසුවරය 

ලුකාශ  බිහි වුණු ස ම ්ඩුක්වරයක්ම  විශ තෂශයන්   99 

වරයර්ෂශයන් පසුවරය බිහි වුණු ස ම ්ඩුක්වරයක්ම මුහුණ ශනන 

ර ්නයක්. කජාශආ මුළු ්නායම කජාය එිනශනනා පවරයඅඩවරයාශනන 

ය ශේ වියනම නකන්න රමාණවරයඅඩ වුශඩු නීහී. කාජාය ්ලයය 

පිළිබඳ වරයනකීම භාකවරය සිටින ශේ ෑන ම මන්ත්රීවරයකශය අට මම 

අභිශයෝනාඅඩමකවරය කියනවරයා  '්ඩුක්වරය පවරයඅඩවරයාශනන යන්න 

පුළුවරයන් ්නායමක් ශමන්න ශේ අවුරුේශේ ලීුදවරයා' කියලා පුළුවරයන් 

නේ ඔේපු කකන ශලස. ස ම අවුරුේනකම කාජාය අය වරයීශආ ජාුනම 

ගිණුශේ  එශහම නීඅඩනේ වරයර්තන ගිණුශේ තිශබන්ශන් හිඟයක්. 

මම ශේ නරු සභාවරයට නීම්ේ ශනන්න ෑන   0202 අවුරුේනට 

කාජාය ණය ශපොලිය ශනවරයන්න විතකක් රුපියල් බිලියන  82ක් 

ෑන  වූ බවරය. වරයීටුේ හා විරාම වරයීටුේ සඳහා රුපියල් බිලියන 

  2  ක් ශන වරයාට පස්ශසත ඉතිරි වරයන රුපියල් බිලියන  )  කාජාය 

ණය ශපොලී ශවරයම්ශවරයන් ශන වරයාම  නඅඩ ණයවරයලට ශපොලී ශනවරයන්න 

තවරයඅඩ රුපියල් බිලියන 8  ක් මින. එතශකොට හිශතන්න පුළුවරයන්  

එශහම නේ අපට ශමොකක්න කකන්න තිශබන්ශන් කියලා? 0202 

වරයර්ෂශආ වරයීට් බදු ්නායම කීයන? එය  භාඩුග හා ශසතවරයා මත 

පනවරයන ශලො අම බේන. 0202 වරයර්ෂශආ  ද වරයීට් බදු ්නායම රුපියල් 

බිලියන 033යි. ඒ බේන නකා නන්න බීරි ශලස ඉහළ ගිහින් තිුදණු 

නිසා අතිනරු ජානාධිපතිතුමා සියයට   ක්වරය තිුදණු වරයීට් බේන 

සියයට 8ට අක් කළා.  

බදු බක ජානතාවරය මතයි පටවරයන්ශන්. කජායක් අය කකන බදු බක 

ජානතාවරයට උසුලා නත ශනොහීකි වුශණොඅඩ ශමොකන ශවරයන්ශන්? 

 8 8 කීරැල්ල නඅඩතඅඩ   8(8 කීරැල්ල නඅඩතඅඩ ඒවරයා ඇති වීමට 

්ලික ශහතතුවරයක් වුශඩු  ඉුග්රීසි ්ඩුක්වරය විසින් වරයීිජශයන් බදු 

පීනවීමයි. 0202 වරයර්ෂශආ වරයීට් බදු ්නායම රුපියල් බිලියන 

033යි.වරයීට් බේන හතක වටණයකින් වරයීිජ කශළොඅඩ තමයි කාජාය ණය 

සඳහා ශපොලී ශනවරයන්න පුළුවරයන් වරයන්ශන්. එශහම වරයීිජ කකලා 

රුපියල් බිලියන 033 ඒවරයා හතකක් ්වරයඅඩ අපට ශසොයා නන්න 

පුළුවරයන් වරයන්ශන්  රුපියල් බිලියන  30යි. කාජාය ණයවරයලට ශපොලී 

වරය ශයන් රුපියල් බිලියන  82ක් ශනවරයන්න තිශබනවරයා නේ  ඒ 

ශපොලී ටික ශනවරයන්න තවරයඅඩ බිලියන නණනාවරයක් මින ශවරයනවරයා. ශේ 

තඅඩඅඩවරයය හමුශ  ්ඩුක්වරයක් කකශනන යන විට  කාජාය ්ලය 

කළමනාකකණය කකන විට  ජානතාවරයශේ පීඅඩශඅඩ හිටනන්නවරයා 

කියලා විපක්ෂය ශබොරු සටන් පාධ කියමින් ෑන ම ශනයක් 

සේබන්ධශයන් "ජානතාවරයට ිනය !" කි වරයාට වරයීගක් නීහී? "ිනය !" 

කියන විට  "හිටපිය !" කියලා  ශනන්න පුළුවරයන්. ශනන්න නේ  

කාශනන් හරි නන්න ෑන . හීබීයි  නන්න ශවරයන්ශන් කාශනන්න? 

නන්න ශවරයන්ශන් බදු පනවරයලා  මහ ජානතාවරයශනන්මයි. ඒ මිස මුනල් 

ඇමතිතුමා මීනමුලශනන් ශනනීල්ලාවරයඅඩ  හිටපු මුනල් ඇමති 

ශකශන අ ශවරයනඅඩ ශකොශහන් හරි ශනනීල්ලාවරයඅඩ භාඩුගානාකයට 

මුනල් ශනන්ශන් නීහී. ශේක තමයි පකම සතයය. අපි පිළිනත යුතු 

2011 2012 



2021 ූලලි    

ශවරයනවරයා  ෑන ම සහනයක් ශනන්න නේ  ඒ සහනය  දම සඳහා 

අවරය ය මුනල ජානතාවරයශනන් අය කක නන්නම ෑන  බවරය. "ිනය !" 

කියන එශක් අශනක් සටන් පාධය තමයි "නනි !" කියන එක. 

නඅඩශඅඩ නීඅඩනේ  ශකොශහොමන ශනන්ශන්? ශනන්න විකල්ප 

තිශබනවරයා නේ  ඒ ශනකයි. ඉතිහාසශආ හීම නාම කජාශආ ්නායමට 

වරයගා වරයීිජශයන් වියනේ කකපු නිසා අය වරයීය ශල්ඛ්නශආ හිඟයක් 

තිශබනවරයා. කාශේ ්ඩුක්වරය තිුදණඅඩ ඒ හිඟය පියවරයා නන්න හීම 

නාම ණය නන්නවරයා. ණය අකශනන  ශේ පාලන කථා පවරයඅඩවරයන 

ශකොට කියනවරයා  ඒක පුේනල ණය රමාණය ශමච්චකකට වරයීිජයි 

කියලා. ඒ රමාණය හීම නාම වරයීිජ ශවරයනවරයා. ශේ තඅඩඅඩවරයය ශවරයනස ්

කකන්න නේ හීම නාම ණය නන්න ෑන . ණය නන්ශන් නීඅඩනේ  

තිශබන ශේපළක් වි අණන්න ෑන . ශනනකක වුණඅඩ තඅඩඅඩවරයය 

ඒකයි.  අටුේභයක් නඅඩතාම   අටුේභශආ ්නායමට වරයගා වියනම 

වරයීිජ නේ  වියනම පියවරයා නන්න තිශබන්ශන්  එක්ශකෝ ණය 

නීමේශමන්; නීඅඩනේ තිශබන ශේපළක් විකිණීශමන්. මීට වරයගා 

ශවරයනඅඩ රමයක් -රාතිහාර්ය ප ශේ රමයක්- තිශබනවරයා නේ  ඒ 

රමය ශේ නරු සභාවරයට කියන්න. එතශකොට ශේ කට ශවරයම්ශවරයන් 

ඒක ක්රියාඅඩමක කකන්න අපට පුළුවරයන්.  

ඛ්නිජා ශතල් මිල පිළිබඳ ඉතාම වරයාසිනායක තඅඩඅඩවරයය ඇති 

වුශඩු  පසුගිය යහ පාලන කජාය කාලශආ බවරය මම 

තමුන්නාන්ශසතලාට කියන්න ෑන . 02    02 )  02 9 වරයර්ෂවරයල ද 

හීක ලුකා ඉතිහාසශආ කිසිම ්ඩුක්වරයකට ශතල් මිශලන් 

අසාමානය වරයාසියක් ලීුදශඩු නීහී. මම ඒ නීන සුඛ්යා නඅඩත 

සහිතවරය කියන්නේ. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair. 
 

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉව ක වූවයන්   
නිවය  ය කථානායකතුමා [ගුණ රගිත ක ිංයලලාපිියය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன் ித் சியம்பலொபிட்டிய] தலலலை வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA]  took the 

Chair. 

 
ගුණ (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  02 0 වරයර්ෂශආ ශ්රී ලුකාශ  

ඛ්නිජා ශතල් ්නයන බිල ඇශමරිකා එක්සඅඩ ජානපන ශගොලර් 

බිලියන   ඉක්මවරයා තිුදණා. 02 ( වරයර්ෂය අවරයසානශආ ද ඛ්නිජා ශතල් 

බිල රුපියල් බිලියන (   9ක් වුණා. මහින්න කාජාපක්ෂ ්ඩුක් 

පීවරයීති යුනවරයල ද මහින්න කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිවරයකයා සේත මහා 

අර්ුදනයකට මුහුණ දුන්නා. ඒවරයා තමයි  සුනාමිශයන් විනා  ශවරයච්ච 

කට යළි ශනොගනීඟීශේ අභිශයෝනය  එල්ටීටීඊ නායක 

රභාකකන්ශනන් ශේ කට නිනහස් කක නීමේශේ අභිශයෝනය  ශලෝක 

ඛ්නිජා ශතල් අර්ුදනය  ශලෝක ්හාක අර්ුදනය   ශලෝක ්ලය 

අර්ුදනය  කාජාය ණය අර්ුදනය හා ්ර්ිකකය එක තීන ලීන තිබීශේ 

අර්ුදනය. ඒ අර්ුදනවරයලින් රධාන අර්ුදනයක් තමයි  මහින්න කාජාපක්ෂ 

යුනශආ ද කිසි නවරයසක ශබොක ශතල් බීකලයක් ඇශමරිකාම් ශගොලර් 

 22ට වරයගා අක්ශවරයන් ශනොලීබීම. ඒ හීම නවරයසකම ශබොකශතල් 

බීකලය ඇශමරිකාම් ශගොලර්  22ට වරයීිජයි. එය ශගොලර්  09 

නක්වරයාඅඩ ඉහළ ගියා. නමුඅඩ  තමුන්නාන්ශසතලාශේ පසු ගිය 

්ඩුක්වරයට පුදුම වරයාසනාවරයක් ලීුදණා. ්ඩුක්වරය බලයට ්වරයා 

විතකයි  ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඛ්නිජා ශතල් මිල පහත වරයීටුණා  

ශපොශහොක මිල පහත වරයීටුණා  කසායනික ද්රවරයය මිල පහත වරයීටුණා  

යකග මිල පහත වරයීටුණා  පරිශභෝජාන භාඩුගවරයල මිල පහත 

වරයීටුණා.  02   වරයර්ෂශආ ශලෝක ්ර්ිකක අවරයපාතයක් ඇති වුණා. 

මම ඒ පිළිබඳ සුඛ්යා නඅඩත කියන්නේ. 02 ( වරයර්ෂශආ ද ඛ්නිජා 

ශතල් ්නයන වියනම ඇශමරිකාම් ශගොලර් බිලියන (. යි. 02   

වරයර්ෂශආ  ද ඛ්නිජා ශතල් ්නයන වියනම ඇශමරිකාම් ශගොලර් 

බිලියන 0.)යි. ඛ්නිජා ශතල් ්නයනශයන් ඒ වරයර්ෂශආ ඉතිරි ශවරයච්ච 

මුනල  ඇශමරිකාම් ශගොලර් බිලියන  . යි. ඒ  එක අවුරුේනකට. 

එශහම ඉතුරු වුශඩු ශකොශහොමන? ශේ මුනල ශකොච්චක වි ාලන 
කියලා මම තමුන්නාන්ශසතලාට කියන්නේ. උපනූපන් 
පකේපකාවරයලට හිමිශවරයන්න ෑන  හේබන්ශතොට වරයකාය වි අණලා 
නඅඩශඅඩ ශගොලර් බිලියන  .(යි. ඊළඟට ලුකාශ  ඇති  වුණු 
රධානම සුවරයර්ධන වරයයාපෘතිය වරයන Port City එකට ්පු 
්ශයෝජාන රමාණය ශගොලර් බිලියන  .(යි. ඒ ශනශකන්ම හේබ 
වුශඩු ශගොලර් බිලියන 0.8යි. තමුන්නාන්ශසතලාට එක 
අවුරුේනකින් ඛ්නිජා ශතල්වරයලින් පමණක් ඇශමරිකාම් ශගොලර් 
බිලියන ශනකකට ්සන්න රමාණයක් ඉතුරු වුණා. අශනක් 
අවුරුදුවරයල ශකොශහොමන ඉතුරු වුශඩු කියලා මම කියන්නේ. 02 ( 
වරයර්ෂයට සාශේක්ෂවරය 02    ද  ශලෝක ඛ්නිජා ශතල් මිල පහත 
වරයීටීශේ අසාමානය වරයාසිය 02 9 වරයර්ෂය අවරයසාන වරයන විට 
ඇශමරිකාම් ශගොලර් බිලියන  .3ක් බවරය ඉහත නණනය කිරීශමන් 
පීහීිනලිශකොට තිශබනවරයා. මහින්න කාජාපක්ෂ යුනයට වරයගා 02    
02 )  02 9 ද ශතල් මිශලන් විතකක් ඇශමරිකාම් ශගොලර් බිලියන 
 .3ක් ඉතිරි ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ මුනල ශකොතකේ වි ාලන කියනවරයා 
නේ  එක්සඅඩ ජාාතික පක්ෂශආ ්ර්ිකක කළමනාකකණශආ ශවරයනඅඩ 
කරුණු ශකශසත ශවරයතඅඩ ශතල් මිල අක් වීශේ මහා විශේ  විනිමය 
වරයාසිය කළමනාකකණය කකනත හීකි වූශආ නේ මහා පරිමාණ 
සුවරයර්ධන ශයෝජානා රම ශකොතකේ රමාණයක් නිම කළ හීකිවරය 
තිුදණිනීයි සිතා බීලිය යුතුයි.  

සිතුවිලි නිේ වරයළ ද පුළුල් කිරීමට අනාළවරය මහින්න කාජාපක්ෂ 

යුනශආ ද අප කශට් ඉතිහාසශආ නමන් මඟ ශවරයනස් කළ නීවරයීන්ත 

සුවරයර්ධන වරයයාපෘති  0ක් සඳහා වරයීය කළ විශේ  විනිමය රමාණය 

පහත නීක්ශවරයනවරයා. හේබන්ශතොට මානේපුක වරයකාය සඳහා මිලියන 

  (22යි. ඇශමරිකාම් ශගොලර් මිලියනවරයලින් මම ශේ කියන්ශන්.  

ඊළඟට ශනොශකොච්ශචෝශල් තාප බලානාකය සඳහා ශගොලර් මිලියන 

 22යි. ශකොළ -නාල්ල අධිශ ගී මාර්නය සඳහා ශගොලර් මිලියන 

9(2යි. උතුරු-නී   ශඟනහික මාර්න සුවරයර්ධනය සඳහා ශගොලර් 

මිලියන 922යි. ශ්රී ලන්කන් වටවරයන් ශසතවරයය සඳහා ශගොලර් මිලියන 

3 3යි. මඅඩතල වටවරයන් ශතොටුශපොළ සඳහා ශගොලර් මිලියන 0(2යි. 

නාල්ල-මාතක අධිශ ගී මාර්නය සඳහා ශගොලර් මිලියන   0යි. 

අ අකශනොග ්කක්ෂක ්ලස්ථාන සුකීර්ණය සඳහා ශගොලර් 

මිලියන  ()යි. මිහින් ලුකා වටවරයන් ශසතවරයය සඳහා ශගොලර් මිලියන 

   යි. ශනළුේ  අ දන සඳහා ශගොලර් මිලියන 99යි. හේබන්ශතොට 

සේමන්ත්රණ  ාලාවරය සඳහා ශගොලර් මිලියන 32යි. ූදරියවරයීවරය 

තාක්ෂණ  අ දන සඳහා ශගොලර්  මිලියන 3යි. මහා පරිමාණ 

සුවරයර්ධන වරයයාපෘති සඳහා මුළු වියනම ඇශමරිකාම් ශගොලර් මිලියන 

( 8 )යි. මහින්න කාජාපක්ෂ යුනශආ නීවරයීන්තම සුවරයර්ධන ශයෝජානා 

රමවරයලට ගිහිල්ලා තිුදශඩු ඇශමරිකාම් ශගොලර් මිලියන ( 8 )යි. 

තමුන්නාන්ශසතලාට ශතල්වරයලින් පමණක් විශේ  විනිමය ඉතිරි වුණු 

රමාණය ඇශමරිකාම් ශගොලර් බිලියන  .3යි. ඒ මුනල්වරයලට 

ශමොකක්න කශළත කියලා මම අහනවරයා. එතශකොට සහනයක් 

දුන්නාන?  ශතල් මිල පිළිබඳවරය - [බාධා කිරීේ] මම ශපන්වරයන්නේ.  

02 ( ද ශතල් බීකලයක මිල ශගොලර්  2(. 3ක් ශවරයේින   ශපල් 

ලීටකයක මිල රුපියල්   2යි; ඩීසල් ලීටකයක මිල රුපියල්    යි; 

භූමිශතල් ලීටකයක මිල රුපියල් 8 යි.  

 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තවරය විනාිජයක කාලයක් තිශබ නවරයා. 

2013 2014 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ශේ ටික කියන්න මට තවරය විනාිජ  ක් ශනන්න  නරු නිශයෝජාය 

කථානායකතුමනි. 02 ) ද ශතල් බීකලයක මිල අක් වුණා ශගොලර් 

().32ට. එතශකොට තමුන්නාන්ශසතලා ශපල් මිල අක් කශළත 

කීයන? ශපල් මිල රුපියල්   9යි; ඩීසල් මිල රුපියල්   යි; 

භූමිශතල් මිල රුපියල් ( යි. 02 (ට සාශේක්ෂවරය එම කාල ය තුළ ද 

ශලෝකශආ ශතල් මිල සියයට  )කින් අක්ශවරයලා තිුදණා. 

තමුන්නාන්ශසතලා ශපල් මිල අක් කශළත සියයට 08යි;  ඩීසල් මිල 

අක් කශළත සියයට  (යි; භූමිශතල් මිල අක් කශළත සියයට 3 යි. 

ඛ්නිජා ශතල් පිළිබඳවරය ශේ හා සමාන අසාමානය වරයාසියක් ලීබිලාඅඩ 

ජානතාවරයට කිසිම සහනයක් ශනොදුන් ්ඩුක්වරය ශලස තමයි 

තමුන්නාන්ශසතලාශේ ්ඩුක්වරය ඉතිහාසනත ශවරයන්ශන් කියන 

කාකණය මම තමුන්නාන්ශසතලාට මතක් කකන්නට ෑන . නමුඅඩ 

ශේ තීකණය එශහම ශනොශවරයයි. ඔබතුමන්ලා  කශට් කෘෂි 

කර්මාන්තය කගා වරයට්ටලා  කර්මාන්ත කගා වරයට්ටලා  සුචිත අක් 

කකලා  නීවරයීන්ත ්ර්ිකක වරයයසනයක් කකලා මුළුමනින් ශේ කට 

විනා  කළා. පාස් අ රහාකශයන් තවරයඅඩ විනා  කකලා නීමුවරයා. 

ශකොවි -   මහා අර්ුදනය යටශඅඩ ශනොකක බීරි කළමනාකකණ 

අවරය යතාවරයක් සඳහා තමයි අතිනරු ජානාධිපතිතුමාඅඩ  - [බාධා 

කිරීේ] 
 

ගුණ වර හණ බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு கரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා නීන් ශපො ගකට කලින් ශතොකතුරු 
වරයනයක් ශනනහීක නීක් වූ ශපොතක් - [බාධා කිරීේ] 

 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශවරයයි.  
 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි   [බාධා කිරීේ] කටක් විනා  

කක තිුදණු ශවරයලාවරයක අතිනරු ජානාධිපතිතුමාඅඩ  නරු 

අග්රාමාතයතුමාඅඩ  - [බාධා කිරීේ] ශවරයශළඳ ඇමතිවරයකයාඅඩ  

බල ක්ති ඇමතිවරයකයාඅඩ - [බාධා කිරීේ]  
 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 

එතුමා කියනවරයා  අශේ ්ඩුක්වරය පීවරයති කාලශආ ශතල් මිල මී ට 

වරයගා අක් වුණා කියලා. [බාධා කිරීේ]  
 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමා ඉිනරිපඅඩ කකන්ශන් රීති ර ්නයක් ශනොශවරයයි. නරු 

ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා කථා කකන්න. [බාධා කිරීේ]  
 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ශවරයනම නවරයසක ඒ නීන කථා කකන්න. නරු නිශයෝජාය 
කථානායකතුමනි  ශේ මශේ ශ ලාවරය. [බාධා කිරීේ] මම ශේ ටික 

කියා කථාවරය අවරයසන් කකන්න ෑන . [බාධා කිරීේ] එතුමන්ලාශේ 
කාලශආ  කළ විනා ය -[බාධා කිරීේ] සහනහන විනා යක් කළ 
්ඩුක්වරයක් ඒක. [බාධා කිරීේ] ඒශක් බලප ශමන් සේපූර්ණශයන් 
විනා  වී තිුදණු ශේ කට ශනොගනීමේම සඳහා කටඅඩ  ජානතාවරයශේ 
පීඅඩතඅඩ හිතලා අතිනරු ජානාධිපතිතුමාඅඩ  එවරයකට මුනල් 
අමාතයවරයකයා හා අග්රාමාතයවරයකයා ශලස කටයුතු කළ මහින්න 
කාජාපක්ෂ හිටපු ජානාධිපතිතුමාඅඩ  ජීවරයන වියනේ කමිටුවරය වරය ශයන් 
අපිඅඩ  ගලස ් අලහේශපරුම ඇමතිතුමාඅඩ  අජිඅඩ නිවරයා  කේකාල් 
මීතිතුමාඅඩ  ලසන්ත අලගියවරයන්න මීතිතුමාඅඩ කියන අප 
සිය දශනනා එකතු ශවරයලා  කීබිනට් මඩුගල  අම්කමිටුවරයක් ශලස 
එකතු ශවරයලා තමයි ශතල් මිල වරයීිජ කිරීශේ තීකණය නඅඩශඅඩ කියන 
එක මම ශේ නරු සභාවරයට නීම්ේ ශනන්න කීමීතියි. අපි එශහම 
එක ඇමතිවරයකශයක් තනි කකන ්ඩුක්වරයක් ශනොශවරයයි.  සා්හික 
වරයනකීම යටශඅඩ තමුන්නාන්ශසතලාශේ ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 
පකාජාය කිරීම අතිවිශිෂ්ට ශලස කකන නවරයස ශහටයි කියන එකඅඩ 
මම ශේ ශ ලාශ  ද මතක් කකන්න කීමීතියි.  

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  උනය නේමන්පිල  
ඇමතිවරයකයා ශේ කශට් ඉතා විශිෂ්ට නක්ෂතා නීක් වූ   ාස්ත්රීය 
නීම්මක් තිශබන තරුණ ශේ පාලනාශයක්. ෑන ම 
පාර්ලිශේන්තුවරයක් තුළ වරයගා යහපඅඩ  ශහොඳ මිනිසුන් වරයීිජ ශවරයනවරයා 
නේ ශහොඳයි. එතුමා මශේ ශිෂයශයක්. එතුමා මශේ ශිෂයශය අ 
වරය ශයන් සිටිය ද  එම  වරයර්ෂශආ ්ර්ිකක විනයාවරය  වරයාණිජායය  
නණකාධිකකණය යනා ද විෂයයන් ඇතුළුවරය "ඒ" සාමර්ථය හතකක් 
අකශනන ශ්රී ලුකාශවරයන්ම පළමුවරයීනි තීනට තීබූ වරයාර්තාවරය අන 
ශවරයනකේ බිඳශනන නීති නක්ෂ මන්ත්රීවරයකශයක්. ඒ වරයාශේ අයශනන් 
ඇමතිවරයරුන් වරය ශයන් වරයීිජ වරයීිජශයන් රශයෝජාන ලබා නීමේමට 
ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාඅඩ  අපිඅඩ නන්නවරයාය කියන 
කාකණය සඳහන් කකන්න කීමීතියි.  අවරයසාන වරය ශයන්  
සුභාෂිතශආ එන ශමම කවි ශපළ සඳහන් කකමින් මශේ කථාවරය 
අවරයසන් කකනවරයා. 

 

"අමිත වටණ ම්වරයණ යුතු උතුශමෝ  පබඳ 

අනත ශවරයශහස ලදුවරයඅඩ  ශනොම ශවරයති  දුහඳ 

ිනනත පතළ සුවරයඳීති ශසොඳ සඳුන්   කඳ 

සිඳිත මිජත එක ශලස පීතිශකයි   සුවරයඳ" 

ඒ නිසා  සිටියාටඅඩ වරයගා උග තීනකට උනය නේමන්පිල 

ඇමතිතුමා ශනන ඒමට තමුන්නාන්ශසතලා නීරූ උඅඩසාහය නීන 

ස්තුතිවරයන්ත ශවරයමින් මශේ වරයචන කිහිපය අවරයසන් කකනවරයා. [බාධා 

කිරීේ]  
 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු ඉකාන් විරමකඅඩන මීතිතුමා. නරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

විනාිජ හතක කාලයක් තිශබනවරයා. 
 

[අ.භා. 0.  ] 
 

ගුණ ඉරාන් වික්රමර කන මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  තුශනන් ශනකක ඡන්න 

බලය අඅඩ තබාශනන  විසිවරයන ්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථා සුශ ෝධනයඅඩ 

අම්මත කකශනන සිටින ශේ කජාය ්ර්ිකකය සේපූර්ණශයන්ම 

අනාශනන තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීේ] අපි ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකන්ශන් ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් කියන එක 

සඳහන් කළ යුතුයි. [බාධා කිරීේ] පාර්ලිශේන්තුශ  ශකොශහොම 

වුණඅඩ ජානතාවරයශේ අනහස තමයි අපි ශමතීන ද ඉිනරිපඅඩ 

කකන්ශන්. "වියතට" කකන්න බීරි වුණු ශේ නීන් වටරුතුමා 

පාර්ලිශේන්තුවරයට ශනනීල්ලා - [බාධා කිරීේ] තිකය පිටුපස සිටි 

පුේනලයා කකළියට නමා  ඒ කථාවරය අ දතින් කියන වරය යමක් තමයි 

ශේ තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීේ] 

2015 2016 



2021 ූලලි    

මුනල් අමාතයාු ශආ කළමනාකාරිඅඩවරයය කියනවරයා  වියනම 

පාලනය කකන්න  නාස්තිය අක් කකන්න කාජාය අු ශආ 

ලලනායිතාවරය වරයීිජ කළ යුතුයි කියලා. මුනල් ශකවටලාසි  0( අම්වරය 

රධාන ගිණුේ නිලධාරි ශවරයන්ශන් අමාතයාු ශආ ශල්කේවරයකයායි.  

අය වරයීය අම්මීතිය තුළ ක්රියා කකන්න ඔහු තමයි වරයනකීම නත 

යුඅඩශඅඩ.  පකණ කථාවරය ඉතින් අ දතින් කියා ශනන යනවරයා.  

්ර්ිකක පුනර්ජීවරයනය හා නරිද්රතාවරය තුකන් කිරීම සඳහා වරයන 

ජානාධිපති කාර්ය සාධක බලකාශආ සභාපතිවරයකයා හීටියට කළ ශේ 

හිටපු අනමීතිතුමා කි වරයා  "ශහොඳයි  නීන් අක්ම නණශන් කීබිනට් 

මඩුගලයවරයඅඩ ශේකට වරයන කියන්න ෑන " කියලා. කටටන  පවුලටන 

කාජා ශයෝනය කියලා අන ජානතාවරයට ශපශනනවරයා. කට ඇන නමා 

තිශබන්ශන් කාජායවරයානයට. අන බීු අ පේධතිය අනතුශර්. මේතිශආ 

කජාවරයරුන් කකශනන  මාධය හා රජාාතන්ත්රවරයානය අඅඩතශනෝමතිකවරය 

පාලනයට නතු කකශනන  කාජාපක්ෂ අධිකාජායවරයානයට කට ඇන 

නමලා  ජානතාවරය සමඟ- [බාධා කිරීේ] ශහෝ   ශහෝ . ඒක තමයි 

කි ශ . ජානතාවරය සමඟ කට නීගිටුවීමට අන අපි පාර්ලිශේන්තුශ  

රතිාා ශනනවරයා. එනා අපට හිනා වුණා. අනඅඩ හිනා ශවරයන්න යනවරයාන? 

ශමන්න බලන්න    අනඅඩ හිනා ශවරයන්න යනවරයාන කියලා. අපි 

විනයාඅඩමක පනනමකින් යමක් කකනශකොට හිනා වුණා. එනා හිනා 

වුණා. ඛ්නිජා ශතල් ූදත්රය නීන කියලා එනා හිනා වුණා. අන 

හිනාශවරයලා ශේ නීට දවරය විසඳන්න බීහී. ශේ ූදත්රය ශඅඩශකන්ශන් 

නීති අයට පීහීිනලි කකන්නයි මම කියන්ශන්. ශේශක් විචලයය 

කීපයක් තිශබනවරයා. V1 යටශඅඩ  Singapore Platts එශක් පිරිවරයීය 

නීනයි සඳහන් කකන්ශන්. ඒකට වරයාෂ්ප වීම - 

 

ගුණ (වවදය) පපුේ ගල්පප කති මහතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order.  

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  මම නරු ඉකන් විරමකඅඩන 

මන්ත්රීතුමාශනන් අහන්න කීමීතියි  V1, V2, V3 and V4 කියන 

ඒවරයාශආ ශඅඩරුම ශමොකක්න කියලා. නරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා 

එනාඅඩ කි ශ  නීහී ශන්. අනවරයඅඩ කියන්න. ඔබතුමා කියන්න. 

ඔබතුමා ්ර්ිකක ඔස්තාර් ශකශනක් ශන්.  

 

ගුණ ඉරාන් වික්රමර කන මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  එහි point of Order එකක් 

නීහී ශන්. එතුමාට අහශනන ඉන්න කියන්න. 

නරු මන්ත්රීතුමනි  V1 යටශඅඩ කියන්ශන්   වරයාෂ්ප වීම  විනිමය 
අම්පාතය කියන සාධක. V2 යටශඅඩ කියන්ශන්  සීකසුේ පිරිවරයීය. 
එහි තිශබන්ශන්  වරයකාය නාස්තු  රවරයාහන වියනේ  ශබනා හීරීශේ 
ශනවීේ   ශතල් නබගා වියනේ. ශේවරයා ශඅඩරුේ නන්න බීහී කියලා 
මා නන්නවරයා. ශමොකන  හීම ශකනාම නණිතය කකලා නීහී. අපට 
ඒක පීහීිනලියි. ඒකට කමක් නීහී. ඒශක් කිසි වරයකන අඅඩ නීහී. 
[බාධා කිරීේ] වරයාිජ ශවරයන්න. V3 කියන්ශන්  පරිපාලන පිරිවරයීය. 
ඒශක් තිශබන්ශන්  පිජ නිජ හා ක්ෂයවීේ. 

 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තවරයඅඩ විනාිජ ශනකක කාලයක් 

පමණයි තිශබන්ශන්. 
 

ගුණ ඉරාන් වික්රමර කන මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ශහොනයි. 

V4 කියන්ශන්  බදු රමාණය. බදු රමාණය තමයි V4 

කියන්ශන්. ශර්වට ශවරයන්න පුළුවරයන්  ්නයන ශවරයන්න පුළුවරයන්  

වරයකාය නාස්තු ශවරයන්න පුළුවරයන්. ශතල්වරයලින් බදු නීහුවරයාට කිසි 

නීට දවරයක් නීහී. ශලෝකශආ හීම තීනකම බදු නහනවරයා. නමුඅඩ 

ඇයි  මිල ූදත්රය තිශබන්ශන්? ශහොකකම අක් කකන්න. විනිවිනභාවරයය 

වරයීිජ කකන්න තමයි ශතල් මිල ූදත්රයක් තිශබන්ශන්. නරු 

නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  02   ද Singapore Platts  බීකල් 

එකක සාමානය අනය ඇශමරිකාම් ශගොලර් )3යි. 0202 අශරතල් 

මාසය වරයනශකොට බීකල් එකක් ඇශමරිකාම් ශගොලර්   . )ට 

තමයි ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය නඅඩශඅඩ. මාර්තු මාසය 

වරයනශකොට Octane 92 ශපල් ලීටකයක් රුපියල්  39 ඉඳලා   9ට 

පහළ බහින්නයි තිුදශඩු. නමුඅඩ  අශරතල් මාසය වරයනශකොට 

ඇශමරිකාශ  සමහක රාන්තවරයල මිනිසුන්ට කි වරයා  "ශතල් 

අකශනන යන්න  ශතල් මිල ජණ අනයක තිශබන්ශන්" කියලා. 

ලුකාශ  ශතල් මිල  මිල ූදත්රය අම්වරය රුපියල් 99කට පහළ 

බහින්නයි තිුදශඩු. නමුඅඩ ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා ශමොනවරයාන කි ශ ? 

"ඒක ෑන  නීහී. ස්ථාපිත අකමුනලක් හනනවරයා" කි වරයා. නීන් ඉන්න 

ඇමතිතුමා  "ස්ථාපිත අකමුනශල් මුනල් ශකෝ?" කියලා අහනවරයා. ඒ 

නීන එක් ශකශනක් එකක් කියනවරයා  තවරය ශකශනක් තවරයඅඩ එකක් 

කියනවරයා. හීබීයි  පාරිශභෝගිකයාට ලීබිය යුතු වරයාසිය දුන්ශන් 

නීහී. ඒ විතකක් ශනොශවරයයි  ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාශ  

අලාභය රුපියල් බිලියන 332යි. අශේ කශට් නරුවරයන්ට 020  අය 

වරයීශයන් අධයාපනයට ශවරයන් කකලා තිශබන්ශන්  රුපියල් බිලියන 

 9 යි. 

 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමනි  කථාවරය අවරයසන් කකන්න. 

 

ගුණ ඉරාන් වික්රමර කන මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  මට තවරය විනාිජ යක් ශනන්න  

මම කථාවරය අවරයසන් කකනවරයා.  

එතශකොට උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා කියනවරයා  "නීහී  

නීහී. එශහම නීහී. වරයීිජ මිලට නඅඩශඅඩ" කියලා. ශතල් මිල ූදත්රය 

සීකසී ඇති ්කාකය ඇතුළඅඩ මා ළඟ ඇති ශේ වරයාර්තාවරය මා 

සංාගත* කකනවරයා. 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  එතුමාශේ රකා ශආ 

සතයතාවරයක් නීහී. 02 3 වරයසශර් ඉඳලාම නළ ලාභයක් තිුදශඩු. 

කථාවරය අවරයසන් කකන්න කලින් මා කියනවරයා  ශමතීන තිශබන 

්ර්ිකක අනතුක බලන්න කියලා. ශ්රී ලුකා වටවරයන් ශසතවරයශයන් ඛ්නිජා 

ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරයට ශනවරයලා නීහී. ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත 

සුස්ථාශවරයන් බීු අවරයලට ශනවරයලා නීහී. බීු අවරයලට ශනවරයා නන්න 

බීරි වුශණොඅඩ  බීු අවරයලින් තීන්පතුකරුවරයන්ට ශනවරයන්න බීරුවරය 

යනවරයා. ඒ නිසා අපි ශේ අවරයනානම නීන සඳහන් කකනවරයා. 

අධයාපනය ලබන නරුශවරයෝ යන ්රිශකෝන කථයට  වරය න් කථයට  

පාශර් නමන් කකන බස ් කථයට අේමා රුපියල් ) 222ක් දුන්නා. 

නීන් ඒ වරය න් කථයට රුපියල්  2 222ක් ශනවරයන්න ශවරයනවරයා. එම 

නිසා ජානතාවරය නීන හිතලා ශතල් මිල අක් කකන්න කියලා අපි 

ඉල්ලා සිටිනවරයා.  

ස්තුතියි. 

2017 2018 

————————— 
*  පුසවතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ  3ක 

කාලයක් තිශබනවරයා. 

 

[අ.භා. 0.  ] 

 

ගුණ එපත.යූ.එපත. අලි සේරි මහතා (අධිකරණ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அலைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  නරු බල ක්ති අමාතයතුමා 

සේබන්ධශයන් ඉිනරිපඅඩ ශකොට ඇති පනනේ විකහිත වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයට විරුේධවරය කරුණු ඉිනරිපඅඩ කිරීම සඳහා මට ලීුදණු 

ශේ අවරයස්ථාවරය මා ලන භානයයක් ශකොට සලකනවරයා. 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  අපි නන්නවරයා  02   ඉඳලා 

02   ශවරයනකල් ශේ විපක්ෂය ්ඩුක් කළා. ඒ කාලය තුළ ශේ 

කශට් යුේධයක් තිුදශඩුඅඩ නීහී  ශකොවි  වරයසුනතය තිුදශඩුඅඩ 

නීහී  කිසිදු බාධාවරයක් තිුදශඩුඅඩ නීහී. 022  ඉඳලා 02   නක්වරයා 

තිුදණු නරු මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමාශේ කජාය යටශඅඩ ්ර්ිකක 

වරයර්ධන ශ නය නළ වරය ශයන් සියයට 9.0ක නක්වරයා ඉහළ ගියා. 

හීබීයි  ශේ මහා ශලො අ කළමනාකකණ වටරුවරයරු  මහා ්ර්ිකක 

විශ තෂාශයෝ එකතුශවරයලා කිසිම බාධකයක් ශනොතිබිය දඅඩ එම 

්ර්ිකකය ්පස්සට හීශක වරයා. හකවරයලා  ්ර්ිකක වරයර්ධන ශ නය 

යාන්තේ සියයට 0.  නක්වරයා බස්සලා ඇෆ්නනිස්ථානයට ඉස්සකහින් 

තිේබා. ඒක තමයි ඒ අයශේ කළමනාකකණශආ නක්ෂතාවරය. නරු 

බන්දුල වටණවරයර්ධන ඇමතිතුමා රකා  කකපු අකාකයට 02    

02 )  02 9 වරයර්ෂවරයල ද ඒ ර යට ශතල් මිශලන් මහා වරයාසියක් 

ලීුදණා. 02   ද පාස් අ රහාකය ්ර්ිකකශආ කගා වරයීටීමක් ශවරයන්න 

ශහතතු වුණා කියලා අපි හිතමු. එශතක් තිුදණු අවුරුදු ( තුළ ඒ අය 

ශමොකක්න කශළත? ඊට පස්ශසත පාස් අ රහාකය ශහතතු ශකොටශනන 

්ර්ිකකය සේපූර්ණශයන් කගා වරයීටිලා තිුදණා  ්ර්ිකකය 

විනා ශවරයලා තිුදණා  වරයයාපාක  වරයීශහන තඅඩඅඩවරයයට පඅඩශවරයලා 

තිුදණා  සුචාකක වරයයාපාකය විනා ශවරයලා තිුදණා  ජාාතික 

්කක්ෂාවරය මහා පරිමාණශයන් පාවරයා  ද තිුදණා.  ඒ ශහතතුශවරයන් 

අ දතින් ්ඩුක්වරයක් ඇති වුණාට පස්ශසත stimulus එකක් හීටියට 

අ දතින් ්ර්ිකකය ශනොගනීඟීම සඳහා වි ාල වරය ශයන් බදු සහන 

ලබා ශනන්න අපට සිේධ වුණා. එය කශළත ශමොකටන? ජානතාවරයට 

සහන ලබා ශනන්නයි. VAT එක අක් කළා  excise tax එක අක් 

කළා  ්නායේ බේන අක් කළා. ්ර්ිකකය නුවරයන්න තමයි ඒ තුළින් 

බලාශපොශකොඅඩතු වුශඩු. ්ර්ිකකය නුවරයලා ශේ කශට් ්ර්ිකකශආ 

අ දඅඩ නීක්මක් ඇති කකන්න තමයි බලාශපොශකොඅඩතු වුශඩු. නමුඅඩ  

අපි කිසිශසතඅඩම බලාශපොශකොඅඩතු ශනොවුණු ශකොවි -   උවරයදුක 

්වරයා. ශකොවි -   උවරයදුක එනවරයාඅඩ එක්කම  හීම නාම විවිධ 

කාකණාවරයල ද ක  නහනවරයා වරයාශේම ක  නීහුවරයා  ශේ කට lock down 

කකන්න කියලා. Lock down කකනවරයාඅඩ එක්කම ශමොකක්න 

ශවරයන්ශන්? ්ර්ිකකය කගාශනන වරයීශටනවරයා. කවුරු හරි කියනවරයාන  

"Lock down කකන්න  අශේ salary එශකන් භානයක් අපි පූජාා 

කකන්නේ" කියලා? ශේ කශට් කාජාය ශසතවරයකශයෝ මිලියන  . ක් 

ඉන්නවරයා. Lock down කළඅඩ  නීති වුණඅඩ ඒ සිය දශනනාටම ඒ හා 

සමානවරයම අපි වරයීටුේ ශනවරයන්නට ෑන . 
 

ගුණ චමින්ද වි වේිංරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  පාර්ලිශේන්තු ස්ථාවරයක 

නිශයෝන  0 ශකශකහි ඔබතුමාශේ කාරුණික අවරයධානය ශයොමු 

කකවරයනවරයා. විශ තෂශයන්ම ස්ථාවරයක නිශයෝන  0 තුළින් කථා 

ශනොකකන මන්ත්රීවරයරුන්ශේ හීසිරීම පිළිබඳවරය අවරයධානය ශයොමු කක 

තිශබනවරයා  නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි. නරු අධිකකණ 

ඇමතිතුමනි  ස්ථාවරයක නිශයෝන   . (ඉ) යටශඅඩ මට කථා කිරීම 

සඳහා ඔබතුමාට අවරයසක ශනන්න ශවරයනවරයා. ශමොකන  විවරයාන කකන 

කාකණය පිළිබඳවරයයි මම අහන්ශන්. 

 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශකටිශයන් අහන්න. 
 

ගුණ චමින්ද වි වේිංරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නරු අධිකකණ ඇමතිතුමනි  බන්දුල වටණවරයර්ධන ඇමතිතුමා 

නීන් මුනල් පිළිබඳවරය කථා කළා. හීබීයි  මට මතකයි බන්දුල 

වටණවරයර්ධන ඇමතිතුමා පසුගිය කාලශආ - [බාධා කිරීේ] මශේ රීති 

ර ්නය අහන්න ශනන්න. 
 

ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක රීති ර ්නයක් ශනොශවරයයි. 
 

ගුණ එපත.යූ.එපත. අලි සේරි මහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි - [බාධා කිරීේ] නරු 

මන්ත්රීතුමනි  නීන් මට කථා කකන්න ශනන්නශකෝ.  

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  මම පීහීිනලිවරය කියන්නට 

ෑන   ශේ කට lock down කළඅඩ  නීති වුණඅඩ අපි ශේ කශට් 

ජානතාවරයට සහන ලබා  ද තිශබන බවරය. නීන් PCR පරීක්ෂණ 

කකන්නට ෑන   ශසෞඛ්ය ක්ශෂතත්රයට මුනල් ලබා ශනන්නට ෑන   

මිනිසුන්ට මුනල් ලබා ශනන්නට ෑන   සිය දශනනාශේම අතිකාල 

 දමනා ලබා ශනන්නට ෑන . ශේවරයා කළමනාකකණය කක නීමේම 

සඳහා මුනල් අවරය යයි. ශවරයන් කළ මුනල් ටික ඇමතිතුමා ශනනක 

අකශනන ගියාන? ශේ කශට් ්ර්ිකකය  මිනිසුන් ශේකා නීමේම සඳහා 

සහ කට කළමනාකකණය කිරීම සඳහායි එම මුනල් ශයොනවරයා 

තිශබන්ශන් කියන කාකණය පිළිබඳවරය මම ඔබතුමාශේ අවරයධානය 

ශයොමු කකනවරයා. එම නිසා කිසිම පනනමක් නීතුවරයයි එතුමා නීන 

කථා කකන්ශන්. අපි විපක්ෂයට ස්තුතිවරයන්ත ශවරයන්නට ෑන .  

ෑන ම ්ඩුක්වරයක් ඇතුළත විවිධ මතවරයාන තිශබනවරයා. ඒ මතවරයාන 

ශහතතු ශකොටශනන අපි අශේ කිසිම අමාතයවරයකශයක් පාවරයා ශනන්ශන් 

නීහීයි කියලා ශේ සභාවරයට වරයන කීශමන් රකා  කකනවරයා. ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය අපි තුශනන් ශනකක ඡන්නශයන් පකාජාය 

කකනවරයාය කියන කාකණයඅඩ මා ශේ අවරයස්ථාශ  කියන්න ෑන . 

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි   lockdown එකකට ගියාම 

අශේ ්නායේ මාර්න සියල්ල ඇහිශකනවරයා. විශ තෂශයන්ම ්නයන 

සීමා කළ නමන් ශර්වටශවරයන් ලීශබන ්නායම අක් ශවරයනවරයා. ඒ හා 

සමානවරයම අපි මුහුණ ශනන ශලො අම පාක්වරය තමයි සුකාබදු ්නායම 

එශහම පිටින්ම අක්වීම. ්නායේ බේනඅඩ අක්ශවරයලා තිශබනවරයා. 

සුචාකකශයෝ කවුරුවරයඅඩ ලුකාවරයට එන්ශන් නීහී. එතශකොට අපි 

ශකොශහොමන ්ර්ිකකය කළමනාකකණය කක නන්ශන්? එවරයීනි 

අවරයස්ථාවරයක  අපි ශේ මුනල් ලබාශනන ජානතාවරයට තමයි නීවරයත 

සිය ද සහන ලබා  ද තිශබන්ශන්. ශේ ශවරයනශකොට කශට් lockdown 

වුණු රශේ වරයල සිය ද අයට හතක වරයතාවරයක් රුපියල්   222 නණශන් 

මුනල් ලබා  ද තිශබනවරයා. අපි ඒශකන් අනහස් කකන්ශන් safety net 

එකක් හීටියට ක්රියා කකලා  කට පඅඩ වී තිශබන ශේ ඉතා අහිතකක 

අවරයස්ථාශ  ජානතාවරය ිනළිඳුකමින් මුනා නීමේම සඳහාඅඩ  ඔවුන් 

්කක්ෂා කක නීමේම සඳහාඅඩ කටයුතු කිරීමයි.   

2019 2020 



2021 ූලලි    

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  අශනක් අය කථා කකපු 

නිසා ්ර්ිකකය පිළිබඳවරය මම වරයීිජදුකටඅඩ කථා කකන්ශන් නීහී. 

එම සිය ද මුනල් ශයොනවරයා තිශබන්ශන් ජානතාවරයශේ සුබසාධනයට 

සහ අසීරු ඉලක්ක  ජාය නීමේම සඳහායි.  ශමම තඅඩඅඩවරයය අපට 

පමණක්  සීමා වූ ශනයක් ශනොශවරයයි. ඇශමරිකාවරය  යුශකෝපය ඇතුළු 

ිනයුණු කටවරයල් පවරයා ශමම ්ර්ිකක අවරයපාතයට ළු ශවරයලා තිශබනවරයා. 

නමුඅඩ අන ශවරයනශකොට අපි ශේ සේපූර්ණ මුනල් ශයොනවරයලා  ඊශආ  

ශපශර්නා  ඊට ශපක නවරයස් තුන බලනශකොට ලුකාවරය එන්නඅඩ 

නිෂ්පානනය ශනොකකන අවරයස්ථාවරයක් තුළ දඅඩ  ශලෝකශආ ශ නවරයඅඩම 

එන්නඅඩකකණයට භාජාන වරයන කට හීටියට අපි ලුකාවරය  

පරිවරයර්තනය කක තිශබනවරයා. රති තයක් වරය ශයන් ඉන්ිනයාවරයටඅඩ 

වරයගා ශ නයකින් අපි එන්නඅඩ ශබනා දමක් කක තිශබනවරයා; චීනයටඅඩ 

වරයගා ශ නයකින් එන්නඅඩ ශබනා දමක් කක තිශබනවරයා.  එම නිසා අපි 

බලාශපොශකොඅඩතු වරයන්ශන්  ශේ අවුරුේශේ අශනෝස්තු මාසශආ 

32වරයීනි නා ශවරයනශකොට කශට් සියයට 32කට ඉහළ සිය ද අය 

එන්නඅඩ   කකලා  ශමම වරයසශර් ශනසීේබර් 3 වරයීනි නා ශවරයනශකොට 

අවුරුදු  8ට වරයීිජ සිය දශනනාම එන්නඅඩ කකලා  ්ර්ිකකය යළි 

ශනොග නඟලා  කට විවරයෘත කිරීම සඳහායි.   ඒ සේබන්ධශයන් තමයි 

ශේ මුනල් සේපූර්ණශයන්ම ශයොනවරයා තිශබන්ශන්. 

I would also like to use this opportunity, Hon. Deputy 
Speaker, just to bring to your attention that it was only for 
a very limited period that the international crude oil prices 
came down to US Dollars 21 per barrel during the month 
of April last year. Thereafter it was in an upward trend. 
Now, it has already gone up to about US Dollars 80 per 
barrel. By the time the decision was taken to increase the 
oil prices, it was already about US Dollars 68 per barrel 
and now it has gone up to about US Dollars 81per barrel. 
So, there is no option other than that. 

As a Colleague, I must say that I am very proud of the 
Hon. Minister because in the Cabinet I know that he had, 
on many occasions,  looked at everything,  had a holistic 
view to develop our energy sector and petroleum sector 
for which I am grateful to him. 

In view of that, I would like to mention a few of his 
achievements so far and his proposals. For example, he is 
developing a new storage tank farm in Trincomalee and 
he is also developing a new storage tank farm in 
Hambantota. His achievements also include developing 
and upgrading of aviation refueling terminal and existing 
fuel hydrant system and installation of a fuel hydrant 
system of CPC at new Apron-E in par with Phase II, 
Stage 2  Development Project of Bandaranaike 
International Airport, Katunayake. And also, there are a 
number of other projects he has started. For example, 
construction of Jet A-1 Transfer Pipeline from 
Muthurajawela to BIA and construction of Jet A-1 storage 
tanks and associated Facilities at Muthurajawela, a 
storage tank construction at CPSTL and procurement, 
construction and commissioning of several tanks at 
Kolonnawa installation. 

So, one thing I would like to say is that he has looked 
at the whole thing  holistically, and is looking at how to 
empower the Sri Lankan energy sector at different levels. 
But there were some misinformation given to this House 
regarding the proposed Act on petroleum. It is not an Act 
to sell the petroleum resources of this country, it  is to 
permit investments  to this country.    He is looking at this 

most vital aspect rather than bringing somebody else 
everyday to this country, and   is giving more instructions 
on refueling and modernizing of oil refinery. 

That Act is totally misquoted. The Act is for the 
betterment of the country. Now, investments are being 
welcomed by everybody. For example, one of the world's 
biggest companies,  Saudi Aramco, is now listed in the 
US and about 30,  40 per cent of the shares are being held 
by the public all over the world. So, investment is not bad 
as long as you have control over your resources. So, what 
the Hon. Minister proposes is to have control over the 
resources inviting modern technology, inviting investors 
to come and invest on that so that the country would 
benefit from it in the long run. It is for the first time that 
he had renewed interest in  oil exploration which had 
never been a priority of the previous Government. So, he 
is working hard on oil exploration and he is also working 
hard on refinery.  

 
ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට තවරයඅඩ විනාිජ ශනකක කාලයක්  

තිශබනවරයා.  

 
ගුණ එපත.යූ.එපත. අලි සේරි මහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Okay.  

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  මා විශ තෂශයන්ම රකා  

කකන්න ෑන   ශේ සේපූර්ණ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයම පනනේ 

විකහිත  කිසිම සාධාකණ ශහතතුවරයක් ශනොමීති  හීශමෝම නන්නා 

කරුණු විකෘති කකලා  ්ඩුක්ශ  එකමුතුභාවරයය   ක්තිමඅඩභාවරයය 

පිළිබඳවරය miscalculation එකක් කකලා  සේපූර්ණශයන්ම වරයීකින  

ඇනයීමකට ලක් කකලා ඒශකන් රශයෝජාන නීමේමට කකපු වරයීකින 

උඅඩසාහයක් කියන එක ශහට හවරයස ශවරයනශකොට ඔේපු ශවරයයි කියන 

කාකණාවරය.   

නරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි  මා ඉතා ශනෞකවරයශයන් 

රකා  කක සිටින්ශන්  ශතල් මිල වරයීිජ කිරීම පිළිබඳ තීකණය ශමම 

අවරයස්ථාශ  කශට් සුබසිේධිය  කශට් ්ර්ිකක ස්ථාවරයකඅඩවරයය සහ කශට් 

විශේ  විනිමය සුචිතය ් ද  සියල්ල පිළිබඳවරය කල්පනා කක බලා  

අතිනරු ජානාධිපතිතුමා සහ අනමීතිතුමා එක්කඅඩ සාකච්ඡා කකලා 

නඅඩත තීන්දුවරයක් බවරයයි. සමහක තීන්දු-තීකණ අපට නන්න ශවරයනවරයා. 

බීලූ බීල්මට ඒවරයා ජානප්රිය නීහී. නමුඅඩ එහි අකමුණ කට ්කක්ෂා 

කක නීමේම නේ   ් ර්ිකකය ්කක්ෂා කක නීමේම නේ  කශට් විශේ  

සුචිතය ්කක්ෂා කක නීමේම නේ ඒකට වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ශනොශවරයයි  වි ්වරයාසය රකා  කකන ශයෝජානාවරයක්  

තමයි ශනශනන්න ෑන . ශබොශහොම ස්තුතියි  නරු නිශයෝජාය 

කථානායකතුමනි. 

 
ගුණ නිවය  ය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!   

ිනවරයා ්හාක විශ කය සඳහා සභාශ  කටයුතු පස්වරයරු  .32 

නක්වරයා තාවරයකාලිකවරය අඅඩහිටුවරයනවරයා.  
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

රැසවවීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අ ක ි ම්වන ලදින්  අ.ංා. 
1.30ට නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමාවේ (ගුණ අගග න් රාමනාදන් 
මහතා) සංාපති කවවයන් නැවත පව කවන ලී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30  ைணிவலர இலடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்க ன் இரொைநொதன்] தலலலை வகித்தொர்கள்.   

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

 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Patali Champika Ranawaka. You have seven 

minutes.  
 
[අ.භා. .32] 

 

ගුණ පාඨලී චපතපික රණවක  මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අපි අන සාකච්ඡා 

කකන්න බලාශපොශකොඅඩතු වරයන්ශන්  ශේ කශට් ්ර්ිකක ඉතිහාසශආ  

්ලය ඉතිහාසශආ ඇති ශවරයලා තිශබන සුවිශ තෂී අර්ුදනයක් නීනයි. 

එය එක පීඅඩතකින් ්ලය අර්ුදනයක්; විශේශීය ්ලය හිඟය පිළිබඳ 

අර්ුදනයක්. ශේ අර්ුදනය නිසා  රමශයන් පීන නුවරයමින් ති ශබන 

බල ක්ති අර්ුදනයකට සහ ඒ එක්කම මතු ශවරයන ශේ පාලන 

අර්ුදනයකටයි අන අපි මුහුණ  ද තිශබන්ශන්.  

අන ශේ කශට් විශේ  වරයඅඩකේ ශනස බී දශවරයොඅඩ  ශපෞේනලික හා 
කාජාය බීු අ ක්ශෂතත්රශආ විශේ  වරයඅඩකේ රමාණය හිඟයක් හීටියට  
ඇශමරිකාම් ශගොලර් මිලියන ජණ 3  22ක් ශවරයනවරයා. ඒ වරයාශේම  
බීු අ ක්ශෂතත්රශආ පවරයතින ශේ ජණ විශේ  වරයඅඩකේ රමාණය ලබා 
 දලා  ඒ බීු අ නලවරයානන්න මහ බීු අවරයට හීකියාවරයක් ලීබී නීහී. 
මහ බීු අශ  සමස්ත විශේ  වරයඅඩකේ රමාණය අන ඇශමරිකාම් 
ශගොලර් බිලියන ධන  .9 යි. ඒ අම්වරය සමස්තයක් හීටියට 
නඅඩතාම  අශේ කශට් විශේ  වරයඅඩකේ රමාණය  ඇශමරිකාම් 
ශගොලර් මිලියන ජණ 0   2ක් හීටියටයි වරයාර්තා වරයන්ශන්. ශමම 
තඅඩඅඩවරයය තුළ තමයි  අන අප සාකච්ඡා කකමින් තිශබන ශතල් 
ශනන්වරයන්ශන් ශකොශහොමන  නල් අඟරු ශනන්වරයන්ශන් ශකොශහොමන  
ඖෂධ ශනන්වරයන්ශන් ශකොශහොමන  ශපොශහොක ශනන්වරයන්ශන් 
ශකොශහොමන   අතයවරය ය ශසතවරයා සපයන්ශන් ශකොශහොමන කියන 
අර්ුදනය මතු ශවරයලා තිශබන්ශන්. ශේ අර්ුදනයට රධානම ශහතතුවරයක් 
තමයි  ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය තමන්ශේ ඇශමරිකාම් 
ශගොලර් බිල් හිඟය ලුකා බීු අවරයට හා මහජාන බීු අවරයට 
ශනොපියවරයා සිටීම. එම අමාතයාු ශආ ශල්කේතුමියශනන් ලන 
ශතොකතුරුවරයලට අම්වරය   පසුගිය මාසය ශවරයනශකොට නි අඅඩ කක 
තිශබන ඇශමරිකාම් ශගොලර් මිලියන 3 (22කට ්සන්න 

රමාණයක  ණයවරයක ලිපිවරයල  - Letters of Credit -   ශගොලර් 
සුචිත අපි පියවරයා නීහී.  

ඒ නිසා අන ශේ කශට් අශන අඅඩ ස ම ක්ශෂතත්රයක්ම මුහුණ පා 
තිශබන ශේ ශගොලර් හිඟය පිළිබඳ ර ්නය - ඖෂධ ශනන්වරයා 
නන්න  ශපොශහොක ශනන්වරයා නන්න  නල්අඟුරු ශනන්වරයා නන්න  
ශතල් ඉන්ධන ශනන්වරයා නන්න තිශබන අර්ුදනය- අන නිර්මාණය 
ශවරයලා තිශබන්ශන් ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය විසින් ඇති 
කකන ලන ශේ ර ්නය නිසායි.  ඒක ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය 
කකශනන යන ඒ සිය දශනනා නන්නවරයා.  ඉතිහාසය තුළ ඒ හීම 
අවරයස්ථාවරයක දම ටිශකන් ටික  සතිශයන් සතිය ශගොලර් මිලියන සුළු 
රමාණයක්  -සාමානයශයන් මාසයකට අවරය යයි ශගොලර් මිලියන 
0  ක්  002ක් විතක-  රමශයන් එකතු කකලා ිනන  2  ිනන  82 
බිල්පඅඩ අපි ශන වරයා. එශහම තමයි ශේ කටයුතු ස්ථාවරයකවරය 
ශනනිච්ශච්. නීන් මාස  )කින් ශේ බිල ශනවරයලා නීතිවීම නිසායි අන 
ශේ ්ලය අර්ුදනය කටටම බලපාන විධියට ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. 

 නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  ශේ ්ලය අර්ුදනය 

ඉිනරියට ගිශයොඅඩ ලබන සීේතීේබර්  ඔක්ශතෝබර් විතක 

ශවරයනශකොට විදුලිබල ක්ශෂතත්රයටඅඩ ශේ අර්ුදනය නලා ඒශේ අනතුක 

තිශබනවරයා. නීනටමඅඩ කෘෂි කර්මාන්ත ක්ශෂතත්රයට කෘෂි කසායන 

හා ශපොශහොක ශනන්වීම නතක කිරීම නිසා අන අර්ුදනයක් ඇති 

ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒශක් ඇඅඩත ශහතතුවරය ශේ ශගොලර් හිඟයයි. ඒ 

මඟින් කශට් ්හාක හිඟයක් ඇතිවීශේ  ්හාක සුකක්ෂිතතාශ  

නීට දවරයක් පීන නීඟිලා තිශබනවරයා. ශේ ර ්නය වරයහාම විසඳුශ  

නීඅඩනේ  ඊළඟට ශේක බල ක්ති ක්ශෂතත්රයට ඇවිල්ලා බල ක්ති 

හිඟයකට මඟ පානන්න ඉග තිශබනවරයා. බල ක්ති ඇමතිතුමාඅඩ  

්ඩුක්වරයඅඩ අන අපට ශනොශයක් සුබනායි ්කුචි රකා  කකනවරයා. 

එකක් තමයි  ශ්රී ලුකාවරය න ස් කීණීේ  ශතල් කීණීේ කකන්න 

යනවරයාය කියන එක. ශේක අන-ඊශආ ඉඳන් කථා කකන ර ්නයක් 

ශනොශවරයයි. වරයසක 02කට පමණ ශපකයි ශ්රී ලුකාශ  මන්නාකේ 

ශද්රෝණිශආශතල් හා න ස් නශ ෂණය සිේධ කශළත. 

 

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා (කෘෂිකර්ම 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக - கைத்ததொழில் 

அலைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

Sir, I rise to a point of Order. 

අශේ චේපික කණවරයක මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශනන් මම ශපොිජ 

කාකණයක් පීහීිනලි කකනන්න ෑන . ශේ බල ක්ති අර්ුදනය 

ඔබතුමාශේ මිත්රයා සාර්ථකවරය ශකොශහොම විසඳයි කියලා න ඔබතුමා 

හිතන්ශන්? 

 

ගුණ පාඨලී චපතපික රණවක  මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඒක මම ශනොශවරයයි   ඔබතුමා කියා ශනන්න. 

 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Member, please 

continue with your speech.  You have two more minutes.  
 

ගුණ පාඨලී චපතපික රණවක  මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  නරු ඇමතිතුමා මට 

බාධා කකලා මශේ කාලය නඅඩතා. එතුමා මශනන් ලබා නඅඩත 

කාලය මට නීවරයත ලබා ශනන්න.  

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  ශේක අන-ඊශආ ඉඳන් 

කථා කකන ර ්නයක් ශනොශවරයයි  කාලාන්තකයක් තිස්ශසත ශේ කට 

කකන්න උඅඩසාහ කකපු ශනයක්. බල ක්තිය ශකොශහොමන ළඟා කක 

නන්ශන්  ලුකාශ  න ස් සුචිත ශකොශහොමන උකහා නන්ශන් කියන 

එක පිළිබඳවරය විධිමඅඩ සීලසුමක් හනලා 02   ද අපි ඉිනරිපඅඩ කළ 

බවරය ශේ ්ඩුක්ශ  නීනනීමේම පිණිස මම කියන්න ෑන . අන 

ශමොකක්න තිශබන ර ්නය? ලුකාශ  නීනට ශසොයාශනන තිශබන 

ඒ න ස් සුචිත ශනක ්ර්ිකකමය වරය ශයන් විශේ වරයලට විකිණීමට 

තකේ තඅඩඅඩවරයයක නීහී. ඒකට ්ර්ිකක වරයටිනාකමක් ලීශබන්ශන් 

අනිවරයාර්යශයන්ම ලුකා විදුලිබල මඩුගලය ඒ න ස් සුචිතවරයලින් 

නිපනවරයන න ස් මිල ද නඅඩශතොඅඩ විතකයි. හීබීයි  ්ඩුක්වරය 

ශමොකක්න කකලා තිශබන්ශන්? කිසිම විධිමඅඩ රසේපානන 

ක්රියාවරයලියකින් ශතොකවරය  ඇශමරිකා එක්සඅඩ ජානපනශආ සමානමක් 

සමඟ ගිවිසුමක් නීහුවරයා  ලුකාවරයට අවුරුදු  ක් න ස් ලබා දම සඳහා. 

2023 2024 



2021 ූලලි    

මුනල් අමාතයාු ශයන් ඒක කශළත.  ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය 

pipeways ඉිනකකන්න සහ FSRU එක ශේන්න ශටන්ගර් ශනකක් 

නාලා තවරයඅඩ අය ඉිනරිපඅඩ ශවරයලා තිබිය ද ඒක ලබා දුන්නා. එශහම 

නේ ලුකාශ  න ස් නිෂ්පානනය කළා කියලා වරයීගක් ශවරයන්ශන් 

නීහී. ශේ කජාය ඊළඟ අවුරුදු  කට  නීඅඩනේ  2කට ඇශමරිකාම් 

සමානමකට "ලක්නනවි" සහ "යුනනනවි" රධාන බලානාක ශනකඅඩ 

එක්ක වි අණලා ඉවරයකයි. 

ඊළඟට පිරිපහදුවරය නීනඅඩ කියන්න ෑන . අපි කවුරුඅඩ නන්නවරයා  

පිරිපහදුවරය   )8 ද ඇති කළ බවරය. ඒකට නීන් ස ශහන්න කාලයක් 

ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ පිරිපහදුශ  කාර්යක්ෂමතාවරය පිළිබඳ ර ්නයක් 

තිශබනවරයා. පිරිපහදුවරය මඟින් නිපනවරයන ශතල්වරයල පරිමාශ   ඒ 

කියන්ශන් ශපල්  ඩීසල් ඇතුළු භාවිතයට නත හීකි ශේවරයල් 

පිළිබඳ ර ්නයක් තිශබනවරයා.  අ දඅඩ පිරිපහදුවරයකට අපි ශගොලර් 

බිලියන නණනක් ්ශයෝජානය කශළොඅඩ  තවරය අවුරුදු )2කට  

නීඅඩනේ 82කට තමයි ඒ ්ශයෝජානය බලපවරයඅඩවරයන්ශන්. හීබීයි  

්ඩුක්ශ  රතිපඅඩතිය ශමොකක්න? ්ඩුක්වරය කියනවරයා  හරිත 

බල ක්තිය මතයි නමන් කකන්ශන් කියලා. ශලෝකශආ සිය ද  

වරයාහන නිපනවරයන ්යතන රකා  කක තිශබන ශනයක් තමයි  

0232න් පස්ශසත ඒ අය විදුලි බලශයන් දුවරයන වරයාහන මිසක් ශතල් 

බලශයන් දුවරයන වරයාහන හනන්ශන් නීහී කියන එක. නමුඅඩ  අපි 

අවුරුදු 82කට තවරයඅඩ ශතල් නිපනවරයන්න යනවරයා. ඒ නිසා ්ඩුක්ශ  

ශේ රතිපඅඩති එකකට එකක් නීශටනවරයා. මම අන කියනවරයා  ඒ 

ශතල් නිපනවීශේ ශටන්ගකයඅඩ ශේ විධියටම ඇශමරිකාම් 

සමානමකට ශහෝ ශවරයනඅඩ සමානමකට රසේපානන ක්රියාවරයලියකින් 

ශතොකවරය ලබා දුන්ශනොඅඩ  ශේ කශට් සමස්ත බල ක්ති ක්ශෂතත්රශආ 

අධිකාකය  සුකක්ෂිතභාවරයය විශේශිකයන් සතු ශවරයනවරයාය කියන එක. 

සමස්තයක් හීටියට  ශවරයනනා බල ක්ති අර්ුදනය විසින් තමයි 

්ලය අර්ුදනය ඇති කශළත. එශහම නීඅඩනේ බල ක්ති අර්ුදනය 

විසින් තමයි ශේ පාලන අර්ුදනය ඇති කශළත. නමුඅඩ  ශමවරයක ශේ 

අර්ුදන තුනම එකට ඇවිල්ලා තිශබනවරයා. එම නිසා ශේ 

වරයසුනතශයන් සානතයට  සානතශයන් විදුලිය නීති  ශතල් නීති 

කටකට  එතීනින් ශබශහඅඩ නීති කටකට අශේ කට නමන් කකමින් 

තිශබන කනනාටුනායක තඅඩඅඩවරයයට ශේ සමස්ත ්ලය 

කළමනාකකණය කළ අය වරයන කිවරයයුතුයි. විශ තෂශයන් මුනල් 

ඇමතිවරයකයා  ජානාධිපතිවරයකයා ඇතුළු මුළු කජායම ශේවරයාට 

වරයනකිවරයයුතු බවරය රකා  කකමින් මම නිහඬ  වරයනවරයා. 

 

ගුණ මි න්ද අමරවීර මහතා (පරිසර අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - சுற்றொடல் அலைச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  
Environment) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 
 
ගුණ මි න්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  මම ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  නීති අවරයස්ථාශ  ද කබීර් හෂීේ මන්ත්රීතුමා 

ශචෝනනාවරයක් කකලා තිුදණා  මා විදුලිබල හා බල ක්ති 

අමාතයාු ය නීරූ කාලය තුළ නී  සමානමකට බලපත්රයක් ලබා 

 දම සේබන්ධවරය. නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  ඒ 

සේබන්ධශයන් මම නීන් ලබා නඅඩ ශතොකතුකක් ශකටිශයන් 

කියන්නේ. ම ට ශේ සේබන්ධශයන්  දර්  වරය ශයන් කරුණු 

පීහීිනලි කිරීශේ හීකියාවරය තිශබනවරයා.  

ශේ බලපත්රය සේබන්ධවරය ඉල්ලීමක් ඉිනරිපඅඩ ශවරයලා තිශබනවරයා. 

ඒ අම්වරය  සමුද්රීය පරිසක ්කක්ෂණ අධිකාරියඅඩ  ශ්රී ලුකා වරයකාය 

අධිකාරියඅඩ  ඒ වරයාශේම ශවරයළඳ නී  කාර්යාු යඅඩ  ලුකා ඛ්නිජා 

ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරයඅඩ කියන තුශන්ම ලිඛිත නිර්ශේ අඩ  ඒ 

වරයාශේම මුනල් අමාතයවරයකයා විධියට නරු අග්රාමාතයතුමාශනම්අඩ ඒ 

පිළිබඳ විමසීශමන් අනතුරුවරය තමයි ශේ කටයුඅඩත සිදුශවරයලා 

තිශබන්ශන්. එයින් කිසිදු පාක්වරයක් අශේ කජායට ශහෝ ලුකා ඛ්නිජා 

ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරයට සිදුශවරයලා නීහී කියන එක මම ඉතා 

වරයනකීශමන් කියනවරයා.   
 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, since the time is limited, could you 

include this in your speech? 
 

ගුණ මි න්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ වරයාශේම ශගොලර්   222ක ්නායමක් ශේ ශවරයම්ශවරයන් 

ලබාශනන තමයි ශේ බලපත්රය නි අඅඩ කක තිශබන්ශන්. ශේ 

පිළිබඳවරය ඉිනරිශආ ද කරුණු ඉිනරිපඅඩ කකන්නඅඩ මම ූදනානමින් 

ඉන්නවරයා. 
 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
Sir - 

 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, we do not want to make this a debate.  

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

I also do not want to make this a debate,  I just want to 
make a clarification. 

 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Member.  
 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

I want to inform the Hon. Minister that there was a 
firm agreement with the HIPG where the Sri Lanka Ports 
Authority had a 15 per cent stake and the bunkering 
licence was given to them exclusively under the 
agreement. Therefore, it cannot be changed, and it loses 
the country's right. Therefore, it is very serious. We 
would like to seek a full reply later.  

 
ගුණ මි න්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  ශේ නීන කරුණු 

ඉිනරිපඅඩ කකන්න අපට පුළුවරයන්. අපි ඉිනරිශආ ද ඒ කරුණු ඉිනරිපඅඩ 

කකනවරයා. අවුරුදු ශනකකට තමයි ඒ බලපත්රය නි අඅඩ කක 

තිශබන්ශන්. එය අවරයලුවට කිරීශේ හීකියාවරයඅඩ තිශබනවරයා. මා කලින් 

සඳහන් කළ සිය ද ්යතනවරයල නිර්ශේ  මත තමයි ඒ කටයුඅඩත 

සිේධ ශවරයන්ශන්. 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please give a full reply in your speech. 

Thank you. Next, Hon. Nimal Lanza. You have 17 
minutes. 

 
[අ.භා. .( ] 

 

ගුණ නිමේ ලාන්සා මහතා (ග්රාමීය ය මාර්ග හා අවවශේෂ 

යියතල පහුමකපත රා ය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏலனய 

உட்கட்டலைப்பு வசதிகள் இரொ ொங்க அலைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  විපක්ෂය ඉිනරිපඅඩ කක 

තිශබන වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පකාජාය කිරීම සඳහා අප 

සිය දශනනා ශේ ශවරයේින තීන්දුවරයක් අකශනන තිශබනවරයා. 

විශ තෂශයන්ම මම නීක්කා  අන උශේ ඉඳලා අශේ කබීර් හෂීේ 

මන්ත්රීතුමා ිනගින් ිනනටම ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ද නීඟිටිනවරයා. එතුමා 

කි වරයා  අපට )  ලක්ෂයක් ජානතාවරය ඡන්නය දුන්නා කියලා. ඒ 

වරයාශේම ශකේන සහ ශහ දවරය පිළිබඳවරයඅඩ එතුමා ිනගින් ිනනටම කථා 

කළා. නරු මන්ත්රීතුමනි  මම තමුන්නාන්ශසතට කියන්න කීමීතියි  

02   ද යහ පාලනය බලයට පීමිණියාම ශපබකවරයාරි මාසශආ 

09වරයන නා ශහෝ 0)වරයන ිනන මහ බීු අවරයට ගිහිල්ලා ශකොශහොමන මහ 

බීු අවරය සුේන කකන්ශන්  මහ බීු අශවරයන් ශකොශහොමන ශහොකා 

කන්ශන්  බීඳුේකකශයන් ශකොශහොමන මුනල් ශහොකකේ කකන්ශන්  

ඒ මුනල් අකශනන පාර්ලිශේන්තු මීතිවරයකණ කටයුතු කකපු 

සුවිධායකවරයරුන්ට මුනල් ශනන්ශන් ශකොශහොමන කියන ඒ සේපූර්ණ 

ශමශහයුම කශළතතමුන්නාන්ශසතලා බවරය. එම නිසා තමුන්නාන්ශසතට 

අශේ ශහ දවරය නීන කථා කකන්න අයිතියක් නීහී. යහ පාලනශආ 

ශහ දවරය විතකක් ශනොශවරයයි  යට ඇඳුේ ටිකඅඩ නලවරයා 

තමුන්නාන්ශසතලාශේ  නීවරයීන්ත පක්ෂය අන්ත පකාජායට පඅඩ කකපු 

එකට තමුන්නාන්ශසතඅඩ වරයන කියන්න ෑන ය කියන එක මම ඉතා 

පීහීිනලිවරය කියනවරයා. එම නිසා සුදු ශකේන නීන  ශහ දවරය නීන 

තමුන්නාන්ශසතට කථා කකන්න ශනයක් නීහී. යට ඇඳුමඅඩ නලවරයලා 

තමයි තමුන්නාන්ශසතලා පක්ෂය අඅඩ හීරිශආ.  කබීර් හෂීේ 

මන්ත්රීතුමා  ශේක අහනන්න. පක්ෂශආ සභාපතිතුමා විධියට හිටපු 

ඔබතුමා පක්ෂශආ නායකයා අඅඩහීකලා අශනක් පීඅඩතට ගිහිල්ලා 

පක්ෂ ශනකම අන්ත පකාජායට පඅඩ කළා. එශහම කකපු ඔබතුමා අන 

අපට ශහ දවරය නීන කියනවරයා. ශහ දවරය නීන අපි ශහොඳට නන්නවරයා. 

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

"කබීර් හෂීේ"  "කබීර් හෂීේ" කියලා කියනවරයා  අර්ුවන 

මශහතන්ද්රන්-  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, it is not a point of Order.  

ගුණ නිමේ ලාන්සා මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අයිශයෝ!  ශජායෂ්ධ මන්ත්රීවරයරුන්ට කියන ශේ ශඅඩශකන්ශන් 

නීහී ශන්. තමුන්නාන්ශසත අන ජාාතික ්කක්ෂාවරය නීන කථා 

කකන්ශන් ශමොනවරයාන? තමුන්නාන්ශසතට තමුන්නාන්ශසතශේ 

ශල්කේතුමාට ශවරයිජ තීබූ එක්ශකනා අල්ලා නන්න බීරිවරය ගියා. 

එම නිසා තමයි පාස් අ ඉරිනා රහාකය එල්ල වුශඩු. එවරයකට සිටි 

කීබිනට් ඇමතිවරයකය අ විධියට තමුන්නාන්ශසත අක්ම නණශන්  

තමන්ශේ ශල්කේතුමාට ශවරයිජ තීබූ එක්ශකනාවරයඅඩ ශහොයා නඅඩතා 

නේ  ශේ කශට් මිනිස්සු තුන්සිය නණනක් මීශකන්ශන් නීහී. එම 

නිසා ශේ ජාාතික ්කක්ෂාවරය නීන කථා කකන්න තමුන්නාන්ශසතට 

කිසිම අයිතියක් නීහී. ජාාතික ්කක්ෂාවරය නීති කශළත 
තමුන්නාන්ශසත.  

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

්ර්ිකකය විනා  කශළත තමුන්නාන්ශසත. තමුන්නාන්ශසත  

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

හීුගිලා හිටියා. නමුඅඩ  කවි කරුණානායක ශනයක් අකශනන 

අහුවුණා. නමුඅඩ  ශේශක් මහ ශමොළකරු කබීර් හෂීපත  
 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන එක අන මම පාර්ලිශේන්තුවරය තුළ ඉතා පීහීිනලිවරය  

වරයනකීශමන් කියනවරයා. ශමොකන  එක්සඅඩ ජාාතික පක්ෂයට 
සිරිශකො ශඅඩ ලයිට් බිල  වරයතුක බිල ශනවරයා නන්න බීරිවරය හිටපු බවරය 

මම නන්නවරයා. නයා නමශේ මහඅඩමයා කි වරයා  "මම තමයි ලයිට් බිල 
ශන ශ . මම තමයි වරයතුක බිල ශන ශ " කියලා. ඒ ශවරයම්ශවරයන් 

මහාමාර්න ඇමතිවරයකයා විධියට කේපේ දුන්නා. කේපේ විධියට 
මධයම අධිශ ගී මාර්නශආ ශකොන්ත්රාඅඩ ලබා දුන්නා. නමුඅඩ  

consortium එකට ශමොකන වුශඩු? අනික් අයඅඩ blacklist වරයන 
තඅඩඅඩවරයයට පඅඩ වුණා. ශේ මුනල් නම් ශනම්වරය පිටුපස නයා 

නමශේශේ මුනල් නම්ශනම් පිටුපස තමුන්නාන්ශසතලාඅඩ සිටියා 

කියන කාකණය මම ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ද වරයනකීමක් ඇතිවරය 
කියනවරයා.  

කබීර් හෂීේ මන්ත්රීතුමනි  තමුන්නාන්ශසත කි වරයා  ශ්රී ලුකා 
ශපොදුජාන ශපකමුණ ඉන්ධන මිල වරයීිජ කිරීමට විරුේධවරය අනහස ්

රකා  කළා කියා. ඔ   අපි අනඅඩ කියනවරයා  ඉන්ධන මිල වරයීිජ 
කළාම ජානතාවරයට අමාරුයි කියා. ඒක කියන්න අපට ශකොන්නක් 

තිශබනවරයා. හීබීයි  තමුන්නාන්ශසතලාශේ ්ඩුක්වරය කාලශආ මහ 

බීු අවරය ශකොල්ල කන්න උපශනස් දුන්නාම  තමුන්නාන්ශසතලාශේ 
විපක්ෂශආ සිටින නායකයන් එක් ශකශන අට වරයඅඩ ශකොන්න 

තිුදශඩු නීහී  අක් තකමින් ඒ කකපු වරයීශ  වරයීරැිනයි කියන්නවරයඅඩ; 
ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් හිට නන්නවරයඅඩ. කවුරු ්ඩුක්වරය කළඅඩ  කවුරු 

බලයට ්වරයාඅඩ ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඉන්ධන මිල වරයීිජ වීම 
පාලනය කකන්න ්ඩුක්වරයකට බීහී. තමුන්නාන්ශසතලාශනන් මම 

අහනවරයා  ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඉන්ධන මිල ඉහළ යන එක 

නවරයඅඩවරයන්න අපට පුළුවරයන්න කියලා. පුළුවරයන් නේ "පුළුවරයන්" කියලා 
තමුන්නාන්ශසතලාශේ විපක්ෂශආ එක් මන්ත්රීවරයකශය අ ශහෝ 

නීඟිටලා කියන්න. ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඉන්ධන මිල ඉහළ 
ය ම නවරයඅඩවරයන්න කබීර් හෂීේ මීතිතුමාට පුළුවරයන්න? එශහම 

නීඅඩනේ  විපක්ෂශආ ශවරයනඅඩ මන්ත්රීවරයකය අට පුළුවරයන්න? ශලෝක 
ශවරයශළඳ ශපොශළත ඉන්ධන මිල වරයීිජ වුණාම ඒ මිල අක් කකන්න 

පුළුවරයන්න? ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඉන්ධන මිල වරයීිජ කළාම කබීර් 

හෂීේ මන්ත්රීතුමා සාක් අශවරයන් ශනනීල්ලා න ඒ මුනල් ශනවරයන්න 
ෑන ? එශහම කකන්න පුළුවරයන්න? බීහී. නිකේ අසතය කියන්න 

එපා  ශේ නරු සභාශ .  
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2021 ූලලි    

ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඉන්ධන මිල වරයීිජ වුණාම ධීවරයකයන්ට 

සහනයක් ශනන්න බලන්න කියලා අපි පීහීිනලිවරයම කි වරයා. අපි 

්ඩුක්ශවරයන් ඒ ඉල්ලීම කළා. ඒක රජාාතන්ත්රවරයා ද කටකට  විවිධ 

පක්ෂ සහිත සන්ධානයකට සාමානය ශනයක්. ජානතාවරයට යේකිසි 

ර ්නයක් එන ශකොට අපි ජානාධිපතිතුමාශනන්  අනමීතිතුමාශනන්  

බල ක්ති ඇමතිතුමාශනන් විවිධ ඉල්ලීේ කිරීම සාධාකණයි. 

ඒශකන් කියන්ශන් නීහී  අපි අශේ ්ඩුක්වරයට විරුේධයි  අපි අශේ 

ඇමතිවරයරුන්ට විරුේධයි කියලා. තමුන්නාන්ශසතලා ඒශකන් නිකේ 

'ශපොිජ  ශසොමියක්  ශපොිජ චූන් එකක්' නඅඩතාට අපි ශමොනවරයා 

කකන්නන? අපි තමුන්නාන්ශසතලාට චූන් නන්න කි ශ අඩ නීහී  

ශසොමියක් නන්න කි ශ අඩ නීහී.  

අන පාර්ලිශේන්තුවරය තුළ තමුන්නාන්ශසතලාට ශමොකක්න වුශඩු? 

එක full toss එකයි ශන් කනිල් විරමසිුහ මන්ත්රීතුමා නීේශේ. 
තමුන්නාන්ශසතලාශේ පිශල් හරින් රනාන්දු මන්ත්රීතුමා නීන එතුමා 

තමයි කථා කශළත. හරින් රනාන්දු මන්ත්රීතුමා තමයි 

තමුන්නාන්ශසතලා ශේ විපක්ෂය  ක්තිමඅඩවරය අකශනන යන්න පසුගිය 

කාලය තුළ නක ිනය ඇේශේ. හීබීයි  අන එතුමා නීන කථා කකන්න 

ඔය විපක්ෂශආ කවුරුවරයඅඩ නීහී. කනිල් විරමසිුහ මන්ත්රීතුමා 

ඇවිල්ලා  අන එතුමා නීන කථා කකනවරයා. හීබීයි  

තමුන්නාන්ශසතලා එක් ශකශන අවරයඅඩ කිසිම සහශයෝනයක් ලබා 

දුන්ශන් නීහී  හරින් රනාන්දු මීතිතුමා නීන කථා කකන ශකොට. 

අපි ඒ ිනහා බලාශනනයි සිටිශආ. ඒ අම්වරය අපට ශපශනනවරයා  ශේ 

ශමොකක්න ශවරයන්ශන් කියලා. කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා ඊට පස්ශසත 

ශේ ශයෝජානාවරයට සුශ ෝධනයක් ශනනාවරයා. හීබීයි  

තමුන්නාන්ශසතලා කාටවරයඅඩ බීහී  ඒකට කීමීතින  අකීමීතින 

කියලාවරයඅඩ කියන්න. අන නල් ගිල්ලා වරයාශේ බලාශනන ඉන්න සිේධ 

ශවරයලා. ශමොකන  full toss එක නීේමා  විකට් එක කගාශනන 
යන්න.  

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා අවුට් කකන්න අන වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා තිශබනවරයා. හීබීයි  අපි අවුට් කකන්නඅඩ 

බීහී  උනය නේමන්පිල මීතිතුමා අවුට් කකන්නඅඩ බීහී. අන 

තමුන්නාන්ශසතලා ශනොකවුට් වුණා  කනිල් විරමසිුහ 

මන්ත්රීතුමාශේ කථාශවරයන්. ශ්රී ලුකා ශපොදුජාන ශපකමුණ විධියට අපි 

අ දඅඩ මුනල් අමාතයතුමා ශනන්  අතිනරු ජානාධිපතිතුමාශනන්  නරු 

අනමීතිතුමාශනන් ඉල්ලා සිටිනවරයා  ධීවරයකයන්ට අවරය ය භූමිශතල් 

ඇතුළු ඉන්ධනවරයල මිල අක් කකන්න යේ සාධමේය වරයීග පිළිශවරයළක් 

ක්රියාඅඩමක කකන්න කියලා. විශ තෂශයන් මා නිශයෝජානය 

කකන්ශන්අඩ ධීවරයක රශේ යක්. මට නරු මුනල් ඇමතිතුමා කි වරයා  

"විශ තෂශයන් ශකොශකෝනා වරයසුනතය නිසා ශලෝකශආ ්ර්ිකකය 

වරයීටිලා. අශේ කශට් ්ර්ිකකයඅඩ වරයීටිලා. වරයීටුණු ශේ ්ර්ිකකය 

ශනොග අකශනන ධීවරයකයන්ට වරයාශේම ශේ කශට් දුේපඅඩ ජානතාවරයට අක් 

මිලට බක්  දමට සහ සහනනායි කටයුඅඩතක් කිරීමට 

බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා" කියලා. එම නිසා ශේ අවරයස්ථාශ  ද අපි 

ස්තුතිවරයන්ත වරයනවරයා  අශේ අතිනරු ජානාධිපතිතුමාට  නරු 

අනමීතිතුමාට  නරු මුනල් අමාතයතුමාට හා අශේ බල ක්ති 

ඇමතිතුමාට.  

ශේ අවරයස්ථාශ  ද අපිඅඩ තමුන්නාන්ශසතලාඅඩ -ඔක්ශකොම- ඉතාම 

පීහීිනලිවරය පිළිනන්න ෑන  ශනයක් තිශබනවරයා. ඒ  ශමොකක්න? අපි 

සතයයට මුහුණ ශනන්න ෑන . සතයය ශමොකක්න? අශේ කශට් 

විශේ  විනිමය අක් ශවරයලා තිශබනවරයා  රුපියල අවරයරමාණ ශවරයලා 

තිශබනවරයා කියන එකයි සතයය. කටක් විධියට අප නිනහස ලබා නඅඩ 

නා ඉඳලා -විවරයෘත ්ර්ිකකය ් නා ඉඳලා- කවුරු ්ඩුක් පාලනය 

කළඅඩ  රුපියල එන්න එන්න අවරයරමාණ ශවරයලා තිශබනවරයා. එයට 

විවිධ ශහතතු බලපා තිශබනවරයා. මම කියන්ශන් නීහී  ශේක 

නායකයන්ශේ වරයකනක් කියලා. අවුරුදු 32ක් තිස්ශසත අවරයසන් 

කකන්න බීරි යුේධයක් ශේ කශට් තිුදණා. ඒ යුේධශයන් මුළු 

්ර්ිකකයම විනා  වුණා. ඒ නිසා අශේ රුපියශල් අනය එන්න 

එන්න අවරයරමාණ වුණා.   9 -  90 කාලශආ වරයාශේම    88-  8  

කාලශආ JVP කීරැලි තිුදණා; ශේ කශට් ්ර්ිකක මර්මස්ථාන 

විනා  වුණා. ඒ නිසාඅඩ අශේ රුපියශල් අනය අවරයරමාණ  වුණා. 

කවුරු ්ඩුක් කළඅඩ  කවුරු බලශආ හිටියඅඩ  අශේ කශට් විශේ  

විනිමය සුචිත රැක නන්න  අ ශේ රුපියල  ක්තිමඅඩ කක නන්න අපි 

කටයුතු කකන්න ෑන . එශහම නීතිවරය ශේ නරු සභාවරයට උශේ 

ඇවිල්ලා නිකේ 'ශලොරි ශටෝක්' දුන්නාට වරයීගක් නීහී. ශේ සතයය 

තමුන්නාන්ශසතලා පිළිනන්න ෑන .  

2005 වරයර්ෂශආ  නරු මහින්න කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාට 

්ඩුක්වරය භාක දුන්ශන්  තිස් අවුරුදු යුේධයක් එක්කයි. ශේ කටට 

නිනහස ලීුදණාට පස්ශසත උනා වුණු ස්වරයර්ණමය යුනය තමයි මහින්න 

කාජාපක්ෂ හිටපු ජානාධිපතිතුමාශේ පාලන යුනය. එශහම 

ශනොශවරයයින කියලා තමුන්නාන්ශසතලා කල්පනා කක බලන්න. කබීර් 

හෂීේ හිටපු ඇමතිතුමා ශහෝ විපක්ෂශආ ෑන ම ශකශනක් පුළුවරයන් 

නේ මාඅඩ එක්ක විවරයානයකට එන්න. 022  - 02 ( පීවරයීති අශේ 

්ඩුක් කාලයට සහ 02   - 02   පීවරයීති තමුන්නාන්ශසතලාශේ 

්ඩුක්වරය කාලයට අයඅඩ ්ර්ිකක සුඛ්යාශල්ඛ්න සියල්ල අකශනන 

මම තමුන්නාන්ශසතලාට ඔේපු කක ශපන්වරයන්නේ  අපි ඉතාම 

ශහොඳින් ්ඩුක් කළ බවරය. ශේ කට ්සියාශ  ් ්චර්යය කකා 

ශනන යන නමශන් ද අපි චීනයට විතකයි ශනවරයීනි වුශඩු.  

අන ඇවිඅඩ තිශබන ශේ අර්ුදන අශේ ්ඩුක්වරය ශනනා අර්ුදන 

ශනොශවරයයි. ශේවරයා  තමුන්නාන්ශසතලා 02   ඉඳන් 02   නක්වරයා 

ශනනා අර්ුදන. පාස් අ ඉරු ිනන රහාකය සිදු වුණාම ඇති ශවරයච්ච 

අර්ුදනය ශමහි ද විශ තෂයි. එම අර්ුදන නිසා ්ර්ිකකය විනා  වුණා. 

අන මුළු ශලෝකයම ශකොශකෝනා වරයසුනතයට මුහුණ ශනනවරයා. ඒක 

අමතක කකලායි අන තමුන්නාන්ශසතලා කථා කකන්ශන්. 

තමුන්නාන්ශසතලාට මතක් ශවරයන්ශන් නීේන  ශලෝකශආම 

ශකොශකෝනා වරයසුනතයක් තිශබනවරයා කියන එක? මතක් ශවරයන්ශන් 

නීහී.  

විපක්ෂය අන බලාශපොශකොඅඩතු වරයන්ශන් ශමොකක්න? ශකොශකෝනා 

වරයසුනතය වරයීිජ ශවරයන්න ෑන   ශලක්න්ශනන් ශකෝහල් පිශකන්න 

ෑන   ශකෝහල්වරයල ධාරිතාවරය මින ශවරයන්න ෑන   මිනිස්සු මීශකන්න 

ෑන   කග ටික වරයීශහන්න ෑන   රැකියා ටික නීති ශවරයන්න ෑන  

කියලා තමයි විපක්ෂය බලාශපොශකොඅඩතු වරයන්ශන්. හීබීයි  අශේ 

බලාශපොශකොඅඩතුවරය ඒක ශනොශවරයයි. අපි බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා  

ශේ කට විවරයෘත කකන්න. ශකොශකෝනා වරයසුනතය නිසා අවුරුදු 

එකහමාකක් තිස්ශසත වරයයාපාක වරයහලා තිබීම නිසා ්නායේ 

ශනොමීතිවරය සිටින වරයයාපාරිකයන් නඟා සිටුවරයන්න  ඒ අයශේ 

්නායේ වරයීිජ කකන්න. එශසත කකන බවරය අපි ඉතාම පීහීිනලිවරය 

කියන්න ෑන . 

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අන විපක්ෂය කියන 

ශේවරයල් අපට ඇශහනවරයා ශන්. ශජානකාල් ශ්රීමඅඩ ශජාෝන් 

ශකොතලාවරයල ජාාතික ්කක්ෂක වි ්වරයවිනයාලය සේබන්ධශයන් 

තමුන්නාන්ශසතලාශේ විපක්ෂ නායකතුමා ශලො අ කථාවරයක් 

කකනවරයා මම නීක්කා. තමුන්නාන්ශසතලාශේ විපක්ෂ නායකතුමා 

ඒකට විරුේධ  ද. විරුේධ ශවරයන්න තිුද ශඩු  02 8 වරයර්ෂශආ ද 

කීබිනට් මඩුගලයට ඒ ශයෝජානාවරය ශනන ් ශවරයලාශ   කීබිනට් 

මඩුගලශආ ද ශන්. නීන් විරුේධ ශවරයලා වරයීගක් තිශබනවරයාන? බ ද 

 අක්ශකෝ  
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
වරයාශේයි එනා කීබිනට් මඩුගලය තුළ සිටිශආ. කනිල් විරමසිුහ 

නායකතුමා ශහෝ  ෛමත්රීපාල සිරිශසතන හිටපු ජානාධිපතිතුමා ශහෝ 

ඒ ශයෝජානාවරය ශනනාවරයාම එනා කථා ශනොකකපු විපක්ෂ නායක අන 

කියනවරයා  "අපි ඒකට විරුේධයි" කියලා.  එනා ශකොන්න පණ නීහී. 

අන ශමොකක්න ශේ කියන්ශන්?  

2029 2030 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

අන අශේ රුපියල  ක්තිමඅඩ වුශඩු නීඅඩනේ ශමොකන 

ශවරයන්ශන්? කවුරු කට පාලනය කළඅඩ  ශේ කශට් රුපියල  ක්තිමඅඩ 

ශවරයන්න නේ අනිවරයාර්යශයන්ම ශේ කශට් සුචාකක වරයයාපාකය 

කකශනන යන්න ඉග ශනන්න ෑන ; ්ශයෝජාන සඳහා ඉග ශනන්න 

ෑන . ශේ කට වරයසා තිබිය ද යුක්ශර්න සුචාකකයන් ශේ කටට 

ශනනීල්ලා නියමු වරයයාපෘතියක් අඅඩහනා බී දවරයා. ඒකට 

තමුන්නාන්ශසතලා ශමොකක්න කි ශ ? "නණිකාශවරයෝ ශේනවරයා" 

කි වරයා. තමුන්නාන්ශසතලා එශහම කි වරයා. ශකොළ  වරයකාශආ 

නී ශඟනහික පර්යන්තය ශවරයම්ශවරයන් ්ශයෝජානය කකන්න 

ඉන්ිනයාම් ්ශයෝජාකයන් ්වරයාම තමුන්නාන්ශසතලා ඒකට විරුේධ 

වුණා. Port City එක ශවරයම්ශවරයන් චීන ්ශයෝජාකයන් එනශකොට  
ඒකටඅඩ විරුේධ වුණා. අන ඇශමරිකාවරයට ්ශයෝජාන අවරයස්ථා ශනන 

එකටඅඩ විරුේධයි. ්ශයෝජාන අවරයස්ථා ලබා ශනො ද කට කකන්ශන් 

ශකොශහොමන? අශේ කශට් මිනිසුන්ට පුළුවරයන්  ෑන ම කටකට 

ගිහිල්ලා ඒ කශට් ඉගේ නන්න; ඒ කශට් වරයයාපාක කකන්න; ඒ කශට් 

citizenship  නන්න; ඒ කශට් ඡන්නය ඉල්ලන්න. හීබීයි  පිට 

කටවරයල අය කාටවරයඅඩ ශේ කටට ඇවිල්ලා ශමො අඅඩ කකන්න බීහී. 

එශහම කකන ශකොට කියනවරයා  "කට වි අණනවරයා" කියලා. අපි 

පීහීිනලිවරයම කියනවරයා  අපි කට වි අණන්ශන් නීති බවරය.  

විපක්ෂය ශේ කාකණය ශහොඳින් මතක තියා නන්න. ිනයුණු 

ශවරයච්ච කටවරයල් එක්ක බී දවරයාම ශපශනනවරයා  කවුරු ්ඩුක් කළඅඩ 

ශේ කට අවුරුදු පනහක් ්පස්සට ගිහින් තිශබන බවරය. අශේ කට  

අධයාපනය අතින් නඅඩතඅඩ  අවුරුදු පනහක් පහළින් ඉන්ශන්. 

තාක්ෂණය අතින් නඅඩතඅඩ  අවුරුදු පනහක් පහළින් ඉන්ශන්. 

යටිතල පහසුකේ අතින් නඅඩතඅඩ  පහළින් ඉන්ශන්. අශේ කට ිනයුණු 

ශවරයන්න නේ  අශේ මේති-රීති ශවරයනස් ශවරයන්න ෑන . ශලෝකය යන 

විධියට අපිඅඩ යන්න ෑන . ශලෝකශආ ශවරයනඅඩ කටවරයල මිනිසුන්ට 

ශේ කට තුළ ්ශයෝජානය කකන්න ඉග ශනන්න ෑන . 

සුචාකකයන්ට ලුකාවරයට එන්න ඉග ශනන්න ෑන . එතශකොට තමයි 

ශේ කශට් මිලියන 00ක් පමණ වරයන ජානතාවරය  ක්තිමඅඩ ශවරයන්ශන්. 

ශේ කශට් ජානතාවරයශේ ්ර්ිකකයට  ක්තිය ලීශබන්ශන්. හීබීයි  

තමුන්නාන්ශසතලා මහා  අහක විධියට  ඊර්ෂයාශවරයන් ශපශළමින් 

රාර්ථනා කකන්ශන් ශමොකක්න? "Vaccine එක චීනශයන් 

ශනොලීශේවරයා  ඇශමරිකාශවරයන් ශනොලීශේවරයා" කියලායි. එශහම 

ශන්න   තමුන්නාන්ශසතලා රාර්ථනා කකන්ශන්? හීබීයි  ශනෝධාභය 

කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාඅඩ  අනමීති මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමාඅඩ 

පවරයඅඩවරයාශනන යන කාජාය තාන්්රික සේබන්ධතා හමුශ  ශේ කශට් 

එන්නඅඩකකණ වරයීගසටහන අන න අණු ්සියාශ  ශ නවරයඅඩම 

එන්නඅඩකකන වරයීගසටහන ශලස අුක එකට ඇවිල්ලා තිශබන බවරය 

මම ශේ අවරයස්ථාශ  ද පාර්ලිශේන්තුවරය තුළ කියන්න ෑන . 

තමුන්නාන්ශසතලා ශේවරයා පිළිබඳඅඩ කියන්න. එන්නඅඩ නීතිවරය 

තිබිය ද නේ තමුන්නාන්ශසතලා ක  නීහුවරයා. අපි නීක්කා ශන්  

"සයිශනොෆාේ" එන්නත ශනශනන්න ගියාම තමුන්නාන්ශසතලා 

ගිරිය පුේපාශනන ක  නීහුශ  ශකොශහොමන කියලා. "NMRA එක 

ඒක අම්මත කකලා නීහී" කි වරයා. අන ශලෝකයම පිළිශනන 

තිශබනවරයා  සයිශනොෆාේ එන්නතින් සියයට 8 කට වරයගා 

රති ක්තිකකණයක් ලීශබනවරයා කියන එක. අන අපට චීනශයන් 

ශනොකගවරයා එන්නඅඩ ශතොන ශනනවරයා. ඉන්ිනයාවරය අපට ශනොකගවරයා 

උන  කකනවරයා. ජාපානය අපට එන්නඅඩ ශතොන ශනනවරයා. ඇශමරිකාවරය 

අපට එන්නඅඩ ශතොන ශනනවරයා. අපට මුළු ශලෝකයම නීන් උන  

කකනවරයා. හීබීයි තමුන්නාන්ශසතලා එනා කි වරයා  vaccines ශනන්න 

ශලෝකය අපට උන  කකන්ශන් නීහී කියලා. අන අපට ශමොන 

එන්නඅඩ වරයර්නය න  දලා නීඅඩශඅඩ? එන්නඅඩ වරයර්න ඔක්ශකෝම  දලා 

තිශබනවරයා. ඔක්ස්ෆර් -ඇස්ාශසනකා එන්නත  දලා තිශබනවරයා. 

සයිශනො ෆාේ එන්නත  දලා තිශබනවරයා. ෆයිසර් එන්නත  දලා 

තිශබනවරයා. ශමොගර්නා එන්නත  දලා තිශබනවරයා. අපි තවරය මාසයක්  

එකහමාකක් යනශකොට ශේ කශට් එන්නඅඩ කකන්න ෑන  

සිය දශනනාම එන්නඅඩ කකලා   කට විවරයෘත කකලා සුචාකක 

වරයයාපාකය නුවරයනවරයා කියලා අපි තමුන්නාන්ශසතලාට කියන්න 

කීමීතියි.  කටක් කකේ ද ශේ වරයාශේ අභිශයෝන එනවරයා.   

2005 ද මහින්න කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා කට භාක නන්නා විට 

 විවිධ අභිශයෝන තිුදණා. එනා ශලෝක ්හාක අර්ුදනය  සුනාමි 

වරයයසනය සහ අවුරුදු 32ක යුේධය  පීවරයතුණා. එනා ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල මීතිතුමාශේ  කාලශආ තමයි  අක  ශකොශහතන යනවරයා 

කියලා  ශවරයන ශකොශහතන යනවරයා  කි ශ .   තමුන්නාන්ශසතලා එනාඅඩ 

පාර්ලිශේන්තුවරය ශපකළන්නට හීදුවරයා. නමුඅඩ  තමුන්නාන්ශසතලාට ඒ 

කාලශආ ඒක කකන්න බීරිවරය ගියා. එනා ශජායකාේ රනාන්දුපුල්ශල් 

මීතිතුමා  බීසිල් කාජාපක්ෂ මීතිතුමා -එතුමන්ලා- 

තමුන්නාන්ශසතලාට පාර්ලිශේන්තුවරය ශපකළන්න ශනොදුන්ම් නිසා 

තමයි අවුරුදු 32ක  ාපලඅඩ යුේධය ජායග්රහණය කකන්නට 

පුළුවරයන්කම ලීුදශඩු.  

අපි ශේ අවරයස්ථාශ  දඅඩ කියනවරයා  අපට අභිශයෝන ශහොඳට 

පුරුදුයි. අපි අභිශයෝනවරයලින් පීනලා යන්ශන් නීහී කියලා. ශේ 

ශකොශකෝනා වරයසුනතය අපට වි ාල අර්ුදනයක්. කවුරුන් ශහෝ 

කියනවරයා නේ ශකොශකෝනා වරයසුනතය අභිශයෝනයක් ශනොශවරයයි 

කියලා  එයාට පිස්සු තිශයන්න ෑන . හීබීයි  අපි නන්නවරයා එහා 

පීඅඩශඅඩ ඉන්න ශන තුන්ශනශන අට පිස්සු කියලා.  අශේ 

ඉතිහාසශආ කවරයනාවරයඅඩ කට lock down කකලා තිේශේ නීහී; මුළු 
කටම වරයහලා තිේශේ නීහී. අපි අන කජාශආ ශසතවරයකයන්ට සියයට 

 22ක වරයීටුප ශනනවරයා  ශේ කශට් දුේපඅඩ මිනිසුන්ට රුපියල්   222 

බීගින් තුන් වරයකක් දුන්නා. අපට නීන් කිසිම ්නායමක් 

ලීශබන්ශන් නීහී. අපට නීන් ජුව බදු ්නායම නීහී  අපට 

Excise Department එශකන් ලීශබන ්නායම නීහී  අපට 
ශර්වටශවරයන් ලීශබන ්නායම නීහී. හීබීයි  අපි ජානතාවරයශේ 

අවරය යතා සපයා ශනනවරයා. ජානතාවරයශේ වරයීටුප  ජානතාවරයශේ විරාම 

වරයීටුප  සමෘේධි  දමනාවරය ශනනවරයා. තමුන්නාන්ශසතලා ශේවරයා නීන 

කටක් ඇකලා ශහොඳක් කියන්න ශකෝ ශනවියශන්! 

තමුන්නාන්ශසතලාට ශලෝක ්ර්ිකකය ශඅඩශකන්ශන් නීේන  

ලුකාශ  ්ර්ිකකය ශඅඩශකන්ශන් නීේන? එශහම නීඅඩනේ 

ශඅඩරිලා  ශඅඩශකන්ශන් නීහී වරයාශේ කඟපානවරයාන? ශේකයි අපට 

නීනනන්න ෑන . නීන් කවුරුන් ශහෝ ශබොරුවරයට නිනාශනන 

හිටිශයොඅඩ නීඟිට්ටවරයන්න බීහී ශන්. හීබීයි  ඇඅඩතට නිනාශනන 

ඉන්න මිනිහා නීඟිට්ටවරයන්න පුළුවරයන්. තමුන්නාන්ශසතලාඅඩ 

ශබොරුවරය තමයි ශේ කශට් මිනිස්සුන්ට ශපන්වරයන්න හනන්ශන්.  

අපි සිටින්ශන් ඉතාම අභිශයෝනාඅඩමක අවරයස්ථාවරයක. ශලෝකය 

කවරයනාවරයඅඩ මුහුණ ශනොදුන් වරයසුනතයකටයි අපි මුහුණ ශනමින් 

සිටින්ශන්. අපි පීනලා දුවරයන්ශන් නීහී.  අපි ශේ අභිශයෝනය  

ජායග්රහණය කකනවරයා. මම හිතන විධියට අපි එන්නඅඩ කිරීම අතින් 

න අණු ්සියාශ  ඉහළටම ඇවිඅඩ තිශබනවරයා.  ඊළඟට අපට 

තිශබන්ශන් ්ර්ිකකය ජායග්රහණය කිරීශේ වරයීග පිළිශවරයළ. නීන්  

අශේ සුචාකක විෂය භාක අමාතයතුමා සභාශ  ඉන්නවරයා  අශේ 

වරයකාය භාක අමාතයතුමා සභාශ  ඉන්නවරයා.  සීේතීේබර් මාසශයන් 

පසුවරය සුචාකකයන් ශේ කටට ශනන්වරයන්න අපි බලාශපොශකොඅඩතු 

ශවරයනවරයා.   නීන් අපට සුචාකක වරයයාපාකශයන් ලීශබන ශගොලර් 

බිලියන (ක ්නායම අහිමිශවරයලා තිශබන්ශන්. සුචාකක 

වරයයාපාකශආ නියී ස සිටින මිනිස්සු ලක්ෂ   ක්  02ක් පමණ අවුරුදු 

එකහමාකක් තිස්ශසත කිසිම ්නායමක් නීතිවරය ඉන්නවරයා. ඒ පිළිබඳවරය 

අපි පීහීිනලි තීන්දුවරයක් අකශනන තිශබනවරයා. අපි කට විවරයෘත 

කකනවරයා. අපි ජානතාවරයශනන් ඉල්ලා සිටිනවරයා   ශසෞඛ්ය උපශනස් 

අම්වරය නිසි පරිින කටයුතු කකලා කට විවරයෘත කකන්නට අපට  

සහශයෝනය ශනන්න කියලා.  ජානතාවරය ශසෞඛ්ය සේපන්නවරය 

හීසිශකනවරයා නේ   අපට කට වරයහන්ශන් නීතිවරය ශේ කශට් ්ර්ිකකය 

 ක්තිමඅඩ කකලා  ජානතාවරයශේ ්ර්ිකකය  ක්තිමඅඩ කකන්නට 

පුළුවරයන්.  
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[නරු නිමල් ලාන්සා මහතා] 



2021 ූලලි    

තමුන්නාන්ශසතලා නීන් නවරයල් හීන නකිනවරයා ඇති. එශහම ශන්න? 

තමුන්නාන්ශසතලා නවරයල් හීන නකිනවරයා ඇති. හීබීයි  ඒවරයා සීබ  කක 

නන්නට තමුන්නාන්ශසතලාට පුළුවරයන් ශවරයන්ශන් නීහී. 

තමුන්නාන්ශසතලා පසු ගිය කාලශආ කි වරයා ශගොලර් එක black 

market එශක් රුපියල් 03 යි  රුපියල් 0(2යි කියලා. අන ඒක 
රුපියල් 0 2ට බීහීලා තිශබනවරයා. අපි බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා 

බීු අ rate එකටම ඒක ශනශනන්න. ඒක කකන්න පුළුවරයන් 

 ක්තිමඅඩ නායකයන් තුන්ශනශනක් අපට ඉන්නවරයා. ශනෝධාභය 

කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා  මහින්න කාජාපක්ෂ අනමීතිතුමා සහ 

බීසිල් කාජාපක්ෂ මීතිතුමා. එම නිසා තමුන්නාන්ශසතලාශේ හීන 

හීම නාමඅඩ හීනයක් විධියටම තිශයයි කියන එක මම ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  ද රකා  කකනවරයා. 

ශකොතලාවරයල ්කක්ෂක වි ්වරයවිනයාලය නීනඅඩ විශ තෂශයන්ම 

මතක් කකන්නට ෑන  කාකණයක් තිශබනවරයා. මම ගිය ඉරිනා “The 

Sunday Times” පඅඩතශර් කිශය වරයා. “The Sunday Times” 
එශක් වරයීිජපුකම තිශබන්ශන් පිට කට වි ්වරයවිනයාලවරයල 

advertisements. අශේ ළමයින්ශේ සල්ලි ටික ඒ කටවරයලට යනවරයා   
ළමයින් ඉශනන නන්න ඒ කටවරයලට යනවරයා. ෑස්ශේලියාවරයට  

ඇශමරිකාවරයට  කීනගාවරයට යනවරයා. ඒ සඳහා එක ළමශය අ 

අවුරුේනකට ශගොලර් 0  222ක් 32 222ක් විතක ශනවරයනවරයා. අපට 

ෑන කම තිශබනවරයා  ශේ ළමයින් කට යන එක නවරයඅඩවරයා නන්නට. 

උපාධිධාරින් 32 222ක් ශනොශවරයයි   22 222ක් බවරයට පඅඩ කකන්න 

පුළුවරයන් නේ  ඒක තමයි අශේ ඉලක්කය. ඒ ඉලක්කය තුළ අපි 

බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා   ශේ මුනල් නලා ය ම අක් කකන්නට.  ඒ 

වරයාශේම එශහන්  නලා එන මුනල් වරයීිජ කකන්න. ශමොකන    92 

ඉඳලා පිටකටට මුනල් නලා යන්න  යන්න ශේ කශට් රුපියල 

අවරයරමාණ  වුණු බවරය අපි නීකලා තිශබනවරයා.  එම නිසා අපි 

පීහීිනලිවරයම කියනවරයා  අපි ්ර්ිකකයඅඩ ශනොගනඟන බවරය. ඒ 

වරයාශේම   ලුකාවරය ශලෝකශආ ශකොශකෝනා වරයසුනත අක්ම කටක් 

බවරයටඅඩ  මකණ අක් කටක් බවරයටඅඩ පඅඩ කකනවරයා. තමුන්නාන්ශසතලා 

නකින හීනය ඒ විධියටම තවරය අවුරුදු 02ක් නකින්න රාර්ථනය 

කකමින්  මශේ වරයචන ස්වරයල්පය අවරයසන් කකනවරයා. 

 
ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Abdul Haleem. You have six minutes. 

 
[අ.භා. . 8] 
 

ගුණ අේු ේ හලීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  බල ක්ති අමාතයවරයකයාට 

එශකහිවරය අප පක්ෂය විසින් ශනන එන ලන වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

නීන   අනහස් ඉිනරිපඅඩ කිරීමට මාහට අවරයස්ථාවරය ලබා  දම පිළිබඳවරය 

සතුටු වරයනවරයා. 

පසුගිය කාලය පුකාම ශේ සේබන්ධවරය කජාශආ පාර් ්වරයශයන් 

අනහස් නණනාවරයක්ම ඉිනරිපඅඩ කකලා තිුදණා. මුලින්ම අනහස ්

ඉිනරිපඅඩ කශළත අශේ සානක කාරියවරයසේ මන්ත්රීතුමා. එතුමා ඉතාම 

සාධාකණ රකා යක් තමයි කකලා තිුදශඩු.  ශකොශකෝනා 

වරයසුනතශයන් පීගනයට පඅඩවරය සිටින ජානතාවරයට තවරයඅඩ පීගනයක් 

ඇති ශනොකක ශේ ශතල් මිල වරයීිජ කකපු නරු අමාතයතුමා ඉල්ලා 

අස්විය යුතුයි කියා එතුමා රකා යක් කකලා තිුදණා. එයට උඅඩතක 

ලබා ශනමින් ඇමතිවරයකයා කියා තිුදණා  ශේ තීකණය එතුමා තනිවරය 

නඅඩ තීකණයක් ශනොවරයයි  එය නරු අග්රාමාතයතුමාඅඩ  නරු 

ජානාධිපතිතුමාඅඩ  මුළු ්ඩුක්වරයම නඅඩ තීන්දුවරයක් බවරය. එතුමා 

පණිවුගකරුවරය අ පමණයි කියලා තමයි කි ශ . ඒ වරයාශේම නරු 

අග්රාමාතයතුමා  නරු ජානාධිපතිතුමා  අජිඅඩ නිවරයා  කේකාල් 

මීතිතුමා සහ ශබොශහෝ අය එක එක අනහස් රකා  කකලා තිුදණා. 

කවුරු ශමොන අනහස් ඉිනරිපඅඩ කළඅඩ  අන ජානතාවරය අමාරුශ  

වරයීටිලා හමාකයි. විශ තෂශයන්ම මා මතක් කකන්නට ෑන   මහ 

බීු අ වරයාර්තා අම්වරය මාස කීපයකට ශපක  එනේ ශේ ්ඩුක්වරය 

පඅඩවුණු මුල් කාලශආ බිලියන 33. ක ශමශහයුේ ලාභයක් ලීබූ 

ඛ්නිජා ශතල් සුස්ථාවරය මාස කීපයකින් පසුවරය පාක් ලබන්ශන් 

ශකශසතන කියන එක. එය තමයි අන ර ්නයක් ශවරයලා තිශබන්ශන්. ඒ 

වරයාශේම පසුගිය කාලශආ ශබොක ශතල් බීකලයක මිල ශගොලර් (2ට 

අක් වුණු අවරයස්ථාශ  එම සහනය ජානතාවරයට ලබා ශනො ද  ඉිනරිශආ 

ශතල් මිල වරයීිජ වීශේ ද සහනයක් ලබා දම සඳහා අකමුනලක් හනනවරයා 

කියා 0202 මාර්තු 32වරයන නා කීබිනට් මඩුගලය තීකණයක් 

අකශනන තිශබනවරයා. ඒ තීකණයට අම්වරය හනපු එම අකමුනලට 

ශමොකන වුශඩු? මහ බීු අ වරයාර්තාශ  සඳහන් ශවරයන්ශන්  "ශවරයළඳ 

ශපොශළත සීලකිය යුතු ශලස පහළ ශනොස් තිශබන ඛ්නිජා ශතල් මිල 

නණන්වරයලින් රතිලාභ ලබමින් මාස 2)ක කාලය තුළ බිලියන 

022ක මුනලක් රැස්කිරීශේ ඉලක්කය ඇතිවරය කජාය විසින් ඉන්ධන 

මිල ස්ථායීකකණ අකමුනලක් පිහිටුවරයම් ලීශේ" කියලායි. නමුඅඩ ඒ 

අකමුනලට ශමොකන වුශඩු කියන එක කවුරුවරයඅඩ සඳහන් කකන්ශන් 

නීහී. ඒ නීන ශමො අඅඩ කථා කකන්ශන්අඩ නීහී. අශනක් 

කාකණය   ඉන්ධන මිල වරයීිජ කකන තීනට කජාය තල් ද වරයනතුරු 

තම ධුක කාලශආ ඇමතිතුමා නඅඩ පියවරයක ශමො අඅඩ නීහී. 
 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ අේු ේ හලීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

යහ පාලන ්ඩුක් කාලශආ හනපු ඉන්ධන මිල ූදත්රය  නීන එනා 

විවිධ කථා කි වරයා. ශලෝක ශවරයළඳ ශපොශළත ශබොක ශතල් මිල ඉහළ 

පහළ යන විට එය යහ පාලන ්ඩුක්වරය සමශආ පාලනය කශළත 

ඉන්ධන මිල ූදත්රය අම්වරයයි. එවිට අන ්ඩුක් පක්ෂශආ සිටින අය 

එනා කි ශ   ශලෝක ශවරයළඳ ශපොශළත ශතල් මිල අක් වරයීිජවීම අම්වරය 

කජාය කටයුතු කකනවරයා නේ  ්ඩුක්වරයක් ශමොකටන කියලායි. ශලෝක 

ශවරයළඳ ශපොශළත ශතල් මිල අසාමානය ශලස පහත බීස තිබූ පසුගිය 

කාලශආඅඩ ්ඩුක්වරය ශතල් මිල ඉහළ නී් අතක  ශලෝක ශවරයළඳ 

ශපොශළත ශතල් මිල ඉහළ යන විට ලුකාශ  ශතල් මිල ඉහළ යන 

බවරයඅඩ  ශලෝක ශවරයළඳ ශපොශළත ශතල් මිල පහළ යන විට ලුකාශ   

ශතල් මිල පහළ යන බවරයඅඩ  බන්දුල වටණවරයර්ධන ඇමතිතුමා එනා 

කි වරයා. අන අපටඅඩ ශේ ්ඩුක්ශවරයන් අහන්න සිේධ ශවරයලා 

තිශබන්ශන්  ශලෝක ශවරයළඳ ශපොශළත ශතල් මිල අක් ශවරයලාඅඩ 

ජානතාවරයට සහන ශනන්න බීරි ්ඩුක්වරයක් ශමොකටන කියලායි. අපි 

හීශමෝම නන්නවරයා  ශතල් මිල වරයීිජ වුණාම  පාරිශභෝගික භාඩුග 

සියල්ශල්ම වරයාශේ මිල ඉශේම වරයීිජ ශවරයන තඅඩඅඩවරයයට පඅඩ ශවරයන 

බවරය. ශකොශකෝනා වරයසුනතශආ පීගනයඅඩ එක්ක  ශතල් මිල ඉහළ 

ය මඅඩ සමන අන අශේ කශට් ශනොවියා  ධීවරයකයා  ශවරයළඳුන් ඇතුළු  

වරයෘඅඩතීයමය නායකඅඩවරයය සපයන සිය ද  ශකොටස් අන්ත අසකණ 

තඅඩඅඩවරයයට පඅඩ ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ නිසා එම වරයෘඅඩතීන් 

මුළුමනින්ම කගා වරයීටිලා. ශතල් මිල ඉහළ ය මඅඩ සමඟ මුළු 

කශට්ම ්ර්ිකකය කගා වරයීටීමඅඩ  කට වරයයාූලල වීමඅඩ 

ශනොවරයීළීක්විය හීකි අතක  ශපොදු රවරයාහන කටයුතු  ශේකරි 

නිෂ්පානන පමණක් ශනොවරය සිය ද ්හාක නිෂ්පානනවරයල මිල ඉහළ 

ය මඅඩ වරයළක්වරයා නන්නට බීරි වී තිශබනවරයා.   

 ශේ නිසා අතයවරය ය ්හාක ද්රවරයය ශමන්ම අතයවරය ය 
පාරිශභෝගික භාඩුග සියල්ශල්ම මිල ඉහළ යාමඅඩ වරයළක්වරයා නත 

ශනොහීකි ශවරයනවරයා. ඒ වරයාශේම තවරය ටික කලකින් එක් එක් ශහතතු 

නක්වරයලා විදුලි බිල සහ ජාල බිල ඉහළ නීමීශේ ක්රියාවරයලියඅඩ සිදුශවරයයි.  
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගුණ අේු ේ හලීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

මට තවරය විනාිජයක් ලබා ශනන්න  නරු නිශයෝජාය කාකක 

සභාපතිතුමනි  .  

ඒ සිය ද ශේවරයල් නිසා ජානතාවරයට අපහසුතා කාශියකට 

මුහුණපාන්න සිදු ශවරයනවරයා. ශේ හීම ශනයකින්ම අවරයසානශආ ද පහක 

වරයිනන්ශන් අසකණ ජානතාවරයටයි. ශේක  අමාරු සමයක් ශවරයන්න 

පුළුවරයන්. නමුඅඩ  ඒ ශේවරයල් පාලනය කක  නන්න කජායට හීකියාවරයක් 

තිශයන්න ෑන . නරු අග්රාමාතයතුමා කි වරයා වරයාශේ ලුකා ඛ්නිජා 

ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය පාක් ලීුදවරයා නේ  ස්ථායීකකණ අකමුනලින් 

ශහෝ ඒ පාක්වරය පියවරයා  ශතල් මිල සථ්ාවරයකවරය තබා නන්න පුළුවරයන්කම 

තිුදණා.  එම නිසා  ජානතා හිතවරයා දන් යීයි කියා නන්නා ශේ 

්ඩුක්ශ  නිශයෝජිතයන්ශනන් මා ඉල්ලා සිටිනවරයා ඔබතුමන්ලා 

ඇඅඩතටම ජානතා හිතවරයා ද නේ ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට 

පක්ෂවරය ඡන්නය ලබා ශනන්න කියලා. ස්තුතියි.  

 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

You have eight minutes. 

 
[අ.භා. 0.2 ] 

 

ගුණ  කගචන විවේවසේකර මහතා (විිංතුුණ මුමන්  මිරිදිය 

ම කසය හා ඉසවසන් ඇති කිරීම  ීවවර වරාය සගවර්ධාන  

බහුදින ීවවර කටයුතු හා ම කසය අපනයන රා ය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கலள வளர்த்தல், கடற்தறொழில் துலறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் அலுவல்கள் ைற்றும் ைீன் 

ஏற்றுைதி இரொ ொங்க அலைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 

Exports) 

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අන විපක්ෂය විසින් 

බල ක්ති අමාතය නරු උනය නේමන්පිල මීතිතුමාට එශකහිවරය  

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීඅඩ තිශබනවරයා. එයට විරුේධවරය 

තමයි මම කථා කකන්ශන්. මට ශේ අවරයස්ථාවරය ලබා  දම පිළිබඳවරය 

ඔබතුමාට ස්තුතිවරයන්ත වරයනවරයා.  

පසුගිය අවුරුදු පහ තුළ ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  විපක්ෂශආ 

මන්ත්රීවරයරු හීටියට හිටපු අපි ලබපු අඅඩනීකීමක් තිුදණා. ඒක තමයි  

එවරයකට ්ඩුක්වරය විශ තෂශයන්ම කශට් ජාාතික ්කක්ෂාවරය වරයීනි 

රධාන කාකණා අමතක කකලා  ජීවරයඅඩ වරයන්න බීරි ශලස ජානතාවරය 

මත පීගනය ශයොනලා  ඒ වරයාශේම විවිධ මේති විශකෝධී කටයුතු කළා 

කියන එක. එනා අපි  විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරයරු හීටියට ්ඩුක්වරයට  ඒ 

වරයාශේම ඒ තීන්දු තීකණ නඅඩත පිරිස්වරයලට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානා ශනනාවරයා. අපි වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා ශනනා හීම 

අවරයස්ථාශ ම එනා ්ඩුක් පක්ෂශආ සිටි  අන ශේ ශයෝජානාවරයට 

අඅඩසන් කක තිශබන පිරිස් පුළුවරයන් තකේ උඅඩසාහ කශළත  ඒ 

ශයෝජානා විවරයානයට නීමේම කල් නමා නන්නයි; ඒ ශයෝජානා නයාය 

පත්රශයන් ඉවරයඅඩ කක නන්නයි. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති  02   

අවුරුේශනඅඩ බීඳුේකක වරයුචාවරය සේබන්ධශයන් අපි වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ඉිනරිපඅඩ කකන්න ූදනානේ ශවරයලා තිුදණු ශමොශහොශඅඩ 

පාර්ලිශේන්තුවරය  විසුරුවරයන්න පවරයා කටයුතු කළ බවරය. ඉන් පසුවරය 

පාස් අ ඉරිනා ිනන සිදු වූ රහාකශයන් පසුවරය එවරයකට ඇමතිවරයකශයක් 

වරය ශයන් හිටපු  අන සමගි ජාන බලශ නශආ පක්ෂ නායකශයක් 

හීටියට ඉන්න හිටපු ඇමති රිසා  බිනයු දන් මහතාට විරුේධවරය අපි 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාවරයා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති  ඒ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාපු ශවරයලාශ  එවරයකට ්ඩුක්ශ  

හිටපු කබීර් හෂීේ ඇමතිතුමා ඇතුළු කඩුගායමක් ඒ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය යටපඅඩ කක නන්න ඇමති ධුකවරයලින් පවරයා අයින් වුණු 

බවරය. ශමතුමන්ලා එනා ඒ ්කාකයටයි කටයුතු කශළත.  

එනා රිසා  බිනයු දන් ඇමතිවරයකයා ශේකා නන්න  වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය ශනශනන්න එපා කියලා කබීර් හෂීේ ඇමතිතුමා ඇතුළු 

කඩුගායම තනතුරුවරයලින් අයින් වුණා. නමුඅඩ  අන එතුමන්ලා 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා ්ඩුක්ශ  ශබ දමක් ඇති 

කකන්න පුළුවරයන් න කියා කල්පනා කකනවරයා. උනය නේමන්පිල 

ඇමතිතුමාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා 

අශේ ්ඩුක්ශ  ශබ දමක් ඇති කකන්න පුළුවරයන් න කියා කල්පනා 

කකනවරයා. නමුඅඩ  ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාපු ්කාකය 

තුළින් පීහීිනලිවරයම ශපශනනවරයා  විපක්ෂය අන කඩුගායේ 

කිහිපයකට ශබ ද තිශබන බවරය. විපක්ෂ නායකතුමා නිශයෝජානය 

කකන කඩුගායශේවරයඅඩ අක්ම තකශේ එකඟතාවරයක් නීහී  ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාශ  ඇතුළඅඩ කරුණු පිළිබඳවරය. ඒ වරයාශේම 

විපක්ෂය නිශයෝජානය කකන ශබොශහෝ පක්ෂ -කනිල් විරමසිුහ 

මහඅඩමයා ශවරයන්න පුළුවරයන්  ජානතා විමුක්ති ශපකමුණ ශවරයන්න 

පුළුවරයන්  TNA එක ශවරයන්න පුළුවරයන්-  පසුගිය කාලශආ කි වරයා  ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනශනන්න තිුදශඩු ශේ විධියට 

ශනොශවරයයි  ශවරයනඅඩ විධියකටයි කියලා. අන විපක්ෂය ශබිනලා 

ඉන්ශන්.   අන ඔබතුමන්ලා ශනන ් ශමම වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය තුළින් ශේ කජාය බලයට පඅඩවීශමන් පසුවරය වරයීිජම ඡන්න 

නණනකින් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  අශේ ජායග්රහණය ශපන්වීම 

සඳහා අවරයස්ථාවරයක් ඔබතුමන්ලා උනා කක  ද තිශබනවරයාය කියන 

කාකණය මම ශබොශහොම පීහීිනලිවරය කියනවරයා.   

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අපි නීක්කා  ශතල් මිල 

ඉහළ ය ම සේබන්ධශයන් ශමතුමන්ලා උේශ ෝෂණ කකනවරයා. 

ෑන ම ශකශන අට උේශ ෝෂණ කිරීමට අයිතියක් තිශබනවරයා. 

ශතල් මිල වරයීිජවීම පිළිබඳවරය අපටඅඩ යේ යේ මත තිශබනවරයා. බක් 

මිල වරයීිජ ශවරයනවරයාට  බදු වරයීිජ ශවරයනවරයාට  ශතල් මිල වරයීිජ ශවරයනවරයාට 

අපි කවුරුවරයඅඩ කීමීති නීහී. ඒ නීන අශපඅඩ යේ යේ මත 

තිශබනවරයා. නමුඅඩ  ශතල් මිල වරයීිජ කකන්න සිේධ වුශඩු ඇයි? ශේ 

කජාය බලයට පඅඩ ශවරයලා මාස 02කට පස්ශසත පළමු වරයතාවරයට තමයි 

ශතල් මිල සුශ ෝධනය කකන්න කටයුතු කශළත. ශේ මාස 02ම 

එකම ්කාකයට අපි ශතල් මිල පවරයඅඩවරයාශනන ගියා. හීබීයි  

ශමතුමන්ලාශේ ්ඩුක්වරය තිශබනශකොට ශමොකක්න වුශඩු? 

ශමතුමන්ලා කකන උේශ ෝෂණ හරි නේ කකන්න තිුදශඩු කවරයනා 

න? නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  ශමතුමන්ලාශේ ්ඩුක්වරය 

තිුදණු කාලශආ හීම මාසශආම  2වරයීනි නා ශතල් මිල ශවරයනස් 

වුණා; ශතල් මිල සුශ ෝධනය කළා. එශහම නේ  ඒ හීම 

අවරයස්ථාශ ම ශමතුමන්ලාට උශේ  ෝෂණය කකන්න තිුදණා ශන්. 

පසුගිය කාලශආ ශමතුමන්ලා කි වරයා  ශතල් මිල ශවරයනස් වුණු නිසා 

එනා විපක්ෂය නිශයෝජානය කළ මහින්න කාජාපක්ෂ විපක්ෂ 

නායකතුමා ඇතුළු කඩුගායම උේශ ෝෂණය කළා කියලා.  ශතල් 

මිල සු ශ ෝධනය වුණු ශවරයලාශ  අපි උේශ ෝෂණය කශළත නීහී. 

අපි උේශ ෝෂණය කශළත  ශමතුමන්ලාශේ ්ඩුක්වරයට ශතල් ශබනා 

හීරීම හරියාකාකවරය කකන්න බීරි වුණු නිසායි. ඔබතුමන්ලා එනා 

නියමිත ශවරයලාවරයට ශතල් ඇණවුේ කශළත නීහී. එනා ශේ කශට් 

ශතල් ශපෝලිම තිුදණා  න ස් ශපෝලිම තිුදණා. ශේ කශට් අතයවරය ය 

භාඩුග ෑන  කකන මිනිසුන්ට ශපෝලිශේ සිටීමට සිදු වුණා. අපි 

2035 2036 



2021 ූලලි    

ශකොයි ශවරයලාවරයකවරයඅඩ ශතල් මිල සුශ ෝධනය වරයන අවරයස්ථාශ  -මිල 

අක් වරයීිජ වරයන අවරයස්ථාශ - උේශ ෝෂණ කකන්න ගිශආ නීහී. ඒ 

රමශ නය වරයීරැිනයි කියලායි අපි කි ශ . අපි  එය ශපන්වරයා දුන්නා.  

අපි එනා නවරයශසත පාර්ලිශේන්තුවරයට ඇවිල්ලා උේශ ෝෂණය කශළත 

නිවරයීරැිනවරය ශතල් ශබනා හීරීම සඳහා රමශ නයක් ්ඩුක්වරයට 

කකනන්න බීරි වුණ නිසායි.  

අන ශබොශහෝ මන්ත්රීවරයරුන් අහනවරයා  ශේ ශතල් මිශලන් ඉතුරු 

වුණු මුනල්වරයලින් කටට  දපු සහනාධාක ශමාානවරයාන කියලා. නරු 

නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අශේ ්ඩුක්වරය බලයට පඅඩ 

වරයනවිට කලින් ්ඩුක්ශ  නිශයෝජිතයන්  ඒ කීබිනට් මඩුගලය 

02   තිුදණාට වරයගා -02 8  02    0202 ශවරයනශකොට- 

ශනවටණයකින් ශේ කශට් ජානතාවරය මත බදු පනවරයා තිුදණා. බදු 

්නායම ශනවටණයකින් වරයීිජ කකනන්න බදු පනවරයා තිුදණා. 

ශමතුමන්ලා "වරයීට්" කියලා බේනක් එකතු කළා. එනා බදු වරයීිජ කළා 

විතකක් ශනොශවරයයි  විවිධ අවරයස්ථාවරයල ද එක එක ශේවරයල්වරයල නාස්තු 

වරයීිජ කළා. අශේ කජාය බලයට පඅඩශවරයලා අතිනරු ජානාධිපතිතුමාඅඩ  

මුනල් ඇමතිවරයකයා හීටියට  අග්රාමාතයතුමාඅඩ එනා වරයීට් එක 

සුශ ෝධනය කළා. එපමණක් ශනොශවරයයි  අපි ජාාතිය 

ශනොගනීඟීශේ බේන ඉවරයඅඩ කළා  දුකකථන බදු සුශ ෝධනය කළා  

ඉිනකිරීේ මත තිුදණු බදු සියයට  2කින් අක් කළා   කෘෂි 

කර්මාන්තය  ධීවරයක කර්මාන්තය අපි ්නායේ බේශනන් නිනහස් 

කළා. නීන් ශමතුමන්ලා ක  නහනවරයා  භූමිශතල් මිල වරයීිජවීම නිසා 

ධීවරයකයන්ට තම කර්මාන්තය කකනන්න පුළුවරයන්කමක් නීහී 

කියලා. යේතාක් පාක්වරයක් සිේධ ශවරයනවරයා කියලා  අපි පිළිනන්නවරයා. 

නමුඅඩ  අපි එනා ්නායේ බේශනන් නිනහස් කක ධීවරයක කර්මාන්තයට 

ලබා ද තිුදණු සහන- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Mr. Deputy Chairman - 

 
ගුණ කගචන විවේවසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මශේ ශවරයලාශවරයන් ශනොශවරයයි  ඔබතුමන්ලාශේ ශවරයලාශවරයන් 

නන්නවරයා නේ මම අවරයස්ථාවරය ශනන්නේ. නරු නිශයෝජාය කාකක 

සභාපතිතුමනි  එතුමන්ලාශේ ශවරයලාශවරයන් අක්කක නන්නවරයා නේ 

අවරයස්ථාවරය ශනන්න.  

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි   02   ශවරයනශකොට අපි 

කෘෂි කර්මාන්තය  ධීවරයක කර්මාන්තය ්නායේ බේශනන් 

සේපූර්ණශයන් නිනහස් කක තිුදණා. නමුඅඩ ශමතුමන්ලා ඇවිල්ලා 

ඒ ක්ශෂතත්ර ්නායේ බදුවරයලට ඇතුළඅඩ කළා. නීන් යළිඅඩ අශේ 

්ඩුක්වරය බලයට පඅඩ ශවරයලා ශේ කර්මාන්ත ශනක විතකක් 

ශනොශවරයයි  වරයීවිලි කර්මාන්තයඅඩ සේපූර්ණශයන්ම ්නායේ 

බේශනන් නිනහස් කක තිශබනවරයා. නීන් අහනවරයා  අපි ලබා දුන් සහන 

ශමොනවරයාන කියලා.  

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අශේ නරු මන්ත්රීවරයරුන්  

ඇමතිවරයරුන් නණනාවරයක් රකා  කළා ශේ ශකොවි  -    තඅඩඅඩවරයය 

යටශඅඩ නිශකෝධායනය වරයන පවුල්වරයලට රුපියල්   222  දමනාවරය 

ලබා  දම සේබන්ධවරය. 

  
ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, you have two more minutes. 

ගුණ කගචන විවේවසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

නිශකෝධායනය වරයන පවුල් කවුන කියා බලන්ශන් නීතිවරය 

රුපියල්  2 222ක බක් මල්ලක් අපි ඒ අයශේ  නිශවරයස්වරයලට 

යවරයනවරයා. නිශකෝධායනයට අනාළ සිය ද පහසුකේ ටික ්ඩුක්ශ  

මුනල්වරයලින් සපයනවරයා. එන්නඅඩ කිරීශේ කටයුඅඩතට කාශනන්වරයඅඩ 

 ත පහක මුනලක් අය කකලා නීහී. එන්නඅඩ කිරීශේ ක්රියාවරයලිය 

අපි නිවරයීරැිනවරය කකශනන යනවරයා. ඒ විතකක් ශනොශවරයයි  

ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති පසුගිය අවුරුේශේ මාර්තු මාසශආඅඩ  

අශරතල් මාසශආඅඩ ශේ කට සේපූර්ණශයන්ම වරයහලා තිුදණු 

ශවරයලාශ  මාර්තු මාසයට සරිලන විදුලි බිලක් අශරතල් මාසයටඅඩ 

අය කකන්න එනා අශේ ්ඩුක්වරය කටයුතු කළ බවරය. ඒකක නණනක් 

වරයීිජශයන් පාවිච්චි කක තිශබනවරයා කියලා ඒ මුනල ශනවරයන්න කියලා 

එනා කි ශ  නීහී. ශතල් මිශලන් වරයාසියක් ලීුදණා නේ  ඒ ලීුදණු 

මුනලින් තමයි ජානතාවරයට විදුලි බිල ශවරයම්ශවරයන්  අතයවරය ය භාඩුග 

ශවරයම්ශවරයන්  බදු සුශ ෝධන ශවරයම්ශවරයන් වරයාශේම  බීු අ නාස්තු 

අයකිරීම ශවරයම්ශවරයන් එනා සහන ලබා දුන්ශන්.  ඔබතුමන්ලාට ශේ 

කිසිම අර්ුදනයක් තිුදශඩු නීහී. පසුගිය අවුරුදු එකහමාකක 

කාලය තුළ අපට තමයි අර්ුදන නණනාවරයකට මුහුණ ශනන්න සිදු 

වුශඩු. එනා ඔබතුමන්ලා ්ර්ිකකය කළමනාකකණය කකන ශකොට 

ශකොවි  අර්ුදනයක් තිුදශඩු නීහී; ශලෝක ශනෝලීය ්ර්ිකක 

අර්ුදනයක් තිුදශඩු නීහී; කෘෂි කර්මාන්තශආ අර්ුදනයක් ති ුදශඩු 

නීහී; කාර්මික ක්ශෂතත්රශආ අර්ුදනයක් තිබ ා ශඩු නීහී. 

ඔබතුමන්ලා පිට-පිට අවුරුදු ශනකක් කෘෂි කර්මාන්තශයන් 

ලීශබන ්නායම ජණ අනයක් බවරයට පඅඩ කළා. ශේ කශට් 

නිෂ්පානන ක්රියාවරයලිය සේපූර්ණශයන්ම පහළට ඇන නීේමා. ශේ 

කශට් ධීවරයකයාට  කෘෂිකර්මය කකන ජානතාවරයට  වරයීවිලි 

කර්මාන්තශආ ශකය ද සිටින අයට එනා වි ාල පීගනයක් ඇති කළා. 

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අපිඅඩ බලාශපොශකොඅඩතු 

ශවරයනවරයා  ඉන්ධන මිල අක් කකන්න. ඒ සඳහා  අතිනරු 

ජානාධිපතිතුමා පීහීිනලි රතිාාවරයක් ලබා  ද තිශබනවරයා. ශලෝක 

ශවරයශළඳ ශපොශළන් ඒ අවරයස්ථාවරය ලීශබනශකොට අශේ ්ර්ිකකය 

 ක්තිමඅඩවරය ඉිනරියට ශනනයන්න පුළුවරයන් වරයනවරයා. ශලෝක ශවරයශළඳ 

ශපොශළත ශබොක ශතල් මිල අක් වූ පළමු අවරයස්ථාශ  දම ඉන්ධන මිල 

අක් කිරීම සඳහා අශේ ්ඩුක්වරය කටයුතු කකනවරයා කියන පීහීිනලි 

රතිාාවරය ලබා  ද තිශබනවරයා. 

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  කශට් ඉිනරි නමන් මාර්නය 

ශවරයම්ශවරයන් අපට යේ යේ අසීරු තීන්දු නන්න සිදු ශවරයයි. අපි ශේ බක 

බල ක්ති අමාතයවරයකයාට සහ ජානාධිපතිතුමාට පමණක් ශනන්ශන් 

නීතිවරය ශවරයනඅඩ විකල්ප තිශබනවරයාන කියා කල්පනා කක බලනවරයා. 

මම බල ක්ති අමාතයවරයකයාශනන් ඉල්ලීමක් කකන්න කීමීතියි. 

විශ තෂශයන්ම පසුගිය කාලශආ භූමිශතල් සඳහා රුපියල් 3 ක 

සහනාධාකයක් කජාය විසින් ලබා  දලා තිුදණා. රුපියල් 3 ක 

සහනාධාකශයන් රුපියල් 9ක් අක් වුණඅඩ  අනටඅඩ රුපියල් 08ක 

සහනාධාකයක් ලබා ශනනවරයා.  වරයීිජ පිරිසක් ධීවරයක කර්මාන්තය 

ශවරයම්ශවරයන් තමයි භූමිශතල් පාවිච්චි  කකන්ශන්. නමුඅඩ  ශේශකන් 

රශයෝජාන නන්න බදු ශනවරයන්ශන් නීති වි ාල කඩුගායේ 

ඉන්නවරයා. ඔවුන් ශවරයම්ශවරයම්අඩ යේ මේතියක් සේපානනය කකන්න 

පුළුවරයන් නේ ශහොඳයි කියලා මම බල ක්ති අමාතයවරයකයාට 

ශයෝජානා කකනවරයා. ඒ නීනඅඩ කල්පනා කකලා බලන්න. අන ශේ 

කශට් භූමිශතල් අවරය යතාශවරයන් සියයට )2ක් පමණ තමයි ධීවරයක 

කර්මාන්තයට පාවිච්චි කකන්ශන්. ඉතිරි සියයට (2  ශවරයනඅඩ 

කර්මාන්තවරයල ශය ද සිටින විවිධ පුේනලයන් විවිධ ්කාකශයන් 

පාවිච්චි කකනවරයා. යේ විධියට ඔවුන්ශනන් අය කකශනන ධීවරයක 

ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් අපට ලබා ශනන්න පුළුවරයන් සහනයක් 

තිශබනවරයා නේ  එය ඉිනරිශආ ද ලබා ශනන්න කටයුතු කකන්න කියා 

ශේ ශවරයලාශ  මා ශයෝජානා කකනවරයා.  
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

විශ තෂශයන්  බල ක්ති අමාතයවරයකයාටම ඒක කියන්ශන් 

නීතිවරය භූමිශතල් ශවරයම්ශවරයන් ශවරයනඅඩ විකල්පයක් ධීවරයකයන්ට ලබා 

ශනන්න පුළුවරයන්න  ශවරයනඅඩ බල ක්ති රමයක් අපට ශනන්න 

පුළුවරයන්න  පුනර්ජානමේය බල ක්ති රමශ නය තුළින්  solar power 

ශහෝ සුළු බලශයන් යේකිසි ශනයක් කකන්න පුළුවරයන්න  එශහම 

නීඅඩනේ ශවරයනඅඩ විකල්ප බල ක්ති රමයක් තුළින් ඔවුන්ට අවරය ය 

මීිනහඅඩ වීම ලබා ශනන්න පුළුවරයන්න කියන කාකණය පිළිබඳවරයඅඩ අපි 

ධීවරයක අමාතයාු ය හීටියට ශසොයා බලනවරයා. විශ තෂශයන්ම ශේ 

ශනනා ශයෝජානාවරය තුළින් ්ඩුක්වරය  ක්තිමඅඩ කිරීම සඳහා  

තමුන්නාන්ශසතලා නඅඩ පියවරයක පිළිබඳවරය අශේ ස්තුතිය පළ කකනවරයා.  

පසුගිය ිනන කිහිපශආ  තමුන්නාන්ශසතලා මානවරය හිමිකේ 

ශවරයම්ශවරයන් ශපමේ සිටියා   තමුන්නාන්ශසතලා ශබො ශහෝ ශේවරයල් 

කි වරයා. [බාධා කිරීමක්] අවුරුදු පහශළොවරයක බාලවරයයස්කාක නීරියක්  

තමුන්නාන්ශසතලාශේ පක්ෂ නායකශය අශේ නිවරයශසත ද මිය ගිහින් 

තිශබනවරයා. මිය ගිහින් විතකක් ශනොශවරයයි  එම නීරිය අපශයෝජානයට 

ලක්ශවරයලා කියලා ශපොලිස් වරයාර්තාවරයලින් අනාවරයකණ ශවරයනවරයා. තවරයම  

තමුන්නාන්ශසතලා ඒකට විරුේධවරය එක වරයචනයක් කථා කකලා 

නීහී. පුළුවරයන් නේ පක්ෂ නායකයන් හීටියට තීන්දුවරයක් නන්න  

එතුමා තමුන්නාන්ශසතලාශේ පක්ෂශයන් ඉවරයඅඩ කකන්න. අක්ම 

තකමින් තහනමක් නමන්න. එශහමවරයඅඩ  තමුන්නාන්ශසතලා කටයුතු 

කකලා නීහී. අපට මතකයි  පසුගිය කාලශආ තමුන්නාන්ශසතලා 

විමල් වීකවරයු  ඇමතිතුමාට අභූත ශචෝනනා එල්ල කශළත 

ශකොශහොමන කියලා. නමුඅඩ  අන ශේ නීන විපක්ෂශආ එක 

මන්ත්රීවරයකශය අවරයඅඩ වරයචනයක් කථා කකන්ශන් නීහී  ජානතා 

විමුක්ති ශපකමුණ කථා කකන්ශන්අඩ නීහී  එක්සඅඩ ජාාතික පක්ෂය 

කථා කකන්ශන්අඩ නීහී  සමඟි ජාන බලශ නය කථා කකන්ශන්අඩ 

නීහී. පුළුවරයන් නේ  ශේ පිළිබඳවරයඅඩ ශකොන්න ශකලින් තබාශනන 

කථා කකන්න කියන ඉල්ලීමඅඩ කකමින්  නරු උනය නේමන්පිල 

මීතිතුමාට ජාය රාර්ථනා කකමින් මා නිහඬ ශවරයනවරයා.  

 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

Athukorala. You have seven minutes. 

 
[අ.භා.0. )] 

 

ගුණ තලතා අතුවක රල මහ කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அதுககொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  විශ තෂශයන්ම අන ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය විවරයානයට නන්න ශවරයලාශ  මුළු කශට්ම  

මුළු ශලෝකයම මාකාන්තික වරයයිකසයක් පීතිරිලා හීම ශකශන අම 

පීගාවරයකින් සිටින ශවරයලාශ  ඉන්ධන මිල වරයීිජවීම හීම 

ශකශන අටම නකානන්න අමාරු බවරය අපි කවුරුඅඩ නන්නවරයා. ඒ 

වරයාශේම තමයි  පසු ගිය අවුරුේශේ ඉන්ධන මිල පහළ බසින 

ශවරයලාශ   ඒ  සහන ඉල්ලන ශකොට  ඒ අක් කිරීම කකන්න කියලා 

ඉල්ලීේ කකනශකොට  ඉන්ධන මිල ස්ථායීකකණ අකමුනලක් හනලා  

රුපියල් ශකෝටි 02 222ක් ඒකට ශයොමු කකලා  ඉන්ධන මිල වරයීිජ 

වරයන ශවරයලාවරයට ජානතාවරයට ඒශකන් සහනයක් ශනනවරයා  කියලා 

කි වරයා. ඒ වරයාශේම තමයි ජානාධිපතිතුමා ජාාතිය අමතා කි වරයා  ඒ 

සහනය පරිේපු සහ සීමන්වරයලින් ලබා ශනනවරයා කියලා. හීබීයි  ඒ 

කිසිම සහනයක් ලබා දුන්ශන් නීහී. ඉන්ධන මිල ස්ථායීකකණ 

අකමුනශල් ඒ රුපියල් ශකෝටි 02 222 නීනඅඩ කිසිම කථාවරයක් නීහී. 

පසුගිය මීයි  0 වරයීනි නා ඉන්ධන මිල වරයීිජ කිරීමඅඩ එක්ක ස ම 

ක්ශෂතත්රයක කටයුතු කකන ශකශන අටම -එළවරය ද ශනොවියාට 

ශවරයන්න පුළුවරයන්  පලතුරු ශනොවියාට ශවරයන්න පුළුවරයන්  පාන් 

වි අණන මම්ස්සයාට ශවරයන්න පුළුවරයන්- ශේක බලප වරයා. එශහම 

ශවරයලාවරයක තමයි  විශ තෂශයන්ම කජාය නිශයෝජානය කකන රධාන 

පක්ෂය වරයන ශපොදුජාන ශපකමුශඩු රධාන ශල්කේ සානක 

කාරියවරයසේ මන්ත්රීතුමා අශේ උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට ඉල්ලා 

අස්ශවරයන්න කියලා රසිේධිශආ ඉල්ලීමක් කශළත. එතුමා ඒ ඉල්ලීම 

කළ ශවරයලාශ  අපි කල්පනා කළා  ශකොශහොමන ශේ කජාය 

නිශයෝජානය කකන මන්ත්රීවරයකය අ ඒ කජාශආම කීබිනට් 

ඇමතිවරයකශය අට ශේ වරයනකීම පවරයකන්ශන් කියලා.  

අපි නීක්කා  ශ්රී ලුකා පුවරයඅඩ පඅඩ මඩුගලශආ සභාපතිවරයකයා  

මුහුණු ශපොශඅඩ තිශබන එතුමාශේ ගිණුශේ සටහන් කක තිුදණු 

කාකණයක්. මහින්න පතිකණ මහඅඩමයා ඇමතිතුමාශේඅඩ 

හිතවරයශතක් ශන්. මුහුණු ශපොශඅඩ තිශබන එතුමාශේ ගිණුශේ  

"සිුනේපූරු තීරැ කරුවරයන් මඟින් ිනගින් ිනනටම ඉන්ධන ලබා 

ශනන ඇඅඩශඅඩ  ඉන් ඔේබට ශකොමිස් මුනල් ලීශබන නිසා බවරයඅඩ  

එශසත නීතුවරය OPEC කටවරයල් සමඟ ගිවිසුේනත වී ඉන්ධන ලබා 
නඅඩශඅඩ නේ වි ාල ශලස අක් මිලකට ඉන්ධන ලබා නත හීකිවරය 

තිුදණු බවරයඅඩය. OPEC කටවරයල් සමඟ ගිවිසුේනත වී ඉන්ධන ලබා 

නන්නා විට ශකොමිස් මුනල් ශනොලීශබන අතක එය කජායන් ශනකක් 

අතක ගිවිසුමකට අම්වරය සිදුවරයන බවරය තවරයදුකටඅඩ සඳහන් කකයි." 

යම්ශවරයන් සටහන් කක තිුදණා.  

ඇඅඩතටම කජාය නිශයෝජානය කකන අය ඒ විධියට කටයුතු 

කළාම  විශ තෂශයන්ම කජාශආ පාර් ්වරයය තුළින් ශේ වරයාශේ ශේවරයල්   

කියීශවරයන ශකොට   ශේ කරුණුවරයල සතයතාවරයක් තිශබන්න පුළුවරයන් 

කියා හිතලා ඔබතුමාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් 

ඉිනරිපඅඩ කකන්න අපට ඒ තුළ කාකණාවරයක් තිුදණා. ඒ වරයාශේම 

ජානාධිපති මාධය ඒකකශයන් පවරයා නිශ නනයක් නි අඅඩ කක 

තිුදණා  ඉන්ධන පරිශභෝජානය ශපණහ දවරයලට ශහොඳ නීහී 

කියලා. කසායනික ශපොශහොක භාවිතය වරය අනක්වරයලට ශහොඳ නීහී  

ඒ තුළින් පිළිකා හීශනනවරයා. ඒ වරයාශේම ඉන්ධන භාවිතය 

ශපණහ දවරයලට ශහොඳ නීහී කියලා ජානාධිපති මාධය ඒකකශයන් 

නිශ නනයක් නි අඅඩ කක තිුදණා.  

ඒ ශකශසත ශවරයතඅඩ  නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අපට 

ඇමතිතුමා ශකශකහි වි ්වරයාසය නීති ශවරයන්න විශ තෂ කාකණයක් 

තිුදණා. විශ තෂශයන්ම   )  අුක 08 නකන ලුකා ඛ්නිජා ශතල් 

මේතිනත සුස්ථා පනත සුශ ෝධනය සඳහා ශකටුේපඅඩ කකන්න 

කීබිනට් අම්මීතියක් ඉල්ලා අවරයසක ලබා ශනන  ඒ අම්වරය එම 

සුශ ෝධන ශකටුේපඅඩ කකලා එහි සේපූර්ණශයන්ම ඇමතිවරයකයාට   

බලය නීමේමයි. නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  අවුරුදු 

නණනාවරයක් තිස්ශසත ශලෝකශආ වි ාල කටවරයල් නණනාවරයක් ඉන්ධන 

වරයයාපාකවරයල ශයශනනවරයා. ශේ කශට් කජාය සතුවරය සේපූර්ණ වරයනකීමක් 

තිශබන ශකොට  කජාශආ කීබිනට් මඩුගලය ට වරයාශේම විෂය භාක 

ඇමතිවරයකයාට සේපූර්ණ වරයනකීමක් තිශබන ශකොට  එතුමා 

ඉල්ලීමක් කක තිශබන්ශන් ශපල්  ඩීසල්  භූමි ශතල් හා නීවි 

ශතල් ්ින ඛ්නිජා ශතල් නිෂ්පානන හා විකල්ප ඉන්ධන ්නයනය  

අපනයනය  පිරිපහදු කිරීම  විකිණීම  සීපයීම  නිෂ්පානනය කිරීම  

මිර කිරීම හා ශබනා හීරීම සඳහා විධිමඅඩ ශතෝකා නීමේශේ 

රමශ නයක් යටශඅඩ සුදුසුකේ ලබන ෑන ම පාර් ව්රයයක් ශවරයත 

අමාතය මඩුගල අම්මීතිය මත අවරයසක ලබා  දම සඳහා විෂය භාක 

අමාතයවරයකයා ශවරයත බලය පවරයකන ශලසයි. ශේ නීන ටිකක් 

බලාශනන යනශකොට  ඇඅඩතටම ශමය ඉතාම බීරෑරුේ ශනයක්. 

ශමොකන  අමාතයාු  ශවරයනස් ශවරයන්න පුළුවරයන්. නරු නිශයෝජාය 

කාකක සභාපතිතුමනි  පුේනලශය අශේ අභිමතය අම්වරය පනත 

ශවරයනස් වුණාම  එක එක විධියට තීන්දු තීකණ නන්න පුළුවරයන්. 

එතශකොට මහින්න පතිකණ මහඅඩමයා කියපු ශේ සමහක ශ ලාවරයට 

ශේවරයාඅඩ එක්ක නීළශපනවරයා ශවරයන්න පුළුවරයන්. ශලෝක අර්ුදනයක් 

පවරයතිේ ද හිනසිශආ ශේ වරයාශේ පනතක් සුශ ෝධනය කකන්න 

උඅඩසාහ කකන්ශන් ඇයි?   

2039 2040 

[නරු කුචන විශේශසතකක මහතා] 



2021 ූලලි    

මම අවරයසාන වරය ශයන් කියන්නට ෑන   එම පනතට අනාළ 

සුශ ෝධන ශකටුේපතට  B(a) යම්ශවරයන් අ දතින් වරයනන්තියක් 

එකතු කකලා එම සුශ ෝධනශයන් ජාාතික ්ර්ිකකය පිළිබඳවරය 

ඇමතිවරයකයා විසින් සලකා බලා පුේනලශය අට ශහෝ පුේනලයන්ට -

පුේනල ශකොට්ධාසවරයලට- ඉන්ධන සේපඅඩ ්නයනයට  

අපනයනයට  නිෂ්පානනයට  විකිණීමට  නබගා කිරීමට අයිතිය 

ලබා  දම එතුමා ලබා නන්නා බවරය. එතශකොට එතුමාශේ පිවිතුරු 

ශහළ උරුමශආ නවරය ්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාවරයක් සඳහා වරයන 

ශයෝජානාශවරයන් එතුමා ඉිනරිපඅඩ කකනවරයා  ශ්රී ලුකාශ  උපාය 

මාර්ගික සේපඅඩ විශේශිකයන්ට බදු  දමට සීමා පීනවීම -  

 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගුණ තලතා අතුවක රල මහ කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அதுககொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

Please give me one more minute, Sir.  

නවරය ්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාවරයක් සඳහා ශයෝජානා ඉිනරිපඅඩ කකේ ද  

"කිසිදු ්ඩුක්වරයකට වරයකාය  වටවරයන් ශතොටුශපොළ  අධිශ ගී මාර්න  

විදුලි බලානාක  ශතල් පිරිපහදු  වරයී  සහ නුනා වරයීනි උපාය මාර්ගික 

වරය ශයන් වරයීනනඅඩ සේපඅඩ සිය ධුක කාලය ඉක්මවරයා යන ශසත 

විශේශිකයන්ට බදු  දමට ශනොහීකි වරයන අයුරින් සීමා පීනවිය 

යුතුය. උපාය මාර්ගික සේපඅඩ විශේශිකයන්ට බදු ශනන්ශන් නේ ඒ 

සඳහා පාර්ලිශේන්තුශ  විශ තෂ බහුතකයකින් ශයෝජානාවරයක් සේමත 

විය යුතු බවරයට වරයයවරයස්ථාවරයට වරයනන්තියක් එකතු විය යුතු බවරය අප 

ශයෝජානා කකමු." කියලා එතුමා සඳහන් කක තිශබනවරයා.  

 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up because time is very 

limited today.  
 

ගුණ තලතා අතුවක රල මහ කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அதுககொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

ශමතීන කථා කළ ශනොගක් අය කි ශ   "තුශනන් ශනකක 

බලයකින් අපි ශේ ශයෝජානාවරය පකනනවරයා" කියලායි. ඒශක් ර ්නයක් 

නීහී. තුශනන් ශනකක බලයක් තිශබන ්ඩුක්වරයක් ශේක. අපි ඒක 

ශහොඳටම නීනශනන තමයි වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාශ . 

නමුඅඩ ශේ සේබන්ධශයන් ්ඩුක්ශ  පාර් ්වරයකරුවරයන් ශනොශයක් 

ශේවරයල් කියන ශකොට  ශේ සේබන්ධශයන් විශ චන තිශබන 

ශකොට  කශට් බහුතක ජානතාවරයට බලපාන ර ්නයක් වරයන ශේ මිල 

වරයීිජ කිරීම සේබන්ධශයන් මතයක් රකා  කකන්නයි අපට අවරය ය 

වුශඩු.  

නරු නිශයෝජාය කාකක සභාපතිතුමනි  මට කාලය ලබා  දම 

නීන ඔබතුමාට ස්තුතිවරයන්ත ශවරයනවරයා. 
 

ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. (Ven.) 

Athuraliye Rathana Thero.  Venerable Member, you have 
eight minutes.   

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Hesha Withanage to the Chair?  

ගුණ විමේ වීරවගශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

I propose that the Hon. Hesha Withanage do now take 
the Chair.  

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිවය  ය කාරක සංාපතිතුමා මූලාසනවයන් 

ඉව ක වූවයන්  ගුණ වහේෂා විතානවේ මහතා මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு கஹசொ விதொனகக 

அவர்கள்  தலலலை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON.  DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

 
 [අ.භා.0.03] 

 
ගුණ (පූ ය) අතුරලිවේ රතන ි මි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අන ිනන නරු උනය නේමන්පිල 

ඇමතිතුමාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා 

තිශබන්ශන්  බල ක්ති අමාතයවරයකයා හීටියට එතුමා ඉන්ධන මිල 

ඉහළ නීමීම සේබන්ධශයන්. 

අපි නන්නවරයා  ෑන ම  අගා කඩුගායමක -ජානතා විමුක්ති 

ශපකමුශඩු සිට ෑන ම ශේ පාලන පක්ෂයක ශවරයන්න පුළුවරයන්- 

රතිශකෝධතා  අභයන්තක මතවරයාන  පුේනල නීටුේ  මතවරයා ද නීටුේ  

බලය පිළිබඳ අකනළ තිශබන්න පුළුවරයන් බවරය. ඒවරයා සමහක විට 

එළියට එනවරයා. සමහක ඒවරයා එළියට එන්ශන් නීහී. සමඟි ජාන 

බලශ නය ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනන ඒශමන් 

්ඩුක්ශ  යේ කිසි රතිශකෝධතා  විවිධ මතවරයා ද අනහස් උනහස් 

තිුදණා නේ  ඒ සියල්ලම ඒකමතිකභාවරයයට පඅඩ කළ බවරය මා 

ශමහි ද කියන්න කීමීතියි. ශේ පාලන උපාය මාර්නයක් විධියට 

සමඟි ජාන බලශ නය ශේ තුළින් ජාන මතයක් හනා නන්න උඅඩසාහ 

කළා නේ  ශහට ශේ ශයෝජානාවරය සඳහා ඡන්නය විමසීශමන් පසු ඒක 

අසාර්ථක ශවරයයි කියා මා හිතනවරයා.  

2005 වරයසශර් සිට 020  නක්වරයා වරයන ශේ පාලන නමන් මශේ 

වරයීිජ කාලයක් -අවුරුදු පහක් හීක- කාජාය බලය ශහොබවරයම් ලීුදශ   

අන බලශආ ඉන්න අයමයි. ඒ කාලවරයල ද ඉන්ධන සේබන්ධශයන්  

බල ක්තිය සේබන්ධශයන් විවිධ ඇමතිවරයරු පඅඩ වුණා. නමුඅඩ 

පසුගිය ්ඩුක්වරයටඅඩ  ඊට කලින් තිුදණු ්ඩුක්වරයලටඅඩ -කිසි 

ශකශන අට- බල ක්ති රතිපඅඩතියක් සකස් කක නන්න බීරි වුණා. 

ඒක කනනාටුනායක තඅඩඅඩවරයයක්. අශේ ්ඩුක්වරය යටශඅඩඅඩ අපි 

ශමනාශවරයොට් 322ක තවරයඅඩ නල් අඟුරු බලානාකයක් සඳහා කීබිනට් 

ප්රිකාවරයක් සේමත කළා. එශසත තිශබේ ද යළිඅඩ අතිනරු 

ජානාධිපතිතුමා විසින් මීට මාස ශනකකට කලින් විශ තෂ කීබිනට් 

ප්රිකාවරයක් සේමත කළා  තිකසක සුවරයර්ධනය සේබන්ධශයන්  

රතිපඅඩතිමය එකඟතාවරයක් හීටියට. ඒ රතිපඅඩතිමය එකඟතා 

ලියවිල්ලට අම්වරය තිකසක සුවරයර්ධනශආ රධාන පනනේ ශනක තමයි 

ශනොවිතීන හා බල ක්තිය. එහි ද බල ක්තිය සේබන්ධශයන් 

ජානාධිපතිතුමාශේ රතිපඅඩතිමය තීකණයට අම්වරය අපි මින් ඉිනරියට 

යා යුඅඩශඅඩ පුනර්ජානමේය බල ක්ති විභවරය කකා පමණයි. ඒ පිළිබඳ 

විපක්ෂය නකන ස්ථාවරයකය  ඒ වරයාශේම අශේ ්ඩුක්ශ  ස්ථාවරයකය 

 අමක්න කියන්න මා නන්ශන් නීහී. ජානාධිපතිතුමා කීබිනට් 

ප්රිකාවරයකින් අපශේ බල ක්ති රතිපඅඩතියඅඩ  කෘෂිකර්ම 

රතිපඅඩතියඅඩ පිළිබඳවරය තීන්දු අකශනන තිශබනවරයා. 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

2015 ශනොවරයීේබර් මාසශආ පීරිස ් සමුළුවරය පීවරයීති අවරයස්ථාශ   

ශලෝකයම බලාශපොශකොඅඩතු වුණා  බල ක්තිය සේබන්ධශයන් 

රතිපඅඩතියකට එන්න. ශමොකන  කාලවටණ විපර්යාස පිළිබඳවරය 

තිශබන රධාන සාධකය තමයි බල ක්ති රතිපඅඩතිය. 

විශ තෂශයන්ම ඉන්ධන භාවිතය සහ නල් අඟුරු භාවිතය පිළිබඳ 

රතිපඅඩතිය. 02   ද කරුණුමය වරය ශයන් බලවරයඅඩ හා  අගා සිය ද 

කටවරයල් රතිපඅඩතිමය එකඟතාවරයකට පීමිණියඅඩ  රාශයෝගිකවරය එය 

ක්රියාවරයට නීඟීශේ ද - implement කිරීශේ ද - රතිපඅඩතිමය 

එකඟතාවරයකට එන්න බීරි වුණා. විශ තෂශයන් චීනය  ඇශමරිකාවරය  

රුසියාවරය  යුශකෝපා සුනමශආ කටවරයල් අතක බල ශබ දම නිසා එම 

රතිපඅඩතිමය තීන්දුවරයට ශලෝකයම ්ශ  නීහී. නමුඅඩ  ශේ වරයන විට 

යුශකෝපා සුනමය ඇතුළු ශලෝකශආ ශබොශහෝ බලවරයඅඩ ජාාතීන් තමන් 

නීනට පාවිච්චි කකන රමාණය     3 සීලකිල්ලට අකශනන  

සියයට  2කින් බල ක්තිය අක් කක නත යුතුයි. ඒක තමයි ශලෝක 

රතිපඅඩතිය. නමුඅඩ  අවරයාසනාවරයකට වරයාශේ 02   ද ්පු ්ඩුක්වරය -

පසුගිය ්ඩුක්වරය- කාලශආඅඩ  ඊට කලින් තිුදණු ්ඩුක්වරයඅඩ ශේ 

කරුණු පිළිබඳවරය කිසිම සීලකිල්ලක් නීක්වූශආ නීති බවරය 

කනනාටුශවරයන් වුණඅඩ කියන්න ෑන . බල ක්ති අර්ුදනයට අපි 

උඅඩතක ශහොයන්න ෑන . 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබවරයහන්ශසතට තවරය විනාිජ ශනකක කාලයක් තිශබනවරයා. 

     

ගුණ (පූ ය) අතුරලිවේ රතන ි මි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මට විනාිජ  2ක කාලයක් තිුදණා  ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාලය අක්ශවරයලා විනාිජ 8යි තිුදශඩු  නරු ස්වරයාමීන් වරයහන්ස. 

      

ගුණ (පූ ය) අතුරලිවේ රතන ි මි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

එශහමන? 

අන අපි බල ක්ති අර්ුදනයට උඅඩතකයක් ශහොයේ ද   

විශ තෂශයන් අපට electric cars, එශහම නීඅඩනේ ඉන්ධන 

ශනොමීතිවරය විදුලිශයන් දුවරයන කාර් සඳහා යන්න පුළුවරයන් න? අන 

ශලෝකය ශපන්වරයා  ද තිශබනවරයා  සියයට  22ක් ශපොසිල ඉන්ධන 

ශනොමීතිවරය  ූදර්ය බලය හා ශවරයනඅඩ පුනර්ජානමේය බල ක්ති 

විභවරයවරයලින් අශේ සිය ද වරයාහන ධාවරයනය කකන්න පුළුවරයන් බවරය. ඒක 

ඔේපු කකලා ඉවරයකයි. ඒක ලාභනායී කියලා ඔේපු කකලා ඉවරයකයි. 

එශහම නේ ශේ ්ඩුක්වරය යටශඅඩ අිනන් පසුවරය ශනන්වරයන සිය ද 

ශමෝටර් කථ electric cars බවරයට පඅඩවිය යුතුයි. පසුගිය ්ඩුක්වරය 

කාලශආ මුනල් අමාතයාු ය විසින් ඒ සේබන්ධශයන් රතිපඅඩතිමය 

තීකණයක්  නඅඩතා. හීබීයි   එම ්ඩුක්වරය විසින්ම මාස කිහිපයක් 

තුළ ඒ තීකණය ්පසු අශනක් පීඅඩතට හීශක වරයා. 

අන අපි කටක් විධියට ඉතාම කනනාටු ශවරයනවරයා. ශලෝකශආ 

තිශබන ශේ ශකොශකෝනා වරයයිකසය නිසා ඉතාම පීගාකාරී 

තඅඩඅඩවරයයක් තිශබන්ශන්. එයට මුහුණ  දශේ ද අශේ රවරයාහන ර ්නය 

විසඳන්ශන් ශකොශහොමන? අපි ශතල් නීති ශලෝකයකට යන්ශන් 

ශකොශහොමන? ඒකට අනාළවරය අශේ බල ක්තිය වි ාල වරය ශයන් 

වියනේ ශවරයනවරයා. විශ තෂශයන් නියු කාලශආ ද විදුලිය නිෂ්පානනය 

කිරීම  ඒ වරයාශේම කථ වරයාහන ධාවරයනය කකවීම කියන කාකණා 

ශනකට ශලෝකශආ විකල්ප තිශබනවරයා. ජාාතීන්ට නිනහස් වීම සඳහා 

අන ඇති වී තිශබන ශේ ශලෝක කටාවරය තුළ ඉතාම වරයාසි සහනත 

තඅඩඅඩවරයයක් තිශබනවරයා. සමහක අය කථා කකනවරයා  අශේ කාබන් 

විශමෝචනය ශටොන් එකට වරයගා අක්යි  ඇශමරිකාශ  ශටොන්  )යි  

චීනශආඅඩ ඒ වරයාශේ ඉහළ යමින් තිශබන්ශන්  එම නිසා අපි තවරය 

ටිකක් වරයීිජශයන් ශතල් පාවිච්චි කකන්න ෑන ය කියලා. එශසත 

ලිබකල් විධියට හිතන ශකොටසක් ඉන්නවරයා.  

අන ශමම ඉන්ධන මිල වරයීිජ කිරීම නිසා ජානතාවරය අපහසුතාවරයට 

පඅඩ ශවරයනවරයා. ඒ සඳහා සහනනායී වරයීග පිළිශවරයළක් අවරය යයි කියන 

එක අපි කවුරුඅඩ පිළිනන්නවරයා. ඉන්ධන මිල වරයීිජ කිරීම කශට් 

සාමානය ජානතාවරයට බලපාන එක අක් කකන්න ශමොනවරයාන කකන්න 

පුළුවරයන් කියලා අපට සාකච්ඡාවරයක් අවරය යයි. නමුඅඩ  විපක්ෂය 

විසින් කශළත  ්ඩුක්ශ  රතිශකෝධතා තිුදණා නේ  ඒවරයාඅඩ සමනය 

ශවරයලා ්ඩුක්වරය ඒකමතිකභාවරයයකට ශේන්න පුළුවරයන් වි ්වරයාස 

භුනයක් ශනන ඒමයි. 

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා සමස්ත බල ක්තිය 

සේබන්ධශයන් සීලීස්මක් ඉිනරිපඅඩ කකලා තිශබනවරයා. ඒ 

සීලීස්ම තුළ ශතල් නීමේම සේබන්ධ -ඒ කියන්ශන් ලුකාශ  

මන්නාකේ ශද්රෝණිශආ න ස් නශ ෂණය ශකොයි ්කාකශයන්න 

කකන්ශන් කියන එක පිළිබඳවරය-  රතිපඅඩතියක් සකස් කකලා 

තිශබනවරයා. ඒක අනානතය පිළිබඳ කාකණයක්. අශේ අනනයතාවරය  

නීඅඩනේ අශේ ජාාතික ස්වරයාධීනඅඩවරයය අපට ශනොගනඟා නන්න 

පුළුවරයන් ශවරයන්ශන් අශේ බල ක්ති රතිපඅඩතිශයන්. 

ශලෝකශආ අන ඇතිශවරයලා තිශබන තඅඩඅඩවරයය අම්වරය අශේ කටට  

අශේම වූ බල ක්තිය මත පනනේ ශවරයන්න පුළුවරයන් යුනයක් අන 

විනයාඅඩමකවරය උනා ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ තමයි  බීටරි පාවිච්චි 

කකලා  නීඅඩනේ පුනර්ජානමේය බල ක්තිශයන් බීටරිය charge 

කකලා ඒ මඟින් අපට විදුලි බලය නන්න පුළුවරයන් කියන එක  ඒක 

ශතල්වරයලට වරයගා ලාභනායි කියන එක  ශතල්වරයලට වරයගා 

පුනර්ජානමේය බල ක්තිය ලාභයි කියන එක අන ඔේපු කකලා 

තිබීම. නමුඅඩ ර ්නය ශවරයලා තිශබන්ශන්  විදුලිබල මඩුගලශආ 

නිලධාරින් විසින්  ඒ බල ක්ති මාෆියාවරය විසින් කිසිම ්ඩුක්වරයකට 

ශමවරයීනි රතිපඅඩතියකට යන්න තිශබන ඉග කග අහුකා තිබීමයි. 

එම ඒකාධිකාකය බිඳලා කශට් වරයර්තමාන තඅඩඅඩවරයය සීලකිල්ලට 

අ කශනන පුනර්ජානමේය බල ක්ති විභවරයයක් කකා යමින් ලුකාශ  

ජාාතික ස්වරයාධීනඅඩවරයය තහවුරු කක නන්න අපට අනර්  සහ මහඟු 

අවරයස්ථාවරයක් ලීබී තිශබනවරයා. උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට එය 

ඉෂ්ට කකන්න පුළුවරයන් ශවරයයි කියලා අපි බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා. 

තවරය දුකටඅඩ අධිශ ගී මාර්න ඉින කකමින් අපි ශකොතීනටන 

යන්ශන්? අශේ කට විකල්ප මාර්න පේධතියකට නමන් කකන්න 

ෑන . බල ක්ති ර ්නයට තිශබන එක උඅඩතකයක් තමයි පාපීිනය. 

බීජිු නනකශආ පමණක් අන push cycle ශකෝටි 0ක් පාවිච්චි 

කකනවරයා. Netherlandsවරයල ජානනහනයට වරයගා වරයීිජ අනයකින් 

push cycle පාවිච්චි කකනවරයා. අශේ කශට් ජානනහනයට වරයගා වරයීිජ 

අනයකින් පාවිච්චි කකන්ශන් mobile phones විතකයි. අන ශේ 
ශලෝකශආ ඇතිශවරයලා තිශබන බල ක්ති අර්ුදනයට විකල්ප 

චින්තනයක්  නවරය ජීවරයන රමයකට අවරය ය වරයටපිටාවරයක් මුළු 

ශලෝකශආම සකස්ශවරයලා තිශබනවරයා. ශේ ශකොශකෝනා වරයයිකස් 

තඅඩඅඩවරයය යටශඅඩ අපි මුහුණ ශනන එම අභිශයෝනයට උඅඩතක 

ශසොයා නීමේම සඳහාඅඩ විනයාඅඩමක පසුබිමක් තිශබනවරයා. අපට වරයාසි 

සහනත තඅඩඅඩවරයයක් තිශබනවරයා. ශේ තඅඩඅඩවරයය ශඅඩරුේ අකශනන 

විකල්ප බල ක්තිශආ වීකයා බවරයට පඅඩශවරයලා කශට් ස්වරයාධීනඅඩවරයයට 

වි ාල වරයීග ශකොටසක් කකන්න උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට 

පුළුවරයන් කියලා අපි වි ්වරයාස කකනවරයා. 
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[නරු (පූජාය) අතුකලිශආ කතන හිමි] 



2021 ූලලි    

ඒ විතකක් ශනොශවරයයි  ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශහට 

ිනනශආ තුශනන් ශනකක ඡන්න රමාණයකින් පකාජාය කකයි කියා 

අපි බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා වරයාශේම  එය අපට කළ හීකියි කියා 

අපි වි ්වරයාස කකනවරයා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.   
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු රසන්න කණතුුන ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ  3ක 

කාලයක් තිශබනවරයා. 

 
[අ.භා. 0.33] 
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා (සගචාරක අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலொத்துலற அலைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  නරු උනය නේමන්පිල 

බල ක්ති අමාතයතුමාට විරුේධවරය මන්ත්රීවරයරුන් (3ශනශන අ 

අඅඩසන් කකලා  ඉිනරිපඅඩ කකපු වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය විවරයානයට 

නන්නා ශේ අවරයස්ථාශ  මට අනහස ්නක්වරයන්න අවරයස්ථාවරයක් ලබා  දම 

පිළිබඳවරය  ඔබතුමාට ස්තුතිවරයන්ත ශවරයනවරයා. විපක්ෂය ශමම වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරය භාක  දපු නමන්ම මම මාධයයට රකා  කළා  "අපි 

තුශනන් ශනකකින් ිනනනවරයා" කියලා. මම එශහම කි ශ   00 න් 

(3ක් අක් කළාම මන්ත්රීවරයරුන් එකසිය අූදශනශනශන අම ශේකට  

කීමීඅඩත  දලා නීති නිසායි. ඒ නිසා තමයි මා එම කාකණාවරය 

කි ශ .  

ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකන අවරයස්ථාශ  ද  

එය ඉිනරිපඅඩ කළ මන්ත්රීතුමා මුලින්ම කි වරයා  "්ඩුක්ශ  ශහ දවරය 

ශපන්වරයන්න තමයි ශමම ශයෝජානාවරය ශනනාශ " කියලා. හීබීයි  

්ඩුක්ශ  ශහ දවරය ශපන්වරයන්න ගිහින් අවරයසානශආ ද වුශඩු  

විපක්ෂශආ ශහ දවරය ශපන්වරයපු එක විතකයි  ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ශහ දවරය ශපන්ම්වරයාම  ශමො අඅඩ නීති 

 ද.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  මම එශහම කියන්න ශහතතුවරයක් 

තිශබනවරයා. විපක්ෂය කියන්ශන්  අනානතශආ ශේ කශට් පාලන 

බලය නන්න බලාශනන සිටින කඩුගායම. ඒකට ශහොඳ 

නායකශයක් ඉන්න ෑන . නායකයා නීනනන්න ෑන   විපක්ෂය 

හරියාකාකවරය ශමශහයවරයන්න. යහ පාලන ්ඩුක්වරය කාලශආ මහින්න 

කාජාපක්ෂ විපක්ෂ නායකතුමා ඒක හරියාකාකවරය කළා. එම නිසා 

තමයි ශකටි කාලයක් තුළ ්ඩුක්වරය ශපකළන්න අපට පුළුවරයන් 

වුශඩු. අන කවුරුවරයඅඩ ශේ ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකපු මන්ත්රීතුමා 

නීම්වරයඅඩ කකලා තිුදශඩු නීහී  මුලින්ම ශේ ශයෝජානාවරය කියවරයලා 

කථාවරය කකන්න ෑන  කියලා. නරු මහින්න කාජාපක්ෂ අනමීතිතුමා 

නීඅඩනේ අන අපට ශමම වි ්වරයාස භුනශයෝජානාවරය නීන සාකච්ඡා 

කකන්න ශවරයන්ශන් නීහී. එතුමා කි වරයා  "කමක් නීහී  ඒක 

කියවරයන්න ශනන්න" කියලා. එශහම කි ශ   ශේ ශයෝජානාවරය තුළින් 

්ඩුක්වරය තවරයඅඩ  ක්තිමඅඩ ශවරයනවරයා කියන වි ්වරයාසය අපට තිශබන 

හින්නායි. විපක්ෂශආ මන්ත්රීතුමන්ලා ්ඩුක්ශ  ශහ දවරය ශපන්වරයන්න 

ගිහිල්ලා විපක්ෂශආ ශහ දවරය ශපන්වරයපු අවරයස්ථාවරයක් තමයි ශේ උනා 

ශවරයලා තිශබන්ශන්.  

මම නරු උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා හඳුනන්ශන් මා පළාඅඩ 

සභාශ  සිටි කාලශආ ඉඳන්මයි. මම බස්නාහික පළාශඅඩ මහ 

ඇමතිවරයකයා හීටියට සිටිය ද එතුමා පළාඅඩ සභාශ  කෘෂිකර්ම 

ඇමතිවරයකයා හීටියට කටයුතු කළා. එතුමා තමන්ශේ කාජාකාරිය 

හරියාකාකවරය ඉටු කළ  ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් ශපමේ සිටි නායකශයක් 

කියලා මම බය නීතිවරය කියනවරයා.  

නීන් මට තිශබන නීට දවරය ශේකයි. ශමම ශයෝජානාවරය ශනන 

්ශ  එස්.එේ. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා; ස්ථීක කශළත  කබීර් හෂීේ 

මන්ත්රීතුමා. එතශකොට  මුස්ලිේ ජාාතිය නිශයෝජානය කකන 

මන්ත්රීවරයරුන් ශනශනශන අ ජාාතිකඅඩවරයය මුල් කකශනන  එතුමා ජාාතිය 

ශවරයම්ශවරයන් ශපමේ සිටින ශකශනක් කියලා කථා කකලා තමයි 

එතුමාට නීහුශ . ශමහි ශවරයනඅඩ අකමුණක්- 

 
ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මට නියමිත ශවරයලාවරය මට ශනන්න  ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔබතුමාට එශහම නම කියන්න බීහී. කිසිම නවරයසක නමක්  

නමක් පාවිච්චි කකලා- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ඇමතිතුමා  ඔබතුමා එතුමාශේ නම කියපු හින්නායි 

එතුමාට අවරයස්ථාවරය ශනන්ශන්. 

 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නීහී නීහී. නරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා එශහම කළා කියලා 

මම කි ශ  නීහී ශන්.  

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

සීක කකන්න එපා.  

 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මම එශහම කි ශ  නීහී. නරු මන්ත්රීතුමා  මම ශමොකක්න 

කියන්ශන් කියලා අහනන්න ශකෝ.  

 

ගුණ කබීර් හෂීපත මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

හිතලා ශනොශවරයයි එශහම කථා කකන්ශන්? කියන්න ලේජායි. 

 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අනහස් රකා  කිරීශේ අයිතිය 

මට තිශබනවරයා. මම එශහම කි ශ  ඇයි? ශේ ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ 

කකේ ද ශහෝ ස්ිකක කකේ ද සිුහල ශබෞේධ මන්ත්රීවරයකය අ සිටිශආ 

නීේන? ශමතුමා ෑන කමින්ම- [බාධා කිරීමක්] ශමහි ශවරයනඅඩ 

අකමුණක් තිශයනවරයාන කියන සීකය තිශබනවරයා කියන එකයි මම 

කි ශ .  
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  එනා ඉන්ධන මිල වරයීිජ කකන 

ශකොට විපක්ෂය ශලො අ විශකෝධයක් ප වරයා මට මතකයි. විපක්ෂ 

නායකතුමා Mini Cooper එකක නීඟලා  ඇශමරිකාශ  

ජානාධිපතිතුමා එනශකොට හමුනාවරය දුවරයනවරයා වරයාශේ හමුනාවරය වරයට 

කකශනන තමයි ්ශ . හරි නේ  ඉන්ධන මිල වරයීිජ කළාට විරුේධවරය 

එතුමා පයින් එන්න එපා යී. එතුමා එනා පයින් ්ශ අඩ  නීහී. 

හීබීයි මිනිස්සු ්ශ  පයින්. වරයාහන හේපාශනන  ර ්න ඇති 

කකශනනඅඩ තිශබනවරයා. එශහම තමයි  එතුමන්ලා විශකෝධතා 

නක්වරයන්ශන්. අක් නණශන් push bicycle එකක්වරයඅඩ පීනශනන එන්න 

එපා යී. මහින්න කාජාපක්ෂ අනමීතිතුමා ශනොගක් වරයයසට ගිය බවරයක් 

එතුමන්ලා කියනවරයා. නමුඅඩ  එනා තමුන්නාන්ශසතලාශේ ්ඩුක්වරය 

කාලශආ ඉන්ධන ටික ශබනා නන්න බීරි වුණාම එතුමා විශකෝධතාවරය 

නීක්වූශආ push bicycle එක පීනශනන ඇවිල්ලායි. නමුඅඩ විපක්ෂ 

නායකතුමා එශහම කශළත නීහී. එතුමා නීන් බීන්ශේ චරිතය 

කඟපාන හින්නා "බීන්" යනවරයා වරයාශේ පුුචි  කාර් එකක නීඟලා 

හමුනාවරය වරයට කකශනන ්වරයා.  
 

ගුණ විමේ වීරවගශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තලතා අතුශකෝකල මන්ත්රීතුමියනි  ශේවරයාට උඅඩතක ශනන්න.  
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  කබීර් හෂීේ මන්ත්රීතුමා 

එතුමාශේ කථාශ  ද කි වරයා  "ශපෞේනලික ්යතන පසුගිය කාලශආ 

ලාභ ලබන තඅඩඅඩවරයයට පඅඩ වුණා" කියලා. ඒක ඇඅඩත. ඒ 

ශපෞේනලික ්යතන එශහම ලාභ ලීුදශ  අශේ ්ඩුක්වරය 

්ර්ිකකය නිවරයීරැිනවරය කළමනාකකණය කකපු නිසායි. මම ඒක 

පීහීිනලිවරය කියන්න ෑන . එනා  export කකන ්යතන 

ශනන්වරයාශනන  ්ර්ිකක පුනර්ජීවරයනය හා නරිද්රතාවරය තුකන් කිරීම 

සඳහා වරයන ජානාධිපති කාර්යසාධක බලකාශආ සභාපතිවරයකයා 

හීටියට බීසිල් කාජාපක්ෂ මීතිතුමාශේ ්ලිකඅඩවරයශයන් රැස්වීේ 

නණනාවරයක් පීවරයීඅඩවූවරයා. එම රැසව්ීේවරයලට අනාළ සමානේ  වටවරයන් 

යානා අයිතිකාක සමානේ ශනන්වරයාශනන සාකච්ඡා කකලා කි වරයා  

"වරයීය වරයන මුනල් ්ඩුක්ශවරයන් ශනවරයන්නේ. පිට කටවරයල අපට 

තිශබන quota එකට හරියන විධියට සීපයුම කකශනන යන්න. 

එශහම නීඅඩනේ ඒවරයාට තිශබන ඉල් දම නීතුවරය යනවරයා  ඒ අවරයස්ථා 

අපට නීතිවරය යනවරයා" කියලා.  එශහම කියලා එතුමා ඒ අයට ඒ 

අවරයස්ථාවරය හනලා දුන්නා.  

ඒකයි මා කි ශ   එනා අශේ ්ඩුක්වරය ්ර්ිකකය නිවරයීරැිනවරය 

කළමනාකකණය කළා කියලා. ඉන්ධන මිල වරයීිජ කකන්න තීකණය 

කශළතඅඩ එශහමයි. ඉන්ධන මිල වරයීිජ කකනවරයාට ඔබතුමා කීමීතින 

කියා උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාශනන් ශපෞේනලිකවරය ඇසුශවරයොඅඩ  

එතුමා කියයි  "මම කීමීති නීහී" කියලා. ඉන්ධන මිල වරයීිජ 

කකනවරයාට එතුමා වරයාශේම අපි කවුරුවරයඅඩ කීමීති නීහී. අපි 

පිළිනන්නවරයා  අන අතයවරය ය භාඩුග මිල වරයීිජ ශවරයලා තිශබන බවරය. 

ඒවරයාශආ මිල අක් ශවරයන්න ෑන . ඒ සඳහා රමශ නයක් හනා නන්න 

ෑන . අතයවරය ය භාඩුග මිල වරයීිජ වුශඩු ඇයි? මම ඒකයි කි ශ   

ශමොනක නීටුම නීන. ශමොනකා පිල් විනහාශනන හරිම 

්ගේබකශයන් නටනවරයා. හීබීයි  ඌ නන්ශන් නීහී  උශේ පස්ස 

එළිශආ කියලා. අන විපක්ෂයඅඩ ඒ වරයාශනයි. නඟලමින් හරියට ක  

නහනවරයා. හීබීයි  ඒශකන් එතුමන්ලාශේම ඇඅඩතයි එළි වරයන්ශන්. 

කට ශේ තඅඩඅඩවරයයට පඅඩ වුශඩු මහ බීු අ ශහොකකම නිසා කියන 

එක එතුමන්ලාට අමතකයි. එනා මහ බීු අ ශහොකකශමන් 

ශහොකකේ කකපු සල්ලිවරයලින් විපක්ෂශආ ඉන්න ශේ හීශමෝටම 

වරයාශේ ඡන්න කාලශආ  ලක්ෂ  2 නණ ශන් දුන්නා.  

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

50ක් දුන්නා. 

 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔ    2ක් දුන්නා. එනා ඒ හීශමෝම ඒ සල්ලි පාවිච්චි කළා.  එනා 

ශේ කශට් ්ර්ිකකය විනා  කශළත එශහමයි. එනා කශට් ජාාතික 

්කක්ෂාවරය නීති කළා; අධයාපනය විනා  කළා. කට ශවරයම්ශවරයන් 

නිසි වරයීග පිළිශවරයළක් තිුදශඩු නීහී.  

පසු ගිය ්ඩුක්වරය ඉන්ධන අර්ුදනයට මුහුණ  දපු හීටි අපි 

නීක්කා. එනා ඉන්ධන පිකවුේහල්වරයල ඉඳලා කිශලෝමීටක එකහමාක 

ශනක වරයාහන ශපෝලිේ තිුදණා. එනා ඉන්ධන ශබනා හරින්න නිසි 

වරයීග පිළිශවරයළක්  නිසි රමශ නයක් තිුදශඩු නීහී. ඉන්ධන 

ටිකවරයඅඩ හරියට ශබනානන්න බීරි ්ඩුක්වරයක් තමයි එනා පීවරයීති යහ 

පාලන ්ඩුක්වරය. එනා යහ පාලන ්ඩුක්ශ  හිටපු අය තමයි අන 

විපක්ෂශආ ඉඳන් ශේ වරයාශේ ශයෝජානා ශනශනන්ශන්. ඒකයි මා 

කි ශ  අන විපක්ෂය ක්රියා කකන්ශන් ශමොනශක අ වරයාශනයි කියලා.  

අශේ උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය සේබන්ධවරය ශපොතක් ඉිනරිපඅඩ කළා. අශන්  

ඔබතුමන්ලා අක් නාණශන් ශේකවරයඅඩ කියවරයන්න! ශේශක් තිශබන 

  ශේවරයල් කිශය ශවරයොඅඩ  ශහට ඡන්නය පාවිච්චි කකන්න කලින්  

ඔබතුමන්ලාම ශේ ශයෝජානාවරය ඉල්ලා අස්කක නනිවි. ්ඩුක්වරය 

කකන ශේවරයල් නීන කථා කකන්න. හීබීයි  ශබොරුවරයට කියවරයන 

එපා. ්ඩුක්වරයට බීණ බීණ ඉන්න එක ශනොශවරයයි 

තමුන්නාන්ශසතලා කකන්න ෑන . ශකටි මාර්නවරයලින් ්ඩුක් බලය 

නන්න බීහී. ්ඩුක්වරයක් නන්න නේ  කශට් ජානතාවරයට ඇඅඩත 

කියමින්  ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් ශපමේ සිටිමින් කථා කකන්න ෑන .  

ශබොරු ශේවරයල් කියමින්  කශට් මිනිසුන්ට විෂබීජා මත කවරයමින්  

02   ද අසතයය කියලා බලය නන්න කටයුතු කළා වරයාශේ අ දඅඩ 

අ දඅඩ ශේවරයල් කකන්න හනන්න එපා. එතශකොට බලයට එන්න 

අමාරුයි. එශහම බලයට ්වරයඅඩ ශකටි කාලයයි ්ඩුක්වරය කකශනන 

යන්න පුළුවරයන්.  

අන ශේ ්ඩුක්වරය ශමච්චක අර්ුදන තඅඩඅඩවරයයක් මීේශේඅඩ කශට් 

ජානතාවරයශේ අවරය යතා  ඉටු කකමින් යනවරයා. ්ඩුක්වරය අන වරයන විට 

රුපියල්   222  දමනාවරය හතක වරයතාවරයක්  දලා තිශබනවරයා. ශේ 

්ර්ිකකශආ ්නායේ තඅඩඅඩවරයය අක් වරයන විට  ඒ අක් වීම නීනවරයඅඩ 

බලන්ශන් නීතිවරය අතිනරු ජානාධිපතිතුමා  නරු අනමීතිතුමා 

මීිනහඅඩ ශවරයලා ජානතාවරයට රුපියල්   222  දමනාවරය දුන්නා. ඒ 

වරයාශේම  නේ මට්ටමින් නිශකෝධායනය වරයන පවුල්වරයලට අපි රුපියල් 

 2 222 නණශන් ශනවරයනවරයා.  

අශේ එන්නඅඩ වරයීග පිළිශවරයළ සේබන්ධශයන් ඔබතුමන්ලා 

හිනා වුණා; ඒක ශකශකන්ශන් නීහී කි වරයා. නමුඅඩ  අපි ූලලි 

මාසශආ අන වරයනශකොට බස්නාහික පළාශඅඩ අවුරුදු 32ට වරයීිජ 

සිය දශනනාට එන්නඅඩ ලබා ශනන්න අවරය ය කටයුතු කක 

තිශබනවරයා. සීේතීේබර් මාසශආ අන වරයනශකොට ශේ කශට් වරයයස 

අවුරුදු 32ට වරයීිජ සිය දශනනාට එන්නඅඩ ලබා ශනන්න කටයුතු 

කකනවරයා. අපි ඒවරයාට වි ාල මුනලක් වියනේ කකනවරයා. ඒ වරයාශේම  අපි 

නීන් හීම තීනම වරයාශේ IC Centers හනාශනන යනවරයා. 0  22 

ශනන අට ඉන්න පුළුවරයන් එකක් අපිඅඩ පළාඅඩ සභාවරයඅඩ එක්කාසු 

ශවරයලා නේපහ රශේ ශආ හීදුවරයා. මුළු ශලෝකයම ශේ ශවරයලාශ  

2047 2048 

[නරු  රසන්න කණතුුන මහතා] 



2021 ූලලි    

අර්ුදනයකට පඅඩ ශවරයලා තිබිය ද අශනක් හීමශේටම වරයගා 

ජානතාවරයශේ අකක්ෂාවරය ශවරයම්ශවරයන් වි ාල කීප කිරීමක් කකන්න 

්ඩුක්වරය හීටියට අපි කටයුතු කකනවරයා. එශහම කටයුතු කකන 

ශකොට අපි නන්නා හීම තීන්දුවරයක්ම ජානප්රිය වරයන්ශන් නීහී. උනය 

නේමන්පිල ඇමතිතුමා නන්නවරයා  එතුමා නඅඩ තීන්දුවරය ශේ පාලන 

වරය ශයන් අවරයාසියි කියලා. ඒ නිසා තමයි අතිනරු ජානාධිපතිතුමා 

මීිනහඅඩ ශවරයලා අශේ ්ඩුක්ශ  ස්ථාවරයකය කි ශ . නරු සානක 

කාරියවරයසේ මන්ත්රීතුමා අශේ පක්ෂශආ මහ ශල්කේතුමා. එතුමා 

අශේ කීබිනට් මඩුගලශආ නීහී. එතුමා අශේ පක්ෂශආ මහ 

ශල්කේවරයකයා හීටියටයි කටයුතු කකන්ශන්. පක්ෂයක් හීශනන්ශන් 

එහි සාමාජිකයන්ශනන්. සාමාජිකයන්ශේ මතය තමයි එතුමා 

රකා  කශළත. හීබීයි  අශේ පක්ෂශආ සාමාජිකයන්ශේ මතය 

රකා  කකපු එක නීන ඔබතුමන්ලාට රිදුණා. ඔබතුමන්ලාට නන්න 

පුළුවරයන් ශවරයලා තිුදණු වරයාසිය ඒශකන් නන්න බීරි වුණා. ඒ නිසා 

තමයි ්ඩුක්ශ  ශහ දවරය ශපන්වරයන්න ශේ ශයෝජානාවරය ශනනාවරයා 

කියලා විපක්ෂය කි ශ .  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අනානතශආ ද ඉන්ධන මිල අක් 

කකන්න අශේ ්ඩුක්වරයට තිශබන වරයීග පිළිශවරයළ ශමොකක්න කියන 

එක ශේ ශපොශඅඩ ශපන්වරයා තිශබනවරයා. අන විපක්ෂශආ සිටින 

ඔබතුමන්ලාට එනා යහ පාලන ්ඩුක්වරය කාලශආ එශහම වරයීග 

පිළිශවරයළක් තිුදශඩු නීහී. එනා නිසි වරයීග පිළිශවරයළක් තිුදණා නේ 

අන ශේ අර්ුදනයට මුහුණ ශනන්න අපට සිදු වරයන්ශන් නීහී.  

පසුගිය අවුරුදු හතකහමාකම කට විනා  කකලා - කාබාසිනියා 

කකලා - නීන් ශමතීන කථා කකන්න එනවරයා. ජානාධිපතිතුමා අප 

කීඳවරයා කි ශ  පුළුවරයන් ඉක්මනින් ඉන්ධන මිල අක් කකනවරයා 

විතකක් ශනොශවරයයි  අතයවරය ය භාඩුගවරයල මිල අක් කකන්නඅඩ වරයීග 

පිළිශවරයළක් තිශබන බවරයයි. කාබනික ශපොශහොක භාවිතය පිළිබඳ 

තීන්දුවරය ජානප්රිය තීන්දුවරයක් ශනොශවරයයි.  ශේ වරයනශකොට නේපහ 

ිනස්්රික්කශආ සිටින වරය අනක් ශකෝගින් සුඛ්යාවරය නවරයසින් නවරයස 

වරයීිජවරයනවරයා. මට මතකයි  පසුගිය යහ පාලන ්ඩුක්වරය පීවරයීති 

කාල ශආ කසායනික ශපොශහොකවරයලට විරුේධවරය කථා කකපු ශනොවි 

සුවිධාන නිශයෝජිතයන් නීන. අන ඔවුන්ම නීවරයත මාධයයට 

ඇවිල්ලා කියනවරයා  කසායනික ශපොශහොක නීතිවරය ශනොවිතීන් 

කටයුතු කකන්න බීහී කියලා. ඒ විධියට ිනවරය ශනකකින් කථා 

කකමින් තමයි ශේ විපක්ෂය කටයුතු කකන්ශන්.  විපක්ෂයට එක 

මතයක් නීහී.  ශේ පාලන වරයාසියක් නන්න ිනවරය ශන කකින් කථා 

කකන පිරිසක් තමයි  විපක්ෂශආ ශේ කඩුගායම.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ ්ඩුක්වරය පිහිටුවරයනශකොට 

පක්ෂ කිහිපයක් සේබන්ධ වුණා. ශේ හීම පක්ෂයක්ම එක මතයක 

නීහී. එක එක පක්ෂවරයලට එක එක මත තිශබනවරයා. තම තමන්ශේ 

අනහස් ශවරයනස්. අපට  රජාාතන්ත්රවරයා ද වරයයුහය තුළ ශේ ්ඩුක්ශ   

සිටිමින් අශේ අනහස් රකා  කකන්න පුළුවරයන්. හීබීයි  

ජානාධිපතිතුමාශේඅඩ  අනමීතිතුමාශේඅඩ නායකඅඩවරයය යටශඅඩ අපි 

කඩුගායමක් හීටියට කටයුතු කකනවරයා. පසුගිය කාලශආ ද අපි 

නීක්කා  එක ඇමතිවරයකශය අට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුනයක් 

ශනශනනශකොට මුස්ලිේ ඇමතිවරයරු ඔක්ශකෝම අස්වුණු ්කාකය. ඒ 

අවරයස්ථාශ  එතුමන්ලා එතුමන්ලාශේ හයිය ශපන්වූවරයා. හීබීයි  අපි 

එශහම කකන්ශන් නීහී. අශේ මතය අපි ඡන්නය ශවරයලාශ   

කියනවරයා. නරු උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට පක්ෂවරය තුශනන් 

ශනකකට වරයීිජ ඡන්න රමාණයක් ලබා ශනන්න ්ඩුක්වරයක් හීටියට 

අප සිය දශනනා එකතු ශවරයලා අශේ පූර්ණ සහශයෝනය ලබා 

ශනනවරයාය කියන එක අපි රකා  කකනවරයා.  

මට මතකයි  උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා නඅඩ තීන්දුවරය නීන 

එතුමා කීබිනට් මඩුගලයට ඇවිල්ලා පීවරයූද ්කාකය. ඒ 

අවරයස්ථාශ   එතුමා කි ශ  ශමොකක්න? " මම ශේක කීමීඅඩශතන් 

කකන ශනයක් ශනොශවරයයි" කියලා එතුමා කි වරයා.  ඉන්ධන මිල වරයීිජ 

කශළත නීඅඩනේ ශේ කශට් ්ර්ිකකය තවරයඅඩ කගාශනන වරයීශටනවරයා. 

ශේ කශට් ්ර්ිකකය කගා වරයීශටනවරයා කියන්ශන් ශේ කශට් 

සිය දශනනාට ඒකට මුහුණ ශනන්න ශවරයනවරයා කියන එකයි. එම 

නිසා ශකටි කාලීන වරයීගසටහනක්    දර්  කාලීන වරයීගසටහනක් 

හීටියට හඳුන්වරයා තිශබන ශේ වරයීගසටහන ක්රියාඅඩමක කකන්න 

එතුමාට අවරයස්ථාවරය ශනන්න කියලා එතුමා කි වරයා. මා ළඟ තිශබන 

ශේ ශපොශඅඩ එය සඳහන්වරය තිශබනවරයා. ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ මාර්නශයන් ශේ ශපොත විපක්ෂශආ 

හීශමෝටම කියවරයන්න ශනන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කකනවරයා.  

ඉන් පසු  ශහට ඇවිල්ලා ශේ ශයෝජානාවරය ඉල්ලා අස්  කක නන්න 

කියන ඉල්ලීම කකමින් මා නිහඬවරයනවරයා.  ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු චමින්න විශේසිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 9ක 

කාලයක් තිශබනවරයා. 

 

[අ.භා.0.()] 
 

ගුණ චමින්ද වි වේිංරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விக சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මුලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

පිළිබඳ විවරයානශආ  ද මටඅඩ  අනහස් කීපයක් ඉිනරිපඅඩ කකන්න 

අවරයස්ථාවරය ලබා  දම නීන ඔබතුමාට ස්තුතිවරයන්ත වරයනවරයා. අශේ 

රසන්න කණතුුන ඇමතිතුමා ශකින නලවරයා නඅඩ කථාවරයක් කි වරයා. 

හීබීයි  ශකින නලවරයා නන්ශන් කවුන  ශකින නීලශවරයන්ශන් කාශේන 

කියන කාකණය මම ශපන්වරයා ශනන්නේ  මුලාසනාරූඪ  නරු 

මන්ත්රීතුමනි. අන බලන්න  නේමන්පිල ඇමතිතුමා ළඟ සිටින 

කඩුගායම කවුන කියලා. නරු විමල් වීකවරයු  ඇමතිතුමා  ඒ 

වරයාශේම අපි කවරයනඅඩ නරු කකන කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා එතුමා ළඟ 

ඉන්නවරයා. 'මහින්න සුළඟ' ්කේභ කකලා ශේ ්ඩුක්වරය ශනශනන්න 

නීවරයීන්ත කීප කිරීමක් කකපු  ජාාතිකඅඩවරයශයන් යුතු  

විශේශීයකකණයට විරුේධ වූ නරු ඇමතිවරයරු තමයි ඒ. එනා  

විශේශික පාලනයට විරුේධ වූ  ඒ වරයාශේම එවරයීනි පාලනයකට 

ශහටඅඩ විරුේධ වරයන කඩුගායමක් තමයි ඒ.  ඒක මම නන්නවරයා. 

නේමන්පිල ඇමතිතුමාශනන් එනා අහපු ර ්නවරයලට නිර්භයවරය එතුමා 

ඒ කරුණු ඉිනරිපඅඩ කළා  මුලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි. 

එතුමාශනන් මම ඇහුවරයා  "ඇශමරිකන් පුකවරයීසිශය අශේ ශහෝ 

කාශේ හරි බලප මකට ඔබතුමා යටඅඩන?" කියලා. නේමන්පිල 

ඇමතිතුමනි   ඔබතුමා ඒ මතශආ සිටීම පිළිබඳවරය මම ඔබතුමාට 

නරු කකනවරයා.   අන්න එතීනින් තමයි ඔබතුමාට ශේ ඉන්ධන 

මිශල් ර ්නය ඇති කශළත.  රසන්න කණතුුන ඇමතිතුමනි  එතුමා 

අකීමීඅඩශතන් එශහම කි වරයා කියලා ඔබතුමා කියනවරයා. නීහී  

ඒක එතුමාට කියන්න කියපු ශනයක්. ඒක එතුමා අකීමීඅඩශතන් 

කියපු ශනයක්ය කියන කාකණයඅඩ ඒ මාධය සටහශන් තිුදණාය 

කියන එක අමතක කකන්න එපා  මුලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි. 

එශහමනේ  එතුමාට කවුන එශහම කියන්න කි ශ ? ඇයි එතුමා 

එශහම කියන්ශන්?  

අන කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට ශලො අ අර්ුදනයක් තිශබනවරයා. අපි 

නන්නවරයා  එතුමාශේ හඳහශන්අඩ තිශබනවරයා  ශේ පාලන වරය ශයන් 

එතුමා ශකොතීනන නතක ශවරයන්ශන් කියලා. නරු ඇමතිතුමනි  

අන්න ඒක නතක කකන්න තමයි ශපොශහොක ර ්නය අන නිර්මාණය 

කකලා තිශබන්ශන්. ඒක නතක කකන්න තමයි  නේමන්පිල 

ඇමතිතුමාට පහක නීහුශ . අන්න ඒක නතක කකන්න තමයි  නීන් 

නීඟිටලා ගිය විමල් වීකවරයු  මහඅඩමයාට පහක නීහුශ . ශේ 

 80ශනනාම අත උස්සන්ශන් කාටන කියලා  කියන්නේ  රසන්න 

කණතුුන ඇමතිතුමනි. නීන් ඔබතුමන්ලා කියනවරයා ශන්  ශේ 

වි ්වරයාස භුනය පකාජාය කකනවරයා කියලා. මතක තබානන්න  ශේ 

2049 2050 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

්ඩුක්ශ  ඊළඟ බීසිල් සුළඟ හමන්න අවරය ය වරයීග පිළිශවරයළ 

හනන්න අත උස්සන්ශන් නීති  එකඟ නීති කඳවුක බිඳින එකයි ශේ 

කකන්ශන්. ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ වරයීශ  ශඅඩරුම 

ඒකයි. ඔබතුමන්ලා හිතන්න එපා  නරු සජිඅඩ ශරතමනාස විපක්ෂ 

නායකතුමා මන්ත්රීවරයරු  2 ශනශන අ තියාශනන  ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය ශනනීල්ලා  ිනනන්න පුළුවරයන් වරයීග පිළිශවරයළක් හනයි 

කියලා. සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමාශේ ශමොශළන් සමගි ජාන 

බලශ නය ශමොකක්න පකාජාය කකන්ශන්? කාශේ ශහ දවරයන එතුමා 

ශපන්වරයන්න හනන්ශන්?  

නරු රසන්න කණතුුන ඇමතිතුමනි  පකාජාය කකන්ශන් කවුන? 

020( ද ශේ කශට් ජානාධිපති වරයනවරයා කියමින් නඟලන  

ඔබතුමන්ලාශේ කඳවුක පකාජාය කිරීම සඳහා කටයුතු කකපු 

මන්ත්රීවරයකශය අ තමයි නරු සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමා පකාජාය කශළත. 

ශඅඩරුශඩු නීඅඩනේ මම ශමශහම කියන්නේ. ඒ  ශමොකක්න  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි? ්ඩුක්ශ  මීළඟ ජානාධිපති 

අශේක්ෂකයා ශතෝකා අවරයසාන බවරය අපි නන්නවරයා. නීන් අපි සර්ට 

බීහී කියලා ඔේපු කළා ශන්. සර්ට බීරි නිසා ශන් පසුශපළ 

කඩුගායම ක  නහලා කි ශ   ඊළඟට ඉන්න විරමයා ඇවිල්ලා 

ශේවරයා කකයි කියලා.  ශේක ශකොශහොමඅඩ කකනවරයා; ශේක කකන්න 

ශවරයනවරයා. ශේ වි ්වරයාස භුනශයන් පසුවරය ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් එය 

කකන්න වරයනවරයා. නීඅඩනේ අක සානක කාරියවරයසේ මන්ත්රීතුමාශේ 

ශකින නීලශවරයනවරයා.  ඒකට තමයි කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා නීන් 

ශයෝජානාවරය ශනශනන්ශන්. මම ඒ නීන පසුවරය කථා කකන්නේ. 

කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා නීන් ශේ ්ඩුක්වරයට විරුේධවරය 

ශයෝජානාවරයක් ශනශනනවරයා කියන්ශන් ඇයි? උනය නේමන්පිල 

ඇමතිතුමාට එක්ශකන අ ශනන්ශන අ විරුේධ ශවරයන්න පුළුවරයන්. 

හීබීයි  ්ඩුක්වරය රැක නන්න ෑන   ශේ ්ඩුක්ශ  සමස්ත 

ඇමතිවරයරු හා මන්ත්රීවරයරු. එශහම නේ  සානක කාරියවරයසේ 

මන්ත්රීතුමාශේ ඔළුශවරයන් නීලවුණු කලිසම නලවරයා නමන්න තමයි 

කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා එනා වරයාශේ ශේ ශයෝජානාවරය ශනනාශ   

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි. ශමතුමන්ලා ්ඩුක්වරය ශේකා 

නන්න ෑන  කියලා ශහට අත උස්සනවරයා. එශහම ්ඩුක්වරයඅඩ එක්ක 

ඩීල් නහන විපක්ෂයක් අපට නීහී. සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමා 

එශහම නීහී. ඒ නිසා තමයි චමින්න විශේසිරි එතුමා ළඟ හිටශනන 

ඉන්ශන්.  

නරු උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමනි  ශේ කකන්න හනන්ශන් 

ශවරයන කාකණයක් ශනොශවරයයි. ඔබතුමාට තිශබන ශේ පාලන වරයීග 

පිළිශවරයළ  ඔබතුමාට යන්න තිශබන නමන නතක කකන්න අවරය ය 

වරයීග පිළිශවරයළ ක්රියාඅඩමක කකන්න තමයි  අමන්ත්රණකාරී ශලස ඒ 

කටයුඅඩත කශළත. අපි වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාශ  

නීඅඩනේ ඒ බවරය කටට එළි ශවරයන්ශන් නීහී. අපි  වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ශනනාශ  නීඅඩනේ ශේ ශේ පාලන  අමන්ත්රණය 

ශමොකක්න කියන කාකණය අන  කටටර ්නයක්  ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

නරු රසන්න කණතුුන ඇමතිතුමනි  ඔබතුමන්ලාශේ පීඅඩතට 

මන්ත්රීවරයරු  80ක් ඉන්නවරයා කියනවරයාශන්. අශේ පීඅඩතට ඉන්ශන් 

(3ශනනායි කියනවරයාශන්. අපි  ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය හකහා 

ඒ  80 ශනශනනා පකාජාය කකනවරයා කියන්ශන් ශමොකක්න?  බීසිල් 

කාජාපක්ෂ ඇමතිතුමාශේ ශේ පාලන  අමන්ත්රණය තමයි අපි අත 

උස්සලා පකාජාය කකන්ශන්. එශහනේ සජිඅඩ ශරතමනාස                  

මීතිතුමා ශමොකක්න කකලා තිශබන්ශන්? ඔබතුමන්ලා 

බලාශපොශකොඅඩතුශවරයලා ඉන්න. ඒ නායකයාශේ ශේ පාලන 

 අමන්ත්රණය ඔය පිල තුළින්ම පකාජාය කළා නේ  020( වරයනශකොට 

ශවරයන්ශන්අඩ ඔශේ පිශල්ම කඳවුකඅඩ එක්ක ඔශේ පිල  ශනනක යවරයන 

වරයීග පිළිශවරයළ සජිඅඩ පිල හනන  එකයි කියන කාකණයඅඩ  මතක 

තියා නන්න. කවුන  නීන් ශහ දශවරයන් ඉන්ශන්? කවුන  නීන් 

ශහ දශවරයන් ඉන්ශන්? සකේ ඇඳශනන නස් නඟින්න එපා 

මහඅඩත ශයෝ. [බාධා කිරීේ] යටට ඇඳලා නස ් නඟින්න. එශහම 

නහට නීේනාම ශහ දවරය ශපශනන්ශන් නීහී.  [බාධා කිරීේ] නරු 

රසන්න කණතුුන ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා ශපො ගක් ක  නහන්න 

ෑන  තමයි.  ශමොකන  ඔබතුමාට ිනස්්රික්කශයන් බලප මක් 

තිශබනවරයා ශන්. නරු උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට  අශේ නරු 

කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට  නරු විමල් වීකවරයු  ඇමතිතුමාට කකපු 

ශේවරයල් එක්ක බී දවරයාම ඔබතුමාට ශමොනවරයාන ශවරයලා තිශබන්ශන් 

නරු රසන්න කණතුුන ඇමතිතුමනි? ඔබතුමන්ලා නේපහ 

ිනස්්රික්කශආ උපන් මිනිස්සු; ඔබතුමන්ලා  නේපහ ිනස්්රික්කශයන් 

ශේ පාලනය ්කේභ කකපු මිනිස්සු. ඊළඟ අවුරුේන වරයනශකොට 

ඔබතුමාඅඩ ඉඳීවින නීේන කියන්න මම නන්ශන් නීහී. 

ශමතුමන්ලාටඅඩ නහනශකොට ඔබතුමන්ලාට 'සුේමා' මහඅඩතශයෝ. 

ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා පරිස්සමින් ඉන්න. එතුමන්ලාට ඔබතුමන්ලා 

වරයීනනඅඩ නීහී. එතුමන්ලාට ෑන  බලය. එතුමන්ලාට ෑන  

බලශයන් තමන්ශේ කටයුතු කක නන්නයි.  

මම උශේ අහන්න හිටපු අතුරු ර ්නයඅඩ අහන්න ශමය 

අවරයස්ථාවරයක් කක නන්නවරයා. සානක කාරියවරයසේ මන්ත්රීතුමනි  කනිල් 

විරමසිුහ මන්ත්රීතුමාට පින්සිේධ ශවරයන්න නීන් ඔබතුමාට 

නීලශවරයන්න පුළුවරයන්. ඔබතුමා ශකොච්චක කයිවරයාරු නීහුවරයඅඩ   

ශපොශහොට්ටුශ  එක නීට්ටක්වරයඅඩ  ඉතුරු ශවරයලා නීහී  ඔබතුමා  

ශවරයම්ශවරයන් නීඟිටින්න. ඔබතුමා  ශපොශහොට්ටුශ  මහ 

ශල්කේවරයකයා හීටියට ඔබතුමාශේ මතය පිළිනන්න ශකශනක් 

ශපන්වරයන්න ශකෝ.  "ඔ . අපි නේමන්පිලට විරුේධයි. නේමන්පිල 

කකපු ශේ වරයීරැිනයි. හීබීයි  කනිල් විරමසිුහ මන්ත්රීතුමා ශනශනන 

ශයෝජානාවරය නිසා  ්ඩුක්වරය ශේකා නන්න ෑන  නිසාඅඩ මම අත 

උස්සනවරයා" කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවරයන්. එශහම කියලා 

ඔබතුමා කලිසම ඇඳ නන්න. එශහම ශේ පාලන ඩීල් ශනන යන 

කවුරුවරයඅඩ සජිඅඩ පිශල් නීහී. සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමාඅඩ එශහම 

නීහී. නමුඅඩ  කියන්න උඅඩසාහයක් නකනවරයා. නීන් මාක 

අම්කේපාවරයක් ඇතිශවරයලා තිශබන්ශන්.  මහඅඩතශයෝ අපි හනන්න 

යන වරයීග පිළිශවරයළට ඩීල් නීහී.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි   සමහරු  අලියට කහිනවරයා; 

 අලියට ක  නහනවරයා. ඔය  අලියට ක  නහන ශහතතුවරය මම පස්ශසත 

කියන්නේ. ශහොකකේ තිශබනවරයා; වරයුචා තිශබනවරයා. ඒ ටික 

වරයහනන්න තමයි  අලියට ක  නහන්ශන්  මස් කටු ශලවරය කන්ශන්. 

කට ඇරිශයොඅඩ මට නම කියන්න පුළුවරයන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා 

පාක්ශ  ඉන්න. අපි ශේ පාලන වරය ශයන් විේශේ පඳුකට. නමුඅඩ 

වරයීදුශඩු හාවරයාට. එශහම නේ බීසිල් කාජාපක්ෂ ඇමතිතුමාශේ 

පළමුවරයීනි ශේ පාලන  අමන්ත්රණය සමගි ජාන බලශ නය 

ජායග්රහණය කකලා හමාකයි  ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි. අපි ඒ 

නීන හනවරයතින් සතුටු වරයනවරයා. කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමනි  හීබීයි  

ඔබතුමන්ලා පරිස්සේ ශවරයන්න. ඔබතුමන්ලාශේ ශේ පාලන 

නමන  ඔබතුමන්ලාශේ ශේ පාලන අනානතය පිළිබඳවරය බකපතළ 

අර්ුදනයක් තිශබනවරයා. නරු උනය නේමන්පිල ඇමතිවරයකයාට තිශබන 

ශකොන්න අශනක් මීති-ඇමතිවරයරුන්ට තිශබනවරයාන කියලා අපි 

අහනවරයා. විශේශිකයන්ට ශේ කට පාලනය කකන්න ඉග ශනනවරයාන 

කියන ර ්නය පිළිබඳවරය  කට හමුශ   සමාජාය හමුශ  තවරයඅඩ 

කතිකාවරයක් ඇති කිරීශේ අනහසින් තමයි අපි ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය ශනනාශ .  

පපුවරයට නහශනන  ශපොල් බ  ශපන්නාශනන  බී ලූම් 

ශපන්නාශනන  "අපි ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් කට හනනවරයා" කියපු 

අනමීතිතුමා ශේ සභාවරයට ඇවිල්ලා කියන්න  "අපි ජානතාවරයට සහන 

ශනන්න  බක් මිල අක් කකලා ජානතාවරයශේ බග පුකවරයන්න අවරය ය 

වරයීග පිළිශවරයළක් හනනවරයා" කියලා. එශහම කියන්ශන් නීහී. 

විපක්ෂයක් හීටියට අපි ජායග්රහණ කාශියක් ශේ වි ්වරයාස භුන 
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[නරු චමින්න වි ශේසිරි මහතා] 



2021 ූලලි    

ශයෝජානාවරය තුළින් අකශනන තිශබනවරයා. ඒක ඔළු ශනිජවරයලින් අපට 

ිනනන්න බීරි ශවරයයි. ඒක ඔළු ශනිජවරයලින් ජායග්රහණය ශනොකකයි. 

හීබීයි  ඔබතුමන්ලා දුන් ශපොශකොන්දු සුම් විසුම් කකලා නීන් 

යන්ශන් ශවරයන නමනක්ය කියන කාකණය සමාජායට පණිවුගයක් 

හීටියට ශපන්වරයා ශනන්න ලීබීම තුළින් සමගි ජාන බලශ නය 

ජායග්රහණය කක තිශබනවරයා  ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි.  

්ඩුක් පක්ෂශආ මන්ත්රීවරයරුනි  ඔබතුමන්ලා සතුටින් ඉන්න. 

හීබීයි  ඒක තවරය ටික කාලයයි. "සර්"ට බීරි ශවරයච්ච එක අපි 

"බීසිල් සර්"ශනන් බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා. කට හනනවරයා නේ 

කවුරු ශහෝ කමක් නීහී. හීබීයි  ශමතීන ඉන්න එක් 

මන්ත්රීවරයකය අට ශහෝ ඒ නීන වි ්වරයාසයක් ශනන්න පුළුවරයන්න? අශේ 

කශට් පවරයතින මේතිය අම්වරය එනා ඔබතුමන්ලා ශනනාපු තර්කය 

ශමොකක්න? එනා කි වරයා  "මහ බීු අශ  ඉන්න අධිපතිවරයකයා අඅඩසන් 

කකන ශනෝට්ටුශ  ේවිඅඩවරය පුකවරයීසිශයක් අඅඩසන් කකනවරයා. ඒ 

ේවිඅඩවරය පුකවරයීසියා අඅඩසන් කකන මුනල් ශනෝට්ටුශ  වරයලුවටභාවරයයක් 

තිශබනවරයාන?" කියලා. ඒ පිළිබඳවරය ඔබතුමන්ලා එනා ර ්න කළා. අන 

අපි අහනවරයා  වරයර්තමාන මුනල් ඇමතිවරයකයා අඅඩසන් කකන මුනල් 

ශනෝට්ටුවරයලට එවරයීනි ර ්නයක් නීේන කියලා. බන්දුල වටණවරයර්ධන 

ඇමතිතුමාශනන් මම උශේ අහන්න ගිශආ  ඒක මේතයම්ූලල 

ශනෝට්ටුවරයක්න කියන කාකණයයි. කන්න ෑන  වුණාම කබකශනොයා 

තලශනොයා කකශනන කන්න බලනවරයා. එශහම හිතාශනන කටයුතු 

කකන්න. ඔබතුමන්ලා නීන් ිනනනවරයා කියලා හිතාශනන කටයුතු 

කකන්න. ඒ ිනම්මම තමයි ඔබතුමන්ලාශේ පකාජාය කියන කාකණය 

මතක් කකමින් මශේ කථාවරය අවරයසන් කකනවරයා. ස්තුතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු සුසිල් ශරතමජායන්ත කාජාය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 

 3ක කාලයක් තිශබනවරයා.  

 

[අ.භා. 0.  ] 
 

ගුණ ුමිංේ වප්රේම යන්ත මහතා - (අධායාපන ප්රතිසගසවකරණ  

විවෘත විශවවවිදයාල හා ු රසවථ අධායාපන ප්රවර්ධාන රා ය 

අමාතයතුමා)  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிகரை யந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்கலலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொலலக்கல்வி 

கைம்பொட்டு இரொ ொங்க அலைச்சர்) 

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

අමාතයතුමන්ට එශකහිවරය විපක්ෂශයන් ඉිනරිපඅඩ කකපු වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය නීන අන අපි සාකච්ඡා කකනවරයා. අපි නීක්කා  විවිධ 

කිකකයන් ශේ නීන කරුණු නණනාවරයක් කි වරයා. මට ලීබිලා 

තිශබන ඉතාම සීමිත කාල සීමාවරය තුළ ඒ නීන පීහීිනලි කිරීමක් 

කකන්න ෑන . අපි කල්පනා කකන්න ෑන   "අන පවරයතින ශලෝක 

තඅඩඅඩවරයය  අශේ කශට් තඅඩඅඩවරයය  ජාාතයන්තක ශවරයළඳාම  

ශකොශහොමන ශගොලකයට සාශේක්ෂවරය රුපියශල් අනය ශවරයනස් ශවරයලා 

ගිශආ  එය ශකොශහොමන අපට බලප ශ " කියලා. මම ඉතා 

පීහීිනලිවරය ශේ කාකණය කියන්න ෑන . ශතල් සුස්ථාවරය හීදුශ   

  )0 වරයර්ෂශආ. එනා සිරිමාශවරයෝ බඩුගාකනායක මීතිනියශේ කජාශආ 

ටී.බී. ඉලුනකඅඩන මීතිතුමා   )  අුක 08 නකන පනත යටශඅඩ 

ශෂල්  කීල්ශටක්ස්  එශසෝ කියන ්යතන තුනම ජානසතු කකලා  

ඒ තුන ශවරයම්වරයට ශතල් සුස්ථාවරය නිර්මාණය කළා.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ නඅඩ අත ත තීන්දුවරය නිසා එනා 

ශිෂයඅඩවරය ලබාශනන ඇශමරිකා එක්සඅඩ ජානපනයට ගිය 

ශිෂයඅඩවරයධාරින්ශේ අධයාපනය හනාකන කාල සීමාවරයඅඩ අක් වුණා. 

ඒකට විවිධ අභිශයෝන ්වරයා. අභිශයෝන ්වරයාට ඒ තීන්දුවරය නඅඩතා. 

එශහම හනපු ශතල් සුස්ථාවරය   )0 වරයර්ෂශආ aviation bunkering 
පටන් නඅඩතා.   )( වරයර්ෂශආ ද ඒකාධිකාරි වරයයාපාකයක් වුණා. 

  )  වරයර්ෂශආ ද සපුනස්කන්න ශතල් පිරිපහදුවරයට 38 222 bpd -  

"bpd" කියන්ශන් barrels per day. ශබොකශතල් බීකල් 38 222ක් 

පිරිපහදු කකන එක තමයි මුලින් පටන් නඅඩශඅඩ. පසුවරය එහි ධාරිතාවරය  

වරයීිජ වුණා  බීකල්  2 222 නක්වරයා.   98 වරයර්ෂශආ Nylon - 6 Plant 
එක පටන් නඅඩතා. එහි අතුරු නිෂ්පානන නණනාවරයක් තිුදණා. 

ඉටිපන්නේ හීදුවරයා. නීේටා හීදුවරයා. ශමවරයීනි අතුරු නිෂ්පානන 

කකමින් තමයි ශතල් සුස්ථාවරය පවරයඅඩවරයාශනන ගිශආ. ඊට පස්ශසත 

ශමොකක්න වුශඩු? 022  වරයර්ෂශආ බලයට ්පු එක්සඅඩ ජාාතික 

පක්ෂ කජාය ඒ ්යතනය තුනකට කීක්වරයා. තුනකට කගලා 

තුශනන් එකක් සුස්ථාවරයට ඉතුරු කකලා  තුශනන් එකක් Indian 

Oil Corporation Limited එකට  දලා  තුශනන් එකක් 

වි අණන්න නාලා තිුදණා. බලන්න  022( - 022  වරයර්ෂවරයල P&L - 

profit and loss account එක. අශේ මහින්නානන්න ඇමතිතුමා ඒ 

ශවරයලාශ  power sector එශක් Deputy Minister. අශනක් 
පීඅඩශඅඩ හිටිශආ ශවරයල්නම මීතිතුමා. මම තමයි විෂයභාක ඇමති. 

022( - 022  වරයර්ෂවරයල P&L බී දශවරයොඅඩ රුපියල් බිලියන හතකක 

ලාභයක් තිුදණා. එනා ජාාලිය මීනනම තමයි සභාපති. එතුමා 

පරිපාලන ශසතවරයශආ ශජායෂ්ධ නිලධාරිශයක්. ඒ විධියට තමයි ශේ 

්යතනය පවරයඅඩවරයාශනන ගිශආ. ඊට පස්ශසත ශමොකක්න වුශඩු? ඒ 

්යතනය එශහම කීක්වරයාම Nylon-6 Plant එක 

ශපෞේනලීකකණය වුණා. ලිහිසි ශතල් පිළිබඳ කටයුතු කකපු 

කීල්ශටක්ස් ්යතනයඅඩ ශපෞේනලීකකණය වුණා. Bunkering 

කකන එකඅඩ ශපෞේනලික අු යට ගියා. Bunkering කකන එක 

ශපෞේනලික අු යට දුන්නාම එනා වරයාසුශේවරය නානායක්කාක 

මහඅඩමයා තමයි ඒකට විරුේධවරය උසාවි ගිශආ.  

ඊළඟට  Lanka Marine Services Private Limited එක 
පටන් නඅඩතා. ඒක ශජාෝන් කීල්ස්ලාට දුන්නා. ශතල් සුස්ථාවරය  

ලුකා විදුලිබල මඩුගලයට විදුලිය නිෂ්පානනය කකන්න සහනනායී 

මිලට ශතල් දුන්නා. අන විතකක් ශනොශවරයයි  එනා ඉඳලාම ඒ අයට 

සහනනායී මිලට ශතල් දුන්නා. ඉකානශයන් තමයි ඒකට match 

ශවරයන ශබොකශතල් ශනනාශ . ඒ   Iranian Light crude oil. 

ශමොකන  Iranian Light crude oilවරයල Sulphur content එක 

අක්යි. ඒ නිසා yield එක වරයීිජයි. අන yield එක සියයට 39ට 
අක්ශවරයලා තිශයන්ශන්.  02 2 ද ඇශමරිකා එක්සඅඩ ජානපනය පීනවූ 

embargo එක නිසා ඉකානශආ ශතල් අපට නන්න බීරි වුණා. 

අවරයසාන නී  ශනශක් නාස්තුවරය වරයන ශගොලර් මිලියන 093 තවරයම 

ශනවරයා නීහී. එය ශනවරයන්න තිශබනවරයා. මතක තබා නන්න  ශේ 

අභිශයෝනඅඩ එක්ක අපි එනා ශනොගනඟපු ්යතනය තමයි ශේ 

ශකොටස්වරයලට කග කගා දුන්ශන්. නමුඅඩ  0229 ද වි අණන්න තිුදණු 

ශකොටස්වරයලින් තුශනන් එක නීවරයත ශතල් සුස්ථාවරයට නඅඩතා  

මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමාශේ ්ඩුක්වරය. එනා වි අණන්න ගිය 

තුශනන් එකක ශකොටස ලබා නඅඩ නිසා තමයි  අන ශතල් 

සුස්ථාශ  තුශනන් ශනකක ශකොටස් කජායට තිශබන්ශන්.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  0228 ද ශහජින් නම්ශනම්වරය 

සේබන්ධවරය Citibank එකඅඩ සමඟ තිුදණු ්කවුශල් 

ශේරුේකකණශයන් අපි ිනම්වරයා. Standard Chartered Bank 
එකට ශගොලර් මිලියන )2ක් ශනවරයන්න වුණා. ඊළඟට  

ශකකවරයලපිටිය බලානාකයට low sulphur ශතල් නන්න  

ශකකවරයලපිටිශආ SPBM එක පටන් නඅඩතා කිශලෝමීටර් 8. ක් 

දුරින්. මහජාන බීු අශවරයන් ශගොලර් මිලියන )0ක ණයක්  

අකශනනයි අපි එය පටන් නඅඩශඅඩ. තවරයම අපි ඒ ණයයි  ශපොලියයි 

ශනවරයනවරයා  අල්ලපු ඉගමට පයිේපයක් නාලා  දලා. ශේ සියල්ලම 

සිදුශවරයලා තිශබනවරයා. අන ශවරයනශකොට ශමොකක්න තඅඩඅඩවරයය? ශේ 

ශවරයනතුරු අපට බීරි වුණා hydrocracking unit එක සවි 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

කකන්න. ඒකට ශගොලර් මිලියන 922කට වරයගා වරයීය වරයනවරයා. 

Harbour එශක් ඉඳලා එන නළ හතක අවුරුදු ( කට වරයගා පකණයි. 

ඔබතුමන්ලාඅඩ බලශආ හිටියා ශන්. නමුඅඩ  ඒ නළ හතක අ දශතන් 

සවි කකන්න බීරි වුණා. ඒ නිසා පීය 0(න් හිස් කකන්න ෑන  

ශතල් නීවරය හිස් කකන්නට පීය (8කට වරයගා නත වරයනවරයා. ඇයි  ඒ? 

Pressure එක bar 5ට වරයගා වරයීිජ කකන්න බීහී. වරයීිජ කශළොඅඩ  

පුපුකනවරයා. අපි ශේ සිය ද ශේවරයල් කළමනාකකණය කකන්න ෑන . 

ඔබතුමන්ලා මතක තබා නන්න  ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ශතල් 

මිල වරයීිජ වුණඅඩ  යේ ්ඩුක්වරයක් මිල පාලනය කකන්ශන් ජානතාවරය 

ශවරයත ඒ බක ශනොයන්නයි. හීබීයි  අවරයසානශආ ශතල් සුස්ථාවරයට 

තමයි එහි පාක්වරය විඳින්න වුශඩු.  

ශලෝකශආ වරයීිජශයන්ම ශතල් trading කකන කටක් තමයි 
තුර්කිය. හීබීයි  තුර්කි ්ඩුක්වරය ශතල්වරයලින් නන්ශන් සියයට 

සියයට (0ක බේනක්.  ශතල් සුස්ථාවරය ඒ බදු මුනල වරයීිජ කළා 

කියලා  ඒක ශතල් සුස්ථාශ  ලාභයක් ශවරයන්ශන් නීහී. ඒ profit 
එක තිුදණාට  බේන ශන වරයාට පස්ශසත ණය ටික ශනවරයා නන්නඅඩ 

බීහී. ඒක තමයි තඅඩඅඩවරයය. ඒ නිසා ශතල් මිල උච්චාවරයචනය 

ශවරයනවරයා. මට මතකයි  එක අවරයස්ථාවරයක ශතල් බීකල් එක ශගොලර් 

 0  නක්වරයා ඉහළ ගියා. ශේ කාකණා සියල්ලම බලප වරයා  ශතල් 

සුස්ථාශ  ශේ තිශබන ණය කන්නකාවරය හීශනන්නට. ණය 

එකතුශවරයලා  එකතුශවරයලා ණය කන්නකාවරයක් බවරයට පඅඩ වුණා. 

සුචාකක වරයයාපාකය හකහා ලීුදණු ශගොලර් බිලියන (. ක 

විශේ  විනිමය නීන් අශේ කටට ලීශබන්ශන් නීහී. සහකාන්ශේ 

රහාකය නිසා එක පාකක් සුචාකක වරයයාපාකය කගා වරයීටුණා. 

පවරයතින ශකොවි -   වරයසුනතය නිසා අවුරුදු ශනකක සිට සුචාකක 

වරයයාපාකය නීන් නීවරයත කගා වරයීටිලා. අපට ලීුදණු ශගොලර් බිලියන 

(. ක විශේ  විනිමය ්නායම අන අපට අහිමිශවරයලා තිශබනවරයා. 

ශතල් මිලින නන්න විශේ  විනිමය අවරය යයි. අපට රුපියල්   222 

ශනෝට්ටු අච්චු නහලා නීවරයක නාශනන ශනනිහින් ශතල් නන්න 

බීහී. ඒක ජාාතයන්තක ශවරයශළඳාම. අන මුළු ශලෝකශආම 

ජාාතයන්තක ශවරයශළඳාම පසුබ මට ලක්ශවරයලා තිශබනවරයා.  

පසු ගිය අවුරුේශේ මීන භානය ශවරයනශකොට ශතල් මිල අක් 

වුශඩු ඇයි? යුශකෝපාකකශආ ශකොවි  -    තුන්ශවරයනි රැල්ල 

හමාශනන ගියා. එතශකොට පරිශභෝජානය අක් වුණා  පරිශභෝජානය 

අක් ශවරයනශකොට ඉල් දම අක් වුණා. ඉල් දම අක් වුණු නිසා ශතල් 

මිල පහළ ගියා. ස්පාඤ්ඤය  ඉතාලිය වරයීනි යුශකෝපා කටවරයල් 

ශකොශකෝනා රැල්ශලන් ශනොග එනශකොට  recover ශවරයනශකොට  
්පහු ශතල් පරිශභෝජානය වරයීිජ වුණා. ඒ නිසා ශතල් මිල ඉහළ 

ගියා. නීන් ශීත ජතුවරය - Winter season - එනවරයා. ශීත ජතුවරය 

එනශකොට ්ශයඅඩ ඉල් දම වරයීිජ ශවරයනවරයා. ඉල් දම වරයීිජ ශවරයනශකොට 

මිල වරයීිජ ශවරයනවරයා. ශතල් සුස්ථාවරය ශේ තඅඩඅඩවරයයට පඅඩ ශවරයන්න 

ශලෝක තඅඩඅඩවරයය සහ අශේ කළමනාකකණ ර ්න කියන සියල්ලම 

බලපා තිශබනවරයා.  

මිල ූදත්රය නීන ශේ සභාශ  ද කථා වුණා.  ූදත්රයකට අම්වරය 

තමයි මිල හනන්ශන්. එහි ද සලකා බලන රධාන විචලයයන් හතකක් 

තිශබනවරයා. ශමොනවරයාන ඒ? ඒකක් තමයි  ශතල් බීකලයක මිල. ඒ 

විචලයය හීම තිස්ශසතම ශවරයනස් ශවරයනවරයා. එක්ශකෝ Singapore 

Platts, එශහම නීඅඩනේ Dubai Platts. ඊළඟට  අධි භාකය. අධි 

භාකය ශවරයනස් ශවරයනවරයා. ඒකඅඩ විචලයයක්. කාලය වරයීිජ 

ශවරයනශකොට අධි භාකය අක් ශවරයනවරයා  කාලය අක් නේ  අධි භාකය 

වරයීිජ ශවරයනවරයා. හීබීයි  අපි ශතල් නන්ශන් අඅඩපිට මුනලට 

ශනොශවරයයි  ණයට. ණයට නන්න ශකොට ශපොලියක් ශනවරයන්න 

වරයනවරයා. ඒ ශපොලිය තීකණය කකන්ශන් LIBO Rate එක අම්වරයයි.  

ශමොකක්න  LIBOR කියන්ශන්? LIBOR කියන්ශන් London 

Interbank Offered Rate එකට. ශේ තුනට එකතු ශවරයනවරයා  අශේ 

විශේ  විනිමය විචලය ශවරයන එක. එතශකොට මා සඳහන් කළ ශේ 

හතක රධාන විචලය  හතකක්. ශේකඅඩ එක්ක තමයි මිල තීන්දු 

කකන්ශන්. අපි උනාහකණයක් නඅඩශතොඅඩ  0202 ද ශතල් බීකල් 

එකක මිල ඇශමරිකාම් ශගොලර් 3).0)ක් ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ  

ඔබතුමා අමාතය ධුකය භාකනන්න කලින්. අධිභාකය තිබිලා 

තිශබනවරයා   .9(8ක්. ශපොලී අම්පාතය  .02යි.  020  නඅඩශතොඅඩ  

ජානවරයාරි ශතල් බීකලයක මිල ශගොලර් (8.3 යි  අධිභාකය  .)3යි; 

ශපොලිය වරයීිජශවරයලා තිශබනවරයා. එය සියයට 3ක් ශවරයලා තිශබනවරයා. 

ශේ ඔක්ශකෝම ඇවිල්ලා ශනොගබාන මිල. නීන් කි වරයා  ශනොගබාන 

මිල රුපියල් 8 යි කියලා. හරි  නීන් එය රුපියල්  (යි. ඒ මිලට 

එකතු කකන්න  VAT එක; ඒ මිලට එකතු කකන්න PAL එක; 

NBT එක තිුදණා නේ  එයඅඩ එකතු ශවරයනවරයා. ඒ වරයාශේම dealer 

commission  එක යනවරයා. ශේ ඔක්ශකෝම එකතු ශවරයලා එනශකොට 

රුපියල්   2කට වරයීිජ ශවරයනවරයා. එතීන ඉඳලා රුපියල්   ( එන්ශන් 

ශකොශහොමන? ඉතුරු මුනල ශමොකක්න? ඒක ජුව බේන. ඒ  බේශනන් 

කකන්ශන් ශමොනවරයාන? කාජාය ශසතවරයශආ ලක්ෂ  )කට පිජ ශනවරයන්න 

ෑන ;  විරාම වරයීටුේ ශනවරයන්න ෑන .  අන අපට ශකෝ ්නායේ? තීරු 

බදු නීහී. Excise Duty නීහී. VAT නීහී. ශකොවි     

තඅඩඅඩවරයය තුළ ්නායේ බදු එන්ශන් නීහී. එතශකොට කජාය ශේ  

කළමනාකකණය කිරීශමන් ජානතාවරයටයි බේන යන්ශන්. ශතල් මිල 

වරයීිජ කිරීම හකහා  නීවරයත කශට් ජානතාවරයටමයි ඒ මුනල් යන්ශන්. 

ශකොවි     පාලනය කකන්න  අතිශර්ක වියනේ නකන්න ් ද 

වරය ශයන් ශේ ඔක්ශකෝම එතීනටයි යන්ශන්. ඒ නිසා ශමතීන ද 

අපි කල්පනා කකන්න ෑන   ශමය පුේනලශය අශේ ෑන කමට 

කකපු වරයීිජවීමක් ශනොශවරයයි කියන එක. ශමය අන කාලශආ කශට් 

අවරය යතාවරයක්. ශමශහත විතකක් ශනොශවරයයි  ශවරයන කටවරයලඅඩ එශහම 

ශවරයලා තිශබනවරයා. සුචිත සහිත කටවරයල් තිුදණා. නමුඅඩ අපට 

එශහම තඅඩඅඩවරයයක් නීහී. ඒ නිසා ඉතාම පීහීිනලිවරය මම සඳහන් 

කකන්න ෑන   ශලෝකශආ ශකොවි     වරයසුනතය තුළ ශේක  

කළමනාකකණය ශනොවුශණොඅඩ තවරයඅඩ මිල වරයීිජ ශවරයන්න පුළුවරයන් 

බවරය. ඒක තමයි ශවරයන්ශන්.  

පුශකෝකථන  අම්වරය ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරයට 

විශේ  විනිමය උපයන්න පුළුවරයන් රම ශනකයි තිශබන්ශන්. එක 

රමයක් තමයි  නී වරයලට ශතල් ලබා දම - bunkering. ඊළඟ 
රමය තමයි  වටවරයන් යානාවරයලට ශතල් ලබා දම. සාමානයශයන් 

නවරයසකට ශතල් ලීටක මිලියනයකට වරයගා කටුනායක 

වටවරයන්ශතොටුපශළන් යනවරයා. නමුඅඩ අනවටවරයන් යානා කීයක් එනවරයාන? 

එනා ් නණන අන එනවරයාන? එතශකොට වටවරයන් යානාවරයලට ශතල් 

වි අණා විශේ  විනිමය ශහොයන එකඅඩ පහළ ගිහිල්ලා තිශබනවරයා. 

එතශකොට අන නී  එනවරයාන? අන නී  එන නණනඅඩ අක් ශවරයලා. 

ශමොකන  ්නයන අක් කකලා තිශබන නිසා එන කන්ශට්නර්  

නණන අක්යි. එතශකොට ශමොකන ශවරයන්ශන්? Bunkering තිුදණඅඩ 

අපට bunkering වරයලින් විශේ  විනිමය උපයන්න බීහී. ඒ නිසා 

මතක තියා නන්න ෑන   ලුකා ඛ්නිජා ශතල් සුස්ථාවරයට විශේ  

විනිමය උපයන්න තිශබන සිය ද අවරයස්ථා ඇහිරිලා තිශබනවරයාය 

කියන එක.  

ඒ වරයාශේම අපට උරුම ණය කන්නකාවරයක් තිශබනවරයා. විදුලි බල 

මඩුගලයට සහනනායී රමයට නීවි ශතල් ලබා දම තුළින්  Low-

Sulphur Diesel ශනනීල්ලා  දම තුළින්  මම හිතන්ශන් ශගොලර් 

බිලියන  22කට වරයීිජ රමාණයක් අය ශවරයන්න තිශබනවරයා. ඒකට 

ශමොකක්න ශවරයලා තිශබන්ශන්.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු කාජාය ඇමතිතුමා  ඔබතුමාට තවරය විනාිජ ශනකක කාලයක් 

තිශබනවරයා. 

2055 2056 

[නරු සුසිල් ශරතමජායන්ත මහතා] 



2021 ූලලි    

ගුණ ුමිංේ වප්රේම යන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிகரை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ශහොඳයි. 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ලුකා ඛ්නිජා ශතල් සුස්ථාවරය 

ලුකා බීු අශවරයන්  මහජාන බීු අශවරයන් ණය අකශනන ඒ ණයයි 

ශපොලියයි ශනකම ශනවරයන්න ෑන . නීන් අක සල්ලි recover 

ශවරයන්ශන් නීහී. මතක තියා නන්න  ශේ ඔක්ශකෝම accumulate 

ශවරයලා තිශබන්ශන්. මාස නණනක ද  අවුරුේනක ද ශනොශවරයයි  අවුරුදු 

නණනාවරයක සිට ශවරයනaccumulation එකක් ශේ. එශසත එකතුවීමක් 

තමයි ශමතීනට ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශේ තඅඩඅඩවරයය අපි 

ශඅඩරුේ අකශනන ශකොවි     තඅඩඅඩවරයය තුළ ශේ නීට ද  

කළමනාකකණය කකන්න ෑන .  දර්  කාලීන සීලසුේ තිශබන්න 

පුළුවරයන්.   Electric වරයාහන ශනන්වීශමන් ශහෝ වරයාහන ශනන්වරයන 

රමාණය අක් කිරීශමන් පරිශභෝජානය අක් ශවරයලා තිශබනවරයා. 

ශකොවි     එන්න කලින් සාමානයශයන් නවරයසකට consumption  

ශකොච්චක න? ශපල්  නීසලීන් ශටොන් ( 222යි. නීන් ශනොශවරයයි  

ඔබතුමා භාකනන්න කලින්. [බාධා කිරීමක්] ශටොන් 3 222  

   22යි. ශකොවි     එන්න කලින් වරයර්ෂයකට ශබොකශතල් 

්නයනය නළ වරය ශයන් ශගොලර් බිලියන 3අඩ   අඩ අතක. එතශකොට  

තවරයම තිශබන්ශන් ශබොකශතල් සඳහා පකණ refinery එක. අ දතින් 

refinery එකක් නාන්න ශකොච්චක කල් යනවරයාන? අවුරුදු පහක් 

යනවරයා.Modular system   ශනොශවරයයි නේ අවුරුදුපහක් යනවරයා. 

Modular system නේ   2 222bpd වරයලින් එහාට අන ගිහිල්ලා 

නීහී. ශටක්සාස්වරයල හනනවරයා. හීබීයි  අන ඒක නීහී.  මතක තියා 

නන්න ශලෝකශආ ශතල් සේපත නණනය කකලා තිශබනවරයා  අවුරුදු 

පනහකටයි රමාණවරයඅඩ ශවරයන්ශන් කියලා. ඒ නිසා ශෂල් න ස් එකට 

යනවරයා. ශේ සිය ද තඅඩඅඩවරය  එක්ක බලනශකොට ශේ තඅඩඅඩවරයය එක 

ඇමතිවරයකශය අට පාලනය කකන්න බීහී; කටකට පාලනය 

කකන්නඅඩ බීහී. සමස්ත ශලෝකශආ ජාාතයන්තක ශවරයළඳාමඅඩ 

එක්ක තමයි ශේ කාකණා බීඳී පවරයතින්ශන්. ඒ නිසා මම ඉතාම 

පීහීිනලිවරය කියනවරයා  ශේක විපක්ෂයඅඩ ශඅඩරුේ නත යුතුයි  අපි 

කවුරුඅඩ ශඅඩරුේ නත යුතුයි කියලා. ඒ නිසා ශේ ර ්නය එක 

පුේනලශය අට ලඝු කකන්න බීහී. අපි කටක් ජාාතියක් හීටියට ශේ 

ර ්නවරයලට මුහුණ ශනන්න ෑන ය කියමින් මශේ කථාවරය අවරයසන් 

කකනවරයා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  මීළඟට  නරු අජිඅඩ මාන්නේශපරුම මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිජ )ක කාලයක් තිශබනවරයා.  

 
[අ.භා. 3.28] 
 

ගුණ අිත ක මාන්න්පවපුණම මහතා 
(ைொண்புைிகு அ ித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ්ඩුක් පක්ෂශආ නිරුවරයත අන 

ශහළි ශවරයනවරයා. ශමොකන ශහතතුවරය? ශතල් මිල වරයීිජ වුණාට පස්ශසත 

එතුමන්ලා විවිධ විධියට ශචෝනනා කළා. උනය නේමන්පිල මීතිතුමා 

හී  ශකන්න සියයට  2කට වරයගා ඉන්ශන් ශපොශහොට්ටු පක්ෂශආ 

මන්ත්රීවරයරු. ඒ පක්ෂශආ ශල්කේවරයකයා කි වරයා  "ශතල් මිල නීුවූ 

ඇමති උනය නේමන්පිල අස්විය යුතුයි" කියලා. ඒ විධියට 

රසිේධිශආ රකා  කළා. එතශකොට අස්ශවරයන්න මිසක් ශතල් මිල 

අක් කකන්න කියලා කි ශ  නීහී. එශහම නීඅඩනේ ශේ මිලට 

සුශ ෝධනයක් ශනශනන්න කියලා කි ශ  නීහී. කි ශ   "උනය 

නේමන්පිල අස්විය යුතුයි" කියලායි. උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාඅඩ 

'ශේේ' එක ඇත හීරිශආ නීහී. උනය නේමන්පිල මීතිතුමා 

කියනවරයා  "මම රකා  කශළත කජාශආ ස්ථාවරයකය. එශහනේ හීේපිලා 

බලමු" කියලා. ඔන්න! ශපොශහොට්ටුවරයට  දපු අභිශයෝනය. හීේපිලා 

බලමු කි වරයා. අන අපට ශපශනනවරයා උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා 

ජායග්රහණය කකලා තිශබන බවරය.  ඔක්ශකොම අය නීන් කියනවරයා 

"ශතල් මිල වරයීිජ කකපු එක ශහොඳයි" කියලා. ඒක අන කාශලෝචිතයි 

කියනවරයා. ශේ තමයි කාලය මීවූ ශවරයනස. එශහමනේ ශමච්චක 

ශවරයලා එතුමන්ලා ක  නීහුශ   කිඹුල් කඳුළු ශහළුශ  ශබොරුවරයට න? 

කශට් ජානතාවරය කවරයට්ටන්න න? කශට් ජානතාවරය අන්නන්න න? 

ශපොශහොට්ටුශ  මහ ශල්කේතුමා ශපොශහොට්ටුශ  මන්ත්රීවරයරුන් 

එක්ක එකතු ශවරයලා "උනය නේමන්පිල අස්ශවරයන්න ෑන " කියලා 

ක  නීහ ා ශ  කාවරය කවරයට්ටන්න න? අන ශමන්න ශේ ශපොශහොට්ටුශ  

කට්ටිය ඔක්ශකොම එකතු ශවරයලා කියනවරයා  "නීහී  කාශලෝචිතයි" 

කියලා. "ශහොඳ නීහී තමයි. ඇමතිතුමා කකපු වරයී ශ  හරි. ශවරයන 

කකන්න ශනයක් නීහී" කියලා අන කියනවරයා. ශේ ශනොල්ලන් හීල  

වුශඩු ශකොශහොමන? එක ශවරයලාවරයක තවරයඅඩ ඇමතිවරයරු ටිකක් කි වරයා  

"බීසිල් කාජාපක්ෂ මීතිතුමා ්වරය නමන් වරයීශ  හරි" කියලා. 

ඒශකන් අනහස් කශළත  'උනය නේමන්පිල ශනෝධාභය 

ජානාධිපතිතුමාට පාලනය කකන්න බීහී. උනය නේමන්පිල  

මහින්න කාජාපක්ෂට පාලනය කකන්න බීහී. බීසිල් ්ශවරයොඅඩ උනය 

නේමන්පිල පාලනය කකයි. බීසිල් ්ශවරයොඅඩ වරයීශ  ශනොග යනවරයා.  

ශතල් මිල බස්සන්න ශවරයනවරයා. බීසිල් මීතිතුමා හිටියා නේ ශතල් 

මිල වරයීිජ ශවරයන්ශන් නීහී'  කියන එක. අපි විපක්ෂයක් වරය ශයන් 

ශේ ්ඩුක්ශ  තිශබන අශඳෝනාවරය නීන සලකා බී දවරයා. වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරය ශනනීල්ලා ඔන්න ඔය ශනොල්ලන්ට දුන්නා 

තීනක්. හරි වරයීග කකන්න. හෘනය සාක්ෂියට එකඟවරය ශකොන්න 

ශකළින් තියාශනන ඉන්න පුළුවරයන් ඇමතිවරයරු  මන්ත්රීවරයරු 

ශපොශහොට්ටු පක්ෂශආ ඉන්නවරයා නේ කටයුතු කකන්න.  ශේ තුළින් 

ශපොශහොට්ටු පක්ෂශආ ශල්කේවරයකයාශේ ඉඳලා සමස්ත කාජාපක්ෂ 

්ඩුක්වරයම පකානයි. එශහම නීඅඩනේ උනය නේමන්පිල මීතිතුමා 

ිනම්ේ. අන වරයනවිට ශේ අයට ශඅඩරිලා තිශයනවරයා ශේ නමන යන්න 

බීහී. අන හරි කියලා ශඅඩරිලා තිශබනවරයා. නීන් බීසිල් මීතිතුමා 

්වරයඅඩ ශතල් මිල අක් කකන්න විධියක් නීහී. අන ඒ තඅඩඅඩවරයයට  

පඅඩ ශවරයලා තිශබනවරයා.  

මම විශ තෂශයන්ම ශේ කාකණයඅඩ අහනවරයා. 0202 අවුරුේශේ 

බිලියන 39ක් -ඒ කියන්ශන් ශකෝටි 3922ක්- අප ලාභ ලීුදවරයා. 

ශලෝකශආ ශබොකශතල් මිල කවරයනාවරයඅඩ නීති විධියට අක් වුණා. 

ඩීසල්  ශපල් ලීටකයක් රුපියල් )2ට ශනන්න පුළුවරයන් නණනට 

ශබොකශතල් මිල අක් වුණා. නමුඅඩ  කශට් ජානතාවරයට ඒ සහනය 

දුන්ශන් නීහී. අපි ඇහුවරයා  "ඇයි සහනය ශනන්ශන් නීඅඩශඅඩ" 

කියලා.  සහනය ශනන්න  කියලා අපි කි වරයා. මිල ූදත්රය ක්රියාඅඩමක 

කළා නේ රුපියල් )2ට ඩීසල් ශනන්න පුළුවරයන්  රුපියල් )2ට 

ශපල් ශනන්න පුළුවරයන්. ඒ  නණනට මිල බීස්සා. හීබීයි  සහනය 

ශනන්ශන් නීතිවරය ශමොකන කශළත? සහනය ශනන්ශන් නීතිවරය ශේ 

ශනොල්ලන් එක එක කථා කි වරයා. ඇමතිවරයකයා කි වරයා  "අවුරුදු 

ශනකකට  අපි ශතල් මිල ශහොල්ලන්ශන් නීහී. අපි ඉන්ධන 

ස්ථායීකකණ අකමුනලක් ඇති කකනවරයා. ශේ සල්ලි බිලියන 39ම 

ඉන්ධන ස්ථායීකකණ අකමුනලට නානවරයා. ්ශයඅඩ ශතල් මිල වරයීිජ 

වුණඅඩ අපි ශේ  සල්ලි නාලා සහන ශනනවරයා" කියලා. අශන්  

ඇමතිතුමනි    ඉන්ධන ස්ථායීකකණ අකමුනශල් සල්ලිවරයලට ශමොකන 

වුශඩු? සුනාමි අකමුනලට වුණු ශේමන ශේකටඅඩ වුශඩු? ශකොවි  

අකමුනලට  වුණු ශේමන ශේකට වුශඩු? ඒවරයාට ශමොකක්න වුශඩු 

කියන එකට උඅඩතක ශනන්න. ඊට පස්ශසත ්ඩුක්වරය රකා  

කකනවරයා  "ඒක ඇඅඩත තමයි. සල්ලි වරයනයක් ඉතිරියි. අපි අධික 

ශලස ලාභ ලබනවරයා." කියලා.  අපි ශපල්  ඩීසල් මිල අක් 

කශළොඅඩ කශට් තරුණ තරුණියන් වරයාහන අකශනන කස්තියාදු 

නහන්න පටන් නන්නවරයා. ඒ නිසා අපි ශේ සහනය දුේපඅඩ  අහිුසක 

ජානතාවරයට ශනනවරයා කියලා  නීසට් එකක් නීහුවරයා. නීසට් එශක් 

කි ශ  ශමොනවරයාන? සීනි මිල අක් කකනවරයා. සීමන් මිල අක් 

කකනවරයා. අතයවරය ය ද්රවරයය අක් කකලා ජානතාවරය අතක ශබනා හරිනවරයා. 

ශතල් මිශල් වරයාසිය හීම මිනිශහ අටම -වරයාහනයක් නීති 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

මම්ස්සයාටඅඩ-  ශනනවරයා  කි වරයා. සුමාන ශනකයි ඒ නීසට් එක වරයීග 

කශළත. සහන නීතිවරය ගියා. ශේ ්ඩුක්වරය නීසට් නහන්න 

රමුඛ්ශයෝශන්. නීහුවරයා ශපොල් ශනිජයට නීසට් එකක්. ශපොල්  

ශනිජශආ වරයටකවුම මනින්න කියලා නීසට් එකක් නීහුවරයා. අශන් 

ශනයියශන්! නවරයස් කීය න?  හාල්වරයලට නීසට් එකක් නීහුවරයා. වරයීගක් 

වුණාන? නීහී. ඒ නිසා මම කියනවරයා ඒ නීසට් නීහිල්ලටඅඩ ඒක 

තමයි වුශඩු කියලා. නීන් අශේ ඇමතිතුමා කියනවරයා  "පාක්යි" 

කියලා. අපි නන්නවරයා නරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමන්ලා සුස්ථාවරය තුළ 

ශසතවරයකයන්ට මාසයකට රුපියල් ශකෝටි ශනකකට වරයීිජය අතිකාල 

 දමනා ශනවරයනවරයා කියලා. ඇයි ශේක කළමනාකකණය කක නන්න 

බීරි? Private bowsersවරයලට මාසයකට රුපියල් මිලියන ( 2කට 

වරයගා ශනවරයනවරයා. Sri Lanka Railways පාවිච්චි කකලා ශතල් ටික 

අකශනන යන්න බීරි ඇයි? ඒ වරයාශේ වරයීග පිළිශවරයළකට යන්ශන් 

නීඅඩශඅඩ ඇයි? ඔබතුමා 020  ජානවරයාරි මාසශආ ශසතවරයකයන් 022ක් 

නඅඩතා. ඒ අයට රුපියල්  2 222  රුපියල් )2 222 නණශන් පිජ 

ශනවරයනවරයා. ඒ අය තවරයම ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරයට 

අිජය තියලාඅඩ නීහී. ඔබතුමා ශකොළ  ිනස්්රික්කශයන් 

ශසතවරයකයන් 022ක් Ceylon Petroleum Corporation එකට නීේමා. 

ඒ ශනොල්ලන් ශනනක ඉඳලා මාසයකට රුපියල්  2 222  )2 222 

නණශන් පිජ නන්නවරයා. ශකෝටි  0ක් පමණ මාසයකට නාස්ති 

කකනවරයා. ශේ ්යතනය පාක් ලබනවරයා කියලා ඔබතුමා නන්නවරයා 

නේ ශසතවරයකයන් 022ක් බඳවරයා නඅඩශඅඩ කාශේ වුවරයමනාවරයටන? 

ශමොනවරයා කියලාන නඅඩශඅඩ? ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාශ  

ශසතවරයකයන්ශේ පිජය සියයට 0 කින් වරයීිජ කළා. ශේ කශට් 

අහිුසක  දුේපඅඩ ජානතාවරයට කන්න නීහී  ශබොන්න නීහී  ඔවුන්ට 

තිශබන කස්සාවරය නීති ශවරයලා  පිජශයන් භානයයි හේබ ශවරයන්ශන්. 

ශමවරයීනි තඅඩඅඩවරයයකට වරයීටිලා ඉන්නශකොට ඔබතුමා ලුකා ඛ්නිජා 

ශතල් මේතිනත සුස්ථාශ  ශසතවරයකයන්ශේ පිජය සියයට 0 කින් 

වරයීිජ කළා. ශේ ්යතනය පාක් විඳිනවරයා කියලා ඔබතුමා නන්නවරයා 

නේ  ශේ වරයාශේ පියවරයකක් නඅඩශඅඩ ඇයි කියලා මම විශ තෂශයන්ම 

අහනවරයා. 

ඒ විතකක් ශනොශවරයයි  Hydrant Dispensers හතකක් ශකෝටි 

 8කට වරයගා වියනේ කකලා ශනනීල්ලා කටුනායක තිශබනවරයා.  ඒවරයා 

යහ පාලන ්ඩුක්වරය කාලශආ ශනනාශ . නමුඅඩ  ඔබතුමාට පුළුවරයන් 
ඒ නීන පරීක්ෂණයක් කකන්න. ශකෝටි  8ක් වරයටිනා එම කථ 

ිනකන්න නමන්ශන් නීතිවරය එක්ශකෝ වරයීගට නන්න. එශහම නීඅඩනේ 
පරීක්ෂණයක් කකන්න  කවුන ශේවරයා ශනනාශ   ශමොකක්න වරයීරැේන 

කියලා බලන්න. ඔබතුමන්ලා ශේවරයා කියලා  ශන් බලයට පඅඩ 
වුශඩු. පාස් අ ඉරිනා රහාකකයන්  මහ බීු අ ශකොල්ලකරුවරයන් 

අල්ලනවරයා කි වරයා. අන ඒ ශමොනවරයඅඩ නීහී.   

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අපි නන්නවරයා ශේ වි ්වරයාසභුන 

ශයෝජානාවරය  පකාජාය වරයන බවරය. ඒශක් ර ්නයක් නීහී. ශමොකන  අපි 
නන්නවරයා ශහොරු ශවරයන ශවරයනම කඩුක් වුණාට එක ශහොශකක් අල්ලා 

නඅඩතාට පස්ශසත ශහොරු ටික එකතු ශවරයනවරයා කියලා. ශමොකන   
තමන්ශේ ශහොකකේ ටිකඅඩ අහුශවරයයි කියලා බය නිසා. ශහොරු 

ශවරයන ශවරයනම කඩුක් ශවරයනවරයා. ඒශක් ර ්නයක් නීහී. හීබීයි  එක් 
ශකශනක් අහු වුණු නමන් ඔක්ශකොම සමඟි ශවරයනවරයා. අන්න! ඒක 

ශමතීන දඅඩ ශවරයනවරයා කියලා අපි ශහොඳටම නන්නවරයා. ඒ නිසා ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනන ඒශේ පකමාර්ථය ජායග්රහණය 
කිරීමම ශනොශවරයයි. කටට ශේ ්ඩුක්ශ  නිරුවරයත ශහළි කිරීමඅඩ 

ශමහි එක් අකමුණක් බවරය පීහීිනලි කකමින් මා නිහඬ ශවරයනවරයා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  මීළඟට  නරු මහාචාර්ය තිස්ස විතාකණ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිජ අටක කාලයක් තිශබනවරයා.  

ඊට ශපක  කවුරුන් ශහෝ නරු මන්ත්රීවරයකය අ ්ලාසනය සඳහා 

නරු ෂාණක්කියන් කාජාපුඅඩතිකන් කාසමාණික්කේ මන්ත්රීතුමාශේ 

නම ශයෝජානා කකන්න. 

 

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  "නරු ෂාණක්කියන් 

කාජාපුඅඩතිකන් කාසමාණික්කේ මන්ත්රීතුමා නීන් ්ලාසනය නත 

යුතුය" යි මා ශයෝජානා කකනවරයා. 
 

ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ වහේෂා විතානවේ මහතා මූලාසනවයන් ඉව ක 

වූවයන්  ගුණ ෂාණක්කියන් රා පු කතිරන් රාසමාණික්කපත මහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு கஹசொ விதொனகக அவர்கள் 
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு சொணக்கியன் 

ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம் அவர்கள் தலலலை வகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and 

THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN RASAMANICKAM 
took the Chair. 
 

[අ.භා. 3.  ] 
 

ගුණ (මහාචාර්ය) තිසවස විතාරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) திஸ்ஸ விதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි, ඛ්නිජා ශතල් මිල වරයීිජ කිරීමට 

සිදුවීම නීන අපි කවුරුඅඩ කනනාටු ශවරයනවරයා. ශේ නීන මම නරු 

ඇමතිතුමාශනන් අහනශකොට එතුමා පීහීිනලි කක දුන්නා, "ශවරයනඅඩ 

මාර්නයකට යන්න සිදු වුණා නේ, මීට වරයගා බකක් ජානතාවරයශේ 

කකපිට වරයීශටනවරයා, ශේක අක්ම බක වරයන නිසා ශමය ශතෝකා ශනන 

තිශබනවරයා" කියලා. නමුඅඩ, ජානතාවරයඅඩ, මුළු කටඅඩ, ශලෝකයඅඩ 

ඉතාම අපහසු ්ර්ිකක තඅඩඅඩවරයයකටයි මුහුණ ශනමින් සිටින්ශන්. 

ශේ තඅඩඅඩවරයය හකහා ්හාක ද්රවරයය මිල වරයීිජ ශවරයලා තිශබන බවරය අපි 

නන්නවරයා. බක් මිල හීම පීඅඩශතන්ම වරයීිජ ශවරයලා තිශබනවරයා. ශේ 

්කාකයට වියනම වරයීිජවීම ජානතාවරයට ස ශහන පහකක්. 

ශේ අවරයස්ථාශ   මම ්ඩුක් පක්ෂශආ මන්ත්රී ශකන අ 

හීටියටඅඩ, ලුකා සම සමාජා පක්ෂශආ සාමාජිකය අ හීටියටඅඩ ශේ 

්ඩුක්වරය නඅඩ තීන්දුවරය නීන නීවරයත වරයකක් සලකා බලන්නය කියා 

ඉතා ෑන කමින් ඉල්ලීමක් කකනවරයා. ශේ ශතල් මිල වරයීිජ වීම නිසා 

ජානතාවරයශේ නමන් වියනේ, -රවරයාහන වියනේ- භාඩුග සඳහා යන 

වියනේවරයලඅඩ වරයීිජවීමක් සිේධ ශවරයලා තිශබනවරයා. ශමවරයීනි ර ්න 

සලකා අපි යේ ශයෝජානා ඉිනරිපඅඩ කකනවරයා සලකා බීලීම සඳහා. 

එකක් තමයි වරයාණිජා වරයාහනවරයලට -බස් කථ ශවරයන්න පුළුවරයන්  

ශලොරි කථ ශවරයන්න පුළුවරයන්  ත්රී වීලර් ශවරයන්න පුළුවරයන්- අවුරුදු පතා 

අය කකන බේන අක් කකන්නය කියලා අපි ඉල්ලීමක් කකනවරයා. 

එශහම කශළොඅඩ රවරයාහනය පීඅඩශතන් සාමානය ජානතාවරයශේ 

වියනම අක් කකන්න පුළුවරයන් ශවරයයි. එශහම කකනවරයාඅඩ එක්කම 

අශනක් පීඅඩශතන් ශේ නණන පියවරයන්ශන් ශකොශහොමන කියලාඅඩ 

බලන්න ශවරයනවරයා. ඒක කිරීමට සුශඛ්ෝපශභෝගි වරයාහන භාවිත කකන 

අයශේ වරයාහන ලියාපිනුචි කකන අවරයස්ථාශ  ද වරයීිජපුක බේනක් අය 

කකන්න කියලා අපි ශයෝජානා කකනවරයා. සමහක විට සුශඛ්ෝපශභෝගි 

වරයාහනවරයල නමන් කකන්ශන් එක් ශකශනක් විතකයි. ඒ වරයාශේම 

ඉන්ධන වි ාල රමාණයක් නහනය ශවරයනවරයා. ඒ නිසා ශේ නණන 

පියවරයා නීමේම සඳහා අපි සුශඛ්ෝපශභෝගි වරයාහනවරයලට ශලො අ බේනක් 

නියම කළ යුතුයි. උනාහකණයක් හීටියට එවරයීනි වරයාහන ලියාපිනුචි 

කකනශකොට වරයීිජපුක බේනක් -රුපියල්  2 222ක්   22 222ක් 

වුණඅඩ කමක් නීහී.- අය කකන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කකනවරයා.  
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[නරු අජිඅඩ මාන්නේශපරුම මහතා] 



2021 ූලලි    

ඒ එක්කම  පිරිපහදුවරය නීනඅඩ අපි කල්පනා කකන්න ෑන . 

නීනට තිශබන පිරිපහදුවරය පීකණියි  ඒක repair කකන්න ශලො අ 

වියනමක් යනවරයා කියනවරයා. එශහනේ අ දඅඩ පිරිපහදුවරයක් 

අතයවරය යයි. ඒ වරයීග පටන් නන්න සීලසුේ තිුදණා. නමුඅඩ  ඒවරයා 

ක්රියාඅඩමක ශවරයලා නීහී. ඒවරයා ඉක්මනට ක්රියාඅඩමක කකලා ශහොඳ 

නවීන පිරිපහදුවරයක් ඇති කළ යුතුයි. ඒ කියන්ශන් ශවරයන ශවරයන 

මාර්නවරයලින් ශබොකශතල් ලබාශනන -ඉකානශයන් ශවරයන්න පුළුවරයන්  

ශසෞින අකාබිශයන් ශවරයන්න පුළුවරයන්- ඒ තුළින් අපට අවරය ය ඉන්ධන 

ලබා නඅඩශතොඅඩ  වියනම   තවරයඅඩ අක් කකන්න පුළුවරයන් ශවරයයි. එශහම 

කකනවරයාඅඩ එක්කම අනානතය නීනඅඩ අපි කල්පනා කකන්න ෑන . 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තවරය විනාිජ ශනකක කාලයක් 

තිශබනවරයා.  

 

ගුණ (මහාචාර්ය) තිසවස විතාරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) திஸ்ஸ விதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ශහොඳයි.  

භාඩුග රවරයාහන වියනේ සහ ජානතාවරයශේ නමන් වියනේ අක් 

වරයන්ශන් දුේරිය භාවිතශයන්  කියලා ශලෝකශආ පිළිශනන 

තිශබනවරයා. Electric trains නේ වරයගා ශහොඳයි. දුේරිය ශසතවරයය 

ශහොඳට ිනයුණු කිරීම තුළින් නමන් වියනමඅඩ අක් ශවරයනවරයා. ඒ 

වරයාශේම බක් රවරයාහනය කිරීමඅඩ අක් වියනමකින් කකන්න පුළුවරයන්. 

නීන් කාත්රී කාලශආ  දුේරිය ධාවරයනය කකන්ශන් නීහී. ඒ නිසා කාත්රී 

කාලශආ ද පහසුශවරයන් බක් රවරයාහනය කකන්න පුළුවරයන්.  

ඒ එක්කම ජානතාවරයශේ අවරය යතා සපයන ්යතන පුළුවරයන් 

තකේ ළඟ ළඟ පිහිටුවරයන්නඅඩ අපි කටයුතු කකන්න ෑන . 

උනාහකණයක් හීටියට සශතොස  සමුපකාක වරයීනි ්යතන ිනයුණු 

කකලා ඒ ්යතනවරයල  ාඛ්ා කට වරයටා ඇති කකන්න ෑන . එතශකොට 

දුකට නමන් කකන්න ෑන  නීහී  ජානතාවරයට අවරය ය ශේ පහසුශවරයන් 

ලබා නන්න පුළුවරයන්. ඒ සඳහා වරයන සීලසුේ තිශබනවරයා. අනානතය 

පිළිබඳ යේ නීක්මක් පනනේ කකශනන අප එම සීලසුේ නීන් 

ඉඳලාම ක්රියාඅඩමක කශළොඅඩ  පරිසක දූෂණයඅඩ අවරයසන් වරයනවරයා 

වරයාශේම  නමන් වියනම නීරීමඅඩ නතක ශවරයයි කියා මම හිතනවරයා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 නරු ශේ.සී. අලවරයතුවරයල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ )ක 

කාලයක් තිශබනවරයා.  

 
[අ.භා. 3.0(] 
 

ගුණ වේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(ைொண்புைிகு க .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අප අන කථා කකන්ශන් උනය 

නේමන්පිල අමාතයවරයකයා සේබන්ධශයන් ශනන ් වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය නීනයි. ඒ නීන අනහස් නීක්වූ ්ඩුක් පක්ෂශආ 

ඇමතිතුමන්ලා  මන්ත්රීතුමන්ලා ශබොශහෝ ශනන අශේ කථා ඇසුවරයාම 

එක ශවරයලාවරයකට අපට හිශතනවරයා  ඒ කථා කශළත මීට සති 

ශනකතුනකට ඉස්ශසල්ලා මාධය හකහා කථා කළ අයම න කියලා. 

ශමොකන  නීනට සති ශනක තුනකට ඉස්ශසල්ලා ඒ අයම මාධය 

හකහා කථා කකමින්  ඉන්ධන මිල වරයීිජ කිරීශේ තීන්දුවරය සහමුලින් 

වරයීරැින තීන්දුවරයක් හීටියට ශපන්වරයනවරයා අපි නීක්කා. ඒ අය 

නේමන්පිල ඇමතිවරයකයාට ශචෝනනා කළා. එශහම ශචෝනනා කශළත 

එක්ශකශන අ  ශනශනශන අ ශනොශවරයයි. ්ඩුක්ශ  ශබොශහෝ 

ශනශනක් එශහම ශචෝනනා කළා. ඊට සති ශනක තුනකට පස්ශසත අන 

ඒ අයම කියනවරයා  නන්න ෑන  තීන්දුවරයක් තමයි ශේ අකශනන 

තිශබන්ශන් කියා.  

නේමන්පිල ඇමතිතුමා මශේ පාසල් මිත්රශයක්. අපි ශනශනනා 

එක පාසශල් ඉශනන නඅඩශඅඩ. නරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට ශලො අ 

අභිශයෝන නණනාවරයක් ් බවරය අපි නීක්කා. එක ශවරයලාවරයකට අපට 

හිතුණා  ඔබතුමා තනි ශවරයලාන කියලාඅඩ. ශමොකන  ශ්රී ලුකා 

ශපොදුජාන ශපකමුශඩු මහ ශල්කේවරයකයා ලිපියක් එ වරයා   ශතල් මිල 

වරයීිජ කිරීම නිසා බල ක්ති ඇමතිවරයකයා ඉල්ලා අස් ශවරයන්න ෑන  

කියා. ලිපි එහාට ශමහාට හුවරයමාරු වරයනවරයා අපි නීක්කා. ඊශආ වරයන 

ශකොට ශ්රී ලුකා ශපොදුජාන ශපකමුශඩු ශල්කේවරයකයා කි වරයා  "මම 

ශේ ලිපිය යී ශ  සිය ද ශනනාඅඩ එක්ක සාකච්ඡා කකලා" කියා. 

තනිශයන් ශනොශවරයයි  එය යවරයා තිශබන්ශන්. එශහම නේ  අපට 

පීහීිනලියි  ඉන්ධන මිල වරයීිජ කශළත කාජාපක්ෂවරයරුන් ශනොවරය 

නේමන්පිල ඇමතිවරයකයායි කියා කශට් ජානතාවරයට ශපන්වරයන්න ශ්රී 

ලුකා ශපොදුජාන ශපකමුශඩු ශල්කේවරයකයාට විතකක් ශනොවරය  ඒ 

හීම ශකන අටම ෑන  ශවරයලා තිුදණු බවරය. ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය නීන ්ඩුක්වරය කකන කථාවරයලින් අන ඔේපු ශවරයලා 

තිශබනවරයා  ඉන්ධන මිල වරයීිජ කකන්න ශේ සමස්ත ්ඩුක්වරයම -

්ඩුක්ශ  හීම ශකනාම- හවුල් කියන එක.  

අපි පීහීිනලිවරය කියන්න ෑන   02   වරයර්ෂයට ඉස්ශසල්ලා 

මහින්න කාජාපක්ෂ කජාය පීවරයීති කාලශආඅඩ ඉන්ධන මිල 

සේබන්ධශයන් ර ්න නණනාවරයක් ඇති වූ බවරය. ශේ කශට් ජානතාවරයට 

ඒවරයා අමතක නීහී. ශේ කශට් ජානතාවරය ශරතෂ්ධාධිකකණයට 

ගිහිල්ලා ඉන්ධන මිල අක් කකන්න කියලා ඉල්ලීේ කළාම 

ශරතෂ්ධාධිකකණය තීන්දු දුන්නා  ශේ කශට් ඉන්ධන මිල අක් 

කකන්න කියලා. ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඉන්ධන මිලඅඩ එක්ක 

සුසන්නනය කකලා ශේ කශට් ඉන්ධන මිල නණන් අක් කකලා 

ශනන්න කියලා කි වරයා. නමුඅඩ එශහම කශළත නීහී. එශහම අක් 

මිලට ශතල් ශනො දපු නිසා හලාවරයත ධීවරයකයන් පාකට බීහීපු හින්නා 

තමයි ඒ ධීවරයක ජානතාවරයට -ඇන්තමේලාට- ශවරයිජ තීුදශ . ශතල් මිල 

වරයීිජ කිරීම සේබන්ධශයන් එවරයීනි ඉතිහාසයක් ශමතුමන්ලාට 

තිශබනවරයා.  

අන කශට් ජානතාවරය ඉතාම අමාරුශවරයන් ජීවරයඅඩ ශවරයන්ශන්. අපි ඒක 

කියන්න ෑන  නීහී. ඊශආ ශපශර්නා මුනල් ඇමතිවරයකයා රාශේශීය 

සභාශ  මන්ත්රීවරයරුන්  සභාපතිවරයරුන් ශනන්වරයා කියා තිුදණා  "තුන් 

ශ ලක් කන්න බීරිවරය  එක ශ ලක් කාලා ජීවරයඅඩ ශවරයන ශනොගක් අය 

ශේ කශට් ඉන්නවරයා" කියලා. ලේජාා ශවරයන්න ෑන . කාජාපක්ෂ 

කඩුගායම අවුරුදු විසි නණනක් ශේ කට පාලනය කළා. අන මුනල් 

ඇමතිවරයකයා තමන්ශේ පක්ෂශආ රාශේශීය සභා සභාපතිවරයරුන් 

ශනන්වරයා කියනවරයා  ශේ කශට් තුන් ශ ලක් කන්න බීරි කඩුගායේ 

නණනාවරයක් ඉන්නවරයා කියලා. ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  

ඒකයි අන තඅඩඅඩවරයය. අන තුන් ශ ලක් කන්න බීරි ජානතාවරයක් ශේ 

කශට් ඉන්නවරයා නේ  ශමශහම අසාධාකණ විධියට ඉන්ධන මිල වරයීිජ 

කළාම ඒ අයට ඒක ශකොශහොම නේ බලපාවින? ශතල් මිල වරයීිජ 

කළාම  එය හීම භාඩුගයකම මිල වරයීිජ ශවරයන්න ශහතතු වරයනවරයා. 

පාන් ශනිජශආ ඉඳලා හීම භාඩුගයකම මිල වරයීිජ ශවරයන්න ඒක 

ශහතතු වරයනවරයා. එම නිසා අන ශතල් මිල වරයීිජ කිරීම ඉතාම 

අසාධාකණයි. මා එශහම කියන්න ශහතතුවරයක් තිශබනවරයා. 0202 

වරයසශර් මුල්  භානශආ ශලෝක ශවරයළඳ ශපොශළත ශතල් මිල ශබශහවින් 

පහළ වරයීටී තිුදණා. ඒ ශවරයලාශ  අපි ්ඩුක්ශවරයන් ඇහුවරයා  "ශතල් 

මිල අක් ශවරයලා තිශබන ශේ ශවරයලාශ  එහි වරයාසිය ජානතාවරයට 

ශනනවරයාන  නීේන?" කියලා. ඒ ශවරයලාශ  ්ඩුක්වරය ශමොකක්න  

කි ශ ? ඒ ශවරයලාශ  ්ඩුක්වරය කි වරයා  "ශතල් මිල අක් වීශේ වරයාසිය 

අපි ශනනවරයා. අපි සීමන් ශනනවරයා; අපි පරිේපු ශනනවරයා." කියලා. 

2061 2062 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

සතියක්-ශනකක් එශහම දුන්නා. ඒකඅඩ සශතොස හකහා. ශතල් මිල 

අක් වීශේ වරයාසිය ජානතාවරයට දුන්ශන් නීහී. ඒ ශවරයලාශ  ඇමතිවරයරු 

කි වරයා  "ශතල් මිල අක් වීශේ වරයාසිශයන් ලීශබන මුනල් අපි ශවරයනම 

ගිණුමක තීන්පඅඩ කකලා එම මුනල් ශලෝක ශවරයශළඳ ශපො ශළත ශතල් 

මිල වරයීිජ වුණු ශවරයලාවරයට ශේ කශට් ජානතාවරයට සහන වරය ශයන් 

ශනනවරයා." කියලා. 

අන ඔක්ශට්න්- 0 ශපල් ලීටකයක් රුපියල් 02කින්  ඔක්ශට්න්-

   ශපල් ලීටකයක් රුපියල් 03කින් ් ද වරය ශයන් වි ාල 

නණන්වරයලින් වරයීිජ කකලායි තිශබන්ශන්. අන ශේ ශකොශකෝනා 

වරයයසනයඅඩ එක්ක තමන්ශේ කස්සා කකනන්න බීරිවරය  ්නායේ අහිමි 

ශවරයලා සිටින ජානතාවරයට ශේ ශතල් මිල වරයීිජ වීම නකා නන්න 

පුළුවරයන්න කියා අපි ්ඩුක්ශවරයන් අහනවරයා.  ශේ ්ඩුක්වරය  කශට් 

ජානතාවරය නීන හිතන්ශන් නීති ්ඩුක්වරයක්.  

්ඩුක්ශ  අය නීන් මහා ශලො අවරයට කියනවරයා  "අපි ශේ වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරය තුශනන් ශනකකින් පකාජාය කකනවරයා" කියලා. ඔ   

ඔබතුමන්ලාට ඒ ජායග්රහණය ලබන්න පුළුවරයන්. හීබීයි  ඒ 

පාර්ලිශේන්තුවරය ඇතුශළත. ශමතීනින් එළිශආ සිටින ජානතාවරය 

ශබශහවින් අසකණ ශවරයලා  ශේ කජායට විරුේධවරය අන පාකට බීහීලා 

-වරයසුනතයක් තිබිය දඅඩ පාකට බීහීලා- ශේ ්ඩුක්වරයට වි  ාල 

විශකෝධයක් නක්වරයනවරයා. ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය නීන කථා 

කකේ ද අපි පීහීිනලිවරය කිවරය යුතු කාකණයක් තිශබනවරයා. ශතල් මිල 

වරයීිජ කශළත ්ඩු ක්ශ  සිය දශනනා නීනශනන ශනොශවරයයි කියා 

්ඩුක්ශ  යේ පිරිසක් -එක කඩුගායමක්- කටට ශපන්වරයන්න 

හීදුවරයා. එශහම තමයි හීමශේම කකන්ශන්. ශේකඅඩ හරියට 

ශපොශහොක සේබන්ධශයන් ්ඩුක්වරය ශනන තිශබන තීකණය 

වරයාශනයි. ශතල් මිල වරයීිජ කිරීම සේබන්ධශයන් ජානාධිපති මාධය 

අු ය කි ශ  ශමොකක්න? ශතල් මිල වරයීිජ කිරීම ශේශීය ්ර්ිකකය 

නීුවීශේ පියවරයකක්  ද. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවරයසානයි. කථාවරය අවරයසන් කකන්න  

නරු මන්ත්රීතුමා.   

 
ගුණ වේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(ைொண்புைிகு க .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මට තවරය විනාිජයක කාලයක් ශනන්න  ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

ශතල් මිල වරයීිජ කකලා ශේශීය ්ර්ිකකය නුවරයන්ශන් 

ශකොශහොමන? එය ශේශීය ්ර්ිකකය නීුවීශේ පියවරයකක් කියලා 

තමයි ජානාධිපති මාධය අු ය කි ශ . මම තමුන්නාන්ශසතලාට 

කියනවරයා  කශට් ජානතාවරය තවරයඅඩ අන්නන්න ලීහීස්ති ශවරයන්න එපා 

කියලා. පසුගිය ජානාධිපතිවරයකණශආ ද  මහ මීතිවරයකණශආ ද ඇන්දුවරයා 

වරයාශේ කශට් ජානතාවරය අන්නන්න ලීහීස්ති ශවරයන්න එපා. කශට් 

ජානතාවරය ජීවරයඅඩ කකවරයන්න අවරය ය වරයීග පිළිශවරයළ ක්රියාඅඩමක 

කකන්න කියා අපි ්ඩුක්වරයට කියනවරයා.  ස්තුතියි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  නරු මහින්නානන්න අ දඅඩනමශේ අමාතයතුමා. 

ඔබතුමාට විනාිජ  3ක කාලයක් තිශබනවරයා.  

[අ.භා. 3.32] 
 

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා (කෘෂිකර්ම 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக - கைத்ததொழில் 

அலைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of 
Agriculture) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  විපක්ෂය බල ක්ති අමාතය 

නරු උනය නේමන්පිල මීතිතුමාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ඉිනරිපඅඩ කක තිශබනවරයා. මා ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය නීන කථා කකන්න කාලය නන්ශන් නීහී. ශමොකන  

අතිනරු ජානාධිපතිතුමා බල ක්තිය කියන විෂයයට ඉතාම නක්ෂ  

අවරයුක  ඒ විෂයය පිළිබඳවරය ශහොඳට අඅඩ නීකීේ තිශබන පරිණත 

අමාතයවරයකශය අ පඅඩ කක තිශබනවරයා. ඒ නිසා ශේ වරයසක පහක 

කාලය තුළ ඒ අමාතයතුමා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය 

ශකොශහතටන ශනන යන්ශන් කියන එක අපි නන්නවරයා. 

තමුන්නාන්ශසතලාශේ ඔය තර්කවරයල පීටශලන්න මශේ කාලය 

නාස්ති කකන්න මා බලාශපොශකොඅඩතු වරයන්ශන් නීහී. අපට නරු 

බල ක්ති ඇමතිතුමා නීන ශලො අ වි ්වරයාසයක් තිශබනවරයා. අතිනරු 

ජානාධිපතිතුමා ශේ විෂයය එතුමාට භාක දුන්ශන්  එතුමාට තිශබන 

අඅඩ නීකීේ  එතුමාශේ අවරයුකඅඩවරයය -ඒ සියල්ල- සීලකිල්ලට 

ශනනයි. එතුමා ඉිනරි කාලය තුළ ශේ අමාතයාු ය අශේ ක ජාශආ 

තිශබන ඉතාම සාර්ථකවරය ක්රියාඅඩමක වරයන අමාතයාු යක් බවරයට 

පඅඩ කකනවරයා.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

නීන කියන විට මට මතක් ශවරයනවරයා  අප ඒ කාලශආ රිසා  

බිනයු දන් හිටපු ඇමතිතුමාට විරුේධවරය ශනන ් වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය නීන. රිසා  බිනයු දන් හිටපු ඇමතිවරයකයාට විරුේධවරය 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාවරයාම එවරයකට සිටි මුස්ලිේ 

ඇමතිවරයරු ඔක්ශකොම ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ  රිසා  බිනයු දන් හිටපු 

ඇමතිවරයකයාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාවරයා 

කියලායි. මම නීන් අහනවරයා  ඒ ඉල්ලා අස් වුණු අය නීන් ශකොශහතන 

ඉන්ශන් කියලා. රිසා  බිනයු දන් මන්ත්රීතුමාශේ ශනනක හිටපු 

ශමශහකාරිය ගිනි තියාශනන මීරිලා  ද. ඒ නීරිය දූෂණය කකලා. ඒ 

නීරිය දූෂණය කකලා  ාතනය කකලා. ඒක ්කුචි ශවරයච්ච නමන් 

හිටපු ඇමතිවරයකයා ගිහින් බශආ ඉස්පිරිතාශල නීවරයතුණා. මම 

අහනවරයා  තමුන්නාන්ශසතලා නීන් ඒ නීන ශමොනවරයාන කියන්ශන් 

කියලා. තමුන්නාන්ශසතලාශේ මහා ශලො අ සමඟි ජාන බලශ නශආ  

පක්ෂ නායකශය අශේ ශනනක හිටපු ශමශහකාරිය දූෂණය කකලා  

 ාතනය කකලා. තමුන්නාන්ශසතලා අන ්ඩුක්වරය නීන කථා 

කකනවරයා. තමුන්නාන්ශසතලාට වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා නීන කථා 

කකන්න අන සනාචාකාඅඩමක අයිතියක් නීහී. තමුන්නාන්ශසතලාශේ 

මහා ශලො අ පුළුල් සන්ධානශආ පක්ෂ නායකශයක් අන වරයන කල් ඒ 

සිේධිය නීන කථා කළාන? අපි අහනවරයා  කබීර් හෂීේ මන්ත්රීතුමා 

ශකින ඇඳශනන න  ශේ නරු සභාශ  කථා කකන්ශන් කියලා. රිසා  

බිනයු දන් හිටපු ඇමතිවරයකයාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් 

ශනන ්වරයාම කබීර් හෂීේ මීතිතුමා එනා ඇමතිකශමන් ඉල්ලා අස ්

වුණා. අන කබීර් හෂීේ මන්ත්රීතුමා කථා කකන්ශන් ශකින ඇඳශනන න 

කියා මම අහනවරයා. තමන්ශේ පක්ෂ නායකශය අශේ ශනනක ඉන්න 

ශමශහකාරිය දූෂණය කක තිබිය දඅඩ කට වරයහශනන ඉන්න 

විපක්ෂයක් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ඉන්ශන්.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  රිසා  බිනයු දන් හිටපු 

ඇමතිවරයකයාට ශචෝනනා කීපයක්ම තිශබනවරයා. පාස් අ ඉරු ිනන 

රහාකයට විරුේධවරයඅඩ එතුමාට ශචෝනනා තිශබනවරයා. පසුගිය 

කාලශආ සශතොස හකහා රුපියල් බිලියන නණනක් වරයුචා කිරීම 

නීනඅඩ ශචෝනනා තිශබනවරයා  ද. කලින් කථා කකපු මන්ත්රීතුමා 

කි වරයා  "දූෂිතයන්ට තවරයම නඬුවරයේ දුන්ශන් නීහී" කියලා. 

ශපො ගක් ඉන්න නඬුවරයේ ශනනකල්. අපි ඔබතුමන්ලා වරයාශේ අසතය 
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[නරු ශේ.සී. අලවරයතුවරයල මහතා] 



2021 ූලලි    

නක් නමන්ශන් නීහී; න ක්කාකයන්ට කථා කකලා  නක් හනලා නක් 

නමන්ශන් නීහී. හරියාකාකවරය පරීක්ෂණ පවරයඅඩවරයලා  ඒ සිය ද 

ශතොකතුරු එක්ක තමයි අපි නක්වරය නමන්ශන්. අපි නක් නීේශමොඅඩ  

හරිම තමයි. ඒ හින්නා බය ශවරයන්න එපා. තමුන්නාන්ශසතලා කලබල 

ශවරයන්න ෑන  නීහී. ඒ නක් ටික ශවරයලාවරයට වරයීශටයි.  

ඒ පරීක්ෂණවරයලට අපි බලප ේ කකන්ශන් නීහී  අපි 

නක්කාකයන්ට කථා කකන්ශන් නීහී  අපි මේතිපතිතුමා ශේන්ශන් 

නීහී. තමුන්නාන්ශසතලාශේ විපක්ෂශආ ඉන්න පක්ෂ නායකශයක් 

වරයන රිසා  බිනයු දන් කියන මන්ත්රීවරයකයාට විරුේධවරය අන ශචෝනනා 

නණනාවරයක් තිශබනවරයා. මම සජිඅඩ ශරතමනාස මන්ත්රීතුමාට කියනවරයා  

පුළුවරයන් නේ රිසා  බිනයු දන් තමුන්නාන්ශසතලාශේ සන්ධානශයන් 

ඉවරයඅඩ කකන්න කියලා. එශහම කශළොඅඩ තමුන්නාන්ශසතලාශේ 

විපක්ෂය නියම විපක්ෂයක්. තමුන්නාන්ශසතලාශේ විපක්ෂය තුළ 

මහ ශලො අවරයට කථා කකන අය Group Meeting එශක් ද  රිසා ට 

විරුේධවරය කථා කකලා  එතුමා ඉවරයඅඩ කකන්න  කියන්න. ඉවරයඅඩ 

කකන්න බීහී. ඇයි? සමඟි ජාන බලශ නශආභාඩුගානාරික තමයි 

රිසා  බිනයු දන්. රිසා ශේ සල්ලිවරයලින් තමයි දුවරයන්ශන්  රිසා ශේ 

සල්ලිවරයලින් ජීවරයඅඩ ශවරයන්ශන්  රිසා ශේ වරයාහන ටික දුවරයන්ශන්. එම 

නිසා රිසා  කකිනවරයා හීශකන්න තමුන්නාන්ශසතලාට ශවරයන 

විකල්පයක් නීහී. වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය නිසා 

තමුන්නාන්ශසතලාට ශහට අනිේනා ශවරයන්ශන් ශමොකක්න කියලා 

තමුන්නාන්ශසතලා ශහොඳට මතක තියානඅඩශතොඅඩ ශහොඳයි කියන 

එක අපි නීවරයතඅඩ තමුන්නාන්ශසතලාට මතක් කකනවරයා. 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අන ශමම වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය ශනනීවිඅඩ තිශබන්ශන් ඉන්ධන මිල වරයීිජ කිරීම 

පිළිබඳවරයයි. මම තමුන්නාන්ශසතලාශනන් අහනවරයා  විපක්ෂය හීටියට 

අවරයුකවරයම ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාශ  ඉන්ධන මිල 

වරයීිජ වීම නිසාන  ජානතාවරය මත බදු  පීටවීම නිසාන  අවරයුකවරයම 

ජානතාවරයශේ පීඅඩශතන් හිතලාන කියලා. නීහී  තමුන්නාන්ශසතලා 

ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාශ  ්ඩුක්වරය ඇතුශළත පිපිරීමක් 

බලාශපොශකොඅඩතුශවරයන්.  

ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය කියවරයන්න ශකෝ. 

තමුන්නාන්ශසතලා ඉිනරිපඅඩ කක තිශබන වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාශ  

අශේ පක්ෂශආ මහ ශල්කේතුමාශේ නම තමයි මුලින්ම සඳහන් 

කකලා තිශබන්ශන්. අශේ පක්ෂශආ මහ ශල්කේවරයකයා විසින් කකන 

ලන රකා යක් පනනේ කකශනන තමයි තමුන්නාන්ශසතලා ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාශ . ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

නිසා ්ඩුක්වරය තුනට  හතකට කීිජලා විනා ශවරයයි කියලා 

තමුන්නාන්ශසතලා හිතුවරයා. ශේ වි ්වරයාස භුනය නිසා ්ඩුක්වරයට 

බහුතකය නීතිශවරයයි කියලා තමුන්නාන්ශසතලා වි ්වරයාස කළා. 

තමුන්නාන්ශසතලා ජානතාවරයශේ පීඅඩශතන් හිතලා ශනොශවරයයි  

මිනිසුන්ශේ බදු බක  බක් මිල නීන හිතලා ශනොශවරයයි  ශනෝධාභය 

කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාශේ ්ඩුක්වරය ඇතුළට ශබෝේබයක් නහලා 

ශේ ්ඩුක්වරය ශනකට  තුනට කගන්න පුළුවරයන් ශවරයයි කියලා හිතලා 

තමයි තමුන්නාන්ශසතලා ශේ වි ්වරයාස භුනය ශනනාශ . එම නිසා 

අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවරයා  ඔබතුමන්ලා ශනනා වි ්වරයාස භුනය 

නිසා ශේ සන්ධානය තවරයඅඩ  ක්තිමඅඩ වුණා කියලා. ඔබතුමන්ලා 

ඒක ශහොඳට මතක තබානන්න. ශපොිජ ශපොිජ ර ්න තිුදණා නේ 

ශේ වි ්වරයාස භුනය තුළින් ඒ සිය ද ර ්න සමථයකට පඅඩ වුණා. 

ඔබතුමන්ලා ශේක ශහොඳට මතක තබානන්න. අපට සාමානයශයන් 

අවරය ය නණන    යි. මම විසිවරයන ්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථා 

සුශ ෝධනය අවරයස්ථාශ අඩ කි වරයා  ඔබතුමන්ලාශේ පීඅඩශතන් 

කට්ටියක් නඅඩතා කියලා. මම ශලො අ නණනක් කියන්ශන් නීහී. 

ශහට හවරයස (.32ට ඡන්නය නණින ශකොට තමුන්නාන්ශසතලාශේ 

පීඅඩශතන් අක් නණශන් එක් අශයක් නීඅඩනේ ශනශනශනක් අපට 

ඡන්නය රකා  කශළත නීඅඩනේ ශමොකක්න ශවරයන්ශන් කියලා 

බලන්න. එම නිසා බල ක්ති ඇමතිතුමාට සහාය පළ කකන්න 

තමුන්නාන්ශසතලාශේ බලශ නශයන් ශකශනක් ශහට ඡන්නය 

දුන්ශන් නීඅඩනේ ශමොකන ශවරයන්ශන් කියලා බලන්න.  

තමුන්නාන්ශසතලා ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනනාශ  ්ඩුක්වරය 

ඇතුශළත නීටුේ ඇති කකන්න  පුපුකවරයන්න  ර ්න ඇති කකන්න. එම 

නිසා ශහට හවරයස ඡන්න රතිලල කියනශකොට    කට වරයීිජ 

බහුතකය අඅඩ එක්ක තමුන්නාන්ශසතලාශේ ඔය ශකශහල්මල් 

බලශ නශයම්අඩ ශකශනක් ශේ පීඅඩතට ඡන්නය  දලා තමයි ශේ 

වි ්වරයාස භුනය අවරයසන් කකන්ශන් කියන එක තමුන්නාන්ශසතලා 

ශහොඳට මතක තබානන්න කියලා අපි කියනවරයා. 

මුලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමන්ලා ්ර්ිකකය නීන 

කථා කකනවරයා. තමුන්නාන්ශසතලාශේ පසු ශපළ මන්ත්රීවරයරු 

්ර්ිකකය නීන මහා විග්රහයක් කළා. තමුන්නාන්ශසතලාට 

්ර්ිකකය නීන කථා කකන්න සනාචාකාඅඩමක අයිතියක් 

තිශබනවරයාන කියලා අපි අහනවරයා. අපි ශේ කට තමුන්නානශසතලාට 

භාක ශනනශකොට ශේ කශට් ්ර්ිකක වරයර්ධන ශ නය සියයට )කට 

වරයගා උිජන් තිුදශඩු. තමුන්නාන්ශසතලා අවුරුදු (ක්   ක් ශේ කට 

පාලනය කළා. ්ර්ිකක වරයර්ධන ශ නය සියයට 3ක් නක්වරයා අක් 

කළා. තමුන්නාන්ශසතලා ශේ කශට් ්ර්ිකක වරයර්ධන ශ නය සියයට 

 2කින් බීස්සුවරයා. ඒක පුේනල ්නායම ඇශමරිකාම් ශගොලර් 33ක් 

විධියටයි තිුදශඩු. අවුරුේනකට ශගොලර් )ක වරයීිජ වීමක් තමයි 

තමුන්නාන්ශසතලා ශපන්ම්ේ කකලා තිුදශඩු. අපි 

තමුන්නාන්ශසතලාට භාක ශනනශකොට කජාශආ ණය රුපියල් ට්රිලියන 

9යි. තමුන්නාන්ශසතලා නීවරයත අපට කට භාක  ශනනශකොට කජාශආ 

ණය ට්රිලියන  3යි. තමුන්නාන්ශසතලා සියයට  22කින් ශේ කශට් 

විශේශීය ණය වරයීිජ කළා. තමුන්නාන්ශසතලා ්ර්ිකකය නීන කථා 

කකනවරයා නේ  මටඅඩ කථා කකන්න ශනොගක් සුඛ්යා ශල්ඛ්න 

තිශබනවරයා. තමුන්නාන්ශසතලා මතක තබානන්න  අවුරුදු  ක් 

තිස්ශසත විනා  කකපු ්ර්ිකකයක් තමයි තමුන්නාන්ශසතලා අපට 

දුන්ශන් කියලා.  ශකොවි  වරයසුනතයඅඩ එක්ක අපි ශේ කට ඉිනරියට 

ශනනයනවරයා. තමුන්නාන්ශසතලාශේ මහා ශලො අ ්ර්ිකක 

ඔස්තාර්ලා ටික  ශේ.සී. අලවරයතුවරයල මන්ත්රීතුමාට එහා පීඅඩශඅඩ 

්සනශආ  සිටින නරු ඉකාන් විරමකඅඩන මන්ත්රීතුමා  -හිටපු මුනල් 

කාජාය ඇමතිවරයකයා-  ලේජාා නීතුවරය පාර්ලිශේන්තුශ  කථා කකනවරයා. 

අවුරුදු  ක් ශේ කශට් ්ර්ිකකය විනා  කකලා  කනිල් විරමසිුහ 

මන්ත්රීතුමාඅඩ එක්ක ්ර්ිකකය විනා  කකලා  තමුන්නාන්ශසතලා අන 

්ර්ිකකය නීන කථා කකනවරයා. ශේ කශට් ්ර්ිකකය කාබාසිනියා 

කකපු තමුන්නාන්ශසතලාට  පක්ෂයක් හීටියට 

තමුන්නාන්ශසතලාශේ පක්ෂයට ශේ කශට් ්ර්ිකකය නීන කථා 

කකන්න අයිතියක් නීහී. 

ඒ විතකක් ශනොශවරයයි   තමුන්නාන්ශසතලා අන විපක්ෂය 

නිශයෝජානය කකනවරයා.  පසුගිය අවුරුදු පහක කාලය තුළ බීඳුේකක  

ශකොල්ලශආ ඉඳලා තමුන්නාන්ශසතලා කකපු ශේවරයල් නීන අශේ 

රසන්න කණතුුන ඇමතිතුමා කි වරයා. තමුන්නාන්ශසතලා 02   

ජානාධිපතිවරයකණය ිනනලා  කනිල් විරමසිුහ මහඅඩමයා අනමීති 

කළා.  තමුන්නාන්ශසතලා ශකොටස් ශවරයශළඳ ශපොශළන් සල්ලි 

නන්න ගියා. ඒකට විරුේධ වුණා. ඊට පස්ශසත කනිල් විරමසිුහ 

මහඅඩමයාට ශයෝජානා කළා  "නීහී ශේක නන්න ෑන . අපි 

ගිහිල්ලා මහ බීු අශවරයන් ශේ නම්ශනම්ශ  මුනල් ශහොයමු" කියලා. 

ඒ සාකච්ඡාවරයට මුල පුකන්න ඉස්ශසල්ලාම ගිශආ කබීර් හෂීේ 

මන්ත්රීතුමා. ඒකට ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමාඅඩ ගියා. ශකෝේ 

එශක් වරයාර්තාවරයලින් අපට ඒ සිය ද ශතොකතුරු අනාවරයකණ  වුණා. ශේ 

නරු සභාශ  සිටින 02   පාර්ලිශේන්තුවරයට ්පු හීම ශකශන අටම 

එනා ්ඩුක් පක්ෂශයන් මුනල් දුන්නා. ඒ සිය ද මුනල් බීඳුේකක 

මුනල්. ඒ සිය ද මුනල් අර්ුවන් ඇශලෝසියස්ශේ. අර්ුවන් 

ඇශලෝසියස්ශේ මුනල්වරයලින් පාර්ලිශේන්තුවරයට ්පු 

තමුන්නාන්ශසතලා අන මහ බීු අවරය පිළිබඳවරය කථා කකනවරයා. මතක 

තියානන්න  02   ද අපට අර්ුවන් ඇශලෝසියස්ශේ සල්ලි හේබ 

වුණා කියලා එක්සඅඩ ජාාතික පක්ෂශආ මන්ත්රීවරයරු ිනවුරුේ රකා   ද 

2065 2066 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

තිශබන බවරය.  අර්ුවන් අශලෝසියස් සිරිශකොතට ශනනීල්ලා මුනල් 

ශබනපු ඒවරයා සියල්ල පිළිබඳවරය තමුන්නාන්ශසතලා අශපන් අහන්න 

එපා.  තමුන්නාන්ශසතලා මහ බීු අවරය ශකොල්ල ක වරයා විතකක් 

ශනො ශවරයයි. තමුන්නාන්ශසතලාට ලේජාා නීහී. තමුන්නාන්ශසතලා මහ 

බීු අවරය ශකොල්ල කාලා  එතීනින් නීවරයතුශඩු නීහී. 

තමුන්නාන්ශසතලා ශේ කශට් කාජාය සේපඅඩ ටික වි අණලා  අපට 

කියනවරයා කාජාය සේපඅඩ වි අණනවරයා කියලා. තමුන්නාන්ශසතලාශේ 

විපක්ෂ නායකතුමා ශකොශහතන හිටිශආ? හේබන්ශතොට වරයකාය 

චීනයට බදු ශනනශකොට එතුමා වරයචනයක් කියන්න කට ඇරියාන? 

කීබිනට් මඩුගලය තුළ ඒ නීන කථා කළාන? මහ බීු අ 

ශකොල්ලය ඇතුළුවරය අවුරුදු  ක් තිස්ශසත තමුන්නාන්ශසතලා කකපු 

ශහොකකේ නීන අපි තමුන්නාන්ශසතලාට කි වරයා. වී ඇශටන් 

ශහොකකේ කකපු තමුන්නාන්ශසතලා  ශපොශහොක ටිශකන් ශහොකකේ 

කකපු තමුන්නාන්ශසතලා   රමිකයන්ශේ සල්ලි  ශහොකකේ කකපු 

තමුන්නාන්ශසතලා  වරයාහනශයන් ශහොකකේ කකපු තමුන්නාන්ශසතලා 

කකපු ශේවරයල් පිළිබඳවරය කථා කකනවරයා නේ  අපට ශනොගක් ශේවරයල් 

කියන්න තිශබනවරයා.  

තමුන්නාන්ශසතලා ශේ කශට් ්ර්ිකකය සේපූර්ණශයන් විනා  

කළා. ශේ කශට් ශහොකකේ කකලා  ශේ කශට් ්ර්ිකකය හසුරුවරයන 
එක නීන අන තමුන්නාන්ශසතලා කථා කකනවරයා. එම නිසා ශේ ටික 

මම ඔබතුමන්ලාට කියන්න ෑන . මට කථා කකන්න තවරය වරයීිජ 
ශවරයලාවරයක් නීහී.  අතිනරු ජානාධිපතිතුමා අන  සුවිශ තෂී කථාවරයක් 

කක තිුදණා. එහි ද ශේ අවුරුදු   පමණක් ශනොශවරයයි  එළශ න ඉිනරි 
අවුරුදු  අඩ ශේ කටට නායකඅඩවරයය ශනන්න ූදනානේ බවරය අතිනරු 

ජානාධිපති ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ මීතිතුමා පවරයසා තිශබනවරයා.  අශේ 

ජානාධිපතිතුමාශේ නායකඅඩවරයය යටශඅඩ අපි ශේ කට හරි මඟට 
ශනනියනවරයා.  

ශකොවි  -    වරයසුනතය අශේ කශට් පීතිශකනශකොට සජිඅඩ 
ශරතමනාස මන්ත්රීතුමා ශමොකක්න කි ශ ? ්ඩුක්වරයට එන්නඅඩ 

ශනශනන්න බීහී කියලා එතුමා කි වරයා. පීන්ෂන් ගිය කනිල් 
විරමසිුහ මන්ත්රීතුමා නීන් පාර්ලිශේන්තුවරයට ඇවිල්ලා ඉන්නවරයා. 

එතුමාඅඩ කි වරයා  "්ඩුක්වරයට එන්නඅඩ ශනශනන්න මුනල් නීහී" 

කියලා. ඊළඟට කි වරයා "මුනල් අපට ශනන්ශන් නීහී" කියලා. ඒ 
විධියට අශේ ්ඩුක්වරයට විරුේධවරය තමුන්නාන්ශසතලාශනන් ශචෝනනා 

නණනාවරයක් ්වරයා. කනිල් විරමසිුහ මන්ත්රීතුමා ඉස්ශසල්ලාම 
කි වරයා  "අපට එන්නඅඩ ශනශනන්න බීහී" කියලා. ඊළඟට කි වරයා  

"ශනශනන්න මුනල් නීහී" කියලා.  ඊළඟට කි වරයා  "අවුරුදු 32ට 
වරයීිජ අයට විතකක් ශනශනන්ශන් මුනල් නීති නිසා" කියලා.  

තමුන්නාන්ශසතලාට අපි කියන්න ෑන   අපි ශේ ශවරයනශකොට  

එන්නඅඩ මිලියන  2ක් ශනන්වරයලා ඉවරයකයි කියන කාකණය. ශේ 
මාසශආ තවරය එන්නඅඩ මිලියන (ක් සහ මිලියන 8ක් එනවරයා. ලබන 

සීේතීේබර් මාසය ශවරයනශකොට එන්නඅඩ මිලියන 0(ක් අශේ 
ලුකාවරයට ඇවිල්ලා ඉවරයකයි. එම නිසා සීේතීේබර් මස අවරයසානය 

ශවරයනශකොට සිය දශනනාම එන්නඅඩ කකලා අවරයසන් ශවරයනවරයා. 
ඔක්ශතෝබර් මාසශආ ඉඳලා වරයයස අවුරුදු  0ට වරයීිජ හීම 

ශකශන අම අපි එන්නඅඩකකණයට ලක් කකනවරයා.  එන්නඅඩකකණය  

කකලා  ශේ කශට් ්ර්ිකකය නීවරයත හනලා  සුචාකක වරයයාපාකය 
නඟා සිටුවරයලා  ශේ ්ඩුක්වරය ශේ කශට්  ්ර්ිකකය ඉිනරියට 

ශනනයනවරයා කියන එක තමුන්නාන්ශසතලා නන්නවරයා.  

අන කනිල් විරමසිුහ මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශේන්තුවරයට ඇවිල්ලා 

ඉන්නවරයා. මහඅඩතශයෝ!  ඔබතුමන්ලා එක්ක විපක්ෂශආ එකට 
ඉන්න අය අන රෑට රෑට කනිල් විරමසිුහ මහඅඩමයා හේබ ශවරයන්න 

යනවරයා. ගිහිල්ලා කනිල් විරමසිුහ මහඅඩමයාට කියනවරයා  "Sir, ඔයා 

තමයි හරි. ඔයා තමයි එන්න ෑන " කියලා. අන කරු ජායූදරිය ූදට් 
මහලා තිශබනවරයා; පාධලී චේපික කණවරයක ූදට් මහලා තිශබනවරයා; 

සකඅඩ ශෆොන්ශසතකා ූදට් මහලා තිශබනවරයා; සජිඅඩ ශරතමනාස ූදට් 

මහලා තිශබනවරයා; කනිල් විරමසිුහ ූදට් මහලා තිශබනවරයා; මුනල 

සමකවීක ූදට් මහලා තිශබනවරයා.  මීළඟ ජානාධිපති අශේක්ෂක 
ධුකයට අන කී ශනශනක් ූදනානේ ශවරයලා ඉන්නවරයාන? ිනලිේ 

ශවරයන්කච්චි මන්ත්රීතුමාඅඩ බලාශනන ඉන්නවරයා  අශන්! මශේ සජිඅඩ 
හාමු මහඅඩමයා ිනම්ශවරයොඅඩ නේ මට අනමීතිකමවරයඅඩ හේබ ශවරයයි 

කියලා. ිනලිේ ශවරයන්කච්චි මාශේ මිත්රයා එශහම ශවරයයි කියලා 
බලාශනන ඉන්නවරයා. නරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ නායකයා 

ජානාධිපති වුශණොඅඩ  අක් නණශන් ඔබතුමාට අනමීතිකමවරයඅඩ හේබ 

ශවරයයි  කියලා ඔබතුමාඅඩ සතුටින් බලාශනන ඉන්නවරයා. හීබීයි 
මතක තියානන්න  ශහට අනිේනා ශවරයනශකොට ඔය සිය දශනනාට 

ගිහිල්ලා  “Yes, Sir, yes, Sir, three bags full” කියලා කනිල් 
විරමසිුහ මහඅඩමයාට කියන්න ශවරයනවරයාය කියන කාකණය. 

ඔබතුමන්ලා හීම ශකශනක්ම ගිහිල්ලා කනිල් විරමසිුහ 
මහඅඩමයා ඉස්සකහා හිට නන්නවරයා.  

තමුන්නාන්ශසතලා ඔක්ශකොම කනිල්ට 'එශහයි'  කියනවරයා. 

තමුන්නාන්ශසතලා ඔක්ශකොම කනිල්ට අවරය ය විධියට දුවරයනවරයා.  ශේ 
ශවරයනශකොට තමුන්නාන්ශසතලාශේ පක්ෂශආ හඅඩශනශන අ ඊළඟ 

ජානාධිපතිවරයකණයට ූදට් මහලා තිශබනවරයා. මතක තියානන්න  
ඊළඟ ජානාධිපතිවරයකණයට  හඅඩශනශන අ  ූදට් මහලා ඉන්න බවරය.  

ඊශආ කරු ජායූදරිය මහඅඩමයාඅඩ ලණුවරයක්  දලා  සර්වරය පාක්ෂික 
සමුළුවරයක් කීඳවූවරයා  එතුමාශේ ජානාධිපතිවරයකණය සඳහා. එම නිසා 

අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවරයා  තමුන්නාන්ශසතලා ඔළුශවරයන් හිටශනන 

නීඟ දවරයඅඩ  අපි සේපූර්ණශයන් ශේ එන්නඅඩකකණය අවරයසන් 
කකලා   අශේ ශේ වරයීග පිළිශවරයල ඉතාම සාර්ථකවරය ඉිනරියට 

ශනනියනවරයා කියන කාකණය. මම නේ කියන්ශන්  මශේ මිත්ර  නරු 
උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට ශේ වි ්වරයාස භුනය ්ශිර්වරයානයක් 

කියලායි. ශේ ශනනාපු වි ව්රයාස භුනය එතුමාට ්ශිර්වරයානයක්. 
ශේක  අන පාර්ලිශේන්තුශ  වරයීිජම බහුතකයකින් ිනනන වි ්වරයාස 

භුනය බවරයට පඅඩ ශවරයනවරයා. අතිනරු ජානාධිපතිතුමා  අනමීතිතුමා 

ඇතුළු කීබිනට් මඩුගලය හා ්ඩුක් පක්ෂශආ සිය ද මන්ත්රීවරයරු 
එකශහළා එතුමාශේ වරයීග පිළිශවරයළට සහශයෝනය ශනනවරයා. අපි 

එතුමාට සහාය ශනනවරයා කියන්ශන්  ශතල් මිල වරයීිජ කකපු එක 
ශහොඳයි කියන එක ශනොශවරයයි. ඒ ශනක පටලවරයා නන්න එපා. අශේ 

්ඩුක්ශ  ඇමතිතුමා  ක්තිමඅඩ කකන්න අපි සිය දශනනා 
ඉන්නවරයා. නරු උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමනි  අපි ඔබතුමාට සුබ 

පතනවරයා. ඔබතුමාශේ වරයීග පිළිශවරයළ ඉිනරියටම ශනන යන්න. 

තමුන්නාන්ශසත අවරයුක ඇමතිවරයකශයක්. තමුන්නාන්ශසතට ෑන  නේ 
තිුදණා ශේ පාලන සටකපටකේ පාවිච්චි කකලා ශේ ක්රියාවරයලිය 

ශේ විධියට යන්න ශනන්න. හීබීයි  අවරයුක ඇමතිවරයකශයක් හීටියට 
ශේ තඅඩඅඩවරයය කියලා  ශේ ්යතනයට ්නකය කකන 

ඇමතිවරයකශයක් හීටියට ශේ ්යතනයඅඩ රැකශනන ඉිනරියට යන්න 
ඔබතුමා කටයුතු කළා. ඒ නිසා ශේ වරයීග පිළිශවරයළ ඉිනරියට 

කකශනන යන්න තමුන්නාන්ශසතට ශයෝධ බල  ශයෝධ  ක්තිය 

ලීශේවරයායි රාර්ථනා කකමින් මම නිහඬ ශවරයනවරයා. ස්තුතියි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  නරු ිනලිේ ශවරයන්කච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 

 ක කාලයක් තිශබනවරයා. 

 

[අ.භා. 3.((] 
 

ගුණ දිලි්ප වවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  මහින්නානන්න අ දඅඩනමශේ 

ඇමතිතුමා උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට ්ශිර්වරයාන කළා. උනය 

නේමන්පිල ඇමතිතුමාට ශනනාපු  වි ්වරයාස භුනයට එතුමා 

්ශිර්වරයාන කළා ට  උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට වරයීිජපුක 

්ශිර්වරයානය ලීශබන්ශන් සමගි ජාන බලශ නශයන්. නරු 
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[නරු මහින්නානන්න අ දඅඩනමශේ මහතා] 



2021 ූලලි    

ඇමතිතුමනි  අපි අන ශේ වි ්වරයාස භුනය ශනනාශ  නීඅඩනේ  

ඔබතුමා පිරිසිදු ශවරයන්ශන් නීහී. ශේ නහපු ඩීල් එශකන් ඔබතුමා 

නීන් නිශනොස් ශවරයනවරයා. ඔබතුමන්ලාශේ ශපොශහොට්ටුශ  මහ 

ශල්කේතුමා කි වරයා  ශතල් මිල වරයීිජ කකන ශේ තීන්දුවරය නඅඩත නිසා 

ඔබතුමාට අයින් ශවරයන්න කියලා. ඒ බවරය ලිඛිතවරය ඔබතුමාට එ වරයා. 

එතශකොට ජානාධිපතිතුමා කි වරයා  "ශේක ශේශීය ්ර්ිකකය 

 ක්තිමඅඩ කකන්න නඅඩත තීන්දුවරයක්" කියලා. එතශකොට 

නේමන්පිල ඇමතිතුමා කි වරයා  "ශේක අනමීතිතුමාශේ 

රධානඅඩවරයශයන් ජීවරයන වියනේ කමිටුශ  ද නඅඩත තීකණයක්" කියලා. 

ශමොකක්න ශේ නාගනම? ශේක කවුන කශළත? පිටශකොටුශ  

ශපොකට්කාකශයෝ ශපොකට් නහලා  "ශපොකට් එකට නීහුශවරයෝ  

නීහුශවරයෝ" කිය කියා දුවරයනවරයා. අශනක් කට්ටිය ඔක්ශකෝම පස්ස 

පීඅඩශතන් ගිහිල්ලා ඒක ශබනා නන්නවරයා. ශේ ්ඩුක්ශ  වරයීග 

පිළිශවරයළඅඩ ඒ වරයාශේ තමයි. නරු ඇමතිතුමනි  ඒ නිසා ඔබතුමා 

නිනහස්. නිශනොස්ශකොට නිනහස්. ඔබතුමා නිශනොස් වුශඩු  සජිඅඩ 

ශරතමනාස මීතිතුමා ශේ ශයෝජානාවරය ශනනාපු නිසායි.  

මම විශ තෂශයන්ම මතක් කකන්න ෑන   ශතල් මිල වරයීිජවීම 
නිසා අන කශට් ජානතාවරයට නකා නන්න බීරි පාක්වරයක් ශවරයලා තිශබන 

බවරය. විශ තෂශයන්ම ධීවරයක කර්මාන්තය කකන අයට ශේක වි ාල 
පාක්වරයක්. -[බාධා කිරීමක්]- ශපො ගක් ඉන්න  නරු ඇමතිතුමා. 

මශේ කථාවරය කකන්න ශනන්න. ඊළඟට  ්රිශකෝන කථ හිමියන් ලක්ෂ 
 2ක් විතක ඉන්නවරයා. -[බාධා කිරීමක්] ඒවරයා අපි බලානන්නේ. මශේ 

කථාවරය අවරයසන් වුණාම ඔබතුමා කියන්න. [බාධා කිරීමක්] 

ශමොකක්න? 
 

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමා එක්ක න  කනිල් විරමසිුහ 

මීතිතුමා එක්ක න ඉන්ශන්? 
 

ගුණ දිලි්ප වවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මශේ නායකයා සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමා. 

 

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතශකොට කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා? 
 

ගුණ දිලි්ප වවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඊළඟ ජානාධිපතිවරයකයා විධියට ඉිනරිපඅඩ ශවරයන්ශන් සජිඅඩ 

ශරතමනාස මීතිතුමා. ඔබතුමා නීන් වරයාිජ ශවරයන්න ශකෝ.  
 

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතශකොට කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා? 
 

ගුණ දිලි්ප වවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
කනිල් විරමසිුහ මීතිතුමා ඉන්නවරයා. අවුලක් නීහී. ඔබතුමා 

වරයාිජ ශවරයන්න. මශේ ශවරයලාවරය මට ශනන්න  ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

ශතල් මිල වරයීිජ වීම නිසා අන ධීවරයක ජානතාවරය අසකණ තඅඩඅඩවරයයට 

පඅඩ ශවරයලා තිශබනවරයා. දුේපඅඩ  අහිුසක ්රිශකෝන කථ හිමියන් අන 

ලක්ෂ  2කට ්සන්න රමාණයක් ඉන්නවරයා. ශතල් මිල වරයීිජවීම 

නිසා ිජශමෝ බට්ටාශනන්  චූන්පාන් වරය න් එශකන්  පාසල් වරයාහන 

ශසතවරයශයන්  බස් කථශයන්  ශමෝටර් සයිකලශයන් එිනශනනා 

ජීවරයශනෝපාය කකනශනන සිටි දුේපඅඩ  අහිුසක ජානතාවරය අන අසකණ 

තඅඩඅඩවරයයට පඅඩ ශවරයලා තිශබනවරයා. එනා අශේ යහ පාලන ්ඩුක්වරය 

ශතල් මිල අක් කක ජානතාවරයට සහනයක් ලබා  ද තිුදණා. මම 

තමුන්නාන්ශසතලාට ශේ ශවරයලාශ  රකා  කකන්න කීමීතියි  

පසුගිය අවුරුදුවරයල ශබොකශතල් බීකල් එකක් අශළවි වූ මිල නණන්. 

02 8 ුවනි මාසශආ ද ශබොකශතල් බීකල් එකක් ඇශමරිකන් ශගොලර් 

9 යි. 02   ශනසීේබර් වරයන විට ශබොකශතල් බීකල් එකක් 

ඇශමරිකන් ශගොලර් )(යි. 0202 ද ශබොකශතල් බීකල් එකක් 

ඇශමරිකන් ශගොලර් 02යි. 020  ද - ශේ වරයසශර් ද- ශබොකශතල් 

බීකලයක් ඇශමරිකන් ශගොලර් )0යි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තවරය විනාිජ ශනකක කාලයක් පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

ගුණ දිලි්ප වවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මට විනාිජ 9ක් තිුදණා  ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශබොකශතල් බීකලයක මිල ඇශමරිකන් ශගොලර් 02ට තිුදණු 

කා ලශආ  ඒ මිල අක් වීශේ වරයාසිය කශට් ජානතාවරයට දුන්ශන් නීහී. ඒ 

ශකෝටි )  22ක මුනල ගිණුමක තීන්පඅඩ කළා. එා් කාකණය 

COPE එශකන් ස්ථීක කකලා අපට නීම්ේ දුන්නා. ඒ ගිණුශේ 

තිුදණු සල්ලිවරයලට ශමොකන වුශඩු? ඒ සල්ලිවරයලට වුශඩු  

සුනාමිශආ ද වුණු ශේ න? නීඅඩනේ ශකොශකෝනා ගිණුමට වුණු ශේ න? 

ඒ සල්ලිවරයලට ශමොකන වුශඩු කියලා අපි අහන්න කීමීතියි. එා් 

සල්ලි එනා තීන්පඅඩ කශළත ශතල් මිල ඉහළ යන විට ධීවරයක 

ජානතාවරයට සහ ්රිශකෝන කථ හිමියන් ඇතුළු අශන අඅඩ ජීවිකා 

කකශනන යන අයට සහන ලබා ශනන්නයි. අන ශතල් මිල ඉහළ 

යනවරයා. ඒ සල්ලිවරයලට ශමොකන වුශඩු කියලා මම අහන්න 

කීමීතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථාවරය අවරයසන් කකන්න  නරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ දිලි්ප වවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  මට තවරය සුළු ශ ලාවරයක් ලබා 

ශනන්න. අශේ විපක්ෂශආ අන ිනන ශනොපීමිණි මන්ත්රීවරයකය අශේ 

කාලයඅඩ මට නන්න පුළුවරයන්.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ කශට් ධීවරයක 

කර්මාන්තශආ ශයශනන බහුිනන යාත්රා ( 88 ක් පමණ තිශබනවරයා. 

එක්ිනන යාත්රා  ((ක් පමණ තිශබනවරයා. ශපොිජ ශබෝට්ටු 03 (29ක් 

පමණ තිශබනවරයා. එන්ජින් ඔරු 0  (2ක් පමණ තිශබනවරයා. ශේ 

ඔක්ශකෝම මහ මුහුන තකණය කකලා අහිුසක නරුශවරයෝ ජීවරයඅඩ 

කකවරයන්න  නරුශවරයෝ පාසල් යවරයන්න හරි හේබ කකනන්න මහ 

මුහුනට ගිහිල්ලා නවරයස්  2     මහ මුහුශේ ජීවරයඅඩ ශවරයලා මාළු අල්ලා 

ශනන එන්ශන්. අන්න ඒ මිනිසුන්ශේ රීරි මාුසයඅඩ නීන් උකා බීලා 

තිශබනවරයා. ශේ මාසශආ 03වරයන නා කතකනම ශනවි හාමුදුරුවරයන්ශේ 

උඅඩසවරයය  ශනවුන්නක ශ්රී විෂ්ණු මහා ශේවරයාලශආ උඅඩසවරයය 

පීවරයීඅඩශවරයනවරයා. ශේ ශේවරයල් කකපු ්ඩුක්වරය හ අළාශනන 

භුනශවරයලා යන්න ෑන ය කියලා කතකනම ශනවි හාමුදුරුවරයන්ටඅඩ  

විෂ්ණු ශනවියන්ටඅඩ මා ශේ අවරයස්ථාශ  ද කන්නල  කකනවරයා.  

2069 2070 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

ඔබතුමන්ලාට බහුතකය වරයීිජ බවරය අපි නන්නවරයා. ඔය පීඅඩශඅඩ 

කාජාපක්ෂ පවුල් බලය වරයීිජයි. තුශනන් ශනකක බලයක් තිශබනවරයා. 

නමුඅඩ  අපට තිශබන්ශන් ඡන්න පනස් නණනක්. අපි නන්නවරයා  

ශේශකන් අපි පකිනන විඅඩතිය. අපි පකිනන බවරය නීනනඅඩතඅඩ කටට 

ශේ ්ඩුක්ශ  ශහ දවරය ශපන්වරයන්න තමයි අපට ෑන  වුශඩු. අන අපි 

එය ශපන්වරයා දුන්නා.  

ස්තුතියි  ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  නරු ඉන්ිනක අම්රුේධ ශහතකඅඩ කාජාය අමාතයතුමා. 

ඔබතුමාට විනාිජ 8ක කාලයක් තිශබනවරයා. 

 

[අ.භා. 3.( ] 

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා වහේර ක මහතා (ග්රාමීය ය නිවාස හා 

ඉදිකිරීපත හා වගොඩනැගිලි ද්රවය කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රා ය 

අමාතයතුමා)   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத் - கிரொைிய வீடலைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொணத்துலற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

லகத்ததொழில் இரொ ொங்க அலைச்சர்)  

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි   ශමතුමන්ලා පාර්ලිශේන්තුවරයට 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා තිශබන්ශන් පකිනන්න  ද.  

මම හිතන විධියට  පකාජාය ශේන එක උරුම වූ පක්ෂයක් තමයි  

තමුන්නාන්ශසතලාශේ පක්ෂය.  

අපට මතකයි  02   ද තමුන්නාන්ශසතලාශේ ්ඩුක්වරය තුළ ඒ 

ශවරයලාශ  සිටි මුනල් ඇමතිවරයකයාට වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් 

ශනනා ්කාකය. එනා මේතිය හා සාමය භාකවරය සිටි ඇමතිවරයකයාටඅඩ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාවරයා. ඊළඟට  එනා හිටපු කර්මාන්ත 

ඇමතිවරයකයාටඅඩ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාවරයා. නමුඅඩ  ශේ 

හීම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ් ශවරයලාවරයක දම ඒ ඇමතිවරයකයා 

ඉවරයඅඩ වුණා. ඇමතිවරයකයා ඉවරයඅඩවරයනවරයා කියන්ශන්  ඒ ඇමතිවරයකයාට 

විරුේධවරය ශනනාපු වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය නීතිවීමයි. අපි වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානා ශනනාපු ශවරයලාශ   අපි -හිටපු ඒකාබේධ විපක්ෂය- 

ඒවරයා ජායග්රහණය කළා. එම නිසා වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් 

ශේනවරයා නේ  හරිහමන් තීනකට  එශහම නීඅඩනේ හරිහමන් 

ශේකට  එශහම නීඅඩනේ ඒක ජායග්රහණය කකන්න පුළුවරයන්ය 

කියන වි ්වරයාසශයන් ශේන්න ෑන . වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ඒ 

තකේම අවි ්වරයාසශයන් ශනනා විපක්ෂයක තඅඩඅඩවරයයට   තමයි  

තමුන්නාන්ශසතලා අන පඅඩශවරයලා තිශබන්ශන්.  

තමුන්නාන්ශසතලා හේබන්ශතොට පීඅඩතට ගිහිල්ලා ඒ 

ජානතාවරයශනන් අහන්න  වි ්වරයාසය තිශබන ශහොඳම නායකයා කවුන 

කියලා. ඒක  තමුන්නාන්ශසතලාශේ නේ පීඅඩශතන් අහන්න ශකෝ.  

තමුන්නාන්ශසතලාශේ නේ පීඅඩත විතකක් ශනොශවරයයි   අරුණ නලට  

එශහම නීඅඩනේ බදුල්ලට  එශහමඅඩ නීඅඩනේ මුළු කශටන්ම ඒ 

නීන අහන්න ශකෝ. පසුගිය නවරයස්වරයල ක්රියාඅඩමක කළ නිවරයාස 

ශයෝජානා රම තුළින් ඒ වි ව්රයාසය හරි ලස්සනට තහවුරු ශවරයලා 

තිුදණා.  

ිනලිේ ශවරයන්කච්චි මන්ත්රීතුමනි  තමුන්නාන්ශසතශේ නේ පළාශඅඩ 

සිේධියක් මම කියන්නේ. ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  

හේබන්ශතොට ිනස්්රික්කශආ නිවරයාස සුවරයර්ධන අධිකාරි කාර්යාලශආ 

ශසතවරයය කළ යුඅඩශඅඩ 9  ශනනායි. නමුඅඩ  එහි ශසතවරයයට    2( 

ශනශන අ නඅඩතා. ඔවුන් ශසතවරයයට නඅඩශඅඩ වි ්වරයාසශයන්න? නීහී  

02   ද ඒ    2( ශනනාශනන්     22 ශනශන අම ශනනක යී වරයා. 

නීන් කාටන  වි ්වරයාසය තහවුරු ශවරයලා තිශබන්ශන්? නීන් කවුන  

වි ්වරයාසය තහවුරු කක ශනන තිශබන්ශන්? ඔය නායකයන්ට 

වි ්වරයාසය තහවුරු ශවරයලා තිශබනවරයාන? එනා ඒ අවි ්වරයාසය හන්නා- 

[බාධා කිරීමක්]  
 

ගුණ දිලි්ප වවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ( 222කට වරයගා නිවරයාස 

අධිකාරිශආ - [බාධා කිරීමක්] ඒ ඔක්ශකෝම ඉවරයඅඩ කළා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක රීති ර ්නයක් ශනොශවරයයි. 
 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා වහේර ක මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අශන්! ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  තවරයමඅඩ ශමතුමන්ලාට 

වි ්වරයාසයි. මහඅඩතශයෝ  ඔබතුමන්ලා    2( ශනශන අ නමාශනන 

කකපු වරයීග අන අපි කකන්ශන් 9  ශනශන අශනන්. ඔබතුමන්ලා 

   2( ශනශන අ නමාශනන හීදුශ  ශනවරයල්  22යි. අන අපි එක 

අවුරුේනකට ශනවරයල්  9 ක් හනා තිශබනවරයා. හේබන්ශතොට 

ිනස්්රික්කශආ ජානතාවරයට ජීවරයඅඩ වරයන්න අපි ශනොමිලශආ නිවරයාස 

පහසුකේ ලබා  දලා තිශබනවරයා. වි ව්රයාසය කියන්ශන් අන්න ඒකයි. 

කාජාපක්ෂවරයරුන්ශේ වි ්වරයාසය කියන්ශන් අන්න ඒකයි; මහින්න 

කාජාපක්ෂ නිවරයාස ඇමතිවරයකයාශේ වි ්වරයාසය කියන්ශන් අන්න 

ඒකයි.  

තමුන්නාන්ශසතලාශේ ශහොඳ ඩීල් එකක් ඊශආ-ශපශර්නා එළියට 

්වරයා ශන්. ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ඊශආ-ශපශර්නා  හිටපු 

නිවරයාස ඇමතිවරයකයාශේ ශහොඳම ඩීල් එක එළියට ්වරයා  COPE 

එශක් ද. ඒ  රුපියල් මිලියන 8 3ක වරයුචාවරයක්. COPE එකට 

ඇවිල්ලා කි වරයා  ඒ රුපියල් මිලියන 8 3 ්ශයෝජානය කළා 

කියලා. එනා පණිවුගය ්ශ  සිරිශකොතින් ශනොශවරයයි. ශකොටුශ  

සුචරිතශයන් තමයි එනා ඒ පණිවුගය ්ශ . රුපියල් මිලියන 8 3ට 

ශමොකන වුශඩු කියලා ඇහුවරයා. ඒ වරයකවරයාම්ශ  -02 8  02   

කාලශආ- රුපියල් මිලියන (09ක් ශපෞේනලික ඉගේ මිල ද නීමේම   

සඳහා හේබන්ශතොට ිනස්්රික්කයට ලබා  දලා තිශබනවරයා. 

ශපෞේනලික ඉගේවරයලට විශ තෂ තක්ශසතරුවරයකින් එම අවරයසකය ලබා 

 දලා තිශබනවරයා. ඊට  පස්ශසත අය කක නන්න බීරි  අය කකන්න එපා 

කියන ණය ශනවීම සඳහා රුපියල් මිලියන (  ක්  දලා තිශබනවරයා. 

රුපියල් මිලියන 8 3න්  රුපියල් මිලියන 898ක්  දලා  අන 

වරය නශකොට ජාාතික නිවරයාස සුවරයර්ධන අධිකාරියට තිශබන්ශන් 

රුපියල් මිලියන   යි. ඒ විධියට තමයි තමුන්නාන්ශසතලා කටයුතු 

කශළත. හේබන්ශතොට අහිුසක තරුණ තරුණියන්ට අවි ්වරයාසම 

පුේනලයා ශපන්වරයන්න කි ශවරයොඅඩ  එනාට ඔවුන් ශපන්වරයන්ශන් උනය 

නේමන්පිල ශනොශවරයයි  සජිඅඩ ශරතමනාස කියන එක ඔබතුමන්ලා 

මතක තියා නන්න. කශට් මිනිස්සු අවි ්වරයාසම පුේනලයා විධියට 

ශපන්වරයන්ශන් එතුමාය කියන කාකණය ඔබතුමන්ලා මතක තියා 

නන්න. ඒ විතකක් ශනොශවරයයි  ශනොගනීඟිලි ද්රවරයය සුස්ථාවරය රුපියල් 

මිලියන )22කට 02 8 අවුරුේශේ උකස් තීුදවරයා. තමුන්ශේ 

හිතවරයතුන්ට වීකකීටිශආ ශනොගනීඟිලි අකශනන  කග සාේපු නාලා 

දුන්නා. තුනල්ශල් ශනොගනීඟිලි අකශනන   අලියට කග සාේපු 

නාලා දුන්නා;  දණුනේශවරයශහක කග සාේපු නාලා දුන්නා. 

ිනස්්රික්කයකට එක කග සාේපුවරයයි තිබිය යුඅඩශඅඩ. නමුඅඩ කග 

2071 2072 

[නරු ිනලිේ ශවරයන්කච්චි මහතා] 



2021 ූලලි    

සාේපු හයක් තමුන්ශේ හිතවරයතුන් ලවරයා අේබලන්ශතොට  වීකකීටිශආ 

හීම නේමානයකම හනාශනන ගියා. ්නායම කීයන? සමස්ත 

්නායම කියන්න එතුමාට එන්න කියන්න  ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි. සමස්ත ්නායම කියන්න  ඔබතුමන්ලාශේ 

වි ්වරයාසවරයන්ත නායකයාට එන්න කියන්න. මුළු කටම අවි ්වරයාස 

කකන්ශන් තමුන්නාන්ශසතලාශේ නායකයා මිසක් අශේ ඇමතිවරයරු 

ශනොශවරයයි කියන කාකණය මම තමුන්නාන්ශසතලාට කියනවරයා.   

තමුන්නාන්ශසතලාශේ නායකයා ශමපමණ අසකණ කකන්න 

එපා  ශඅඩරුේ නන්න. තමුන්නාන්ශසතලාශේ නායකයා  

තමුන්නාන්ශසතලා බලහඅඩකාකශයන් ජානාධිපතිවරයකණයට ඇනශනන 

ඇවිල්ලා  ඉතිහාසශආ කිසිම ශකශන අ පීකදුශඩු නීති ඡන්න 

නණනකින්  පකාන කකලා නීේමා. ඊළඟට  මහ මීතිවරයකණය 

ශනනාවරයා. නමුඅඩ  ශමොකන වුශඩු? එතුමා හේබන්ශතොට නාලා  

පීනලා ්වරයා. ඒ  වි ව්රයාසය නිසාන? හේබන්ශතොට ජානතාවරය 

අවි ්වරයාස නිසා තමයි හේබන්ශතොට නාලා එතුමා පීනලා ්ශ . 

නීන් වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා තිශබනවරයා. නරු 

මහින්නානන්න අ දඅඩනමශේ ඇමතිතුමා කි වරයා වරයාශේ 

ඔබතුමන්ලාශේ පීඅඩශතම්අඩ ශනතුන් ශනශන අ ශහට ශේ වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරය පකේනන්න අපට ඡන්නය ශනනවරයා කියන කාකණය 

මතක තියා නන්න. ශමොකන  ඒ  තකමටම ඔය විපක්ෂ නායකයා ඔය 

විපක්ෂය ඇතුශළත -  [බාධා කිරීමක්] 

ඊශආ-ශපශර්නා ටීඑන්ඒ එශක් මන්ත්රීවරයරු -නරු සුමන්තිකන් 

මන්ත්රීතුමා- කි වරයා  "අපි කශ  යී වරයා. අපට කකපු ශනයක් නීහී" 

කියලා. මුස්ලිේ ශකොුග්රස් මන්ත්රීවරයරු කි වරයා  "අපට කකපු ශනයක් 

නීහී. අපි හීම නාම තමුන්නාන්ශසතලාශේ බලය තියා නන්න 

පාවිච්චි කළා. ශේ වරයතාශ  අපි ඒවරයාට අහු ශවරයන්ශන් නීහී" කියලා. 

ඒශකන් කියන්ශන් ශමොකක්න? ඒ  තමුන්නාන්ශසතලා ශේ වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරය අන්ත පකාජායක් බවරයට පඅඩ කක නන්නවරයා කියන 

එක මිසක් ශවරයන ශනයක් ශනොශවරයයි. හීබීයි  මම කථා කකන 

ශවරයලාවරයට ශේවරයාට උඅඩතක ශනන්න සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමා 

පාර්ලිශේන්තුවරයට ශනනීල්ලා  වරයාිජ කකවරයන්න කියා මම 

කාරුණිකවරය කියනවරයා. එශහම නීඅඩනේ අේමඩුිජශනන්වරයඅඩ  

සුචරිතශයන්වරයඅඩ  ශනෝනා මහඅඩතයාශනන්වරයඅඩ පණිවුග ශමහාට 

එවරයන්න එපා. එතුමාශේ උඅඩතකය අපට ලබා ශනන්න කියමින්  අපි 

අනිවරයාර්යශයන්ම ශේ වි ව්රයාස භුන ශයෝජානාවරය පකාජාය කකනවරයා 

කියන කාකණයඅඩ කියමින් මා නිහඬ වරයනවරයා.  ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සජිඅඩ ශමච්චක ඩීල් නාලාන? මාකයි ශන්. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු නාමිණී ශලො අශේ ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ හතක 

කාලයක් තිශබනවරයා. 

 

[අ.භා. 3. 9] 
 

ගුණ ගාමිණී වලොකුවේ මහතා (ප්රවාහන අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குகக - கபொக்குவரத்து அலைச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Transport)  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අන විපක්ෂය වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා  ්ඩුක්වරය පකාජායට පඅඩ කකන්න 

බලාශපොශකොඅඩතු වරයනවරයා. නමුඅඩ අපි කියන්න කීමතියි  අපි 

්ඩුක්වරයක් පිහිශට ශ  ජායග්රහණය කකන්න මිසක් පකාජාය 

ශවරයන්න ශනොශවරයයි කියන කාකණය. අන තමුන්නාන්ශසතලා කථා 

කකන්ශන් මීට අවුරුේනකට ඉස්ශසල්ලා ්ඩුක්ශ  හිටපු උනවිය 

නීන. අන ශලෝකයම ශකොවි  ශකෝනය නිසා වි ාල වරයයසනයකට 

පඅඩශවරයලා තිශබනවරයා. ශ්රී ලුකාවරයඅඩ ඒ වරයයසනයට මුහුණ ශනනවරයා. ඒ 

වරයයසනයට ශලෝකශආ අනික් කටවරයල් මුහුණ ශනනශකොට අපටඅඩ 

්ර්ිකක ර ්න ඇති වරයනවරයා. ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශල් මිල වරයීිජ 

වරයනශකොට ඒවරයාට මුහුණ ශනන්න අපට සිේධ වරයනවරයා. අපි ඒ හීම 

කටයුඅඩතකටම මුහුණ  දපු ්ඩුක්වරයක්. තමුන්නාන්ශසතලා ට මතක 

ඇති  022  ද නරු මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමා ජානාධිපතිවරයකයා 

වරයනශකොට ශේ කශට් යුේධයක් පීවරයතුණු බවරය. එතුමා 022  වරයසශර් 

යුේධය අවරයසන් කකන ශකොට ලුකාශ  ්ර්ිකක වරයර්ධන ශ නය 

තිුදශඩු  .0ට. අනටඅඩ වරයගා අක්ශවරයන් විශේ  විනිමය තිුදශඩු. 

නමුඅඩ එතුමා යුේධය ජායග්රහණය කකලා  ්ර්ිකකය නීවරයත 

පරිවරයර්තනයකට ලක් කකලා  02   වරයර්ෂශආ තමුන්නාන්ශසතලාට 

්ඩුක් බලය ශනනශකොට සියයට 9.0ක ්ර්ිකක වරයර්ධනයක් 

තිුදණා. අනඅඩ ඒ වරයාශේ තඅඩඅඩවරයයකට පඅඩ ශවරයලා. ශමොනම 

යුේධයක්වරයඅඩ නීතුවරය තමුන්නාන්ශසතලා අපට කට භාක දුන්ශන් 

සියයට 0.0ක ්ර්ිකක වරයර්ධනයක් එක්ක. අන තමුන්නාන්ශසතලා 

ශගොලර් එක නීන කථා කකනවරයා  සුචිත නීන කථා කකනවරයා  විවිධ 

අු  නීන කථා කකනවරයා. හීබීයි  තමුන්නාන්ශසතලාට මතක 

නීහී  තමුන්නාන්ශසතලා 02 8 වරයර්ෂශආ ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ 

ජානාධිපතිතුමාට කට භාක ශනන ශකොට සියයට 0.0කට කශට් 

්ර්ිකක වරයර්ධනය බීහීලා තිුදණා කියලා.  

ශකොවි  අර්ුදනය අපි ශනනාපු එකක්වරයඅඩ  තමුන්නාන්ශසතලා 

ශනනාපු එකක්වරයඅඩ  ශවරයනඅඩ කවුරුවරයඅඩ ශනනාපු එකක්වරයඅඩ 

ශනොශවරයයි. ශලෝකයම අන ශකොවි  අර්ුදනයට මුහුණ  දලා 

තිශබනවරයා. ශකොවි  අර්ුදනයට මුහුණ ශනන ශකොට ශලෝකශආ 

අශනක් කටවරයල් එක්ක බලන ශකොට  ්සියාශ  කටවරයල් එක්ක 

බලන ශකොට අශේ කට අන එන්නඅඩකකණය සේබන්ධශයන් ඉතාම 

ඉිනරිශයන් කටයුතු කකනවරයා. ඒ  ශේ කට ශකොවි  ශකෝනශයන් 

ශේකානන්නයි. ඒකට මුනල් අවරය ය ශවරයනවරයා. ඒකට ්ධාක අවරය ය 

ශවරයනවරයා. ඒකට උන  අවරය ය ශවරයනවරයා. ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ 

මීතිතුමා ඒ හීම උන වරයක්ම අකශනන අන ලුකාශ  ජානතාවරයශනන් 

සියයට  2කට  )2කට ඒ එන්නඅඩ ශනන්න කටයුතු ශයොනලා 

තිශබනවරයා. අපි බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා  ශකොළ  ිනස්්රික්කශආ 

අවුරුදු 02ට වරයීිජ සිය දශනනාට එන්නඅඩ ලබා ශනන්න. හීබීයි  

ඒවරයාට සල්ලි වියනේ ශවරයනවරයා. තමුන්නාන්ශසතලා ශේ පීඅඩශඅඩ වරයාිජ 

ශවරයලා හිටියඅඩ  අපි ඔය පීඅඩශඅඩ වරයාිජ ශවරයලා හිටියඅඩ ඒවරයා මිල ද 

නන්න සල්ලි ෑන . ශලෝකශආ ශතල් මිල අන ශබොශහොම ඉහළට 

ගිහිල්ලා. ශතල් මිල පිළිබඳවරය අපි විවිධ මත රකා  කකලා 

තිශබනවරයා. අපි කවුරුවරයඅඩ ශතල් මිල වරයීිජ කකනවරයාට කීමීති 

නීහී. නමුඅඩ වරයීිජ ශනොකක බීරි නේ  ශමොකක්න කකන්ශන්? ශතල් 

මිල වරයීිජ කකන්න සිේධ ශවරයනවරයා. එශහම නීතුවරය 

ජානාධිපතිතුමාවරයඅඩ  අනමීතිතුමාවරයඅඩ ශතල් මිල වරයීිජ කකනවරයා 

ශනොශවරයයි. කශට් තඅඩඅඩවරයය අම්වරය ශතල් මිල වරයීිජ කකන්න සිේධ 

ශවරයනවරයා. අපි ශතල් මිල වරයීිජ කකලා තිශබනවරයා. නමුඅඩ අපි 

බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා  ශබොශහොම ඉක්මනින් යේකිසි 

තඅඩඅඩවරයයක් ්පු නමන් ශතල් මිල පාලනය කකලා ජානතාවරයට 

පහසුකේ ලබා ශනන්න.  

අශේ නවරය මුනල් ඇමතිතුමා -බීසිල් කාජාපක්ෂ මීතිතුමා- කථා 

කකන්ශන්  "ශකොශහොමන අශේ නේබන ජීවරයඅඩවරයන උනවියශේ ්ර්ිකක 

තඅඩඅඩවරයය  ක්තිමඅඩ කකන්ශන්  ශකොශහොමන ඒ අයට ශහොඳ 

්නායේ මාර්නයක් ලබා ශනන්ශන්  ශකොශහොමන ඒ අයට 

 ක්තිමඅඩවරය ජීවරයඅඩ ශවරයන්න වරයීග පිළිශවරයළක් ඇති කකලා ශනන්ශන්" 

කියන එක නීනයි. ශේක තමයි අශේ ්ඩුක්ශ  

බලාශපොශකොඅඩතුවරය. නමුඅඩ තමුන්නාන්ශසතලා ශමොකක්න 

කකන්ශන්? තමුන්නාන්ශසතලා හිතනවරයා  "ශකොවි  ශකෝනය වරයීිජ 

වුශණොඅඩ ශේ ්ඩුක්වරය වරයීශටයි. ශතල් මිල වරයීිජ කළ එකට 

විරුේධවරය කකඅඩතවරයලින් ගිශයොඅඩ ශේ ්ඩුක්වරය වරයීශටයි. 

ශකොතලාවරයල වි ්වරයවිනයාලය වරයහන්න කි ශවරයොඅඩ කට හීශනයි." 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

කියලා. තමුන්නාන්ශසතලා ඒවරයා පසශ්සන් යන විපක්ෂයක් බවරයට අන 

පඅඩ ශවරයලා තිශබනවරයා. ඉස්සක විපක්ෂශආ හිටපු නායකවරයරු 

නායකඅඩවරයය නඅඩතා. ඒ ශනොල්ලන් වරයීගක් කකනවරයා නේ  අශනක් 

අයඅඩ එකතු කක නඅඩතා. අන විපක්ෂය සුළු පක්ෂ පස්ශසන් යනවරයා. 

ඒ අයට කශ  යනවරයා  ඒ අයට ශබෝ    අල්ලන්න යනවරයා. මම 

නීක්කා  තමුන්නාන්ශසතලාශේ නායකයා -සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමා

- විපක්ෂශආ උේශ ෝෂණවරයලට ගිහිල්ලා ශබෝ  එකක් අල්ලාශනන 

කථා කකනවරයා. ලේජාා නීේන  රධාන ශේ පාලන පක්ෂයක් හීටියට 

එශහම කටයුතු කකන්න? අපි නන්නා කාලශආ ද නේ එක්සඅඩ 

ජාාතික පක්ෂය බාල්දු ශවරයච්ච ශේ පාලන පක්ෂයක් ශනොශවරයයි. අපි 

හීම නාම නායකඅඩවරයය නඅඩතා. කශට් ර ්නයක් වුශණොඅඩ ඒ 

ර ්නයට එනා එක්සඅඩ ජාාතික පක්ෂය නායකඅඩවරයය නඅඩතා. නමුඅඩ 

සජිඅඩ ශරතමනාස මීතිතුමාශේ පක්ෂය අන නායකඅඩවරයය නන්නවරයා 

ශනොශවරයයි  ශේවීපීකාකයා පිටිපස්ශසන් වුණඅඩ හිට නන්නවරයා; 

ශපකටුනාමියා පස්ශසන් වුණඅඩ හිට නන්නවරයා. ශේක ලේජාාවරයට 

කාකණාවරයක්. ඒ පාක්ෂිකශයෝ කල්පනා කකනවරයා  "නීන් අපට 

පක්ෂයක් තිශබනවරයාන  එශහම නීඅඩනේ අපි කාශේවරයඅඩ යටශඅඩ 

ඉන්නවරයාන" කියලා. අන තිශබන ර ්නවරයලට සීලසුේ ඇතුවරය උඅඩතක 

ශනන්න පුළුවරයන්  ක්තිමඅඩ ශේ පාලන පක්ෂයක්  ්ඩුක්වරයක් 

හීටියටයි අපි කටයුතු කකන්ශන්. හීම ර ්නයකටම අපි මුහුණ 

ශනනවරයා. ඒවරයාට ෑන   විසඳුේ ලබා ශනනවරයා. ්ඩුක්වරය ්කක්ෂා 

කකශනන අපි කටයුතු කකනවරයා. සමහරු කල්පනා කළා  

නේමන්පිල ඇමතිතුමාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් 

ශනනාවරයාම අශේ කට්ටියඅඩ එකතු කකශනන එතුමා පකේනන්න 

පුළුවරයන් ශවරයයි කියලා. ශහට හීන්න වරයට තමුන්නාන්ශසතලාට 

බලානන්න පුළුවරයන් ශවරයයි  අශේ මන්ත්රීවරයරුඅඩ එක්ක 

තමුන්නාන්ශසතලාශේ මන්ත්රීවරයරු  කීශනශනක් අපට පක්ෂවරය ඡන්නය 

ශනනවරයාන කියලා. අපි තුශනන් ශනකක බලයකින් ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය පකාජාය කකනවරයා කියන එක ශේ සභාශ  ද මම 

කියනවරයා. අපි ඉතාම  ක්තිමඅඩ ්ඩුක්වරයක් පිහිටුවරයලා තිශබනවරයා. 

 ක්තිමඅඩවරය අපි කටයුතු කකශනන යනවරයා. අපට  ක්තිමඅඩ කීබිනට් 

මඩුගලයක් ඉන්නවරයා   ක්තිමඅඩ පාර්ලිශේන්තු කඩුගායමක් 

ඉන්නවරයා. අපි ෑන ම ර ්නයකට මුහුණ ශනනවරයා වරයාශේම 

ජානතාවරයශේ සුබසිේධිය ශවරයම්ශවරයන් ෑන ම තීන්දුවරයක් නන්න 

කටයුතු කකනවරයා කියමින්  ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පකාජායට 

පඅඩ කකන බවරය රකා  කකමින් මශේ වරයචන ස්වරයල්පය අවරයසන් 

කකනවරයා.  ස්තුතියි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, Hon. Mayantha Dissanayake. You have five 

minutes.  

 
[අ.භා. (.23] 

 
ගුණ මයන්ත දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  උනය නේමන්පිල අමාතයවරයකයා 

සේබන්ධශයන් ශනන ් වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පිළිබඳ විවරයානය 

පීවරයීඅඩශවරයන ශේ අවරයස්ථාශ  මා මුලින්ම සඳහන් කළ යුතු 

කාකණයක් තිශබනවරයා. කවිඳු ිනල්ෂාන් කියන ශිෂයයා සිය ිනවි 

නසාශනන තිශබනවරයා  online අධයාපන රමශආ අසාර්ථකභාවරයය 

ශේ කටට ශපන්වරයමින්. එම නරුවරයාශේ පවුශල් අය ශවරයත නරු සජිඅඩ 

ශරතමනාස මීතිතුමා ඇතුළු විපක්ෂශආ බලවරයඅඩ කනනාටුවරය ශේ 

අවරයස්ථාශ  ද පළ කකනවරයා.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ ්ඩුක්වරය කාලශආ 

tablets ශනනවරයා කියනශකොට  ශනොමිලශආ Wi-Fi ශනනවරයා 

කියනශකොට අන ්ඩුක් පක්ෂශආ ඉන්න මන්ත්රීවරයරු ඒකට හිනා 

වුණා; ඒ වරයීග පිළිශවරයළ ක අශලන් ඇේනා. නමුඅඩ   එනා tablets ලබා 

දුන්නා නේ  ශනොමිලශආ Wi-Fi ලබා දුන්නා නේ අන ලුකාශ  

අධයාපන තඅඩඅඩවරයය  ්ර්ිකකය ශකොයි තීනන තිශබන්ශන් කියන 

එක අන ජානතාවරයට ශඅඩරිලායි තිශබන්ශන්. 

Hon. Presiding Member, we brought this Motion of 
No Confidence for the sake of the people. We often talk 
of Singapore, especially with the COVID-19 scenario. I 
must inform this House that Singapore has rebuilt their 
economy and their economy today is over US Dollars 2 
billion in reserves. Even with the COVID-19 pandemic, 
countries such as Singapore have been able to develop 
their economies and face the COVID-19 pandemic head 
on. So, why can we not develop ours? අපට වරයීකදුණු තීන 
ශමොකක්න?  This issue is twofold.  One is the cash                    
flow scenario; the other is the insolvency issue - 
බුශකොශලොඅඩභාවරයය - with corruption and incompetence 
which lead to mismanagement of the country and the 
economy. We can always point fingers at others and say, 
" අශේ  කාලශආ ශමශහම කළා  තමුන්නාන්ශසතලා ශමශහම කළා  
ශේ විධිය හරි නීහී  අශේ විධිය ශහොඳයි". But now, what are 
we looking at in terms of the  economy?  Sir, we are 
looking at selling of our assets. So, it is a very dangerous 
scenario to be in, economically.  Remember, you all came 
to power promising that not one inch of this country 
would be sold. Now, the situation is completely different. 
Part of the loss of the CPC is Rs. 12 billion. That is due to 
the cancellation of the fuel price formula.  

 

Sir, local companies have proved that if they manage 
their businesses properly, they can show profits. For 
example, Hayleys (Pvt.) Limited Company has showed 

profits. ශකෝටි ශනකකට කිට්ටු ශවරයන්න ඒ ශනොල්ලන් profits 

ශපන්වරයලා තිශබනවරයා. ඒ වරයාශේම එක්ස්ශපෝලුකා ්යතනයඅඩ 

profits ශපන්වරයලා තිශබනවරයා  ශහතලීස් ්යතනයඅඩ profits 
ශපන්වරයලා තිශබනවරයා  ශකොමර්ෂල් බීු අවරය profits ශපන්වරයලා 

තිශබනවරයා  කීල්ස් ්යතනය profits ශපන්වරයලා තිශබනවරයා. ශේ 

වරයාශේ ්යතන කාශියක් ඒ ශනොල්ලන්ශේ ්ර්ිකකය  බිස්නස් එක 

ිනයුණු කක නන්න කටයුතු කකලා තිශබනවරයා  ශේ ශකොවි  

වරයසුනතය උග. But, Sir, the Government of Sri Lanka has 
failed in its task.  

What is next for us? Since time is limited, I will cut 
my speech short. We are going to witness a skyrocketing 
cost of living. People will not be able to live; people will 
not be able to eat; we will have no dollars to pay our 
debts. Again, we will see this country travelling towards 
the 1970s where people could not actually afford to live.  

Sir, His Excellency Gotabaya Rajapaksa promised 
that he would bring in an investment of US Dollars 36 
billion for this country. One-and-a-half to two years have 
elapsed and we have not seen that kind of investment 
coming in yet. So, where are we heading? We need to ask 
that question. Simply put, if we are going to head for an 
international crisis, for the first time in the history of this 
country, Sri Lanka will not be able to service our 
international debts.     
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[නරු නාමිණී ශලො අශේ මහතා] 
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 
ගුණ මයන්ත දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

I will wind up, Sir.  

අවරයසාන වරය ශයන්  තමුන්නාන්ශසතලාශනන් මම ශේ කාකණය 

අහනවරයා. අපි අතක වරයාන විවරයාන තිශබනවරයා තමයි. නමුඅඩ  

තමුන්නාන්ශසතලා හෘනය සාක්ෂියට එකඟවරය කථා කකනවරයා නේ  

හනවරයතට එකඟවරය එක රතිපඅඩතියකට එනවරයා නේ  ඊළඟ මාස හය  

හත තුළ ශේ කට නමන් කකන්ශන්  අමන ින ාවරයකටන කියන එක 

සේබන්ධශයන් ්ඩුක්ශ  මීති ඇමතිවරයරු හීටියට 

තමුන්නාන්ශසතලාට භයක් නීේන? ඒ නිසා ශහට ිනනශආ ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පිළිබඳ ඡන්න විමසීශේ ද 

තමුන්නාන්ශසතලාශේ හෘනය සාක්ෂියට එකඟවරය ඡන්නය ශනන්න 

කියන ඉල්ලීම කකමින්  මශේ වරයචන ස්වරයල්පය අවරයසන් කකනවරයා. 

ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Anura Priyadharshana 

Yapa. You have seven minutes.  
 
[අ.භා. (.2 ] 

 

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ස්තුතියි  ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි.  

මා නන්ශන් නීහී  විරුේධ පක්ෂශආ අශේ හිතවරයඅඩ නරු 

මන්ත්රීවරයරු ශේ වරයාශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාශ  ඇයි 

කියලා. එතුමන්ලාශේ කථාවරයලිම්අඩ එතුමන්ලා ශනනාවරය ශයෝජානාවරය 

ස්ිකක කකන්න පුළුවරයන් එක කරුණක්වරයඅඩ කිසිම විධියකින් එළියට 

ශේන්න බීරි වුණා. එතුමන්ලා අහන්ශන් ශතල් මිල අක් කශළත 

නීඅඩශඅඩ ඇයි කියලායි. ඒ වරයාශේම එතුමන්ලා ඒ නීන කරුණු 

නණනාවරයක් කියනවරයා. නමුඅඩ   තමුන්නාන්ශසතලා ශේ කකන 

ශේවරයලින් වරයනකිවරය යුතු විපක්ෂයක් හීටියට තමුන්නාන්ශසතලාශේ 

ඡන්න නායකයාවරයඅඩ එක ස්ථාවරයකයකට ශේන්ශන් නීහී. 

ඔබතුමන්ලා ඒ අයවරයඅඩ අවුල් කකනවරයා. 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ කථාවරය මට විනාිජ 

හතකින් නේ අවරයසන් කකන්න බීහී. මා ශේ විෂයය භාකවරය සිටි 

ඇමතිවරයකශයක් නිසා අක්ම තකමින් ශේ කරුණු කාකණා පීහීිනලි 

කකන්න මට පීය භානයක්වරයඅඩ ෑන . පළමුවරය මම ශබොශහොම සකලවරය 

කියන්න කීමීතියි  අපි ශේ ශතල්වරයලට ශනවරයන්ශන් ශගොලර්වරයලින් 

බවරය. ඒවරයා  රුපියල්වරයලින් නන්න බීහී. ශේක අශේ කශට් හීශනන 

ශනයක් ශනොශවරයයි. ශේ නරු සභාශ  ඉන්නවරයා  ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත 

සුස්ථාශ  හිටපු ක්රියාකාරී අධයක්ෂවරයකය අ වරයන නරු නාමිණී 

ශලො අශේ ඇමතිතුමා. එතුමාඅඩ ශේ නීන ශහොඳට නන්නවරයා. එශහම 

නේ  ඒ මුනල අශේ රුපියල්වරයලින් පියවරයන්ශන් නීතිවරය ඛ්නිජා ශතල් 

සුස්ථාවරයට කවරයනාවරයඅඩ ලාභ නන්න බීහී. ඒ වරයාශේම අශේ කශට් 

්ර්ිකක අර්ුදනයට විසඳුමක් ශහොයන්නඅඩ බීහී. ශමොකන  අපි ඛ්නිජා 

ශතල් ශගොලර්වරයලට ශේනවරයා නේ  ඒ ශගොලර් රමාණය 

රුපියල්වරයලට හීශක වරයාම ලීශබන මුනල තමයි ඛ්නිජා ශතල් මිල 

බවරයට පඅඩ වරයන්ශන්. ඒ නිසා මම ශබොශහොම අවරයුකවරය කාකණයක් 

කියන්නේ. මම ශේක කියන එක ටිකක් සීක වරයීිජන කියලාඅඩ මම 

කල්පනා කළා. ශේ අු යට සහනාධාක ශනන්න බීහී. ශේ අු යට 

සහනාධාක  දලා ිනවට කාලයක් කජායකට යන්නඅඩ බීහී. ශමොකන  

එශහම කකන්න ගිය නිසා ශේක මුළු බල ක්ති ක්ශෂතත්රශආම 

්කාවුලක් බවරයට පඅඩ ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ නිසාම තමයි අන ශමය 

මාතෘකාවරයක් හීටියට ශනන කථා කකන්න විපක්ෂයට කල්පනා 

වරයන්ශන්.  

මම හිතන හීටියට ශේ වරයන ශකොට අශේ ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත 

සුස්ථාවරය පමණක් බීු අවරයලට ශගොලර් බිලියන 3.3ක් විතක ණය 

ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ කාකණය වරයීරැිනයි නේ  අශේ නරු බල ක්ති 

ඇමතිතුමා මා නිවරයීරැින කකයි. පසු ගිය මාස කිහිපය ඇතුළත අශේ 

කජාය බීු අවරයලට ණය ශවරයලා තිශබනවරයා  රුපියල් බිලියන )2 කට 

්සන්න රමාණයක්. මම ශේ විෂය භාක ඇමතිවරයකයා හීටියට 

සිටියා. ඒ නිසා මම කරුණු ශහොඳින්ම නන්නවරයා. අපට refinery 

එකක් තිශබනවරයා. නමුඅඩ ඒ refinery එක පකණයි. රති තයක් 

වරය ශයන් නඅඩශතොඅඩ  ඒ පකණ refinery එශකන් ශපල්  ඩීසල් 

එන්ශන් අක්ශවරයන්. වරයීිජශයන් එන්ශන් naphtha වරයාශේ ශේවරයල්. ඒ 

refinery එශකන් අපට අවරය ය රමාණය නන්න බීහී. ඒ නිසා අපි 

අනිවරයාර්යශයන්ම ශවරයශළඳ ශපොළට යන්න ෑන . අන ශවරයශළඳ 

ශපොළ තිශබන්ශන් සිුනේපූරුවරය ශක්න්ද්ර කකශනනයි. සිුනේපූරුවරය 

තමයි අන trading hub එක ශවරයලා තිශබන්ශන්. ඉුග්රීසිශයන් 

'Singapore Platts' කියලා කියනවරයා. එහි එක එක කාලයට මිල 

නියම ශවරයනවරයා. ඒ නියම වරයන මිලට තමයි අපට නන්න ශවරයන්ශන්. 

ශලෝකශආ තිශබන ස ම සමානමක්ම වරයාශේ අන සිුනේපූරුශ  

තමන්ශේ trading කකශනන යනවරයා.  

මට මතකයි  මම ශේ විෂය භාක ඇමතිවරයකයා ශවරයලා ඉන්න 

ශකොට 02 0 වරයර්ෂශආ මීන භානශආ ශලෝකශආ ඉන්ධන මිල ඉතාම 

ඉහළ අනයක පීවරයතුණු බවරය. ඒ නිසාම ඒ අවුරුේශේ සුස්ථාවරයට සිදු 

වූ අලාභය රුපියල් මිලියන    222ක් වරයාශේ වි ාල අනයක් වුණා. 

ඊළඟ අවුරුේශේ ද -02 3  ද- අශේ ශවරයශළඳ ශපොළ මිල ද නීමේේ 

රමාණය යේ ්කාකයකට නිකවුල් කකලා  ඒ ශවරයලාශ  ් ශහජින් 

ර ්නශආ ද ශගොලර් මිලියන )ක ශහජින් එක අඅඩ ශනවරයලා අලාභය 

රුපියල් මිලියන 9  22 නක්වරයා අක් කකනන්න මට පුළුවරයන් වුණා. 

ඊට පසුවරය  එනේ 02 ( වරයර්ෂශආ රුපියල් මිලියන  9 222ක 

ශමශහයුේ ලාභයක් ලබා නන්න අපට පුළුවරයන් වුණා. හීබීයි  අශේ 

්ඩුක්වරයට පසුවරය තමුන්නාන්ශසතලාශේ ්ඩුක්වරය බලයට ් 02   

වරයර්ෂශආ රුපියල් මිලියන    222ක පාක්වරයක් සිදු කක නඅඩතා.  

එවරයීනි පාක්වරයක් ලීබීම නිසා එක පීඅඩතකින් අන ලුකා ඛ්නිජා ශතල් 

මේතිනත සුස්ථාවරය බීු අ හකහා පිට කට ශවරයශළඳ ශපොළට 

ශගොලර්වරයලින් ණය ශවරයලා තිශබනවරයා. අශනක් පීඅඩශතන්  බීු අ න 

වි ාල තර්ජානයකට මුහුණ පා තිශබනවරයා. කරුණු හරිහීටි නන්නවරයා 

නේ ඉන්ධන මිල යේ ්කාකයකට ශහෝ වරයීිජ කකන්න සිදු වීම 

පිළිබඳවරය විපක්ෂය ශේ විධියට ක  නහන්න ෑන  කියා මම 

හිතන්ශන් නීහී. ඇඅඩත වරය ශයන්ම අපි ශමහි අලාභය ජානතාවරයට 

බේධ ශනොකළ යුතුයි. නමුඅඩ  පසුගිය කාලශආ ද සිදු වූ ශලෝක 

ශතල් මිශලහි උච්චාවරයචනය නිසා ඇති වුණු තඅඩඅඩවරයශයහි පාක්වරය 

අන මුළුමනින් ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය නකනවරයා. ශතල් 

සුස්ථාවරය ශවරයස්සන්තක කේුවරුවරයන් වරයාශනයි. ඔවුන් SriLankan 

Airlines එකට ශතල් ශනන්න ෑන . නමුඅඩ  ඒවරයාශආ මුනල් 

ලීශබන්ශන් පසුවරයයි. එතශකොට ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය 

ඒකටඅඩ ශපොලී ශනවරයන්න ෑන . ඒ වරයාශේම  ලුකා විදුලිබල 

මඩුගලයටඅඩ ශතල් ශනන්න ෑන . ලුකා විදුලිබල මඩුගලයට 

අක් මිලට ශතල් ශනන්නඅඩ ෑන . එශහම ශන්න  නරු ඇමතිතුමා? ඒ 

වරයාශේම කජාශආ ්යතනවරයලට ශතල් ශනන්නඅඩ ෑන . ඒවරයාශයම්අඩ 

මුනල් හරියාකාකවරය හේබ ශවරයන්ශන් නීහී. කජාය ඉන්ධනවරයලට අක් 

මිලක් නියම කකනවරයා නේ  ඒ අක් කකන මිශලහි පාක්වරයඅඩ ඛ්නිජා 

ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය නකන්න ෑන . එතශකොට ශේ ්යතනය 

පවරයඅඩවරයාශනන යන්න බීහී. ඒ නිසා මා කියන්ශන්  අශේ කශට් 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

ඉන්ධන ශවරයශළඳ ශපොළ කජායට බකක් ශනොවරයන ්කාකයට 

පවරයඅඩවරයාශනන යන්ශන් ශකොශහොමන කියා තීකණය කකන්න 

තමුන්නාන්ශසතලාඅඩ අපිඅඩ අ දතින් කතිකාවරයකට එන්න ෑන  බවරයයි. 

ශේක ඒ තකේ අමාරු වරයීගක් ශනොශවරයයි. හීබීයි  ශේ ශවරයම්ශවරයන් 

අපට කීපවීේ කකන්න ශවරයයි; කජායට කීපවීේ කකන්න ශවරයයි; ශේ 

අලාභශයන් යේ ්කාකයක ශකොටසක් කජායට නකා නන්න ශවරයයි. 

නමුඅඩ අ දඅඩ විධියට හිතන්න  ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත ඉන්ධන 

මිල උච්චාවරයචනය පිළිබඳ ර ්නයට පිළිතුරු ශනන්න අපි එක 

අකමුණකට අම්වරය වරයීග කකන්න ෑන  කියන එක තමයි මට 

කියන්න තිශබන්ශන්. ඒ සඳහා නරු බල ක්ති ඇමතිතුමාට 

 ක්තිය ලීශේවරයා කියා මම රාර්ථනා කකනවරයා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is, the Hon. Tiran Alles. You have seven 

minutes. 

 
[අ.භා. (.  ] 

 

ගුණ ියරාන් අලසව මහතා 
(ைொண்புைிகு டிரொன் அலஸ்)  

(The Hon. Tiran Alles) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  බල ක්ති අමාතය නරු උනය 

නේමන්පිල මහතාට විරුේධවරය සමගි ජාන බලශ නය ශනන ්  

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පිළිබඳ විවරයානයට සහභාගි වීමට මාහට 

අවරයස්ථාවරය ලීබීම නීන මා සතුටු ශවරයනවරයා.  ශකොළ  ඩී.එස්. 

ශසතනානායක විනයාලශආ උසස් ශපළ හනාකමින්   88 වරයර්ෂශආ 

වරයාණිජා අු ශයන් ිනවරය යිශන් රථමයා බවරයට පඅඩ වූ අවරයස්ථාශ  සිට 

ශේ නක්වරයා  පරිනණක මෘදුකාුන ඉුජිශන්රුවරයකශය අ වරය ශයන් න  

මේතීාශය අ වරය ශයන් න  ශේ පාලනාය අ වරය ශයන් න එතුමා 

ජීවිතය ජාය ශනන තිශබනවරයා. ඒ වරයශේම  අප ශබොශහෝ ශනනා නන්නා 

්කාකයට  අප ශබොශහෝ ශනනා වි ්වරයාස කකන ්කාකයට උනය 

නේමන්පිල චරිතය පිළිබඳ අප හීශමෝටම ශනෞකවරයයක් තිශබනවරයා. 

එවරයන් ශේ පාලනාශය අට එශකහිවරය ශනන එන ලන පනනේ විකහිත 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පකාජාය කකන්න එතුමන්ට අවරය ය 

 ක්තිය ්ඩුක් පක්ෂය වරය ශයන් අප ලබා ශනන බවරය ශේ 

උඅඩතරීතක පාර්ලිශේන්තුවරයට නන්වරයා සිටින්න කීමීතියි. 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  උනය නේමන්පිල 

අමාතයවරයකයාට විරුේධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනන ඒමට 

සමගි ජාන බලශ නයට සිතක් පහළ වූ අවරයස්ථාවරයට ශපකාතුවරයම  එම 

සිතිවිල්ල ම පකාජාය වූ බවරය මශේ හීඟීමයි. එයට කිනම නිනසුනක් 

ශලස  විපක්ෂ නායකතුමා විසින් පසු ගිය ුවනි  3වරයන ිනන  

"නින්නාසහනත තීන්දුවරය ්පසු හකවරයා ශතල්මිල අක් කකම්." යන 

ශීර්ෂය සහිතවරය නි අඅඩ කකන ලන නිශ නනශයහි වූ රකා යක් 

නීක්විය හීකියි. එම නිශ නනශයහි පීහීිනලිවරය සඳහන් වරයනවරයා  

"අනාළ තීන්දුවරය නඅඩශඅඩ කවුනීයි කියා ශනොනන්නා තකමට ්ඩුක්වරය 

න විහි දවරයක් බවරයට පඅඩවරය තිශේ. තමන් විසින් සා්හිකවරය නඅඩ තීන්දුවරය 

එශසත ශනොවරයන බවරයට පවරයසමින් එක් අශය අ ගිලටීනයට නීක්කවීමට 

්ඩුක්ශ  රධාන පාර් වරයය කටයුතු කකමින් සිටී" කියලා. ශමම 

රකා ශයන් පීහීිනලිවරයම ශපශනන්ශන් ශතල් මිල වරයීිජ කිරීම 

පිළිබඳවරය උනය නේමන්පිල ඇමතිවරයකයා පමණක් ශනොවරය  සමස්ත 

කජාය වරයනකීම නත යුතු බවරය විපක්ෂශආ මුල් ස්ථාවරයකය වූ බවරයයි. එශසත 

නේ ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාශ  හකය  අමක්න? 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ඉතාම ශහොඳින් වි ්ශල්ෂණය 

කකන කල ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය එක්තකා සිේධි මාලාවරයක 

තවරයඅඩ එක් සන්ධිස්ථානයක්නීයි මට හිශතනවරයා. උනය නේමන්පිල 

අමාතයවරයකයා නායකඅඩවරයය ශනන බල ක්ති අමාතයාු ය 

ක්රියාඅඩමක කකන වරයර්තමාන ශමන්ම ඉිනරි වරයීග පිළිශවරයළ තුළ 

අගුවට නීවරයීන්ත වරයයාපෘති ශමොනවරයා නීයි අපි ශසොයා බී දවරයා. වටවරයන් 

යානා ශතල් නබගා පර්යන්ත ඉිනකිරීම  වටවරයන් යානා ඉන්ධන ශබනා 

හීරීශේ නළ මාර්නය ඉිනකිරීම  සව්රයාභාවික වරයායු ශබනා හීරීශේ නළ 

මාර්නය ඉිනකිරීම  කට හකහා ිනශවරයන ශතල් ශබනා හීරීශේ නළ 

මාර්නය ඉිනකිරීම  ශකොශළොන්නාවරය  ශතල් නබගා සුකීර්ණශආ නවරය 

ශතල් ටීුකි  ක් ඉිනකිරීම යන නීවරයීන්ත වරයයාපෘති ඒවරයාට උනාහකණ 

ශලස සඳහන් කළ හීකියි. ඒ සඳහා ්ලික වියනම ශගොලර් මිලියන 

02 ක්. ඒ විතකක් ශනොශවරයයි  ඉන්ිනයාම් ශතල් සමානමකට බදු  ද 

ඇති ්රි අණාමලය ශතල් ටීුකි නීවරයත ලබා නීමේම සඳහා 

බල ක්ති අමාතයවරයකයාශේ ්ලිකඅඩවරයශයන් සාර්ථකවරය සාකච්ඡා 

කකමින් පවරයතිනවරයා.  

උනය නේමන්පිල මහඅඩමයා බල ක්ති අමාතයවරයකයා ශලස පඅඩ 

වූ නා සිට ශේ නක්වරයා නත වූ මාස   ක කාලය තුළ එතුමා ශේ කශට් 

ඉන්ධන ශබනා හීරීශේ සහ නබගා කිරීශේ හීකියාවරය වරයර්ධනය 

කිරීමට නීවරයීන්ත කාර්ය භාකයක් සිදු කක තිශබනවරයා. කශට් ්ලික 

අවරය යතාවරයක් ශලස පවරයතින  න ක නණනාවරයක් තිස්ශසත සාකච්ඡා 

කළඅඩ යථාර්ථයක් කක නීමේමට ශනොහීකි වුණු  අපශේ ශනවරයන 

ශතල් පිරිපහදුවරය ශනොගනීඟීමටඅඩ  පවරයතින ශතල් පිරිපහදුවරය වරයීිජ 

ිනයුණු කිරීමටඅඩ උනය නේමන්පිල අමාතයතුමා පිඹුරුපඅඩ සකසා 

අවරයසන්. ඒ අම්වරය ලක් ඉතිහාසශආ එශතක් ශමශතක් බිහි වරයන 

නීවරයීන්තම වරයයාපෘතිය වරයන සපුනස්කන්න නවරය ශතල් පිරිපහදුවරය 

ශගොලර් මිලියන 0  22ක වියනමින් ශනොග නී ශඟනවරයා; ඒ වරයාශේම 

පවරයතින ශතල් පිරිපහදුවරය ශගොලර් මිලියන  22ක වියනමින් වරයීිජ 

ිනයුණු ශවරයනවරයා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තවරයඅඩ විනාිජ ශනකක කාලයක් 

තිශබනවරයා. 
 
ගුණ ියරාන් අලසව මහතා 
(ைொண்புைிகு டிரொன் அலஸ்)  

(The Hon. Tiran Alles) 

ශහොඳයි  ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි. 

2021 වරයර්ෂශආ ුවනි මස 09වරයන ඉරු ිනන ශමකට ජාාතික පුවරයඅඩ 

පතක රධාන සිකස්තලය ශලස "ශකෝටි හීට නාහක ශටන්ගකය 

ඉල්ලා ඇමරිකන් තානාපතිශනන් නේමන්පිලට බලප ේ" 

යම්ශවරයන් පුවරයතක් පළ වුණා. නේමන්පිල කියන්ශන් ශේ  හිෛතෂී 

ජාාතික ශේ පාලනශආ වරයර්තමාන සල අණක්; ඒ වරයාශේම  පිරිසිදු 

ශේ පාලන චරිතයක්. උනය නේමන්පිල මීතිතුමා බල ක්ති 

අමාතයවරයකයා වරය ශයන් කටයුතු කිරීම ශබොශහෝ ශනශන අට 

ර ්නනත කාකණයක් බවරයට පඅඩවරය තිශබනවරයා. ශේ ර ්නයට ්ලික 

ශහතතුවරය බල ක්ති අමාතයාු ය මගින් සිදු කකන සහ සිදු කකන්නට 

නියමිත නීවරයීන්ත වරයයාපෘති. විශ තෂශයන්ම සමහක බටහික 

කාජායයන්  ඔහු බල ක්ති අමාතය ධුකශයහි වරයීග කිරීම  බල ක්ති 

ක්ශෂතත්රය තුළ තමන්ශේ ෑන  එපාකේ ශමකට තුළ සිදු කිරීමට 

බාධාවරයක් බවරය හඳුනාශනන ඇති බවරය ශපශනන්න තිශබනවරයා.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්රී ලුකාවරය ශතල් සහ න ස ්

නිපනවරයන කාජායයන් අතකට එක් කිරීමට අවරය ය අිජතාලම ශේ වරයන 

විටඅඩ උනය නේමන්පිල අමාතයවරයකයා ශනොග නඟමින් පවරයතිනවරයා. 

ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ශනන ඒමට සීබ  ශහතතුවරය ශමවරයීනි 

ක්රියා නාමවරයල උනය නේමන්පිල අමාතයවරයකයා ශය ද සිටිම න යන 

ර ්නය මට තිශබනවරයා. 

2079 2080 

[නරු අම්ක ප්රියනර් න යාපා මහතා] 



2021 ූලලි    

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ  හිෛතෂි ජාාති මාමක 

බලශ නවරයලට පණ ශපොවරයන නායකයන්ට එනා සිට අන නක්වරයා 

නීකහීම  පහක  දම ශේ පාලනශආ එක් නීක්මක් බවරය අපි නන්නවරයා. 

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාඅඩ එම රහාකශආම ශනොදුකක් බවරය 

ජානතාවරය ශහොඳින්ම නන්නවරයා. උනඅඩ  ුදේධිමඅඩ  මහඅඩමා නති 

පීවරයීතුේ සහිත ශේ පාලන සුස්කෘතියක් ශේ කට තුළ රවරයර්ධනය 

කිරීමට ශවරයක නකන නායකයන්ට පහක පිට පහක නීසීම ඉතාම 

ශේනජානක කාකණයක්.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අතිනරු ජානාධිපති ශනෝධාභය 
කාජාපක්ෂ මීතිතුමා ශමන්ම  නරු අග්රාමාතය මහින්න කාජාපක්ෂ 
මීතිතුමා සහ අමාතයවරයරුන් කීපශනශන අම නිශයෝජානය කකන 
ජීවරයන වියනේ පිළිබඳ කමිටුවරය මඟින් තීකණය කක ශමම ශතල් මිල 
සුශ ෝධනය සිදු කළ බවරය මුළු කටම නන්නා කාකණයක්. සමස්ත 
කජායකට ශනොනන්වරයා ශහෝ සමස්ත කජාශආ එකඟතාවරය ශනොමීතිවරය 
තනි මිනිශහ අට ශතල් මිල සුශ ෝධනය කිරීමට ශනොහීකි බවරය 
මම නීවරයතඅඩ අවරයධාකණය කකනවරයා. ශතල් මිල වරයීිජ කිරීම පිළිබඳවරය 
අතිනරු ජානාධිපතිතුමා නි අඅඩ කළ නිශ නනශආ සඳහන් පරිින න 
එතුමා න ශමම සමස්ත ක්රියා නාමය කජාශආ ක්රියා නාමයක් බවරය 
පිළිශනන තිශබනවරයා. එනා ශතල් මිල සුශ ෝධනය කකේ ද ශලෝක 
ශවරයශළඳ ශපොශළත ශතල් බීකලයක මිල ශගොලර් 9)ක් වූ අතක  අන 
වරයන විට එය ශගොලර් 8 ටඅඩ ඉහළින් නමන් කකන බවරය කිවරය යුතුමයි. 
එශසත නේ  ශමශලස ශීඝ්රශයන් ඉහළ යන  ශලෝක ශවරය ශළඳ ශපොශළත 
ශතල් මිලට අම්වරය අශේ කශට් ශතල් මිල වරයීිජ කිරීමට සිේධ 
ශවරයනවරයා ශනොශ න? විකල්පය  අමක්න?  

Mr. Presiding Member, a national newspaper recently 
carried an article on harnessing oil and gas deposits  
under the heading, "Solution to wiping out Sri Lanka's 
foreign debt".  It further reported that Sri Lanka has 
identified oil and gas deposits valued at US Dollars 240 
billion. Sri Lanka’s total foreign debt is around US 
Dollars 45 billion. Therefore, this is the best solution to 
eradicate our staggering national debt.  

We need capable hands when harnessing such national 
treasures to gain the utmost productivity and minimize 
corruption. Such huge projects, including the ones I 
mentioned earlier, are the reasons to envy the Hon. Udaya 
Gammanpila’s Cabinet portfolio.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ ම බිම සතු ශතල් සහ 
න ස් සේපත ශනොග නීමේමට අවරය ය ඒ නීවරයීන්ත කාර්යභාකය උනය 
නේමන්පිල අමාතයවරයකයාශේ කක මත වරයීටී තිශබනවරයා. ඊට අවරය ය 
අිජතාලම ශේ වරයන විටඅඩ සකසා අවරයසන් බවරය නිකන්තකශයන් අපට 
අසන්නට නකින්නට ලීශබනවරයා. එතුමා ශමම තනතුකට පඅඩවී 
තවරයමඅඩ වරයසකක්වරයඅඩ ශනවී ශනොස් නීහී. ඒ වරයාශේම අපට මතකයි  
පසුගිය මහ මීතිවරයකණයට කලින් පීවරයීති අමාතය මඩුගලය සතු 
සීමිත අමාතය ධුක සුඛ්යාවරය ශහතතුශවරයන් තමන්ට අමාතය ධුකයක් 
අවරය ය නීති බවරය එනා උනය නේමන්පිල මහතා මන්ත්රීවරයකය අ ශලස 
අතිනරු ජානාධිපති ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ මීතිතුමාට ලිඛිතවරය නන්වරයා 
සිටි බවරය. 

එතුමා අඅඩහීරීම ශහොඳින් රවටණ කළ ශකශනක්. ඒ නිසා උනය 
නේමන්පිල බල ක්ති අමාතයවරයකයා ශමම වි ්වරයාසභුනය ිනන්නඅඩ 
ිනම්ේ; පීකදුනඅඩ ිනම්ේ. ශමොකන  එතුමා සමඟ හීම නාමඅඩ 
ශේ ශරතමී ජානතාවරය ශපළනීසී සිටින බවරය අප නන්නවරයා.  

ස්තුතියි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Vadivel Suresh.  You have five 

minutes. 

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon.Weerasumana Weerasinghe to the 
Chair? 

 

ගුණ මි න්දානන්ද අලු කගමවේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I propose that the Hon. Weerasumana 
Weerasinghe do now take the Chair. 

 
ප්රශවනය විමසන ලදින්  සංා සපතමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ ෂාණක්කියන් රා පු කතිරන් රාසමාණික්කපත 

මහතා මූලාසනවයන් ඉව ක වූවයන්  ගුණ වීරුමමන වීරිංගහ මහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொச 

ைொணிக்கம் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு  

வீரசுைன வீரசிங்ஹ அவர்கள் தலலலை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM left the Chair, and THE  HON. WEERASUMANA 
WEERASINGHE took the Chair. 

 
[பி.ப. 4.24] 

 

ගුණ වඩිවේේ ුමවර්ෂව මහතා 
(ைொண்புைிகு  வடிகவல் சுகரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌரவ சலபக்குத் தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்ககள, எொிதபொருள் விலலகயற்றம் ததொடர்பொக, சம்பந்தப் 

பட்ட அலைச்சருக்தகதிரொக முன்லவக்கப்பட்டுள்ள இந்த 

நம்பிக்லகயில்லொப் பிகரரலணைீது என்னுலடய ததொப்புள் 

தகொடி உறவுகளொன ைலலயக ைக்கள் சொர்பொக இந்தச் 

சலபயிகல சில கருத்துக்கலள முன்லவக்க விரும்புகிகறன். 

எொிதபொருள் விலலகயற்றம் கொரணைொகவும் அத்தியொவசியப் 

தபொருட்களின் விலலகயற்றம் கொரணைொகவும் இந்த நொட்டில் 

அதிகளவொன பிரச்சிலனகளுக்கு முகங்தகொடுக்கின்றவர்கள் 

ைலலயக ைக்ககளயொகும். ஒரு பக்கம் ைலலயகப் தபருந் 

கதொட்ட உொிலையொளர்களுலடய கடுலையொன - 

கொட்டுைிரொண்டித்தனைொன நிருவொகத்தினொலும், இன்தனொரு 

பக்கம் அரசொங்கம் அத்தியொவசியப் தபொருட்கள், எொிதபொருள் 

என அலனத்துப் தபொருள்களுக்கும் வொனத்லத எட்டுைளவுக்கு 

விலலகலள உயர்த்தியதன் கொரணைொகவும் தபருந்கதொட்ட 

ைலலயக ைக்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

குறிப்பொக எொிதபொருள் விலலகயற்றத்தின் கொரணைொக ைலலய 

ைக்கள் தபொருளொதொர ொீதியிகல ைிகைிக கைொசைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இதற்கொக இந்த 

நொட்டு ைக்களுக்கு நிவொரணம் வழங்குவதற்கு இந்த அரசொங்கம் 

ஏதொவது திட்டம் லவத்திருக்கின்றதொ? என்பலதக் 

கூறகவண்டும். இங்கு கபசிய அரச தரப்பினர் தவறுைகன 

வொத, விவொதங்கள் கபசிக்தகொண்டு எொிதபொருள் விலலகயற் 

றத்துக்கொன வலரவிலக்கணத்லதக் கூறிக்தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். வலரவிலக்கணம் எங்களுக்குத் கதலவயில்லல. 

இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற ைக்களுக்கு எொிதபொருள் 

விலலகயற்றத்துக்கொன நிவொரணம் என்ன? ைலலயக 

ைக்களுக்கொன நிவொரணம் என்ன? ைொவுக்கொன நிவொரணம் 

என்ன?  

தபருந்கதொட்டக் கம்பனிகள் இந்த நொட்டினுலடய ததொழில் 

சட்டத்லத ைீறி ைலலயக ைக்கலள வஞ்சித்துக் தகொண்டிருக் 

கின்றன. இந்த அரசொங்கம் அவர்களுக்கு எதிரொக எடுக்கும் 

நடவடிக்லக என்ன? இந்த நொட்டிகல வொழுகின்ற ைலலயக 

ைக்கள் கவறு அரசொங்கத்லதச் சொர்ந்தவர்களொ? என நொன் 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

ககட்கிகறன். தபருந்கதொட்டம் என்பது ஒரு பொொிய ததொழில் 

துலற. ஆனொல், இந்த நொட்டிகல ஒகர ததொழில் அலைச்சு, ஒகர 

சட்டம், ஒகர அரசொங்கதைன்றொல், ஏன் அந்த ைலலயக ைக்கள் 

இவ்வொறு வஞ்சிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள்? இன்று 

அவர்கள் தைது ததொழில் சம்பந்தைொன பிரச்சிலனகலளத் 

தீர்ப்பதற்குப் தபொலிஸ் நிலலயத்திற்குச் தசல்லகவண்டிய ஒரு 

துர்ப்பொக்கிய நிலலலை ஏற்பட்டு இருக்கின்றது. ஆககவ, இந்த 

அரசொங்கம் - தகௌரவ அலைச்சர்கள், தகௌரவ பிரதை ைந்திொி 

அவர்கள், கைதகு   னொதிபதி அவர்கள், இந்தப் பொரொளு 

ைன்றம் - இந்த ைக்களுக்கு பதில் தசொல்லியொக கவண்டும். 

எவ்வொறு இந்த நொட்டு ைக்கலள வொழலவக்கப் 

கபொகின்றொர்கள்? அவர்களுக்கு என்ன நிவொரணம் 

வழங்கப்கபொகின்றொர்கள்? எவ்வொறு அந்த ைக்களுக்கு ஒரு 

நியொயத்லத உறுதிப்படுத்தப்கபொகின்றொர்கள் என்பதுதொன் 

எங்களுக்குத் ததொிய கவண்டும். ஏதனனில், நொங்கள் அந்த 

ைக்கள் சொர்பொகக் குரல் தகொடுக்ககவ இந்த ைன்றுக்கு 

வந்திருக்கின்கறொம். குறிப்பொக, முச்சக்கரவண்டிச் சொரதிகள், 

முச்சக்கரவண்டி உொிலையொளர்கள், ைற்றும் ஏலனய 

வொகனங்கள்மூலம் அன்றொடம் உலழத்து, finance 

தசலுத்திக்தகொண்டு வொழ்ந்து தகொண்டிருப்பவர்கள்தொன் இந்த 

எொிதபொருள் விலலகயற்றத்தினொல் ைிகவும் கைொசைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

ගුණ වඩිවේේ ුමවර්ෂව මහතා 
(ைொண்புைிகு  வடிகவல் சுகரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 

Okay, Sir. 

ஆககவ, தபொறுப்புவொய்ந்த அரசொங்கம் அவர்களுக்குொிய 

நிவொரணத்லத வழங்ககவண்டும். அதுதொன் ஓர் அரசொங்கத் 

தினுலடய தொர்ைீகப் தபொறுப்பு! இந்த தொர்ைீகப் தபொறுப்லப 

நிலறகவற்றொைல், அந்த ைக்களுலடய ைனப்பொங்லகத் 

ததொிந்துதகொள்ளொைல், இந்த அரசொங்கம் தசயற்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. இவ்வொறு ஒவ்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் 

நீலிக்கண்ணீர் - முதலலக்கண்ணீர் - வடித்து, எைது 

ைக்கலளயும் எைது சமூகத்லதயும் இந்த நொட்டு ைக்கலளயும் 

இந்த அரசொங்கம் ஏைொற்றிக்தகொண்டிருக்கின்றது. இதனொல், 

இன்று ைலலயக ைக்கள் உள்ளத்தொலும் உணர்வொலும் 

முழுலையொக கவதலனப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

அநொவசியைொக அங்கு பல உயிர்கள் கொவுதகொள்ளப் 

படுகின்றன; அங்கு ஓர் அசொதொரண நிலலலை ஏற்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. ஆககவ, தபொறுப்புவொய்ந்த ஓர் 

அரசொங்கம் என்ற வலகயில் அதற்குொிய பதிலலக் 

கூறகவண்டும். இந்த ைக்கலள எப்படிக் கொப்பொற்றப் 

கபொகிறீர்கள்? எவ்வொறு நிவொரணம் வழங்கப்கபொகிறீர்கள்? 

இதிலிருந்து எப்படி ைீளுவது? என்பதுதொன் எங்களுக்குத் 

கதலவ! ஆககவ, தபொறுப்புவொய்ந்த அலைச்சர்கள் இங்கு 

பதிலுலரயொற்றும்கபொது, இதிலிருந்து நொங்கள் எப்படி 

ைீளுவது? எப்படி இந்த ைக்களுக்கு நிவொரணம் வழங்குவது?  

அதற்கொன வழிவலககலள எவ்வொறு அலைப்பது? கபொன்ற 

கவலலத்திட்டங்கலள முன்லவப்பதுதொன் சொலச் சிறந்ததொகும்.  

இன்று சுயொதீனைொக இயங்குகின்ற சில ஊடகங்கள்ைீது 

பல்கவறு குற்றச்சொட்டுக்கலளச் சுைத்தி, அவற்றின்ைீது 

முழுலையொன தலடலய விதிப்பதற்கொன திட்டங்கள் தீட்டப் 

பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றன. ஆககவ, இவ்வொறொன சீர்ககடு 

களுக்கு எல்லொம் முடிவு கொணகவண்டும் என்பதுதொன் இந்த 

நொட்டு ைக்களுலடய ககொொிக்லகயொக இருக்கிறது. நன்றி.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ශනවිඳු  අමාකතුුන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ හතක 

කාලයක් ලීශබනවරයා. 

 

[අ.භා. (.0 ] 

 

ගුණ වගවිඳු කුමාරතුගග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  මට ශපක ටිකාන් අලස ්

මන්ත්රීතුමා ශේ නරු සභාවරය අමතා උනය නේමන්පිල නේ වූ 

ඇමතිතුමාශේ  කටට ්නකය කකන තරුණ ශේ පාලනායාශේ 

කාර්යභාකය පිළිබඳ ඉතා මීනවින් විග්රහ කළ නිසාඅඩ  ඒ වරයාශේම 

සුසිල් ශරතමජායන්ත කාජාය ඇමතිතුමා   අපි ශතල් වරයයාපාක ජානසතු 

කළ නා පටන් ලුකා ඛ්නිජා ශතල් මේතිනත සුස්ථාවරය මුහුණ දුන්  

අභිශයෝන නීන මීනවින් පීහීිනලි කළ නිසාඅඩ   ශමම  

වි ්වරයාසභුන ශයෝජානාවරය සේබන්ධශයන් යේකිසි විධියකට කරුණු 

කිහිපයක් ශේ නරු සභාවරය හමුශ  රකා  කකන්න මා අනහස් කළා.  

සමඟි ජාන බලශ නය  නීඅඩනේ විපක්ෂය ශේ වි ්වරයාසභුන 

ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකන්ශන් බල ක්ති අමාතය නරු උනය රභාඅඩ 

නේමන්පිල මහතාට එශකහිවරයයි. හීබීයි  2)වරයන මාශසත   වරයීනි නා 

වි ්වරයාසභුන ශයෝජානාවරය භාක දුන්නඅඩ  2)වරයන මාශසත  0වරයීනි නා 

නරු විපක්ෂ නායකතුමා නි අඅඩ කකන ලන නිශ නනයට අම්වරය  එහි 

ශනවරයන වරයනන්තිශයන් එතුමා ශේ ්කාකයට රකා යට පඅඩ 

කකනවරයා. "සාමානයශයන් ශමවරයන් තීන්දු නම් ලබන්ශන් කීබිනට් 

මඩුගලය විසින්න නම් ලබන තීන්දු රකාකවරය බීවින්  අනාළ 

තීන්දුවරයට එක් අමාතයවරයකශයක් චූිනතශය අ වරයන්ශන් ශකශසතන?" 

කියා එතුමා අසා තිශබනවරයා. විපක්ෂ නායකතුමා ම ඒ ර ්නය 

අහනවරයා නේ  ඇඅඩත වරය  ශයන්ම උනය නේමන්පිල ඇමතිවරයකයාට 

එශකහිවරය වි ්වරයාස භුනයක් ශනන එමින් ශේ නරු සභාශ  කාලය 

වරයීය කිරීමඅඩ එක්තකා විධියකට අපකාධයක් කියා මා හිතනවරයා.  

ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය උනය නේමන්පිල 

ඇමතිතුමාශනන් එහාට ගිහිල්ලා සමස්තයක් ශලස අශේ කජායට 

ඉිනරිපඅඩ කළ හීකි වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක්න කියා අපි කල්පනා 

කකලා බලමු. අපශේ අනහස වරයන්ශන්  අශේ කජායට සහ ශනෝධාභය 

කාජාපක්ෂ අතිනරු ජානාධිපතිතුමාට ලබා දුන් හීටනවරය ලක්ෂශආ ඒ 

ජානවරයකම සේබන්ධශයන් වි ව්රයාස භුනයක් ඉිනරිපඅඩ කිරීමට ශේ 

ශතල් මිල පිළිබඳ ර ්නය ශමොන විධියකටවරයඅඩ අනාළ වරයන්ශන් 

නීහී කියායි. ශමොකන  ඒ ජානතාවරය ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ 

ජානාධිපතිතුමාට  අශේ කජායට ඒ ජාන වරයකම ලබා දුන්ශන් ශවරයනඅඩ 

පනනමක් මතයි. එනේ  ජාාතික ්කක්ෂාවරය සහතික කිරීම  

ශබදුේවරයා දන්ට හා අන්තවරයා දන්ට කේපේ ශනවීමට ශනන ් විවිධ 

වරයයවරයස්ථා සුශ ෝධන නිසා විකෘති වී ඇති   98 ්ඩුක්රම 

වරයයවරයස්ථාවරය ශවරයම්වරයට නවරය ්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාවරයක් ශනන ඒම  

 ක්ති සේපන්න හා සුකක්ෂිත කාජායයකට පනනම සපයන නවරය 

්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාවරයක් සේපානනය කිරීම  නවරය මීතිවරයකණ 

රමයක් සේපානනය  මුළු කටම එකම මේති පේධතියක් යටතට 

ශනන ඒම හා ජාාතික ්ර්ිකකයක් ශනොගනීඟීම කියන ම  බිම මුල් 

කකනඅඩ කාකණා මතයි ශමම ජාන වරයකම අපට ලීුදශඩු.  

ජාාතික ්ර්ිකකයක් ශනොගනීඟීම කියන කාකණශආ ද ඇඅඩත 

වරය ශයන්ම ්නයනය කකන ඛ්නිජා ශතල් මත කඳා පීවරයීඅඩම අක් 

කකන ින ාවරයට අශේ කට ශමශහයවීම අතයවරය ය කරුණක්. එහි ද  
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[නරු වරයිජශ ල් සුශර්ෂ් මහතා] 



2021 ූලලි    

අශේම වූ ශතල් නිධි  එශහම නීඅඩනේ බල ක්ති රභවරය මතුකක 

නීමේම  පුනර්ජානමේය බල ක්ති රභවරය ශවරයත ශයොමු වීම  ්නයනය 

කකන ඛ්නිජා ශතල් මත කඳා පීවරයීඅඩම අවරයම කකනීමේමට පියවරයක 

නීමේම මීට අනාළයි. ඒ අර්ථශයන් නඅඩතඅඩ  ශතල් මිල 

සේබන්ධශයන් නඅඩ ශේ පියවරයක ශකොශහොමටවරයඅඩ අශේ කජායට 

එශකහිවරය වි ව්රයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනන ඒමට පනනමක් විය 

ශනොහීකියි. ඒ වරයාශේම අශේ කජායට ලබා දුන් ඒ ජානවරයකමට අනාළ 

වරයන්ශන් ජාාතික සේපඅඩ සුකක්ෂිත කිරීම  නිපුණතා සහිත සමාජායක් 

ශනොගනීඟීම සහ විනයනරුක හා සතුටින් ජීවරයඅඩ වරයන -තෘේතිමඅඩ- 

සමාජායක් ශනොගනීඟීම යන කාකණා. ශේවරයා තමයි අශේ කජායට  

අතිනරු ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාට ලීුදණු ජාන වරයකශේ 

රධාන අුන. එම නිසා අශේ කජායට එශකහිවරය වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ශනන එනවරයා නේ  ශේ කරුණු පනනේ කකශනන එය 

ඉිනරිපඅඩ විය යුතුයි කියා අපි කල්පනා කකනවරයා.  

ජාාතික ්කක්ෂාවරය   ක්තිමඅඩ කාජායයකට අනාළ නවරය ්ඩුක්රම 

වරයයවරයස්ථාවරයක්  ජාාතික ්ර්ිකකයක් ශනොගනීුවීම  නිපුණතා සහ 

 අසලතා සහිත සමාජායක් ශනොගනීුවීම වරයීනි කරුණු මුල් 

කකශනන වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනන එනවරයා නේ  එශසත 

ශනන ඒම සඳහා පනනම  ශනොගනී ශඟන්ශන් ශේ කරුණු ඉෂ්ට 

කිරීමට අශේ කජාය අසමඅඩ වුණාය කියන කාකණය මතයි. ඒ 

එක්කම ශේ අවරයස්ථාශ  ද මා තවරයඅඩ කාකණයක් මතු කකන්න 

කීමීතියි. එනේ  විසිවරයන ්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථා සුශ ෝධනය ශනන 

එන අවරයස්ථාශ  ද නරු ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා 

රතිාාවරයක් දුන්නා  එතුමාශේ ශනවරයීනි පනවි රාේතියට ශපක නවරය 

්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාවරයක් ශේ කට හමුශ  තබන බවරයට. එම නවරය 

්ඩුක්රම වරයයවරයස්ථාවරය අශේ කටට ලබා  දමට එතුමා නායකඅඩවරයය 

ශනයි කියා අපි වි ්වරයාස කකනවරයා.  

අවරයසාන වරය ශයන්  ජානතාවරයට ඇඅඩත කීම සේබන්ධශයන් හා 

කට ශවරයම්ශවරයන් නත යුතු ජානප්රිය ශනොවරයන තීන්දු-තීකණ පවරයා 

නීමේමට ඉිනරිපඅඩ වීම සේබන්ධශයන්  ඒ පිළිබඳ කටට කරුණු 

කීමට ඉිනරිපඅඩ ශවරයමින් ඒ සේබන්ධ වරයනකීම නීමේමට ඉිනරිපඅඩ වීම 

් ද කරුණු මත නවරය ශේ පාලන සේරනායක්  නවරය ශේ පාලන 

්නර් යක් ශනොගනීඟීමට ්ලිකඅඩවරයය ලබා  දම නීන නරු උනය 

නේමන්පිල ඇමතිතුමාට ජානතාවරය ශවරයම්ශවරයන් අපශේ කෘතාතාවරය 

පළ කකනවරයා.   

ජානතාවරය ශකශකහි වි ්වරයාසය තබා  ජානතාවරයට ඇඅඩත කියා  

ජානතාවරය සමඟ අවරයුකවරය අනහස ්හුවරයමාරු කක නනිමින් අශේ ම බිම 

ශවරයම්ශවරයන් නවරය ශේ පාලන නමනක් උනා කක නීමේම සඳහා කීප 

විය යුතු යුනයකට අප එළ  සිටිනවරයා. අපි ඒ සඳහා අවරයුක 

ශේ පාලනයකට ්ලිකඅඩවරයය නනිමු කියන අනහස ශේ සභාවරය 

හමුශ  තබමින් මා නිහඬ ශවරයනවරයා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 නරු නිමල් පියතිස්ස මන්ත්රීතුමා. නරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

විනාිජ හයක කාලයක් තිශබනවරයා. 

 
 

[අ.භා. (.3)] 

 

ගුණ නිමේ පියතිසවස මහතා 
(ைொண்புைிகு நிைல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි, කාල ශ ලාවරය සීමිත වුණඅඩ ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට අනාළවරය යේ කිසි කරුණු රමාණයක් 

ඉිනරිපඅඩ කිරීමට මා බලාශපොශකොඅඩතු ශවරයනවරයා. විපක්ෂය අන ිනන 

නරු උනය නේමන්පිල අමාතයතුමාට එශකහිවරය ශනනා වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය ශේන   ක් යටශඅඩ ඉිනරිපඅඩ කක තිශබනවරයා. ලාුකීය 

ශේ පාලන භූමිශආ මඟ හීක යා ශනොහීකි ශේ ශරතමී නායකශයක් 

වරයාශේම ජාාතිකවරයා ද නායකශයක් වූ නරු ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ 

මීතිතුමාශේ නායකඅඩවරයශයන් යුඅඩ අශේ ්ඩුක්ශ  බල ක්ති 

අමාතයවරයකයා හීටියට නරු උනය නේමන්පිල අමාතයතුමා  කටයුතු 

කකනවරයා. එතුමා ට එශකහිවරය ශනශනන ලන ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාශ  ශේන   ක් යටශඅඩ ඉිනරිපඅඩ කක තිශබන කරුණුවරයලට 

-අපට කරුණු එකිශනක ඉිනරිපඅඩ කකන්න ඉග ශනොතබා- එතුමා 

ශබොශහොම ර ස්ත විධියට, ඉතා වරයීනනඅඩ විධියට, රුදේධ විධියට 

 අගා ශපොතක්,  අගා රකා නයක් හකහා පිළිතුරු ලබා  දලා 

තිශබනවරයා, විශ තෂශයන්ම ඉන්ධන මිල වරයීිජ කිරීමට බලප  ජාාතික 

තලශආ සහ ජාාතයන්තක තලශආ තිශබන විවිධ විධිශආ කරුණු සහ 

නඅඩත උනාහකණ වරය ශයන් යථාර්ථවරයා දවරය ශනනහීක නක්වරයමින්. ඒ 

අම්වරය ශපශනනවරයා, අන ඉිනරිපඅඩ කක තිශබන ශේ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරය, විපක්ෂශආ බුශකොශලොඅඩභාවරයය වරයසා නීමේම සඳහා 

ඉිනරිපඅඩ කක තිශබන එකක් බවරය. එල්ශලන්නට වරයීලක් නීතුවරය 

ඇමීබාකකණය ශවරයමින් යන විපක්ෂය ්ඩුක්වරය කියන නිවරයස 

ඇතුශළත මතු වුණු පුුචි කසු අසුවරයක් රශයෝජානයට අකශනන ඒ තුළ 

එල්ශලන්න උඅඩසාහ නඅඩතා. "අශේ ක්රියාන්විතය තුළින් ්ඩුක්වරය 

තුළ යේ කිසි ශබ දමක් කකන්න පුළුවරයන්න?" කියන සටකපට 

අකමුණක් ඇතුවරය තමයි ශේ අය නිර්ලේජිත ශලස එම උඅඩසාහය 

නඅඩශඅඩ.  

අන විපක්ෂය නිශයෝජානය කකන මන්ත්රීවරයරුන් කකන කථා බහ 

අපට ඇශහනවරයා. ශේ මන්ත්රීවරයරුන් අසාර්ථක ශවරයච්ච අය. විපක්ෂ 

නායකයා කියන්ශන් අති යින් අසාර්ථක ශවරයච්ච ශකශනක්. 

පසුගිය අවුරුදු හතකහමාකක යහ පාලන කාලය තුළ කට හීම 

අතකින්ම බුශකොශලොඅඩ කළ, කට විනා  කළ, ඇමතිකේ 

අසාර්ථක කකනඅඩ, කටම අකාජිකඅඩවරයයට ඇන ශනන ගිය, අසාර්ථක 

ශවරයච්ච විපක්ෂයක පිරිසක් එකට එක්කාසු ශවරයලා තමයි ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කක තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශේ 

වි ්වරයාස භුන  ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකන්න කලින් ශේ කශට් 

ජානතාවරය ශේ වි ්වරයාසය භුනඅඩවරයයට පඅඩ කළ,  අජීත ශවරයච්ච, 

පාකාජිකා ශවරයච්ච, අකාජිකඅඩවරයය නිශයෝජානය කකන විපක්ෂය 

උඅඩසාහ නඅඩතා, ්ඩුක්වරය අභයන්තකශආ ශමොකක් ශහෝ ශනයක් 

කකලා යේ කිසි අවරයස්ථාවරයක් හනා ශනන ශබොක ිනශආ මාළු බා ශනන 

ශමොනවරයා ශහෝ ශනයක් ගීහී නන්න පුළුවරයන් න කියා බලන්න. ඒකට 

තමයි විපක්ෂය ශේ අසාර්ථක උඅඩසාහය නඅඩශඅඩ.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ශේ කාකණය නීන 

සකලවරය හිතන්නඅඩ බීහී. ශේ පිටුපස විවිධ ශනස්-විශනස් රතිනාමී 

බලශ න නිශයෝජානය ශවරයනවරයා. එනා මහින්න කාජාපක්ෂ 

මීතිතුමාශේ ්ඩුක්ශ  අවරයසාන කාල පරිච්ශේනය තුළ ද ශනස්-

විශනස් චකපුරුෂ බලශ න සියල්ල එකට එක්කාසු ශවරයලා තමයි ශේ 

ක ටට වරයීිජශයන් වරයීග ශකොටසක් කකපු, කට ශේකා නඅඩ ්ඩු ක්වරය 

්පස්සට හීකවීම සඳහා කටයුතු කශළත. ශේ කියන ජාාතිකවරයා ද 

නහකාවරය, ශේ ශරතමී නහකාවරය ශනස්-විශනස් චකපුරුෂ බලශ නවරයලට 

්ශයඅඩ වරයතාවරයක් ශලො අ අභිශයෝනයක් බවරය අපි නන්නවරයා. ඒ නිසා 

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා වරයාශේ ශේ ශරතමී, ජාාතිකවරයා ද 

නායකයන් ඉලක්ක කළ නයාය පත්රය අඅඩ ක්රියාඅඩමක ශවරයනවරයා. 

එම නිසා අපි වි ්වරයාස කකනවරයා  සීබ වරයටම වරයම නිශයෝජානය කකන  

ශේ ශරතමිඅඩවරයය සහ ජාාතිකවරයානය නිශයෝජානය කකන නායකශයෝ 

දුර්වරයල කකලා  අනානතශආ නීවරයත වරයතාවරයක් ඒ අය බලාශපො ශකොඅඩතු 

වරයන නක්ෂිණාුශික ්ඩුක්වරයක්  රතිනාමී ්ඩුක්වරයක් නිර්මාණය 

කකශනන බාධාවරයකින් ශතොකවරය තම නමන යාම සඳහා වරයන නයාය 

පත්රය අඅඩ ශමතීන තිශබනවරයා කියලා. එම නිසා 

ශේ ශරතමිඅඩවරයයටඅඩ  ජාාතිකවරයානයටඅඩ  ජාාතිමාමකඅඩවරයයටඅඩ එශකහි 

වුණු බලශ න  ශනස් විශනස් චක පුරුෂ බලශ න  ශගොලර් මත පීනන 

NGO එකට එකතු ශවරයලා  ශේ ්ඩුක්වරය අරසානයට පඅඩ කකන්න 

උඅඩසාහ නන්නවරයා; ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා අරසානයට 

2085 2086 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

පඅඩ කකන්න උඅඩසාහ නන්නවරයා; ජානතා මතශයන් විශයෝ කකන්න 

හනනවරයා. ඒ වරයාශේම ශේ ්ඩුක්වරය නිර්මාණය කකන්න නීවරයීන්ත 

කීප කිරීමක් කළ  ශේ ්ඩුක්වරය නිර්මාණය කළ ඒ ජාාතිකවරයා ද  

ශේ ශරතමි නායකයන්ට විරුේධවරයඅඩ ශේ  අමන්ත්රණය ිනයඅඩ 

ශවරයනවරයා. ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පිටුපස මා ශේ කියපු 

විෂ අරු  දුෂ්ට වරයීග පිළිශවරයළ තිශබන බවරය අපි මතක් කක නන්න 

ෑන . තුශනන් ශනකක බලයක් සහිත ්ඩුක්වරයක ඇමතිවරයකශය අට 

විරුේධවරය තමයි ශේ හතළිස ්නණනක් අඅඩසන් කකලා වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක් ඉිනරිපඅඩ කශළත. ඒ තුළින් කට තුළ යේ කිසි 

මතවරයානයක් ශනොග නඟන්නයි උඅඩසාහ කශළත. හීබීයි  ශමම 

 ශයෝජානාවරය ලඅඩ තීනම ශලොේ කකන්න පුළුවරයන් අවරයස්ථාවරය ්ඩුක්වරය 

විධියට අපට තිශබනවරයා.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  උනය නේමන්පිල අමාතයතුමා 

පකාජායට පඅඩ ශවරයන්ශන්අඩ නීහී. අශේ ්ඩුක්වරය පකාජායට පඅඩ 

ශවරයන්ශන්අඩ නීහී. අප පකාජායට පඅඩ කකන්න පුළුවරයන් 

වරයාතාවරයකණයක් අසාර්ථක වුණු විපක්ෂයට නීහී කියන පණිවුගය 

ලබා ශනමින්  ශේ අවරයස්ථාවරය ලබා  දම පිළිබඳවරය ඔබතුමාට 

ස්තුතිවරයන්ත ශවරයමින්  මශේ අහස් නීක්වීම අවරයසන් කකනවරයා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. M. Udayakumar. You 
have five minutes.  

 
 

[பி.ப. 4.42] 

 
ගුණ එපත. පදයකුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 
தகௌரவ தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இந்த 

அரசொங்கம் பதவிகயற்று ஒரு வருடத்லதக்கூடப் 

பூர்த்திதசய்வதற்கு முன்பு, ஆட்சிபீடம் ஏற்றிய தரப்பினரொகல 

கடுலையொக விைர்சிக்கப்படுகின்ற நிலலயில், அதன் குலறகள், 

ஊழல்கள் ைற்றும் ஏைொற்று வித்லதகலள நொங்கள் அடுக்கிக் 

தகொண்கட கபொகலொம். உண்லையிகல நம்பிக்லகயில்லொப் 

பிகரரலணலயக் தகொண்டுவரகவண்டியது, 69 இலட்சம் 

ைக்கலள ஏைொற்றி, நம்பிக்லகத் துகரொகம் தசய்த இந்த 

அரசொங்கத்துக்கு எதிரொககவ. இருந்தொலும், எொிதபொருள் விலல 

அதிகொிப்புக்குக் கொரணைொன துலறசொர்ந்த அலைச்சரொன 

வலுசக்தி அலைச்சருக்கு எதிரொக நம்பிக்லகயில்லொப் 

பிகரரலணலயப் தபொறுப்புள்ள எதிர்க்கட்சி என்ற வலகயில் 

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 

சைர்ப்பித்திருக்கிறது.  

எொிதபொருள் விலல அதிகொிப்பினொல் நொட்டில் அத்தியொ 

வசியப் தபொருட்கள் உட்பட அலனத்துப் தபொருட்களினதும் 

விலலகள் அதிகொிக்கப்பட்டுள்ளன. அகதகபொல, அலனத்துத் 

துலறகளிலும் விலலகயற்றம் ஏற்பட்டுள்ளன. அலனத்து 

விதைொன கபொக்குவரத்துக் கட்டணங்களும் அதிகொிக்கப் 

பட்டுள்ளன. ககொதுலை ைொவின் விலல அதிகொிப்பினொல், அது 

சொர்ந்த உற்பத்திப் தபொருட்கள் அலனத்தினது விலலகளும் 

அதிகொிக்கப்பட்டுள்ளன. 2020ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதியில் 

உலக சந்லதயிகல ஒரு பீப்பொய் ைசகு எண்தணயின் விலல 25 

தடொலர்வலர குலறந்திருந்தது. குறிப்பொக, கடந்த ஆண்டு 

ைொர்ச் ைொதம் முதல் தசப்தரம்பர் ைொதம் வலர இந்த 

விலலக்குலறவு அப்படிகய சீரொக இருந்தது. அப்தபொழுதுகூட, 

இந்த நொட்டு ைக்களுக்கு அதன் பலலன அரசொங்கம் 

தபற்றுக்தகொடுக்கவில்லல. அதலனப் தபற்றுக்தகொடுக்குைொறு 

கூறியகபொதிலும், அரசொங்கம் தொகன அதன் பலொபலலன 

அனுபவித்துவிட்டு, தற்கபொது தபற்கறொலியக் கூட்டுத்தொபனம் 

நட்டத்தில் இயங்குவதொகக் கூறுகின்றது. இது எந்த வலகயில் 

நியொயம்? எனக் ககட்க விரும்புகின்கறன். தகொள்வனவு 

தசய்யப்படும் எொிதபொருலள உள்நொட்டுச் சந்லதயில் 

விநிகயொகிக்கும்கபொது, அதன் விலலயொனது கபொக்குவரத்துக் 

கட்டணம், தகொள்கலன் கட்டணம், களஞ்சியக் கட்டணம், 

சுத்திகொிப்புக் கட்டணம் என்பவற்லற இலணத்கத நிர்ணயம் 

தசய்யப்படுகின்றது. அப்படியிருந்தும், தபற்கறொலியக் 

கூட்டுத்தொபனம் நட்டத்தில் இயங்குவலத நொங்கள் ஏற்றுக் 

தகொள்ள முடியொது. அப்படிதயன்றொல், வலுசக்தி அலைச்சர் 

தபற்கறொலியக் கூட்டுத்தொபனத்தின் கணக்கறிக்லகலய 

இந்தப் பொரொளுைன்றத்திற்குச் சைர்ப்பிக்க கவண்டுதைனக் 

ககட்டுக் தகொள்கின்கறன். தற்கபொது தபற்கறொலியக் 

கூட்டுத்தொப னைொனது 3.3 பில்லியன் அதைொிக்க தடொலர் 

கடன் தசலுத்தகவண்டிய நிலலயிலிருப்பதொக ைத்திய 

வங்கியின் அறிக்லக குறிப்பிடுகின்றது. அதிகல, தகொள்வனவு 

தசய்த எொிதபொருளுக்கு 1.3 பில்லியன் அதைொிக்க தடொலர் 

கடனொகச் தசலுத்த கவண்டியுள்ளது எனவும், வங்கியிலிருந்து 

தபற்ற கடன் 02 பில்லியன் அதைொிக்க தடொலர் எனவும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது வலுசக்தி அலைச்சின் மூலைொக 

முன்தனடுக்கப்பட்ட கவலலத்திட்டம் என்பதொல், இது 

ததொடர்பில் துலறசொர்ந்த அலைச்சர் இந்தச் சலபக்குத் 

ததளிவுபடுத்த கவண்டும். ஏதனனில், இலவ அலனத்துகை 

ைக்களுக்கு எொிதபொருள் நிவொரணம் வழங்கியதொல் ஏற்பட்ட 

நட்டைல்ல! ைொறொக, நிர்வொகப் பிரச்சிலனகள் கொரணைொக 

ஏற்பட்ட நட்டைொகும். இதில் முக்கியைொன விடயம் என்ன 

தவன்றொல், தபொருளொதொர ஸ்திரத்தன்லைலயப் கபணமுடியொத 

கொரணத்தினொல் 1.3 பில்லியன் அதைொிக்க தடொலர் தசலுத்த 

முடியொத கடனொக இருப்பதொகும். வருவொய்க்கு அதிகைொகச் 

தசலவு இருப்பதொலும் எொிதபொருள் வருவொலய கவறு 

விடயங்களுக்குப் பயன்படுத்திவிட்டு, அதலனக் கடன் 

அடிப்பலடயில் தபற்றுக்தகொள்வதொலும் இந்த நிலலலை 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. தற்கபொது, அரசொங்கத்திடம் கபொதுைொன 

அளவு தடொலர் லகயிருப்பில் இல்லல. அண்லையில் 

இலங்லகக்கு தவளிநொட்டிலிருந்து வந்த ைசகு எண்தணய்க் 

கப்பதலொன்று பணம் தசலுத்தப்படொலையொல் 05 நொட்களொக 

துலறமுகத்தில் தொித்திருந்ததொக நொங்கள் ஊடகம்வொயிலொக 

அறிந்கதொம். ஆககவ, இந்த அரசொங்கத்திற்குப் தபொருளொ 

தொரத்லத முன்கனற்றத் ததொியவில்லல. இலங்லக ரூபொயின் 

தபறுைதி வீழ்ச்சிலயக் கட்டுப்படுத்தத் ததொியவில்லல. 

ஆலகயொல், இந்த அரசொங்கத்திடைிருந்து நொட்டு ைக்கள் 

எந்தவிதைொன நன்லைலயயும் எதிர்பொர்க்க முடியொது. இதுதொன் 

யதொர்த்தம்!  

நிதியலைச்சொின் அனுைதியின்றி, வலுசக்தி அலைச்சரொல் 

எொிதபொருளின் விலலலய தன்னிச்லசயொக அதிகொிக்க 

முடியொது. இந்த நிலலயில், ஒருவர் ைீது ஒருவர் குற்றம் 

சுைத்திக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். தற்கபொது நிதி அலைச்சுப் 

பதவிலயப் பிரதைொிடைிருந்து பறித்து கவதறொருவருக்கு 

வழங்கியிருக்கின்றொர்கள். இருந்தொலும், எொிசக்தி அலைச்சர் 

தனது தபொறுப்பிலிருந்து விலக முடியொது. ஏதனன்றொல், 

துலறசொர்ந்த அலைச்சதரன்ற வலகயில் அவர் அதற்குப் 

தபொறுப்புக்கூற கவண்டும். ஏதனன்றொல், எொிதபொருள் விலல 

அதிகொிப்பிற்கொன முன்தைொழிலவ முன்லவத்தவர் அவர்தொன். 

அதுைட்டுைல்லொைல், அரசொங்கத்தின் கடன் சுலை கொரணைொக   

எொிதபொருளின் விலலலய அதிகொித்துவிட்டு, இயலொலைலய 
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ைலறப்பதற்கொகப் தபொய்யொன தகவல்கலள ைக்கள் ைத்தியில் 

பரப்பிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். நல்லொட்சி அரசொங்கத்தின் 

கொலத்திகல நிதி அலைச்சு அறிமுகம் தசய்த விலலச் 

சூத்திரத்லதச் சூட்சுைைொன முலறயில் நீக்கினொர்கள். அந்த 

விலலச் சூத்திரம் தற்கபொது நலடமுலறயில் இருந்திருந்தொல், 

'92 ஒக்கரன்' தபற்கறொலல 124 ரூபொயிற்கும் '95 ஒக்கரன்' 

தபற்கறொலல 149 ரூபொயிற்கும் டீசலல 101 ரூபொயிற்கும் 

‘சுப்பர்’ டீசலல 120 ரூபொயிற்கும் விற்பலன தசய்திருக்கலொம்! 

ஆனொல், அரசொங்கம் இதலனச் தசய்யொைல் விலல 

அதிகொிப்லபச் தசய்ததன் கொரணைொக லகத்ததொழிற்றுலற, 

ஏற்றுைதி இறக்குைதித் துலற ைற்றும் தபருந்கதொட்டத்துலற 

என அலனத்துத் ததொழிற்றுலறகளுகை பொதிக்கப்பட்டுள்ளன.  

நல்லொட்சி அரசொங்கக் கொலத்திகல 2015ஆம் ஆண்டு  னவொி 

ைொதம் தபற்கறொலின் விலல 33 ரூபொயினொல் 

குலறக்கப்பட்டது.  அகதகபொன்று, டீசலின் விலலயும்  

ைண்தணண்தணயின் விலலயும் 16 ரூபொயினொல் 

குலறக்கப்பட்டது. நல்லொட்சி அரசொங்கத்தினொல் 3 

வருடங்களுக்கு எொிதபொருட்களின் விலலகளில் ைொற்றம் 

தசய்யப்படவில்லல. 2018ஆம் ஆண்டு தசொற்ப அளவில் 

விலல அதிகொிப்புச் தசய்யப்பட்டகபொது, தற்கபொலதய பிரதைர் 

பொரொளுைன்றத்துக்குச் லசக்கிளில் வந்து அதற்கு எதிர்ப்புத் 

ததொிவித்தொர். நல்லொட்சி அரசொங்கம் விலலச் சூத்திரத்லத 

சொியொன முலறயில் நலடமுலறப்படுத்தியிருந்தது. ஆனொல், 

இந்த அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து 10 ைொதங்களில் அதிகளவில் 

விலலகயற்றத்லதச் தசய்ததன்மூலைொக தன்னுலடய 

லகயொலொகொத்தன்லைலய இந்த நொட்டு  ைக்களுக்குத் 

ததொியப்படுத்தியிருக்கின்றது.   

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගුණ එපත. පදයකුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

I will finish it up.  

ஆககவ, இந்த நொட்டு ைக்களுக்குப் பொதிப்லப 

ஏற்படுத்தியிருக்கும் எொிதபொருள் விலலகயற்றம் உடனடியொக 

ைீளப்தபறப்பட கவண்டும்.  ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள் பலர் 

எொிதபொருள் விலல அதிகொிப்புக்கு எதிரொக ஊடகங்களில் 

குரதலழுப்பினொர்கள்.  அதனொல், அவர்கள் இந்த நம்பிக்லக 

யில்லொப் பிகரரலணக்கு ஆதரவு ததொிவிக்ககவண்டும். இந்த 

நம்பிக்லகயில்லொப் பிகரரலண வொக்தகடுப்பிற்கு வரும்கபொது, 

யொர் கதச பக்தர்கள்? யொர் கதசத்துகரொகிகள்? யொர் ைக்கள்நல 

அரசியல்வொதிகள்?  யொர் சுயநல அரசியல்வொதிகள்? என்பது 

ததொியவரும். ைக்கள் ைத்தியில் தசன்று எொிதபொருள் விலல 

உயர்வுக்கு எதிரொக நீலிக்கண்ணீர் வடித்தவர்களது முகத்திலர 

கிழித்ததறியப்படும் என்று கூறிக்தகொள்வகதொடு,  ைனச்சொட்சிப் 

படி இந்த நம்பிக்லகயில்லொப் பிகரரலணக்கு ஆதரவொக 

வொக்களித்து ைக்கள் பக்கம் இருப்பலத அலனவரும் 

நிரூபிக்ககவண்டும் என்றும் ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.  நன்றி.   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 නරු අසුක නවරයකඅඩන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ හයක 

කාලයක් තිශබනවරයා. 

[අ.භා. (.(8] 

 

ගුණ අසගක නවර කන මහතා 
(ைொண்புைிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි, සමඟි ජාන බලශ නය ශනනාපු 

ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය විවරයානයට නන්නා ශේ අවරයස්ථාශ  ද ඒ 

පිළිබඳවරය අනහස ්ඉිනරිපඅඩ කකන්න ලීබීම නීන මා  සතුටු ශවරයනවරයා. 

සමඟි ජාන බලශ නය උනය නේමන්පිල අමාතයවරයකයාට විරුේධවරය 

ශනනාපු ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය නිසා ්ඩුක් පාර් ්වරයය 

නිශයෝජානය කකන අශේ මහජාන නිශයෝජිතයන් අතක යේ ශහෝ 

අසමඟියක් තිුදණා නේ ඒ අසමඟියඅඩ නීති ශවරයලා, අප අතක 

සමඟිය වරයර්ධනය ශවරයලා, බහුතක බලයක් තිශබන  ක්තිමඅඩ 

්ඩුක්වරයක් විධියට ඉිනරි අභිශයෝන ජායග්රහණය කකන්න පුළුවරයන් 

 ක්ති සේපන්නභාවරයයක් ඇති වුණාය කියන කාකණය මා ශේ 

ශවරයලාශ  මතක් කකන්න අවරය යයි. එතුමන්ලා ශනනාපු ශේ 

වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාශ  සඳහන් කකලා තිශබනවරයා, ශතල් මිල 

වරයීිජ වීම නිසා අශේ කශට් ජානතාවරයට  නකා නන්න බීරි අමාරු 

තඅඩඅඩවරයයක් ඇති ශවරයලා තිශබනවරයාය කියලා. ඒ කාකණාවරයට අපිඅඩ 

එකඟ ශවරයනවරයා. අපි නන්නවරයා, ශකොශකෝනා වරයසුනතයඅඩ එක්ක 

ජානතාවරය වි ාල පීගාවරයකට පඅඩ ශවරයලා ඉන්න බවරය. ඔවුන්ශේ 

්ර්ිකකය කගාශනන වරයීටිලා, ජාන ජීවිතය කගාශනන වරයීටිලා 

තිශබනවරයා. ශේ වරයසුනත තඅඩඅඩවරයය නිසා පසුගිය අවුරුදු 

එකහමාකක කාලය තුළ වරයීිජ කාලයක් අශේ කට වරයහන්න සිදු 

වුණා. ඒ වරයකවරයාම්ශ  ද වුණඅඩ, ඒ අමාරුකේ මීේශේ වුණඅඩ, ශේ 

වරයසුනත තඅඩඅඩවරයශයන් ජානතාවරය මුනා නන්න, ජානතාවරයට සහන ලබා 

ශනන්න අතිනරු ජානාධිපතිතුමා, නරු අග්රාමාතයතුමා රමුඛ් අශේ 

්ඩුක්වරය නීවරයීන්ත වරයීග ශකොටසක් පසුගිය කාලය පුකා ක්රියාඅඩමක 

කළ බවරය මා ශේ ශවරයලාශ  මතක් කකන්න අවරය යයි. ඔවුන් ඉිනරිපඅඩ 

කළ කාකණාවරය තමයි ශතල් මිල වරයීිජ වීම ජානතාවරයට නකා නන්න 

අමාරුයි කියන එක. අපි හීම නාම ජානතාවරයශේ පීඅඩශඅඩ හිටපු 

පක්ෂයක්. විශ තෂශයන්ම මා නිශයෝජානය කකන ශ්රී ලුකා මහජාන 

පක්ෂය, ්ඩුක්වරයට සේබන්ධ සිය ද පාර් ්වරය,  -ශ්රී ලුකා ශපොදුජාන 

ශපකමුණ ්ඩුක්වරය-  ඊට නායකඅඩවරයය ශනන සිය දශනනා පිළිනන්නා 

කාකණාවරයක් තමයි ජානතාවරයට සහන ශනන්න ෑන ය කියන එක. 

එනා 02   ද මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමාශේ පකාජාශයන් පසුවරය බිහි 

වුණු යහපාලන ්ඩුක්වරයට විරුේධවරය අප සටන් කළ රධාන 

කාකණාවරයක් තමයි ජානතාවරයට සහන ශනන්න ෑන ය කියන එක. ඒ 

ස්ථාවරයකශආ කිසිම ශවරයනසක් නීහී. එනා අපි විපක්ෂශආ 

ඉන්නශකොට කකපු අකනළය අන ්ඩුක්වරය තුළ ඉඳශනන වුණඅඩ අපි 

කකන්ශන් ඒ නිසායි. එම නිසා අශේ ස්ථාවරයකශආ කිසිදු ශවරයනසක් 

නීහී. ජානතාවරය මුහුණ  ද තිශබන ර ්නවරයලින් ඔවුන් මුනානන්න  

ඔවුන්ට සහන ශනන්න  ඔවුන්ශේ ර ්නවරයලට විසඳුේ ශසොයන්න 

අපි ිනගින් ිනනටම සටන් කකනවරයා. 

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා නීනඅඩ ශේ ශවරයලාශ  මම කථා 

කකන්න ෑන .  එතුමා එනා  -02    ද- අපි පකාජායට පඅඩ වුණාට 

පස්ශසත අශේ ශේ බලශ නය ඒක කාශි කකන්න ම් ශේශනොිජන් 

්කේභ කළ  "මහින්න සුළඟ" ශ ිනකාවරය නිර්මාණය කකන්න 

පිවිතුරු ශහළ උරුමය පක්ෂශආ නායකයා විධියට නීවරයීන්ත කීප 

කිරීමක් කළා. එශසත ්කේභ කළ බලශ නය  වි ාල කීප කිරීමක් 

කකමින් ්ඩුක් බලයක් ලබා නීමේම නක්වරයා ශමශහයවරයන්න 

එතුමාට පුළුවරයන්කම ලීුදණා. එම නිසා ශේ ශවරයලාශ  එතුමාට 

අශේ ශනෞකවරයය පුන කකන්න අවරය යයි. 

විපක්ෂය පසුගිය කාලශආ ිනගින් ිනනටම කි වරය කාකණයක් 

තමයි  ශකොශකෝනා වරයසුනතයට මුහුණ ශනන්න බීරුවරය ්ඩුක්වරය 

අසකණ ශවරයලා   කියන එක. “ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා 

අසමඅඩ” කියන කාකණය එතුමන්ලා සමාජානත කළා. "එන්නඅඩ 

ලබා නන්න විධියක් නීහී"  "එන්නඅඩ ඇණවුේ කකලා නීහී"  
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

"එන්නඅඩ ලබා නන්න අවරය ය මුනල් නීහී" කියන කාකණා 

එතුමන්ලා පසුගිය කාලය පුකා ිනගින් ිනනටම කි වරයා. හීබීයි  ඔවුන් 

කියපු ඒ සිය ද කාකණා අසතය බවරය අන ඔේපු ශවරයලා තිශබනවරයා.  

අශේ ජානාධිපතිතුමා අන නිවරයීරැින නායකඅඩවරයයක් ලබා ශනමින් ශේ 

කශට් සිය ද ජානතාවරය එන්නඅඩකකණය කිරීමට අවරය ය සිය ද කීප 

කිරීේ කකනවරයා. විශ තෂශයන් ශේ එන්නඅඩකකණ ක්රියාවරයලිශයන් 

පසුවරය තවරය දුකටඅඩ ක්රියාඅඩමක ශවරයලා තිශබන සුචකණ සීමා ඉවරයඅඩ 

කකලා  අශේ කශට් කගා වරයීටී තිශබන සුචාකක කර්මාන්තය නඟා 

සිටුවරයා  විශේ  ්ශයෝජාන ශනන ඒම  විශේ  විනිමය සුචිතය 

වරයීිජකක නීමේම ් ද ්ර්ිකක කාකණාවරයලට යන්න අපට ඉතාම 

ඉක්මනින් පුළුවරයන් ශවරයනවරයා.  

ඊළඟට  Port City එක සේබන්ධශයම්අඩ එතුමන්ලා ිනගින් 

ිනනටම ශචෝනනා එල්ල කළා. ඉිනරිශආ ද Port City එකට්ශයෝජාන

වරයයාපෘති එනවරයා. එම නිසා අශේ කට ශමම වරයසුනත තඅඩඅඩවරයශයන් 

මිශනනවරයාඅඩ එක්කම අපි වරයීටී තිශබන ්ර්ිකක තඅඩඅඩවරයය ජායශනන 

ඉිනරියට ඇවිල්ලා ජානතාවරයශේ ර ්න ටික විසඳන්න ්ඩුක්වරයක් 

විධියට අපට පුළුවරයන්කම ලීශබයි කියන බලාශපොශකොඅඩතුවරය අප 

තුළ තිශබනවරයා. 

ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයට අනාළ ශනොවුණඅඩ   ශේ 

ශවරයලාශ  මම විශ තෂශයන් මතක් කළ යුතු වරයීනනඅඩ කාකණයක් 

තිශබනවරයා  ්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි. Port City එක 

සේබන්ධශයන් සමාජාශආ තිුදණු මතවරයාන ශවරයනස් කකන්න  Port 

City එක සේබන්ධශයන් ජානතාවරය නීම්වරයඅඩ කකන්න පුළුවරයන් ශහොඳ 

ලිපි කිහිපයක් මට හමු වුණා. ෑස්ශේලියාශ  ජීවරයඅඩ වරයන මේතිා 

හිකන්ත ශහතකඅඩ සශහෝනකයා "සිළුමිණ" පුවරයඅඩ පතටඅඩ  “Sunday 

Observer” පුවරයඅඩ පතටඅඩ ලියපු ලිපි කිහිපයක් ඒ අතක තිශබනවරයා.  

එම ලිපි සියල්ල මම ශේ අවරයස්ථාශ  සංාගත* කකනවරයා. 

 අපි තවරය දුකටඅඩ ඉන්ධන මිල අක් කකන්න ෑන ය කියන 

ස්ථාවරයකශආ හිඳිමින් නරු අමාතයතුමා ්කේභ කළ ශේ වරයීග 

පිළිශවරයළ  ක්තිමඅඩ කකශනන ජානතාවරයශේ ජීවරයන බක සීහීල් ද 

කකන්න  ජානතාවරයට සහන ලබා ශනන්න ඉිනරිශආ ද අතිනරු 

ජානාධිපතිතුමාඅඩ  නරු අග්රාමාතයතුමා රමුඛ්  ක්තිමඅඩ බහුතක 

බලයක් තිශබන අශේ ්ඩුක්වරයඅඩ කීපවීශමන් කටයුතු කකන බවරය 

මම ශේ ශවරයලාශ  සඳහන් කකනවරයා. ්ඩුක්ශ  හවුල්කාක 

ශේ පාලන පක්ෂයක් විධියට අපට ඒ සඳහා  ලබා ශනන්න පුළුවරයන් 

උපරිම සහශයෝනය  ඉිනරිශආ ද ලබා ශනනවරයාය කියන කාකණයඅඩ 

මතක් කකමින් මශේ කථාවරය අවරයසන් කකනවරයා. ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Selvarajah Kajendren. 

You have six minutes. 
 
[பி.ப. 4.54] 

 

ගුණ වසේවරා ා කවේන්ද්රන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கக ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, 

இன்லறய தினம் இச்சலபயில் வலுசக்தி அலைச்சர் உதய 

கம்ைன்பில அவர்களுக்கு எதிரொக நம்பிக்லகயில்லொத் 

தீர்ைொனதைொன்று தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 

விவொதத்திகல உலரயொற்றிய வர்த்தக அலைச்சர் அவர்கள், 

“அரசுக்குக் கடன் தநருக்கடி ஏற்படுகின்றதபொழுது, அதற்குத் 

கதலவயொன நிதிலய வொிகளினூடொகப் தபொதுைக்களிடைிருந்து 

அறவிட்டுத்தொன் ஈடுதசய்ய முடியுகை தவிர, பிரதை ைந்திொியின் 

வீட்டிலிருந்து தகொண்டுவர முடியொது” என்று தசொல்லி 

யிருந்தொர். இது கவடிக்லகயொன ஒரு பதிலொகும். இகத ைஹிந்த 

ரொ பக்ஷ அரசொங்கம்தொன் 2009ஆம் ஆண்டு கை ைொதம் 

18ஆம் திகதி இந்த நொட்டினுலடய வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் 

பொொியகதொர் இன அழிப்பு நடவடிக்லகலய கைற்தகொண்டு 

யுத்தத்லத முடிவுக்குக் தகொண்டுவந்தது. இதன்மூலம் தொங்கள் 

பயங்கரவொதத்லதத் கதொற்கடித்துப் கபொலர தவன்று 

விட்டதொகப் தபொய்யொனததொரு பிரசொரத்லத ததன்னிலங்லக 

வொழ் ைக்கள் ைத்தியில் தசய்தொர்கள். உண்லையிகல அவர்கள் 

தசய்தது ஓர் இனப் படுதகொலல! அந்த இனப் படுதகொலல 

கைற்தகொள்ளப்பட்டு, இன்று 12 ஆண்டுகள் 

கடந்திருக்கின்றன. இந்த 12 ஆண்டுகளிகல இவர்கள் 

ததொடர்ச்சியொக ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த நொட்லட ஆட்சி 

தசய்திருக்கிறொர்கள்; இப்தபொழுது ைீண்டும் இந்த நொட்டின் 

ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏறியிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், இன்றும் 

இவர்கள் “கடன்! கடன்!” என்றுதொன் இங்கு 

கபசிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

கொலலயில் வர்த்தக அலைச்சர் அவர்கள் கபசும்கபொது, 

“2020ஆம் ஆண்டில் எங்களுக்குக் கிலடத்த வருைொனத்தில் 

சம்பளங்கள் கபொக, 165 பில்லியன்கள்தொன் எஞ்சியது. அதில் 

எப்படி நொங்கள் சமுர்த்திக் தகொடுப்பனவுகலளயும் ஏலனய 

தகொடுப்பனவுகலளயும் கைற்தகொள்வது?” என்று ககள்வி 

எழுப்பியிருந்தொர். அப்படிதயன்றொல், நீங்கள் 

இத்தலனயொயிரம் ககொடி ரூபொலய தவளிநொடுகளிடைிருந்து, 

குறிப்பொகச் சீனொவிடைிருந்து கடனொகப் தபற்று இந்த 

நொட்டிகல எந்தத் துலறயிகல முதலீடு தசய்தீர்கள்? அந்த 

முதலீட்டினூடொக நீங்கள் தபற்றுக்தகொண்ட முன்கனற்றம் 

என்ன? இன்லறக்கு இந்த நொடு சீனொவுக்கு விற்கப்படுகின்ற 

அளவுக்கு - ைீள முடியொத  அளவுக்கு  நீங்கள் இந்தக் 

கடன்கலளப் தபற்றிருக்கிறீர்கள். அவ்வொறு தபற்ற 

கடன்கள்மூலம் என்ன தசய்தீர்கள்? நொட்டினுலடய தபொருளொ 

தொரத்லத, ைக்களுலடய தபொருளொதொரத்லதப் தபருக்கு 

வதற்கொன கவலலத்திட்டங்கலளச் தசய்தீர்களொ? அல்லது 

இந்த நொடு ைீள முடியொத ஒரு கடனுக்குள் தள்ளப்பட 

கவண்டுதைன்பதற்கொககவ அந்தக் கடன்கலளப் தபற்றீர்களொ? 

என்ற ககள்விகள் இன்று எழுந்திருக்கின்றன. இந்த 

நிலலலையில், இந்தக் கடன்கலளச் தசலுத்த முடியொது 

திண்டொடுகின்ற நீங்கள் வருைொனத்லதப் தபறுவதற்கொக 

எொிதபொருள் விலலலய உயர்த்தியிருக்கின்றீர்கள். இந்த 

எொிதபொருள் விலல உயர்வொல் ைிக கைொசைொகப் பொதிக்கப் 

பட்டிருப்பவர்களொக வடக்கு, கிழக்கு ைக்களும் ைலலயக 

ைக்களும் இருக்கின்றொர்கள்.  

வடக்கு, கிழக்கு ைக்கலளப் தபொறுத்தைட்டிகல, கடந்த 30 

ஆண்டுகளொக நீங்கள் விதித்த தபொருளொதொரத் தலடயினொகல 

அவர்கள் முழுலையொகத் தைது தபொருளொதொரத்லத இழந்திருக் 

கின்றொர்கள். தவளிநொடுகளில் வொழ்கின்ற தைிழர்களின் 

உறவினர்கலளத் தவிர, வடக்கு, கிழக்கில் உள்ள 8 

ைொவட்டங்களிலும் வொழ்கின்ற இலட்சக்கணக்கொன தைிழ் 

ைக்கள் தங்களுலடய நொளொந்த வொழ்வொதொரத்லதக் 

தகொண்டுநடத்த முடியொைல் தவியொகத் தவித்துக்தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். யுத்தத்துக்குப் பின்னர் அந்த ைக்களுலடய 

வொழ்க்லகலயக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு, அவர்களுலடய 

தபொருளொதொரத்லத கைம்படுத்துவதற்கு இந்த அரசொங்கங்கள் - 

அது நல்லொட்சி அரசொங்கைொக இருக்கலொம் அல்லது உங்களு 
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————————— 
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*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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லடய ஆட்சியொக இருக்கலொம் - எதுவுகை தசய்யவில்லல. 

எொிதபொருள் விலல அதிகொிப்பினொல் ‘ஆட்கடொ’ உொிலை 

யொளர்கள் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். கடனுக்கு வொகனங் 

கலளப் தபற்றுச் கசலவயிகல ஈடுபடுகின்றவர்கள் தங்களு 

லடய கடன்கலளச் தசலுத்த முடியொைல் கைொசைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ைண்தணண்தணய் விலல 

அதிகொிப்பினொல் விவசொயிகள் ைிக கைொசைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 

ஏற்தகனகவ இந்தக் ‘தகொகரொனொ’வினொல் தபொருளொதொர 

இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்தக் ‘தகொகரொனொ’ முகொலைத் 

துவத்திகல உங்களுலடய அரசு கதொல்வியலடந்திருக்கின்றது. 

‘தகொகரொனொ’ ததொற்லறக் கட்டுப்படுத்துவதற்குொிய முலறயொன 

நடவடிக்லககலள எடுக்கொைல், ககொைொளித்தனைொக நடந்து 

தகொண்டு, துலறசொர்ந்தவர்களிடம் - சுகொதொரத் துலறயினொிடம் 

அந்தப் தபொறுப்லப ஒப்பலடக்கொைல், ஓர் இன அழிப்லபச் 

தசய்த இரொணுவத்தினொிடம் அந்தப் தபொறுப்லப ஒப்பலடத்து, 

ஒரு தபொறுப்பற்ற விதைொக அதலனக் லகயொண்டு, 

‘தகொகரொனொ’ தீவிரைொகப் பரவுகின்றகபொது, நொட்லட 

முடக்குவதும் ஊர்கலள முடக்குவதும், இதனூடொக அந்த 

ைக்களுலடய தபொருளொதொரத்லத அழிப்பதும் உங்களுலடய 

அணுகுமுலறயொக இருக்கின்றதபொழுது, கபொொிலிருந்து தப்பி, 

‘தகொகரொனொ’விலிருந்து தப்பி வொழ முற்படுகின்ற எங்களுலடய 

ைக்கள் இந்த அத்தியொவசியப் தபொருட்களின் விலலகயற்றம் 

ைற்றும் எொிதபொருள் விலலகயற்றம் கபொன்றவற்றின் 

கொரணைொக கைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள்.   

யுத்தத்தொல் அழிந்துகபொன வடக்கு, கிழக்கு பிரகதசத்லத 

ஒரு விகசட பிரொந்தியைொகப் பிரகடனம் தசய்து, அந்தப் 

பிரகதசத்திற்கு விகசடைொன சலுலககள் அறிவிக்கப்பட்டு, 

அங்கு விகசட அபிவிருத்தி கவலலத்திட்டங்கள் முன்தனடுக் 

கப்பட கவண்டுதைன்று நொங்கள் ததொடர்ச்சியொகக் ககட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்கறொம். எங்களுலடய கட்சித் தலலவர் 

கக ந்திரகுைொர் தபொன்னம்பலம் அவர்கள் இந்த அலவயிகல 

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டின் வரவு தசலவுத்திட்ட விவொதங் 

களிலும் வலியுறுத்தியிருந்தொர். ஆனொல் நீங்கள் அதலனக் 

கருத்திற்தகொள்ளவில்லல.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 
 

ගුණ වසේවරා ා කවේන්ද්රන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கக ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Please give me one more minute. 

உங்களுலடய இந்த முடிவுகலளப் பொர்க்கின்றகபொது, 

உண்லையிகல இது ைக்கள்ைீது அக்கலற தகொண்ட ஓர் 

அரசொங்கம் அல்ல என்பது புலனொகின்றது. ஓர் இன அழிப்லப 

கைற்தகொண்ட அரசில் அங்கம் வகிக்கின்ற உங்களுக்கு 

ைக்களுலடய பிரச்சிலனகலளப் பற்றிச் சிந்திக்கத் ததொியொது. 

யுத்தம் நலடதபற்ற கொலப்பகுதியிகல ஊழல்கள், கைொசடிகள் 

மூலைொக உங்களுலடய வொழ்லவ, உங்களுலடய தபொருளொ 

தொரத்லதப் தபருக்கிக்தகொண்டவர்கள் நீங்கள். அப்படிப்பட்ட 

நீங்கள் யுத்தத்திற்குப் பிற்பொடு எப்படி நொட்லட முகொலை 

தசய்வததன்று ததொியொைல், கடன்கலளப் தபறுவதும் 

விலலகலள உயர்த்துவலதயுகை உங்களுலடய திட்டங்களொக 

நலடமுலறப்படுத்துகிறீர்கள். இந்த நிலலலையில் தசன்றொல் 

இந்த நொடு கபரொபத்திற்குள் மூழ்கும் என்பலதத் ததொிவித்துக் 

தகொள்வகதொடு, இந்த நம்பிக்லகயில்லொத் தீர்ைொனம் தவற்றி 

தபற கவண்டுதைனவும், அதற்கொக எல்கலொரும் ஒத்துலழக்க 

கவண்டுதைன்றும் ககட்டுக்தகொண்டு, விலடதபறுகின்கறன்.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  නරු තිස අට්ටි ්කච්චි මීතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ 

)ක කාලයක් තිශබනවරයා.  
 

 

[අ.භා.  .22] 

 

ගුණ තිසකුට්ිය ආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  විපක්ෂය ශනන ් ශබොශහොම 

අසාර්ථක  අනිවරයාර්යශයන්ම පකාජායට පඅඩ වරයන වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාවරයක්  ශේක. අන උශේ ඉඳලා කකපු කථා අහශනන සිටින 

විට අපිට ශඅඩරුේ ගියා  විපක්ෂශආ ශබොශහෝ මන්ත්රීවරයරුන් 

ේශ  ශයන්  ශරෝධශයන්  ෛවරයකශයන් හිශඅඩ ශමොකේශනෝ යටි 

පකමාර්ථයක් තියාශනන ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය 

සේබන්ධශයන් විවිධ වූ කරුණු ඉිනරිපඅඩ කකන ස්වරයභාවරයයක්. 

මුලින්ම ශසොයා බලන්න ෑන   ශේ කශට් නරුණු වරයසුනතයක්  

ශලෝක වරයසුනතයක් -ශලෝක වරයයසනයක්- තිශබන ශවරයලාශ   අශේ 

කශට් ජානතාවරය සිය නණන් මීශකන ශවරයලාශ   ශකොවි -   

වරයසුනතයට එශකහි එන්නඅඩකකණය ඉතාම සාර්ථක ්කාකශයන් 

ඉස්සකහට නමන් කකන ශවරයලාශ   එන්නඅඩකකණය නීන කථා 

කකන්ශන් නීතිවරය  කශට් සමස්ත ්ර්ිකකය නීන කථා කකන්ශන් 

නීතිවරය කාලය නාස්ති කකමින් සුළුතකයක් සහිත විපක්ෂය තමාට 

ිනනන්න බීහී කියලා නියත වරය ශයන්ම නීනශනනඅඩ උනය 

නේමන්පිල අමාතයවරයකයා ඉිනරිපඅඩ කකපු ශතල් මිල නණන් 

සේබන්ධවරය වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනාශ  ඇයි කියන 

කාකණය. ශමහි තිශබන්ශන් ශවරයනම යටි පකමාර්ථයක්. 

'ශච්තනාහු භික්ඛ්ශ  කේමු වරයනාමි' යම්ශවරයන් ුදදුන් වරයහන්ශසත 

ශේ නා කළ පරිින ශච්තනාවරය තමයි ෑන ම ක්රියාවරයකට මුල් 

වරයන්ශන්. ශමහි ශච්තනාවරය ශමොකක්න? ශමම වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානාශ  එකම ශච්තනාවරය අයි තිශබන්ශන්. ඒ තමයි '්ඩුක්වරය 

ශනනකවරයන්න පුළුවරයන්න?' කියන ශච්තනාවරය. ශ්රී ලුකා ශපොදුජාන 

ශපකමුණ -ශපොශහොට්ටුවරය ල අණ පක්ෂය- රධාන ශකොට බිහි කක 

නඅඩ ්ඩුක්ශ   සුළු පක්ෂ නණනාවරයක් එකතු කකශනන පිහිටුවරයා 

නඅඩ ්ඩුක්ශ  රධාන පක්ෂය සහ සුළු පක්ෂ අතක මතවරයානයක් 

ඇති කිරීම සඳහා අසාර්ථක උඅඩසාහයක් නඅඩ අවරයස්ථාවරයක් හීටියට 

තමයි මා ශමම වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය නකින්ශන්.  

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමා ශතල් මිල වරයීිජ කළාය කියා 

රකා  කකනවරයා. ඒක සා්හික තීකණයක්. ්ඩුක්වරය විසින් නඅඩ 

තීකණයක් එතුමා ඉිනරිපඅඩ කළාට පස්ශසත අශේ පක්ෂශආ මහ 

ශල්කේ සානක කාරියවරයසේ මීතිතුමා පක්ෂශආ මතය අම්වරය  කශට් 

තිශබන ්ර්ිකක තඅඩඅඩවරයය අම්වරය රකා යක් කළා  "ශතල් මිල 

වරයීිජ කිරීම වරයීරැිනයි" කියලා. ඒක එතුමාශේ සහ පක්ෂශආ 

මතවරයානය. ඒක අශේ පක්ෂශආ අභයන්තක මතවරයානය. පක්ෂයක් තුළ 

අභයන්තක රජාාතන්ත්රවරයානයක් තිශබනවරයා; අභයන්තක මතවරයානයක් 

තිශබනවරයා. විපක්ෂ නායකතුමා ශේ කාකණාවරය ඉතාම පීහීිනලිවරය 

නීක්කා. විපක්ෂ නායකතුමාට කට අල්ලන්න බීරි වුණාට  

ජානාධිපතිවරයකණය ිනනන්න බීරි වුණාට  හේබන්ශතොට ිනස්්රික්කය 

ජායග්රහණය කක නන්න බීරි වුණාට  තමන්ශේ තිස්සමහාකාම 

්සනය ජායග්රහණය කක නන්න බීරි වුණාට එක්සඅඩ ජාාතික 

පක්ෂශආ හිටපු කාල සීමාවරය තුළ කනිල් විරමසිුහ මහඅඩමයාට 

විරුේධවරය උපරම කිරීශේ අපූරු ාානයක් තිුදණා.  මම 

ශපෞේනලිකවරය  ඉතා ශහොඳින් එතුමා නීන නන්නවරයා. ඒ නිසා අන්න 
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

ඒ ූලට උපරමය පාවිච්චි කකලා එතුමා කල්පනා කළා  නීන් 

්ඩුක්වරය ඇතුශළත තිශබන මතවරයානය ශවරයනස් කකනන්න. සුළු පක්ෂ 

සහ රධාන පක්ෂය ශනකට  තුනට කගා බිඳ නමන්න ශහොඳම 

අවරයස්ථාවරය ශේකයි කියලා සජිඅඩ ශරතමානස මහඅඩමයා සිතුවරයා. එශහම 

නීඅඩනේ  අපට තුශනන් ශනශක් බලයක් සහිත ්ඩුක්වරයක් තිශබන 

ශේ ශවරයලාශ  මන්ත්රී ධුක ((ක්  ( ක් පමණක් තියාශනන වි ්වරයාස 

භුන ශයෝජානාවරයක් ශනශනන්න එතුමාට පිස්සුවරයක් තිශබන්න ෑන ; 

ශමොශළත අමාරුවරයක් තිශබන්න ෑන . ශමන්න ශේකයි පහඅඩ 

ශච්තනාවරය. එම නිසා අපි විපක්ෂයට ඉතා පීහීිනලිවරය කියනවරයා  එම 

ශච්තනාවරය ඉෂ්ට කකනන්න නේ අපි ඉග තියන්ශන් නීති බවරය. 

ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ මීතිතුමා ජානාධිපතිවරයකණයට එනශකොට  අපි 

තුශනන් ශනශක් ්ඩුක් බලයක් නන්න ශකොට ශ්රී ලුකා නිනහස් 

පක්ෂශආ නායකතුමා සහ අශේ ශසසු පක්ෂවරයල නායකතුමන්ලා 

වරයන උනය නේමන්පිල මීතිතුමා  වරයාසුශේවරය නානායක්කාක 

මීතිතුමා  විමල් වීකවරයු  මීතිතුමා ඇතුළු ස ම නායකය අම එක 

ශපො අකට  එක මිටට එකතු වුණා. ඒ සිය දශනනා එකතු ශවරයලා ශේ 

්ඩුක්වරය හනා නඅඩශඅඩ ජානතාවරයා ද ්ඩුක්වරයක් විධියටයි. අපට 

තිශබනවරයා රධාන පකමාර්ථයක්. අශේ සන්ධානශආ අභයන්තක 

ර ්න තිශබනවරයා. අපි ඒවරයා නීන කථා කකනවරයා; සාකච්ඡා කකනවරයා. 

ඒ මතවරයාන තුළ අපි තවරයමඅඩ ඉන්නවරයා. හීබීයි  සජිඅඩ ශරතමනාස 

මහඅඩතශයෝ  ශ්රී ලුකා ශපොදුජාන ශපකමුණ රධාන තුශනන් ශනශක් 

බලයක් සහිත අශේ ්ඩුක්ශ  ්ලික පකමාර්ථය ශේ කට අකාජික 

කකන එක ශනොශවරයයි  ශේ කට ශේකා නන්න එකයි.  

අපි 02   වරයර්ෂශආ ද කට භාක ශනන  ශකොට රුපියල් බිලියන 

9 (89ක් ශවරයලා තිුදණු ණයබකතාවරය   9  වරයර්ෂශආ රුපියල් 

බිලියන 3 න් පටන් නඅඩ ණයබකතාවරයයි. කනිල් විරමසිුහ 

මහඅඩමයා රධාන  සජිඅඩ ශරතමනාස මහඅඩමයා රධාන ්ඩුක්වරයට අපි 

කට භාක ශනන ශකොට කශට් ණයබකතාවරය රුපියල් බිලියන 9 (89යි. 

සජිඅඩ ශරතමනාස මහඅඩමයා නීන් ශේ සභාශ  ශපශනන්නට නීතඅඩ 

ශේ කථාවරය ඇශසන මානශආ ඇති. සජිඅඩ ශරතමනාස මහඅඩතශයෝ  

ඔබතුමන්ලා අපට නීවරයත කට භාක ශනන ශකොට ශේ කශට් 

ණයබකතාවරය රුපියල් බිලියන  3 23 යි. ඔබතුමන්ලා අපට බාක 

දුන්ශන් සාර්ථක කටක් ශනොශවරයයි; සු අමාල කටක් ශනො ශවරයයි. 

්ර්ිකකය විනා  කකපු  ්කක්ෂාවරය විනා  කකපු  සමාජා තඅඩඅඩවරයය 

විනා  කකපු  ශේ පාලනය අස්ථාවරයක කකපු කටක් තමයි  

ඔබතුමන්ලා අපට බාක දුන්ශන්.   

අන්න ඒ කට ඉිනරියට ශනන යාශේ වරයනකීමයි අපට අන පීවරයරී 

තිශබන්ශන්.  

උනය නේමන්පිල ඇමතිතුමාට එශකහිවරය ශනනා වි ව්රයාස භුන 

ශයෝජානාවරය පිළිබඳ ශේ විවරයානශආ ද අපි විපක්ෂයට ඉතා පීහීිනලිවරය 

කාකණයක් මතක් කකනවරයා. එතුමන්ලාශේ රධාන පකමාර්ථය 

වුශඩු ශතල් මිල අක් කිරීම නේ  එතුමන්ලාට කකන්න තිුදශඩු 

ශමොකක්න? සජිඅඩ මහඅඩමයා රධාන විපක්ෂශආ ්ර්ිකක 

විශ තෂාශයෝ -ක  නහන එක පමණක් කකන  නමට විතකක් ඉන්න 

විශ තෂාශයෝ- ෑන  තකේ ඉන්නවරයා. ඒ අය අපට ඉිනරිපඅඩ කකන්න  

ශතල් මිල අක් කකන්ශන් ශකොශහොමන කියලා. අශේ කශට් ්නායේ 

මාර්න ටික නතක වරයනශකොට  විශේශීය රමිකයන් ශනන එන සල්ලි 

ටික අහිමි වරයනශකොට  සුචාකක වරයයාපාකශයන් ලීශබන සල්ලි ටික 

අහිමි වරයනශකොට  ්ධාක ලීශබන්ශන් නීති වරයනශකොට  විවිධ 

්කාකශයන් අශේ කටට නලා ් ශගොලර් ටික නීති වරයනශකොට  කට 

ඇතුශළත ්නායම සමබකතාශවරයන් තියාශනන ශේ මට්ටමට ශහෝ 

්ර්ිකකය පවරයඅඩවරයාශනන යන්ශන් ශනෝධාභය කාජාපක්ෂ 

ජානාධිපතිතුමාටඅඩ  මහින්න කාජාපක්ෂ අනමීතිතුමාටඅඩ  ශේ 

්ඩුක්වරයටඅඩ පින් සිේධ ශවරයන්නයි. එනා අපි ්ඩුක්වරය සාර්ථකවරය 

කකලා බාක  දපු කශට් ්ර්ිකකය කාලා  නීවරයත ශබෝේබ නහන 

තඅඩඅඩවරයයක් ඇති කකලා එක්සඅඩ ජාාතික පක්ෂය ශේ කට විනා  

කළා. ඒ එක්සඅඩ ජාාතික පක්ෂය ශහෝ සමඟි ජාන බලශ නය රධාන 

්ඩුක්වරයක් අන තිුදණා නේ  වි ව්රයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනන 

එන්න ශවරයන්ශන් ශතල් මිල සේබන්ධශයන් ශනොශවරයයි. එශහම 

නේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශේන්න ශවරයන්ශන් ශේ කශට් 

ජාාතික ්කක්ෂාවරය නීති කිරීමටඅඩ  ශකොවි  -    වරයසුනතශයන් 

ජානතාවරය මීරිලා යන තඅඩඅඩවරයයක් ඇති කිරීමටඅඩ විරුේධවරයයි.  

විපක්ෂය අන ශකොවි  වරයසුනතය නීන කථා කකන්ශන් නීහී. 

එතුමන්ලා ශවරයන නා නේ මාධය සාකච්ඡාවරයලට ගියාම 

එන්නඅඩකකණය අල්ලාශනන පතුරු නීහුවරයා. අන එන්නඅඩකකණය 

පතුරු නහන්න පුළුවරයන්කමක් නීහී. ශමොකන  අපි සාර්ථකවරය ඒ 

කටයුඅඩත කකශනන යනවරයා. අපි සුවරයර්ධනය නතක කකලාඅඩ නීහී. 

අපි ඒ කිසිදු ශනයක් නතක ශනොකක ්ර්ිකකයඅඩ පවරයඅඩවරයා ශනන 

යනවරයා.  

අවරයසාන වරය ශයන් මම මතක් කකනවරයා  අභයන්තකශආ ශමොන 

අක් පාක්  නීට ද තිුදණඅඩ ඒ සියල්ල අභයන්තකයට පමණක් සීමා 

කකශනන  කටට වින කකන ශපොදු සතුකා  ශපොදු විපක්ෂය පකාජාය 

කිරීම ශවරයම්ශවරයන් අපි සිය ද ශනනා නේවරයීශල් පුරුක් වරයාශේ එකට 

එකතු ශවරයලා ශේ වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය පකාජාය කිරීම සඳහා 

සිය ද කටයුතු කකන බවරය. ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Imran Maharoof. You 

have five minutes.  

 
[பி.ப. 5.07] 

 

ගුණ ඉපතරාන් මහරූෆව මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகௌரவ தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இன்று 

வலுசக்தி அலைச்சர் தகௌரவ உதய கம்ைன்பில அவர்கள்ைீது 

தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற நம்பிக்லகயில்லொப் பிகரரலண 

சம்பந்தைொகச் சில விடயங்கலள இந்த இடத்திகல 

தசொல்வதற்கு வொய்ப்பளித்தலைக்கு நன்றிலயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்கறன்.   

உண்லையிகல இந்த அரசொங்கத்தினொல் தகொண்டு 

வரப்பட்டிருக்கின்ற எொிதபொருளுக்கொன விலல உயர்வு என்பது 

“ைரத்திலிருந்து விழுந்தவலன ைொகடறி ைிதிப்பது” கபொன்ற 

தசயற்பொடொககவ கொணப்படுகின்றது. அதொவது, இன்று 

‘தகொவிட்’ ததொற்றினொல் ைிகவும் கஷ்டத்தின் ைத்தியிகல 

வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கின்ற ைக்களுக்கு இந்த 

எொிதபொருளுக்கொன விலல உயர்வு என்பது உண்லையிகல 

கைலும் கஷ்டைொன நிலலலையிலன ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. 

குறிப்பொக, இந்த எொிதபொருள் விலல அதிகொிப்பின்மூலைொக 

இன்று தபொருளொதொர அடிப்பலடயிகல ைக்கள் பொொிய 

தநருக்கடிலயச் சந்திக்ககவண்டிய ஒரு நிலலப்பொடு 

கொணப்படுகின்றது. குறிப்பொக, தபற்கறொல், டீசல், 

ைண்தணண்தணய் கபொன்ற எொிதபொருட்களினுலடய விலல 

அதிகொித்துள்ள கொரணத்தினொல், இன்று முச்சக்கரவண்டி 

லவத்திருக்கும் அதிகைொனவர்கள் பொதிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றொர்கள். அகதகபொன்று, தபொதுப் கபொக்குவரத்துச் 

கசலவயிலுள்ள பஸ், புலகயிரதவண்டி கபொன்றவற்றின் 

கட்டணங்கலள அதிகொிக்க கவண்டிய நிலலப்பொடு இன்று 

உருவொகியிருக்கின்றது. அத்துடன், bakery சம்பந்தைொன 

உணவுப் தபொருட்களுலடய விலல அதிகொிப்பும் 

2095 2096 

[නරු තිස අට්ටි ්කච්චි මහතා] 
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கொணப்படுகின்றது.  எனகவ, இன்று வொழ்க்லகச் தசலவு 

கைலும் கூடிச்தசல்கின்ற ஒரு சூழல் கொணப்படுகின்றது.  

இவ்வொறு சகல தபொருட்களின் விலலயும் அதிகொித்துச் 

தசல்கின்ற சந்தர்ப்பத்திகல,  இந்த எொிதபொருள் விலல 

அதிகொிப்புச் சம்பந்தைொக இந்த அரசொங்கத்திலிருக்கின்ற சில 

உறுப்பினர்கள், “இந்த எொிதபொருளுக்கொன விலல உயர்வுக்கும் 

இந்த அரசொங்கத்துக்கும் எந்தவிதைொன சம்பந்தமும் இல்லல” 

என்று தசொன்னொர்கள். அத்துடன், “வலுசக்தி அலைச்சர் உதய 

கம்ைன்பில அவர்கள் அவருலடய தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் 

கபொிகல இந்த எொிதபொருட்களுலடய விலலலய அதிகொித்தொர்” 

என்றும் தசொன்னொர்கள். அகதகபொன்று, “பசில் ரொ பக்ஷ 

அவர்கள் அலைச்சரலவக்கு வந்த பின்னர் 

எொிதபொருட்களுலடய விலல குலறக்கப்படும்” என்றொர்கள். 

ஆலகயொல், இந்த அரசொங்கத்திலிருக்கின்ற நடிகர் 

திலகங்கலள நொம் நொலள பொர்க்க முடியும். ஏதனன்றொல், 

ஒவ்தவொருநொளும் ஒவ்தவொரு நடிப்புத் திறலையின்மூலம் 

ைக்கலள ஏைொற்றுகின்ற தசயற்பொடுகலள இந்த 

அரசொங்கத்திகல உள்ளவர்கள் தசய்வலத நொங்கள் பொர்த்துக் 

தகொண்டிருக்கின்கறொம்.  

அகதகபொன்றுதொன் “ னொதிபதி அவர்களுலடய 

தகொள்லகக்கலைய எதிர்வரும் 5 வருடங்களுக்குள் electric 

வொகனங்கலள அறிமுகப்படுத்தி இலங்லகயிகல அவற்றின் 

பொவலனலய அதிகொிக்க கவண்டும்; அதற்கொகத்தொன் நொங்கள் 

எொிதபொருட்களுலடய விலலலய அதிகொித்கதொம்; 

அப்தபொழுதுதொன் ஏலனய வொகனங்களுலடய பொவலனலயக் 

குலறக்கலொம்” என்று தசொல்கின்றொர்கள். இப்படியிருக்கின்ற 

சந்தர்ப்பத்தில் அலதச் சொியொக முன்தனடுக்கொைல் இப்தபொழுது 

திருககொணைலலயிகல ஏற்கனகவ 101 tanks இருக்கின்ற 

சந்தர்ப்பத்தில் ைீண்டும் புதிதொக 100 ைில்லியன் 

ஒதுக்கீட்டின்மூலம் tank ஒன்லற உருவொக்குவதற்கு වරයකාය 
வுக்குொிய இடத்லதத் ததொிவுதசய்வதற்கொகக் கொத்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அதிகல புதிய tank ஒன்லற 

உருவொக்கி எொிதபொருலளச் கசகொிக்கின்ற ஒரு திட்டத்லத 

இப்தபொழுது வலரந்திருக்கின்றொர்கள். ஆலகயொல், 

இவ்வொறொன நடவடிக்லககலள கைற்தகொள்கின்ற இவர்களிடம் 

சொியொன எதிர்கொலத் திட்டங்கள் இல்லொைல் அந்தந்த 

கநரங்களிகல ைக்கலள ஏைொற்றுகின்ற தசயற்பொடுகலள 

முன்தனடுக்கின்ற நிலலப்பொடுதொன் கொணப்படுகின்றது.   

எங்களுலடய அரசொங்கத்திகல MRP = V1+V2+V3+V4   

என்ற சூத்திரத்லதச் தசொல்லுகின்ற சந்தர்ப்பத்திகல அலத 

விைர்சித்தொர்கள். அகதகபொன்றுதொன் எங்களுலடய 

அரசொங்கத்திகல tabs வசதிலய ஏற்படுத்த கவண்டும், Wi-Fi 

வசதிகலள ஏற்படுத்த கவண்டுதைன்று தசொன்னகபொது, 

அலதக் தகொச்லசப்படுத்திச் சிொித்தவர்கள் இன்றுதொன்  

அதனுலடய நன்லைகலள விளங்கிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

இலங்லகயிகல எொிதபொருளினது விலல இம்முலறதொன் முதல் 

முலறயொக இவ்வளவு அதிகொிக்கப்பட்டிருப்பதொக நொன் 

நிலனக்கின்கறன். நொங்கள் இந்த நம்பிக்லகயில்லொப் 

பிகரரலணலயக் தகொண்டுவந்ததன் முழு கநொக்கம் 

என்னதவன்றொல், இந்த எொிதபொருள் விலல அதிகொிப்புத் 

ததொடர்பில் ைக்களுக்கு நிவொரணம் வழங்குகின்ற 

தசயற்பொடுகலள இந்த அரசொங்கம் முன்தனடுக்க கவண்டும் 

என்பதுதொன். 
 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

ගුණ ඉපතරාන් මහරූෆව මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
Okay. I will finish.  

அதுைொத்திரைல்ல, இப்தபொழுது இந்த அரசொங்கம் ைற்லறய 

நொடுகலளயும் அனுசொித்துச் தசல்வதற்கொக Port City ஐ 

கபொன்ற ஓர் அலைப்லபத் திருககொணைலலயிலும் ஏற்படுத்து 

வதற்கொன கபச்சுவொர்த்லதகலள ஆரம்பித்திருப்பதொகத் 

ததொியவருகின்றது. ஆலகயொல், ததொடர்ந்து ைக்கலள 

ஏைொற்றொைல் ைக்களுக்கொன நிவொரணங்கலள வழங்குகின்ற 

அல்லது இந்த எொிதபொருள் விலலகலளக் குலறத்து ைீண்டும் 

ைக்கள் தைது வொழ்வொதொரத்லத சொியொன முலறயிகல 

முன்தனடுத்துச் தசல்லக்கூடிய ஒரு நிலலப்பொட்லடத் 

கதொற்றுவிக்ககவண்டுதைன்று ககட்டு, என்னுலடய உலரலய 

முடிக்கின்கறன். நன்றி.   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ින දේ අමුණුනම කාජාය ඇමතිතුමා.  ඔබතුමාට විනාිජ  ක 

කාලයක් තිශබනවරයා. 

 
[අ.භා.  . 0] 

 

ගුණ  දිලුපත අමුුගම මහතා (වාහන නියාමනය  බසව රථ 

ප්රවාහන වසේවා හා ු පතරිය මැදිරි හා වම ටර් රථ කර්මාන්ත 

රා ය අමාතය සහ ප්ර ා වපොලිසව වසේවා රා ය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை - வொகன ஒழுங்குறுத்துலக, 

கபருந்துப் கபொக்குவரத்துச் கசலவகள் ைற்றும் புலகயிரதப் 

தபட்டிகள் ைற்றும் கைொட்டொர் வொகன லகத்ததொழில் 

இரொ ொங்க அலைச்சரும் சமூகப் தபொலிஸ் கசலவகள் 

இரொ ொங்க அலைச்சரும்)  

(The Hon. Dilum Amunugama - State Minister of Vehicle 
Regulation, Bus Transport Services and Train 
Compartments and Motor Car Industry and State Minister of 
Community Police Services)  
්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  විශ තෂශයන්ම ශේ ඉන්ධන 

මිල වරයීිජවීම පිළිබඳවරය සානක කාරියවරයසේ මීතිතුමාඅඩ  බස් කථ 

රවරයාහන ශසතවරයා කාජාය ඇමතිවරයකයා හීටියට මාඅඩ රකා  නි අඅඩ කක 

තිශබනවරයා. ඒ නිසා මම පීහීිනලිවරය කියන්න ෑන   ශේ ඉන්න 

ඇමතිවරයරුන්ශනන් මාඅඩ  අශේ රවරයාහන අමාතයවරයකයාඅඩ තමයි ශේ 

මිල වරයීිජවීම සේබන්ධශයන් වරයීිජශයන්ම අකමීති කියලා. 

ශමොකන  ඒ හා ්්රිත වරයීිජ හරියක් ර ්නවරයලට මුහුණ ශනන්න අපට 

සිේධ ශවරයනවරයා  අපි ඒ විෂය පථය යටශඅඩ කටයුතු කකන අය නිසා. 

හීබීයි  මම පුදුමයට පඅඩ ශවරයන්ශන් ශේ නිසායි  ්ලාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශේ ක්ශෂතත්රයට ජුවවරයම බලපාන අයඅඩ එක්ක අපට 

සාකච්ඡා කකන්න පුළුවරයන්. බස ් කථ හිමියන්ට  ශපොදු රවරයාහනය 

ක්රියාඅඩමක කකන සුනේවරයලට ජුවවරයම ශමහි  බලප ම තිශබනවරයා. 

ශතල් මිල වරයීිජවීම සේබන්ධශයන් මම මීට ශපක රකා යක් කළා. 

හීබීයි  ඉන්ධන මිල වරයීිජ කිරීමට නේමන්පිල ඇමතිතුමාඅඩ කීමති 

නීහී; සානක කාරියවරයසේ මන්ත්රීතුමාඅඩ කීමති නීහී; ඔබතුමා  

කීමතිඅඩ නීහී. හීබීයි  අක කලින් කියපු කාකණා නිසා ශතල් මිල 

වරයීිජ කකන්න සිේධ වුණා. මම ඒවරයා එකින් එකට කියන්න යන්ශන් 

නීහී. කළ හීකි ශනයක් නීති නිසා   ශලෝක ශවරයශළඳ ශපොශළත මිල 

වරයීිජවීමඅඩ එක්ක ශතල් මිල වරයීිජ කකන්න සිේධ වුණා. හීබීයි 

විපක්ෂය බී දවරයා  එතුමා ඉිනරිපඅඩ කකපු  මතයඅඩ  අපි ඉිනරිපඅඩ 

කකපු ඒ මතයඅඩ රශයෝජානයට අකශනන ශේ කශට් ජානතාවරයශේ 

මුනල් නාස්ති කකලා  සිඟිති වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ඉිනරිපඅඩ 

කකමින් නවරයස් ශනකක් පුකා ශේ සභාවරය පවරයඅඩවරයාශනන යන්න.  
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පාර්ලිශේන්තුවරය 

ශපොිජ කාලශආ ද ශනශනශනක් තකහ වුණාම  අශනක් ශකනාට 

ශක්ළාේ කියලා ශනශනනා  ශබනන්න හනනවරයා වරයාශේ   ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ අඩ සිඟිති වරයීග කකන්න හනනවරයා. මම වි ව්රයාස 

කකන්ශන් නීහී  කනිල් විරමසිුහ මහඅඩමයා ඔය පුටුශ  හිටියා 

නේ ශේක ශවරයයි කියලා. එතුමාශේ කාලශආ දඅඩ වි ්වරයාස භුන 

ශයෝජානා ශනනාවරයා. හීබීයි  ජානතාවරයශේ මුනල් නාස්ති කකන ශේ 

විධිශආ සිඟිති වි ්වරයාස භුන ශයෝජානා ශනනාශ  නීහී. ශේක 

හරියට ඉස්ශකෝලශආ යනශකොට ශපොිජ කාලශආ ද කකන 

ශසල්ලමක් වරයාශනයි. හීබීයි  ශේක කකන්ශන් නවරයසකට වි ාල 

මුනලක් නාස්ති කකමින් පාර්ලිශේන්තුවරය නවරයස් ශනකක් පවරයඅඩවරයාශනන 

ය ශමන්.  

ඒ ශකශසත ශවරයතඅඩ  ම ට තිශබන විනාිජ පහ තුළ ද මම යමක් 

කියන්න කීමීතියි. විපක්ෂය ඒ වරයාශේ සිඟිති වරයීග කකන අතකතුක 

ශේ මිල වරයීිජවීශේ සෘුව බලප මට ලක් වූ සමස්ත බස්හිමියන්  

්රිශකෝන කථ සුනේ  පාසල් මගී රවරයාහන සුනේ කියන ශේ 

සිය දශනනාඅඩ  අපට විරුේධවරය නිතකම මත රකා  කකපු සුනේ පවරයා 

-නීමුණු විශේකඅඩන මහඅඩමයාශේ සුනමය වරයාශේ ඒවරයා- අප සමඟ 

සාකච්ඡා කකලා ජානතාවරය මත ශේ බක පටවරයන්ශන් නීති බවරයට 

එකඟ ශවරයලා තිශබනවරයා. ඒ අම්වරය  අන ඒ ඉන්ධන මිල වරයීිජවීම අපි 

ජානතාවරය පිට පීශට ශ  නීහී. අන බස් නාස්තු වරයීිජ කකලා නීහී  

්රිශකෝන කථවරයල  අලිය වරයීිජ කකලා නීහී  පාසල් ළමුන් රවරයාහනය 

කකන වරයාහනවරයල  අලිය වරයීිජ කකලා නීහී. හීබීයි  ශේ ශකොවි  

වරයසුනතය නිසා බකපතළ ශලස පීගාවරයට පඅඩ වූ ක්ශෂතත්රයක් තමයි  

රවරයාහන ක්ශෂතත්රය. නමුඅඩ  විපක්ෂය තකේ ඒ අය  අහක ශනොවරයන 

නිසා වරයෘඅඩතීය සමිති වුණඅඩ  එම සුනේ වුණඅඩ තමන් යීශපන්ශන් 

ජානතාවරයශනන් කීයක් හරි අකශනනය කියන අකමුණ ඔවුන්ශේ 

ඔළුවරයල තිශබන නිසා   විපක්ෂය අන කකපු ශේ  කකන්න ඒ සුනේ 

ඉිනරිපඅඩ වුශඩු නීහී. එම නිසා අපි විශ තෂශයන්ම ඒ අයට 

කියන්න ෑන   අපිඅඩ එක්ක කකපු සාකච්ඡා සහ නීක්වු 

සහශයෝනයට අශේ ස්තුතිය පුන කකන බවරය.   

නීන් තිශබන්ශන් වරයසුනත තඅඩඅඩවරයයක්. අපට නිතකම මග 

නහනවරයා  වරයර්ජාන කකන අයට බණිනවරයා කියලා. වරයසුනතය නගමීමා 

කක ශනන වරයර්ජානය කකන එක වරයීරැිනයි. ලුනම ඇතුළු සිය ද බස ්

කථ රියීදුකන් එතකේ උනඅඩ ුදේධිමඅඩ අය ශනොශවරයන්න පුළුවරයන්. 

නමුඅඩ  ඔවුන් එශහම කකන්ශන් නීහී. ශපෞේනලික බස්හිමිශයෝ 

පවරයා එශහම කකන්ශන් නීහී. රියීදුරු මහඅඩවරයරු  ශකොන්ශනොස්තක 

මහඅඩවරයරු අන එශහම කකන්ශන් නීහී. අපි නීක්කා  ශසෞඛ්ය 

අු ශආ සමහරු වරයර්ජානය කකනවරයා. හීබීයි  ශේ වරයසුනත තඅඩඅඩවරයය 

තිබිය ද ඒ  අහක බවරය නක්වරයන්ශන් නීතිවරය අපට සහශයෝනය දුන් බස් 

කථ සුනේවරයලට  ්රිශකෝන කථ සුනේවරයලට  පාසල් මගී රවරයාහන 

සුනේවරයලට මශේ ශනෞකවරයය සහ ස්තුතිය පුන කකන අතක  ඒ 

පීගාවරයට පඅඩ වූ අයට  එශහම නීඅඩනේ ඉන්ධන මිල වරයීිජවීශේ 

බලප මට ලක් වූ අයට -විශ තෂශයන්ම ශපෞේනලික බස් කථ 

හිමියන්  82 222කට- අපි ඉිනරිශආ ද විශ තෂ සහන පීශක්ජායක් ලබා 

ශනන්න බලාශපොශකොඅඩතු වරයනවරයා. එය ලබා ශනන්ශන් ඉන්ධනවරයලින් 

ශනොශවරයයි. අමතක ශකොටස්වරයලින්  ටයර්වරයලින්  බීටරිවරයලින්  

insurance එශකන් ඉතා ශකටි කලක් තුළ විශ තෂ සහන 

පීශක්ජායක් ලබා ශනන්න කජාය හීටියට අපි ූදනානේය කියන 

කාකණය ශේ අවරයස්ථාශ  ද මම මතක් කකනවරයා.  

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  විපක්ෂය සිඟිති වරයීග කකමින් 

ජානතා මුනල් නාස්ති කකන අතක  ඉන්ධන මිල වරයීිජ වුණඅඩ ඒ බක 

ජානතාවරය පිට පටවරයන්ශන් නීතිවරය අපට එකඟතාවරය නක්වරයමින්  අවරය ය 

සහාය ලබා දුන් සිය දශනනාට නීවරයත වරයාකයක් මශේ ශනෞකවරයය සහ 

ස්තුතිය පුන කකමින්  මට ශේ කාලය ශවරයන් කක  දම සේබන්ධශයන් 

ඔබතුමාටඅඩ ස්තුතිවරයන්ත ශවරයමින් මශේ කථාවරය අවරයසන් කකනවරයා. 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Sivagnanam Shritharan. You have 

seven minutes.  
 

[பி.ப. 5.17] 

 
ගුණ ිංවඥානපත ශ්රීතරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, 

இன்லறய இந்த நம்பிக்லகயில்லொப் பிகரரலணயின்கபொது 

நொன் ஒன்லற இந்தப் பொரொளுைன்றத்திகல ஞொபகப்படுத்த 

விரும்புகின்கறன்.  ைிக முக்கியைொக, 42 வருடங்களுக்கு முதல் 

அதொவது, 1979ஆம் ஆண்டு யூலல ைொதம் 19ஆம் திகதியொகிய 

இகத நொளில், இகத பொரொளுைன்றத்தில் பயங்கரவொதத் தலடச் 

சட்டம் தகொண்டுவரப்பட்டது. அந்தக் கொலத்திகல நீதி 

அலைச்சரொக நியைிக்கப்பட்ட கற்குடொ ததொகுதிப் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் கக.டபிள்யு. கதவநொயகம் 

அவர்களுலடய கைொதொவிகல இச்சட்டம் பொரொளுைன்றத்திகல 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டு, 10 ைணிகநர விவொதமும் நலடதபற்றது. 

அந்தக் கொலத்திகல தைிழர் விடுதலலக் கூட்டணியினுலடய 

தலலவர் அப்பொபிள்லள அைிர்தலிங்கம் அவர்கள் 18 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்ககளொடு எதிர்க்கட்சித் தலலவரொக 

இருந்தொர். அன்லறய விவொதத்தில் அவர் ைட்டும் 

உலரயொற்றிவிட்டு, வொக்களிப்பிகல கலந்துதகொள்ளொைல் 

அவர்கள் அலனவரும் தவளிகயறியிருந்தொர்கள். இந்தப் 

பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டம் இந்த நொட்டிகல பல்லொயிரக் 

கணக்கொனவர்களுலடய உயிர்கலளப் பலிதயடுத்தது. அது 

ைொத்திரைன்றி, இந்த நொடு உலகப் பந்திகல பயங்கரைொன 

சட்டத்லத லவத்திருக்கின்ற ஒரு நொடு, ைிகக் தகொடூரைொன  

சட்டத்லத லவத்திருக்கின்ற ஒரு நொடு, ைிக கைொசைொன ஒரு  

நொடு என்ற தசய்திலய உலகம் முழுக்கச் தசொல்வதற்குக் 

கொரணைொகவும் இருக்கின்றது.   

இந்தப் பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டம் இன்னும் 

நீக்கப்படொைலிருப்பது இந்த நொட்டுக்கு ைிகப்தபொியகதொர் 

அவைொனைொககவ கருதப்படுகின்றது. இந்தக் தகொடூரைொன 

சட்டத்தின் பிடியிகல பல்லொயிரக் கணக்கொனவர்கள் 

தகொல்லப்பட்டொர்கள்.  நொன்கு இலட்சத்துக்கும் கைற்பட்ட 

தைிழர்கள் அகதிகளொக்கப்பட்டொர்கள். பல படுதகொலலகள் 

நலடதபற்றன. 60 ஆயிரத்துக்கும் கைற்பட்ட கபொரொளிகள் 

இந்த ைண்ணிகல விலதக்கப்பட்டொர்கள். இந்த ைண்ணிகல 

நலடதபற்ற பல்கவறுபட்ட இரத்தம் சிந்துதல்களுக்கும் 

வியர்லவ சிந்துதல்களுக்கும் இந்தப் பயங்கரவொதத் தலடச் 

சட்டம் கொரணைொக இருந்தது. அதனொல்தொன் இந்தப் 

பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டத்லத நீக்குங்கதளன்று 

பல்கவறுபட்ட கொலங்களிலும் ததொடர்ந்து நொங்கள் குரல் 

தகொடுத்து வருகின்கறொம். பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டத்துக்குக் 

கீகழ லகது தசய்யப்பட்ட பலர் இப்தபொழுதுகூட சிலறயிகல 

அரசியற் லகதிகளொக இருக்கின்றொர்கள்.   

2021.07.01ஆம் திகதி, "குரலற்றவர்களின் குரல்" - “The 

Voice of the Voiceless” - என்கின்ற அலைப்பு கடிதம்மூலைொக 

60 அரசியல் லகதிகளின் விடுதலலக்கு உதவுைொறு  

கிட்டத்தட்ட இங்கக இருக்கின்ற அலனத்துப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களிடமும் ககட்டிருக்கின்றது. அதிகல 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற பலர் 70 வயலதத் தொண்டியவர்கள். 

அந்த வலகயில், தசல்லலயொ நவரட்ணம், சந்திர ஐயர் ரவி 

ரகுபதி சர்ைொ ஆகியவர்கலளகயனும் விடுதலல தசய்யுைொறு 

2099 2100 

[නරු  ින දේ අමුණුනම මහතා ] 



2021 ූලලි    

அவர்கள்  அரசொங்கத்லத விநயைொகக் ககட்டிருக்கின்றொர்கள். 

இந்த அரசியல் லகதிகலள விடுதலல தசய்யுங்கதளன்று 

நொங்களும் பலமுலற இந்தப் பொரொளுைன்றத்திகல 

ககட்டிருக்கிகறொம். ஆனொல், ஆயுட் லகதிகள், ைரண 

தண்டலனக் லகதிகள் என்று 42 ஆண்டுகளொக இந்தப் 

பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டத்திற்குக்கீழ் இவர்கள் 

லகதுதசய்யப்பட்டு சிலறகளில் 

தசத்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். தகௌரவ தலலலைதொங்கும் 

உறுப்பினர் அவர்ககள, அரசியல் லகதிகளுலடய தபயர்ப் 

பட்டியல் அடங்கிய “குரலற்றவர்களின் குரல்” என்கின்ற 

அலைப்பினுலடய ஆவணத்லத நொன் சபொபீடத்தில்  

*சைர்ப்பிக்கின்கறன். இதலன ஹன்சொட்டிகல கசர்த்துக் 

தகொள்ளும்படி ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.  

தகௌரவ தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, 

சிலறயிலிருக்கும் சிவலிங்கம் ககதீஸ்வரன் என்பவருக்கு hernia 

operation தசய்யகவண்டுதைன்று அவலரப் பொிகசொதித்த 

லவத்தியர் தசொல்கிறொர். லவத்தியசொலலக்குக் 

தகொண்டுதசல்லப்பட்ட அவலர திரும்பவும் சிலறயிகல 

அலடத்திருக்கிறொர்கள். அவர் சிலறயிகல  தசத்துக் 

தகொண்டிருக்கிறொர். இந்த நொட்டிகல பயங்கரவொதத் தலடச் 

சட்டம் எவ்வளவுதூரம் ைக்கலளச் சொகடித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றது என்பலதச் சிந்தித்துப் பொருங்கள்!  அந்தப் 

பிரகரலண,  இந்தப் பிகரரலண என்று நொங்கள் 

பிகரரலணகலளக் தகொண்டு வருகின்கறொம். கட்சிகளும் 

கொட்சிகளும் ைொறுகின்றனகவ தவிர, தைிழர்கள் படுகின்ற 

துன்பங்கள் ைட்டும் ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கின்றன. இந்த 60 

கபலரயும் ைனமுவந்து விடுதலல தசய்யுங்கதளன்று 

அதியுத்தை  னொதிபதியிடமும் தகௌரவ பிரதைொிடமும் 

அலைச்சர்களிடமும் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களிடமும் 

நொங்கள் ைிகவும் ைன்றொட்டைொகக் ககட்கிகறொம். துைிந்த 

சில்வொலவ - பகிரங்கக் தகொலலயொளிலய விடுதலல தசய்ய 

முடிகின்றது; கதசிய வீடலைப்பு அதிகொரசலபத் தலலவரொக 

அவலர நியைிக்க முடிகின்றது. அரசியல் லகதிகலள விடுதலல 

தசய்யுங்கதளன்று நொங்கள் ககட்பது ைட்டும் இந்த 

அரசொங்கத்தினுலடய கொதில் விழொைலிருப்பது கவதலனலயத் 

தருகின்றது.  

இதலனவிட, அண்லையில் பயங்கரவொதக் குற்றத் தடுப்புப் 

பிொிவினரொல் எங்களுலடய கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தின் கலரச்சி 

பிரகதச சலபயினுலடய தகௌரவ உறுப்பினர்கள் இருவர் 

நொன்கொம் ைொடிக்கும் கிளிதநொச்சிக்கும் அலழக்கப்பட்டு 

விசொரலண தசய்யப்பட்டிருக்கிறொர்கள். 2021 ைொர்ச் 09ஆம் 

திகதி நொககந்திரம் தசல்வநொயகம் என்கின்ற கலரச்சி பிரகதச  

சலபயினுலடய தகௌரவ உறுப்பினர்  கொலல 9.05 

ைணியிலிருந்து ைொலல 3.10 ைணிவலர கிட்டத்தட்ட 6 

ைணித்தியொலங்கள்  நொன்கொம் ைொடியிகல லவத்து கடுலையொன 

விசொரலணகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டொர். அகதகபொல,  2021 

யூலல 15ஆம் திகதி,  திருைதி கிருஷ்ணகவணி விக்டர் 

கலொகநொதன் என்கின்ற கலரச்சி பிரகதச சலபயினுலடய 

தகௌரவ உறுப்பினர் கிளிதநொச்சி கந்தசுவொைி ககொவிலுக்கு 

அருகில் அலைந்துள்ள பயங்கரவொதக் குற்றத் தடுப்புப் 

பிொிவினருலடய கொொியொலயத்திகல கொலல 8.45 ைணியிலிருந்து 

ைதியம் 12.00 ைணிவலர கிட்டத்தட்ட 3 ைணித்தியொலங்கள் 

விசொரலணக்கு உட்படுத்தப்பட்டொர். தலலவர் 

பிரபொகரனுலடய படத்லத லவத்திருந்ததற்கொக இந்தப் 

பயங்கரவொதத் தலடச் சட்டத்திற்குக்கீகழ லகது 

தசய்கிறொர்கள். வீடுகளிகல புகுந்து இலளஞர்கலளக் 

லகதுதசய்கின்றொர்கள். திருககொணைலலயிகல விதுலக்ஷன் 

லகது தசய்யப்பட்டிருக்கிறொர். இன்னுதைொரு பத்திொிலகயொளர் 

லகது தசய்யப்பட்டு விசொரலணக்கொகத் தயொர்படுத்தப் 

படுகின்றொர்! கிளிதநொச்சி உதயநகொிகல ஓர் இலளஞன் 

ககட்பொொின்றிக் லகதுதசய்யப்பட்டு விடுதலல 

தசய்யப்படுகின்றொர். இலவதயல்லொம் இந்தச் சட்டத்லத 

லவத்துக்தகொண்டு இந்த நொட்டிகல நடக்கின்ற 

தசயற்பொடுகளொகும். நீதிக்குப் புறம்பொக, சட்ட ஆட்சிக்குப் 

புறம்பொக, நியொயொதிக்கத்திற்குப் புறம்பொக, நீதிைன்ற  

நடவடிக்லககளுக்குப் புறம்பொக இவ்வொறு நடப்பதுதொன் இந்த 

நொட்டினுலடய நீதியொ?  

இந்த நொட்டிகல வொழுகின்ற ஒவ்தவொரு குடிைகனும் 

குறிப்பொக, சிங்கள ைக்களும் சிங்களத் தலலவர்களும் 

தயவுதசய்து கயொசியுங்கள்! பிகரரலணகலளக்  

தகொண்டுவருவொல் ைொத்திரம் பயனில்லல. இன்று தைிழர்கள் 

இந்த ைண்ணிகல நிம்ைதியொக வொழ முடியொைல் 

இருக்கிறொர்கள். தங்களுலடய பிள்லளகலள இங்கு 

லவத்திருக்க முடியொைல் திணருகின்றொர்கள். பலர் இந்த 

நொட்டிலிருந்து ஓடுவதற்குத் தயொரொகின்றொர்கள். சிங்கள 

இலளஞர்கள், சிங்கள கல்விைொன்கள், சிங்கள 

ததொழிலதிபர்கள் இந்த நொட்லட விட்டு ஓடுவதற்குத் 

தயொரொகின்றொர்கள் என்ற தசய்திலய நொன் அண்லையிகல 

பொர்த்கதன். இந்த நொடு அதலபொதொளத்துக்குள் தசன்று 

தகொண்டிருக்கின்றது. இந்த நொட்லடக் கட்டிதயழுப்ப 

கவண்டுைொனொல், இனங்கலள ைதிக்கப் பழகுங்கள்! தைிழர்கள் 

ஒரு தனியொன கதசிய இனைொகும். அவர்களுக்தகன   தனியொன 

கலொசொர, பண்பொட்டு அலடயொளங்கள் இருக்கின்றன. 

அவர்கலளச் சககொதர இனைொக ஏற்று, ைதித்துச் 

தசயற்படுங்கள்! அவர்கலள இலணத்துக்தகொண்டு இந்த 

ைண்ணிகல பயணம் தசய்யத் தயொரொனொல் இந்த நொடு வளரும். 

நன்றி.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු සී.බී. කඅඩනායක අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාිජ )ක 

කාලයක් තිශබනවරයා. 

 
[අ.භා.  .0(] 

 
ගුණ සී.බී. ර කනායක මහතා (වන ජීවී හා වන සගරක්ෂණ 

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

பொதுகொப்பு அலைச்சர்) 

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

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  ්ර්ිකකය වි ාල ශලස 

කාබාසිනියා කකමින්  ඒ වරයාශේම වරයීග බිමක්වරය තිුදණු ශේ මාතෘ 

භූමිය මුක් බිමක් බවරයට පරිවරයර්තනය කකමින්  වරයචන සුකල්ප 

ඉිනරිපඅඩ කකමින්  ශේ පාලන පළිනීමේේ සහ ෛවරයරී ශේ පාලනය 

වරයපුකමින්  යහ පාලන කජාය අවුරුදු පහක් තිස්ශසත කටයුතු කකපු 

්කාකය පිළිබඳවරය ඔබතුමාඅඩ  අපිඅඩ නන්නවරයා. ඒ නිසා )  

ලක්ෂයක් ජානතාවරය ඡන්නය  දලා ශේ  හිෛතෂී  ශේ  මාමක  අශේ 

මාතෘ භුමිය රැක නත හීකි ජානාධිපතිවරයකය අ පඅඩ කක නඅඩතා. අපි 

"ශසෞභානයශආ නීක්ම" ශයෝජානාවරයලිය සකස් කකන ශවරයලාශ  ද  

එය ඉිනරිපඅඩ කකන ශවරයලාශ  ද ශමවරයීනි ශනෝලීය වරයසුනතයක් ඇති 

ශ  යීයි නීන සිටිශආ නීහී.   

2101 2102 

————————— 
*  පුසවතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුවරය 

ශේ ශනෝලීය වරයසුනතය නිසාම ශලෝකශආ ්ර්ිකක අතින් රබල 
කටවරයල් පවරයා පසුබ මකට ලක්ශවරයලා තිශබනවරයා. අපි තුන්වරයීනි 
ශලෝකශආ ිනයුණු ශවරයමින් පවරයතින කටක් හීටියට වරයාශේම 0  වරයීනි 
සියවරයසට නීළශපන කටක් හීටියට ඉිනරියට යනශකොට ශේ 
ශකොශකෝනා වරයසුනතයට මුහුණ ශනන්න සිදු වුණා. ශමම වරයසුනත 
තඅඩඅඩවරයශආ ද අශේ කශට් ජානාධිපතිතුමාට ෑන  වුශඩු කශට් 
්ර්ිකකය ිනයුණු කකනවරයාට වරයගා මිනිසුන් ජීවරයඅඩ කකවීමටයි. හිටපු 
ජානාධිපති නරු මහින්න කාජාපක්ෂ මීතිතුමා යුේධය අහවරයක කකලා  
අපිට නිනහස ලබා  දලා  නේවරයල සුවරයර්ධනය සඳහා වි ාල 
නායකඅඩවරයයක් ලබා දුන්නා. එතීනින් පස්ශසත ශේ ්ර්ිකකය 
ඉස්සකහට ශනන යන්න අපි කටයුතු කළා.   

්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ වරයඅඩමන් ජානාධිපතිතුමා 
ජානතාවරය ජීවරයඅඩ කකන්න කටයුතු කකන ්කාකය ශපන්වරයන්න මම 
එක් උනාහකණයක් විතකක් කියන්නේ. අපිට අන ලබාශනන එන්නත 
සඳහා වරයීය වරයන ඇශමරිකාම් ශගොලර්     ශගොලකයට සාශේක්ෂවරය 
නීන් පවරයතින රුපියශල් අනයවරයන රුපියල් 022න් වරයීිජ කකන්න. ඒ 
මුනල ) 222 222න් වරයීිජ කකන්න. ඊළඟට  භාඩුගානාකශයන් කශට් 
සමස්ත ජානතාවරයට PCR පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ශකොශතක් වියනේ 
කකනවරයාන  නිශකෝධායනය සඳහා ශකොශතක් වියනේ කකනවරයාන  කට 
lockdown කළාම ජානතාවරය ට තමන්ශේ ජීවරයන වරයෘඅඩතිය කකශනන 
යාම සඳහා රුපියල්   222 බීඟින් ශකොච්චක මුනලක් ලබා ශනනවරයාන 
කියා බලන්න. ශේ සියල්ල කකනශකොට එනා විපක්ෂයට වරයාශේම 
ගයස්ශපෝකාවරයට ෑන  වුශඩු නීවරයත වරයකක් කශට් ්ර්ිකකය වරයාශේම 
අශේ සමස්ත ජාාතියඅඩ විනා  කකමින් ඔවුන්ශේ බලාශපො ශකොඅඩතු 
ඉෂ්ට කක නන්නයි. ශබදුේවරයා දන්ට එශහම කකන්න ෑන  වුණා. 
ශබදුේවරයා දන්ශේ ෑන  එපාකේ මත එකට එකතුශවරයලා  කශට් 
සමස්ත ජානතාවරය පාකට බස්සන්න සුනානේ ශවරයනවරයා කියන කථාවරයඅඩ 
එක්ක තමයි කීබිනට් මඩුගලශආ ඉන්න අශේ ශේ  මාමක  ශේ  
හිෛතෂී සනයාට -නරු උනය නේමන්පිල ඇමතිවරයකයාට- විරුේධවරය 
වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරයක් ශනනීල්ලා අන ශේ කාලය නාස්ති 
කකන්ශන්.  

ශතල් මිල තීකණය කිරීශේ ද V1+V2+V3+V4 ්කාකශයන් 
විචලය හඳුන්වරයා ශනමින් මුනල සමකවීක හිටපු මුනල් ඇමතිවරයකයා 
විහිළුවරයක් සීපයුවරයා. එම කටයුඅඩශඅඩ ද සමහක ජානමාධයය ඒකට 
උග ශනිජ දුන්ම් හීටිඅඩ අපිට මතකයි. නරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා 
අන වි ්වරයාස භුන ශයෝජානාවරය ඉිනරිපඅඩ කකමින් කථාවරය ්කේභ කළ 
්කාකශයන් එතුමා වරයීග කකපු මාධය ්යතනය එතුමාවරය
ශමශහයවරයනවරයා කියන කාකණය අපට පීහීිනලි ශනොවරයන්ශන්න? ඒ 
නිසා කශට් සමස්ත ජානතාවරයට අපි කියනවරයා  අපි එනා ඔබතුමන්ලාට 
ලබා දුන්ම් ශපොශකොන්දුවරය ඒ ්කාකශයන් ක්රියාඅඩමක කකන්න සෘුව 
නායකශයක් අපට නීන් සිටින බවරය. එය ඒ ්කාකශයන් ක්රියාඅඩමක 
කකන්න අපි සුනානේ වරයනවරයා. අශේ සා්හික බීඳීම  සමස්ත 
කීබිනට් මඩුගලශආ එකමුතුභාවරයය අබමල් ශර්ණුවරයකින්වරයඅඩ ප දදු 
කක නන්න අපි ඉග තියන්ශන් නීහී.සමස්ත ජානතාවරය නීන මිස  
මට ලීශබන වරයාසි  මට ලීශබන ලල රශයෝජාන නීන ශනොශවරයයිඅපි 
බීලිය යුඅඩශඅඩ. මම නීන් මහජාන ඡන්නශයන් පඅඩ ශවරයච්ච සාුඝික 
මිනිශහක්. ඒ නිසා කළ යුතුම ශමශහවරයක හරියාකාකවරය ක්රියාඅඩමක 
කකන්න අපි ූදනානේ ශවරයනවරයා. අපි සියයට සියයක් අුනසේපූර්ණ 
ශනො ශවරයන්න පුළුවරයන්. හීබීයි  වරයීරැින තීනින වරයීකිනයි කියන්නඅඩ  හරි 
තීනින හරියි කියන්නඅඩ අශේ පක්ෂය -අශේ ්ඩුක්වරය- 
රජාාතන්ත්රවරයා දවරය ූදනානේශවරයලා ඉන්නවරයා. ඒ පිළිබඳවරය විශ චන 
කකන්න පුළුවරයන්. ශකොනක් අල්ලාශනන ඔවුන් ශේ ්කාකශයන් 
ක්රියාඅඩමක වරයනවරයා නේ  එය ක්රියාඅඩමක කකන ්කාකය නීනඅඩ 
අපිට කථා කකන්න පුළුවරයන්.  

ශබොකශතල් මිල නීන ශමතුමන්ලා කථා කකනවරයා. නීනට 
පවරයතින ශබොකශතල් මිල පිළිබඳවරය කථා කකලා  ශමතුමන්ලා හතක 
විළිලේජාා නීතිවරය ශහ දවරය නීන කථා කකනවරයා. ශහ දවරය නීන කථා 
කකේින හේබන්ශතොට වරයකාය වි අණපු ්කාකය  ශේශීය සේපඅඩ 
වි අණපු ්කාකය පිළිබඳවරය විතකක් ශනොශවරයයි අපි කථා කළ 

යුඅඩශඅඩ. ඊළඟට අපි වරයර්තමානශආ පවරයතින තඅඩඅඩවරයය 
කළමනාකකණය කකමින් ඉිනරියට යාශේ ද ඔවුන් එනා කටයුතු 
කකපු ්කාකය පිළිබඳවරයඅඩ අවරයශබෝධ කකශනන ඉිනරියට යන්න 
ෑන . සමස්ත ජානතාවරයට පීගනයක් තිශබන බවරය ඇඅඩත; ්ර්ිකක 
අමාරුකේ තිශබන බවරය ඇඅඩත. ශලෝකශආම කටවරයලට බලපා 
තිශබන අමාරුකම  තමයි අපිටඅඩ තිශබන්ශන්. ටික කාලයක් අපිට 
ශේවරයා විඳ නකා නන්න සිදුවරයනවරයා. ශමොන විධියට කි වරයඅඩ  ශේක 
තමයි ඇඅඩත. ඒ නිසා අපි පළමුශවරයන්ම  ශේ ශකෝන 
කාකකයන්ශනන් අශේ ජානතාවරය ශේකා නන්න ෑන . ඒ අතකතුක 
තවරය ශලෝක වරයසුනත න නීනට ශහොල්මන් කකනවරයා. තමන්ශේ 
ජීවිතය නීනවරයඅඩ හිතන්න අවරයස්ථාවරයක් නීතිවරය  මහ පාශර් වරයීටිලා 
මිය යන ශගල්ටා රශදනයක් එනවරයා කියනවරයා.  තවරය වරයසුනත එක 
එක නේවරයලින් එනවරයා කියනවරයා. ශමහි ද අපි කළ යුඅඩශඅඩ කට වරයහන 
එක ශනොශවරයයි  නහයයි  කටයි වරයහනන්න එකයි. අපි ඒවරයා 
වරයහනන්ශන් නීතුවරය කට වරයහන එක නීන කථා කකනවරයා. කට 
වරයීහුවරයාට පස්ශසත අහනවරයා  අපි ජීවරයඅඩ ශවරයන්ශන් ශකොශහොමන කියලා. 
වටරුවරයකශය අ ශනො වරයන වටරු සුනමශආ සභාපතිවරයකයා වටරු වරයෘඅඩතිය 
අයිතිවරයාසිකේ සේබන්ධශයන් අන නරුවරයන් ඇපයට තියලා 
නරුවරයන්ශේ අධයාපනය කාබාසිනියා කකන්න කටයුතු කකනවරයා. 
ඈත නේනන වරයල ඉන්න අහිුසක නරුවරයන්ට online රමශයන් වරයීග 
කකන්න තිුදණු අවරයස්ථාවරය පවරයා අන ශේ අය නීති කකලා තිශබනවරයා.  

අන ශමතුමන්ලා වි ්වරයවිනයාල නීන කථා කකනවරයා. වි ්වරයවිනයාල 
නීන කථා කකන උනවියටඅඩ මම කියන්න කීමීතියි  නරුවරයන් 
ඇපයට තියලා තමන්ශේ අයිතිවරයාසිකේ නන්න හනන්න එපා 
කියලා. ඒ වරයාශේම ශකෝහල්වරයල ශසතවරයය කකන අයටඅඩ මම කියන්න 
කීමීතියි  ශකෝගීන් ඇපයට තියලා අයිතිවරයාසිකේ නන්න හනන්න 
එපා කියලා. අපි නිකතුරුවරයම ජානතාවරයා දවරය කටයුතු කකනවරයා. 
්ලාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමනි  නිසීකවරයම අපි ශහට ිනනශආ ශමම 
වි ්වරයාස භුන  ශයෝජානාවරය පකාජාය කකනවරයා. අශේ උනය නේමන්පිල 
ඇමතිතුමාට වි ්වරය  ක්තිය ලීබිලා  ස්වරයභාවරය ධර්මය න ්ශිර්වරයාන 
කකනවරයාය කියන කාකණය රකා  කකමින් මා නිහඬ ශවරයනවරයා. 
ස්තුතියි.   

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විවරයානය ශහට ිනනය නක්වරයා කල් තබනවරයා.  
 

ඊට අනුකූලව කටයුතු අ කි ම්වා විවාදය කේ තබන ලී. 
එතැන් ිංට විවාදය 2021 ජූලි 20වන අඟහුණවාදා පව කවනු 

ලැවේ. 
அதன்படி அலுவல்கள் இலடநிறுத்தப்பட்டு  விவொதம் 

ஒத்திலவக்கப்பட்டது. 

விவொதம், 2021 யூலல 20, தசவ்வொய்க்கிழலை ைீளத் ததொடங்கும். 

Accordingly, Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Tuesday, 20th July, 2021. 
 

කේතැබීම 
ஒத்திலவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

එකේි  වේලාව අ.ංා. 5.30 වූවයන් මූලාසනාරූඪ ගුණ 
මන්ත්රීතුමා විිංන් ප්රශවනය වනොවිමසා පාර්ලිවපතන්තුව කේ තබන ලී. 

පාර්ලිවපතන්තුව ඊට අනුකූලව  2021 ජූලි 20වන අඟහුණවාදා 
පූ.ංා. 10.00 වන වතක් කේ ගිවේ ය. 

அப்தபொழுது, பி.ப. 5.30 ைணியொகிவிடகவ ைொண்புைிகு 

தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்  அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைகலகய பொரொளுைன்றத்லத ஒத்திலவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம்,  2021 யூலல 20, தசவ்வொய்க்கிழலை 

மு.ப.10.00 ைணிவலர  ஒத்திலவக்கப்பட்டது 

It being  5.30 p.m.., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until  10.00 a.m. on Tuesday, 
20th July, 2021. 
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[නරු සී.බී. කඅඩනායක මහතා ] 



 

 

 

 

සැ.යු. 
 

ශමම වරයාර්තාශ  අවරයසාන මුද්රණය සඳහා ස්වරයකීය කථාවරයල නිවරයීකින කළ යුතු තීන් නක්වරයම් රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශනන 
 නිවරයීකින කළ යුතු ්කාකය එහි පීහීිනලිවරය ල අණු ශකොට  පිටපත ලීබී ශනසතියක් ශනොඉක්මවරයා  

හැන්සාඩ් සුස්කාකක ශවරයත ලීශබන ශසත එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உலரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிலழ திருத்தங்கலள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதலனப் பிலழ திருத்தப்படொத பிரதி கிலடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකො ල 5  වපොේවහේන්වගොඩ  කිුණ පන පාර  අගක 163 දරන සවථානවයි  පිි ිය 

ර වේ ප්රවෘ කති වදපාර්තවපතන්තුවේ පිි ිය ර වේ ප්රකාශන කාර්යාගශවයන්  

මිල ී ගත හැක. 
 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்லகயின் பிரதிகலள  

இல. 163, கிருலப்பலன வீதி, தபொல்கஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அலைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திலணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்லகலய www.parliament.lk எனும் இலணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලුකා කජාශආ මුද්රණ ශනපාර්තශේන්තුශ  මුද්රණය කකන ල ද. 


