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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරමා [ගු මහින්ද යාපා අනේවර්ධන මහයේතා]          

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அயபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

 
නිනේදන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
වරප්රසාද: “BATTI TV” චැනලනහ විකාශ්ය වූ 

වීඩිනය  දර්ශ්න  ය  
சிறப்புாிகம: "BATTI TV" அகலவாிகசயில் 

தவளியான வீடியயா காட்சி 
PRIVILEGE: VIDEO FOOTAGE PUBLISHED ON “BATTI TV” 

CHANNEL  
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රී  රු ් . . මන(න්තිලරන් (හතද වින්න් 

2021 අශ ෝසාාතු 6වන දින වරප්රසාද: ප්ර ානය්  යටශ  

පදර්ලිශ න්තුශේදී (තු කරන ල: කරුණු ආචදර ධ්ර්( සාහ 

වරප්රසාද: පිිබබ  කදරක සා දවට ශයොමු රීමේ( සා හද ශයෝනනදව්  

ඉදිරිප  කළ හැරීය.   
 

 

 

 

නපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ආර්.් . ර්ජි  (ද්දු( බණ්ඩදර (හතද - [සා ද  ර් ය 
තුළ නැත.] 
 

 රු දිලිප් ශව:ආරච්චි (හතද - [සා ද  ර් ය තුළ නැත.] 

 රු ් .්සාා. තේෆි්  (හතද - [සා ද  ර් ය තුළ නැත.] 

ගු නර හයේණ බණ්ඩාර මහයේතා 
(மாண்புமிகு யராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

 රු කගදනදයකතු(ක , අනුරදධ්පුරය, ප්රී(න් (දවත, අ්ක 212/

  :රන සාාගදනශේ පදි්චි ටී.සී.   ශේරියසාා : සාද (හතදශ න් ලැබුණු 

ශප සා(්  (( පිිබ න්වමි.  
 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්සම මහයේජන නපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිනය ග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுகவப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අ්ක 1 -778/2020- (2 ,  රු ශ් . කද:ර් (සාාතදන් 

(හතද -  [සා ද  ර් ය තුළ නැත.] 
 

ගුු නසේවය : පුරප්පාඩු ිළරවීම  
 ஆசிாியர் யசகவ : தவற்றிடங்ககள நிரப்புதல்  

TEACHER SERVICE: FILLING OF VACANCIES  

  

783/2020 

2.  ගු නර හිණී කුමාරි විනේරත්න මහයේත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியேரத்ன)  

 (The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  
අධ්යදපන අ(දතයතු(දශ න් සසූ ප්ර ානය - (1   

(අ  වර්ෂ 1989-1990 කදල සී(දව තුළ රනශේ ගුරු ශසාේවයට 
බ වද නු ලැබූ ගුරුවරුන් සා්ඛ්යදව ශකොප( : යන්න 
්තු(ද ශ(( සා දවට :න්වන්ශන්:? 

(ආ  (i)   ශ  වනවිට ්( ගුරුවරුන් විශ්රද( යේශ  අවධියට 
ආසාන්නව න්ටින බව ;  

 (ii)  ්( ගුරුවරු විශ්රද( යේ(  සා(ග ගුරු ශසාේවශේ 
වි දල පුරප්පදඩු සා්ඛ්යදව්  සතිල වන බව ;  

 ්තු(ද :න්ශන්:? 

(ස  ශ(( ත  වය තුලනය කර  ැනී( සා හද අ(දතයද් ය 
 නු ලබන ක්රියද(දර්  කවශර්: යන්න  ්තු(ද ශ(( 
සා දවට :න්වන්ශන්:? 

(ඈ  ශනෝශසාේ න ,   (න්:? 
  

கல்வி அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

( அ) 1989-1990 காலப்பகுதியில் அரசாங்க ஆசிாியர் 

யசகவக்கு ஆட்யசர்ப்புச் தசய்யப்பட்ட ஆசிாியர் 

களின் எண்ைிக்கக எத்தகன என்பகத அவர் 

இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்யபாது யமற்படி ஆசிாியர்கள் ஓய்வுதபறும் 

கட்டத்கத அண்மித்துள்ளனர் என்பகதயும்; 

379 380 



පදර්ලිශ න්තුව 

 (ii) யமற்படி ஆசிாியர்கள் ஓய்வுதபற்றதன் பின்னர் 

ஆசிாியர் யசகவயில் தபருமளவிலான தவற்றி 

டங்கள் ஏற்படுதமன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

( இ) இந்த நிகலகமகயச் சமநிகலப்படுத்துவதற்காக 

அகமச்சினால் யமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் 

யாகவதயன்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப் 

பாரா? 

( ஈ) இன்யறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education:  

(a)  Will he inform this House of the number of 
teachers recruited for the government teacher 
service during the period from 1989 to 1990?  

(b)  Is he aware that - 

 (i)  the aforesaid teachers are nearing 
retirement; and 

 (ii)  a large number of vacancies will be created 
in the teacher service after the aforesaid 
teachers retire?  

(c)  Will he also inform this House of the actions that 
will be taken by the Ministry to address this 
situation?   

(d)  If not, why?       
 

 
ගු සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහයේතා ධඅධයාපන ප්රතිසසසනකරණ, 

විවෘත විශ්නවවිදයාල හයේා රසරසනථ අධයාපන ප්රවර්ධන රාජය 

අමාතයුරමා   
(மாண்புமிகு சுசில் பியரமேயந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்ககலக்கைகங்கள் மற்றும் ததாகலக்கல்வி 

யமம்பாட்டு இராோங்க அகமச்சர்) 

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

 රු කගදනදයකතු(ක , අධ්යදපන අ(දතයතු(ද ශවනුශවන් (ද 

්( ප්ර ානයට පිිබතුර ලබද ශ:නවද.  
 

(අ  වර්ෂ 1989 - 1990 කදල සී(දව තුළදී රනශේ ගුරු ශසාේවයට 
බ වද  නු ලැබුශේ රදනය ශසාේවද ශකොමිෂන් සා දශේ 
අධ්යදපන   ශසාේවද කමිව ව (න්න් දිසාාරි්  ශසාේවද ර(ය 
යටශ ය.  

   ්( ගුරුවරුන්ට ප වී  ලබද දී ස ශ  පළද  අධ්යදපන 
අ(දතයද්  (න්ක . පමන  වය වසාර හතක ප(  සා්  න 
වදර්තදවල සතුළ  ගුරුවරුන්ශේ ප වී  වර්ෂ 
අධ්යයනශයන්  1989 - 1990 කදලසී(දව තුළ බ වද    
ගුරුවරු සා්ඛ්යදව ,7,000්  ප(  වන බව ක මේ් ෂ ය 
ශේ.  

 (ආ  (i) ඔේ. 

  ්( කදල සී(දව තුළදී රනශේ ගුරු ශසාේවයට බ වද 
 නු ලැබූ ගුරුවරුන්ශේ ය  සා්ඛ්යදව්  ශ  වන 
විට විශ්රද( යේ(ට ආසාන්නව ශසාේවශේ ක රත ශේ. 

 (ii) ගුරුවරු විශ්රද( යේ(  සා(ග සතිල වන පුරප්පදඩු 
තුලනය කර  ැනී( සා හද අ(දතයද් ය  නු ලබන 
ක්රියද(දර්  පහත (ස  ප්ර ානය යටශ  ඉදිරිප  කර 
සත. 

 අ(දතයද් ය  නු ලබන ්( ක්රියද(දර්  (න්න් ශ(( 
ගුරුවරු විශ්රද( යේ( (න්න්  ැටවකව්  සතිල ශනොශේ.  

(ස  ශ(( ත  වය තුලනය කර  ැනී( සා හද පවතිලන 
අධ්යදපන ශපොදු සාහතිලක පර (සසාසාා ශපළ  ගුරු ිඟගය (ග 
හරවද  ක මින් සපදධිධ්දරින් හද ඩිප්ශලෝ(දධ්දරින් ගුරු 
පුරප්පදඩුවලට බ වද  ැනී(ට අ:දළව 2020.09.,0 දිනැතිලව 
ඉදිරිප  කරන ල: ED/EST/20/42 :රන අ(දතය (ණ්ඩල 
සා්ශද් ය හද ඊට අ:දළ අ්ක 20/170,/,40/004 හද 
2020.10.26 දිනැතිල අ(දතය (ණ්ඩල ීරර ය පරිදි, රදනය 
ශසාේවද ශකොමිෂන් සා දව වින්න් බ වද  ැනීශ  ර(ශේ:ය 
අ(දතය (ණ්ඩලයට ඉදිරිප  රීමේ(ට ,   අනුව සා(සාාත 
පද්ධ්තිලය තුළ පව නද ගුරු පුරප්පදඩු න්යල්ල සා පූර්  
රීමේ(ට  ක යමිතය. 

 තව:, මීට අ(තරව ශ(( වසාර අවසාදනශේ වි:යදපීඨ 
ඩිප්ශලෝ(දධ්දරින්ශ න් පුරප්පදඩු 4,000්  ප(  සා පූර්  
රීමේ(ට ක යමිතව පවීර. 

(ඈ  අ:දළ ශනොශේ. 

 රු කගදනදයකතු(ක , 1988 - 1989 කදල සී(දව තුළ බ වද 

  ත ගුරුවරුන් සා්ඛ්යදව සාහ ඔන්න් මන(න වර්ෂවලදී විශ්රද( 

යේ(ට න්ටිනවද: රීයන කදර ද පිිබබ  වැඩිදුර විසාාතර (ද ළග 

තිලශබනවද. (ද ළග සතිල ප්රසාාතදරය අනුව, ඔන්න්ශේ විශ්රද( යේශ  

වයසා අන්රුදු 60ට   න් බැලීශ දී, :ළ ව ශයන් ,,200  - 

4,000  අතර පිරිසා්  2017 වර්ෂශේ න්ට ර(දනුූලලව විශ්රද( 

යමින් න්ටිනවද.  

සාද(දනයශයන් අධ්යදපන ් ශෂේරශේ වර්ෂයකට 4,000-2,000 

අතර සා්ඛ්යදව්  විශ්රද( යනවද.  රු (න්ත්රීතුමියක , 1989-1990 

යන අධ්යයන වර්ෂ ශ:ක තුළදී ්කවර බ වද    සා්ඛ්යදව 

,7,000්  වී( සාහ   අය විශ්රද( යේ( ත(යි ඔබතුමිය අසාද තිලශබන 

ප්ර ානයට තුඩු දී තිලශබන්ශන්. නමු ,   බ වද   ත පිරිසාා විවිධ් 

වයසාා කදණ්ඩවල අය.   න්යවකශ:නද( ්ක( වයසාා කදණ්ඩශේ අය 

ශනොශවයි. ශ  ප්රසාාතදර අනුව ශපනී යනවද, අන්රුදු 2-10 අතර 

වයසාා පරතරය්  තිලශබන බව.   අනුව ත(යි :ළ ව ශයන් - on 

average - 3,200-4,000 අතර සා්ඛ්යදව්   විශ්රද( යේ(ට ක යමිතව 

තිලශබන්ශන්.  

පිිබතුශර් සා හන් කදර ය (ද තව ශපොේඩ්  විසාාතර 

කරන්න . මීට අ:දළ වන ශයෝනනද ශ:ක්   රු මු:ල් 

ස(තිලතු(දශේ අය වැය  ශල්ඛ්නශේ සතුළ  වී තිලශබනවද. ්ක්  

ත(යි, රනශේ ශසාේවකයන්ශේ විශ්රද( යේශ  වයසා අන්රුදු 60 න්ට 62 

:් වද දීර්ඝ රීමේ(. අධ්යදපන ් ශෂේරශේ 220,000කට ආසාන්න 

ගුරුවරු සාහ 12,000්  වන විදුහල්පතිලරු අතරින් (ද මුලින් රීේවද 

වදශේ 2,000්  ප(  විශ්රද( යේ(ට ක යමිතව න්ටිය , :ැන් ්ය 

ය  ප්ර(ද යරීන් කල් යේ(ට ල්  ශවනවද. ්තශකොට ප්රවී  

ගුරුවරු සා්ඛ්යදව්  තවදුරට  අධ්යදපන ශසාේවශේ ඉතිලරි ශවනවද. 

අශන්  ශයෝනනදව අනුව, අ යදසාලදන්න් ශලසා සපදධිධ්දරින් 

60,000්  බ වද  ැනීශ  වැඩසාටහශන්දී 2,,000්  අ දසාලදන්න් 

හැටියට රනශේ විවිධ් ආයතනවලට අනුයු් ත කරලද තිලශබනවද. 

්යින් 18,000්  ප(  අධ්යදපන ් ශෂේරයට අනුයු් ත කරලද 

තිලශබනවද, අ යදසාලදන් ගුරුවරුන් විධියට. ඊට අ(තරව කලදප 

කදර්යදල සාහ අශනමන  කදර්යදලවලට අනුයු් ත කරලද තිලශබන 

සා්ඛ්යදව  ්් ක :ැන් පළද  (ට්ටමින්   නය කරශ න යනවද. 

ගුරු වර් ය අනුව, සපදධිය සාහ ප්රධ්දන විෂයයන් අනුව තිලශබන 

ඌනතද මන(න ආකදරශයන්: තුලනය කරන්ශන්, විශ්රද( යේ( ක සාද 

සතිල වන පුරප්පදඩු ශකොශහො(: තුලනය කරන්ශන් රීයන කදර ද 

සා බන්ධ්ශයන්   නය කර ශ න යනවද.   

2022 නනවදරි පළමුවැක :ද න්ට   න්යවක ( සපදධිධ්දරින් සාාථීර 

රීමේ( සා හද  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද අය වැශයන් අතිලශර්ක 

ප්රතිලපද:නය්  ශවන් කළද.  වර්ත(දනශේ තිලශබන ත  වය සාලකද 
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 [ රු  ශරෝිඟණී  මන(දරි විශේර න (හ මිය ] 
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බලලද, අපි ශ  ප්ර ානයට විසාුම(්  ශ:න්න කටයුතු කරනවද.  රු 

(න්ත්රීතුමියක , ඔබතුමිය ප්ර ානය අහන ශවලදශේදී අප :ැනශ න 

ිඟටිශේ නැහැ, විශ්රද( යන කදලසී(දව අන්රුදු 62 කරදවි රීයලද. 

අශන්  කදර ය ශ කයි.   බ වද  ත සපදධිධ්දරින් අතරින් 

18,000්  ගුරු අ යදසාලදන්න් හැටියට අනුයු් ත කර තිලශබනවද. 

නමු  (( ිඟතනවද, ඊට වැඩිශයන් අධ්යදපන අ(දතයද් යට 

ගුරුවරු බ වද  නීවි රීයලද. ඔන්න් පුහුණු රීමේශ  වැඩසාටහනමන  

:ැනට අපි සා පද:නය කරමින් න්ටිනවද.  

 

ගු නර හිණී කුමාරි විනේරත්න මහයේත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியேரத்ன)  

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

 රු කගදනදයකතු(ක , අතුරු ප්ර ාන අහන්න කලින් (ශේ 

සාාතුතිලය පළ කරන්න ඕනේ, ගුරු-විදුහල්පතිල වැව ප් විෂ(තදව 

සා බන්ධ්ශයන් වසාර 24්  තිලසාාශසාේ තිලබුණු  ැටවකශේදී ්යට අ:දළ 

මු:ශලන් තුශනන් ්ක්  මූලික වැව පට ්කතු කරන්න කටයුතු 

රීමේ( පිිබබ ව. ්( විෂ(තදව, ්(  ැටවකව විසාඳී(ට මුලපිමේ ( 

ශවනුශවන් අධ්යදපන අ(දතය  රු දිශන්ෂා ගු වර්ධ්න 

(ැතිලතු(දට ,  ශබොශහො( :ැ් (්  සතිලව හැ(:ද( අධ්යදපනය 

 ැන කගද කරමින් ්හ ි    ැටවක ශ රු    ත  රු මනන්ල් 

ශප්රේ(නයන්ත රදනය ස(තිලතු(දට ,   වදශේ( ශ  සා හද 

සාහශයෝ ය දීපු ගුරු වෘ ීරය සාමිතිල නදයකයන්ට , අර ළ කරපු 

ගුරුවරුන්ට , වචනයරීන් ශහෝ ශ  සා බන්ධ්ශයන් සාහශයෝ ය 

දුන් න්යවක ශ:නදට  විශ්රදමික ගුරුවරිය්  හැටියට (ශේ සාාතුතිලය 

ශ  ශවලදශේ පළ කර න්ටිනවද.  රු ස(තිලතු(ක ,  රු 

කගදනදයකතු(ක , (ර ශයන් ශ(හද නවතිලන්ශන් නැහැයි රීයන 

අ:හන්න් ත(යි ශ  ශවනුශවන් ගුරුවරු පදරට පැසාාශසාේ.  ශකදී 

ශ:ක යදය නදතිලක පදසාශල් ශසාේවය කළ අන්රුදු 29්  වැක  

ශබොශහො( අඩු වයසාක න්ටි ගුරු ශසාොයුරිය්  අපට නැතිල න් ද. ්ය 

අපට අ(තක කරන්න බැහැ.  

 .ඩී. වරුණි අසා්කද ගුරු ශසාොයුරියශේ පන්ශල් න්යවකශ:නදට 

විප් ෂය ශවනුශවන් විප් ෂ නදයකතු(දශේ , විප් ෂශේ න්යවක 

( (න්ත්රීවරුන්ශේ ,  ගුරුවරුන් කදලකණ්ණි විධියට  ශනො:රීන, 

රසාාතවදදීන් විධියට ශනො:රීන,  ගුරුවරුන් සල තිලයන්න,   අයට 

මනණු බි තර  හන්න, ත් කදලි  හන්න හීශනරීන්ව  ශනොිඟතන 

ආණ්ඩු ප් ෂශේ න්යවක ( (න්ත්රීවරුන්ශේ  කන දව ව, සා්ශේ ය 

පළ කරන්න (( ශ(ය අවසාාගදව්  කර  න්නවද.  

  පළමුවැක  අතුරු ප්ර ානය (( අහනවද,  රු 

කගදනදයකතු(ක .   රු රදනය ස(තිලතු(ක , ඔබතු(න්ලද ශ  

විධියට ගුරු වැව ප් විෂ(තදව ඉව  රීමේ(ට කටයුතු රීමේ(  ැන 

ස තට( සාතුව යි. හැබැයි, ගුරු සපශද් ක ශසාේවය   ැන ශ ශ්  

ශකොතැනකව  සා හන් ශවලද තිලශබනවද (( :ැ් ශ්  නැහැ.   

රීයන්ශන් GE 3 වැව ප් කදණ්ඩය. (( වැරදි න  ක වැරදි කරන්න. 

ශ  අය  ැන ශ ශ්  ශකොතැනකව  සා හන්  තිලශබනවද (( 

:ැ් ශ්  නැහැ. ශ  වනවිට ප වී  ලිපි  ලබද දී තිලශබන බව අපි 

:න්නවද. නමු    අයට කදර්ය පටිපදටිය්   නැහැ. සාද(දනයශයන් 

කදර්ය පටිපදටිය්  නැතිලව ප වී  ලියු(්  ශ:න ්ක  ප්රදශයෝ වක 

නැහැ.   තුළ   අය ශලොමන  ැටවකවක ඉන්නවද. ගුරු 

සපශද් කවරු ශකොයි ශශ්රේණිශේ: පිිඟව වන්ශන් රීයලද ක වැරදි 

ීරර ය්  නැතිලව ශ  ශවන්න යන ශ:යින් ශ  අයට පදසාල්වලට 

 විඟන් ගුරුවරුන්ශේ අධී් ෂ  කටයුතු කරන්න බැරිව යනවද. 

ඔබතු(දට ශ ශරනවද සතිල (( රීයන්ශන් ශ(ොක් : රීයලද,  රු 

රදනය ස(තිලතු(ක .   අයශේ වැව ප අශන්  අයශේ වැව පට වඩද 

පහළයි න , ශ  අයශේ ශශ්රේණිය අශන්  අයශේ ශශ්රේණියට වඩද 

පහළයි න   ඉදිරිශේදී ශලොමන අර්බු:ය්  සතිල ශවයි.   ක සාද 

ඔබතු(ද පැහැදිලි කරන්න, වැව ප් විෂ(තදව ඉව  රීමේශ දී ගුරු 

සපශද් කවරු ඉන්ශන් ශකොතැන: රීයලද. ශ  වනවිට ගුරු 

සපශද් කවරු අන්තර්ග්රහ ය රීමේ(ට ලියු  යවද තිලබු  , 

හුග් ශ:නද  වද  දර  න්න (ැිබ ශවලද තිලශබනවද.  

ශ  ක සාද ඉදිරිශේදී, අවකතිලන් ශසාේවදව්  විධියට සාාගදපිත කළ 

ගුරු සපශද් ක ශසාේවදව නැතිලශවලද යයි රීයලද (( ිඟතනවද. 

ශ(ොක:,  ශ කට කට්ටිය ්න්ශන් නැහැ. (( ඔබතු(දශ න්   

පිිබබ ව පැහැදිලි රීමේ(්  බලදශපොශරො තු ශවනවද,  රු රදනය 

ස(තිලතු(ක . 
 
ගු සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහයේතා  
(மாண்புமிகு சுசில் பியரமேயந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ගුරු සපශද් ක ශසාේවදව අධ්යදපන ් ශෂේරයට අක වදර්යශයන් 

අව ය ශසාේවදව් . ශ(ොක:, ගුරු සපශද් කවරුන් ත(යි 

සාද(දනයශයන් අන්රුදු අටකට වර්  විෂය (දලද සා්වර්ධ්න 

රීමේශ දී සාැන් පව වමින් සාහ සපශ:සාා ශ:මින්   ශවනසාා වූ 

කරුණු ගුරුවරුන් අතරට ශ න යන්ශන්. ඊට අ(තරව අධ්යදපන 

් ශෂේරය තුළ අධී් ෂ  කදර්ය  දරශේ වි දල ව ීම  ශකොටසා්  

ගුරු සපශද් කවරුන් ත(යි ඉව  කරන්ශන්. (( බසාානදිඟර පළද  

සා දශේ (හ ස(තිල ශවලද න්ටියදී ත(යි පළමු වතදවට 

කදලදන්තරය්  තිලසාාශසාේ තිලබුණු ගුරු සපශද් ක වැව ප් ප්ර ානයට 

දී(නදව්  ශ:න්න ීරන්දු කශළේ. ඉන් පමනව  ක දි ට(  වයද.  

ශකශසාේ ශවත , වර්ෂ   නදවකට පසාාශසාේ ගුරු 

සපශද් කවරුන් සා හද ශසාේවද වයවසාාගදව්  අ(දතය (ණ්ඩලය 

(න්න් පමන  වය :ද සා (ත කළද. ්ශහ( සා (ත කළදට  ශ්  තව 

අඩු පදඩු රීිඟපය්  තිලශබනවද. ශ(ොක:, තව( ශ ශ්  කදර්ය 

පටිපදටිය අනු(ත ශවලද, චරශල්ඛ්ය්  ක මන  ශවලද නැහැ. ශ  

පිිබබ ව ඔබතුමිය මීට ශපර අවසාාගදවක අතුරු ප්ර ානයරීන් 

අවධ්දනය ශයොමු කළ අවසාාගදශේ (( අ:දළ අතිලශර්ක 

ශල්ක වරියට කගද කළද( ්තුමිය (ට දුන්නු ස තරය ත(යි, 

"න්යවක ශතොරතුරු ලබද  ැනී(ට පළද  අධ්ය් ෂවරුන්ට යවද 

තිලශබනවද. නමු , තව( ලැබුශණ් නැහැ" රීයන ්ක. (( 

්තුමියට සපශ:සාා දුන්නද සාතිලය්  සතුළත   න්යවක අයශේ 

ශතොරතුරු ලබද ශ න ගුරු සපශද් ක ශසාේවදශේ වෘ ීරය සාමිතිල 

සාහ විවිධ් කණ්ඩදය  ්් ක සාදකච්ඡදව්  තිලයන්න රීයලද. ඊට 

අ(තරව ඔබතුමියශේ (ැදිහ වීශ(න්( (ට කගද කළ අයට, ((  

අවසාාගදව දුන්නද ශහට දිනශේ පසාාවරුශේ සවිල්ලද (දව මු  

 ැශහන්න රීයලද. (( ිඟතනවද අශප්  රු අධ්යදපන 

ස(තිලතු(දශ නු  ශ  සා හද ය  කදලය්  ශවන් කර  න්න 

පුළුවන් ශවයි රීයලද. අව ය ශතොරතුරු න්යල්ල සූ:දන  කරන්න 

රීයලද (( විෂය  දර අතිලශර්ක ශල්ක තුමියට :ැනු  දුන්නද.  

:ැනට   ප්ර ානශයන්( (තු න්ණු කදර ය ත(යි, ගුරු-

විදුහල්පතිල වැව ප් විෂ(තදව  ැන කගද කරද්දී -1994න් ශ(පිටට- 

  ශකොතැනකදීව  ගුරු සපශද් කයන් පිිබබ ව ශවන( සාලකද 

බැවකශේ නැහැ රීයන ්ක. ්ය ඔබතුමිය :න්නවද. 2018දී වැව ප් 

සාකසාා කරද්දි , මනශබෝධ්නී වදර්තදශේ    ශසාේවය ශවන( 

අරශ න නැහැ. ගුරු ශසාේවශේ , පන්තිලශේ "අ" සාහ "ආ" ශශ්රේණි 

තිලශබනවද. ඊට පසාාශසාේ 2 පන්තිලය තිලශබනවද. 2 පන්තිලශේ II 

ශශ්රේණිය තිලශබනවද. ඊට පසාාශසාේ 1 පන්තිලය තිලශබනවද. ශබොශහෝ 

ශවලදවට ගුරු සපශද් ක තනතුරට ්නශකොට ගුරුවරුන්ශේ 

ශසාේවද කදලය සාහ මනදුමනක  (ත 2 පන්තිලශේ II  ශශ්රේණිශයන් ්හදට 

ත(යි අය  වන්ශන්. ්( ක සාද ශ  අයට ගුරු ශසාේවශේ 1 පන්තිලශේ 

වැව ප් තල ටික ත(යි සා්ශ ෝධ්නය ශවමින් ්න්ශන්. ඊට අ(තරව, 

මුලින් ලබද ශ:මින් ආපු දී(නදව ය  ආකදරයරීන් ශවනසාා 

කරන්ශන් ශකොශහො(: රීයන ්ක  ැන ශසාොයද බලන්න අපිට 

පුළුවන්. ඊළගට, අය වැශයන් ඉදිරිප  කරන ශයෝනනදව 

චරශල්ඛ්ය්  හැටියට යවන්න ඕනේ. ්( චරශල්ඛ්ය යැවී(ට 

( ශතන් අපි සාදකච්ඡද කරලද, තිලශබන පරිපදලන(ය  ැටවකවට 

විසාුම(්  ශ:න්න රීයලද  රු අධ්යදපන ස(තිලතු(දට (ද ශයෝනනද 

කරනවද.  ශහට සාවසා    ැන කගද කරන්න අපි බලදශපොශරො තු 

ශවනවද.  
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පදර්ලිශ න්තුව 

ගු නර හිණී කුමාරි විනේරත්න මහයේත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியேரத்ன)  

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

ශබොශහො( සාාතුතිලයි,  රු රදනය ස(තිලතු(ක . නැ න  

ශවන්ශන් ගුරු සපශද් කවරු (ැට්ටට  නැතිල, වළ ට  නැතිල  

වළ් කට්ට්  ශවන ්කයි. ්( ක සාද ඔබතු(ද   පිිබබ ව 

ව ීමශ(න් කටයුතු කරලද,   අයට මනදුමන තැන ලබද ශ:න්න 

රීයලද (( නැවත වතදව්  ඉල්ලනවද.  

(ශේ ශ:වැක  අතුරු ප්ර ානය ශ(යයි.  රු රදනය ස(තිලතු(ක , 

ශ  වැව ප් විෂ(තදව ඉව  රීමේ( තුළ විදුහල්පතිලවරුන්ට ය රීන් 

 ැටවකව්  (තු ශවලද තිලශබනවද. අධ්යදපන විෂය දර  රු දිශන්ෂා 

ගු වර්ධ්න ස(තිලතු(දට විදුහල්පතිලවරු   පිිබබ ව ලියු(්  ්වලද 

තිලශබනවද. ්ිඟ පිටපත්  (ද ළග තිලශබනවද. ්( ලිපිශයිඟ   අය 

රීයනවද, ශ  වැව ප් විෂ(තදව තුළ ගුරු ශසාේවශේ 2 පන්තිලශේ I 

ශශ්රේණිශේ ශකනදට  පහිබන්  , පන්තිලශේ විදුහල්පතිලවරුන්ශේ 

වැව ප පිිඟව වද තිලශබනවදය,   තුළ   අය ය  රීන්  ැටවකවකට 

මුහු  ශ:නවදය රීයලද. 

කදලය  තවන ක සාද ((   පිිබබ  වැඩි විසාාතර කගද 

කරන්ශන් නැහැ. ශ(තැනදී ඔබතු(දට පැහැදිලි සතිල, ගුරු ශසාේවශේ 

ඉ ලද විදුහල්පතිල ශසාේවශේ , පන්තිලයට ්න ශකශන්  විදුහල්පතිල 

ශසාේවයට වඩද ඉහළ වැව ප්  ලබන ශකශන්  බවට ප  ශවන බව.  

 රු රදිදනය ස(තිලතු(ක , ශ  පිිබබ ව ඔබතු(න්ලද  න්නද 

ක්රියද(දර් ය ශ(ොක් : රීයලද පැහැදිලි කර ශ:න්න. 
 
 
 
ගු සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහයේතා  
(மாண்புமிகு சுசில் பியரமேயந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
 රු (න්ත්රීතුමියක , ශ ක මුල ඉ ලද( තිලබුණු ප්ර ානය් . 

ස ත ව ශයන්(  රු රිචර්ේ පතිලර  ස(තිලතු(ද ගුරු ශසාේවද 

වයවසාාගදවයි, ගුරු ශසාේවයයි පිිඟව වන ශකොට ්ිඟ ්ක අශප්් ෂදව්  

න් ද, :් ෂ, ප්රවී  ගුරුවරු ගුරු ශසාේවශේ( තබද  ැනී(.   ක සාද 

ත(යි මුලින්( ගුරුවරුන්ශේ වැව ප් තල විතර්  හැදුශේ. පමනව 

සසාදවි  විඟල්ලද ත(යි විදුහල්පතිලවරු සා හද වැව ප් තල ලබද 

  ශ . ශකොශහො( හරි, ඊට පසාාශසාේ   ශ:ශ ොල්ලන්( ්කතුශවලද 

හ:පු වැඩසාටහශනන් ත(යි ගුරු-විදුහල්පතිල වැව ප් විෂ(තදව සතිල 

න්ශණ්. හැබැයි, සා(සාාතය්  හැටියට ශසාමන රදනය ශසාේවයන් ්් ක 

ගුරු විදුහල්පතිල කදණ්ඩ ශ:ක( ්කට   තද( විෂ(තදව්  

තිලශබනවද.   සා හද ත(යි ය  ප්ර(ද යරීන් ශහෝ ශ  ආකදරශේ 

විසාුම(්  ලැබුශණ්. හැබැයි, ගුරු ශසාේවයයි, විදුහල්පතිල ශසාේවයයි 

අතර  විෂ(තදව්  තිලශබනවද.   ක සාද ත(යි අනුකමිව ශවන් 

රීයලද තිලශබන්ශන්, පරිපදලන  ැටවක ටික ඊළග (දසා රීිඟපය තුළ 

විසා ද  න්න රීයලද.   පිිබබ ව අශප් අවධ්දනය ශයොමු ශවනවද. 

පරිපදලන(ය  ැටවක ටික සතුළතදී( විසා ද  න්න අව යයි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අ්ක , -881/2020- (2 ,  රු (ආචදර්ය  මනශර්න් රදඝවන් 

(හතද - [සා ද  ර් ය තුළ නැත.] 

ප්ර ාන අ්ක 4 -9,8/2020- (1 ,  රු මුජිබුර් රහු(දන් (හතද - 
[සා ද  ර් ය තුළ නැත.] 

ප්ර ාන අ්ක 2 -1670/2021- (1 ,  රු ශහ් ටර් අප්පුහදමි (හතද 

- [සා ද  ර් ය තුළ නැත.] 

ශ:වන වටය. 

මන්නාරම, අහයේත්තිමුරිප්පු අලක්කට්ම් ගම්මානනහ 

ඉඩම: බලපත්ර 
மன்னார், அகத்திமுறிப்பு அளக்கட்டு கிராம காைி: 

உாிமங்கள்  
LAND IN AHATHTHIMURIPPU ALAKKATTU VILLAGE, 

MANNAR: PERMITS  

778/2020 

1. ගු නර හිණී කුමාරි විනේරත්න මහයේත්මිය ධගු නක්. කාදර් 

මසනතාන් මහයේතා නවනුව   
     (மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியேரத்ன - 

மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான் சார்பாக)  

   (The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna on behalf of 
the Hon. K.Kader Masthan)  

ඉඩ  අ(දතයතු(දශ න් සසූ ප්ර ානය - (2   
 

(අ  (න්නදර( දිසාාරි් කශේ, මුසාලි ප්රදශද්ය ය ශල්ක  
ශකොට්ඨදසාශේ නැවත පදි්චි රීමේශ  කටයුතු සා හද 
අහ තිලමුරිප්පු අල් කට්ව    (දනශේ පිිඟටද සතිල ඉඩ( 
ශවන් කර   සා හද වන බලපර, ්වකට අග්රද(දතයවරයද 
වින්න් අ:දළ පන්ල්වලට 2014.10.12 වන දින 
රීලිශනොච්චිශේදී ලබද දුන් බව ්තු(ද :න්ශන්:? 

(ආ  (i) ඉඩ  ශකො(සාදරිසාා නනරදල්වරයදශේ අ්ක 
NP/28/04/03/169 හද 201,.07.02 දිනැතිල ලිපියට 
අනුව, සාකසාා කරන ල: බලපර සා්ඛ්යදව 
ශකොප( :; 

 (ii)  ්( බලපරලදන්න්ශේ න  කවශර්:; 

 (iii) ඔන්න් අතරින් ශ  වනවිට බලපර ලබදදී සතිල 
සා්ඛ්යදව ශකොප( :; 

 (iv)  ඉහත (iii) ිඟ සා හන් බලපරලදන්න් අතරින් ශ  
වන විට ඉඩ  ලැබී සතිල බලපරලදන්න් සා්ඛ්යදව 
ශකොප( :; 

 (v) ශ  වන ශත්  ඉඩ  ලැබී ශනො(ැතිල 
බලපරලදන්න්ට ඉඩ  ලබද ශ:න දිනය කවශර්:; 

 (vi) ඉඩ  බලපර ලබද දීශ දී ප්ර(ද:යන් සතිල වී(ට 
ශහේතු කවශර්:; 

 යන්න ්තු(ද ශ(( සා දවට :න්වන්ශන්:? 

(ස  ශනෝශසාේ න ,   (න්:?   

 

காைி அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) மன்னார் மாவட்டத்தின் முசலி பிரயதச தசயலகப் 

பிாிவின் மீள்குடியயற்ற நடவடிக்கககளுக்காக அகத்தி 

முறிப்பு அளக்கட்டு கிராமத்தில் அகமந்துள்ள காைி 

ஒதுக்கப்பட்டு, அதற்கான காைி உாிமங்கள் அப் 

யபாகதய பிரதம அகமச்சாினால் ஏற்புகடய குடும் 

பங்களுக்கு 2014.10.12ஆம் திகதியன்று கிளிதநாச்சி 

யில் கவத்து வைங்கப்பட்டுள்ளததன்பகத அவர் 

அறிவாரா? 

(ஆ) (i) காைி ஆகையாளர் நாயகத்தின் 2013.07.02 

ஆம் திகதிய என்பி/28/04/03/169ஆம் இலக்க 

கடிதத்தின் பிரகாரம், தயாாிக்கப்பட்ட உாிமங் 

களின் எண்ைிக்கக எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (ii) யமற்படி உாிமப்பத்திரதாாிகளின் தபயர்கள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) இவர்களுள் இன்றளவில் உாிமங்கள் வைங்கப் 

பட்டுள்ளவர்களின் எண்ைிக்கக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

385 386 
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 (iv) யமற்குறிப்பிட்ட (iii)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

உாிமப்பத்திரதாாிகளுள் ஏற்கனயவ காைிகள் 

கிகடத்துள்ள உாிமப்பத்திரதாாிகளின் 

எண்ைிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (v) இதுவகர காைிகள் கிகடக்காத உாிமப்பத்திர 

தாாிகளுக்கு காைிகள் வைங்கப்பட்டுள்ள திகதி 

யாததன்பகதயும்; 

 (vi) காைி உாிமங்ககள வைங்குவதில் தாமதம்  

ஏற்படக் காரைம் யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்யறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Lands: 
 

(a)  Is he aware that the land situated in the village 
named Ahaththimurippu Alakkattu was set aside 
for resettlement purposes of the Musali Divisional 
Secretary's Division in Mannar District and the 
then Prime Minister awarded permits for this 
purpose to respective families on 12.10.2014 at 
Kilinochchi? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of permits prepared as per the 
Land Commissioner General’s letter No. 
NP/28/04/03/169 dated 02.07.2013;  

 (ii)  the names of the recipients of such permits; 

 (iii)   the number of those among them who have 
received permits by now; 

 (iv)   the number of those recipients referred to in 
(iii) above who have received lands; 

 (v)  the date on which the recipients of permits 
who have not received lands so far will be 
given lands; and  

 (vi)  the reasons why delays have occurred in 
granting land permits? 

(c)  If not, why?  

 
ගු එසන.එම්. චන්ද්රනසේන මහයේතා ධඉඩම් අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன - காைி அகமச்சர்) 

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

 රු කගදනදයකතු(ක , ්( ප්ර ානයට පිිබතුර (ද  සභාගත* 

කරනවද. 
 

* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 

 

(අ  :ක මි. 

(ආ  (i) 1,155. 

 (ii) සමුණුශ(ිඟ** :් වද සත.  

 (iii) 838. 

 (iv) 720. 

 (v) ක  ාචිතව ප්රකද  කළ ශනොහැක. 

 (vi) නැවත පදි්චි රීමේශ  කටයුතු සා හද ශ(( ඉඩ  ලබදදී( 
සා බන්ධ්ශයන් ශ  වන විට අපරදධ් වි(ර් න ශකොට්ඨදසාය 
(න්න් වි(ර් නය්  පව වමින් තිලබී(. 

(ස  අ:දළ ශනොශේ. 

 

නප්රසුුරඩුව ධීවර වරාය ඉදිකිතිම: ප්රගතිය 

பருத்தித்துகற மீன்பிடித் துகறமுக நிர்மாைம்: 

முன்யனற்றம்  
CONSTRUCTION OF POINT PEDRO FISHERY HARBOUR: 

PROGRESS  

881/2020 

 

3. ගු නර හිණී කුමාරි විනේරත්න මහයේත්මිය ධගු ධආචාර්ය  

සුනර්න් රාඝවන් මහයේතා නවනුව   
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியேரத்ன - 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுயரன் ராகவன் சார்பாக)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna on behalf of 
the Hon.(Dr.) Suren Raghavan)   

ධීවර අ(දතයතු(දශ න් සසූ ප්ර ානය - (2   

(අ   (i) ශ්රී ල්කදශේ වදර්ක ක ( සාය අව යතදව 
ශකොප( :; 

 (ii) ්( අව යතදශවන් ශද්ය යව ක ෂාපද:නය කරන 
ප්ර(ද ය සාහ ආනයනය කරන ප්ර(ද ය ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශකොප( :; 

 (iii) 1982 වර්ෂශේදී සතුරු සාහ නැ ශගනිඟර පළද වල 
( සාය ක ෂාපද:නය, ශ්රී ල්කදශේ සා(සාාත ( සාය 
ක ෂාපද:නශේ ප්රතිල තය්  ශලසා ශකොප( :; 

 (iv) සතුරු සාහ නැ ශගනිඟර පළද වල පැවතිල යු:(ය 
ත  වය අවසාන්ව ශ  වනවිට අන්රුදු 11්   ත 

න්ව:, 1982 වර්ෂශේදී එ( පළද වලින් ල: ( සාය 
අසාාවැන්න ශ  වනවිට ශනොලැබී(ට ශහේතු 
කවශර්:; 

 යන්න ්තු(ද ශ(( සා දවට :න්වන්ශන්:? 

 

(ආ  (i) සතුරු පළදශ  හුමනද   ප්රශද් වල ශ  
වනශත්  ධීවර වරදයන් ඉදිශනොරීමේ(ට ශහේතු 
කවශර්:;  

 (ii) පමන වය වර්ෂ 12ක කදලය තුළ අශනමන  
පළද වල ඉදිකරන ල: ධීවර වරදයන් සා්ඛ්යදව 
ශකොප( :; 

 (iii) ශප්දුරුතුඩුව ධීවර වරදය ඉදිරීමේශ  ප්ර තිලය 
කවශර්:; 

 (iv) ශ  සා හද ආන්යදනු සා්වර්ධ්න බැ්මනශවන් ලැබුණු 
ආධ්දරවල සාාව දවය සාහ ්( ආධ්දර ශ  වනවිට 
නවතද :ැමී(ට ශහේතු කවශර්:; 

 (v) ශනෝර්ශේ සාහ ශඩන්(දර්්  රටවලින් ලබද ශ:න 
 ය (න්න් ශ(( වරදය ඉදිරීමේ(ට ශහේතු කවශර්:; 

 (vi) ්(න්න් ලැශබන අ(තර ප්රතිලලද  කවශර්:; 

යන්න  ්තු(ද ශ(( සා දවට :න්වන්ශන්:? 

(ස  ශනෝශසාේ න ,   (න්:? 
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————————— 
*  පුසනතකාලනහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශ න්තුව 

கடற்தறாைில் அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

 

( அ) (i )  இலங்ககயின் வருடாந்த மீன் யதகவ 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i i )  அத்யதகவயில் உள்நாட்டு ாீதியாக உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்ற அளவு மற்றும் இறக்குமதி 

தசய்யப்படுகின்ற அளவு தனித்தனியாக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i ii )  1982ஆம் ஆண்டு வடக்கு மற்றும் கிைக்கு 

மாகாைங்களில் யமற்தகாள்ளப்பட்ட மீன் 

உற்பத்தியானது இலங்ககயின் தமாத்த மீன் 

உற்பத்தியின் சதவீதமாக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i v )  வடக்கு மற்றும் கிைக்கு மாகாைங்களில் நிலவிய 

யுத்த நிகலகம முடிவகடந்து, தற்யபாது 11 

வருடங்கள் கடந்துள்ள நிகலயிலும் 1982ஆம் 

ஆண்டு அம்மாகாைங்களிலிருந்து 

கிகடக்கப்தபற்ற மீன் அறுவகட இன்னும் 

கிகடக்கப்படாகமக்கான காரைங்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 

( ஆ) (i )  வட மாகாைத்தில் இனங்காைப்பட்டுள்ள 

பிரயதசங்களில் இதுவகர மீன்பிடித் 

துகறமுகங்கள் நிர்மாைிக்கப்படாகமக்கான 

காரைங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 ( i i )  கடந்த 15 வருட காலப்பகுதியில் ஏகனய 

மாகாைங்களில் நிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ள 

மீன்பிடித் துகறமுகங்களின் எண்ைிக்கக 

எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 ( i ii )  பருத்தித்துகற மீன்பிடித் துகறமுகத்திற்கான 

நிர்மாைப் பைிகளின் முன்யனற்றம் 

யாததன்பகதயும்; 

 ( i v )  இதற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிலிருந்து 

கிகடத்த உதவியின் தன்கம மற்றும் அந்த 

உதவிகள் தற்யபாது 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளகமக்கான காரைங்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 ( v )  யநார்யவ மற்றும் தடன்மார்க் ஆகிய நாடுகள் 

வைங்கும் கடன் ததாககககளக்தகாண்டு 

இத்துகறமுகம் நிர்மாைிக்கப்படுவதற்கான 

காரைங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 ( v i )  அதன்மூலம் கிகடக்கப்படும் யமலதிக 

அனுகூலங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்யறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Fisheries: 

 

(a)  Will he inform this House -  

 (i) the annual demand for fish in Sri Lanka; 

 (ii) the amount locally produced and the 
amount imported, separately, to meet that 
demand; 

 (iii)   the amount of fish production in the 
Northern and the Eastern Provinces in the 
year 1982, as a percentage of the total 
volume of fish produced in Sri Lanka; and 

 (iv)  the reasons for not being able to produce at 
present a harvest as large as that produced 
in those Provinces in the year 1982, 
although 11 years have elapsed since the 
end of the war in the Northern and Eastern 
Provinces? 

(b)  Will he also inform this House -  

 (i)  the reasons for not constructing fishery 
harbours in the identified areas of the 
Northern Province;  

 (ii)  the number of fishery harbours constructed 
in the other provinces of the country during 
the past 15 years;  

 (iii)  what the progress of the construction of the 
Point Pedro Fishery Harbour is;  

 (iv)  the nature of the aid received from the 
Asian Development Bank for this and the 
reasons for suspension of that aid by now; 
and  

 (v)  the reasons for constructing this Harbour 
from the loans given by Norway and 
Denmark; and 

 (vi)  the additional benefits received through 
that? 

(c)  If not, why?  
 

ගු  කසචන විනේනසේකර මහයේතා ධවිසිුරු මසුන්, මිරිදිය 

මත්සය හයේා ඉසනසන් ඇති කිතිම, ධීවර වරාය සසවර්ධන, 

බහුදින ධීවර ක යුුර හයේා මත්සය අපනයන රාජය 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியேயசகர - அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் 

மீன்கள், இறால்ககள வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்தறாைில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் 

ஏற்றுமதி இராோங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and 
Fish Exports) 
 රු කගදනදයකතු(ක , ධීවර අ(දතයතු(ද ශවනුශවන් (ද ්( 

ප්ර ානයට පිිබතුර සභාගත* කරනවද. 
 

* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 

 

(අ  (i) (මනන්, කරවල, ටින් (දළු, ස බලකඩ යන න්යවක 
ආකදරශයන් පරිශ ෝනනය රීමේ( සා හද සාහ වදර්ක ක 
සාද(දනය අපනයන අව යතදව සා හද සසාාතශ න්තු ත 
අ ය සාජීවී ( සාය බර ප:න ව ශ(්රි්  ශටොන් 660,000්  
ප( . 

389 390 

[ රු   අශ ෝ්  අශේන්්හ  (හතද] 
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 (ii) ශද්ය යව ක ෂාපද:නය කරන ප්ර(ද ශේ සසාාතශ න්තු ත 
අ ය - ශ(්රි්  ශටොන් 200,000්  ප( . 

   ආනයනය කරන ප්ර(ද ශේ සසාාතශ න්තු ත අ ය - සාජීවී 
( සාය බර අනුව ශ(්රි්  ශටොන් 160,000්  ප( . 

 (iii) 1982 වර්ෂයට අ:දළ ( සාය ක ෂාපද:න : ත ශනොපවතිලන 
අතර 198, වසාශර් : ත අනුව ්ය න්යයට 26.49රී. 

 (iv) 1983 වර්ෂශේ ශ(්රි්  ශටොන් 104,,60්  ප(  වූ ( සාය 
අසාාවැන්න 2019 වර්ෂශේදී ශ(්රි්  ශටොන් 146,170්  :් වද 
වැඩි වී සත. 

(ආ  (i) සතුරු පළදශ  ධීවර වරදයන් සාහ නැ්ගුර පළ ඉදිරීමේ( 
සා හද  ශප්දුරුතුඩුව, ශප්සාදශල්, ගුරුන ර්, වදලච්ශච්ශනයි, 
(ද: ල්, (න්ඩතිලේ හද ශඩල්ෆාට් යන ප්රශද්  හුමනද ශ න 
සත. තව:, 201, වර්ෂශේදී ආර   කරන ල: (යිශලඩි ධීවර 
වරදය ඉදිරීමේශ  පළමු අදියශරිඟ අවසාන් කටයුතු 2019 
වර්ෂශේ ධීවර අයිතිලයට ප  කරන ලදී.  ් ිඟ ශ:වන අදියර 
2021 වර්ෂශේදී සරඹී(ට ක යමිතය. 

 (ii) වරදයන් 10රී. 

 (iii)    

 

 
  

  අදියර 1 - ශ(( වරදශයිඟ  කයතද අධ්යයන කටයුතු 2017 
වර්ෂශේදී ශ(ොරව ව වි ාවවි:යදලය (න්න් න්දු කරන ලදී. 

  අදියර 2 - ශ(( වරදශයිඟ සාවිසාාතරද (ක සාැලමන  හද 
ඉ්ජිශන්රු(ය සසාාතශ න්තු සාකසාා රීමේශ  කටයුතු EML 
Consultant (Pvt.) Ltd ආයතනය (න්න් න්දු කරන ලදී. 

  ශප්දුරු තුඩුව ධීවර වරදය ඉදිරීමේ(ට ්ශරිඟව ශප්දුරු තුඩුව 
ශ(ශතෝදිසාාත බදලිකද වි:යදලශේ ශ:(ේපිය සා් (ය, රදනය 
ශනොවන සා්විධ්දනය්  හද ්( ප්රශද් ශේ නනතදව :ැ් වූ 
විශරෝධ්තද ශහේතුශවන් ඉදිරීමේ  කටයුතු ආර   රීමේ( දි වන් 
දි ට( ප්ර(ද: විය. අ:දළ ධීවර ප්රනදව, පදසාල් සා්වර්ධ්න 
සාමිතිලය, රදනය ක ලධ්දරින් හද ශද් පදලන අධිකදරිය සතුළු 
න්යවක පදර් ාවයන් සා(ග දි වන් දි ට( ශ  පිිබබ  සාදකච්ඡද 
කළ: විසාුම(්  ශනොල: අතර නැවත ප්රනදවශේ විශරෝධ්තදව 
ශහේතුශවන් ශ(( ධීවර වරදය ඉදිරීමේශ  කටයුතු ආර   
රීමේ(ට ශනොහැරී විය. 

  ඉහත කරුණු (ත ආන්යදනු සා්වර්ධ්න බැ්මනව වින්න් ශ(( 
වයදපෘතිලය සා හද  ය ලබද දී(ට අ:දළ  ය  වවිමන  ශ්රී ල්කද 
රනය සා(ග අ සාන් ශනොකරන ලදී. ්( ත  වය (ත 
ප්රතිලපද:න ශනො(ැතිල වී( ශහේතුශවන් ශ(( වයදපෘතිලශේ 
ඉදිරීමේ  කටයුතු අඛ්ණ්ඩව ඉදිරියට කරශ න යද(ට 
ශනොහැරී විය. 

 

 (iv) ශ(( වයදපෘතිලය ක්රියද (ක රීමේ( සා හද ආන්යදනු සා්වර්ධ්න 
බැ්මනව වින්න් වයදපෘතිල සාැලමන කර  අ තිලකදර   ය 
මු:ල්  ශලසා රුපියල් මිලියන 190ක  ය ආධ්දර හද ශ්රී 
ල්කද රනශේ :දයක වය ශලසා රුපියල් මිලියන 72්  ශවන් 
කරන ලදී. 

 

මූලය 

මූලදශ්රය   
මු:ල   

ප්ර තිලය 
අදියර   

මූලය % ශ ෞතිලක % 

අදියර 1   කයතද 

අධ්යයනය 

ශද්ය ය 

අරමු:ල් 

රු.මි.12.982 100 100 

අදියර 2  

සාවිසාාතරද (ක 

සාැලමන  හද 

ඉ්ජිශන්රු(ය 

සසාාතශ න්තු 

සාකසාා රීමේ( 

ශද්ය ය 

අරමු:ල් 

ආන්යදනු 

සා්වර්ධ්න 

බැ්මනව 

රු.මි.72.0 

ස.ශඩො. 

881,007.1 

100 100 

අදියර , වරදශේ 

ඉදිරීමේ  කටයුතු 

ශද්ය ය 

අරමු:ල් හද 

ආන්යදනු 

සා්වර්ධ්න 

බැ්මනව 

0 0 0 

  ශ(( වයදපෘතිලශේ ඉදිරීමේ  කටයුතු අතර(  නවතද :ැමී(ට 
න්දු වූශේ ආන්යදනු සා්වර්ධ්න බැ්මනව හද ශ්රී ල්කද රනය 
අතර ඉහත ශහේතූන් (ත  ය  වවිමන( අ සාන් ශනොරීමේ( හද 
ඉදිරීමේ  කටයුතු සා හද අව ය ප්රතිලපද:න ශනො(ැතිල වී( 
ශහේතුශවක . 

 (v) ශනෝර්ශේ සාහ ශඩන්(දර්්  ප්රතිලපද:න යටශ  ශප්දුරු තුඩුව 
ධීවර වරදය ඉදිරීමේ( සා බන්ධ්ව ශ  වන ශත්  ක  ාචිත 
ප්රතිලචදරය්  :් වද ශනො(ැත. 

 (vi) පැන ශනොනඟී. 
 

(ස  පැන ශනොනඟී. 

 
"ළඟම පාසල නහයේොඳම පාසල" වැඩස හයේන: 

නකොළඹ දිසනත්රික්කය 
“அண்மித்த பாடசாகல சிறந்த பாடசாகல” 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்: தகாழும்பு மாவட்டம்  
"NEAREST SCHOOL IS THE BEST SCHOOL" PROGRAMME: 

COLOMBO DISTRICT 
 

938/2020 

 

 4. ගු නර හිණී කුමාරි විනේරත්න මහයේත්මිය ධගු මුජිබුර් 

රහුමාන් මහයේතා  නවනුව   
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியேரத்ன - 

மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான் சார்பாக)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna on behalf of 
the Hon. Mujibur Rahuman) 

අධ්යදපන අ(දතයතු(දශ න් සසූ ප්ර ානය - (1   

(අ  (i) පමන වය රනය වින්න් "ළග( පදසාල ශහො ( පදසාල" 
නමින් වැඩසාටහන්  ක්රියද (ක කළ බව ; 

 (ii)   යටශ  ශකොළඹ අධ්යදපන කලදපය තුළ පිිඟටි 
මනසා(යවර්ධ්න වි:යදලය,  දන්ත අන්ශතෝක  පිරිමි 
විදුහල, (හදශබෝධි වි:යදලය, අනුරුද්ධ් බදලිකද 
විදුහල,  දන්ත අන්ශතෝක  බදලිකද (ප්රදගමික  
විදුහල, මුතුශවල්ල ිඟන්දු වි:යදලය සාහ ශ(ෝ:ර 
ආනන්: වි:යදලය යන වි:යදල සා්වර්ධ්නය රීමේ( 
ආර   කළ බව ; 

 (iii)   සා හද පමන වය රනය වින්න් මු:ල් ශවන් කළ 
බව ; 

 ්තු(ද :න්ශන්:?  
 

(ආ  (i) ්( වැඩසාටහන යටශ  ශකොළඹ 12-හමීඩි අල් 
හුශසාක  වි:යදලශේ ශ ොඩනැන්ල්ල්  ඉදිරීමේ(ට 
මුල් ල තැබූ බව :න්ශන්:; 

 (ii)   සා බන්ධ්ශයන්  නු ලබන ඉදිරි පියවර 
කවශර්:; 

 යන්න ්තු(ද සා හන් කරන්ශන්:? 
 

(ස  (i) ශ(( වැඩසාටහන යටශ  ශකොළඹ දිසාාරි් කශේ 
සා්වර්ධ්නය කරන ල: පදසාල් සා්ඛ්යදව 
ශකොප( :; 

 (ii) ඉහත වැඩසාටහන අඛ්ණ්ඩව ක්රියද (ක 
කරන්ශන්:; 

 යන්න ්තු(ද ශ(( සා දවට :න්වන්ශන්:? 

(ඈ  ඉහත අ(ii)ිඟ සා හන් පදසාල්වල ශ ොඩනැන්ලි ඉදිරීමේ  
අවසාන් රීමේ(ට පියවර  න්ශන්:  යන්න   ්තු(ද සා හන් 
කරන්ශන්:?  

(ඉ  ශනෝශසාේ න ,   (න්:? 
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පදර්ලිශ න්තුව 

கல்வி அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் “அண்மித்த 

பாடசாகல சிறந்த பாடசாகல” என்ற தபயாில் 

நிகழ்ச்சித்திட்டதமான்று 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டததன்பகதயும்; 

 (ii) அத்திட்டத்தின்கீழ் தகாழும்பு கல்வி வலயத்தில் 

அகமந்துள்ள சுசமயவர்தன வித்தியாலயம், 

புனித அந்யதானியார் ஆண்கள் வித்தியாலயம், 

மகாயபாதி வித்தியாலயம், அனுருத்த மகளிர் 

வித்தியாலயம், புனித அந்யதானியார் மகளிர் 

வித்தியாலயம் (ஆரம்பப் பிாிவு),  முத்துதவல்ல  

இந்து வித்தியாலயம் மற்றும் தகா/முகத்துவாரம் 

ஆனந்த வித்தியாலயம் ஆகிய பாடசாகலககள 

அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான நடவடிக்கககள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டன என்பகதயும்; 

 (iii) அப்பைிக்காக கடந்த அரசாங்கத்தினால் நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

 

(ஆ) (i) அந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் தகாழும்பு-12, 

ஹமீத் அல்-ஹுகசனி வித்தியாலயத்தில் 

கட்டிடதமான்கற அகமப்பதற்கு அடிக்கல் 

நாட்டப்பட்டது என்பகத அவர் அறிவாரா 

என்பகதயும்; 

 (ii) அது ததாடர்பாக எதிர்காலத்தில் எடுக்கவுள்ள 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

 

(இ) (i) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் தகாழும்பு 

மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்ட 

பாடசாகலகளின் எண்ைிக்கக 

யாததன்பகதயும்; 

 (ii) யமற்குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் ததாடர்ந்தும் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படுமா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) யமயல அ (i i )  இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பாடசாகலகளின் கட்டிட நிர்மாைப் பைிககள 

நிகறவுதசய்வதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்படுமா 

என்பகத அவர் யமலும் குறிப்பிடுவாரா? 

( உ) இன்யறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

 

(a)  Is he aware that -  

 (i) the previous Government implemented a 
programme called “The Nearest School is 
the Best School”; 

 (ii) development of Susamayawardana 
Vidyalaya, St. Anthony's Boys' College, 
Mahabodhi Vidyalaya, Anuruddha Balika 
Vidyalaya, St. Anthony's Girls’ College 
(Primary), Muthuwella Hindu Vidyalaya 

and Modara Ananda Vidyalaya in the 
Colombo Education Zone was commenced 
under the aforesaid programme; and 

 (iii) the previous Government allocated funds 
for that? 

(b)  Will he state in this House-  

 (i) whether he is aware that the foundation 
stone was laid for the construction of a 
building at Hameed Al Hussaini College, 
Colombo 12 under the aforesaid 
programme; and 

 (ii) the steps that will be taken in connection 
with the aforesaid construction work? 

(c)  Will he inform this House- 

 (i) the number of schools in the Colombo 
District which have been developed under 
this programme; and 

 (ii) whether the aforesaid programme will be 
implemented continuously? 

(d)  Will he also state whether steps will be taken to 
complete the construction work of the buildings in 
schools named in (a) (ii) above? 

(e)  If not, why? 

 
ගු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා මහයේතා ධකාන්තා හයේා ළමා 

සසවර්ධන, නපර පාසල් හයේා ප්රාථමික අධයාපන, පාසල් 

යටිතල පහයේසුකම් හයේා අධයාපන නසේවා රාජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு பியல் நிைாந்த த சில்வா - மகளிர் மற்றும் சிறுவர் 

அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, பாடசாகலகள் 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் யசகவகள் 

இராோங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of 
Women and Child Development, Preschools and Primary 
Education, School Infrastructure and Education Services)   

 රු කගදනදයකතු(ක ,  රු මුජිබුර්  රහු(දන් (න්ත්රීතු(ද සා ද 

 ර් ය තුළ නැහැ.   න් දට පිිබතුර න  ලැහැසාාතිලයි.  රු 

කගදනදයකතු(ක , අධ්යදපන අ(දතයතු(ද ශවනුශවන් (ද ්( 

ප්ර ානයට පිිබතුර සභාගත* කරනවද. 

 
* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 

 

(අ  (i) ඔේ. 

 (ii) සමුණු( 01** යටශ  :් වද සතිල පරිදි ශ(( පදසාල්වල 
ඉදිරීමේ  න්දුකර සත. 

 (iii) සමුණු( 01 හද 02** යටශ  :් වද සතිල පරිදි මු:ල් 
ශවන්කර සත.   

(ආ  (i) "ළග( පදසාල ශහො ( පදසාල" වයදපෘතිලය යටශ  ශ(( 
පදසාල සා හද ශ ොඩනැන්ල්ලකට මුල් ල තබද ශනො(ැත. 
පළද  සා ද ප්රතිලපද:න යටශ  : ්වැක  ඉදිරීමේ(්  න්දුකර 
ශනො(ැතිල බව : වදර්තද කර සත. 
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[ රු ශරෝිඟණී මන(දරි විශේර න (හ මිය ] 

————————— 
** පුසනතකාලනහ තබා ඇත. 
* * நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
**  Placed in the Library. 
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 (ii) "ළග( පදසාල ශහො ( පදසාල" වයදපෘතිලය යටශ  ශ(( 
පදසාල සා හද ශ ොඩනැන්ල්ලකට මුල් ල තබද ශනො(ැතිල 
බැවින් අ:දළ ශනොශේ. 

(ස  (i) පළද  පදසාල් ,09්  :, නදතිලක පදසාල් ,7්  : ව ශයන් 
ශකොළඹ දිසාාරි් කශේ සා්වර්ධ්නය කරන ල: පදසාල් 
සා්ඛ්යදව ,46රී. 

 (ii) "ළග( පදසාල ශහො ( පදසාල" වයදපෘතිලශේ ඉතිලරි වැඩ 
සා පූර්  රීමේ(ට අ:දළව අ(දතය (ණ්ඩල පරිකද අ්ක 
21/0421/,08/0,0 හද 2021.0,.08 දිනැතිල අ(දතය (ණ්ඩල 
සා්ශද් ය සා හද 2021 (දර්තු ,0 දින ල: අ(දතය (ණ්ඩල 
ීරර ය ප්රකදරව, ශ(( වයදපෘතිලය 2021.12.,1 :් වද 
වසාරක කදලය්  සා හද දීර්ඝ රීමේ(ට ,   අනුව නදතිලක අය 
වැය ශ:පදර්තශ න්තුව වි(සාමින් :ැනට වැඩ අවසාන් කර 
සතිල වයදපෘතිලවලට අ:දළ ිඟග බිල්ප  ක රන්ල් රීමේ(ට , 
වයදපෘතිලය   යටශ  න්දුකරන ල: ක්රියදකදරක  පිිබබ ව මු:ල් 
අ(දතයද්  ක මේ් ෂ වලට යට ව සාවිසාාතරද (ක 
වි  නය්  න්දු රීමේ(ට ,   (ත ප:න ව ඉතිලරි ඉදිරීමේ  
වැඩ අවසාන් රීමේ(ට , අනතුරුව සා්ශද් ශේ සා හන් 
අතයව ය  ෘහ  දණ්ඩ හද සපකර  වයදපෘතිලශේ ශ:වන 
අදියර යටශ  මිලදී  ැනී(ට , අ(දතය (ණ්ඩල අනු(ැතිලය 
ලබද දී සතිල බැවින් ්( ීරර  (ත ප:න ව කටයුතු කරනු 
ලබයි. 

(ඈ  ශ(( වයදපෘතිල කදල සී(දව 2021.12.,1 දින :් වද දීර්ඝ කර සතිල 
බැවින්   අනුව ඉදිරි කටයුතු න්දු කරනු ලැශේ. 

(ඉ  අ:දළ ශනොශේ. 

 
රණවරාිළටිය ග්රාම නිලධාරි වසම: තිතිවිනර ධී 

නබොරලු කැණීම 
ரைவராபிட்டிய கிராம அலுவலர் பிாிவு: 

சட்டவியராத சரகள அகழ்வு  
  RANAWARAPITIYA GRAMA NILADHARI DIVISION: ILLEGAL 

GRAVEL MINING  
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5. ගු නර හිණී කුමාරි විනේරත්න මහයේත්මිය  ධගු නහයේක් ර් 

අප්පුහයේාමි මහයේතා නවනුව   
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியேரத்ன - 

மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி சார்பாக)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna on behalf of 
the Hon. Hector Appuhamy) 

පරිසාර අ(දතයතු(දශ න් සසූ ප්ර ානය - (1   
 

(අ  (i) කරුවල සාාවැව ප්රදශද්ය ය ශල්ක  ශකොට්ඨදසාශේ, 
සාදලියවැව අ්ක 6,8 -ර වරදපිටිය ග්රද( ක ලධ්දරි 
වසාශ  නීතිලවිශරෝධී ශබොරවක කැණී(්  න්දු කරනු 
ලබන බව :න්ශන්:; 

 (ii) ්( නීතිල විශරෝධී ශබොරවක කැණී( (ැඩපැවැ වී( 
සා:හද අ(දතයද් ය වින්න් ශ  වනවිට ශ න සතිල 
සාහ ඉදිරිශේ දී  ැනී(ට අශප්් ක ත ක්රියද(දර්  
ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්:; 

 යන්න ්තු(ද ශ(( සා දවට :න්වන්ශන්:?  

  

(ආ  ශනෝශසාේ න ,   (න්:?   
 

சுற்றாடல் அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i) கருவலகஸ்தவவ பிரயதச தசயலகப் பிாிவின் 

சாலியதவவ இலக்கம் 638 - ரைவராபிட்டிய 

கிராம அலுவலர் பிாிவில் சட்டவியராதமாக 

சரகள அகழ்வு இடம்தபறுகின்றகத அவர் 

அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) யமற்படி சட்டவியராத சரகள அகழ்கவத் 

தடுப்பதற்காக அகமச்சு இன்றளவில் 

யமற்தகாண்டுள்ள மற்றும் எதிர்காலத்தில் 

யமற்தகாள்ள எதிர்பார்க்கின்ற நடவடிக்கககள் 

தவவ்யவறாக யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?  

( ஆ) இன்யறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Environment: 

(a)  Will he inform this House -  

 (i) whether he is aware that an illegal gravel 
mining is taking place at No. 638 - 
Ranawarapitiya Grama Niladhari Division 
in Saliyawewa of Karuwalagaswewa 
Divisional Secretary's Division; and  

 (ii) separately, the measures taken and 
expected to be taken by the Ministry to halt 
the aforesaid illegal gravel mining?  

(b)  If not, why? 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මහයේතා ධපරිසර අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  
Environment) 

 රු කගදනදයකතු(ක , ්( ප්ර ානයට පිිබතුර (ද  සභාගත* 

කරනවද. 
 

* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 

 
(අ  (i) නීතිල විශරෝධී ශබොරවක කැණී(්  න්දුකර සතිල බව භූ වි:යද 

සාමී් ෂ  සාහ පතල් කදර්යද ්ය වින්න් වදර්තද කර සත. 

 (ii) පු තල( දිසාාරි් කශේ, කරුවල සාාවැව ප්රදශද්ය ය ශල්ක  
ශකොට්ඨදසාශේ, සාදලිය වැව අ්ක 6,8 ර වරදපිටිය ග්රද( 
ක ලධ්දරි වසාශ  න්දුවන නීතිල විශරෝධී ශබොරවක කැණී  
සා බන්ධ්ශයන් වැටලී  න්දුකර අව ය නීතිල(ය ක්රියද(දර්  
 ැනී( සා හද විශ ේෂ කදර්ය බලකදශේ අ  ශ:න ක ලධ්දරි 
:, පු තල( ක ශයෝනය ශපොලිසාාපතිල සාහ කරුවල සාාවැව 
ශපොලිසාා සාාගදනශයිඟ සාාගදනදධිපතිල :ැනුව  රීමේ(ට භූ වි:යද 
සාමී් ෂ  සාහ පතල් කදර්යද් ය වින්න් කටයුතු කර සතිල 
බව වදර්තද කර සත. 

  තව:, ශ(( නීතිල විශරෝධී පසාා/ශබොරවක කැණී  
සා බන්ධ්ශයන් භූ වි:යද සාමී් ෂ  සාහ පතල් කදර්යද් ශේ 
් ශෂේර ක ලධ්දරි වින්න් 2021.11.06 දිනැතිලව ් ශෂේර 
පමේ් ෂ ය්  න්දු කර ශ(( පසාා/ශබොරවක කැණී( නීතිල 
විශරෝධී ආකදරශයන් න්දු කරන ලද්:්  බව තහන්රු 
කරශ න සත. ශ(( නීතිල විශරෝධී පසාා/ශබොරවක කැණී( න්දු 
කරන ල: පුද් ලයින් අ අඩ්ගුවට ශ න ඔන්න් අධිකර ය 
ශවත ඉදිරිප  කර, අ්ක 760,,/2021 :රන නඩුකරය 
යටශ  නඩු පවරද සතිල බව සාදලිය වැව ශපොලිසාා 
සාාගදනදධිපතිලවරයද ශවතිලන් වි(සාද තහන්රු කර    බව භූ 
වි:යද සාමී් ෂ  සාහ පතල් කදර්යද් ය වින්න් වදර්තද කර 
සත. 

(ආ  පැන ශනොනගී. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අ(දතයද්  ක ශේ:න,  රු (ආචදර්ය  බන්දුල ගු වර්ධ්න 

ස(තිලතු(ද - [සා ද  ර් ය තුළ නැත.] 

ප්රධ්දන වැඩකටයුතු ආර  ශේදී ශයෝනනද,  රු 

සා දනදයකතු(ද. 
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පදර්ලිශ න්තුව 

මැතිවරණ ඡන්ද විමසීම් වුහයේනහ හයේා තිති 
තිතිවල ප්රතිසසසනකරණ හයේඳුනාගැතිම ත්, ඒ 

සම්බන්ධනයන් අවශ්ය සසනශ් ධන ඉදිරිපත් 

කිතිම ත් වන විනශ්ේෂ කාරක සභාව 

  யதர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் யதர்தல் 

முகறகம ததாடர்பாகப் தபாருத்தமான 

சீர்திருத்தங்ககள 

அகடயாளங்காண்பதற்கும் யதகவயான 

திருத்தங்ககளப் பாிந்துகரப்பதற்குமான 

ததாிகுழு 
SELECT COMMITTEE TO IDENTIFY APPROPRIATE 

REFORMS OF THE ELECTION LAWS AND THE 
ELECTORAL SYSTEM AND TO RECOMMEND 

NECESSARY AMENDMENTS 
 

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධන මහයේතා ධඅධයාපන අමාතය සහයේ 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ සභානායකුරමා  
(மாண்புமிகு தியனஷ் குைவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

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

 රු කගදනදයකතු(ක , (ද පහත සා හන් ශයෝනනදව ඉදිරිප  

කරනවද  

"(ැතිලවර  සාහ ඡන්: වි(සී  වුහශේ හද නීතිල මේතිලවල ප්රතිලසා්සාාකර  

හුමනද ැනී(ට ,   සා බන්ධ්ශයන් අව ය සා්ශ ෝධ්න ඉදිරිප  රීමේ(ට  වන 

විශ ේෂ කදරක සා දව වින්න් ක මේ් ෂ ය කරනු ලැබූ කරුණු, 2021 අශප්රේල් 02 

දින පදර්ලිශ න්තුව වින්න් සා (ත කර  න්නද ල: ශයෝනනදව (න්න් ක ය( කර 

සතිල පරිදි පදර්ලිශ න්තුවට වදර්තද රීමේ(ට තව දුරට  කදලය අව යවන 

බැවින්, පදර්ලිශ න්තුශේ සාාගදවර ක ශයෝ  102  ප්රකදරව ්ීම කදරක සා දවට 

ලබදදී සතිල කදලසී(දව, 2022 නනවදරි 16 දින :් වද දීර්ඝ කළ   යුතු ය." 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නපෞද්ගලික මන්ත්රීන්නප පනත් නකම්ම්පත් 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශශ්ලී අධයාපනික පදනම ධසසසනථාගත කිතිනම්  

පනත් නකම්ම්පත 
கைலி கல்விசார் மன்றம் (கூட்டிகைத்தல்) 

சட்டமூலம்  
SHAILI EDUTAINMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගු ධආචාර්ය  හයේරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
 රු කගදනදයකතු(ක , (ද පහත සා හන් පන  ශකව  පත 

ඉදිරිප  කරනවද  

"ශ ලී අධ්යදපක ක ප:න( සා්සාාගද ත රීමේ( සා හද වූ පන  ශකව  පත 

ඉදිරිප  රීමේ(ට අවසාර දිය යුතුය." 
 

ගු නර හිණී කුමාරි විනේරත්න මහයේත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியேரத்ன)  

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

විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆயமாதித்தார். 
Seconded. 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් නකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුද්රණය කිතිම  නිනය ග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිතිම සඳහයේා 52ධ6  වන සනථාවර නිනය ගය ය නත් පනත් 
නකම්ම්පත අධයාපන අමාතයුරමා නවත පවරන ලදී. 

 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6)இன்படி கல்வி 

அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 
 

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 Education for report. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධ්දන වැඩ කටයුතු.  

විසාර්නන පන  ශකව  පත 2022, ශ:වැක  ශවන් කළ දිනය. 

විවද:ය ආර   රීමේ(,  රු ල් ෂා(න් රීරිසල්ල (න්ත්රීතු(ද. 

 

විසර්ජන පනත් නකම්ම්පත, 2022 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 

APPROPRIATION BILL, 2022 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවරසර ත් පවත්වනු ිළණිස නිනය ගය 
කියවන ලදී   

ඊ  අදාළ ප්රශ්නනය [නනොවැම්බර් 12] 
'' පනත් නකම්ම්පත දැන් නදවන වර කියවිය යුුර ය'' [ගු බැසිල් 

නර හයේණ රාජපක්ෂ මහයේතා]  
ප්රශ්නනය යිතත් සභාිමමු  කරන ලදී.  

 
ஒத்திகவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ததாடங்குதற்கான கட்டகள 

வாசிக்கப்பட்டது. 

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [நவம்பர் 12] 
 

"சட்டமூலம் இப்தபாழுது இரண்டாம்முகற மதிப்பிடப் 

படுமாக"  [மாண்புமிகு  தபஸில் யராஹை ராேபக்ஷ] 

வினா மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [12th 
November] 

"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Basil 
Rohana Rajapaksa] 

Question again proposed. 

 
[පූ. ද. 9.20 ] 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කගදනදයකතු(ක , 2022 අය වැය  ැන අ:හසාා :් වන්න 

කලින්, ශකොළඹ - (හනුවර (දර් ය සා බන්ධ්ශයන් සතිල ශවලද 

තිලශබන ප්ර ානය  ැන (( රීයන්න ඕනේ. කඩු න්නදශේදී ්( 

(දර් යට  ල් ශපරළී( ක සාද පදර වහලද තිලශබනවද.   ප්ර ානය 

397 398 
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ඉතද( බැරෑරු . ශ(ොක:,   (දර් ය අන්රුදු 120්  විතර පර යි. 

පදර තිලශබනවද; කන්: තිලශබනවද; කන්:ට සඩින් තිලශබන්ශන් ශර්ල් 

පදර. ශර්ල් පදශර් ශතරපී(  බලපදනවද,  රු කගදනදයකතු(ක . 

ශ  ප්ර ානය කව:ද අවසාන් ශවයි: :න්ශන් නැහැ.   ක සාද (( 

රනශයන් ඉල්ලද න්ටිනවද, ශකොළඹ - (හනුවර අධිශේගී (දර් ශේ  

මීරි ( - මනරු ේ ල ශකොටසා විවෘත කරන්න රීයලද.   ශකොටසා 

විවෘත රීමේ(  ැන ((   engineersලදශ න් සහුවද.   අය 

සූ:දන ,    ශකොටසා විවෘත කරන්න.   

2020 නනවදරි (දසාශේ ((  රු අ (ැතිලතු(දශ න් ප්ර ානය්  

සහුවද, ්( අධිශේගී (දර් ය  ැන. ්තු(ද 2020 ශපබරවදරි (සා 

02වන :ද   සා බන්ධ්ශයන් ශ   රු සා දශේදී ලබද දුන් පිිබතුර 

ශ  අවසාාගදශේදී (( සභාගත* කරනවද.  

්තු(ද රීයද තිලශබනවද,  වය අන්රුද්ශද් අශ ෝසාාතු (දසාය 

වනවිට ්( ශකොටසා  විවෘත කරනවද රීයලද. ශකශසාේ ශවත , 

ප්ර(ද: ශවලද ශහෝ ්ය විවෘත කරන්න :ැන් ත(යි ශවලදව. 

(හද(දර්  ස(තිලතු(ද  ශ  ශවලදශේ  රු සා දශේ ඉන්නවද. 

 රු ස(තිලතු(ක , ්( අධිශේගී (දර් ශේ මීරි ( - මනරු ේ ල 

ශකොටසා විවෘත කරන්න රීයලද (( ඔබතු(දශ න් ඉල්ලද න්ටිනවද. 

(( engineersලදශ න් සහුවද(   අය රීේවද, ්( ශකොටසා විවෘත 

කරන්න පුළුවන් රීයලද. (හනුවර නනතදව ශ  ක සාද වි දල 

ප්ර ානයකට මුහු  දීලද ඉන්ශන්. කඩු න්නදශේ ප්ර ානය දීර්ඝ 

කදලීන ප්ර ානය් . ්ය ශල්න්ශයන් අවසාන් වන්ශන් නැහැ.   

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා ධමහයේාමාර්ග අමාතය සහයේ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්නවනහ ප්රධාන සසවිධායකුරමා  
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்யகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 රු කගදනදයකතු(ක , අශප් ිඟටපු (හද(දර්  ස(තිලතු(ද 

(ධ්ය( අධිශේගී (දර් ය  ැන රීේවද. ((  වය අන්රුද්ශද් 

අශ ෝසාාතු (දසාශේ   (දර් ය සා බන්ධ්ශයන් ප්රකද ය්  කළද.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

(ශේ ශවලදව යනවද,  රු ස(තිලතු(ක  

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතු(ද (ශේ ශවලදශවන්  න්න. I have to reply. ඔබතු(දට 

ස තරය්  ඕනේ න  (( කගද කරන්න . නැ න  (( වදඩි 

ශවන්න . ඔබතු(දට ස තරය රීයන්න  ඕනේ;  කට  න්නද 

ශවලදව  ඕනේ.  [බදධ්ද රීමේ(් ] අශප් ආණ්ඩු ප් ෂශේ 

ශවලදශවන් - (ශේ ශවලදශවන් - ඔබතු(ද   කදලය  න්න.  

ඔබතු(දට අපි අසාදධ්දර ක  කරන්ශන් නැහැ. රැසාාවී( 

ආර  ශේදී( ශ  ශද්වල් රීයන්න පටන්   තද න , පිිබතුර 

අහශ න ඉන්න  ඔබතු(න්ලදට හයිය්  තිලශබන්න ඕනේ.  

 රු කගදනදයකතු(ක , අපි   අධිශේගී (දර් ය ශ  (දසාශේ 

විවෘත කරන්න බලදශපොශරො තු ශවනවද.  රු (න්ත්රීතු(ක , 

ඔබතු(ද    ැන ඉ්ජිශන්රුවන්ශ න් අහපු ්ක  ැන (( සාතුව  

ශවනවද.  වය අන්රුද්ශද් ්ය විවෘත කරන්න තිලබු ද. හැබැයි, 

ඔබතු(න්ලදශේ ආණ්ඩුශේ(, කැබිනට් (ණ්ඩලශේ වදඩි ශවලද 

ිඟටපු ස(තිලවරශයමනශේ ශකො පැක යකට ත(යි ඔබතු(න්ලද ්ිඟ 

ශකොන්රද  දුන්ශන්. ඔබතු(ද :ැන් අශප් ආණ්ඩුවට රීයනවද, 

"අශප් ආණ්ඩුව කදලශේ  ක හැදුවද. තව  රීශලෝමීටර් ශ:කයි 

හ:න්න තිලබුශණ්.  කව  හ:ද  න්න ඔබතු(න්ලදට බැහැ" 

රීයලද.   පණිවිඩය ත(යි ඔබතු(ද දුන්ශන්. ්:ද ඔබතු(න්ලදට 

අඩු(   ශන් නුවර තිලශබන පදරවල් ටිකව  හ:න්න බැරි න් ද. 

අපි සවිල්ලද ත(යි   වයදපෘතිල ඔ් ශකෝ( පටන්   ශ . 

ඔබතු(න්ලද ක ක  ලමනණු :(ද  න්න හ:න්න ්පද.  රු (ිඟන්: 

රදනප් ෂ ිඟටපු නනදධිපතිලතු(දශේ කදලශේ ත(යි ්ිඟ මුල්  ල් 

තිලයලද වැඩ ආර   කශළේ. ඔබතු(න්ලදශේ ආණ්ඩුව ආවද(  ක 

cancel කරලද රුපියල් බිලියනය්  වැඩිශයන් ශකොන්රද  ්ක 

දුන්නද; රීශලෝමීටරයකට ල් ෂ 10,000්  වැඩිශයන් දුන්නද.   

 ැන අශපන් අහ න්න ්පද. අපි ශබොශහො( සාදධ්දර ව කටයුතු 

කරන්ශන්.  වද ඔබතු(ද කළද රීයලද (( රීයන්ශන් නැහැ.  වද 

කරපු අය ඉන්න ඕනේ ිඟර ශ වල්වල.   කදලශේ අපට ශබොරුවට 

(ඩ  හලද, අසාතය පැමිණිලි :(ලද, අසාතය සාද් ක  හ:ලද, නඩු 

හ:ලද ත(යි තමුන්නදන්ශසාේලද අපට විරුද්ධ්ව කටයුතු කශළේ.  

 රු කගදනදයකතු(ක , ශ  අන්රුද්ශද් දී අපි   (දර් ශේ ්( 

ශකොටසා විවෘත කරන්න බලදශපොශරො තු ශවනවද. හැබැයි  රු 

කගදනදයකතු(ක , ශ(තු(න්ලද පටන්   , කඩවත ඉ ලද මීරි ( 

:් වද ශකොටසා නැතිලව ත(යි ශ(තු(න්ලද අධිශේගී (දර් ය 

හැදුශේ. මුලමන  නැහැ, අ මන  නැහැ. අපි මුල පටන් අරශ න 

අ  :් වද( කටයුතු කරලද අවසාන් කරනවද, අශප් ආණ්ඩුව 

කදලය තුළදී. තව  අන්රුදු ශ:කරීන් ශකිබන්( නුවරට යන්න 

පුළුවන් විධියට අධිශේගී (දර් ය අපි හ:නවද. ්( (දර් ශේ 

කලින් රීයපු ශකොටසා අපි ශ  අන්රුද්ශද් විවෘත කරනවද.  

 රු කගදනදයකතු(ක , ්තු(ද රීයපු කරු   ැන විවද:ය්  

කරන්න  අපි සූ:දන . ශ(ොක:, COPE ්ක ශ  කරුණු න්යල්ල 

පමේ් ෂද කරලද ්වැක  රීන්( ශ:ය්  නැහැ රීයලද වදර්තද කර 

තිලශබනවද.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 කට ශවන( විවද:ය්  ඉල්ලන්න. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අශන්  කදර ය ශ කයි,  රු කගදනදයකතු(ක . 2012 

වර්ෂශේ අපි බලයට ්නශකොට ශකොළඹ - (හනුවර අධිශේගී 

(දර් ය හ:න්න ්ක බි  අගල් ව  (ැනලද තිලබුශණ් නැහැ. 

(( (හද(දර්  ස(තිල කදලශේ ඊට අ:දළව ඉඩ  කැබැලි 

20,000්  (ැන්නද. (ැනලද, ශකොටසාා තුනකට ශද්ය ය 

ශකොන්රද කරුවන්ටයි ්( ශකොන්රද තු දුන්ශන්. න්යයට 90්  

වැඩ ඉවර කරලදයි අපි  දර දුන්ශන්.  ක ත(යි යගදර්ගය.  ක 

අ (ැතිලතු(ද පිිබශ න තිලශබනවද.  රු ස(තිලතු(ක , ඔබතු(ද 

රීේවද, අශප් ආණ්ඩුශේ ිඟටපු කැබිනට් ස(තිලවරශයමනට 

ශකොන් රද  දුන්නද රීයලද. (( ඔබතු(දශ න් අහනවද, 

ඔබතු(න්ලදශේ ආණ්ඩුව  පදරවල් හ:න්න ්තු(දට ශකොන්රද  

දීලද නැද්: රීයලද.   ිඟටපු කැබිනට් ස(තිලවරයද නරක න , 

්තු(දට( ශකොන්රද  දීලද තිලශබන්ශන් සයි?   

399 400 

————————— 
*  පුසනතකාලනහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශ න්තුව 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු කගදනදයකතු(ක , ශ(තු(න්ලද ශකොන්රද  දුන් විධිය 

සතුළු ඔ් ශකො( ශද්වල්  ැන අපට රීයන්න පුළුවන්.  රු 

(න්ත්රීතු(ද, ඔබතු(ද   පිිබබ  විවද:යට සූ:දන  න , අපි  

විවද:යට සූ:දන .  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 කට ශවන( විවද:ය්   ක මු. 

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්ිඟ ශකොන්රද  දුන් විධිය , රීශලෝමීටරයට ල් ෂ 10,000්  

වැඩිශයන් දුන්නු විධිය  (( රීයන්න . තමුන්නදන්ශසාේලද ලේනද 

ශවන්න ඕනේ. තමුන්නදන්ශසාේලද ශරදි ස ශ න පදර්ලිශ න්තුවට 

්න්ශන් ශකොශහො(: :න්ශන් නැහැ, කරපු ශද්වල්වල හැටියට. 

ඊළගට, ඔබතු(ද ශ(ොක් : කශළේ? කඩවත ඉ න් මීරි ( 

ශකොටශසාේ වැඩ පටන්   තද:,   අන්රුදු පහ තිලසාාශසාේ? 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ල් ෂා(න් රීරිසල්ල (න්ත්රීතු(ද, අපි ඔය ප්ර ානය ශවන( 

විවද:යකට  ක මු.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කගදනදයකතු(ක , ශ(තු(ද හ:න්ශන් අපට අපහදසා 

කරන්න. (( අර් මන ශපරන මික ශහ්  ශනොශවයි. 

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපහදසා කළද ශනොශවයි, (( රීේශේ ස ත. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

(( කන්ප්පු ශපරන මික ශහ්  ශනොශවයි. කන්ප්පු ශපරන 

මික සාාමන, බයිබලශයන්  හපු මික සාාමන, පුව  ශපරළපු මික සාාමන- [බදධ්ද 

රීමේ(් ] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු (න්ත්රීතු(ද, අනව ය  ැව  වලට යන්ශන් නැතිලව 

ඔබතු(දශේ කගදව කරශ න යන්න. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි විවද:යකට සූ:දන . 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 කට ශවන( දිනය්  ශයො:ද  ක මු.  

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශ:න්න ස තර නැතිල න් ද( අපහදසා කරනවද. (( ඉල්වකශේ, 

පදර අරින්න රීයලද විතරයි. පදර අරින ්ක ඔච්චර ප්ර ානය් :? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු(ද විවද:යට ශවන( දිනය්  ශයො:ද  න්න.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

(ට කගද කරන්න කදලය ඕනේ,  රු කගදනදයකතු(ක . 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු(දට ක යමිත කදලය ශ:න්න .  

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතු(ද අශප් ආණ්ඩු ප් ෂශයන් ශවලදව  න්න,  රු 

(න්ත්රීතු(ද.  

 රු කගදනදයකතු(ක , (( ශබෞද්ධ් ආ (ට ශ ොඩ්   රු 

කරන පුද් ලශය් . හැබැයි, (( කශතෝලිකශය් . ශ(තු(ද  ැන 

(( ලේනද ශවනවද. ක ක  ශපොතකට බයිබලය රීයලද ක ශතෝලික 

ආ (ට අශ ෞරව කරන්න ්පද. 
 

  ක (තක තබද  න්න. අශන්  ආ  වලට ්ක ්ක කගද 

රීයන්න ්පද, පදර්ලිශ න්තුව සතුශළදි. (( මීට ඉසාාසාර  ශ  

 ැන රීයලද තිලශබනවද. ශ   රු සා දව සතුශළේ බයිබලය්  නැහැ, 

 රු කගදනදයකතු(ක . ඔබතු(ද   ක ශහො ට :න්නවද. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ(තැන  බයිබලය්  නැහැ. 

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු (න්ත්රීතු(ද, ඔබතු(ද ලේනද ශවන්න ඕනේ.  ඔය වදශේ 

කගද රීයන්න ්පද. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 රු කගදනදයකතු(ක , ්තු(ද රීයන ශචෝ:නද ්ක් ව  

ශකෝප් කමිව ශේ සානදග ශවලද නැහැ. ශ වද පදර්ලිශ න්තුශේ 

 හන (ඩ විතරයි. අශන්  ්ක ත(යි, අපි කන්ප්පු ශපරන්ශන් 

නැහැ; ශහොර අර් මන ශපරන්ශන් නැහැ.  

 

401 402 
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ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතු(දශේ කගදව කරශ න යන්න ශකෝ.   (දතෘකදව 

ශ(තැනට අ:දළ නැහැ ශන්,  රු (න්ත්රීතු(ද 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 රු කගදනදයකතු(ක , ශ  ආණ්ඩුව බලයට ප  ශවලද 

ඉදිරිප  කරපු පළමුශවක  අය වැශයන්( - first Budget ්ශකන්( 

- වැට් බදු සාහන දීලද රුපියල් බිලියන 800්  නැතිල කර   තද. ශ  

ආණ්ඩුශේ ප්ර ානවලට මුල ්තැනයි.  රු කගදනදයකතු(ක , යහ 

පදලන ආණ්ඩුව බලයට ්නශකොට අශප් ආ:දය( Rs. 1,000 

billion. අශප් අන්රුදු හතරහ(දරක කදලය තුළ අපි  ක රුපියල් 

බිලියන 2,000කට ආසාන්න   නකට ශ නදවද. We had 

doubled our income; අශප් ආ:දය( ශ:ගු ය්  කර   තද. 

 කයි අශප් ආණ්ඩුව තිලබුණු අන්රුදු හතරහ(දර තුළ අශපන් 

ඉල්ලපු හැ( ඉල්ලී(් ( අපි ඉව  කශළේ.  අපි නනතදව ශේ ජීවන 

විය:( පදලනය කළද. රදනය ශසාේවකයන්ශේ පඩි වැඩි කළද. 

අතයව ය  දණ්ඩවල මිල පදලනය කළද.   [බදධ්ද රීමේ(් ]   ර ශට් 

මික සාාමන ත(යි, නමු  ශපොඩි මික හදශ න් ශනොශවයි   ශ .  රු 

කගදනදයකතු(ක , අපි බදු   ශ  ශකො පැක කදරයන්ශ න්. අපි 

ශපොඩි මික මනන්ශ න් බදු   ශ  නැහැ. අතයව ය  දණ්ඩ මිල 

පදලනය කරමින් අපි අන්රුදු හතරහ(දර්  රට පදලනය කළද. 

ළ(යින් ර් ෂ ය කළද. සා(ෘද්ධි දී(නදව ශ:ගු ය්  කළද. හැ( 

වෘ ීරය සාමිතිල ඉල්ලී(් ( අපි ඉව  කළද ශන්.   
 

ගුරුවරුන්ශේ ප්ර ානය 2020 මුල් කදර්තුශේ අපි විසා න්නයි 
ිඟටිශේ. ්යට වැය වන්ශන් රුපියල් බිලියන ,0යි. අපි රුපියල් 
බිලියන 1,000රීන් ආ:දය( වැඩි කර   තද. විශ්රදමිකයන්ශේ 
ප්ර ානය  අපි 2020 නනවදරි (දසාශේ විසා න්නයි ිඟටිශේ. 
ආ:දය(  අපි ශ:ගු ය්  කර   තද. අපි බදු   ශ  
ශකො පැක කදරයින්ශ න්; ශලොමන මික මනන්ශ න්.  කයි අපි 
ආ:දය( වැඩි කර   ශ . ශ(තු(න්ලද ශ(ොක් : කශළේ,  රු 
කගදනදයකතු(ක ? ආවද විතරයි, VAT සාහන දීලද, විවිධ් බදු සාහන 
දීලද රුපියල් බිලියන 800්  නැතිල කර   තද.  කයි ශ  අර්බු:යට 
මුල. අක ්  ්ක ත(යි Withholding Tax ්ක. මික සාාමන මු:ල් 
තැන්ප  කරලද තිලශබනවද. ඉසාාසාර බැ්මනවලින්, finance 
companiesවලින්   tax ්ක අය කරනවද. ශ(ොක් :, ශ  
ශ ොල්ලන් කශළේ? Tax ්ක තිලශබනවද. නමු , finance 
companiesවලටයි, බැ්මනවලටයි රීේවද   බද්: අය කරන්න ්පද 
රීයලද. මු:ල් තැන්ප  කරලද තිලශයද්දී  ආශය  ශවන form 
්ක්  දීලද ශ වන්න රීේවද. ආ:දය( නැතිල කර  ැනී(්  ශන්:, 
ශ ක? විශ්රදමිකයන්ට පුළුවන්:, forms පුරවන්න? විශ්රදමිකයන් 
රුපියල් ල් ෂ :හය්  තැන්ප  කරලද තිලබු ද න , බැ්මනශවන්( 
Withholding Tax ්ක අඩු කරලද ශ වනවද. ශ(තු(න්ලද  ක 
නැතිල කළද. හැබැයි tax ්ක තිලශබනවද. මු:ල් තැන්ප  කර තිලශබන 
ශකනදට රීයනවද, form ්ක්  පුරවලද ශ වන්න රීයලද. ශ වදට 
කන්රු සපශ:සාා ශ:නවද: රීයලද අපට අ:හද න්න අ(දරුයි. 
ආ:දය( තිලබු ද,  රු කගදනදයකතු(ක . ්තශකොට ශ  අය වැය 
  ශතො , - Hon. Semasinghe, are you the Deputy Minister 
of Finance? ශ(ොක:, මු:ල් ස(තිලතු(ද  ශ  ශවලදශේ සා දශේ 
නැහැ. ක ශයෝනය ස(තිලවරශය්  න්ටිනවද:?  
 

ගු නශ්හයේාන් නසේමසිසහයේ මහයේතා ධසමෘද්ධි, ගෘහයේ ආර්ථික, 

ක්ෂුද්ර මූලය, සනවයස රැකියා හයේා  වයාපාර සසවර්ධන රාජය 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு தசஹான் யசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 

இராோங்க அகமச்சர்) 

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

 රු කගදනදයකතු(ක , ්තු(දශේ ප්ර ානය අහන්න රීයන්න.  

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ, (( රීයන්ශන් ශ කයි. මු:ල් ස(තිලතු(ද  සා දශේ 

නැහැ. සයි ශ ?  මු:ල් ස(තිලතු(ද ්න්ශන් නැහැ. අපි කදට: කගද 

කරන්ශන්?  

 

ගු නශ්හයේාන්  නසේමසිසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் யசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 රු කගදනදයකතු(ක ,  රු රීරිසල්ල (න්ත්රීතු(දට ය රීන් 

පැහැදිලි කර  ැනී(්  අව ය න , මු:ල් අ(දතයද් ය ශවනුශවන් 

අපි  කට සූ:දන . විප් ෂ නදයකතු(ද  ශ  ශවලදශේ සා දශේ 

නැහැ ශන්. විප් ෂශේ (න්ත්රීවරුන් ීමශ:නද: සා දශේ ඉන්ශන්?   

ිඟටපු අ (ැතිලතු(ද  ්් ක ඉන්ශන් හතරශ:නදයි. ශ  හතර 

ශ:ශන්  ඉ ලද ශ(තු(ද ශහොයනවද, මු:ල් අ(දතයද් ය 

ශවනුශවන් කන්: ඉන්ශන් රීයලද.  රු රීරිසල්ල (න්රිතු(ක , 

ඔබතු(දට ප්ර ානය්  තිලශබනවද න , ඔබතු(ද   ප්ර ානය ඉදිරිප  

කරන්න. අපි   පැහැදිලි රීමේ( ලබද ශ:න්න . ඔබතු(දට කගද 

කරන්න කරුණු නැතිලව ශ(තැන ශබොරු පණින්ඩ ශ:න්න හ:න්න 

්පද. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කගදනදයකතු(ක , අපට ඕනේ ක ල ව ශයන් ස තර 

ශ:න්න පුළුවන් ශකශන් ; Cabinet Minister ශකශන් . කන්: 

ඉන්ශන්? [බදධ්ද රීමේ(් ] හරි, හරි. මු:ල් ස(තිලතු(ද  [බදධ්ද 
රීමේ(් ]  හැ් වලද. ස තර ශ:න්න බැරුව හැ් වලද. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රදනය ස(තිලතු(ද ඉන්නවද.  

 

ගු නශ්හයේාන්  නසේමසිසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் யசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 රු කගදනදයකතු(ක , ප්ර ානය්  අහන්ශන් නැතුව 

ස තරය්  ශ:න්න බැහැ ශන්. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

(( ප්ර ාන අහන්ශන් (ට ස තරය්  ශ:න්න පුළුවන් 

ශකශනමනශ න්. ක ක  
 
[මූලාසනනහ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ප්ර ාන අහන්න (( සූ:දන  නැහැ. [බදධ්ද රීමේ(් ]  
 

ගු රනිල් වික්රමසිසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 රු කගදනදයකතු(ක ,  රු ස(තිලතු(ද සා දශේ නැහැ. 

ස තට( සා ප්ර:දය්  හැටියට ්තු(ද සා දශේ ඉන්න ඕනේ. අපි 

්තු(දශ න් ඉල්ලී(්  කරමු, ශහට ඉ න් සවිල්ලද ශ  සා දශේ 

ඉන්න රීයලද. ශ(ොක:,  ශරොනී : ශ(ල් ිඟටපු ස(තිලතු(දශේ  

403 404 



පදර්ලිශ න්තුව 

කදලශේ ඉ ලද හැ( මු:ල් ස(තිලවරශය් (, ශ  සා දශේ ්ශහ( 

ඉ ලද තිලශබනවද, කගද කරන්න  ්්  ශකශන්  විතර්  න්ටිය . 

අ:  ැන අපි වද: ශනොකර, ්තු(දට ශහට ඉ න් සා දවට සවිල්ලද 

ඉන්න රීයලද ආරදධ්නද කරමු.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කගදනදයකතු(ක , [බදධ්ද රීමේ(් ]  (ශේ ශේලදව  න්න 
්පද. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු(දශේ ශේලදව ශ:න්න .  ඔේ, රදනය ස(තිලතු(ද 

රීයන්න.  

 

ගු නශ්හයේාන්  නසේමසිසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் யசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 රු කගදනදයකතු(ක , මු:ල් අ(දතයද් ය ශවනුශවන් අශප් 

ස(තිලවරු  ඉන්නවද; රදනය ස(තිලවරු  ඉන්නවද.   ක සාද 

ප්ර ානය්  තිලශබනවද න ,   ප්ර ානය ඉදිරිප  කශළො  අපට 

ස තරය්  ශ:න්න පුළුවන්. ශ(තැන ප්ර ානය ඉදිරිප  කරන්ශන් 

නැතිලව,  රු බැන්ල් රදනප් ෂ ස(තිලතු(ද ඉන්නවද: නැද්:,  යන 

තැන ශකොශහේ:,  ්තු(ද ශ(ොක් :  කරන්ශන්  රීයන ්ක ශසාොය 

ශසාොයද ිඟටියදට  අපි  ක  ප්ර ානය්  හැටියට :රීන්ශන් නැහැ. අපි 

අය වැය ඉදිරිප  කරලද තිලශබනවද. අපට පැහැදිලි රීමේ(්  

කරන්න පුළුවන්.  රු කගදනදයකතු(ක , අ:හසාා නැතිලව, කරුණු 

නැතිලව කගද කරන්න  වයද( ශ ක ත(යි ශවන්ශන්. ්තු(දශේ  

ඕනේ( ප්ර ානයකට  පිිබතුරු ශ:න්න අපි සූ:දන  බව (( රීයන්න 

කැ(ැතිලයි. 
 

   

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කගදනදයකතු(ක , ආණ්ඩුශේ අශප්් ක ත ආ:දය( 

ලැශබන්ශන් නැහැ රීයලද :ැනට(  ආණ්ඩුව පිිබශ න 

තිලශබනවද.  කට ශහේතුව ත(යි, "පදර්ලිශ න්තුව වින්න් වදර්ක ක 

විසාර්නන පනත අනු(ත රීමේශ(න් පමන මු:ල් අ(දතයවරයද රදනය 

ආයතනවලට විය:  රීමේ(ට මුළු වර්ෂය සා හද ශ:නු ලබන විවෘත 

බලය - Annual Warrant ්ක - මින් ඉදිරියට කදර්තුශවන් 

කදර්තුවට ක මන  රීමේ(ට..."  යනුශවන් අය වැය කගදශේ සා හන් 

කර තිලබී(. අපි :න්නද කදලශේ න්ට හැ( වර්ෂශේ( විසාර්නන පනත 

අනු(ත රීමේශ(න් පමන වශරන්තුව ක මන  කරන්ශන් අන්රුද්:කටයි. 

:ැන් කදර්තුශවන් කදර්තුවට මු:ල් ශවන් කරනවද රීයන්ශන් 

ආණ්ඩුවට ආ:දය(  ැන වි ාවදසාය්  නැහැ රීයන ්කයි. 

ආණ්ඩුශේ අසාාගදවර දවය ශ  තුිබන්( ශපශනනවද.  

 රු මු:ල් ස(තිලතු(ද 2022 අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිප  කළද, 

 රු කගදනදයකතු(ක . ්තු(ද ශ  සා දශේ ිඟටියද න  (( 

්තු(දශ න් අහන්නයි ිඟටිශේ, රශට් තිලශබන :ැශවන ප්ර ාන ශ:කට 

ස තර තිලශබනවද: රීයලද.  ශකන් ්ක ප්ර ානය්  ත(යි, ශඩොලර් 

ප්ර ානය. අශප් යහ පදලන ආණ්ඩුව තිලශබන කල් ශඩොලර් ඕනේ 

තර  තිලබු ද. නමු , අ: ශඩොලර් නැහැ. (( බැ්මනවකට කගද 

කරලද සහුවද. රීයන්න ලේනයි, ්ක බැ්මනවරීන් රීේවද,   

බැ්මනශේ තිලශබන්ශන් ශඩොලර් 100යි රීයලද. ශඩොලර් ප්ර ානයට 

ස තරය්  ඔබතු(න්ලදට තිලශබනවද:? [බදධ්ද රීමේ(් ]  

ගු නශ්හයේාන්  නසේමසිසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் யசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 රු රීරිසල්ල (න්ත්රීතු(ද,- 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතු(ද මු:ල් රදනය ස(තිල න  ස තර ශ:න්නශකෝ. [බදධ්ද 
රීමේ(් ] ශඩොලර් ප්ර ානයට ස තරය්  තිලශබනවද:? පළමුවන 
ප්ර ානය ්යයි. ශ:වන ප්ර ානය, ශ   ය ශ වන්ශන් ශකොශහො(: 

රීයන ්කයි. How are we going to pay the debts? අන්රුද්:කට 

සශ(රිකදනු ශඩොලර් බිලියන 6්  අපිට ශ වන්න තිලශබනවද.   

මු:ල ශ වන්න (දර්  තිලශබනවද:?  කට ස තරය්  නැහැ,  රු 

කගදනදයකතු(ක . අපි ශඩොලර් ශසාොයන්ශන් ශකොශහො(:?   සා හද 

අපි අපනයනය වැඩි කර  න්න ඕනේ. 

ශ  අය වැශේ අපනයනය  ැන වචනය් ව  කගද කරලද 

නැහැ. Exports වැඩි කර න්ශන් ශකොශහො(: රීයලද කගද කර 

නැහැ. කදලීන ප්ර ානවලට මු:ල් ස(තිලතු(ද ස තර ශ:න්න ඕනේ. 

 කයි (( රීයන්ශන්, මු:ල් ස(තිලතු(දට ශ  සා දශේ ඉන්න 

රීයලද. ්තු(දට ස:ේ කරන්න අපට පුළුවන්. [බදධ්ද රීමේ(් ] 
පදර්ලිශ න්තු සා ප්ර:දය ශ(ොක් : රීයලද :න්ශන් නැහැ. 

පදර්ලිශ න්තුවට ්න්ශන් නැතිලව හැන්:ේවට press conferences 

තිලයනවද. ලේනයි. හැන්:ේවට press conference ්ක්  තිලයලද 

ශ(ොක් : රීයන්ශන්? "රදනය ශසාේවකශයෝ බර් " රීයනවද.  ක 

ශකොච්චර අපහදසාද (ක කගදව් :,  රු කගදනදයකතු(ක ? රදනය 

ශසාේවකශයෝ බර් :? නව ල් ෂශේ ඉ ලද :හහ  ල් ෂය :් වද 

රදනය ශසාේවකයන් ප්ර(ද ය වැඩි ශකරුශේ ඔබතු(න්ලද. අපි 

ශනොශවයි. ්් සා  නදතිලක ප් ෂය සාහ සා( ව නන බලශේ ය හැ( 

:ද( රීේවද, ශපෞද් ලික අ් යට  ශ  රශට් කදර්ය  දරය්  

කරන්න තිලශබනවද රීයලද. ඔබතු(න්ලද ඡන්:  න්න, "අච්චර 

ශ:නවද, ශ(ච්චර ශ:නවද" රීයලද රදනය ශසාේවකයන් ප්ර(ද ය නව 

ල් ෂශේ ඉ න් :හහ  ල් ෂය :් වද වැඩි කරලද :ැන් රීයනවද, 

  අය බර්  රීයලද. අපි රීයන්ශන් රදනය ශසාේවකයන්ට අපහදසා 

කරන්න ්පද රීයලදයි. ක :හසාා අධ්යදපනශේ හද ක :හසාා ශසාෞඛ්ය 

ශසාේවශේ ප්රතිලලද  ලබමින් ඉශ න    ළ(යි ත(යි රදනය ශසාේවයට 

බැඳී තිලශබන්ශන්.   අය අපට සා පත් . අශප් රටට මනනදමිය ආ 

කදලශේදී ශ  රට ආර් ෂද ශකරුශේ කන්:? ්:ද නනතදව ආර් ෂද 

ශකරුශේ රදනය ශසාේවකශයෝ. ්( ක සාද රදනය ශසාේවකයන්ට අපහදසා 

කරන්න ්පද.  අ: අපි සාන්ශතෝෂ ශවනවද, ්:ද ආණ්ඩුව්  හැටියට 

  අයශේ වටිනදක( ශ රු  අරශ න අපි රුපියල් 10,000රීන්   

අයශේ පඩි වැඩි රීමේ( සා බන්ධ්ව.   අවසාාගදශේදී අපි ්්  රදනය 

ශසාේවකශයමනව  අ හැරිශේ නැහැ.  

 රු කගදනදයකතු(ක , ශ  රශට් න්යයට 80්  ඉන්ශන් 

ශ ොවිශයෝ. රසාදයක ක ශපොශහොරවලින් කදබක ක ශපොශහොරවලට 

පරිවර්තනය වී( පිිබබ  ප්ර ානය  ැන ශ ොවීන් ්් ක සාදකච්ඡද 

ශකරුවද:,  රු ස(තිලතු(ක ? න්යයට 80්  ඉන්ශන් වී ව ද කරන, 

ශ  ව ද කරන, විවිධ් ශ ෝ  ව ද කරන ශ ොවිශයෝ. ඔන්න් ්් ක 

සාදකච්ඡද ශකරුවද:? කෘක කර්( ස(තිලතු(ද :ැන් ශ  සා දශේ 

ඉන්නවද:? නැහැ. ්තු(න්ලද ශ ොවීන් ්් ක සාදකච්ඡද ශකරුශේ 

නැහැ.  

 රු කගදනදයකතු(ක , ඔබතු(ද  කදලය්  කෘක කර්( ස(තිල 

ධුරය :රපු ක සාද (( ශ  කදර ය රීයන්න . "ශසාෞ ද යශේ 

:ැ් (" ප්රතිලප තිල ප්රකද ශේ තිලශබන්ශන් ශ  කදබක ක ව දවට 

යන ්ක අන්රුදු 10රීන් කරනවද රීයලද. අන්රුද්ශ:න්  ක 

කරනවද රීයලද නැහැ. ශ  ආණ්ඩුව පළමුවැක  අය වැශයන් 
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රුපියල් බිලියන 800්  නැතිල කර    ක සාද ආණ්ඩුවට සාල්ලි නැතිල 

න් ද.  කයි න්ශණ්. ්( ක සාද අන්රුදු 10න් කරනවද රීයපු ්ක 

අන්රුද්ශ:න් කරන්න  වයද.    ැන ශ ොවීන්ශ න් සහුවද:? 

සාදකච්ඡද ශකරුවද:?  ක මු:ල් නැතිලක( ක සාද න්දු ශවච්ච ශ:ය් . 

   ැන පුළුල් ශලසා සාදකච්ඡද කරන්න තිලබු ද.    ැන කෘක  

කදර්මික විශ ේෂඥයන් ්් ක, විප් ෂය ්් ක රීන්( සාදකච්ඡදව්  

කශළේ නැහැ. 

ශ  ක සාද, අ: කන්: සඩරට පළද වල ශ  ශ ොවීන්ශේ 

අසාාවැන්න න්යයට 20රීන් අඩු ශවලද.  රු කගදනදයකතු(ක , 

ඔබතු(ද ඉන්න පළදශත , ශ  තිලශබනවද. අ: කන්: සඩරට 

පළදශ  න්යයට 20රීන් ශ  අසාාවැන්න අඩු ශවලද. (ට කගද කළද 

හසාලක, මික ශප් හද (ිඟය් නය පළද වලින්.   පළද වල රීන්( 

ශ ොවිශය් , ශ ොවිතැන් කටයුතු ආර   කරලද නැහැ. ශ ොවීන්ට 

රසාදයක ක ශපොශහොර ශ:න්ශන් නැතුව කදබක ක ශපොශහොර හ:ද 

 න්න රීේවද.   කට රුපියල්  12,200්  ශ:නවද රීේවද.  ක 

තව( හරියට දීලද නැහැ. සයි ශ(ශහ( කරන්ශන්?  ශ ක මුළු 

රට( අනතුශර් :ැමී(් ,  රු කගදනදයකතු(ක ? ඔබතු(ද පරි ත 

ශද් පදලනඥශය් . ඔබතු(ද  කෘක කර්( ස(තිලවරයමන  හැටියට 

ඉ ලද තිලශබනවද ශන්. සයි ශ  රනය ශ(වැක  ශද්වල් කරන්ශන්? 

පූනය මුරු ශතට්ව ශේ ආනන්: හදමුදුරුශවෝ ශකොළඹ 

වි ාවවි:යදලශේ මනලපතිල විධියට ප  කරලද. හැබැයි, සන් 

වහන්ශසාේ අ: රීයද තිලශබන ශද් :ැ් කද( (ට ිඟනද  වයද. සන් 

වහන්ශසාේ රීයද තිලශබනවද, "ශ ක පශතෝල අය වැය් " වක.  ්ශහ( 

රීයන්ශන්, මුරු ශතට්ව ශේ ආනන්: හදමුදුරුශවෝ. අශන්  

ස(තිලවරු රීයපු ශද්වල් (( රීයන්ශන් නැහැ. (( අ: සශද්  

:ැ් කද ශනෝන් ශසාශනවිර න (ැතිලතු(ද සාහ ිඟටපු පදර්ලිශ න්තු 

ස(තිලවරු ශබොශහෝ ශ:ශන්  රීයපු කගද.  රු කගදනදයකතු(ක , 

ස ත ව ශයන්( :ැන් ශ  ශ ොල්ශලෝ අශපන් අහනවද ප්ර ානය් , 

''ඔබතු(න්ලද ආශවො  ශකොශහො(: රට පදලනය කරන්ශන්?" 

රීයලද.   ය ශ වන්ශන් ශකොශහො(:, ශඩොලර් ශහොයන්ශන් 

ශකොශහො(: රීයලද අහනවද. අපි  කට ස තරය්  ශ:න්න .  

(( තමුන්නදන්ශසාේලදට රීයනවද, අශප් ආණ්ඩුව්  න , 

නදතයන්තරය  ්් ක කගද කරලද අපි ශ   ය ටික reschedule 

කර  න්නවද. Reschedule කර  න්න, ඔබතු(න්ලද.   ය 

reschedule කරන්න පුළුවන්, අන්රුදු පශහන් ශ වන්න තිලශබනවද 

න , :හශයන් ශ වන්න. ්තශකොට  රු කගදනදයකතු(ක , හුසාා( 

 න්න ඉඩ්  ්නවද, you get a breathing space. :ැන් ්ක 

අන්රුද්:කට අපි US Dollars 6 billion ශ වන්න ඕනේ. ශ වන්න 

පුළුවන්:? :ැන් ශ  අන්රුද්ශද් ශද්පළ වි් කද. ඊළග අන්රුද්ශද් 

ශ(ොනවද: විමන න්ශන්? ශ  කදර ය (( රනයට රීයනවද.    

ශ(තැන :ැන් ශනයෂාඨ ස(තිලවරු කන්රුව  නැහැ  ක රීයන්න. 

[බදධ්ද රීමේ(් ] (( රීයන්ශන්, නදතයන්තරය  ්් ක කගද 
කරන්න රීයලදයි. ඔබතු(න්ලද  ය reschedule කර  න්න. අපට 

පුළුවන්  ක කරන්න. ශ(ොක:, අපි නදතයන්තරය  ්් ක වැඩ 

කරන ප් ෂය් . ්් සා  නදතිලක ප් ෂ ශේ, සා( ව නනබලශේ ශේ 

අපි නදතයන්තරය  ්් ක වැඩ කරන්ශන්. බලන් න, ්:ද අශප් 

ආණ්ඩුව බලයට ආවද විතරයි GSP සාහනය දුන්නද. පළමු (දසා හය 

තුළ GSP සාහනය ආපහු දුන්නද. ශ(ොක:,   අය :ැන   තද අශප් 

ආණ්ඩුව ප්රනදතන්රවද:යට  රු කරන ආණ්ඩුව් , මනළු නදීරන්ට 

ිඟරිහැර ශනොකරන ආණ්ඩුව් , (දනව ිඟමික  ආර් ෂද කරන 

ආණ්ඩුව්  රීයලද. ශ වද කඩ කරන අයට නදතයන්තරශේ 

සාහශයෝ ය නැහැ. ප්රනදතන්රවද:ය විනද  කරන, නීතිලශේ 

ස තමේතර දවය විනද  කරන, මනළු නදීරන්ට ිඟරිහැර කරන 

ආණ්ඩුවකට නදතයන්තරශේ ආධ්දර නැහැ.  ක ශ රු   න්න. 

 ක ශ රු   න්න ඕනේ. 2012දී අපි බලයට ආවද( අපට 

(දසාශයන් GSP සාහනය දුන්නද. අපට ආර්ථික ප්ර ානය්  

තිලබු ද:?  ශඩොලර් ප්ර ානය්  තිලබු ද:? ඔබතු(න්ලදට ශඩොලර් 

නැහැ; රුපියල් සාතව  නැහැ. ඔබතු(න්ලද සවිල්ලද ශ(ොක් : 

කරන්ශන්? ශ ෝඨද ය (හ (යද  යන්ශන් (ිඟන්: රදනප් ෂ 

(ැතිලතු(ද  වය පදශර්.  ක කන දව ශවන් න්   රීයන්න ඕනේ. 

(ිඟන්: රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ශ(ොක් : කශළේ? යුද්ධ්ය දිනුවද. 

යුද්ධ්ය දිනලද ්තු(ද ඉතිලහදසායට ්්  න් ද. අපි  ක  නැහැ  

රීයන්ශන් නැහැ. හැබැයි, (දනව ිඟමික  වැක  ප්ර ානවලදී දුර්වල 

න් ද. 2012දී අපට විරුද්ධ්ව (දනව ිඟමික  ශයෝනනදව්  

ශ නදවද. 201,දී  ශ නදවද. 2014දී  ශ නදවද. අන්රුදු තුන්  

පිට පිට අපට විරුද්ධ්ව ශයෝනනද ශ නදවද. 2012දී ්තු(ද 

ඡන්:යකට  වශේ සයි  රු කගදනදයකතු(ක ? 2012දී ්තු(ද 

ඡන්:යකට  වශේ, ආර්ථික සා බදධ්ක ්න ක සාදයි. ආර්ථික 

සා බදධ්කවලට මුහු  ශ:න්න බැරි ක සාද ්තු(ද ඡන්:යකට  වයද. 

:ැන් ශ  ආණ්ඩුව  යන්ශන්   පදශර්. පළමුවැක  අන්රුද්ශද්( 

්් සා  නදීරන්ශේ සා්විධ්දනය තරහ කර   තද. UN Human 

Rights Council ්ශ්  අපට විරුද්ධ්ව ශයෝනනදව්  සා (ත න් ද. 

  වදශේ( යුශරෝපද සා් (ය රීේවද, GSP සාහනය  ැන යිබ 

සාලකද බලන්න ඕනේ රීයලද. ලබන (දර්තුශේ  ශ(ොනවද ශවයි: 

:න්ශන් නැහැ, ්් සා  නදීරන්ශේ (දනව ිඟමික  කන්න්සාලය රැසාා 

න් ද(.  නමු  අපට පුළුවන්, නදතයන්තරය  ්් ක කටයුතු 

කරන්න. අපට පුළුවන් ශ   ය දීර්ඝ කදලයකට ශ වන 

ර(ශේ:ය් , හුසාා(  න්න ඉඩ්  හ:ද  න්න. ්ශහ( කශළො , 

තමුන්නදන්ශසාේලද  ක කශළො , තමුන්නදන්ශසාේලදට ඉදිරි අන්රුදු 

ශ:ක-තුන තුළ රට ඉදිරියට අරශ න යන්න පුළුවන්.  

ඔබතුත(න්ලද හැ( ්කට(, 'ශකොවිේ ක සාද' රීයනවද. හැ( 

්කට( ශහේතුව, ශකොවිේ. (( තමුන්නදන්ශසාේලදශ න් අහනවද, 

අසාල්වැන් ්ක රටකව  ශපෝලි  තිලශබනවද: රීයලද? ඉන්දියදශේ 

බඩු  න්න ශපෝලි  තිලශබනවද:? පදරීසාාතදනශේ ශපෝලි  

තිලශබනවද:? බ්ේලදශද් ශේ ශපෝලි  තිලශබනවද:?  ශ  අවට ්ක 

රටකව  ශපෝලි  නැහැ.  රු කගදනදයකතු(ක , ශකොවිේ වසා් ත 

කදලශේ   අයශේ විශද්  ව ක  වැඩි ශවලද.  (( ශ  : ත ටික 

රීයවන්න . 2019දී ඉන්දියදශේ Foreign Exchange Dollar 

Reserves US Dollars 424.9 billion. 2021දී   ක සශ(රිකදනු 

ශඩිදලර් බිලියන 612කට  ඉහළ නැේ ද.   රශට් විශද්  සා්චිත 

වැඩි ශවලද. බ්ේලදශද් ශේ US Dollars 32.41 billion.  ශ  

අන්රුද්ශද් US Dollars 44 billion; සශ(රිකදනු ශඩිදලර් බිලියන 

44යි. (ැශල්න්යදශේ 2019දී සශ(රිකදනු ශඩොලර් බිලියන 

10,.6,යි. ශ  අන්රුද්ශද් සශ(රිකදනු ශඩොලර් බිලියන106යි. ශ  

විසාාතර සතුළ  ලැයිසාාතුව (ද  ළග තිලශබනවද.   හැ( රශට්( 

විශද්  සා්චිත වැඩි ශවලද. 

ල්කදශේ විතරයි විශද්  සා්චිත අඩු ශවලද, ශපෝලි  වැඩිශවලද 

තිලශබන්ශන්. ශ කට ආණ්ඩුව ව  රීයන්න ඕනේ.  කට අපට 

කරන්න ශ:ය්  නැහැ. අපි ආණ්ඩුව බදරශ:නශකොට මිලියන 

2,000ක - 2000  million - ආ:දය(්  ්් ක බදර දුන්ශන්. :ැන් 

ආණ්ඩුශේ වැරැද්ශ:න්(   මු:ලින් මිලියන 800්  නැතිල කරශ න 

අපට ශ:ොසාා රීයනවද.  

ශ  අවසාාගදශේදී (( ගුරුවරුන්ශේ ප්ර ානය  ැන  රීයන්න 

ඕනේ. අශප් ආණ්ඩුව තිලබු ද න  2020 මුල් කදර්තුව තුළ 

ගුරුවරුන්ශේ ප්ර ානය විසා නවද. ශ(ොක:,  කට අව ය බිලියන 

,0යි ශන්; Rs.30 billion. අපි ආ:දය( මිලියන 1,000රීන් වැඩි 

කර   තද. ඉතිලන්, බිලියන ,0්  ශ:න ්ක ශ(ොක් :? 

විශ්රදමිකයන්ශේ දී(නදශේ අන්තිල( ශකොටසා  අපි කැබිනට් 

(ණ්ඩලශයන් අනු(ත කළද. ශ  ආණ්ඩුව  ක දුන්ශන්  නැහැ. 

407 408 



පදර්ලිශ න්තුව 

(( ඔබතු(දශ න් අහන්න ඕනේ. නනතදවට ශකොයි පැ තරීන් හරි 

සාහනය්  තිලශබනවද :?  ශකොයි පැ තරීන් හරි? සාහනය්  නැහැ. 

පදසාල් පද්ධ්තිලය අන්ල් ශවලද. ඉසාාපිරිතදලවල ශබශහ  නැහැ. 

රදජිත ශසාේනදර න (ැතිලතු(ද ශසාෞඛ්ය ස(තිල කදලශේ ශබශහ  මිල 

ශකොශහො(: තිලබුශණ්? ශසාේනක බිබිශල් ප්රතිලප තිලය ශ නැල්ලද 

ශබශහ  මිල පදලනය කළද. අ: (( website ්ශ්  :ැ් කද, 

සා(හර ශබශහ වල මිල න්යයට න්යයරීන් වැඩි ශවලද. ඉතිලන් 

ශකොයි පැ ශතන් : නනතදවට සාහනය්  තිලශබන්ශන්? නනතදවට 

ජීව  ශවන්න බැහැ, අතයව ය  දණ්ඩවල මිල වැඩිශවලද.  

අශන්  ්ක  රු කගදනදයකතු(ක , :ැන් ශ  රශට් මිල 
පදලනය්  තිලශබනවද :? (( අන්රුදු ,,්  තිලසාාශසාේ ශ  
පදර්ලිශ න්තුශේ (න්ත්රීවරයමන විධියට ඉන්නවද. (( න  :ැකලද 
නැහැ, ආණ්ඩුව්  ශ  විධියට මිල පදලනය අ හරින ශ:ය් .  ක 
ලේනදව් .   රීයන්ශන් ආණ්ඩුවට  ක පදලනය්  නැහැ රීයන 
්කයි, out of control. ශවශළ  (දෆියදව මිල පදලනය බ:දශ න 
කටයුතු කරනවද. (( ඔබතු(දශ න් අහන්න කැ(ැතිලයි,- 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු (න්ත්රීතු(ද, ඔබතු(දට තව විනදඩියක කදලය්  

තිලශබන්ශන්. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කගදනදයකතු(ක , (ට විනදඩි 20්  තිලබු ද.   ඔ් ශකෝ( 

්කතු කළද :? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ඔ් ශකෝ( ත(යි.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

(ට තව points ශ:ක් , තුන්   ඉදිරිප  කරන්න තිලශබනවද, 

 රු කගදනදයකතු(ක .  

(( අවසාදන ව ශයන් රනශයන් අහන්ශන් ශ(ච්චරයි. අපිට 

ඕනේ ශ වදට ස තර,  රු කගදනදයකතු(ක . අපි ශ  වද: විවද: 

කරලද වැඩ්  නැහැ. අපි ඔ් ශකෝ( පදර්ලිශ න්තුවට ්න්ශන් 

නනතදවශේ ඡන්:ශයන්. අ: මු:ල් ස(තිලතු(ද ශ   රු සා දශේ 

නැහැ. ශ වදට ස තර ශ:න්න ශකශන්  නැහැ. ශ  ප්ර ානවලට 

ක ල ස තර ඕනේ, official answers ඕනේ. (( :ැ් කද ්ක 

කදන්තදව්   website ්කක රීයනවද, "අශප් රට විමන නවද; 

අපි  ්් ක වි් කද න  ඉවරයි." රීයලද.   කදන්තදව රීයලද 

තිලබු ද, "නනතදව  ්් ක( වි් කද න  ඉවරයි, ්තශකොට  න්න 

ශකනද අප බලද  නීවි ශන්" රීයලද. ශ  වදශේ ශද්වල් 

සශහනශකොට ස තට( අපට ලේනයි. 

පදර්ලිශ න්තුශේ ඉන්න අපට  ලේනයි. ශ ක ආණ්ඩු 

ප් ෂශේ, විප් ෂශේ ප්ර ානය්  ශනොශවයි,  රු ශ හදන් ශසාේ(න්්හ 

රදනය ස(තිලතු(ද. [බදධ්ද රීමේ ] ශ ක ආණ්ඩු ප් ෂශේ, විප් ෂශේ 

ශ:ය්  ශනොශවයි. "ශසාෞ ද යශේ :ැ් (" වැඩ පිිබශවශළේ තිලශබන 

්ක ශපොශරොන්දුව් ව  ඔබතු(න්ලද ඉෂාට කර නැහැ.  ක ත(යි 

ස ත. (( කලින් රීේවද වදශේ නැවත  රනයට රීයනවද,  

නදතයන්තරය  ්් ක කගද කරලද ශ   ය reschedule කර 

 න්න රීයලද. ශ   ය reschedule කරශ න හුසාා(  න්න ඉඩ්  

 න්න. නදතයන්තරය  ්් ක ශහොිනන් ඉන්නවද න  

තමුන්නදන්ශසාේලදට  ක කරන්න පුළුවන්. නදතයන්තරය  ්් ක 

කැ තට ශපොල්ල වදශේ ඉන්නශකොට  ක කරන්න බැහැ.  ක 

ත(යි ල්කදවට තිලශබන ්ක( විසාුම(. අශප් රනය්  ආශවො  අපට 

ශ ක කරන්න පුළුවන්. නදතයන්තරය  සා(ග  නුශ:නු කළ හැරී  

පරි ත නදයකයන් අශප් පැ ශ  ඉන්නවද.  ක  ශලෝකය( 

:න්නවද. [බදධ්ද රීමේ ] යහ පදලනශේ ිඟටපු අය :ැන් ශ  විරුද්ධ් 
පදර් ාවය පැ ශ  ඉන්නවද. යහ පදලනශේ ිඟටපු අය විරුද්ධ් 

පදර් ාවය පැ ශ  පළමුශවක  ශප්ිබශේ ඉන්නවද.   ශ ොල්ශලො  

යහ පදලනශේ වැඩ කළ ශකොටසාාකදරශයෝ.  
 

 

සාාතුතිලයි,  රු කගදනදයකතු(ක . 
 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු දිශන්ෂා ගු වර්ධ්න ස(තිලතු(ද. 

 
[පූ. ද. 10.17]  

 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධන මහයේතා ධඅධයාපන අමාතය සහයේ 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ සභානායකුරමා  
(மாண்புமிகு தியனஷ் குைவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

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

 රු කගදනදයකතු(ක ,  මු:ල් ස(තිල  රු බැන්ල් රදනප් ෂ 

ස(තිලතු(ද 2022 අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිප  කරමින් අය වැය 

කගදව න්දු කළද.   අනුව 2022 වර්ෂශේ රශට් ආර්ථික 

කළ(නදකර ය හද සා්වර්ධ්න ක්රියද:ද(ය වදශේ( සාරල 

ක්රියද(දර්  තුිබන් රශට් ක ෂාපද:නය වැඩි රීමේ( සා හද   තද වූ 

්ඩිතර පියවරවලට (( පළමුශකොට සාාතුතිල කරන්න කැ(ැතිලයි.  

ශලෝක ආර්ථිකය ඉතද(  අ(දරුශවන් ිඟසා ඔසාවමින්   ත 

කරන බව ඔන්න්ශේ( සා්ඛ්යද ශල්ඛ්න ප්රකද  කරන පමනබි(ක න්ට,  

මු:ල් ස(තිලතු(ද 2022 වර්ෂය සා හද සට්ඨදන වීර්යශයන්,  

සට්ඨදන අය වැය්   රටට ලබද දීලද තිලශබනවද. :ැවැන්ත 

ස සාදහයරීන් අශප් රටට ිඟසා ඔසාවන්නට පුළුවන් (දර් ය ඉතද 

පැහැදිලිව ශ(යින් ශපන්නු  කරනවද. (ට ශපර කගද කළ විරුද්ධ් 

ප් ෂශේ ප්රධ්දන සා්විධ්දයකතු(ද ය  ය  අඩු පදඩුක  රීයලද 

තිලශබනවද.  

අඩු පදඩුක  ශනොශවයි, ඉතද පැහැදිලිව දීර්ඝ කදලයක න්ට  - 

වර්ෂය්  ශනොශවයි : ක ශ:ක තුන්  තිලසාාශසාේ - සදී ්න ය  ය  

අ් වල යගදර්ගය, නදසාාතිලකදර ක්රියද(දර්   ැන මු:ල් ස(තිලතු(ද 

අව්ක ප්රකද ය්  පදර්ලිශ න්තුවට හද රටට කරලද තිලශබනවද. 

 වද ක වැරදි කළ යුතුයි. ඔබතු(න්ලද කැ(ැතිල න්  , නැත   වද 

ක වැරදි කළ යුතුයි.  වද ක වැරදි රීමේ( සා හද  ත හැරී පියවර 

 ැන ්තු(ද ශයෝනනද කරලද තිලශබනවද. 

I just wanted to mention, Sir, I will quote from the 
Hon. Lakshman Kiriella's favourite institution, the IMF.  
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Real GDP Growth (Y-o-Y) 

ශ(ොක:, ශ  ක සාද අපට තිලශබන අවසාාගද වැඩි ශවනවද. ශලෝක 

ආර්ථික පමනබේ(රීන් හැමේ ිඟසා ඔසාවන අවසාාගදවකදී අශප් 

ආර්ථිකය අපනයන ප:න  කරශ න තිලශබන ත  වයන් (ත 

ශ(වර අය වැය ශල්ඛ්නශයන්  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද 

බලදශපොශරො තු ශවන න්යයට 2.6ක ආර්ථික වර්ධ්න ශේ යට 

 (න් රීමේශ  ඉල් කයට යන්නට න , අපට :ැඩි වි ාවදසාය්  හද 

කැපවී(්  තිලබිය යුතුයි. ශ  ආර්ථික පමනබේ( ල්කදවට සී(ද න්ණු 

ශ:ය්  ශනොශවයි.   බව ඉහත සා්ඛ්යද ශල්ඛ්නවලින් ඔප්පු 

කරනවද. අපට (තකයි අශප් නයග්රහ ය ශවලදශේ, අපට රට  දර 

ශ:න අවසාාගදශේ,  ්:ද තිලබුණු ත  වය විරුද්ධ් පදර් ාවශේ ප්රධ්දන 

සා්විධ්දයකතු(ද රීේවද. 2019දී අපට  දර දුන්ශන් න්යයට 2.2කට 

වැව ණු, කඩද :(න ල: ආර්ථිකය් . යහ පදලනය්  තිලබුශණ් 

නැහැ. යහ පදලනය කඩද වැටිලද ්ය ය( පදලනය්  බවට ප  

ශවලද තිලබු ද.  රු ල් ෂා(න් රීරිසල්ල (ැතිලතු(ක , ඔබතු(දට, 

අපට (තකයි. 

පදසාාමන දිනශේ (හද විනද ය  ැන ශතොරතුරු :ැනශ න 

කටයුතු ශනොරීමේ( පිිබබ  ව  රීව යු තන් කන්: රීයන ්ක  

අකැ(ැ ශතන් ශහෝ කන දව ශවන් වීදුරු කද(රශේ කණ් දඩිය්  

ඉසාාසාරහට  විඟල්ලද  බලන්න රීයලද ල් ෂා(න් රීරිසල්ල 

(ැතිලතු(දට (( රීයනවද. 

  (හද විනද යට, කඩද වැටී(ට කන්රු  ශනොව, මුළු රට්  

මුහු  දුන්නද. අ: අපට ශ(තු(න්ලද රීයනවද, යහ පදලනය්  

තිලබු ද රීයලද. ්තැක න් පසාාශසාේ ආර්ථිකය තව  ශහල්ලිලද 

වැශටන්න පටන්   තද. සා්චදරකයන්ශේ පැමිණී( අර්බු:යකට 

ප  න් ද. ිඟටපු අ (ැතිලතු(ද ශ((  රු සා දශේ ඉන්නවද. 

්තු(න්ලද ස සාදහ :රලද ආර්ථිකය යිබ ප   න්වන්න 

පුළුවන්ක( සතිල න් ද. නමු  ශ(යින් සතිල න්ණු :ැවැන්ත පමනබේ(, 

ශහල්ලී( අපි අ(තක කළ යුතු නැහැ.  2019දී අපට  දර දුන්ශන් 

්ශහ( කඩද වැටිච්ච රට් .  

 රු කගදනදයකතු(ක , 2020දී ශකොවිේ -19 වසා් තය ආවද. 

ශලෝකශේ අශන්  රටවල් වදශේ(   න්යවක අන්ශයෝ  හරහද අශප් 

ආණ්ඩුව  (න් කර තිලශබනවද.  නනදධිපතිල අතිල රු ශ ෝඨද ය 

රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ,  රු අග්රද(දතයතු(ද  අශප් නන වර( තුිබන් 

කටයුතු රීමේශ  හැරීයදව සතිල කළද. 2021 අ: වන විට  ශකොවිේ 

වසා් තය තව(  අප රටට බදධ්ද සතිල කරනවද. (( රීයවපු 

සා්ඛ්යද ශල්ඛ්න අනුව ශ  රීන් ශවමනට රීයන්න පුළුවන්:, ශලෝක 

ආර්ථිකය ශේ ශයන් වර්ධ්නය ශවමින් පවතිලනවද රීයලද? නැහැ. 

:ැනට මන(දන ශ:ක්  නැහැ. සශ(රිකද ්් සා  නනප:ය ශකෝග්රසාා 

(ණ්ඩලයට  විඟල්ලද ත(න්ශේ  ය සී(ද වැඩි කරන්න අවසාර 

  තද. ශ(ොකට:?   ශලෝකශේ ශපොශහොසා ( රට රීයන 

සශ(රිකද ්් සා  නනප:ය. ශ(තු(න්ලද රීයනවද, ්තු(න්ලදට 

පුළුවන් වක,  විඟල්ලද සාල්ලි අරශ න ්න්න. ශ වද විිඟළු කගද. 

පමන වය සාතිලශේ  ශලෝක බැ්මනශවන් ආවද. අපි  ඔන්න් ්් ක 

සාදකච්ඡද කළද. ශලෝක බැ්මනව  ්් ක සාදකච්ඡද කරන්න අපට 

රීන්( (ැිබක(්   නැහැ. ය  ය  අ් වලට ලබදශ:න ආධ්දර 

අඛ්ණ්ඩව ඉදිරියට ශ නයන්න    අයශේ සාහශයෝ ය අපට ලබද දී 

තිලශබනවද.   ක ශයෝජිතයන් නනදධිපතිලතු(දව  හමු ශවලද  වයද. 

්( ක සාද විප් ෂය නැතිල ප්ර ාන ශකශරිඟ වි ාවදසාය තබන්ශන් සයි, 

 රු කගදනදයකතු(ක ? රට කඩද වැටිලද, ්තු(න්ලදට ආණ්ඩුව්  

ලැශබයි රීයලද ්තු(න්ලද ිඟතදශ න ඉන්නවද.  

්තු(න්ලද 2020දී ශ(ොක් : රීේශේ? ්තු(න්ලද 

පදර්ලිශ න්තුශේදී රීේවද, ශකොවිේ -19 වසා් තය සා බන්ධ්ශයන් 

ආණ්ඩුවට කදශේව  සාහශයෝ ය ලැශබන්ශන් නැහැ රීයලද. 

්ශහ( රීේශේ ශ  විප් ෂය(යි. ආණ්ඩුවට ශකොවිේ වසා් තය 

කළ(නදකර ය කර  න්න බැරි ශවනවද, (හද විනද ය්  

ශවනවද රීයලද රීේවද. ්ය නය  ශ  නැද්: අපි? අපිට ්ය 

කළ(නදකර ය කර න්න පුළුවන් න්ශණ් නැද්:? ්ශහ( පුළුවන් 

වී( ක සාද ආර්ථිකය යිබ ප   ැන්වී( ආර   ශවලද නැද්:? ්( 

ක සාද විප් ෂය කලින් කලට  ත(න් ශතෝරද   තද වූ මිගයදවන් 

පසාාශසාේ ශ ොසාා ආණ්ඩුව කඩද වැශටනවද රීයන ්ක ශපන්වමින් 

ජීව  ශවන්න ත(යි, ශද් පදලන ව ශයන් ස සාදහ :රන්ශන්. 

රටට, නනතදවට තිලශබන ආ:රය්   ැන ශ(තු(න්ලද නදතිලක 

ව ශයන් කල්පනද කරනවද රීයද (ද ිඟතන්ශන් නැහැ. ්( ක සාද 

අධිෂාඨදනශයන් 2022 හරහද  (න් කරන්න අපි බලදශපොශරො තු 

ශවනවද.  

(( වැඩිපුර ශේලදව  න්ශන් නැහැ.  රු කගදනදයකතු(ක , 

ශ(වර අය වැය; මනඩද :රුවන්, රීරි ශ:න (ේවරුන්, වැඩිිඟටියන් 

සතුළු සා(දනය්  වින්න් රැකබලද  තයුතු න්යවක ශකොටසාා ශවත 

පූර්  අවධ්දනය ශයොමු කරන ල: අය වැය් . අන්ශයෝ ද (ක 

කදල පරිච්ශේ:යක න්  , ශ  කටයුතු ඉෂාට කර තිලශබනවද.   

වදශේ( රශට් විවිධ් ක්රියදකදමේ ආර්ථික බලශේ යන්ට රීන් 

කලකට  වඩද ්කවර වැඩි වටිනදක(්  ශ න ශ:න ප්රතිලපද:න 

අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ශවන් කර තිලශබනවද.   

බල ් තිල සාමීකර ය   වදශේ( ත(යි. රශට් ආර්ථික 

ක්රියදවලියට සාහනය්  ශ:න ක ෂාපද:න ක්රියදවලිය  ් තිල(  

කරන්න න ,   සා හද අඛ්ණ්ඩ සාැපයු(්  ලබද  ත හැරී 

බල ් තිල ආශරෝප ය්  අව යයි.   අතර( පරිසාර ිඟතකදමී 

සූර්යය  ් තිලය, මනළ් බලය, අවක  නලවිදුලිය ආදී ප්ර වයන් 

ශකශරිඟ -සාාව දව ධ්ර්(යදශේ :දයද: සතිල රට්  හැටියට-  (ේත 

කදලශේ  පුළුල්( ආශයෝනන සතිල අය වැය්  බවට ශ(ය ප  කර 

තිලශබනවද.  

  විතර්  ශනොශවයි, ශ්රී ල්කදව පුරද සතිල ග්රද( ශසාේවද වසා  

14,021ට( -සතුරුකරශේ ශප්දුරු තුඩුශේ ඉ ලද :මනණුකරශේ 

ශ:න්න්:ර තුඩුව :් වද වන සාේ( ග්රද( ශසාේවද වසා(කට(- ්ක( 

ප්ර(ද ශයන් ප්රතිලපද:න සාලසාද දී තිලශබනවද.   වදශේ( පළද  

පදලන ශකොට්ඨදසාවල කන්රු දින්න , කන්රු පැරදී න්ටිය , 

(න්ත්රීවරුන් අඩුශවන් ප  ශවලද න්ටිය , විරුද්ධ් පැ ශතන් දිනපු 
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  2019 2020 2021 
(Projection) 

2022 

(Projection) 

World Output 2.8 -3.2 5.9 4.9 

Advanced Econo-
mies 

1.6 -4.6 5.2 4.5 

United States 2.2 -3.5 6.0 5.2 

Euro Area 1.3 -6.5 5.0 4.3 

Japan 0.0 -4.7 2.4 3.2 

United Kingdom 1.4 -9.8 6.8 5.0 

Emerging Market 
and Developing 
Economies 

3.7 -2.1 6.4 5.1 

Russia 2.0 -3.0 4.7 2.9 

China 6.0 2.3 8.0 5.6 

India 4.0 -7.3 9.5 8.5 

Brazil 1.4 -4.1 5.2 1.5 

ASEAN 4.9 -3.4 2.9 5.8 



පදර්ලිශ න්තුව 

(න්ත්රීවරුන් න්යල්ලට  ්ක( ප්ර(ද ශයන් (හ 

 දණ්ඩද දරශයන් ඍජු ප්ර:දන ලබද ශ:න අය වැය්  බවට ශ(( 

අය වැය ප  කර තිලශබනවද. ශ(වැක  ශයෝධ් පියවර්   ැනී( 

සා බන්ධ්ව  රු මු:ල් ස(තිලතු(දට සාාතුතිලවන්ත විය යුතුයි.  

ශ   ් තිලය ශකිබන්(  (ට ශයො:වද නදතිලක ක ෂාපද:නය වැඩි 

කරන්න, ජීවන සපදය (දර්  වැඩි කරන්න, විවිධ් කටයුතු සා හද, 

(හනනයදශේ ්දිශන:ද කටයුතු සා හද ශයො:ද  න්න පුළුවන් අය 

වැය්  ඉදිරිප  කර තිලශබනවද. විරුද්ධ් ප් ෂශේ (න්ත්රීවරශය්  

නැන්ට  "ආණ්ඩුව ප්රනදතන්ර විශරෝධීයි" රීයද රීයනවද න ,   

 ැන (( :න්ශන් නැහැ. ්තු(න්ලදශේ ප් ෂය අපට   කදලශේ 

ශ(ශහ( සාැලමනශේ නැහැ.  

 රු කගදනදයකතු(ක , අ: රශට් හැ( ශකොට්ඨදසාය් (, හැ( 

නන ශකොට්ඨදසාය් ( වදශේ( ශසාෞඛ්යය, අධ්යදපනය වැක  ් ශෂේර 

න්යල්ල සා පූර් ශයන් ආවර ය වන පරිදි :ැවැන්ත 

ආශයෝනනය්  ශ  තුිබන් කර තිලශබනවද. අශප් රශට් ්්  

වි දලත( නයග්රහ ය්  ත(යි කෘක කර්(ය.   වදශේ( ශසාෞඛ්යය 

හද අධ්යදපනය ත(යි අශප් රශට් තිලශබන අශන්  ශලොමන( 

නයග්රහ යන් වන්ශන්.   රීන්( ් ශෂේරයකට ප්රතිලපද:න 

සාැලසීශ දී රීන් අඩුව්  කරලද නැහැ. පළමුවැක  වසාශර් -

ප්රදගමිකශේ- න්ට වි ාවවි:යදලය :් වද වන අධ්යදපනශේ සාේ( 

් ශෂේරයකට( අව ය මූලය ප්රතිලපද:න ලබද දීලද තිලශබනවද.   

ශ ොල්ලන් න්ටියද න , ගුරුවරුන්ශේ වැව ප් විෂ(තදව විසා නවද 

රීේවද. ශ  ප්ර ානය 1994 ඉ ලද  තිලබු ද.  

  ශ ොල්ලන්ශේ ආණ්ඩු ආවද,  වයද. අපි (ැරිලද ඉපදුශණ් 

නැහැ ශන්.   අයශේ ආණ්ඩු ආවද,  වයද. යහ පදලනයමන  

තිලයද  තද. ප්ර ානය විසාුමවද:? නැහැ. මු:ල් ස(තිලතු(ද ශයෝධ් 

මු:ල් ප්රතිලපද:නය්  හරහද ශ  විෂ(තදව හ(දර කරලද ඉතද( 

වැ:  , ඉතිලහදසාශේ අ(තක ශනොවන ත  වය්  අධ්යදපන 

් ශෂේරශේ විදුහල්පතිලවරුන්ට සාහ ගුරුවරුන්ට ලබද දී( සා හද 

රුපියල් බිලියන ,0්  ශවන් කර තිලශබනවද. ්ය ශකිබන්( තිලශබන 

ප්රතිලපද:නය්  ප( යි. (ශේ මිර ල් ෂා(න් රීරිසල්ල 

(න්ත්රීතු(දට (( රීයනවද, අධ්යදපනය ශවනුශවන් ්තු(ද තව  

බිලියන   නදව්  පළද  සා ද හරහද ශවන් කර තිලශබන බව. 

්තශකොට, අධ්යදපනය ශවනුශවන් ශවන් කළ මු:ල මුළු අය 

වැශයන් න්යයට 7.2 ඉ් (වද තිලශබනවද.  රු කගදනදයකතු(ක , 

තව  ් ශෂේර   නදවරීන්, විශ ේෂශයන් ිෂෂයයන්  (න් කරන 

විවිධ් ශපෞද් ලික ශසාේවද පහමනක  සා හද, වේන් රග සා හද, මනඩද 

බසාා රග සා හද ශවන( මු:ල්  ශවන් කර තිලශබනවද.   පිිබබ ව  

(( සාාතුතිලවන්ත ශවනවද. ශ(ොක:, ශ  අර්බු:කදමේ කදල 

පරිච්ශේ:ශේ ශසාෞඛ්ය නීතිල මේතිලවලට  රු කරමින් අපි   කටයුතු 

කරන්න ඕනේ. ්ශසාේ ශසාෞඛ්ය නීතිල මේතිලවලට  රු කරමින් කටයුතු 

රීමේශ දී ප්රවදහන අ් වලට අතිලශර්ක වැය්  :රන්න ශවනවද. 

මු:ල් ස(තිලතු(ද   බව පිිබශ න තිලශබනවද. ්තු(ද   සා හද 

ශවන( මු:ල් ශවන් කර තිලශබනවද. ්( ක සාද, ශ  වැ:   

අවසාාගදශේදී  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද අධ්යදපනය ශවනුශවන් 

ශෙතිලහදන්ක සාාගදනය්  ලබද දී තිලශබනවදය රීයද (ද සාටහන් 

කශළො , ්ය ඉතද( ක වැරැදියි. It is a historical milestone in the 

education sector of Sri Lanka. අපි ්තැනට හැරිලද තිලශබනවද. 

නනදධිපතිලතු(දශේ "ශසාෞ ද යශේ :ැ් (" වැඩ පිිබශවළ තුිබන් 

:ැනුශ(න් සා(න්විත අවක  පර පරදවකට රට හැශරන්න අව ය 

න්යවක ආශයෝනනයන් යිබ සතිල කර තිලශබන බව ශ(( අය වැය 

ශල්ඛ්නය සා බන්ධ්ශයන් කගද කරනශකොට (( විශ ේෂශයන් 

රීයන්න ඕනේ. ්( ක සාද ප්රදගමික සාහ ද්විීරයික පදසාල්, 

වි ාවවි:යදල අධ්යදපනය, වෘ ීරය අධ්යදපනය, රසරසාාග අධ්යදපනය 

සාහ නව තද් ෂ  අධ්යදපනය ශවනුශවන්,   වදශේ( :හ  

අධ්යදපනය ශවනුශවන්: ්ශලසා( මු:ල්  ශවන් කර තිලශබනවද. 

අනද ත පරපුර වන අශප් :රුවන් ශකශරිඟ වි දල ආශයෝනනය්  

ශ  (න්න් කර තිලශබනවද. කන්රුන් ශහෝ  රු (න්ත්රීවරශය්  ්ය 

නැහැ රීයනවද න , ත(න්ශේ ශ :ර ඉන්න :රුවන්ට  

කරන්ශන් අපහදසාය්  රීයන ්ක (( රීයන්න ඕනේ. 

පදසාල් විවෘත කරලද තිලශබනවද. ඔ් ශතෝබර් (දසාශේ 
21වැක :ද ශසාෞඛ්ය නීතිල මේතිලවලට අනුව පදසාල් ආර   කළද. 
ඔ් ශතෝබර් (දසාශේ 1වැක :දයින් පමනව ත(යි පදසාල් විවෘත 
කරන්න පුළුවන්ක( ලැබුශණ්. මුලින්( ප්රදගමික පන්තිලවලින් 
පදසාල් ආර   කළද. 

240,000්  ගුරුවරු ශ:වතදව්  ්න්න  කර තිලශබනවද. 

ගුරුවරුන්ට ්න්නත ලබද දීලද ත(යි පදසාල් පටන්   ශ . අ: 

වනශකොට පදසාල්වල ඉහළ පන්තිල න්යල්ල විවෘත කරන්න අපිට 

පුළුවන්ක( ලැබිලද තිලශබනවද. ඉදිරි සාතිලශේ අපි පදසාල්වල 

අශනමන  ශශ්රේණි  ආර   කරනවද,  රු කගදනදයකතු(ක .   

ක සාද අපි කන්රු  සාතුව  ශවන්න ඕනේ, ශ  ශ:ොර වැසාාශ(න් 

පසාාශසාේ, after the lockdown, the schools have opened. 

Irrespective of political priorities, we stand for our 

children who are going to school. They will be going 

through school and going up the ladder to enter the future 

across the universities and other areas that are being 

opened and facilitated.  

මනඩද ශ:ය්  අල්ලදශ න ්ය (හද බර්  හැටියට ශපන්වන 
විරුද්ධ් ප් ෂය ශ  න්ද්ධිය ක සාද තව  අසාදර්ගක න් ද. 
්තු(න්ලද රීේවද, අපිට ශ  ගුරුවරු ශවනුශවන් ශ වන්න සාල්ලි 
නැහැ රීයද. අපි සාදකච්ඡද කරමින් ශකොටන්න් ශකොටසා ්( මු:ල 
ගුරුවරුන්ට ශ වන්න ස සාදහ :ැරුව  ඔන්න්  කට ්කග න්ශණ් 
නැහැ.  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද ශ  අවසාාගදශේදී  රු සා දවට පැමි  
න්ටිනවද. (( යිබ  ්( කදර ය  සා හන් කරනවද. ශකශසාේ ශහෝ 
ශ  :ැවැන්ත මු:ල ගුරුවරුන් ශවනුශවන් ශ(වර අය වැශයන් 
ලබද දීලද තිලශබනවද.   තර  ඓතිලහදන්ක අවසාාගදවකට අපි 
පැමිණියද( විප් ෂය යිබ  අහනවද, ශ(ොක් : අපි කර 
තිලශබන්ශන් රීයද.  

 රු කගදනදයකතු(ක , අශප් ක කරු ස(තිලතු(ද ශ  
අවසාාගදශේදී  රු සා දශේ ඉන්නවද. නමු  (( ශ  අවසාාගදශේදී 
න්ිඟප  කරන්න ඕනේ, ්:ද විප් ෂය ශ  වදශේ( නැන්ටලද ශ  
පදර්ලිශ න්තුශේදී රීයපු කදර ය් . ශකොවිේ වසා් තය ක සාද 
මික මනන් ල් ෂ   නකට ර් ෂද නැතිල වනවද, වැඩ ශපොළවල් 
වහනවද, :හසාා   න්  ශහට-අක ද්:ද වනශකොට ර් ෂදවලින් 
්ිබයට :(නවද, ්තශකොට   අයශේ ර් ෂද නැතිල වනවදය රීයද 
විප් ෂය ්:ද පදර්ලිශ න්තුශේදී රීේවද. නමු  (( රීයන්න ඕනේ, 
ර් ෂද ල් ෂ   න්  නැතිල වී( වළ් වන්න ක කරු 
අ(දතයවරයද හැටියට (ට ්:ද (ැදිහ  ශවන්න පුළුවන්ක( 
ලැබුණු බව. නනදධිපතිලතු(දශේ, අ (ැතිලතු(දශේ වදශේ(  රු 
බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ප්රමුඛ් Taskforce ්ශ්  සාහදය  
ලැබු ද. අපි ශරපද් ක ක  -හද පුතුන්, වෘ ීරය සාමිතිල, ක කරු 
අ(දතයද් ය- ්කගතදවකට ආවද, රීන් ශකශනමන ර් ෂදවලින් 
ඉව  කරන්ශන් නැහැ රීයද. අශප් ආණ්ඩුව වැඩ කරන නනතද 
ිඟතකදමී ආණ්ඩුව් . ක ෂාපද:නය යිබ ර(දනුූලලව පටන්  මු 
රීයද අපි ්කගතදවකට ආවද.   අනුව ත(යි ්( ශරපද් ක ක 
 වවිමන( සාදර්ගක න්ශණ්. ඔබතු(න්ලද ්:ද  රීේවද, ල් ෂ   න්  
මික සාාමන ර් ෂදවලින් ්ිබයට :(නවද රීයද. ශ(ොක:, ඔබතු(න්ලද 
බලන්ශන් ශපොශ  ගුරු හැටියට නයදය විතරයි, යගදර්ගය 
ශනොශවයි. ඉන්දියදශේ ල් ෂ   න්  මික සාාමන ්ිබයට : (ද, 
factories වහලද. නමු  ශ්රී ල්කදවට ්වැක  ත  වයකට 
පරිවර්තනය ශවන්න අපි ඉඩ තැබුශේ නැහැ. (දන්කව රුපියල් 
14,200ක අව( ශ වී(්  ශ :ර න්ටිය  ඔන්න්ට ලබද දුන්නද. 
ක කරු ස(තිලතු(ද ඔන්න්ට   ආර් ෂදව ලබද දීලද තිලශබනවද.  
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  වදශේ( ක ෂාපද:නය පටන්   තද. Specially, the apparel 

sector started to re-orient and re-export.  ක අ(තක කරන්න 

්පද. ඔබතු(න්ලද රීේවද අපට රීන් ශ:ය්  පිටරට පටවද  න්න 

බැහැ රීයලද. (ශේ මිර  රු (න්ත්රීවරුක , අපි විතර්  ශනොශවයි, 

ශලෝකශේ කන්ශට්නර්  (නද (නය ස ිඟටියද. (තක නැද්:? 

නැේ  (නද (නයට කන්ශට්නර්  පටවන්න බැරි ත  වය්  

ශලෝකශේ තිලබු ද. අ:  සා පූර්  ශවලද නැහැ. ඔබතු(න්ලද ශ  

 රු සා දවට සවිල්ලද කගද කරනවද  සයි, ශ්රී ල්කදවට අරක 

කරන්නට බැරි, ශ ක කරන්නට බැරි රීයලද.  

ශ  ශවනශකොට රබර් මිල නැගලද තිලශබනවද.  රු ල් ෂා(න් 
රීරිසල්ල (න්ත්රීතු(දශේ  ( පැ තට  වයද න  රබර් මිල නැගපු 
්ක  ැන   මු රීයයි. Telephone call ්ශකන් ආපු පණිවිඩය 
 ැන ශනශවයි     වල කදන්තදවන් රීයන්ශන්. රබර් රීරි කපලද 
අපට :ැන් ආ:දය( ටික්  වැඩියි රීයලද රීයන  (න් අශනමන  
ද්රවයවල මිල  වැඩි කර  ැනීශ  ස සාදහය්  ශ  අය වැය 
ශල්ඛ්නශයන් අපිට  ලබද දීලද තිලශබනවද රීයනවද.   

  වදශේ( අශප් මිර රටවල්  ැන සා හන් කළද. අපි  ්් ක 
ඔ් ශකෝ( අ(නදපයිවක. අපි  ්් ක අ(නදප න  ඉන්දියදශවන් 
අපිට ්න්න  ලබද ශ:යි:? ්න්න  ශනොමිලශේ  ලබද දුන්නද; 
මු:ලට  ලබද දුන්නද ඉන්දියදව සතුශළේ ශකොවිේ අර්බු:ය වනතුරු. 
  වදශේ( චීනය ්න්න  ප්ර(ද ය්  ලබද දුන්නද. රුන්යදව 
"සාාපුට්ක ්  - වී" ්න්නත ලබද දුන්නද. සශ(රිකදව ලබද දුන්නද. 
යුශරෝපය හද නපදනය ලබද දුන්නද. ඉතිලන් ඔබතු(න්ලද රීයනවද 
අපිට නදතයන්තරව මිරයන් නැහැයි රීයලද. ශ  වදශේ ශබොරු 
කන්රු සා හද : රීයන්ශන්? රුන්යදව, නපදනය, (ැ: ශපරදි  වැක  
රටවල ආර්ථික  ් තිලය ලැබු ද.   වදශේ( විවිධ් රටවල (හ 
බැ්මන, ශ්රී ල්කද (හ බැ්මනව සා(ග  මූලය අවශබෝධ්ය්  සතිලව 
කටයුතු කළද. රීන්( රටක වි ාවදසාය නැ න  ශ(ශහ( කටයුතු 
කරන්ශන් ශකොශහො(:? අශපන් අහනවද,  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද 
පැහැදිලි කළද, ඔබතු(න්ලද සාවන් දුන්නද. නමු  ඔබතු(න්ලද 
රීයන්න කැ(ැතිලයි,  අශප් රටට ශ ක කරන්න අ(දරුයි රීයලද. 
විශද්   ය ශකශරිඟ තිලබුණු :ැවැන්ත බර අඩු කර ශ නයද(ට 
රනශේ ප්රතිලප තිල හැටියට කල්පනද කර තිලශබන ක සාදයි ශ  වැඩ 
පිිබශවළට අපි අවීරර්  න්ශණ්. ඔබතු(න්ලද   ශවනුවට රීයන්න 
හ:න්ශන්, අපට රට කරශ න යන්න බැහැ රීයලද. Sri Lanka is 
making use of all financial instruments available to us. We 
did not invent any of these, my dear Friends. They existed 
around the world. Various countries have used them under 
different conditions. We will use financial instruments such 
as swaps, bonds, barter, FDI and joint ventures, if they are 
available to us, without hesitation, instead of heavy 
borrowings, but under certain conditions that we will stick 
to. That is what we have stated.  

විප් ෂය තව  ශබොරු රීේවද, විශද්   ය වදරික ශ වන්න 
බැරි ශවනවද රීයලද.  ක ත(යි (( සහුශේ? ්ශහ( ශ වන්න 
බැරි න් ද:? නැහැ, අ: :් වද ඔ් ශකො( ශ ේවද. :ැන් රීයනවද, 
අශප් ඉතිලරිය තිලශබන්ශන් රීයලද. අපි  ය ශ වලද තිලශබන බව 
සාතයය්  හැටියට ඔබතු(න්ලද පිිබ න්න ඕනේ.   වදශේ( මු:ල් 
ස(තිලතු(ද   වි ාවදසාය සතිලව ත(යි, ඉදිරිශේදී  අශප්  ය 
ශ වන්න පුළුවන්ක( ශකශරිඟ ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශේදී 
වි ාවදසාශයන් යුතුව සා හන් කශළේ.  

(ශේ මිර හර්ෂ : න්ල්වද ිඟටපු ස(තිලතු(ද සා හන් කළද, 
විශද්  රැරීයදවලින් ලැශබන සාල්ලි අපි සකසාා තිලයන්න හ:නවද 
රීයලද.  වද ල්කදවට ලැශබනවද න ,  වද ශ්රී ල්කදශේ ආර්ථිකය 
හද විශද්  වික (ය බවට පරිවර්තනය ශවනවද. "විශද්  වික (ය 
නැහැ" රීයන කගදව ්ක පැ තරීන් රීයමින් අශන්  පැ ශතන් 
රීයනවද, විශද්  වික (ය ලැශබන ශ:යින් ශ වද ශ වන්න හ:නවද 
රීයලද.  

Sri Lanka has honoured all foreign debt payments that 
were due within the past two years, amidst the COVID 
crisis and misleading false statements by the Opposition. 
Irrespective of what the Opposition is saying, we have 
fulfilled our financial obligations and won the trust of the 
international financial agencies that we are managing 
under the present circumstances and amidst all these 
problems, without going into any kind of a sovereign 
default. This House remembers what you all were saying.  
You all were predicting that we  would be going into a 
sovereign default. How many times you all have repeated 
that  in the House. Why are you all behaving like this?  

In a national crisis, all of us must protect our citizens, 
our country and our economy, and not just reasons to 
oppose.  

 රු කගදනදයකතු(ක , (( ිඟතනවද, ශ  ක සාද අ: වන විට 

ශලෝකශේ නයදයද (ක ආර්ථික වි ාශල්ෂ  විශ ේෂඥයින්ශේ 

සපශ:සාා න්යල්ල අසාදර්ගක බවට බවට ප  ශවලද තිලශබනවද 

රීයලද. (ශ   ්් ක සා(හර විට (ශේ ිඟත මිර ිඟටපු 

අග්රද(දතයතු(ද ්කග ශවයි. (හනන ්් සා  ශපරමු  හැ( :ද( 

"ශපොශ  ගුරුවද:ය" ප්රතිල් ශෂේප කළද. ්ය ශහළද :ැ් කද. (( 

කලින් රීේවද වදශේ, ශලෝකශේ දියුණු යයි රීයන ආර්ථිකයනු  

අ: ශකොවිේ-19 වසා් තය ක සාද අ(දරුශේ වැටිලද තිලශබනවද. 

පමන වය (දසාශේ සශ(රිකද ්් සා  නනප: ශසාශනට් සා දව වින්න් 

 ය සී(දව වැඩි කළද. You will agree.   වදශේ( අශන්  

රටවල්   විධියට( ආර්ථිකය සා බන්ධ්ශයන් ශවන:ද වදශේ ්ක 

නයදයද (ක-  

There is no static formula. This is what you all in the 
Opposition and we have to think. This is what the Hon. 
Minister of Finance has very clearly stated.  We know 
that, from both sides-from the Right to the Left, all the 
theories have been worked out today in order to achieve 
the progress and protection that each society wants in this 
crisis because we have never faced this kind of a crisis 
before.  

ශලෝක යුද්ධ්ය්  ආවද, ඉවර න් ද. නමු , ශලෝක යුද්ධ්ය්  

ශනොශවයි, මික සාා ජීවිත පිිබබ  අවික  ාචිත දවය්  :ැන් 

තිලශයන්ශන්.  

(( (ශේ කගදව අවසාන් රීමේ(ට ( ශතන් ශ  ටික  රීව 

යුතුයි. අපි ශ(ොන ආර්ථික නයදශේ ශපොශ  ගුරුවද:වලට ශ ොදුරුව 

න්ටිය , ්යින් මිදුණු යගදර්ථික වැඩ පිිබශවළට අවීරර්  ශවන්න 

ඕනේ බව ත(යි ශ(වර අය වැය ශල්ඛ්නය අනුව ශපශනන්ශන්. (( 

කලින් රීේවද වදශේ ශ   ැන තවදුරට  සා හන් කරන්න ඕනේ. 

ග්රදමීය ආර්ථිකශේ, ශද්ය ය ආර්ථිකශේ  ් තිල(  දවය සතිල 

කරන්න  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද ශ(වර අය වැය ශල්ඛ්නශයන් මූලය 

ප්රතිලපද:න ශවන් කරලද තිලශබනවද. The rural economy will be 

the forerunner of the national economy. We are not going 

against the private sector. We are not going against any other 

sector. Hon. Minister of Finance has agreed to revive the 

rural economy and given an assurance even to the co-

operative sector.  

අශප්  රු (න්ත්රීතු(ද රීේවද, ඔබතු(න්ලදශේ ආණ්ඩුව අශප් 

පළද වල ශහොිනන් වැඩ කළද රීයලද. (( ්තු(දට සාාතුතිලවන්ත 

ශවනවද. පමන වය කදලශේ( අශප් පළදශ   ය ශ වද  න්න බැරිව 

අසාර ව සාමුපකදර ග්රදමීය බැ්මනවල රුපියල් ශකෝටි   ක න් 
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පදර්ලිශ න්තුව 

මු:ල් තැන්ප  කරපු අිඟ්සාක  ැමි නනතදවශේ   මු:ල්   අයට 

නැතිලව  වයද. The Central Bank did not act.   The Central Bank 

failed to act in terms of some of the finance companies. This 

is why they were collapsing. Before they collapse, the 

necessary steps have to be taken. Otherwise, we have to 

reimburse what has been lost.  

 රු මු:ල් අ(දතයතු(ද    ය සා පූර් ශයන්( යිබ ශ වද 
:ැමී(ට හද සාමුපකදර අ් ශේ,-  රු කගදනදයකතු(ක ,  දල්ශලන් 
්හද සාමුපකදර සා්     නදවක : ්ශසාේ තැන්ප  කරපු මු:ල්   
අයට අිඟමි ශවලද තිලශබනවද.   න්යවක ශ:නදට   වි ාවදසාය සතිල 
කරලද තිලශබනවද. අවසාදනශේ දී පමන වය ආණ්ඩුව වැඩ වරද්:ද 
  ශ  (හ බැ්මනශේ (හ ශහොරක( ක සාදයි.  ශකන් ත(යි පමන වය 
ආණ්ඩුව ආපු  (න්, වැඩ වරද්:ද   ශ . මු:ල් ස(තිලතු(ද අය 
වැය කගදශේ රීයනවද. (ශේ මිර රීරිසල්ල (න්ත්රීතු(දට  ක 
(තක නැහැ, (හ බැ්මනවට න්ද්ධ් ශවච්ච ශද්.  ක ත(යි ආර්ථිකය 
කැළඹී(කට ල්  කරපු කදර දව. පමන වය රනය සා(ග ශ්රී ල්කද 
(හ බැ්මනශේ (හ ව්චදවට මුල් න්ණු පර්ශපචුශවල් ශෙෂමේසාා න(ැතිල 
සා(ද ( අයගද ශලසා මූලය ව්චද සාහ තව සපයද      හැ( 
සාතය් ( යිබ  දණ්ඩද දරයට ලබද  ැනී(ට අය වැය 
ශල්ඛ්නශයන් ප්රකද  කළද.  

්ය ඉතද( වැ:  . ්ය තව( හ(දර නැහැ. ්ිඟ මුල්  වය තැන්, 
්ය ශකශසාේ විිඟදී  වයද: රීයද ශසාොයද බලන්න ඔබතු(න්ලදශේ (හ 
බැ්මනශේ ිඟටපු අධිපතිලතු(ද තව( ල්කදවට ්න්ශන් නැහැ.  , 
ඔබතු(න්ලදශේ මුදුන්(ල්කඩ. (හ බැ්මනශේ ඉහිබන්( තැබූ 
ශකනද. ඔහු ශකොයි රශට් හැ් වලද ඉන්නවද: රීයද අපි :න්ශන් 
නැහැ. ඔබතු(න්ලද :න්නවද ශකොයි රශට්: හැ් වලද ඉන්ශන් 
රීයලද. (( ඉතද( ඕනේකමින්   ටික සා හන් කශළේ සයි? අශප් 
(හ බැ්මනවට ්වැක  (හද විනද ය්  න්දු ශවනවද බලන් ිඟටපු 
ආණ්ඩුව්  ත(යි ඔබතු(න්ලදශේ ආණ්ඩුව. අ: ඔබතු(න්ලද 
සවිල්ලද කගද කරන්ශන් මූලය සාදධ්දර ක(  ැනයි.  

 රු කගදනදයකතු(ක , (ශේ කගදව අවසාන් කරමින්,  රු 
මු:ල් ස(තිලතු(ද ,   වදශේ( විප් ෂශේ  රු (න්ත්රීතු(න්ලද  
න්ටින ශ  අවසාාගදශේදී අවධ්දනය ශයොමු කරන්න කැ(ැතිලයි, I 
wish to bring to the notice of the House the latest findings 
of Prof. David Card, 2021 Nobel Prize Winner in 
Economic Sciences. He and his colleagues’ research work 
has established that the minimum wage helps create more 
jobs, more economic power and more purchasing power. 
These new findings are definitely and totally contrary to 
the established economic dogmas. That is why we do not 
want to trust or encourage “the potheguru wadaya”. 

ශ  අව( ආ:දය  (දර්  පිිබ ක මින් ත(යි අපි ඉදිරියට  (න් 
කරන්ශන්. අශප් අඩු( ආ:දය  ලබන, අ(දරුශවන් ජීව  වන 
නනතදවශේ ප්ර ානයට මනවිශ ේක ව අවධ්දනය ශයොමු කරන්න ශ  අය 
වැය ශල්ඛ්නශේ    ස සාදහය ඉතද පැහැදිලිව ශපන්නු  කර 
තිලශබනවද.  කට අපට ්කතු කළ හැරී තව  සාේ(  ් තිලය් ( 
ඉදිරි කදලශේ ්කතු කරන්නට ඕනේ. ශ(ොක:, අඩු ආ:දය  ලබන 
නනතදව ත(යි ශ  වැඩි( පීඩනයට මුහු  ශ:න්ශන්.   වදශේ(, 
අනද ත ශ්රී ල්කදව ශවනුශවන් කෘක  කර්(දන්තයට, වදරි 
කර්(දන්තයට :ැවැන්ත ආශයෝනනය්  අය වැය ශල්ඛ්නශයන් 
ලබද දී තිලශබනවද. ශ ොවි නනතදවට ලබද ත හැරී වැඩි ආ:දය  
(දර්  සතිල රීමේ( සා හද පමන වය කදලශේ( සාාගදවර මිල වැඩි 
රීමේ(්  කළද.   තුිබන් ඔන්න්ශේ ආ:දය  (දර්  වැඩි න් ද. අපි 
සාාව දව ධ්ර්(ය ප්රතිල් ශෂේප ශනොකරන, අශප්  ශ  න්ට ග්රදමීය 
ආර්ථිකය යිබ ප   ැන්ශවන :ැවැන්ත ස සාදහයකට අවීරර්  
ශවමු.     

අය වැය ශල්ඛ්නය පිිබබ ව විවද: කරන ශ  අවසාාගදශේදී  

සා(සාාත අය වැය ශ:සා බලන ශලසා ,  ශපොඩි ශපොඩි කේලි 

අල්ලදශ න ශහෝ ්දිශන:දට ලැශබන ප්රවෘ තිල රීිඟපය්  

අල්ලදශ න විරුද්ධ් ප් ෂය ශ  ආණ්ඩුශේ ශද් පදලන හද 

ආර්ථික කළ(නදකර ය ශ(ශලසා විශේචනයට ල්  කරන්නට 

නැඟී න්ටී(  ැන කන දව  ශවනවද.   වදශේ( ශ((  අය වැය 

තුිබන් ශපොදු නනතදවශේ පැ ශතන් ලබද ශ:න සාහන  පිිබබ ව  

රීයවද බලන ශලසා යිබ  ඉල්ලී(්  කරනවද. "සට්ඨදනවශතො 

සාතිල(ශතො" -  සට්ඨදන වීර්යය අතිල යින් සතිල මික සාාමන ්කතු වී 

දියුණු රට්  ශලසා ශ්රී ල්කදව ඔසාවද තබද ආර් ෂද රීමේ(ට අපි 

කැපශවමු රීයද ප්රකද  කරමින් (ශේ කගදව අවසාන් කරනවද.   

සාාතුතිලයි,  රු කගදනදයකතු(ක . 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Lakshman Kiriella? 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කගදනදයකතු(ක ,  රු දිශන්ෂා ගු වර්ධ්න ස(තිලතු(ද 

රීිඟප වතදව්  (ශේ න( සා හන් කළද.  ්තු(ද රීේවද, Perpetual 

Treasuries ශහොර සාල්ලි රීයලද. හරි,  අපි  ක පිිබ න්නවද. 

නමු  ශ  ආණ්ඩුව ශකොතර  බ්ශකොශලො  : රීේශවො , අය 

වැය ිඟගය පියවන්න ශහොර සාල්ලි    තද. ලේනයි! ශහොර 

සාල්ලි    තද. [බදධ්ද රීමේ ] 

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධන මහයේතා 
(மாண்புமிகு தியனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු කගදනදයකතු(ක , Perpetual Treasuries  සා(ද (  ැන 

(( රීයපු ශද් ්තු(ද  "ඔේ" රීයලද පිිබ  තද. පළමුශවනුව 

්තු(දශේ  කටින් රීයැන් ද, " (හද ව්චදව අපි පිිබ න්නවද" 

රීයලද. ඉතිලන්, තව ශ(ොනවද: කගද කරන්ශන්? ව්චද කරලද, ව්චද 

කරලද, (හ බැ්මනව ශහොරක  කළද. මීට වඩද ශහොරක(්  

ශ(ොක් :,  රු කගදනදයකතු(ක ? ආණ්ඩුවකට රටක (හ 

බැ්මනව්  ශහොරක  කරන්න පුළුවන් න    ආණ්ඩුව  ැන අපට 

ශ(ොනවද: ිඟතන්න ශවන්ශන්?  (( රීයනවද, පෘතු දලශේ (හ 

බැ්මන ශහොරක(  ැන සා හන් ශපොත රීයවද බලන්න රීයලද. At 

that time, I gave that book to the then Prime Minister. 

පෘතු දලශේ (හ බැ්මනව ශහොරක  කරපු (නුෂයයද ශහොයද  න්න 

බැරුව ඉන්නශකොට, ඔහු ශහොයද   ශ  අප්රිකදශේ කැලේවකට 

 විඟල්ලද.    ැන ශපොත්  ලියලද තිලශබනවද. ශ  අය අර වීදුරු 

ශ වල්වල තිලයලද රටට ප්ර:ර් නය කළ යුතු මික සාාමන. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කගදනදයකතු(ක , යහ පදලන ආණ්ඩුව කදලශේ COPE 

්ශ්  සා දපතිලක( අපි   ශ  නැහැ. අපි  ශ්  සා දපතිලක( 

දුන්ශන් JVP ්කට. අශප් ආණ්ඩුව කදලශේ ත(යි ශ  ශහොරක( 

ශහිබ:රේ න්ශණ්. නමු  ශ(තු(න්ලද COPE ්ශ්  සා දපතිලක( 

දීලද තිලශබන්ශන් ත(න්ශේ ආණ්ඩු ප් ෂශේ අයට.  සීක  ව්චදව 

ශකෝටි 12,000යි.  ක ශහේවද:? ශහේශේ නැහැ.  [බදධ්ද රීමේ(් ] 

417 418 

[ රු දිශන්ෂා ගු වර්ධ්න (හතද ] 
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ගු නර හිත අනේගුණවර්ධන මහයේතා ධවරාය හයේා නාවික 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு யராஹித அயபகுைவர்தன - துகறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர்) 

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

 රු කගදනදයකතු(ක ,  රු දිශන්ෂා ගු වර්ධ්න ස(තිලතු(දශේ 

කගදශවන් පසාාශසාේ  රු ල් ෂා(න් රීරිසල්ල (න්ත්රීතු(ද නැන්ටලද 

රීේවද, Perpetual Treasuries සා(ද ශ  තිලබුණු   මු:ල් අපි 

  තදය රීයලද. ඔේ, අපි   මු:ල්   තද. මු:ල් ස(තිලතු(ද   මු:ල් 

අය වැශයන්   තද. ශ(තු(දට    ැන ශපොඩි අ(දරුව්  

තිලශබනවද. ශ(ොක:, පමන වය ආණ්ඩු කදලශේ ශ(තු(න්ලද 

තක කර( ශ  සාල්ලිවලින් ත(යි ශද් පදලනය කශළේ. ්ක 

සා්විධ්දයකවරයමනට   සාල්ලිවලින් රුපියල් ල් ෂ 200   ශන් 

ශ ේවද. ්තු(න්ලද ශ  ඉතුරු සාල්ලි ටික  තිලයදශ න ිඟටිශේ 

ඊළග (ැතිලවර යටයි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Next, the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 
Rasamanickam. 

 
[පූ. ද. 10.49]  

 
ගු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශබොශහො( සාාතුතිලයි,  රු කගදනදයකතු(ක . (ශේ කගදවට 

ප්රග(ශයන් ආණ්ඩු ප් ෂය , විප් ෂය  ශ:ශ ොල්ලන්( 

ශහොරක   ැන කගද කළද. ශහොරක  කරපු අය අල්ලලද ිඟශර් 

:(න්න.  වද බලන්න අපි  ආසායි. (හ බැ්මනශවන් ශහොරක  

කරපු අය ඉන්නවද න    අය අල්ලලද ිඟශර් :(න්න.  වද 

බලන්න අපි  ආසායි. අ: (( කගද කරන්න plan කරශ න ආපු 

ශද්වල් රීයන්න කලින් ්ක කදර ය්  ඉදිරිප  කරන්න ඕනේ. 

(ද ස තට( බලදශපොශරො තු න් ද, the Hon. M.U.M. Ali 

Sabry, Minister of Justice ශ  සා දශේ ඉිනයි රීයලද, ශපොඩි 

 ැටවකව්   ැන අහන්න. ්තු(ද ශ  ශවලදශේ සා දශේ නැතිල ක සාද 

(( ශ  කදර ය  අශප්  රු මු:ල් ස(තිලතු(දට ශයොමු කරන්න . 

   ැන ශපොේඩ්  ශසාොයද බලන්න,  රු මු:ල් ස(තිලතු(ක . ඊශේ 

Open University ්ශ්  LLB Entrance Exam ්ක තිලබු ද.  ශ්  

English Language, Tamil Language, General Knowledge and 

General Intelligence papers කලින්( leak ශවලද තිලශබනවද, 

Pramuka Law School රීයන institute ්ශකන්. (( ශ  file ්ක 

ඔබතු(දට ්වන්න . පුළුවන් න  ශ   ැන ශසාොයද බලන්න.  රු 

දිශන්ෂා ගු වර්ධ්න ස(තිලතු(ද  ශ  ශවලදශේ සා දශේ ඉන්නවද. 

 රු ස(තිලතු(ක , ඔබතු(ද  ශ   ැන ශසාොයද බලන්න.  

அடுத்து, சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வரவு 

தசலவுத்திட்டத்கதப் பற்றி ஒருசில விடயங்ககள நான் 

நிச்சயமாகத் தமிழ் தமாைியியல தசால்ல யவண்டும். கடந்த 

நல்லாட்சி அரசாங்கக் காலப்பகுதியிலும் சாி, அதற்கு 

முன்கனய காலப்பகுதியிலும் சாி, தமிழ்த் தரப்பு அரயசாடு 

இகைந்திருந்தால்தான் தமிைர் பகுதிகளில் அபிவிருத்திககளச் 

தசய்யலாம் என்று சிலர் ஒரு மாகயகய உருவாக்கி, கடந்த 

யதர்தல்களியல தமிழ் மக்களுகடய வாக்குககளப் தபற்று, 

இந்தப் பாராளுமன்றத்துக்குத் ததாிவானார்கள். ஆனால், 

இன்றுவகரக்கும் அவர்களால் அபிவிருத்திககளச் தசய்ய 

முடியவில்கல. 

எங்களுகடய பிரயதசம் 30 - 40 வருடங்கள் யுத்தத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரயதசம் என்பது உங்களுக்குத் ததாியும்! 

அப்படிப்பட்ட பிரயதசத்தியல வாழுகின்ற எங்களுகடய 

மக்களின் நலன் சார்ந்த எந்ததவாரு விடயமும் -  வியசடமாக 

எங்களுகடய மக்ககளக் குறிகவத்த எந்ததவாரு முக்கியமான 

விடயமும் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தியல இல்லாகம 

கவகலக்குாிய விடயமாகும். எங்களுகடய வடக்கு, கிைக்குப் 

பிரயதசங்களில் நல்லாட்சி அரசாங்க காலப்பகுதியில் 

முன்னாள் அகமச்சர் தகௌரவ சேித் பியரமதாஸ அவர்களின் 

அகமச்சினூடாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட வீட்டுத் திட்டங்களில் 

7,000க்கும் யமற்பட்ட வீடுகள் இன்னும் முழுகமதபறாத 

நிகலயில் இருக்கின்றன. எனயவ, எதிர்வரும் காலத்தில் வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தினூடாக நிதிகய ஒதுக்கி, அந்த வீடுககள 

முழுகமப்படுத்தித் தருமாறு நான் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்ககளக் யகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்யறன். 

அடுத்து, யவகலவாய்ப்பு என்ற விடயத்கத எடுத்துக் 

தகாள்யவாம். இந்த அரசாங்கம் "ஓாிலட்சம் யவகலவாய்ப்பு" 

என்ற ஒரு யவகலத்திட்டத்கத ஆரம்பித்தது எங்களுக்குத் 

ததாியும். இந்த யவகலத்திட்டத்தின்கீழ் நாடு பூராவும் சுமார் 

35,000 யபருக்கு யவகலவாய்ப்பு வைங்கப்பட்டிருந்தாலும்கூட, 

கடந்த ஒன்பதாம் மாதம் வகர 1,800 தமிழ், முஸ்லிம் 

இகளஞர்களுக்கு மாத்திரயம யவகலவாய்ப்புக்கள் வைங்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்கயள, 

முடிந்தால் இந்த ஓாிலட்சம் யவகலவாய்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ் 

வடக்கு, கிைக்கியல வாழுகின்ற தமிழ் இகளஞர்களுக்கு 

மட்டுமல்ல, இலங்கக பூராவும் வாழுகின்ற தமிழ்தமாைி யபசும் 

தமிழ், முஸ்லிம் இகளஞர்களுக்கும்  யவகலவாய்ப்புக்ககள 

வைங்குமாறு நான் யகட்டுக்தகாள்கியறன்.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්, 
නිනය ජය කථානායකුරමා [ගු රසජිත් සියඹලාිළටිය මහයේතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலயவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு ரன்ேித் சியம்பலாபிட்டிய] தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

 
ගු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
எங்களுகடய பிரயதசத்திலுள்ள உள்வீதிகள் 

புனரகமக்கப்பட யவண்டும்; கவத்தியசாகலகள் 

புனரகமக்கப்பட யவண்டும்;  பாடசாகலகள் 

புனரகமக்கப்பட்ட யவண்டும். இருந்தாலும்கூட, இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தியல அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுககளக் காை 

முடியவில்கல. அதுமாத்திரமன்றி, எங்களுகடய 

பிரயதசத்திலுள்ள விவசாயிகள் பசகள இல்லாமல் தபரும் 

கஷ்டத்துக்கு முகங்தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்கள் இங்யக 

இருக்கின்றதபாழுது, நான் சில விடயங்ககளச் சிங்கள 

தமாைியியல தசால்ல விரும்புகின்யறன். 
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පදර්ලිශ න්තුව 

Budget Speech ්ක අහශ න ිඟටියද( අපට :ැනුශණ්, (ඟුල් 

ශ :ර කරන්න ඕනේ කගදව්  (ළශ :ර කළද වදශේ හැඟී(් . 

ල්කදශේ ත  වය (ළ ශ :ර්  වදශේ තිලශබන ශකොට (ඟුල් 

ශ :රක කරන speech ්ක්  වදශේ ්ක්  ත(යි මු:ල් 

ස(තිලතු(දශේ Budget Speech ්ශ් දි :ැක  න්න පුළුවන් න්ශණ්. 

අය වැය ශල්ඛ්නයක අය සාහ වැය රීයන ශ:ක( තිලශබන්න ඕනේ. 

හැබැයි, අය වැය ශල්ඛ්නශේ පිව  ,00ක වැය තිලශබනවද න , අපට 

revenue හ බ ශවන ර( තිලශබන්ශන් පිව  ,0කයි. අපි ශ   ත 

කරන්ශන් ඉතද( අ(දරු කදලය් . ල්කදශේ ආර්ථිකය ඉතද( 

අ(දරුශවන් ඉදිරියට ශ න යන කදලය් , ශ ක. අපි  ක 

පිිබ න්නවද. හැබැයි, ශ  Budget ්ශකන් මීට වඩද ශ:ය්  අපි 

බලදශපොශරො තු න් ද. අශප්  රු මු:ල් ස(තිලතු(දශ න් අපට 

සාහනය්  ලැශබයි රීයලද අපි බලදශපොශරො තු න් ද. හැබැයි, 

Budget ්ශ්  තිලශබන ය  ය  ශද්වල් දිහද බලන ශකොට අපට 

ශපොඩි සාැකය්  සතිල ශවනවද, ල්කදශේ ආර්ථිකය  ැන රීන්( 

සනන්දුව්  නැතිලව ශ  Budget ්ක හැදුවද: රීයලද. ්ිඟ තිලශබන 

ය  ය  විය:  දිහද බැවකවද(, අපට  ක ශපශනනවද. 

" ( සා(ග පිිබසා ර"  වැඩසාටහන යටශ  ග්රද( ශසාේවද 

වසා(කට මිලියන තුනක වැඩ පිිබශවළ්  රීමේශ  

බලදශපොශරො තුව්  තිලශබනවද රීයන ්ක අපට පැහැදිලියි. 

හැබැයි, " ( සා(ග පිිබසා ර" වදශේ වැඩ කටයු ත්  ශ  

 අවසාාගදශේ කරන්ශන් ඉදිරි කදලශේ තිලශබන ඡන්:ය්  ප:න  

කරශ න: රීයන සාැකය අපට තිලශබනවද. ස තට( අපි  අනව ය 

විය:  පුළුවන් තර  අඩු කරශ න ඉදිරියට යන්න ඕනේ කදලය් , 

ශ ක. හැබැයි, ස තට( ශ  කදල වකවදනුව තුළ ඡන්:ය්  

ප:න  කරශ න: ශ  වැඩ පිිබශවළ කරන්ශන් රීයලද අපට 

ිඟශතනවද. 

 

ගු ධශවදය  පපුල් ගලප්පත්ති මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 රු (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(ද ශ:(ළ  දෂදශවන් කගද කරන 

ශකොට රීේවද, සතුර-නැ ශගනිඟරට අය වැශයන් රීන්( වදන්ය්  න්දු 

න්ශණ් නැහැ රීයලද. හැබැයි, :ැන් ඔබතු(ද න්්හල  දෂදශවන් කගද 

කරන ශකොට අහනවද, "ග්රද(ශසාේවද වසා(කට රුපියල් ල් ෂ තිලහ්  

දීලද තිලශබනවද, ශ(ොකට: දුන්ශන්?" රීයලද.  රු (න්ත්රීතු(ක ,   

වදශේ ශ:පිට කදට්ව  කගද රීයන්න ්පද. ඔබතු(ද හැ( තිලසාාශසාේ( 

ඕක ත(යි කරන්ශන්. ඉ්ග්රීන්ශයන් කගද කරන ශකොට රීයන්ශන් 

්ක් . ශ:(ශළන් කගද කරන ශකොට රීයන්ශන් තව ්ක් . 

න්්හශලන් කගද කරන ශකොට රීයන්ශන් තව  ්ක් . ඔබතු(ද 

ඩයසාාශපෝරදශේ ක ශයෝජිතශය් .  

 

ගු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ්තු(ද ඉදිරිප  කළ 

කදර ය point of Order ්ක්  ශනොශවයි. ((  ඔය මුලමනශන් 

කටයුතු කරන ශකශන් .  රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , 

ඔබතු(ද( අපට රීයලද තිලශබනවද, මුලමනශන් කටයුතු කරනශකොට 

හරියට   කටයුතු කරන්න රීයලද. (( ිඟතන විධියට ්තු(ද point 

of Order ්ක්  ශනොශවයි ඉදිරිප  කශළේ.   

 රු (න්ත්රීතු(ක , (( පැහැදිලි රීමේ(්  කරන්න . ස තට( 

(( රීේශේ, සතුර-නැ ශගනිඟර target කරපු විශ ේක ත වැඩ 

පිිබශවළ්  නැහැ රීයන ්ක.  [බදධ්ද රීමේ(් ]  රීයන්න,  රු 
දිශන්ෂා ගු වර්ධ්න ස(තිලතු(ක .  

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධන මහයේතා 
(மாண்புமிகு தியனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I do not want to take your time.  Now, we are very 
clearly trying to revive the rural economy. That is why 
14,500 Grama Niladhari Divisions across the country 
have been given this investment and benefit. Do not 
worry about elections. When election come up, all of us 
can contest. There is no problem. It has been scheduled 
for next year. But, if you want, we have to bring in 
amendments to hold the election.  

 

ගු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

(ද ිඟතව   රු   ලප්ප තිල (න්ත්රීතු(ක , (( ශ:(ළ 

 දෂදශවන් රීයපු ්ක ඔබතු(දට ශ රුශණ් නැහැ. (( රීේශේ, 

තිලසාා අන්රුදු යුද්ධ්යකට මුහුණු දුන් සතුර - නැ ශගනිඟරට විශ ේක ත 

වූ රීන්( වැඩ පිිබ ශවළ්  නැහැ රීයන ්කයි.   රීයන්ශන් අන්රුදු 

,0්  අපට   පැ ත සා්වර්ධ්නය කරන්න බැරි න් ද.   පළද  

ශවනුශවන් විශ ේක ත වූ වැඩ පි ිබශවළ්  කශළේ නැහැ.   න් දට 

" ( සා(ග පිිබසා ර" වදශේ වැඩ පිිබශවළ්  ශ  අවසාාගදශේදී 

මනදුමනයි: රීයන ප්ර ානය ත(යි (( සහුශේ. ්ශහ( නැතිලව (( 

ශ:පිට කදට්ව  කගදව්  ශනොශවයි කශළේ. (( ශ:(ශළන් රීයන 

්ක( ත(යි න්්හශලන් රීයන්ශන් . න්්හශලන් රීයන ්ක( 

ත(යි ඉ්ග්රීන්ශයන් රීයන්ශන් . ්ශහ( නැතුව  දෂදව  ්් ක 

ශසාල්ල  කරන්ශන් නැහැ. ඔබතු(දට  දෂද පරිවර්තනය අහන්න 

පුළුවන්ක( තිලශබනවද.  ශකන් ඕනේ( පුද් ලශයමනට ශ රු  

 න්න පුළුවන්, ශ(ොක් : රීයන්ශන් රීයලද. ඔබතු(ද   

interpretation ්ක හරියට අහශ න ිඟටියද න  පැහැදිලිව 

ශ ශරයි.  

ස තට( (( රීයදශ න ආශේ, " ( සා(ග පිිබසා ර" වදශේ 

වැඩ පිිබශවළ්  ශ  අවසාාගදශේ කරන ්ක තුිබන් විය:  වැඩි 

ශවනවද රීයන ්කයි. අපි පුළුවන් තර  අශප් රශට් විය:  අඩු 

කර න්න ඕනේ. අශප් ආ:දය(යි, විය:(යි අතර තිලශබන පරතරය 

අපි පුළුවන් තර  අඩු කර න්න ඕනේ.   වදශේ අවසාාගදවක " ( 

සා(ග පිිබසා ර" හරහද කරන සා්වර්ධ්නය තුිබන් රශට් ආර්ථිකයට 

තව  ශලොමන හදක ය්  න්දු ශවනවද රීයන ්ක ත(යි (( රීේශේ. 

්ශහ( නැතිලව අපි සා්වර්ධ්නයට විරුද්ධ් ශවනවද ශනොශවයි.  

 (දර්  රීශලෝමීටර ල් ෂය්  සා්වර්ධ්නය රීමේශ  වැඩ 

පිිබශවළ්  ඔබතු(න්ලදශේ ආණ්ඩුශවන් ක්රියද (ක කරනවද.  

 රු ශනොන්සාාටන් ස(තිලතු(ද ශ  ශවලදශේ සා දශේ ිඟටියද න  

ශහො යි. ්තු(දට ((  පදරවල් රීිඟපයක ලැයිසාාතුව්  දුන්නද.  

පුළුවන් න    පදරවල් ටික ශ  අන්රුද්ශද් හරි හ:ලද ශ:න්න 

රීයලද ((  රු ස(තිලතු(දශ න් ඉල්ලද න්ටිනවද.  වය අන්රුද්ශද් 

හ:ලද දුන්ශන  නැහැ. 

හැබැයි, ADB ්ශකන් iRoad Project ්ක යටශ  හ:පු 

පදරවල් decide කර තිලබුශණ්,   පදශර් තිලශබන economic benefit 

්ක  ැන අධ්යයනය රීමේශ(න් පසාාශසාේ රීයලද (( :න්නවද.   

පදර හැදීශ(න් ල්කදශේ ආර්ථිකයට ය  වැ:  ක(්  

තිලශබනවද: රීයද අධ්යයනය රීමේශ(න් පමන ත(යි   පදර හ:නවද:, 

නැද්: රීයලද decide කශළේ. :ැන් ග්රදමීය (දර්  රීශලෝමීටර් 

ල් ෂය්  ඉදිරීමේශ  වයදපෘතිලය   තද( ත(ත(න්ට ඕනේ 

පදරවල් හැදුශවො  ශ(ොක: ශවන්ශන්? ප්රදශද්ය ය සා ද 

(න්ත්රීතු(දශේ ශ :රට යන පදර, නැ න  පද් ක කයදට අව ය 

පදර, ්ශහ(  නැ න    පළදශ  පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරයදශේ 

අ් කදශේ ශ :රට යන පදර හ:න්න ප්රමුඛ් වය දුන්ශනො  

ශ(ොක: ශවන්ශන්? රට්  සා්වර්ධ්නය කරන්න පදරවල් හ:න්න 

421 422 

[ රු ෂද ් රීයන් රදනපු තිලරන් රදසා(දණි් ක  (හතද] 
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ඕනේ. හැබැයි,   පදර හැදීශ(න් ආර්ථිකයට වටිනදක(්  ්කතු 

ශවන්න  ඕනේ. We have to build roads which economically 

contribute to reduce our national debt crisis. අපට පුළුවන් 

ශවන්න ඕනේ,   හ:න පදරවල් තුිබන් ආර්ථිකයට වටිනදක(්  

්්  කරන්න. (( ලබද දුන් ලැයිසාාතුව අනුව න , අශප් 

දිසාාරි් කයට ්( පදරවල් ඉදිරීමේ( ඉතද ප්රශයෝනනව . සා(හර විට 

අ් කර 4,000ක විතර මනඹුර්  තිලශබන විට,   හරහද පදර්  

ඉදිරීමේශ(න් මික මනන්ට පහමනශවන් යන්න ්න්න පුළුවන්ක( 

ලැශබනවද.  ශකන් කදර්ය් ෂ(තදව වැඩි වනවද.   වදශේ ශද්වල් 

කරන්න රීයද ස ශතන්( (( ඉල්ලී(්  කරනවද.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , :ැන් රදනය අ(දතයවරු ප  

කර තිලශබනවද. ස තට( සා(හර රදනය අ(දතයද්  ශ(ශලෝ වැඩ්  

නැහැ. ශ  ර ශට් අ: තිලශබන ත  වය අනුව කැප රීමේ  කරනවද 

න , අනව ය විය:  කපනවද න , මු:ල් ඉතිලරි කරනවද න , 

කරන්න තිලශබන්ශන් සතැ  රදනය අ(දතයවරු අයින් කරන ්කයි. 

කැබිනට් ස(තිලතු(ද ශහො ට( සතිල. කැබිනට් ස(තිලතු(දට   වැඩ 

ටික කරන්න පුළුවන්. රදනය ස(තිලවරශය්  ප  කරලද, ්තු(දට 

වදහන දීලද, ඉන්ධ්න දී(නදව දීලද, office ්ක්  දීලද, driver 

ශකශන්  දීලද, පඩි දීලද, ශ:න්න තිලශබන ඔ් ශකෝ( සාහන ටික 

දීලද ඊට පමන රීයනවද, අපි රදනය විය:( අඩු කරනවද රීයලද. ්( 

ක සාද ශ  කදර ද සා හද ප්රතිලප තිල(ය ීරන්දු  න්නවද න  ශහො යි 

රීයද (( රීයනවද. 

ශ(වර ඉදිරිප  කරපු Budget ්ශකන් පසාාශසාේ සා(දන (දධ්ය 

තුළ වැඩිශයන්( කගද බහට ල්  ශවච්ච කදර ය්  ත(යි, 

පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරුන්ශේ pension ්ක පිිබබ  ශයෝනනදව. 

(ට :ැන් අන්රුදු ,1යි. (ට :ැනට pension ්ක්  අව ය  නැහැ. 

(( න  රීයන්ශන්, පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරුන්ට pension ්ක්  

ඕනේ නැහැ රීයලදයි. ිඟටපු පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරුන්ට දුන් 

pension ්ක  අයින් කරන්න ඕනේ. ශ(ොක:, නනතද ශසාේවයට ්න 

්කට pension ්ක්  ශ:න්න ඕනේ නැහැ ශන්? හැබැයි, 

පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරුන්ශේ pension ්ක පිිබබ  ශයෝනනදව 

ඉදිරිප  න් දට පසාාශසාේ (ට ශපිදඩි කතන්:රය්  ආර්චි න් ද. 

ශ  අවසාාගදශේ මු:ල් ස(තිලතු(ද සා දශේ ිඟටියද න  ශහො යි.  රු 

ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , න්මනරද:ද රදරිශේ ශපොඩි සාද:ය්  

පව වද තිලශබනවද.   සාද:ශේදී (න්ත්රීවරු කණ්ඩදය(්  ්කතු 

ශවලද රීයද තිලශබනවද, "ශ  ආණ්ඩුව කරන වැඩ පිිබශවළ අනුව 

අපට න  ආශේ පදර්ලිශ න්තු යන්න ශවන්ශන් නැහැ. අශප් 

pension ්කට  ශෂොට් ්ක දුන්නද. :ැන් කරන්න තිලශබන්ශන්, 

පුළුවන් තර  අශප් බිසාානසාා ටික කර  න්න ්ක ත(යි, (ච්" 

රීයලද. ස තට( අපට න , pension ්ක ඕනේ නැහැ. Pension 

්ක නැතිල ශවන්න යනවද රීයපු  (න්, සා(හර (න්ත්රීවරු 

ශහොරක(ට ශපලශඹනවද රීයන ්ක  රීයන්න ඕනේ.    කගදවට 

සා බන්ධ් ශවච්ච කන්රුව  :ැන් ශ(තැන නැහැ.  රු ක ශයෝනය 

කගදනදයකතු(ක , ශ  වදශේ ශබොරු කතන්:ර රීයලද රශට් 

නනතදව රවටන්ශන් නැතිලව, ස තට( ආර්ථිකය හ:නවද න  (( 

රීයපු සා(හර ර(ශේ: අනු (නය කරන්න ඕනේ.  

අ: බලන්න, ඉන්ධ්න ශ න්වී( අපට ශලොමන බර් . අපි 

:න්නවද, ඉන්ධ්න ශ න්වී(ට යන විය:(. අපි :න්නවද, (් ල 

සා(රවීර (ැතිලතු(ද ඉන්නශකොට මිල සූරය්  ශ නද බව. ්තු(ද 

ශ නද මිල සූරය   :වසාාවල හේල්වකවට ල්  කළද. හැබැයි,   

වදශේ මිල සූරය්  තිලබු ද න , අ: ශපෙල් සාහ ඩීසාල් ශ න්වී( 

ශවනුශවන් රනයට පදඩු ලබමින් විය:  කරන්න ශවන්ශන් නැහැ. 

තව ශකොච්චර කදලය්  අපි ශ වද artificially තිලයදශ න 

ඉන්නවද: රීයලද (ට න  ිඟතද  න්න බැහැ.  

මු:ල් ස(තිලතු(ද ඉදිරිප  කරපු අය වැශේ ය  ය  ශහො  

Proposals තිලබු ද. "සාැ(ට නලය", " ැබික  (දතදවන්ට ශ:න 

ශපෝෂ  (ල්ල" වදශේ ශයෝනනද ඉතද ශහො යි. හැබැයි,  වද 

ක්රියද (ක කරන්න අව ය සාල්ලි ශකොශහේ: තිලශබන්ශන්? අපි 

:න්නවද, පමන වය කදලශේ පඩි ශ වී( ආදී න්යවක ශ:වල් කශළේ 

මු:ල් අච්චු  හලද බව. පමන වය (දසා ීමපය තුළ බිලියන, ්රිලියන 

  නක මු:ල් අච්චු  ැහුවද. ශ  විධියට මු:ල් අච්චු  ැහුවද( 

ශ(ොක් : ශවන්ශන්? ශ  වදශේ ශයෝනනද ශහො යි. අපි  

කැ(ැතිලයි, සාැ(ට නලය සාහ  ැබික  (දතදවන්ට ශපෝෂ  (ල්ල 

ලබද දී( වැක  ශයෝනනදවලට. හැබැයි, ශ වදට සාල්ලි ශකොශහන්: 

ශහොයද  න්ශන් රීයලද අපි ිඟතන්න ඕනේ.  

අනද තශේ, -(( :න්නද තරමින් ඉදිරි අන්රුදු 2 තුළ- හැ( 

අන්රුද්:ක( අපට ශඩොලර් බිලියන 2ක debt repayment ්ක්  

කරන්න තිලශබනවද. ල්කදශේ සාල්ලි අපට අච්චු  හන්න පුළුවන් 

න් දට, ශඩොලර් අච්චු  හන්න බැහැ ශන්? ශඩොලර් repayment 

්ක්  කරන්න අපි කරන්න ඕනේ ශ(ොනවද: රීයලද ිඟතන්න ඕනේ. 

්ශහ( නැ න , අශප් රට සතුළට ්න ආ:දය( වැඩි කර  න්න 

අපට පුළුවන් ශවන්න ඕනේ.   අනුව, අපට ශඩොලර් ශේන්න 

පුළුවන් ශවන්න ඕනේ. හැබැයි, අපි ශ(ොනවද: කරන්ශන්? අපි 

:න්නවද, පමන වය කදලශේ MCC වදශේ  වවිමන  අ සාන් කරන්න 

 වයද( ශබොරුවට ශද්  ශප්රේමීන් යයි රීයද    ශසාට් ්ක්  සවිල්ලද 

කේ  ැහුවද.   ශද්  ශප්රේමීන් Port City ්ක සා බන්ධ් ශද්වල්වලට 

"මී් " සාද්:ය් ව  නගන්ශන් නැහැ. චීනයට ශ:නශකොට චීන 

ශද්  ශප්රේමී කට්ටිය කගද කරන්ශන් නැහැ. හැබැයි, MCC  වවිමන( 

ශේනශකොට සා පූර් ශයන් අසාතය පවසාමින් කේ  ැහුවද.   

 වවිමන( අනුව ආශයෝනන විධියට ශඩොලර් මිලියන 400් , 200්  

අශප් රටට ්නවද. ්(  වවිමන( ඉරලද, වීන් කරලද  විඟන් 

බ්ේලදශද් ශයන් debt swap ්ක්   න්නවද, සශ(රිකදනු 

ශඩොලර් මිලියන 200ක.  

ශ  රට සතුළට මු:ල් ශේන්න අපි තව ර(ශේ:ය්  හ:න්න 

ඕනේ. අ: බලන්න, අපි ශඩොලර් ්ක artificially රුපියල් 200කට 

වදශේ තිලයදශ න ඉන්න ක සාද, අශප් export economy ්ක 

සා පූර් ශයන් කඩද වැශටනවද. ශ(ොක:, exportersලදට 

ශඩොලරය ්න්ශන් රුපියල් 200   ශන්. හැබැයි, importersලද 

ශවන  රටකට  විඟල්ලද සාල්ලි අරශ න, ල්කදවට   බඩු ටික 

ශ නැල්ලද ශඩොලරයකට රුපියල් 240්  ලැශබන විධියට ත(යි 

විමන න්ශන්. හැශ(ෝ( ්ශහ( කරනවද රීයලද (( රීයන්ශන් 

නැහැ. මනළු පරි(ද  importersලදට  ක කරන්න බැහැ. රනයට 

ිඟතව  (හද පරි(ද  importersලද අ: ශවන ශවන තැන්වලින් 

ශඩොලර් යවද ල්කදවට රීයනවද, ශඩොලරයකට රුපියල් 240 

  ශන් ශ වලද ත(යි ශ නදශේ රීයලද.   වදශේ ශලොමන 

(දෆියදව්  අ: ශ  රට තුළ සතිල ශවලද තිලශබනවද. ස තට( අපි 

Moody’s, ්ශහ( නැ න  S&P වදශේ credit agenciesවල අශප් 

ranking ්ක වැඩි කරන්ශන් ශකොශහො(: රීයලද ත(යි බලන්න 

ඕනේ. හැබැයි (( :ැ් කද, සා(හර (න්ත්රීවරු පමන වය කදලශේ 

Moody’s ආයතනයට බණිනවද.   

Moody’s ආයතනය කරන්ශන් ශබොරුව්  රීයලද රීේවද. 

Moody’s ආයතනය රීයන්ශන් ස(තිලවරු රීේවද(, අ (ැතිලවරු 

රීේවද(, නනදධිපතිලවරු රීේවද(   විධියට ratings හ:න, ල්කදශේ 

තිලශබන ආයතනය්  රීයලද ිඟතුවද: :න්ශන් නැහැ.   ආයතනය 

්ශහ( ratings හ:න්ශන් නැහැ. ල්කදශේ තිලශබන ත  වය ත(යි 

  ආයතනය රීයන්ශන්. Moody’s වදශේ ආයතනවල rating ්ක 

අනුව, ල්කදව හරි තැනකට ්නශත්  රට තුළට ආශයෝනන 

 ලදශ න ්යි රීයලද (ට න  ස තට( ිඟතන්න බැහැ. හැබැයි 

අපි :ැ් කද, super charge tax ්ක්  ශයෝනනද කර තිලශබන බව. 

(ද ිඟතන විධියට ්( ශයෝනනදව කරපු පළමුවැක  වතදව ශ ක 

ශනොශවයි. 1960   න්වල ඉ ලද ශනොශය්  කදලවලදී super 

charge tax ්ක පනවද තිලශබනවද. 2012දී රවි කරු දනදයක 

(හ (යද  Super Gain Tax ්ක පැශනේවද. හැබැයි, super 
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පදර්ලිශ න්තුව 

charge tax වදශේ බදු පනවන ්ශකන් ශ(ොක් : ශවන්ශන්? 

ස තට( 2019දී  ශහො ට තිලබුණු economy ්කට ශ(ොක: න්ශණ්? 

2019දී තිලබුණු ආර්ථික ප්රතිලප තිල, බදු ප්රතිලප තිල වදශේ ශහො ට 

තිලබුණු ශද්වල් ඔ් ශකො( අනව ය ශලසා, ්ශහ( පිටින්( අහ්  

කරලද :ැ (ද.   ශවලදශේ ්ශහ( කරන්න රීයලද නනතදව 

ඉල්වකශේ නැහැ.   බදු ප්රතිලප තිල ්් ක නනතදව සාතුශටන් ිඟටිශේ. 

ශ(තු(න්ලද බලයට ප  වූ  (න් ත(න්ශේ වයදපදරික ිඟත 

මිතුරන්ට ස:ේ කරන්න රීයලද බදු සාහන දීලද, අන්රුදු ශ:කකට 

පමන super charge tax රීයලද ්ක්  අය කරන්න යනවද. ශ(ශහ( 

කරන ්ශකන් ශවන්ශන්  ශ(ොක් :? ආශයෝනකයන්ට තිලශබන 

confidence නැතිල ශවනවද. ශහට ල්කදශේ ආශයෝනනය්  පටන් 

  ශතො , අන්රුදු ,්  විතර යද්දි   ආයතනයට super charge 

tax ්ක්   ැහුශවො , සා(හර විට   ආයතනයට ඉදිරියට යන්න 

බැරි ශවයි.   ක සාද අපි අශප් බදු ප්රතිලප තිල  ැන තව  සනන්දු 

ශවන්න ඕනේ. අපි ශවන රටකට  විඟල්ලද රීයමු, අපට ශ  බදු 

ප්රතිලප තිලය හ:ද  න්න ස:ේ කරන්න රීයලද. නැ න  IMF ්කට 

රීයමු, ශ  debt restructure කර ශ:න්න රීයලද.  (( ශපොඩි 

ස:දහර ය්  රීයන්න . අ: ෂැන්ග්රි-ලද ශහෝටලශයන් කේවද( 

ශ වන්න ශවන බිලටව  VAT ්ක වදින්ශන් නැහැ. (( න  

:රීන විධියට, ෂැන්ග්රි-ලද ශහෝටලයට  විඟල්ලද කන්න පුළුවන් 

(නුසාාසාශයමනශ න් VAT ්ක අය කළදට වැරැද්:්  නැහැ.   ක සාද 

අශප් බදු ප්රතිලප තිල  ැන අපි මීට වඩද සනන්දුශවන් ශහොයද 

බලන්න ඕනේ බව ත(යි (( රීයන්ශන්.  

Sri Lanka Railways ්කට අයිතිල ඉඩ  සතුළු රනයට අයිතිල 

ඉඩ  අනද තශේදී විමන න්න යනවද, නැ න  lease ්කට 

ශ:න්න යනවද. ්තැනදී  රශට් නනතදවශේ ශද්පළ 

වයදපදරිකයන්ට අව ය විධියට ශ:න්න යනවද: රීයලද (ට 

සාැකය්  තිලශබනවද. හැබැයි, ඊට  වඩද තව   යදනක, බැරෑරු  

ශ:ය්  (( :ැ් කද. Education and health යන ශ:කට( tax 

concessions දීලද තිලශබනවද, disparities between the districts 

අඩු කරන්න.   රීයන්ශන්, දිසාාරි් ක අතශර් අධ්යදපනශේ  සාහ 

ශසාෞඛ්යශේ තිලශබන ශවනසාාක  අඩු කරන්න බදු සාහන - tax 

concessions - දීලද, ඉසාාපිරිතදල සාහ ඉසාාශකෝල පටන්  න්නවද 

රීයලද තිලශබනවද. ඉතිලන් ස තට( ශවන්න ඕනේ ශද් ශ(ොක් :? 

ස තට( අශප් Education Ministry  ්කට සතිල තර  funds 

ශවන් කරලද තිලශබන්ශන්. ශ  ශවන් කරපු funds ටික අපි හරියට 

කළ(නදකර ය කරන්න ඕනේ. :ැන් බලන්න, නදතිලක පදසාල් 

1,000්  සතිල කරනවද රීයනවද. පළද  සා ද ර(ශේ powers අඩු 

කරන මුවදශවන්  ක කරනවද: :න්ශන් නැහැ. :ැනට ල්කදශේ 

නදතිලක පදසාල් ,00කට රීට්ව  සා්ඛ්යදව්  තිලශබනවද. ල්කදශේ 

student population ්ක මිලියන 4යි. ්තශකොට, අවකශතන් නදතිලක 

පදසාල් 1,000්  සතිල කළද( ශ(ොක: ශවන්ශන්? නදතිලක පදසාල්  

න් ද(, සාද(දනයශයන් ළ(යි 2,000් , ,,000්  විතර   පදසාලකට 

යනවද. ල්කදශේ පළද  සා ද ඉසාාශකෝල 10,000්  ප(  

තිලශබනවද.   10,000න් 1,000්  අරශ න නදතිලක පදසාල් බවට ප  

කශළො , ල්කදශේ මිලියන 4්  වන student population ්ශකන් 

මිලියන ,්  විතර   නදතිලක පදසාල්වලට යනවද. ්තශකොට ඉතුරු 

මිලියනය විතර:, පළද  සා ද පදසාල්වල ඉශ න  න්ශන්? අපට 

ඕනේ නදතිලක පදසාල් ශනොශවයි, නදතිලක පදසාල් (ට්ටශ  තිලශබන 

පදසාල්.   රීයන්ශන් නදතිලක පදසාලරීන් ලැශබන අධ්යදපනශේ 

(ට්ට(ට න්යවක පදසාල්වල අධ්යදපනය ශේන්න ඕනේ. හැබැයි, අශප් 

දිසාාරි් කවල ඉසාාශකෝලයකටව   වශේ නැතිල සා(හර (න්ත්රීවරු,   

ශ ොල්ලන් ඉශ න   තදය රීයන ඉසාාශකෝලය නදතිලක පදසාල්  

බවට ප  කරන්න යනවද. ය  පදසාල්  නදතිලක පදසාල්  බවට ප  

කරන්න වි:යද (ක ප:න(්  තිලශබන්න ්පදයැ. සා(හර අය න  

ඉසාාශකෝශල  වයද: රීයලද  අපට සාැකය්  තිලශබනවද. හැබැයි, 

ත(න්  වය ඉසාාශකෝලය නදතිලක පදසාල්  කරන්න ඕනේය රීයලද 

සා(හර පදසාල් නදතිලක පදසාල් බවට ප  කරන්න න  හ:නවද. 

ස තට( ශවන්න ඕනේ ශ(ොක් :? පළද  සා ද ර(ය යටශ  

තිලශබන පදසාල් පද්ධ්තිලය ශහො ට වැඩ කරනවද.   වද කදර්ය් ෂ( 

කරන්න,  කට තව  මු:ල් ටික්  ශවන් කළද න , අශප් අධ්යදපන 

පද්ධ්තිලය සා්වර්ධ්නය කරන්න පුළුවන්.  

සසාසාා අධ්යදපනය සා බන්ධ්ශයන් රීයනවද න , ඉශ න 
 න්නද ළ(යින්ට ය   ය ර(ය් , ්ශහ( නැ න    ළ(යින්ට 
යන විය:( ආපමන ශහොයද  න්න පුළුවන් ය  ර(ය්  සාිඟත වැඩ 
පිිබශවළ්  පටන්  න්න ඕනේ. සා(හර MBBS doctorsලද ශපර 
පදසාශල් ඉ ලද වි ාවවි:යදල අධ්යදපනය - MBBS - :් වද( 
ල්කදශේ බදු ශ වන නනතදවශේ සාල්ලිවලින් ඉශ න ශ න 
සපදධිය ඉවර ශවලද ශවන  රටවලට යනවද. ්ශහ( නැ න  
migrate කරනවද; ල්කදශේ මික මනන්ශේ බදු මු:ල්වලින් ඉශ න 
ශ න, ශවන රටකට  විඟල්ලද වැඩ කරනවද.   ක සාද ඔන්න් ්ශහ( 
යනශකොට, ඔන්න්ට ස න්වලද ශ:ොසාාතර ශකශන්  කරන්න :රපු 
විය:( පියවද  න්න පුළුවන් විධිශේ වැඩ පිිබශවළ්  පටන්  න්න 
ඕනේ. අපි ්තැක න් පටන්  ක මු.   විධියට මු:ල් අය කර ශ න,   
මු:ල් තුිබන් ඉදිරි ශේදී රට සා්වර්ධ්නය කරන තැනට යන්න ඕනේ 
රීයන ්ක ත(යි (( ශ  අවසාාගදශේ රීයන්ශන්. 

ශසාෞඛ්ය ් ශෂේරය   තද(, ශරෝහල්වලට බදු සාහන දී( 
තුිබන්, නැ න  අවකශතන් ශරෝහල් සාාගදපනය කරන්න බදු සාහන 
දී( තුිබන් අපට ශරෝහල් හ:න්න පුළුවන් රීයද (ද ිඟතන්ශන් 
නැහැ. ශ(ොක:, අ: ශපෞද් ලික ශරෝහල්වලට යන්න පුළුවන් 
මික සාාමන අඩුයි.   ක සාද අපට තිලශබන රනශේ ශරෝහල් සා්වර්ධ්නය 
කරන්න ඕනේ. පමන වය අන්රුද්ශද් අ (ැතිලතු(ද ශපොශරොන්දු න් ද, 
(ඩකලපුවට cath lab ්ක්  ශ:නවද රීයලද. හැබැයි, පමනව   
cath lab ්ක  අශපන් ශහොරක  කර   තද.   cath lab ්ක 
අපට දුන්ශන් නැහැ. (ඩකලපුව, අ පදර, රිමන ද(ලය, 
ශ(ොනරද ල, බදුල්ල, කේ ල්ල, ර නපුර රීයන දිසාාරි් ක 
්කකව  cath lab ්ක්  නැහැ.  

Heart සා බන්ධ් ශලඩ්  තිලශබන ්් ශකශනමනටව  ප්රතිලකදර 
කරන්න තැන්  නැහැ.   න්යවකශ:නද ශකොළඹට ්න්න ඕනේ. 
(ඩකලපුව දිසාාරි් කයට ශනොශවයි, නැ ශගනිඟර පළදතට( MRI 

scanner ්ක් ව  නැහැ. The population is more than 1.2 
million in Batticaloa, Trincomalee and Ampara, but there is 

not a single MRI scanner. (ඩකලපුව ශරෝහශල් CT scanner 
්ක කැඩිලද. අන්රුදු   න්  තිලසාාශසාේ අවක  CT scanner 
යන්රය්  ඉල්ලනවද, තව( ලැබුශණ් නැහැ. ශ  වදශේ  වද 
හ:න්න සාල්ලි ඕනේ. අපි ආර්ථිකය හ:නශකොට ශ  සාල්ලි 
ශකොශහන්: ශේන්ශන් රීයලද අපි බලන්න ඕනේ. (( :ැකලද 
තිලශබනවද, සා(හර රටවල “Medicare” වදශේ tax system ්ක්  
තිලශබනවද. අපට පුළුවන් surcharge ්ක්  :දන්න. සශ(රිකදශේ 
“Obamacare” වදශේ, කැ(ැතිල න  ශ(ශහේ   කට 
"Gotabayacare” රීයලද න(්  :දන්න. ්ත ශකොට 
ඔබතු(න්ලදශේ නනදධිපතිලතු(දශේ න(  ප්රචලිත කරන්න 
පුළුවන්.   වදශේ න(්  :දන්න. මික සාාමන  කට කැ(ැතිලයි. අශප් 
රශට් තිලශබන ශබශහ වලට, laboratory facilities දියුණු 
කරන්න, ්ශහ( නැ න  inpatientsලදශේ system ්ක develop 

කරන්න බද්:්  අය කරනවදට මික සාාමන කැ(ැතිලයි. මික මනන්ශේ 
අක(ැ ත්  නැහැ. අපි ශවන( consolidated fund ්ක්  හ:මු. 
අපි ශපොඩි බද්:්   හලද,   බද්: අරශ න  ක ශවන( තිලයලද, 
ශසාෞඛ්ය ් ශෂේරය විතර්  දියුණු කරන්න අපි ් ාි  බද්: පදවිච්චි 
කරමු. ්ශහ( නැතිලව, අපි   බදු මු:ල් ශවන  වදට  න්න ශහො  
නැහැ. මික මනන්ට අ:  ය තිලශබන්ශන් නනතදවශේ සාල්ලි බදු  
හැටියට අරශ න  වදයින් ශ(වැක  ශද්වල් ශවයි: නැද්: රීයලද. . 

 රු ක ශයෝනය කගනදයකතු(ක , (ට තව ශකොච්චර ශවලදව්   

තිලශබනවද :? 

425 426 

[ රු ෂද ් රීයන් රදනපු තිලරන් රදසා(දණි් ක  (හතද] 
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ගු නිනය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතු(දට තව විනදඩි 10්  තිලශබනවද. 

 

ගු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

අපි   විධියට නනතදවශේ සාල්ලි අරශ න අශප් hospitals ටික 

develop කරමු. අ: අශප් සතුර, නැ ශගනිඟර පළද වල තිලශබන 

සා(හර ශරෝහල්වල ශ:ොසාාතරලද නැහැ. Buildings තිලශබනවද, 

ශ:ොසාාතරලද නැහැ.  කට ශහේතුව, ශ:ොසාාතර ශකශන්  ආපු  (න් 

්යද transfer ්ක්  හ:දශ න ශකොළඹට යනවද. ්( ක සාද   

සා හද ශ(ොනවද හරි වැඩ පිිබශවළ්  හ:න්න. අශප් Dr. 

Galappaththi (න්ත්රීතු(ද සා දශේ ඉන්නවද. ඔබතු(ද ශ  

සා බන්ධ්ශයන් ශපොේඩ්  බලලද, GMOA ්ක  ්් ක කගද 

කරලද ශ  ශද්වල් කරන්න. ඔබතු(න්ලදශේ ිඟතව  අය    

තැන්වල ඉන්නවද ශන්. ශපොේඩ්  කගද කරලද   අඩුපදඩු අපට 

හ:ලද ශ:න්න. හැබැයි, ආණ්ඩුශවන් ශ(ොනවද: කරන්ශන්? (( 

:ැ් කද ඊශේ-ශපශර්:ද GMOA ්ශකන්  ලියු(්  ්වලද 

තිලශබනවද. 08.11.2021  දිනැතිල  internal memo  ්ක.   ශ්  

තිලශබන්ශන්, "ensure centralized health service" රීයලදයි.  :ැන් 

තිලශබන ශසාෞඛ්ය system ්කට මු:ල් ශවන් කරලද  කට තව මු:ල් 

ශහොයදශ න  ක develop කරන්න සනන්දු ශවන්ශන් නැතිලව, 

පළද  සා ද ර(ශේ  ් තිලය අඩු කරන්න, පළද  සා ද ර(ය 

destabilize කරන්න, නැ න  " ක වැඩ්  නැතිල ්ක් ,  ක 

ඕනේ නැහැ." රීයලද ශපන්වන්න : :න්ශන් නැහැ ශ  විධියට 

කටයුතු කරන්ශන්. සතුරු පළදශ  තිලශබන general hospitals, 

teaching hospitals :ැනට තිලශබන්ශන් National Government - 

Central Government - ්ක යටශ . අශන්  provincial 

hospitals ටික  (ධ්ය( රනයට  න්න හ:නවද. :ැනට තිලශබන 

ටිකව  හරියට අපට කර න්න බැහැ. ්තශකොට :ැනට තිලශබන 

ටිකව  අපට හරියට කර  න්න බැරිශකොට ශ  ටික  අරශ න 

ශ(ොනවද: කරන්ශන්? ශ  ඔ් ශකෝ( කරන්ශන් ශ(ොකට:? පළද  

සා ද ර(ය  ් තිල(  කරන්න ශහො  නැහැ, පළද  සා ද ර(ය 

අව ය නැහැ,    වදශේ ශ(ොනවද හරි කගදවකට ත(යි ශ  වදශේ 

වැඩ පිිබශවළ්  ක්රියද (ක කරන්ශන්.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , tourism රීයන්ශන් 

ල්කදවට වැඩිපුර විශද්  වික (ය්  සපයන්න පුළුවන් ් ශෂේරය්  

බව අපි න්යවකශ:නද( :න්නවද.  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද  දි වන් 

දි ට(    ැන රීේවද.  අපි :ැ් කද දි වන් දි ට( රීයනවද, ශ  

ශකොවිේ වසා් තය ක සාද බිලියන 2ක ආ:දය(්  නැතිල ශවනවද, 

බිලියන 2ක ආ:දය(්  නැතිල ශවනවද රීයලද. (( ආණ්ඩුව 

ක ශයෝනනය කරන (න්ත්රීවරශය්  ශනො ශවයි.   ක සාද පුළුවන් න  

කන්රු හරි ශ ක verify කරන්න. US Dollars 5 billion රීයලද 

රීයන ්ක වැරදියි. ශඩොලර් බිලියන 2්  රීයලද     න හ:ලද 

තිලශබන්ශන් ල්කදවට ්න ්ක tourist ශකශන්  ශඩොලර් 180්  

:වසාකට විය:  කරනවද රීයන ප:න( යටශ  ඉ ශ න. 

ස තට( (( ිඟතශන් න් නැහැ, ්ක night ්කකට ශඩොලර් 180්  

ශ වන touristsලද ල්කදවට වැඩිපුර ්නවද රීයලද.  ශ  tourism 

industry ්ශකන් US Dollars 5 billion නැතිල න් ද, US Dollars 

5 billion නැතිල න් ද රීයන්ශන්   ප:න( (ත ඉ ශ න.   හරි 

  න ශසාොයද බලන්න.   වදශේ( (ට ආර්චිය්  ලැබු ද, 

tourism ප්රවර්ධ්නය කරන්න ඕනේ රීයලද ල්කදව පුරද( 

supermarketsවලට අවකතිලන් liquor permits ශ:න්න යනවද 

රීයලද. ්ශහ( අ:හසා්  තිලශබනවද න , කරු දකර සතුර-

නැ ශගනිඟරටව , ග්රදමීය  දුෂාකර  පළද වල තිලශබන 

supermarketsවලට  ශ  bars න  ්පද. ශ(ොක:, tourism 

හ:න්න bars අව ය නැහැ.   රීයන්ශන්, tourism හ:න්න 

supermarketsවල සල්ශකොශහොල් තිලශබන්න ඕනේ නැහැ. ශ(ොක:, 

මුලින්( ල්කදවට touristsලද ්න්න ඕනේ.   touristsලද ්න්න 

ඕනේ  සතුර-නැ  ශගනිඟරට. :ැනට තිලශබන   bars ටික ශහො ට( 

සතිල.  අශප් ප්රශද් වලට touristsලද ්න්ශන් නැතිලව 

supermarketsවලට අවකතිලන් bars දුන්ශනො ,    ශ  ඉන්න 

(නුසාාසායද ත(යි    ටික   ශබොන්න යන්ශන්.  අපට :ැන  න්න 

තිලශබන විධියට කද ශේ හරි private න්ව(නදවකට අවකතිලන් bar 

licences 220්  විතර supermarketsවලට ශ:නවද රීයලද 

ආර්චිය්  තිලශබනවද.   වදශේ වැඩ පිිබශවළ්  තිලශබනවද න  

කරු දකර ්ය හමනළද  න්න. ශ(ොක:, සතුර-නැ ශගනිඟරට   

bars ටික ආශවො  න  අපි විරුද්ධ්යි. අශන්  දිසාාරි් කවල  

ඉන්න (හනන ක ශයෝජිතශයෝ  ්ශහ( විරුද්ධ් වය්  

ශපන්වනවද න  ්ශහ( කරයි. කරු දකර සතුර-නැ ශගනිඟරට 

න  bars ශ:න්න ්පද, සා්චදරකයන් නැතිලව.  

සා්චදරකශයෝ ල්කදව සතුළට ශේන්න න , විශ ේෂශයන්( 

සතුර-නැ ශගනිඟර   තද( connectivity නැහැ. ශකොළඹ ඉ න් 

යදපනයට යන්න පැය 8්  යනවද. ශකොළඹ ඉ න් (ඩකලපුවට 

යන්න පැය 7්  යනවද. අපට   connectivity සතිල කර  න්න අපි 

ශ ොඩ්  ශද්වල්  ඉල්ලලද තිලශබනවද. Consultative Committee 

on Foreignහීදී (( දි වන් දි ට( රීේවද, ශ  Rameswaram-

Talaimannar ferry service ්ක ආශේ පටන්  න්න රීයලද. 

Consultative Committee on Tourism සා හද  ((   වයද. (( 

 වය අන්රුද්ශද් පදර්ලිශ න්තුශේ ශ   ැන කගද කළද. අපි රීයද 

න්ටියද, පුළුවන් න  Jaffna International Airport ්ක ආපහු 

ඉ් (නට පටන්  න්න රීයලද,  ශකන් මික මනන්ට යන්න ්න්න. 

්් ශකෝ Batticaloa domestic airport ්ක international status 

්කකට upgrade කරලද ශ:න්න රීයලද ඉල්වකවද. සතුර-

නැ ශගනිඟරට touristsලද ශේන්න ශ  වදශේ requests ඕනේ තර  

අපි දීලද තිලශබනවද. අපට ඕනේ   touristsලද පදන්මනඩදවල, 

නැ න  යදපනශේ ශලොමන ශහෝටලයක ඉන්ශන් නැතිලව,  ( 

සතුළට  විඟල්ලද  ( සතුශළේ සාල්ලි විය:  කරන්න පුළුවන් 

touristsලදයි. ්ශහ( අය ත(යි අපට ඕනේ. 

  වදශේ touristsලද ශේන්න, අපට connectivity  හ:න්න, 

Rameshwaram-Talaimannar ferry service  ්ක පටන්  න්න. 

අපි :ැ් කද පමන වය සාතිලය සතුළත - [බදධ්ද රීමේ(් ] 
Supermarkets දීලද:? බලමු. පමන වය සාතිලය සතුළත India-Sri 

Lanka Parliamentary Friendship Association ්ක තිලබු ද.  ක 

 ැන හැශ(ෝ( ශලොමනවට ලියලද තිලබු ද. ශලොමන crowd  ්ක්  

ආවද රීයලද රීේවද.  රු ජී.්ල්. පීරිසාා ස(තිලතු(ද  රීයලද 

තිලබු ද,  ක කව:දව  :ැකපු නැතිල crowd ්ක්  රීයලද. :ැන් 

ඉන්දියදව  ්් ක අපි හරි යදළුයි රීයලද ශපන්වන්න ්ශහ( 

රීයනවද. හැබැයි,  Rameshwaram-Talaimannar ferry service 

්ක පටන්  න්න වැඩි සනන්දුව්  නැහැ. Jaffna International 

Airport  ්ක හ:මු රීේවද(  ක  ැන සනන්දුව්  නැහැ. ශ(ොක:, 

යදපශන් ඉ න් ඉන්දියදවට රීශලෝමීටර ,0ක දුර්  තිලශබන්ශන්. 

ශකොළඹට වඩද ළගයි. ඉතිලන්   පැ ශ  ඉන්න සා්චදරකයන් 

සතුර, නැ ශගනිඟරට ආවද(   පැ ත සා්වර්ධ්නය කරන්න 

පුළුවන්. ්තශකොට ස තට( අපට tourism හරහද US Dollars 5 

billion ශ ශනන්න පුළුවන්.  සයි  කරන්ශන් නැ ශ ? හැබැයි, 

ල්කදශේ  සාාවදමීන් වහන්ශසාේලද න්යය්  - 100 monks - 

pilgrimage ්ක්  අරශ න  විඟන් ඉන්දියදශේ airport ්ක්  

විවෘත කරලද ්න්න පුළුවන්.   වදශේ ඉන්දියදශේ ඉ න් 

න්යශ:ශන්  ශ නැල්ලද අරින්නශකෝ යදපනශේ  airport   ්ක.  

Why do you all not restart flights from India to Palaly, 
Jaffna? If 100 monks can travel to India to open an airport 
in India, why can the Government of Sri Lanka not invite 
the Prime Minister of India and open up the 
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පදර්ලිශ න්තුව 

Rameshwaram-Talaimannar ferry service? Why can you 
not do that? Are you worried? You cannot have two 
faces; you need to stop having two faces because, 
otherwise, people are not going to trust you. That is the 
problem. You are not supportive of restarting the 
Rameshwaram-Talaimannar ferry service; you do not 
want to restart  flights from Palaly to India, but you want 
to say that we are very close to India. I do not understand 
the logic behind this.  

In all honesty, I know that all the senior Ministers and 
senior politicians of this Government are aware that the 
TNA’s position is that we want to live in this country as 
Sri Lankans. We want to live in one undivided and 
indivisible country as Sri Lankans. We have said that; we 
have said that again and again and again. But, you do not 
want us to live like that because that is what your politics 
depend on. You want to keep us divided; you do not want 
to work with us. You do not want the Sri Lankan Tamils 
to say, “We are Sri Lankans and want to live together” 
because your politics fully depend on that. You are 
worried that the minute you say, “No, look, the TNA is 
not a separatist political party. Let us work with them”, 
you would lose your vote share.  

The present Prime Minister Hon. Mahinda Rajapaksa 
had two opportunities in the past. When he finished the 
war in 2009, he had his first opportunity to unite this 
country and solve this country’s ethnic problem. At the 
end of the day, all these economic constraints come down 
to us because we have not addressed our national ethnic 
question and the current Prime Minister of this country 
had an opportunity for that when he ended the war. He 
had the support of the international community too. Then, 
in 2010, he had a two-thirds majority in Parliament. He 
could have solved this ethnic problem then. That was his 
second opportunity. But, what did he do? He got the 
Eighteenth Amendment to the Constitution  passed and 
got more powers to him. Now, this is the third time. "The 
third time is lucky" රීයලද හරි කරන්න බලමු. You know that 
for the third time, you have been given an opportunity by 
the people of this country to solve this problem.  So, you 
can solve this issue. Your name would be written in 
golden letters if you solve this issue. Right now, Hon. 
Prime Minister, you are seen as one of the most senior 
politicians in the Asian Region. You could even win the 
Nobel Peace Prize. Why do you not do that? Why do you 
not solve this issue? All we are asking from you is to 
solve this issue.  

Right now, we are lobbing for a political solution; we 
are lobbing for our rights; we are lobbing for the rights of 
our Tamil people. All that we are asking is to be treated 
equally in this country and let us enjoy the same 
privileges that everybody else does. How hard is that? 
How hard is that for you to do? Sir, imagine the amount 
of money that we could bring in if we work together. As 
the TNA, we are happy to help you.  But, first, you need 
to solve this issue. Think about it this way. Rght now, we 
go to most of the countries to speak about the human 
rights situation of this country and the political solution 
that has been pending in this country. But imagine, if you 
solve this issue, we would go to those countries on your 
behalf, on behalf of this country and bring money into this 

country. Then, you will not have a debt crisis. You will 
have foreign reserves that will surpass your needs. So, do 
that; all that we ask for is to resolve this issue. If you do 
not resolve this issue, your names will be written in this 
country as the worst - Sir, I will say that in Sinhala 
because the country needs to understand.  

අ:  රු (ිඟන්: රදනප් ෂ අ (ැතිලතු(දට සාහ රදනප් ෂ පන්ලට 
ල්කදශේ හුග්  මික මනන්  කැ(ැතිලයි. අපි  ක :න්නවද. හැබැයි, 
තව අන්රුදු ,0රීන් ශවන ශද්  ැන ිඟතලද බලන්න. 1926 කදලශේ 
බණ්ඩදරනදයක (හ (යද කරපු වැරැදි  ැන අ: මික මනන් කගද 
කරනවද.   :වසාාවල ්තු(දට support කළ න්්හල නනතදව අ:   
 ැන කගද කරනවද. 1980   න්වල ශේ.ආර්. නයවර්ධ්න 
(හ (යද කරපු වැරැදි  ැන අ: නනතදව කගද කරනවද. තව 
අන්රුදු 40රීන් විතර -2040, 2020 ශවනශකොට- අක වදර්යශයන්( 
රදනප් ෂලද ත(යි ශ  රට කේශේ රීයලද කගද කරන තැනට 
කටයුතු සාලසාාවන්න ්පද රීයලද ත(යි (ට රීයන්න තිලශබන්ශන්. 

  
ගු නිනය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(දශේ කගදව අවසාන් කරන්න. 
 

ගු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, I will wind up my speech stating one thing that I 
saw on social media. It states, "The generation who 
cannot do anything today will live through your current 
decisions".   රීයන්ශන් (ශේ පර පරදව - (ශේ generation 
්ක - අශ  බලය නැහැ, ශ  ීරන්දු ශවනසාා කරන්න. අශප් 
 අශ  බලය නැහැ, ීරන්දු  න්න. හැබැයි, ඔබතු(න්ලද  න්න 
ඕනේ ීරන්දු  න්ශන් නැ න , we will have to live through 
your current decisions. ඔය ශ ොල්ලන්  න්න ශ  වැරැදි 
ීරන්දුවල ෙල විපදක ශ වන්න ශවන්ශන් (ශේ generation 
්කට රීයන ්ක (තක තිලයද  න්න.  ක ත(යි 1980දී න්ශණ්. 
1920දී ිඟටපු නදයකයන් කළ ශ:යින් 1980 ිඟටපු කට්ටිය 
කේවද. 1980 ිඟටපු කට්ටිය කරපු ශ:යින් ශ::හසාා   න්වල 
කට්ටිය කේවද. :ැන් 2020-20,0 වකවදනුශේ  න්න 
ීරර වලින් ශ  රට තව පසාාසාට ශ නයන්න ්පද. අපි 
ඉල්ලන්ශන් සාදධ්දර  ශ:ය් . අපි ඉල්ලන්ශන් ශනොශබදිය 
හැරී, ශනොශබදිය යුතු ශ්රී ල්කදව්  තුළ අශප් ශද් පදලන 
අයිතිලවදන්ක . ද්රවිඩ නදතිලක සාන්ධ්දනය ශබදු වදදී ප් ෂය්  
රීයලද ශපන්වලද ඔබතු(න්ලද ඡන්:ය අරශ න ශ(ච්චර කල් 
ිඟටියද. තව දුරට   ක කරන්න  වශයො , ඔබතු(න්ලදට ශ ක 
කරන්න බැහැ.  

සාාතුතිලයි,   රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක .  
 

ගු නිනය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ක (ල් න්රිපදල : න්ල්වද අ(දතයතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 

12ක කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[පූ. ද. 11.18] 

  
ගු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහයේතා ධකම්කු අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்) 

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

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , අ: දින ශ  විවද:යට 

සාහ ද ව වී(ට අවසාාගදව ලැබී(  ැන (( ඉතද( සාතුව  ශවනවද.  

අශප්  රු මු:ල් ස(තිලතු(දට තිලශබන කදර්ය  දරය පිිබබ ව  විවිධ් 

429 430 

[ රු ෂද ් රීයන් රදනපු තිලරන් රදසා(දණි් ක  (හතද] 
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අ:හසාා පළ න් ද. ඊශේ  "The Sunday Times" පුව  පශ  ඉතද 

ශහො  headline ්ක්  :(ලද තිලශබනවද (( :ැ් කද. It states, I 

quote: 

"Govt. caught in stormy weather: Finance Minister in tough 
rescue task." 

ශ ක ත(යි යගදර්ගය. අ: ශ  රට  ආර්ථික මන දව වකට 

හමනශවලද තිලශබන්ශන්.  මු:ල් ස(තිලවරයද   අන්ශයෝ ය  දරශ න 

්යින් රට ශ ොඩ  ැනීශ  කදර්ය  දරය සා හද ත(යි ශ  අය වැය 

ශල්ඛ්නය ඉදිරිප  කරන්ශන්.    ැන විප් ෂශේ විවිධ් අ:හසාා 

සතිල, අශප් අය තුළ  විවිධ් අ:හසාා සතිල.   ශකශසාේ න්ව , අශප් 

ප්රධ්දන කදර්ය  දරය වන්ශන් රට ශ ොඩ  න්ශන් ශකොශහො(: 

රීයන ප්ර ානයට පිිබතුරු ශසාවී(යි.   ක සාද ශ  පිිබබ ව මනළු 

ආර්ථික විග්රහය්  රීමේ( (ශේ යුතුක(් . (( මුලින්( 

ස:දහර ය්  රීයන්න . 2010දී අශප් රශට් :ළ නදතිලක 

ක ෂාපදදිතශේ වර්ධ්න ශේ ය න්යයට 8යි; 2011 දී න්යයට 8.4යි; 

2012 දී න්යයට 9.1යි; 201, දී න්යයට ,.4යි; 2014දී න්යයට 2යි; 

2012 දී න්යයට 2යි; 2016 දී න්යයට 4.2යි; 2017 දී න්යයට ,.6යි; 

2018 දී න්යයට ,.,යි; 2019 දී න්යයට 2.,යි; 2020 දී න්යයට ඍ  

,.6යි. ශ(න්න ශ  යගදර්ගයට අපි මුහු  ශ:න්න ඕනේ. ශකොවිේ 

වසා් තය ක සාද ශ්රී ලද්රීක ආර්ථිකය ප( ්  ශනොශවයි, සා(සාාත 

ශලෝකශේ( ආර්ථිකය සා්ශකෝචනයට ල්  න් ද.   ක සාද අ: 

ශලෝකශේ ක ෂාපද:න ක්රියදවලිශේ :ැවැන්ත අඩු වී(්  තිලශබනවද; 

gap ්ක්  තිලශබනවද.  ල් අඟුරු ප්ර ානය, පදරිසාරික ප්ර ාන වැක  

 ැටවක රදිෂය්  ක සාද අ: ශ(ොක: ශවලද තිලශබන්ශන් රීයලද 

බලන්න.  

අ: ක ෂාපද:නශේ අඩුව්  තිලශබනවද. චීනය වදශේ :ැවැන්ත 

ක ෂාපද:න කරන රටවල පවද ක ෂාපද:න ධ්දරිතදශේ අඩුවී(්  ශවලද 

තිලශබනවද. ශ ක අශප් ආර්ථික සා්වර්ධ්නයට මනවිශ ේෂී ව ශයන් 

බලපදනවද. ශඩොලර් පිිබබ  ප්ර ානශේදී හුග්  අය අහනවද, "අපි 

ශ(ොක් : කළ යු ශ ?" රීයලද. විශ ේෂශයන්( අශප් රශට් 

ආර්ථිකශේ ත  වය ශ(ොක් :? අපි ශ  ශවනශකොට  ය  ශවලද 

තිලශබනවද, ශද්ය යව රුපියල් බිලියන 12,117්  හද විශද්ය යව 

රුපියල් බිලියන 6,022් .  රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක ,   

විසාාතර සතුළ  වගු (( සභාගත* කරනවද. 

 අපි :ැවැන්ත ශලසා  ය න්ණු රදනයය් . ශ කට අපි ්ක 

්් ශකනදට බැ ලද, ්ක ්් ශකනදට අවලද: රීයලද වැඩ්  

නැහැ. This is the present status of the economy; :ැන් අපි 

ශඩොලර් crisis ්කකට,  ශඩොලර් ිඟගයකට මුහු  පදලද තිලශබනවද. 

So, how can we get over this problem?   රු ක ශයෝනය 

කගදනදයකතු(ක , ශ කට ප්රධ්දන ශහේතු ශ(ොනවද:? 

සාද(දනයශයන් අපිට  වි (ක ක ශ්රමිකයන්ශ න් වර්ෂයකට 

සශ(රිකදනු ශඩොලර් බිලියන 7්  ප(  ලැශබනවද. සා්චදරක 

වයදපදරශයන් සශ(රිකදනු ශඩොලර් බිලියන 4.2්  ප(  ලැබු ද. 

අපනයන ආ:දය( ශලසා සශ(රිකදනු ශඩොලර්  බිලියන 10්  

ප(  ලැබු ද. ඉතිලරි ටික විශද්ය ය ආශයෝනන. ශ  ශඩොලර් 

අර්බු:ය විසාඳී( සා හද ්් ශකෝ අපි ශඩොලර්වලින් කරන විය:  අඩු 

කරන්න ඕනේ, ්ශහ( නැ න  ශඩොලර් වැඩිපුර  ලබද  න්න 

ඕනේ. ශඩොලර් වැඩිපුර ලබද  න්න න , සා්චදරක වයදපදරය දියුණු 

රීමේ( , ශ්රී ලද්රීක වි (ක කයන්ශ න් වැඩි මු:ල් ප්ර(ද ය්  

ලබද  ැනී(  අශප් අරමුණු කර  න්න ඕනේ. 

ක කරු අ(දතයවරයද ව ශයන් (( රීයන්න ඕනේ, විශද්  

ශසාේවය සා හද අප 2009දී 247,126් , 2010දී 267,000් , 2011දී 

262,000් , 2012දී 282,000් , 201,දී 29,,000් , 2014දී 

,00,000් , 2012දී 26,,000් , 2016දී 242,000් , 2017දී 

211,000් , 2018දී 211,000් , 2019දී 20,,000්  සාහ 2020දී 

2,,717්  ව ශයන් වි දල පිරිසා්  යවද තිලශබන බව. :ළ ව ශයන් 

((     න් රීේශේ. පමන  වය අන්රුදු ශ:ක සතුළත ල්කදශේ 

ශ්රමිකයන් පිට රටවලට යැවී( අඩු න් ද.   න්   අපට පුළුවන් 

න් ද අශප් ආ:දය( සාාගදවරව පව වද  න්න.   අනුව 2019දී 

සශ(රිකදනු ශඩොලර් මිලියන 6,717් , 2020දී ශඩොලර් මිලියන 

7,104්  සාහ 2021 පළමු කදර්තුශේදී ශඩොලර් මිලියන 1,867්  අපි 

ලබදශ න තිලශබනවද. අපි :ැන්   පිිබබ ව  පුශරෝකගනය්  කර 

තිලශබනවද, අපට target ්ක්  දීලද තිලශබනවද.   අනුව අපි ශ  

ශවනශකොට ශ්රමිකයන් 8,,000්  ප(  විශද්  ත කර තිලශබනවද. 

ශ  අන්රුද්: අවසාන් ශවනශකොට අපි   සා්ඛ්යදව 100,000 

පන්නනවද. ඊළග අන්රුද්ශද්දී අපි ශකශසාේ  ශහෝ 200,000 සී(දව 

පමන කරන්න, -220,000-,00,000 පිරිසා්  යවන්න- කටයුතු 

කරනවද. ්තශකොට ත(යි අපට වැඩිපුර විශද්  වික (ය ප්ර(ද ය්  

ශසාොයද  න්න පුළුවන් ශවන්ශන්.   සා හද රශ(ෝපදයන් :ැන් අශප් 

රනය (න්න් සාකසාා කරමින් න්ටිනවද.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , විශ ේෂශයන්( ශඩොලර් 

ිඟගය සා හද තිලශබන විසාුම( ත(යි ශද්ය ය ක ෂාපද:න ආර්ථිකය 

සාවි(  රීමේ(. රීරි පිටි, සුම  වදශේ( ල්කදශේ ක ෂාපද:නය 

කරන්න පුළුවන් අශනමන  ශද්වල් වැඩි වැඩිශයන් ක ෂාපද:නය 

රීමේ( සාහ පිට රටින් ආහදර ද්රවය ශ න  ( පුළුවන් තර  අව( 

රීමේ( ත(යි කළ යු ශ .    කටයුතු ත(යි ශ  අය වැය 

ශල්ඛ්නශයන් ඉල් ක කර තිලශබන්ශන්.  ක දිගු කදලීන ආර්ථික 

:ැ් (රීන් යුතු වූ වැඩ පිිබශවළ්  බව (( ප්රකද  කරන්න 

කැ(ැතිලයි.   වදශේ( වි (ක ක ශ්රමිකයන් පුහුණු ශ්රමිකයන් 

විධියට යවන්න අපි :ැන් කටයුතු කරශ න යනවද. :ැන් 

ශකොරියදව , නපදනය  අපට වි දල ව ශයන් පුහුණු ශ්රමිකයන්   

රටවලට ්වන්න අවසාාගදව සාලසාද දීලද තිලශබනවද. (( ිඟතන 

විධියට ්ිඟ ප්රතිලෙල ඉතද ඉ් (ක න් අපට ලැශබයි.  

අපි ක ෂාපද:නශේදී ශතල් සා හද යන විය:( අඩු කළ යුතුයි. 
 ක ්ක :වසාරීන් කරන්න පුළුවන්ක(්  නැහැ.   ක සාද 
නනදධිපතිලතු(දශේ වැ:  ( වැඩ පිිබශවළ්  ත(යි පුනර්නනනීය 
බල ් තිලය ප්රචලිත රීමේ(.   සා හද අපට ඉන්දියදශවන් 
සශ(රිකදනු ශඩොලර් මිලියන 100ක ආධ්දරය්  ලැබිලද තිලශබනවද.  
අපි ්ය ඉතද අ ය කරනවද.   මු:ල සා පූර් ශයන්( 
පරිහර යට අරශ න අපි පුනර්නනනීය බල  ් තිලය වැඩි දියුණු 
කශළො ,  ශතල් ශ ශනන ්ක ඉදිරිශේදී  අපිට අඩු කර  ැනී(ට 
පුළුවන් ශවයි.  ක :වසාරීන් ශ:කරීන් කරන්න බැහැ.  කට 
අන්රුද්:්  විතර යයි. ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය තුිබන් ශ  අන්රුද්: 
සා හද ප( ්  ශනොශවයි, ඉදිරි අන්රුදු ,, 4්  සා හද අව ය බි  
(ට්ටශ    අ තිලවදර( - foundation ්ක - :ැමීශ  වැඩ පිිබශවළ 
ආර   කර තිලශබන බව (( රීයන්න ඕනේ. 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ක කරු ස(තිලවරයද 
ව ශයන් (ද සාතුව  ශවනවද, ශ(වර අය වැය තුිබන් සපදධිධ්දමේන් 
සාාථිර රීමේ(, රුපියල් බිලියන ,0්  ශවන් කරලද ගුරු-විදුහල්පතිල 
වැව ප්  ැටවකව සා(ගයකට ප  රීමේ(, විශ්රද( වැව ප් විෂ(තදව ඉව  
රීමේ(, ශද් පදලන පිබ ැනී වලට ල්  වූවන්ට වන්දි ශ වී(, 
සා(දන ආර් ෂ  වැඩ පිිබශවළ, රදනය ශසාේවශේ විශ්රද(  ත යුතු 
වයසා අන්රුදු 62 :් වද  දීර්ඝ රීමේ(, ශපෞද් ලික අ් ශේ විශ්රද( 
 ත යුතු වයසා  අන්රුදු 60 :් වද දීර්ඝ රීමේ( යන වැ:   ීරන්දු, 
ීරර  අරශ න තිලබී( සා බන්ධ්ශයන්. ශ වද ශ  අය වැය 
ශල්ඛ්නශයන් ක කරු නනතදව, නැ න  ශ  රශට්  වැඩ කරන 
නනතදව ලබපු ප්රතිලලද .  
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————————— 
*  පුසනතකාලනහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශ න්තුව 

විශ ේෂශයන්( ශ  සා(දන ආර් ෂ  වැඩ පිිබශවළ ඉතද 

වැ:  ,  රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක . ශ  රශට් ශපෞද් ලික 

අ් යට නනතදව ශයොමු ශනොශවන ්ක ශහේතුව්  ත(යි,  ් තිල(  

සා(දන ආර් ෂ  වැඩ පිිබශවළ්  ශනො(ැතිලක(.   පිිබබ ව 

ක කරු අ(දතයද් ය ඉතද( ප්රබුද්ධ් කණ්ඩදය  සා(ග සාදකච්ඡද 

කරලද, ඉතද ශහො  සා(දන ආර් ෂ  වැඩ පිිබශවළ්  සාකසාා 

රීමේශ  කටයුතු :ැන් කරශ න යනවද. (ද ිඟතනවද,  ක කශළො  

මීට වඩද ක කරුවන්ශේ අයිතිලවදන්ක  ලබද දී( , ඔන්න් 

අ(දරුවට ප  න්ණු අවසාාගදවකදී ඔන්න්ට සාහන සාලසාද දී(  අපිට 

අක වදර්යශයන්( කරන්න පුළුවන් ශවයි රීයලද. 

 රටක යටිතල පහමනක  දියුණු රීමේ( අව යයි. ්ශහ(  නැතිලව 

ආශයෝනකයන් ආකර්ෂ ය කර  න්ශන් ශකොශහො(:? ්ක 

අතරීන් රීයනවද, ආශයෝනකයන්ට ්න්න රීයලද. තව  

අවසාාගදවක රීයනවද, Highways හ:නවදට විරුද්ධ්යි රීයලද. 

  වල ඉන්න අය   ශසාේවද සාාගදනවලට - factoriesවලට - ්න්න 

ඕනේ.   ක සාද ග්රදමීය පදරවල් අව යයි.   ක සාද  වද ප්රමුඛ්තදව්  

දිය යුතු කදර ද ශනොශවයි රීයන ්ක මිගයදව්  බව (ද ප්රකද  

කරන්න කැ(ැතිලයි.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ඔබතු(ද :න්නවද ශ  වන 

විට ශ  රශට් නදතිලක ආර් ෂදව තහන්රු කර තිලශබන බව. ශ  රශට් 

ආශයෝනන  ් තිල(්  රීමේ( සා හද  ක අතිල යින්( අව යයි. 

නදතිලක ආර් ෂදව නැතිල තැනක   වැඩ කටයුතු රීමේ(ට 

පුළුවන්ක(්   නැහැ. ආශයෝනකයන් පැමිශ න්ශන් නැහැ. 

විශ ේෂශයන් ඔබතු(ද :න්නවද, පදසාාමන ඉරි:ද ප්රහදරය ක සාද  

ආශයෝනකයන් හැරිලද  වය බව සාහ අශප් ආර්ථිකයට වි දල 

තර්නනය්  සතිල න්ණු බව. ශ වද පදඩ(ට අරශ න අපි  නදතිලක 

ආර් ෂදව සා හද වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ.  

  වදශේ(, ශකොවිේ-19 වසා් තය පිිබබ ව අතිල රු 

නනදධිපතිලතු(ද  න්නද ල: ප්රදශයෝ වක ක්රියද (දර් ය ක සාද අ: අපට  

ආශයෝනකයන්ශේ වි ාවදසාය දිනද  ැනී(ට පුළුවන් ශවලද 

තිලශබනවද ප( ්  ශනොශවයි ශ  ්න්න කර  වැඩ පිිබශවළ 

යටශ  නනතදවට වි දල ශසාේවදවමන  ශවලද තිලශබනවද.  රු 

ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , අශප්    පළද වල ප්ර ානය්  

තිලබු ද. රබර්වලට ශහො  මිල්  නැහැ; මනරුුමවලට ශහො  මිල්  

නැහැ;   මිරිසාාවලට ශහො  මිල්  නැහැ. :ැන් ශ  ඔ් ශකො( 

ක ෂාපද:න සා හද, මනළු අපනයන ශ ෝ  සා හද ඉතද ශහො  මිල්  

ලැබිලද,   මනළු අපනයන ශ ෝ  ව දවන්ිඟ ශයදී න්ටින නනතදව 

ආර්ථික ව ශයන් සාාගදවර ශවලද තිලශබනවද. 

  අ: බඩු මිල  ැන කගද කරනවද. ශලෝක ආර්ථිකය  සා(ග 

 ැව ණු විවිධ් ශද්වල් ක සාද විවිධ් commoditiesවලට ප්ර ාන සතිල 

න් ද. අශප් රශට්  ේසාා නැහැ, ශපෙල් නැහැ, ඩීසාල් නැහැ. ශලෝක 

ශවශළ  ශපොශළේ  ශබොර ශතල් මිල ඉහළ  වයද(  අක වදර්යශයන්( 

 වදශේ මිල වැඩි ශවනවද.  වදශේ මිල අඩු වීශ  ප්රව තදව්  

නැහැ. ්( ක සාද  ශ  ප්ර ානය දිහද අපි  යගදර්ගවදදීව  බලන්න 

ඕනේ.  

  අ: අපි මනබසාදධ්නය අ(තක කරලද නැහැ. විශ ේෂශයන්  

 ැබික  (න්වරුන්ට ශපෝෂ  (ල්ල ලබද ශ:න වැඩසාටහන  සතුළු 

විවිධ් මනබසාදධ්න වැඩසාටහන් රදිෂය්  ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය 

තුිබන් ක්රියද (ක කරලද තිලශබනවද. ශ(වැක  දුෂාකර අවසාාගදවකදී 

න්ව  ශ  (ට්ටශ(න් හරි ශ  කටයු ත රීමේ(ට පුළුවන් වී(  ැන  

අප සාතුව  ශවනවද.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක ,   වදශේ( අපි ිඟතන්න 

ඕනේ කදර ය්  තිලශබනවද. නනතදව :ැන් ශනොශයමන  සාහන 

බලදශපොශරො තු ශවනවද. රීන්( රනය්  සාහන ලබද ශ:න්න 

අක(ැ ත්  :් වන්ශන් නැහැ. ත(න්ශේ ශද් පදලන පැවැ ( 

සා හද ශහෝ නනතදවට සාහන ලබද ශ:න්න ත(යි හැ( රනය් ( 

කටයුතු කරන්ශන්. නමු ,   ලබද දීශ  ය  ප්ර(ද ය්  

තිලශබනවද; සී(දව්  තිලශබනවද.   සී(දව ීරර ය ශවන්ශන් අශප් 

ආර්ථික සා්වර්ධ්නය  ්් කයි. 

රශට් සා(සාාත ආර්ථික සා්වර්ධ්නය ත(යි අපි අය වැය 

ශල්ඛ්නයරීන් බලදශපොශරො තු ශවන්ශන්. ශ  රට වැටිලද තිලශබන 

ත  වශයන් ශ ොඩ  න්න ්ක ත(යි අශප් ප්රමුඛ් කදර්යය බවට 

ප ශවලද තිලශබන්ශන්. 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , බදු ආ:දය  ලබද  ැනීශ  

කදර්යශේදී "(ල ශනොතළද ශරොන්  න්නද ශසාේ" කටයුතු කරමින් 

 රු මු:ල් ස(තිලතු(ද ශ  අය වැශයන් ශ  රශට් රුපියල් මිලියන 

2,000ට වඩද ආ:දය(්  ලබන ප්රධ්දන සා(ද  වලට න්යයට 22ක 

අධි දර බද්:්  :ැ (ද. (( ්ය ඉතද( අ ය කරනවද. (( 

රීයන්ශන්, ්ය න්යයට 22්  ශනොශවයි, න්යයට 20්  කරන්න 

ඕනේ රීයදයි. ්ශසාේ අධි දර බද්:්  :දලද රුපියල් බිලියන 100්  

ශසාොයද  න්න කටයුතු කර තිලශබනවද. ශ(ොක:, සා(දන ආර් ෂ  

අරමු:ල්  සාේදී(ට කටයුතු කරනශකොට න්  , අපි කගද කරපු 

ශබොශහෝ හද පුතුන් අ: න්යයට 1් , 2්  ශ:න්න  (ැිබක(්  

:් වනවද. ්( ක සාද,  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද ඊළග අය වැශයන් 

ශහෝ තව  න්යයට 2ක ශහෝ අධි දරය්  :දලද සා(දන ආර් ෂ  

අරමු:ල  ් තිල(  කරයි රීයලද (( වි ාවදසා කරනවද. That is a 

part of the social responsibility of the employer. අ: 

වතුකරශේ ක කරු නනතදවට රුපියල් 1,000ක ශ:ක ක වැව ප 

ශ:න්න  ශබොශහො( ඈලි (ේිබක  ශපන්වන හද පුතුන් ඉන්නවද. 

ශ ක   අයට ශහො  පදඩ(් .   ක සාද අපි ශකොයි ආකදරශයන් 

ශහෝ   කටයු ත කරන්න ඕනේ. අපට ශ  රට සා්වර්ධ්නය 

කරන්න අව යයි. ්ශසාේ සා්වර්ධ්නය රීමේශ දී විශද්  ආශයෝනන 

අව යයි, ක ෂාපද:න දිරි  ැන්වී  අව යයි.   සා(ග( ක කරු 

අයිතිලවදන්ක , වැඩ කරන නනතදවශේ අයිතිලවදන්ක  රැක  ැනී(  

අතයව ය බව ප්රකද  කරන්න ඕනේ. වර්ත(දන ත  වය  ්් ක 

මු:ල් ස(තිලතු(ද වි දල අන්ශයෝ යකට මුහු  දීලද තිලශබන්ශන්.   

අන්ශයෝ ශයන් නය ත හැරී ශනොන්ශ ො  පරදනය ශවන්ශන් 

්තු(ද ශනොශවයි, ශ  රටයි. ්( ක සාද, ්තු(දට   අන්ශයෝ ය නය 

අරශ න රට ශ ොඩ  න්නට අවසාාගදව ලැශබන්න රීයලද අපි 

ප්රදර්ගනද කරමු. 

 

ගු නිනය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

   රු  යන්ත කරු දතිලලක (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 

20ක කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[පූ. ද. 11.,,] 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයේතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශ ෝඨද ය රදනප් ෂ 

ආණ්ඩුශේ ශ:වැක  අය වැය විවද:යට  න්නද අවසාාගදශේ වචන 

සාාවල්පය්  ප්රකද  කරන්න අවසාාගදව ලැබී(  ැන (( අතිල යින් 

සාතුව  ශවනවද. 

 රට( අ(දරුශේ :දපු ශ  ආණ්ඩුශේ අන්රුදු ශ:කක ශ ේෂ පරය 

විධියට ත(යි ශ  අය වැය හුමන්වන්න ශවන්ශන්,  රු ක ශයෝනය 

433 434 

[ රු ක (ල් න්රිපදල : න්ල්වද (හතද ] 
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කගදනදයකතු(ක .  අය වැය කගදව අහශ න ඉන්නශකොට  (ට 

(ත්  න්ණු කදර ය්  තිලශබනවද.   :වසාාවල පදසාල් යන සා(හර 

:රුශවෝ වි ද ය ශෆේල් න් ද(, ත(න්ට ලැබුණු ලමනණු සා්ඛ්යදව 

ශ :රට රීයන්න තිලශබන  ය ක සාද ප්ර තිල වදර්තදශේ ලමනණු 7, 8 

ලැබුණු විෂයයන් ඉදිරිශේ තිලශබන   සා්ඛ්යදවට ඉදිරිශයන් 

බින්දුව්  :දනවද.   විධියට හත, හැ තේව කරලද,   වදශේ( අට, 

අසූව කරලද ශ:(ේපිශයෝ රවට්ටන හැටි ත(යි (ට (ත්  න්ශණ්. 

හැබැයි, ලමනණු ශකොශහො( :ැ (    ළ(යද ශෆේල් රීයන ්කයි 

යගදර්ගය. ශහොර, සසාාබැන්දු  ලමනණුවලින් ශ:(ේපියන්ව , 

ශලෝකයදව  රැවැට්ව වදට, අන්තිල(ට යගදර්ගයට මුහු  

ශ:නශකොට වි ද ය අසා(  ළ(ශය්  විතර්  ශනොශවයි, 

ව්චදකදමේ ළ(ශය්  බව  අනදවර ය ශවනවද. 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශ  අය වැය    විධියට 

ශබොරු ලමනණු :දලද, කව ක යගදර්ගයට සඩින් අයින්් කරලද 

ඉදිරිප  කරපු අය වැය්  විධියටයි අපි :රීන්ශන්. හැබැයි, ස ත 

 ශහිබ  ශවනශකොට ආණ්ඩුව ශෆේල් විතර්  ශනොශවයි, අය වැය 

ව්චදව්  බව  ශහිබ ශවනවද. 

  ක සාද( අ: ශ  ව්චක ක අය වැය ශප්රෝඩදව  ැන කගද 

කරන්න, ආර්ථික විග්රහ ඉදිරිප  කරන්න විද්වතුන් ඉදිරිප  වන 

හැටි අපි :රීන්ශන් නැහැ; පරි ත ශද් පදලනඥයන් ඉදිරිප  වන 

බව්  :රීන්න  නැහැ.   ශවනුවට ශ  ආණ්ඩුව ආ :වශසාේ ඉ ලද( 

:න්නද ශද්ටයි, ශනො:න්නද ශද්ටයි හැ( ශද්ට( කගද කරන ශරදි 

ශසාේදීශ  විශ ේෂඥයන් රීිඟප ශ:ශන්  විතර්  ඉතිලරි ශවලද 

ඉන්නවද.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයමන(ක , පමන  වය කදලශේ අපි :ැ් කද, 

ආර්ථිකය  ැන කගද කරද්දී ආර්ථික විශ ේෂඥයන් ක හඬ ශවලද, 

කට (ැත ශ:ොඩවන්නන් ආර්ථිකය  ැන කගද කරන බව් . 

කදබක ක ශ ොවිතැන  ැන කගද කළ , රසාදයක ක ශපොශහොර  ැන 

කගද කළ    විෂයයන්  ැන හසාළ :ැනු(්  තිලශබන 

විශ ේෂඥයන්ශේ කගද ශවනුවට වදචදල කගද විතරයි ආණ්ඩුව 

පැ ශතන් අපට අහන්න ලැබුශණ්.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , "්ක රට් -්ක නීතිලය් " 

 ැන කගද කර න ශකොට , නීතිල වි දර:යන් පැ තකට :(ද 

තිලශබනවද. නීතිල කඩන අය ත(යි    ැන  කගද කරන්න පටන් 

  ශ .   වදශේ( ත(යි අ: ශ  අය වැය  ැන  කගද කරන්න 

ආණ්ඩුශේ ශරදි ශසාෝ:න අ් යට ත(යි  දර දීලද තිලශබන්ශන්.  

 ශ ක ත(යි ශ  ආණ්ඩුශේ ශද් පදලන  ැඹුර,  රු ක ශයෝනය 

කගදනදයකතු(ක . ක න් :ැ් (්  නැතිල පිරිසාකට රශට් මන් කදන( 

 දර දීපු පදපයට අ: මුළු රශට්( නනතදව ශ ොදුරු ශවලද ඉවරයි. අය 

වැයට කලින් ශකොශහො(:, රීේශේ? "ශ(ොළ හත්  සතිල ශකශන්  

ත(යි මු:ල් ස(තිලක( කරන්ශන්" රීේවද. "ද්වි ව පුරවැන් දවය 

තිලශබන,   ශවනුශවන්( රශට් වයවසාාගදව  ශවනසාා කරලද 

ශ නැවි  ප  කළ ස(තිලවරශය්  ත(යි අය වැය ඉදිරිප  

කරන්ශන්" රීේවද. බැන්ල්වදදී වියතුන් රීේවද, "ශ  පදර 

ශ ශනන්ශන් රට( විසාා(යට ප  කරන අය වැය් ." රීයලද. 

ස ත ත(යි,  ක න . ශ(ොක:, ශබොශහෝ ශ:ශන්  විසාා(යට ප  

න් ද, ශ  වදශේ ිඟසාා ලියවිල්ල්  දුව වද(. ල්කදශේ ශ  වදශේ ිඟසාා 

අය වැය්  කව:දව  ඉදිරිප  කර තිලබුශණ් නැහැ.  

ශ  අය වැශයන් බඩු මිල අඩු කරයි, සාහන ලැශබයි රීයද 

පදරිශ ෝ වකශයෝ ිඟතුවද. ශ  තිලශබන ජීවන බර ිඟන්:ද, වැව ප් වැඩි 

ශවයි රීයද, ශ(ොනවද ශහෝ ශ:ය්  ත(න්ට ලැශබයි රීයද රදනය 

ශසාේවකයන් සාහ ශපෞද් ලික අ් ශේ ශසාේවකයන් බලදශ න න්ටියද. 

රැරීයද අශප්් ෂද කරන තරු  පිරිසාශේ බලදශපොශරො තු 

ඔ් ශකෝ( මනන් කර :ැ (ද. සා(ෘද්ධිලදන්න්  ැන, අඩු 

ආ:දය ලදන්න්  ැන, මනඩද වයදපදරිකයන්  ැන, සාාවය්රැරීයදවල 

ක රත ශවච්ච පුද් ලයන්  ැන, ශ ොවි නනතදව  ැන, ක කරු 

නනතදව  ැන ශ  අය වැශේ රීන්ව්  සා හන් කර නැහැ. අශප්  රු 

ආචදර්ය හර්ෂ : න්ල්වද (න්ත්රීතු(ද ඊශේ රීේවද වදශේ තක කර පුසාා 

ලියවිල්ල්  හැටියට ත(යි අපි ශ  අය වැය :රීන්ශන්.  

 නනතදව අය වැයරීන් බලදශපොශරො තු වන්ශන් මනර් නද 

කගද ශනොශවයි. ත(න් මුහු  ශ:න, :ැශවන ප්ර ානවලට සාහන 

ලැශබයි රීයදයි නනතදව බලදශ න ඉන්ශන්. නනතදව, ශපොශහොර 

ටික ශ:න හැටි රීයයි රීයලද ිඟතදශ න ිඟටියද; හදල් මිල අඩු 

කරන හැටි ශපන්වද ශ:යි රීයද ිඟතදශ න ිඟටියද; අතයව ය බඩු 

මිල ය  ප්ර(ද යරීන් ශහෝ අඩු කරන හැටි රීයද ශ:යි රීයද ිඟතුවද. 

ත(න්ශේ ජීවන බරට ශ  අය වැය ය  ශහෝ පිිබසාර ්  ශවයි 

රීයලදයි ඔන්න් ිඟතුශේ. ශ(ොක:, ශ  ශවලදශේ නනතදව මුහු  

ශ:න ප්ර ානයට ඕනේ( ලද්රීක පුරවැන්ශය්  සා්ශේදීයි.   ක සාදයි 

ශබොශහෝ ශ:ශන්  රීයන්ශන්, ශ  අය වැය න  ලද්රීක 

පුරවැන්ශයමනශේ (දනන්ක වශයන් හ:පු අය වැය්  ශනොශවයි 

රීයලද. මික මනන් අ: ්ශහ( කගද කරන්න පටන් ශ න තිලශබනවද. 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශ  අය වැශේ විය:( 

්රිලියන ,.2යි; ආ:දය( ්රිලියන 2.2යි; පරතරය ්රිලියන 1යි. ශ ක 

පියවද  න්න තිලශබන ර(ය ත(යි,  ය  ැනී(. හැබැයි,  රු 

ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශ  ආණ්ඩුව වින්න් ආර්ථික 

ව ශයන් සාහ රදනය තදන්රික ව ශයන් බ්ශකොශලො  කළ රටට, 

කන්:  ය ශ:න්ශන්? ශ(තු(න්ලද විප් ෂශේ න්ටියදී ආර්ථික 

ඔසාාතදර් වදශේ ක්රියද කළ ශකශන්  ත(යි අ: ශවශළ  ස(තිල 

ශවලද ඉන්ශන්. ශවශළ  ස(තිලවරයද රීයනවද, "රට බ්ශකොශලො  

ශවයි." රීයලද. නදතයන්තර ශශ්රේණි ත රීමේ වලින් අපි දිනපතද -

:වසා   ශන්- පල්ල  බිඟනවද; පහළට ස: වැශටනවද. ඉතිලන් 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ්ශහ( රටකට කන්:  ය 

ශ:න්ශන්? 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , පමන  වය ඔ් ශතෝබර් 

(දසාශේ අ  වන ශකොට අශප් රශට් විශද්  සා්චිතය ශඩොලර් 

මිලියන 2,267යි.  විශද්  ව ක  අපට තිලශබන්ශන් තව (දසා 

්කහ(දරකට විතරයි. සාද(දනයශයන් ආර්ථික වි:යදශේ පිිබ ැනී( 

අනුව (දසා තුනකටව  විශද්  සා්චිත තිලශබන්න ඕනේ. 2022 

නනවදරිශේ  ය වදරික ව ශයන් ශඩොලර් මිලියන 200්  

ශ වන්න තිලශබනවද. නැවත 2022 ජූලි වන ශකොට ශඩොලර් 

මිලියන 1,000්  ශ වන්න තිලශබනවද. ්තැන( ශඩොලර් මිලියන 

1,200් . ්තශකොට ශඩොලර් මිලියන 700්  ත(යි ඉතිලරි ශවන්ශන්. 

අශන්  න්යවක ශද්වල් ආනයනය කරන්න ශවන්ශන්   ඉතිලරි 

මු:ලින්.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශ(ශහ( බලන ශකොට අපි 

රට්  ශලසා (හද  වක  කන්:්  සඩ ශනොශවයි: ඉන්ශන්? හැබැයි, 

ශ  (හද ශඩොලර් අර්බු:යට රීන්( විසාුම(්  ශ(වර අය වැශේදී 

ශ:න්න මු:ල් ස(තිලතු(දට බැරි න් ද.  

අ: බලන්න, බැ්මනවල ත  වය. :ැන් ල්කදවට ශඩොලර් 

්න්ශන් බැ්මන හරහද ශනොශවයි. (හ බැ්මනශේ අධිපතිලවරයද 

රීේවද, ශඩොලරය්  මිලට  ැනී( රුපියල් 20,ට සී(ද කළ යුතුයි 

රීයලද.   ක සාද :ැන් කළු කඩශේ ශඩොලරය්  රුපියල් 2,2, 240, 

220 වදශේ   න්වලට ත(යි අශළවි වන්ශන්. ්ශහ( වන ශකොට, 

බැ්මන හරහද ශඩොලර් ්වන්ශන් කන්:? ශ  ආණ්ඩුව හදල්, සීක , 

රීරි පිටි, න්ශ(න්තිල වදශේ අතයව ය  දණ්ඩ හැ( ්ක් ( අ: 

පදලන මිශලන් ඉව  කරලද, කළු කඩ මිලට  න්න පදර කපද 

තිලශබනවද. ශ  ආණ්ඩුව ක සාද ශඩොලර්  ැනී(  :ැන් කළු කඩ 

ර(යට න්දු ශවමින් තිලශබනවද. 
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පදර්ලිශ න්තුව 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශ  වදශේ ත  වය්  

බැ්මනවලයි, මූලය ආයතනවලයි පවතිලද්දී ශකොශර් පිටට (ශර් 

වදශේ, මූලය ආයතනවල  නුශ:නු කරන ශකොට අය කළ න්යයට 

12 වැට් බද්: න්යයට 18ට වැඩි කරන්න කටයුතු කළද.  රු 

ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , අශප් ශ න්  ශ ේෂශේ  වි දල 

ිඟගය්  පවතිලනවද. මු:ල් ශල්ක වරයද (දධ්ය හමුවකට සවිල්ලද 

රීේවද, වදහන ආනයනය රීමේ(ට තිලශබන සී(ද ඉව  කරන්ශන් 

ශ  ශ න්  ශ ේෂය සා(බර න් ද(යි රීයලද. හැබැයි, ශ න්  

ශ ේෂය සා(බර රීමේ(ට රීන්( වැඩ පිිබශවළ්  ශ(වර අය වැශේ 

අපි :ැ් ශ්  නැහැ. වටිනද ශද්ය ය සා ප  විරීණී( , තව තව  

අසීමිතව  ය  ැනී(  ත(යි රනයට තිලශබන ්ක( විකල්පය.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශ(ශහ( බලන ශකොට 

වදහනය්  මිලට  න්නද ්ක  ශබොශහෝ ශ:ශනමනට හීනය්  

ප( ්  ශවයි රීයලදයි අපට න  ශපශනන්න තිලශබන්ශන්.  කයි 

අප හැ( තිලසාාශසාේ( රීයන්ශන්, ශ  ආණ්ඩුව, කරනවද රීයපු ශද්වල් 

ශනොකරන, ශනොකරනවද රීයපු ශද්වල්( කරන ආණ්ඩුව්  රීයලද. 

අ:   විධියට ත(යි ශ  ආණ්ඩුව ශ:සා නනතදව :රීන්ශන්.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , අපි :ැ් කද ඉල් ක  විේනද 

කරන හැටි. සා(හර  වදට මිලියන   ක න් මු:ල් ශවන් කරන බව 

රීයන ශකොට පමනශපළ (න්ත්රීවරුන් අ පුඩි  හපු හැටි අපි :ැ් කද. 

හැබැයි, ශවනසාකට තිලබුශණ්, ඉදිරි ශපළ ්් ශකශනමනව  අය 

වැය ශවනුශවන් අ පුඩිය් ව   හන්න න්ටිශේ නැතිල ්කයි. 

මිලියන   න් මු:ල් ශවන් කරන බව රීයන ශකොට  ක අහලද 

පමනශපළ (න්ත්රීවරු ශපොඩි න්න් ්ක්    තද. රිශරෝ: රග 

රියැදුරන්ට රුපියල් මිලියන 600්  -රුපියල් ශකෝටි 60් - ශවන් 

කරනවද රීේවද(   අය :ඩ බඩ  දලද අ පුඩි  ැහුවද. කැන්ටි(ට 

 විඟල්ලද ශ  බීලද ්ද්දී (දධ්යවල mike ්ක ඉසාාසාරහට සවිල්ලද  

  කදර ද  ැන පුරසාදර  ශ:ශඩේවද. ශ :ර  විඟල්ලද ත(යි 

බැවකශේ අය වැ ශයන් ශවන් ශවච්ච මු:ලයි, රිශරෝ: රග රියැදුරන් 

සා්ඛ්යදවයි අනුව ්්  ශකශනමනට ීමය: ලැශබන්ශන් රීයලද. 

රිශරෝ: රග රියැදුරන් ල් ෂ අට්  විතර ලියද පදි්චි ශවලද 

ඉන්නවද.   මු:ල   රියැදුරන්   ක න් ශබදුවද( අන්රුද්:ට( 

රිශරෝ: රග රියැදුශරමනට ශවන් වන්ශන් රුපියල් 720යි. රිශරෝ: රග 

රියැදුශරමනට රුපියල් 720න් කරන්න පුළුවන් ශ(ොක් :? ටයර් 

්ක් ව   න්න පුළුවන්:? පදසාල් වේන් සාහ බසාා රග ිඟමියන් 

සා හද රුපියල් මිලියන 400්  ශවන් කරනවද රීයන විට  අ පුඩි 

 ැහුවද. පදසාල් වේන් රග සාහ බසාා රග 40,000්  තිලශබනවද. 

්තශකොට ්්  ශකශනමනට ලැශබන්ශන් අන්රුද්:ට( රුපියල් 

10,000යි. ශපෞද් ලික බසාා රග ිඟමියන් ශවනුශවන් රුපියල් 

මිලියන 1,200්  ශවන් කරනවද රීේවද(  අ පුඩි  ැහුවද.  රු 

ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශපෞද් ලික බසාා රග තිලශබනවද, 

20,000් . ්තශකොට ්්  ශකශනමනට ලැශබන්ශන් අන්රුද්:ට( 

රුපියල් 72,000යි. ශ  වසා් තය කදලශේ අන්රුදු ශ:ක්  විතර 

ෆිනේන්සාා ්ක ශ වද  න්න බැරිව -වදහන නඩ තු කර  න්න 

බැරිව-   මික සාාමන බැට කේවද. ශ  වදශේ ශසාොච්ච(්  ඔන්න්ට 

දුන්නද( හරි: රීයද අපි අහනවද. වදහන අ(තර ශකොටසාා  න්න 

ශකොට   වදශේ :හගු ය්  විතර ආණ්ඩුව  සාද කනවද. රිශරෝ: 

රග, පදසාල් වේන් රග, ශපෞද් ලික බසාා රග ිඟමියන් ප  වී සතිල 

ත  වය පිිබබ ව මීට වඩද  ැඹුරින් බලද, ප්රදශයෝ වකව  ැළශපන 

විධියට මු:ල් ශවන් කළ යුතුව තිලබු ද රීයද සා( ව නන බලශේ ය 

හැටියට අපි  වි ාවදසා කරනවද.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ශ(වර අය වැශේ අරු( 

පුදු( ශයෝනනදව්  තිලශබනවද (( :ැ් කද. අනතුරු වැඩියි රීයද ඊට 

පිිබය(්  ශලසා අවක  ර(ය්  හුමන්වද ශ:නවද රීයමින්, රිය 

අනතුර්  න්දු න් ද( වදහනය හප්පන ල: ශකනදශ න්   න්  

අය කර  න්න ර(ය්   ැන රීේවද.  ශ  සහැ වහලද  හපු 

්ශකන් හප්පන අයයි, හැප්ශපන අයයි ශ:ශ ොල්ලන්( හැප්පිලද 

ඉවරයි, insurance ්ක  න්නශකොට. ර් ෂ ය කරනශකොට 

ශ කට   න්  ්කතු ශවනවද. ්තශකොට හප්පන්න ඕනේ නැහැ, 

  න ශ වන්න. වදහනය්  තිලශබන ඕනේ( මික ශහ්  full 

coverage insurance ්ක්    ත , third-party insurance 

්ක්    ත  ශ ක හැ( ශකනදට( සාද් මනශවන් ශ වන්න 

ශවනවද.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , රනශේ රැරීයද බලදශ න 

ඉන්න තරු  තරුණියන්ශේ න්යවක( අශප්් ෂද මනනු විමනනු වී  වය 

අයවැය්  ත(යි ශ  අයවැය. ඔබතු(ද :න්නවද ශන්, ඔබතු(දශේ 

දිසාාරි් කශේ තරු  තරුණියන් ීම ශ:ශන්  ඔබතු(ද හමුශවන්න 

්නවද: රසාාසාදවල් බලදශ න. අයවැය සසාාතශ න්තු පිිබශයල 

කරන්න ඉසාාශසාල්ලද (දර්ශ ෝපශද්  සතුළ  චරශල්ඛ්ය්  මු:ල් 

අ(දතයද් ශේ ශල්ක වරයද න්යවක( අ(දතයද්  ශල්ක වරුන්ට  

්ේවද. (ද ළග ්(  චරශල්ඛ්ය තිලශබනවද. ්ිඟ තිලශබනවද “2022 

වර්ෂය තුළ නව බ වද  ැනී  අශධ්ර්ය(  කරන බැවින්,   

සා හද ප්රතිලපද:න ශවන් ශනොකරනු ලැශේ” රීයලද. ්තශකොට 

තරු , තරුණියන්ට ශ ක :ැන න්න ලැශබන්ශන් අයවැශයන් 

පමනව. ්( ක සාද පදසාාශපෝර්ට් ශපෝලි( දි්   ැසාාශසාන ්ක විතරයි 

ශ  ආණ්ඩුව තිලශබනතුරු න්ද්ධ් ශවන්ශන් රීයන ්ක අපට බය 

නැතුව රීයන්න පුළුවන්.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , අට සා(  ල් ෂයකට 

රසාාසාදවල් ශ:නවද රීයලද ශ  ආණ්ඩුව රීේවද ශන්. ශකොටසාකට 

දීලද තිලශබනවද,  රුපියල් 22,200ක ශ වී(්  ්් ක.  ක 

ශ:නශකොට( සා(ෘද්ධිලදන් පන්ලක ශකශන්  න  ශකිබන්( 

සා(ෘද්ධිය  නැතිල ශවනවද. සා(ෘද්ධිය  නැතිල කරශ න රුපියල් 

22,200ට රසාාසාදවට  වය මික සාාමන බලදශ න ිඟටියද, ශ  අයවැශයන් 

පමනවව  සාාථිර ශවයි; පඩි වැඩි ශවයි; ශ(ොක්  හරි 

මනර් ක ත දවය්  සතිල ශවයි රීයලද.   අය  ැන රීන් ශ:ය්  -

වචනය් ව - ශ  අයවැශේ සා හන් කරලද නැහැ.   (දිවදට 

රදනය ශසාේවකයද පුදු( විධියට හේල්වක රීමේ(ට ල්  කරනවද අපි 

:ැ් කද.  රදනය ශසාේවකයන්ශේ විශ්රද( යන වයසා අන්රුදු 60 ඉ ලද 

62 :් වද වැඩි රීමේ(ට ශයෝනනද කරනවද රීයලද ශ  සා දශේ දී 

ප්රකද  කරලද,  පැය 24්  යන්න ඉසාාශසාල්ලද රනශේ ප්රවෘ තිල 

ශ:පදර්තශ න්තුවට  විඟන්, (දධ්ය හමුශේදී මු:ල් ස(තිලවරයද 

රීයනවද "රදනය ශසාේවය අකදර්ය් ෂ(යි" රීයලද. රදනය ශසාේවය 

රටට බර්  වක.  රදනය ශසාේවකයද  ැන   විධිශේ අ:හසා්  ත(යි 

ශ  ආණ්ඩුවට තිලශබන්ශන් රීයන ්ක   ශවලදශේ ප්රන්ද්ධිශේ 

රීේවද.  

 අපි  ආණ්ඩු කළද,  රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක . අශප් 
රනය රදනය ශසාේවකයද ඉල්ලන්ශන්  නැතිලව ඉතිලහදසාශේ වැඩි( 
වැව ප් වැඩි රීමේ( කළද. රුපියල් 10,000්  ්කවර( පඩියට ්කතු 
කළද. අපි රදනය ශසාේවකයද බර්  හැටියට කව:දව  :ැ් ශ්  
නැහැ. ශ  ආණ්ඩුව( ත(යි මීට ඉසාාශසාල්ලද රදනය ශසාේවය පුළුල් 
කරලද වැඩි හරිය්  බ වද  ැනී  කරන්න පදර කැපුශේ. :ැන් 
රීයනවද   අය බර්  වක. රදනය ශසාේවකයන් තැපැල් ඡන්:ය 
ශවලදශේ ශ  ආණ්ඩුව ප  කරන්න දීපු ශධ්ර්යය  ැනව  
ිඟතුවද :? පුදු( දී(්  ශන් රදනය ශසාේවකශයෝ ආණ්ඩුවට දුන්ශන්. 
පඩි වැඩි කරපු යහ පදලන ආණ්ඩුව  අ(තක කරලද,   අය ශ  
ආණ්ඩුවට ඡන්:ය දුන්නද.  අ:  ක අ(තක ශවලද. පමන වය 
කදලශේ  ශකොවිේ වසා් තය ශවලදශේ ශද් පදලනඥශයෝ 
ශකොච්චර ලමනණු :ද  න්න :ැගවකව  රදනය ශසාේවකශයෝ කරපු 
කැපවී( අපට අ(තක කරන්න පුළුවන් ක(්  නැහැ, ආණ්ඩුවට 
අ(තක න් දට. :ැන් ආණ්ඩුවට   ශ ොල්ලන් බර්  වක.  ්වතුර්  
ආවද(, මනනදමිය්  ආවද(,    වදශේ( ශකොවිේ වසා් තය 
ශවලදශේ  රදනය ශසාේවකශයෝ ත(යි   ශවනුශවන් අව ය කටයුතු 
කශළේ.  :ැන් බලන්න, ්න්නත  ැන ශලොමනවට කගද කරනවද. 
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්න්නශතන් ශලෝක වදර්තදව්  තිලේබද වක. ශද් පදලනඥශයෝ : 
්න්නත  ැහුශේ? රදනය ශසාේවකශයෝ.  ශකොවිේ වසා් තය 
ශවලදශේ හමු:දශේ, ශපොලින්ශේ, ශසාෞඛ්ය අ් වල ශලොමන, ශපොඩි 
හැ(ශ:නද(, (හනන ශසාෞඛ්ය පරි් ෂකවරු, ග්රද( ක ලධ්දරින්, 
සා්වර්ධ්න ක ලධ්දරින්, ප්රදශද්ිෂය ශල්ක වරු, දිසාදපතිලවරු, 
ප්රදශද්ය ය ශල්ක  කදර්යදලවල න්යවක( ශසාේවකයන් දිවද රදත්රී 
ශනොබලද, ජීවිත අව:දන(  ැන ශනොතකද  කරපු විිෂෂාට ශසාේවයට 
රදනය ශසාේවකයදට රනය සපහදර :් වන්ශන් ශ  විධියට හේල්වක 
කරලද : රීයලද (( අහන්න කැ(ැතිලයි.  

 ළගදී පුව  පතක සා හන් කරලද තිලශබනවද (( :ැ් කද,  (හ 
බැ්මනව පිිඟව වලද වසාර 70්  පිශරනශකොට මුද්ර ය කරපු මු:ල් 
ප්ර(ද යයි, ශ  (දසා විසාාසා සතුළත ඔබතු(න්ලදශේ ආණ්ඩුශවන් 
මුද්ර ය කරපු මු:ල් ප්ර(ද යයි බලනශකොට අතිලවි දල ශවනසා්  
තිලශබනවද රීයලද. ශ ක ත(යි ශ  ආණ්ඩුශේ අවක ( ශසාල්ල(. 
ශසාල්ල  කරන්න වදශේ සාල්ලි අච්චු  හනවද.  

බලදශ න ඉන්ශ:ද්දි බඩු මිල වැඩි ශවනවද. ශ  ශසාල්ල  
සාල්ලි ප්රදශද්ය ය ශද් පදලනඥයන්ට ශබ:ලද, ශද් පදලන නයදය 
පරය ක්රියද (ක කරලද, අන්ත විධියට පරදින්න යන අයශේ ඡන්: 
ටික ශේරද  ැනී(ට ශ  අය වැය තුිබන් ස සාදහය්  ශ න තිලශබන 
බව  අපිට ශපශනනවද.  ල් අතුරපු පදරට තදර :(න්න, තදර පදර 
කදපට් කරන්න, කදපට් කරපු පදර සඩින් ආපමන කදපට් කරන්න 
ශද් පදලනඥයන්ට වි දල මු:ල්  අය වැශයන් ශවන් කර 
තිලශබනවද. රශට් ශ  තර  බරපතළ ආර්ථිකය්  පවතිලන 
ශවලදවක, සාල්ලි අච්චු  සාමින්  ප්රදශද්ය ය ශද් පදලනඥයන් හරහද 
 (ට ශපො ප කරන්ශන්, අ: ශවද්දී පවක යන්න බැ  බැ  ඉන්න 
 ශ  ප් ෂ යන්ර ය ආශය  ප   න්වන්න ිඟතදශ න : 
රීයලද අපිට අහන්න න්ද්ධ් ශවනවද. නමු , ශ  වදරශේ  නනතදව 
රවට්ටන්න ිඟතුශවො  න  ආණ්ඩුවට වරදිනවද. :ැන් බලන්න, 
ආණ්ඩුව බලයට සවිල්ලද අන්රුදු ශ:කයි. ශ:වසාරක ප්ර තිලය 
හැටියට ශ(ොනවද: ශපන්නන්න තිලශබන්ශන්? තමුන්නදන්ශසාේලද 
ආණ්ඩුව  දර  න්නශකොට තිලබුණු මිලයි, ්:ද, "සාැප :?" රීයලද 
සා(ච්චල් කරපු අය අ: ආණ්ඩු කරනශකොට තිලශබන මිලයි බැවකවද( 
නනතදව ීරර ය කරයි, ශ(ොක් : කරන්න ඕනේ රීයලද.  

2019 ශනොවැ බර්වල රුපියල් 90ට    නදඩු සාහල් රීශලෝව 

අ:  න්ශන් රුපියල් 140කට. රුපියල් 97ට    සා බද රීශලෝව අ: 

 න්ශන් රුපියල් 170කට. රුපියල් 110ට    පරිප්පු රීශලෝව්  

අ: රුපියල් 220ට  න්නශකොට හැටනව ල් ෂය්  ඡන්:ය දීපු 

මික සාාමන රීයනවද, "ශ(ශහ( පරිප්පුව්  න  ජීවිශ ට කේශේ 

නැහැ" රීයලද. රුපියල් 440ට තිලබුණු වියිබ මිරිසාා රීශලෝව අ: 

රුපියල් 600ටයි  න්ශන්. රුපියල් 100ට තිලබුණු සීක  රීශලෝව්  

අ: රුපියල් 120ට  න්ශන්. රුපියල් ,80ට තිලබුණු රීරි පිටි 

පැකැට්ව ව්  අ: රුපියල් 480යි. 

 

ගු නිනය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

:ැන් කගදව අවසාන් කරන්න,  රු (න්ත්රීතු(ද. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයේතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

(ට තව විනදඩියක කදලය්  ලබද ශ:න්න,  රු ක ශයෝනය 

කගදනදයකතු(ක . 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහයේතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශප් ප් ෂශේ ශවලදශවන් ්තු(දට තව විනදඩි තුන්  

ලබදශ:නවද,  රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක . 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහයේතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

(ට වැඩිපුර ශවලදව ලබදදී( සා බන්ධ්ශයන් ඔබතු(දට 

සාාතුතිලවන්ත ශවනවද, විප් ෂශේ ප්රධ්දන සා්විධ්දයකතු(ක . 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , කලින් රුපියල් 1,49,ට    

 ේසාා න්ලින්ඩරය ශපෝලි වල ඉ ලද, :වසා්  රසාාතිලයදදු ශවලද, 

රුපියල් 2,672්  දීලදයි අ:  න්ශන්. සාැ(න් සාහ පරිප්පුවල මිල 

අඩු කරනවද රීයලද නදතිලය අ(තද විිඟළුව්  සාැපයුවද. සාතිල 

ශ:ශකන්  ැසාට් ්ක ඉවරයි. රුපියල් 2,0ට    සාැ(න් ටින් ්ක 

රුපියල් ,80ටයි :ැන්  න්ශන්. ්:ද "සාැප :" රීයලද අහපු අය 

ත(යි, ශ    න්වලට අ: බඩු මිල වැඩි කරලද තිලශබන්ශන්. 

(ට තව විනදඩි ශ:ක්  ලැබුණු ක සාද ශ  කදර ද  (( 
රීයන්න . ශ ොවීන්ට වන්දි ශ:නවද රීේවද. ශ ොවීන්ට වන්දි ශ:න 
ආකදරය  ැන ්ක වචනය් ව  ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශේ නැහැ. 
  ශවනුශවන් සාත පහ්  ශවන් කර නැහැ. පරිපූරක සසාාතශ න්තු 
ශ ශනන්න  බැහැ වක. ශ  ශප්රෝඩදව කරන්ශන් කදට: රීයලද අපි 
අහන්න කැ(ැතිලයි. 

අවසාදන ව ශයන්, (( තව ්ක කදර ය්  රීයන්න 
කැ(ැතිලයි. :ැන් අශප් රශට් ශතල්  පිරිපහදුව වහලද තිලශබනවද. 
අන්රුදු 22කට පසාාශසාේ ශතල් පිරිපහදුව වහපු ්ක  ැන අ: අපිට 
කගද කරන්න න්දු ශවලද තිලශබනවද.    ැන කගද කරන්න අපිට 
අයිතිලයමන  තිලශබනවද. 1967 වසාශර් ල්කදශේ පළමුශවක  
පිරිපහදුවට මුල් ල තිලේශේ, ිඟටපු අ (ැතිල ඩේලි ශසාේනදනදයක 
(ැතිලතු(දයි. 1969දී ඩේලි ශසාේනදනදයක ිඟටපු අ (ැතිලතු(ද ශ(ය 
විවෘත කළද. අන්රුදු 22්  අඛ්ණ්ඩව ්ිඟ ශතල් පිරිපහදුව 
ක්රියද (ක න් ද. පළමුශවක  වතදවට, ශබොරශතල් නැතිල ක සාද අ: 
පිරිපහදුව වහන්න න්දුශවලද තිලශබනවද. ආණ්ඩුශේ ස(තිලවරු 
රීයනවද, ශඩොලර් ප්ර ානය්  ක සාද ශ ක වහන්න න්දු න් ද රීයලද. 
පළමුශවක  වතදවට රනයට ශබොරශතල් ටික පිරිපහදුවට ලබද 
ශ:න්න බැරි න් ද. ශබොරශතල් ශ ශනන්න බැරි ශඩොලර් නැතිල 
ක සාද වක. :ැන් සා දපතිලවරයදයි, ස(තිලවරයදයි රීයනවද, ශබොරශතල් 
නැතුවදට, පිරිපහදුව වැහුවදට, පිරිපහදු කරපු ශතල් ශ නැල්ලද 
අඛ්ණ්ඩව ශබ:නවද රීයලද. පිරිපහදු කරපු ශතල් බැරලය්  
ශබොරශතල් බැරලයකට වඩද ශඩොලර් 12රීන් වැඩියි. ්ශහ( න , 
ශඩොලර් නැතිල රශට් බැරලයකට වැඩිපුර ශඩොලර් 12්  දීලද  න්න 
සාල්ලි ශකොශහන්: රීයද (( අහනවද.  

ඊළගට, අශප් රටට අව ය භූමිශතල් ප්ර(ද ය න්යයට 

න්යය් ( හැදුශේ ශතල් පිරිපහදුශවන්. :ැන් ශ(ොක් : ශවන්ශන්? 

 ේසාා ිඟගය ක සාද ශ  දිනවල භූමිශතල් ශපෝලි(්  රශට් සතිල ශවලද 

තිලශබනවද. පිරිපහදුව තිලශබද්දී  භූමිශතල් ශපෝලි(්  තිලබු ද න , 

ඉදිරියට ශකොශහො( ශවයි: රීයලද අපිට ිඟතද  න්න පුළුවන්. 

නැවත වතදව්  (( අහනවද, ශබොරශතල් ශ ශනන්න ශඩොලර් 

නැතිල රශට් වැඩි මිලට පිරිපහදු කරපු ශතල් ශ ශනන්ශන් 

ශකොමිසාාවලට :, ්ශහ( නැ න  ස තට( ශඩොලර් නැතිල ක සාද : 

රීයන ්ක හරියට රීයන්න රීයලද.  

:ැන් සාල්ලි  නැහැ, බඩු  නැහැ, මිල  වැඩියි, ශපෝලි(  

දි යි. ශ  වදශේ බැටකන නනතදව්  ඉන්න ශවලදවක ත(යි 

ශ(වර අය වැය  ැන අපට කගද කරන්න න්ශණ්.   ක සාද සා(හර 

අයට සාවශලන් ශබ:න  (න් සා(හරුන්ට කන් හැන්ශ:න් ශබ:න 

බව්  ත(යි අපි :ැ් ශ් . ශලෝකශේ( රටවල් ශසාෞඛ්යය 

ශවනුශවන් ශවන් කරන මු:ල වැඩි කරද්දි, ශ  රශට් ශසාෞඛ්යය 

ශවනුශවන් ශවන් කරන මු:ල අඩු කර තිලබී(  ැන (ශේ කන දව ව 

ප්රකද  කරමින්,  රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , (ට අවසාාගදව 

ලබද දී(  ැන ඔබතු(දට  සාාතුතිලවන්ත ශවමින් (ශේ කගදව 

අවසාන් කරනවද.   

 

439 440 
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ගු නිනය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු සී.බී. ර නදයක අ(දතයතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 10ක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[පූ. ද. 11.26] 
 

ගු සී.බී. රත්නායක මහයේතා ධවන ජීවී හයේා වන සසරක්ෂණ 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

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

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , 2022 අය වැය පිිබබ ව 

කගද කරන්න අවසාාගදව ලැබී(  ැන (( සාතුව  ශවනවද.  

විප් ෂයට  වයද(,   අය  සාද ප්ර:දයිකව කරන කගද අපි අහලද 

තිලශබනවද; අපි  විප් ෂයට  වයද( ්ශහ( කගද කරලද තිලශබනවද. 

  වදශේ(,  රටක නනතදවට පණින්ඩය්  ශ:න්න අපි සූ:දන  කර 

තිලශබනවද. ශ  තට්ව  (දරු ර(ය තුළ රටක අය වැය්  ඉදිරිප  

කරනශකොට කරපු කගද අනන්ත අප්ර(ද  අපි අහලද තිලශබනවද. 

 ශකන් පීඩද වින්ශද් අිඟ්සාක  ැමිශයෝ, පීඩිත නනතදව, ්ශහ( 

නැ න  ක කරු නනතදව. ්තැක න් ඔන්න් ශ ොඩ  ැනී( සා හද 

අපි කටයුතු කළ යුතු ශවනවද. ්තැක න් ඔන්න් ශ ොඩ  ැනී(ට 

කටයුතු රීමේශ දී අපට අීරතය අ(තක කරන්න බැහැ. අීරතය 

තුිබන් වර්ත(දනය ශ ොඩ නැන්ය යුතු ශවනවද.   වදශේ( 

වර්ත(දනශයන් අනද තය සාද:ද  ැනී( සා හද අපි කටයුතු කළ යුතු 

ශවනවද. ්( ක සාද අපි කරන්ශන් ශලෝකය වැල    ශ  

වසා් තය විරීණී(්  ශනොශවයි. ඉසාාශසාල්ලද රීේවද, "යුද්ධ්ය 

විමන නවද", "යුද්ධ්ය ඔඩු දුවවනවද", "ඕනේ ශ ොශනමනට යුද්ධ් 

කරන්න පුළුවන්" රීයලද.   වදශේ(, "අලි(්කඩ රීයලද පද(්කඩ 

යනවද" රීේවද. ශ(න්න ශ  වදශේ කතන්:ර රීයද මික මනන්ශේ 

(නසා අන්ල් කරලද තිලශයද්දි  අපි යුද්ධ්ය අවසාන් කරලද   ක :හසා 

ලැබුවද. 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , නදතිලශේ( අ (ද හැටියට 

කටයුතු කරපු න්රි(දශවෝ බණ්ඩදරනදයක (ැතිලක ය ්:ද, -1970දී- 

ශද්ය ය ආර්ථිකයට මුල් තැන ශ:මින්  ශද්ය ය ශ ෝ  ව දව, ශද්ය ය 

ආර්ථිකය ශ ොඩ නැඟී( සා හද කටයුතු කළද. හැබැයි, සා(හර අය  

ත(න්ට තනතුරු තදනදන්තර නැතිල ශවනශකොට නදතිල, ආ  , මනල 

(ල ශේ: කරපින්නදශ න,   සා හද ශපළ  ැසී කටයුතු කරපු 

අවසාාගදවක, විප් ෂය ඔන්න් ඩැහැශ න ඔන්න් ්් ක නනතදවට 

විවිධ් (තිල(තදන්තර ශ:න්න පටන්   තද.   විධියට විවිධ් 

(තිල(තදන්තර ශ:න්න පටන්   තද( නනතදවට තිලබුණු පීඩනය 

ක සාද ඔන්න් ්් ක නනතදව ශ ොනු ශවන්න පටන්   තද.   

කදලශේ පදන් ශපෝලිශ  ිඟටපු ශකශන්  හැටියටයි ((  කගද 

කරන්ශන්.   ශවලදශේදී අපි   පීඩදව වින්:ද. හැබැයි අශප් 

ආර්ථිකය ශ ොඩ නගනශකොට සතුශර් නනතදව ්:ද අග්රද(දතය 

න්රි(දශවෝ බණ්ඩදරනදයක (ැතිලක ය සතුරට  වය ශවලදශේදී 

හරසාරින් පිිබ  තද. මිරිසාා ටික ශද්ය ය ව ශයන් ව ද කරශ න 

ඉසාාසාරහට ආ හැටි    අවසාාගදශේදී අන්(දනශයන් කගද කළද. 

නමු , ්වක පැවැතිල ආණ්ඩුව ශපරළුවද. ආණ්ඩුව ශපරළද   පසාා 

අන්රුදු සාැලැසාා(  විශේචනය කළද, 1978 අය වැය විවද:ශේදී.   රු 

ශේ.ආර්. නයවර්ධ්න නනදධිපතිලතු(දශේ ආණ්ඩුව කදලශේදී ්වක 

මු:ල් අ(දතය ශරොනී : (ැල් (ැතිලතු(ද අය වැය විවද:ශේදී කරපු 

කගදවට අපි "හුශර්" රීයලද අ පුඩි  ැහුවද. "රටට ශසාෞ ද යය 

ස:ද කරනවද" රීයලද ්:ද රීේවද. ්:ද විවෘත ආර්ථිකය  ්් ක   

ශද්ය ය ආර්ථිකය අකද-(කද :ැ (ද. අ: අපි කගද කරන්ශන් 

ශ(ොක් :? න්රි(දශවෝ බණ්ඩදරනදයක (ැතිලක ය ්:ද ශද්ය ය ව දව 

අන්(දනශයන් කරශ න  වයද, අපි ්තැනට ්නවද රීයලද. නමු  

විවෘත ආර්ථිකය  ්් ක ්:ද ශ :ර තිලබුණු ර ශප පැළය  ලවද 

:ැ (ද; අමු කහ පැළය  ලවද :ැ (ද; ශ :ර තිලබුණු අමු ඉඟුරු 

පැළය  ලවද :ැ (ද. ්ශහ( කරලද හැ(ශද්( කශඩන් ශේන්න 

අපි අවසාාගදව සාලසාද   තද. මනඹුරු යදය පිටින් පුරන් න් ද. 

කශඩන් හදල් ශේන්න පටන්   තද.  ්:ද (ැතිලක යශේ ආණ්ඩුව 

පරද: කරලද විවෘත ආර්ථිකය ශ ොඩනැඟී  ්න අවසාාගදශේදී අපි 

අවක  ශ:යකට ශයොමු න් ද. ්ිඟ ශහො  නරක ශ:ක( තිලශබන්න 

පුළුවන් ශවයි.  

හැබැයි,  ප් ෂ, විප් ෂ ශ: ශ ොල්ලන්( තට්ව  (දරුවට කගද 

කරපු ශද්වල් ්් ක අපි ්ිඟ ආදීනව බු් තිල විිනනවද. අපට ක :හසාා 

අධ්යදපනය ලැබුශණ් මිෂනදරි අධ්යදපනශයන් පමනවයි. අශප් මුතුන් 

මි ශතෝ අමනරු කශළේ වැලි මිදුශල්. ්තැක න් පසාාශසාේ  ල් ලේල්ල, 

 ල් ූලර ආවද.  ල් ූලශරන්  ල් ලේල්ශල් "අ" යන්න ලියලද අශප් 

මුතුන් මි ශතෝ අමනරු ශකශරේවද.   අධ්යදපන ර(ය  ්් ක 

ක :හසාා අධ්යදපනය අපට ලබද දුන්නද. සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. 

කන්නන් ර (ැතිලතු(ද ක :හසාා අධ්යදපනය ලබද දීලද (ැදි (හද 

විදුහල් 4,්  රටට :දයද: කර දුන්නද. ්ශසාේ :දයද: කර දුන් (ැදි 

(හද විදුහල්වලින් ශ  රශට් රදනය පරිපදලනයට වි දල සා්ඛ්යදව්  

්කතු න් ද. ග්රදමීය (ට්ටශ  නැතිල බැරි මික මනන්ශේ :රුශවෝ රශට් 

පරිපදලන ් ශෂේරයට ්කතු න් ද. ්කතු න් ද විතර්  ශනොශවයි, 

ඔන්න් පරිපදලනශේ ව ීම( අතට   තද. දිසාදපතිලවරු, 

ශල්ක වරු වැක  අය   තද(,   අය කටයුතු කළ ආකදරය 

බලද්දි   පුව ශේ ඉ   තදට පමන ඔන්න්ට ග්රදමීය (ට්ට( අ(තක 

න් ද. ක කරු නනතදව  ැන අ(තක න් ද. සා(හර අයට  ශ  

පදරවල් අ(තක න් ද. ශ වද අපි කගද කරන්න අකැ(ැතිල (දතෘකද 

බවට පරිවර්තනය ශවලද තිලශබනවද. අ:    ත  වය තිලශබනවද. 

  ක සාද ශන්:, ශපොඩි :රුවන්ශ න් පිබ න්න වර්නන කශළේ? 

ශකොවිේ වසා් තය ක සාද 1 වසාශර් ිඟටපු :රුවද අන්රුදු 2්   විඟල්ලද 

, වසාශර් ඉන්න ඕනේ න්   තව( ඉන්ශන් 1 වසාශර්. පදර දිශේ 

සපවදසා කරලද, (ළ මිනී (තිලන් නැන්ටින්න ස සාදහ කරමින් 

අර ළ කළද.   කදලශේ වසා් ත තිලබුශණ් නැහැ. යුද්ධ්ය තිලබුශණ් 

නැහැ. රශට් ආර්ථික පීඩනය්  තිලබුශණ් නැහැ.   ශවලදශේ 

ගුරුවරුන්ශේ වැව ප ශ:න්න තිලබු ද. නමු ,   ශවලදශේ  වද 

 ැන කගද කරන්ශන් නැතුව ිඟටියද.  

 ( පැන්හල් :(න්න හ:නවද රීයලද  රු රදසා(දණි් ක  

(න්ත්රීතු(ද රීයනවද (( අහශ න ිඟටියද.  ( පැන්හල් :(න 

්කට සා(හර තැන්වලදී අපි විරුද්ධ්යි ත(යි. හැබැයි, අපට 

සාැලමන  තිලශබන්න ඕනේ. ශ  සාැලමන   ැන අපි කගද කරන්න 

ඕනේ ශ:ය්  තිලශබනවද. ශ  රශට් මික සාාමන   ශතො , ඔන්න් 

( වතුර බීලද වැඩිශවලද ප:(ට ආවද( රීයන න්න්දුව ශ(ොක් :? 

ඔන්න් රීයන්ශන් ශවන ශ(ොක් ව  ශනොශවයි, "පෘතුගීන්කදරයද 

රටවල් අල්ලන්න සූරයද" රීයලද. පෘතුගීන්කදරයද  ැහුශේ ශකොයි 

රටට:? අශප් (දතෘ භූමියට ශන්:?  

 
ගු නිනය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ස(තිලතු(ක , ඔබතු(දට තව  විනදඩි 2්  තිලශබනවද. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහයේතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , (ට ශ නුක වි:දන (ශේ 

රදනය ස(තිලතු(දශේ ශවලදශවන් විනදඩි 2්  ශ:නවද රීයනවද. 

 කට (ට අවසාර ශ:න්න. (ශේ කගදව ඉතද ඉ් (ක න් අවසාන් 

කරන්න .  
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අපි අ: ශබෝ  බර  ැන, වැලිකඩ  ැන, මුල්ශල්රියදව  ැන 
කගද කරනවද. නමු ,   ස:දර සාටන්  ැන කගද කරන්ශන් නැහැ. 
තව( අපි කගද කරන්ශන් ිඟරශ වල්, පිසාාසාන් ශකොව   ැනයි. අපට 
තව(   ර(ය ශවනසාා කර  න්න බැරින් ද.   ර(ය ශවනසාා 
කශළො  ශ  (දතෘ භූමිය න්්හල, ශ:(ළ, මුසාාලි  න්යවකශ:නදශේ 
ත  වයට ශ න  ශ  අවසාාගදව සාැලශසානවද. ශ(න්න ශ  
කදර්යය කරන්න ශන්: අපි සූ:දන  වන්ශන්? අපි නදතිලක පදසාල් 
ආර   කරන්න හ:නවද.   (න්ත්රීතු(ද  වශේ ්රික ටි වි:යදලයට 
ශවන්න පුළුවන්.  ක නදතිලක පදසාල්  ශනොශවයි. මු:ල් ශ වද 
ඉශ න  න්න පදසාල් .   පදසාලට  වය ශකනද :න්ශන් නැහැ, 
ක :හසාා අධ්යදපනය රීයන්ශන් ශ(ොක් : රීයලද. ්ය අවශබෝධ් 
කර  න්ශන් නැතිලව ක :හසාා අධ්යදපනය  ැන කගද කරන්න බැහැ. 
අපි ශ(ොක් :  ශ  කරන්න යන්ශන් රීයන ්ක අපි අවශබෝධ් 
කර න්න ඕනේ. ්:ද තිලබුශණ් මුද්රිත (දධ්ය, වි:ු  (දධ්ය. අ: 
තිලශබන්ශන් සා(දන (දධ්ය. සා(දන (දධ්ය තුළ ශ(ය ක්රියද (ක 
රීමේශ  ව ීම( අපට තිලශබනවද.   ව ීම( ්් ක නව අරුත්  
සතුව රශට් ආර්ථිකය සාහ ආර්ථික ප්රතිල (නය පිිබබ ව ප්ච බල 
ශ් න්ද්රය  ්් ක  (ට ශ නයන සා්වර්ධ්නයට :ැන් විරුද්ධ් 
ශවලද තිලශබනවද.    ැන ශවන අර්ග කගන ශේන්න සූ:දන  කර 
තිලශබනවද,  රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක . ශ  අර්ග කගන 
ශේන්න යන්ශන් ශවන ශ(ොක් ව  ක සාද ශනොශවයි. ශ ශකදි 
ශද් පදලනය කරන්න යනවද රීයලද ශපශනනවද. ශ  විධියට 
ශද් පදලනය කරමින් ඡන්:ය ඉල්ලනශකොට මික සාාමන ඡන්:ය ශ:යි. 
 ක පැ තරීන් තබන්න.  

 ( හ:ද රට හැදීශ  ව ීම(  දර   ශ  මු:ල් අ(දතය  රු 
බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(දයි. ්තු(දශේ   ව ීම(  ශ  ිඟටපු අපි 
සාහ  ශ  ඉන්න න්යවකශ:නද  දර   තද.  ( සා්වර්ධ්නය ශවනවද 
න ,   සාතුට අපට තිලශබනවද. ප් ෂ, පදට ්තැන ස ශ  නැහැ. 
ශ  රශට් ග්රද( ක ලධ්දරි වසා  14,021්  තිලශබනවද. ශ  14,021ට 
රුපියල් ල් ෂ ,0   ශන් ශයොමු කරන්ශන් අපට පද් ක කශයෝ 
හ:ද  න්න  ශනොශවයි.  

අපට ඡන්: හ:ද  න්න ශනොශවයි.  ( හැශ:නවද න ,  කයි 
අපට අව ය ශවලද තිලශබන්ශන්. අපි ඔ් ශකෝ( ්කට ්කතුශවලද 
 ( හ:දශ න ඊළග (ැතිලවර යට යමු. ප්රදශද්ය ය (ට්ටශ  
(න්ත්රීවරු අට:හසාා   න්  ඉන්නවද.   අය ශපොශහොට්ව ශේ:, 
්් සා  නදතිලක ප් ෂශේ:, නැ න  නනතද විමු් තිල ශපරමු  : 
රීයලද නැහැ.   හැ( ශකනදට( ල් ෂ 40   ශන් ලැශබනවද.   
විතර්  ශනොශවයි, පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරුන්ට ශවන් වන 
වි(ධ්ය ත අය වැය රුපියල් ල් ෂ 100 අ:  ල් ෂ 120 :් වද වැඩි 
කරලද දීලද තිලශබනවද. ශ(න්න ශ  අරමු:ල්වලින්  ( සා්වර්ධ්නය 
කර  න්න යන්න ඕනේ. පදරවල් කදපට් රීමේ( වැ:   ශවනවද. 
"ශකොළඹට රීරි - අපට කැරීරි" රීයපු කගදව ශවනසාා කරලද අපි 
අවසාාගදව සාලසාද  න්න ඕනේ. ශ  ත  වය ශවනසාා කරලද අපි  ( 
සා්වර්ධ්නය රීමේශ  අවසාාගදවට කඩිනමින් අවකද ය සාලසාද  න්න 
ඕනේ.   කදලශේ කතර ( ශද්වදලය විනන්න යනශකොට 
නුවර්ිබශේ ඉ ලද ශබර ල හරහද අපි :වසාා ශ:ක්  විතර යනවද. 
නමු  අ: සශද්  විඟල්ලද, හැන්:ේශේ පූනදව තිලයලද  රෑට ශ :රට 
්න්න පුළුවන් අවසාාගදව සාලසාද දීලද තිලශබනවද, (දර්  පද්ධ්තිලය 
හ:ලද දීලද. ක වදසා ශයෝනනද ර(ය බලන්න. රශට් ග්රද(  ක ලධ්දරි 
වසා  14,021්  තිලශබනවද. ්ක ග්රද( ක ලධ්දරි වසා(කට ක වදසා 2්  
හ:න්න ශයෝනනද කරලද තිලශබනවද.   ශවනුශවන් රටපුරද 
ශපෝසාාටර්  ැහුශේ නැහැ. රට පුරද පුරදශේරු නැව ශේ නැහැ.   ග්රද( 
ක ලධ්දරි වසා  14,021 පශහන් වැඩි කරලද ්න ප්ර(ද යක ක වදසා 
්ක වසාරකදී ඉදි ශවනවද.  

  විතර්  ශනොශවයි, අපි ශබෞද්ධ් රට් .  ශබෞද්ධ්යන්ට සාහ 
අනය ආ  වල න්ටින පූනකවරුන්ශේ :රුවන්ට,   වදශේ( 
න්් ෂූන්වහන්ශසාේලදශේ ශ:(දපියන්ට ක වසා්  නැ න  ක වසා්  
හ:ලද දීශ  ව ීම( ඉතිලහදසාශේ පළමු වතදවට හරියදකදරව ඉෂාට 
කරලද දීලද තිලශබනවද.   ග්රදමීය (ට්ටශ(න් ශ  කදර්යයන් 
ක්රියද (ක කරන්න සූ:දන  ශවද්දී, ගුරුවරයදශේ වැව ප 

ලබදශ:න්න  කටයුතු කරලද තිලශබනවද.   වදශේ( ශකොශරෝනද  
ක සාද වයසානයට ල්  වූ වයදපදරිකයන්ට   අව ය පහමනක  සාලසාද 
දී( සා හද  කටයුතු කරලද තිලශබනවද.  

ශ  අය වැය  ැන රීයනවද න ,  ආර්ථික ව ශයන්   ශතො  
වරදය, ගුවන්ශතොව පළ, විදුලි සා්ශද්  පහමනක , විදුලි සාැපයී  
සා හද මූලිකව අව ය පහමනක  ටික සාලසාද දීලද තිලශබනවද,  රු 
ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක .    ්් ක( (( රීයන්න ඕනේ, 
විශද්  සා්චිත කළ(නදකර ය, අපනයන වර්ධ්න හැරීයදව, 
ආනයන ආශද් න පුළුල් රීමේ(, විශද්  ඍජු ආශයෝනන, ආහදර 
මනර් ක තතදව ආදිය පිිබබ ව ආකල්ප ශ(වර අය වැය තුිබන් 
ශපන්වදදීලද තිලශබනවද රීයන කදර ය. ශ කට පුහුණුව අව යයි. 
 ක ස ත. අපි හැශ(ෝ( ්කතු කරශ න යන්න ඕනේ.  ක අ(දරු 
කදර්යය්  ශවන්න පුළුවන්.  අපට ශචෝ:නද ්න්න පුළුවන්.   
ශචෝ:නද ආව  අපි රට හ:න්න ඉසාාසාරහට යන්න ඕනේ.   

විදුලි සා්ශද්  ් ශෂේරය  ැන කගද කරනශකොට ්:ද  තිලබුශණ් 
ශකො ශහො(:?  අපි ශකොළඹට ශකෝල් ්ක්   න්නවද න , “hello 
girl”ට රීයලද ශකෝල් ්ක්  බු්  කරලද,  පැය ශ:ක තුන්  post 
office ්ශ්  ිඟටශ න ඉන්නයි ශවලද තිලබුශණ්. අ: ඊට වඩද 
තද් ෂ ය ශවනසාා ශවලද. අ: හැ(ශකනද අශ ( න් ( දුරකගන 
ශ:ක තුන්  තිලශබනවද. (( ශ  කරන කගදවට  comments 
:දන්න පුළුවන්. අ:   තද් ෂ ය  ්් ක යනශකොට  මනර් ක ත 
ආහදර රටදව්  ්් ක ශලෝකයට ශසාෞඛ්ය සා පන්න :රු පරපුර්  
බිිඟ රීමේශ  ව ීම(්  තිලශබනවද.   කදර්ය දරය කරන්නයි 
සූ:දන  ශවන්ශන්.  

විප් ෂය්  හැටියට ශ  කරන්ශන් විප් ෂශේ කදර්ය දරය 

ශවන්න පුළුවන්. නමු    කදර්ය දරය කරනවද වදශේ(, රට  ැන 

ිඟතලද අව ය කටයුතු කරන්න. ශ(ොක:, ශ  කැරරීලද යන 

ශේලදශේ ය  :වසාක හරි ඔබට රට  දර  න්න න්ශ ො , ශ  

ආදීනව( ඔබට  ්නවද.   ක සාද ශ  රට හ:න්න අපි සූ:දන  

ශවන්න ඕනේ. ශ  රට අශප් අනද ත පරපුරට ක :හසාා, ක වහල්  

සාහ ශසාෞඛ්ය සා පන්න රට්  බවට පරිවර්තනය රීමේ( සා හද 

ආර්ථික සාැලැසාා(්  තිලශබන්න ඕනේ.    ක සාද ශ ක :න්සාල් ව , 

නැ න  ශලොන්න්නර අය වැය් ව  විය යුතු නැහැ. රට ශ ොඩ 

නැඟී( සා හද ක්රියද (ක කරශ න යන වැඩ පිිබශවළ්  අපි 

ඉදිරියට ශ ක යන්න ඕනේ.   වැඩ පිිබශවශළේදී  ශද්ය ය කර්(දන්ත 

දියුණු කරශ න අපි අශප් රට ඉසාාසාරහට ශ ශනන්න ඕනේ.   

අනුන්ට අත ශනොපද ජීව  ශවන රටදවකට ්න්න අව ය කටයුතු 

අපි කරන්න ඕනේ.  

වදරි ශසාෞ ද යය සතිල කරන්න,  වන  හනය වැඩි කරන්න, 

රීරි ක ෂාපද:නය වැඩි කර  න්න, පශු සා ප  ් ශෂේරය වැඩිදියුණු 

කර  න්න කටයුතු කර ත යුතුව තිලශබනවද.   අව ය ජීවශනෝපදය 

ර(ශේ:  හුමන්වදදීලද ආ:දය( වැඩි කර  න්න ශ  අය වැශයන් 

අපි කටයුතු කරලද තිලශබනවද.    ක සාද කන්රු ශ(ොනවද රීේව , 

මු:ල් ස(තිලතු(දට (ශේ ශ ෞරවනීය සාාතුතිලය පු: කරනවද. අපි 

අවක  විධියට ිඟතලද, අවක  ර(ශේ:ය්  යටශ  ඉදිරියට යන්න 

සූ:දන  වනශකොට සතිලවන බදධ්දවලට, අන්ශයෝ වලට මුහු  දීලද 

අපි රට හ:මු.  

ඔබතු(න්ලද න්යවකශ:නදට( සාාතුතිලයි. 

 
[අ. ද. 12.11] 
 

ගු නහයේක් ර් අප්පුහයේාමි මහයේතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ඔබතු(දට සාාතුතිලවන්ත 

ශවනවද, 2022 අය වැය ශල්ඛ්න ශේ ප්රධ්දන (දතෘකද යටශ  කගද 

කරන්න අවසාාගදව ලබදදී( සා බන්ධ්ශයන්.  
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පදර්ලිශ න්තුව 

පළමුශවන්( රීයන්න ඕනේ, ශ  ඉදිරිප  කළ 2022 අය වැය 

සශ(රිකන් අය වැය්  රීයලද. සශ(රිකන් ශ(ොඩලය්  ත(යි ශ  

ඉදිරිප  කරලද තිලශබන්ශන්.  කට පළමුවන ශහේතුව (ද 

රීයන්න . ශ  අය වැශේ  තිලශබනවද, වදහනය්  ශකොතැනකදී 

ශහෝ අනතුරකට ල්  න්ශ ො  ආණ්ඩුවට බද්:්  ශ වන්න ඕනේ 

රීයලද.   විධියට ආණ්ඩුවට බද්: ශ වන ්ක සශ(රිකදශේ 

ක්රියද (ක ශවනවද. සශ(රිකදශේ සා(හර ප්රශද් වල  ක 

ක්රියද (ක ශවනවද. අපට ශ  ශයෝනනදව ශ නදශේ සයි? අපි 

රීයනවද, ශ ක ශ  අය වැශයන් අශප් දුප්ප  මික හදට  හපු 

පළමුවන බශේ පහර රීයලද. ශ(ොක් : ශ  බශේ පහර? අපට 

ප්ර ානය්  තිලශබනවද. ්වැක  අනතුර්  න්ද්ධ් න් ද( කන්:  

ආණ්ඩුවට   බද්: ශ වන්ශන්?  වදහන ශ:ක්  හැප්පු ද( කන්: 

බද්: ශ වන්ශන්? සාද(දනයශයන් අනතුර්  න්ද්ධ් න් ද( 

ර් ෂ යට කගද කරලද ්තැක න්   ප්ර ානය ශේරද  න්නවද. :ැන් 

්ශහ( ශේරද  න්න බැහැ. :ැන් අධිකර යට යන්න ශවනවද. ඊට 

පසාාශසාේ :ඩය්   හනවද. පළමුවන වතදවට :ඩය  හලද ආ:දය(්  

ලබද  න්නවද.  , පළමුවන කදර ය.  

ශ:වන කදර ය ශ(ොක් :? සාද(දනයශයන් රුපියල් 20,000ක 

ර් ෂ ය්  ඊළගට රුපියල් 72,000්  ශවනවද. රුපියල් 72,000්  

න් ද( ශ(ොක: ශවන්ශන්? අය වැය හ:න අය වශට් ඉන්න ර් ෂ  

සා(ද   ශ  ශ ොල්ලන්ට ්තශකොට ශහො ට සාලකනවද. ්තශකොට 

ර් ෂ  සා(ද   ටික දියුණු ශවනවද. ඊළග කදර ය  හැටියට  

ර් ෂ  මු:ල වැඩි වනක ශිිදට   තුිබන් බදු මු:ල්  ආණ්ඩුවට 

යනවද. ශ(න්න දුප්ප  මික හදට  හපු පළමුවන ශෂොට් ්ක. :ැන් 

ශ(තැක න් ශවන්ශන් ශ(ොක් :? ශ(ෝටර් සායිකලය්  තිලශබන, 

රිශරෝ: රගය්  තිලශබන, වේන් ්ක්  තිලශබන දුප්ප ,  අිඟ්සාක 

(නුසාාසාශයමනශේ වදහනය හැප්පු   (න්   (නුසාාසායදට :ඩ 

 හනවද.     හන :ඩය  හද්දී   ්් ක( අර ක ක  ඉන්න 

මික සාාමන  ර් ෂ යට සාල්ලි ශ වනවද.  ශ  ඉන්න, රශට් ඉන්න 

වදහන තිලශබන ල් ෂ   නක මික සාාමන , රීන්( අනතුර්  න්දු 

ශනොන්ණු මික සාාමන  ශ  හරහද ආණ්ඩුවට බද්:්  ශ වනවද.   

ක සාද  ශ(ය වරදකදරව මික මනන්ට  හපු බද්:්  හැටියට ත(යි 

සාලකන්න ශවන්ශන්.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , ්තු(න්ලද කගද කරද්දී 

හරිත ආර්ථිකය  ැන කගද කරනවද; ක ෂාපද:නය දිරි(  රීමේ( 

 ැන කගද කරනවද. ශ(තැනදී ශහො ට( ශපශනන කදර ය්  

තිලශබනවද ශන්. කදබක ක ශපොශහොර නයදය ආපු  (න්( රටට 

න්ද්ධ් න්ශණ් ශ(ොක් :? ශ  ශවලදශේ  කදබක ක ශපොශහොරවලින් 

රටට ශසාත්  න් ද:? :ැන් කදබක ක ශපොශහොර පිට රටින් 

ආනයනය කරනවද. ්ශහ( න ,  ශ  රශට් විශද්  වික (ය ඉතිලරි 

කර  න්න වැඩසාටහන්   හැදුවද:?  ්තැක න් අපට විශද්  වික (ය 

නැතිලව  වයද. ඊළගට ශ(ොක් : ශවන්ශන්? රශට් ශ ොවියද 

සා පූර් ශයන්( කඩද වැශටනවද. නදතිලක ක ෂාපද:නය,  ශ  

ක ෂාපද:නය කඩද වැශටනවද. ඊළගට ශ  රශට් සාද තය්  සතිල 

ශවනවද. ්තශකොට අපට ආහදර පිට රටින් ශ න්වන්න ශවනවද. 

ආහදර පිට රටින් ශ න්වූවද( අශප් විශද්  වික (යට ශ(ොක: 

ශවන්ශන්? අශප් විශද්  වික (ය   රටවලට යනවද. විශද්  වික (ය 

  රටවලට යනවද විතර්  ශනොශවයි න්ද්ධ් ශවන්ශන්. අපි පිට 

රටින් නැවත වතදව්  ශ න්වන්ශන් ශ(ොනවද:? රසාදයක ක 

ශපොශහොර ශයො:ද ක ෂාපද:නය කරපු ආහදර ත(යි අපි පිට රටින් 

ශ න්වන්ශන්. ශ  තුිබන් වරදකදරව න්ද්ධ් න්ශණ් ශ(ොක් :? 

තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ආණ්ඩුශේ මික මනන්ශේ, නදවදර කදරයන්ශේ 

බඩ පිරුණු ්ක විතරයි.  නදවදර(්  විතරයි ශ(තැන න්ද්ධ් න්ශණ්. 

   ක සාද නනතදවට ශ  අය වැශයන් ය රීන් සාහනය් ව , වැඩ 

පිිබශවළ් ව  තිලශබන බව :ැ් ශ්  නැහැ.  

ආහදර මනර් ක තතදව - food security -  ැන කගද කරනවද. 

හැබැයි ශ  ශ ොල්ශලෝ  food security ්ක food safety රීයලද 

පටලවදශ න තිලශබනවද.  රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , food 

safety රීයන ්ක ්ක් ,  food security රීයන ්ක ශවන ්ක් . 

ආහදර මනර් ක තතදව කරනවද න , අනද තශේදී  මික මනන්ට 

කන්න අව ය  ආහදර ශ  රශට් ක ෂාපද:නය කරන්න පුළුවන්:? 

්ශහ( කරන්න බැරි න , පිට රටින් ශ න්වන්න අවකද ය්  

තිලශයනවද: රීයලද පැහැදිලි අවශබෝධ්යරීන්, සාැලමන  සාහ තව 

වැඩ පිිබශවළ්  සාකසාා කරලද තිලශබන්න ඕනේ. ්තශකොට ත(යි 

අශප් මික මනන්ට කන්න ශ:න්න පුළුවන් රීයලද අපි ීරන්දුව්  

 න්ශන්. අපි :න්නවද,  අනද තශේදී වැඩිිඟටි අය වැඩි ශවනවද  

රීයලද.   වැඩිිඟටි අය බලද න්න, ඔන්න්ට කන්න ශ:න්න 

සාැලමන(්  අපි ළග තිලශබනවද:?   සාැලමන  ශ  අය වැශයන් 

පටන්ශ න තිලශබනවද:? නැහැ, පටන් ශ න නැහැ.  ්ශහ( න , 

   වැඩිිඟටියන්ව  "අබ සාර ්" කරන්න  ත(යි හ:න්ශන්. 

:ැන් විශද්  ආශයෝනන  ැන කගද කරනවද. විශද්  ආශයෝනන 

රීයන්ශන්, ශ  රශට් ප්රධ්දන සා ප  තුට්ව  ශ:කට විමන න 

වැඩසාටහන් ශනිදශවයි. විශද්  ආශයෝනන රීමේශ දී පැහැදිලිව( 

රටට යහපත්  වන, රශට් ආ:දය  ත  වය වැඩිවන,   හද 

සා(දනව විශද්ය ය රටවල් ්් ක සා බන්ධ්තද වැඩි කරශ න අශප් 

විශද්  ශවශළ ද(  හ:ද   ැනීශ  වැඩසාටහන්  හ:න්න ඕනේ. 

හැබැයි :ැන් ශ(ොක: ශවලද තිලශබන්ශන්? ශබොර ශතල් ටිකව  ශ  

රටට ්වන්න ීරන්දුව්  අරශ න නැහැ.   රීයන්ශන්, පිට රටවල් 

ට ශින්ඩරය  දරශ න නැහැ. අ: පිරිපහදුව වහනවද රීයන්ශන්, 

ශ(ොක් : ශවලද තිලශබන්ශන් ශ  රටට? ශ  රට බ්ශකොශලො ,   

ක සාද ශ රටට රීන්( ශ:ය්  ්වන්න බැහැයි රීයලද ශලෝකශේ 

රටවල් ීරන්දුව්  ශ න තිලශබනවද. ්ශහ( න , ශලෝකශේ රටවල් 

ශ න තිලශබන   ීරන්දුව අශහෝන් කර න්න, ශලෝක ප්රනදව  ක 

රදිෂ කර න්න ශ  අය ව ි ැශයන් ය රීන් ආකර්ෂණීය 

වැඩසාටහන්  ඉදිරිප  කළද:?  ්ශහ( කරලද නැහැ.   බව 

පැහැදිලිව ප්රකද  කරන්න ඕනේ.  

විශ ේෂශයන්( මිල පදලනය සා බන්ධ්  ැසාට් ක  ශේ:න   ැන 

බලන්න. මිල පදලනය සා බන්ධ්  ැසාට් ක ශේ:නය්  අශහෝන් 

කළදට,  ක TV ්ශ්   වයදට නනතදවට ශ ශරන්ශන් නැහැ. අපි 

පැහැදිලිව රීයනවද, මිල පදලනය සා බන්ධ්  ැසාට් ක ශේ:න 

අශහෝන් කරන්ශන්,   තුළ නදවදර(්  තිලශබන ක සාදය රීයලද. 

න්ශ(න්තිලවල පදලන මිල සා හන්  ැසාට් ක ශේ:නය අයින් කශළේ 

ක ක :?  ක ක  ශනොශවයි.  කට හ බ ශවච්ච   න ශකොච්චර: 

රීයලද අපි ඉදිරි කදලශේදී රීයන්න .   වදශේ ත(යි අශන්  

න්යවක ශද් . සීක  ශවන්න පුළුවන්, පරිප්පු ශවන්න පුළුවන්, 

ශපොල්ශතල් ශවන්න පුළුවන්.   වදශේ( කේ(,  ේසාා සතුළු 

අතයව ය න්යවක ශද්වලට න්දු ශවන්ශන්   ශද්(යි. ශ වද අසාාශසාේ 

න්දු ශවච්ච කදර දවන්  ැන ශහො ට බලන්න ශකෝ. සීක වලින් 

ශහොරක(්  න්දු න් ද. මනදු ලූනු බිශකනු  ශහොරක  කරපු අය ශන් 

ඉන්ශන්. මනදු ලූනු බිශකන් ශහොරක  කරලද, ශපොල්ශතල් 

ටිශකනු  ශහොරක  කරලද,  ේසාා ්ශකන් ශහොරක  කරලද, 

න්යල්ශලන්( ශහොරක  කරලද තිලබු    වද වළ් වද  න්න ශ  

අය වැශයන් ය රීන් විසාුම(්  ලබද දීලද තිලශබනවද:? ්ශහ( ලබද 

දීලද නැහැ. ්ශහ( ලබද දීලද නැ න  රශට් නනතදවට 

ශ:යියන්ශේ( පිිඟටයි රීයන ්ක ත(යි රීයන්න තිලශබන්ශන්.  

ශ(තැනදී අපි (තක තිලයද  න්න ඕනේ විශ ේෂ කදර දව්  

තිලශබනවද. අපි බඩු මිල  ක මු ශකෝ. ඊශේ ශබෝ්චි රීශලෝ ්ක 

ීමය:? ශබෝ්චි රීශලෝ ්ක රුපියල් 600යි. කැරට් රීශලෝ ්ක 

ීමය:? ඊට  වැඩියි. ්ළවවක න්යල්ල(  වක    න්. (න්ත්රීවරුන්, 

වශට් ඉන්න වයදපදරිකශයෝ, නදවදර කදරශයෝ විතර: කැරට්, 

ශබෝ්චි කන්ශන්? ්තශකොට අශන්  මික මනන්ට කන්න ඕනේ 

නැද්:? ඉදිරි කදලය තුළ සාද(දනය මික මනන්ට කන්න ශ(ොනවද: 

තිලශබන්ශන්?   

445 446 

[ රු ශහ් ටර් අප්පුහදමි (හතද] 
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රසාදයක ක ශපොශහොර ටික්  හ් දශ න ඉ ලද ශ ොවියද   

ශපොශහොර ටික :දලද ව ද කටයුතු කළද. රසාදයක ක ශපොශහොර :දලද 

ව ද කරලද කදබක ක ශපොශහොරවලින් ත(යි   අසාාවැන්න ආශේ 

රීයලද ශපන්වන්න   ශ ොල්ලන් බලදශ න ිඟටියද. අවසාදනශේ 

ශ(ොක් : න්දු න්ශණ්? වර්ෂදව සවිල්ලද සාාව දව ධ්ර්(ශයන්   

න්යල්ල විනද  කළද.  වද විනද  න් දට පසාාශසාේ ප්රධ්දන ශද්වල් 

රීිඟපය්  න්දු න් ද. නැවත වතදව්  අපට වි දල ආහදර ිඟගය්  

්නවද. ඊළග ප්ර ානය ශ(ොක් :? 

විශ ේෂශයන්( ශ ොවියද වී ශ ොවිතැන කරද්දී තමුන් :දපු 

කදබක ක ශපොශහොර  ්් ක පශසාේ ශරොන් (ඩ තැන්ප  ශවනවද. 

ශ  වැසාාසා  ්් ක   ශපොශහොර ටික සා පූර් ශයන්(  හශ න 

 විඟල්ලද. :ැන් අවකශතන්   ශ ොවි බි( හ:න්න ඕනේ. ශකොශහො(: 

හ:න්ශන්? කදබක ක ශපොශහොර ්ශහ( හ:න්න පුළුවන්:? 

"නයිශෙෝ රනද"  හපු ශේ  ්ක ශ(ොක් :? නයිශෙෝ රනද 

ශ නදව  වැසාාශසාේ  හන්න පුළුවන්:? වැසාාශසාේ  හන්න බැහැ. 

නයිශෙෝ රනද  වැසාාශසාේ  ැහුශවො    ශපොශහොර ටික ඔ් ශකෝ( දිය 

ශවලද යනවද. ්තශකොට   ශපොශහොර ටික  හට අල්ලනවද:? 

 හට අල්ලන්ශන් නැහැ. ්තශකොට ශ(ොක් : න්දු වන්ශන්? 

්තැනදී ශ ොවියද විතර්  ශනොශවයි, රශට් සා(සාාත නනතදවට( 

කන්න නැතිල ත  වය්  සතිල ශවලද රට( විනද  ශවන ්ක ත(යි 

ශවන්ශන්. 

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , රදනය ශසාේවය  ැන රීේවද. 

රදනය ශසාේවය බර්  රීයන ්ක (හද ශබොළ , විිඟළු, ඔළ ශ(ොට්ටළ 

කගදව්  ශන්. රදනය ශසාේවය බර්  රීයලද පදලකයදට රීයන්න 

බැහැ. ්ශහ( රීයනවද න ,  ක පදලකයදශේ අසා(  දවය. 

පදලකයද :් ෂ නැහැ. රදනයයට විතර්  ශනොශවයි, රශට් 

නනතදවට  ෙල:දයී ශසාේවදව්  ලබද ශ:න්න පුළුවන් ආකදරශේ 

වැඩ පිිබශවළ්  රදනය ශසාේවකයද ශවනුශවන් හ:න්න.  කයි අපි 

කරන්න ඕනේ. රදනය ශසාේවය බර්  රීයන ්ක ශනොශවයි වැශේ. 

හැබැයි, තමුන්ශේ ශද් පදලන ශහ්චයියලද රදනය ශසාේවයට බ වද 

 න්න ශකොට  ක බර්  ශනොශවයි.  

ශහො ට වැඩ කරන්න පුළුවන්, ශහො ට සාැලමන  කරන්න 

පුළුවන්, ක ර්(ද ය කරන්න පුළුවන් ෙල:දයී මික සාාමන ටික යට 

කරලද තිලශබනවද. ශද් පදලන ශහ්චයියන්ලද ටික සඩට :දලද 

සා(හර තැන් පදලනය කරන්ශන් ශහො ට ශ(ොශළේ තිලශයන 

්් ශකනද ශනොශවයි, ශ(ොළය නැතිල ්් ශකනද. ශහණ්ඩුව 

අරශ න   ආණ්ඩුශේ ආයතන  පදලනය කරන්න ස සාදහ 

කරනවද. :ැන් බලන්න  න්දු ශවච්ච කදර දව ශ(ොක් : රීයලද. 

ෙල:දයී ශසාේවදව්  ලබද  න්න වැඩ පිිබශවළ්  හ:න්න :න්ශන්  

නැහැ.  ක කරන්ශන්  නැහැ. හැබැයි, විශ්රද( යන කදලය අන්රුදු 

62 ශවන කල් දි්  කරනවද. පුදු( විධියට පරසාාපරයි. ශ(ොක් : ශ  

කරන්ශන්? විශ්රද( යන වයසා අන්රුදු 62 :් වද දි්  කළ  ක(්  

නැහැ රීයන්න ශකෝ. හැබැයි, ්ශහ( කළද( අශප් තරු යන්ට 

රැරීයද ශ:න්න බැරුව යනවද. තදප්පවල චිර ස පු තරු ශයෝ 

ටිකට, ශ යින් ශ ට  විඟල්ලද ඡන්:ය කරපු ල් ෂ 69ට ්කතු 

ශවච්ච තරු  තරුණියන්ට ශ(ොක් : ශවන්ශන්?   න්යවක ශ:නදට 

වි ාවදසාය නැතුව යනවද. රට  ැන විතර්  ශනොශවයි, 

ශද් පදලනය  ැන විතර්  ශනොශවයි, හැ( ්් ශකනද  ැන(   

තරු යන්ට ශවරය්  සතිල ශවනවද.  

අඩු(   ශන් ශ  අය වැශයන් ශපෞද් ලික අ් ය දිරි(  

කරන්න, ශපෞද් ලික අ් ශේ රැරීයද ටික වැඩි කරන්න 

වැඩසාටහන්  හැදුවද:?  ්ශහ( වැඩ පිිබශවළ්  නැහැ. ශ(ොක් : 

කශළේ? ශපෞද් ලික වයදපදරික කණ්ඩදය(කට ශලොමන බද්:්  

 හලද   බද්: ආණ්ඩුශේ ආ:දය(ට  න්න ්ක විතරයි කශළේ. 

වයදපදරිකයන්ට බද්:්   හන  (න්  රැරීයද අවසාාගද වැඩි කරන්න 

අවක  ක ර්(ද ය්  කරන්න තිලබු ද. රැරීයද අවසාාගද වැඩි කරලද   

තරු  තරුණියන්ට   අවසාාගදව ලබද ශ:න්න තිලබු ද. හැබැයි,   

පිිබබ ව රීන්( කගදව්  කශළේ නැහැ.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , අය වැශයන් සාල්ලි ටික 

ශබ:න ්ක  ැන කගද කළද. (න්ත්රීවරුන්ට   ශ  වැඩ කරන්න   

සාල්ලි ටික ශ:නවද.  රු (න්ත්රීවරුක , ඔබතු(න්ලදට රීයන්න 

පුළුවන්:  ශකන් රශට් නදතිලක ක ෂාපද:නය වැඩි ශවනවද රීයලද? 

  විතර්  ශනොශවයි, විශද්  වික (ය ශ න්වද  න්න අපනයන 

වැඩි ශවනවද රීයලද ඔබතු(න්ලදට රීයන්න පුළුවන්:?  

අපට ප්ර ාන රීිඟපයයි තිලශබන්ශන්. අපනයනය සා බන්ධ්ශයන් 

අපට ප්ර ානය්  තිලශබනවද.   සා හද විශද්ය ය ශවශළ  ශපොළ 

හරියට හුමනදශ න, විශද්ය ය ශවශළ  ශපොළට අව ය ක ෂාපද:න 

ශ ොඩ්  අපට ශ  රශට් කරන්න පුළුවන්.   සා හද වූ වැඩ 

පිිබශවළ්  ශ  අය වැශයන් ඉදිරිප  කර තිලශබනවද:? නැහැ. 

්ශහ( වැඩ පිිබශවළ්  තිලබු ද න  අපට ඉදිරි කදලය තුළ විශද්  

වික (ය ප්ර ානය්  සතිල ශවන්ශන් නැහැ.   සා හද  වැඩ 

පිිබශවළ්  නැහැ. ්ශහ( න , ශද්ය ය පරිශ ෝනනයට  න්නද 

ක ෂාපද:න  ැන නදතිලක ව ශයන් ශ(ොක්  ශහෝ වැඩ පිිබශවළ්  

තිලශබනවද:?  ක  නැහැ. සයි? ශපොශහොර ටික  නැහැ. 

ශපොශහොර ලබද දී( සා බන්ධ්ව වැඩ පිිබශවළමන  නැහැ. 

ශපොශහොර ශනො(ැතිලව සා පූර් ශයන් විනද  ශවච්ච ශ ොවියදව 

ආර් ෂද කර  න්න වැඩ පිිබශවළමන  නැහැ. ්ශහ( න  රීන්( 

වැඩ පිිබශවළ්  නැතිල අය වැය  ැන ශබොරුවට කගද රීමේශ(න් 

වැඩ්  නැහැ. ශ ශ්  ශහො  වචන ටික්  තිලශබනවද; ලසාාසාන 

වචන ටික්  තිලශබනවද. සා්:ර් න විධියට කගද කරන්න පුළුවන්. 

්ක ්ක නදතිලවලින් (වලද රීයන්න පුළුවන්. හැබැයි ්ශහ( 

රීේවදට ප්රදශයෝ වකව රටට වැඩ්  න්ශණ් නැ න ,    ැන වි දල 

ප්ර ානය්  තිලශබනවද රීයන කදර ය විශ ේෂශයන්( (ත්  

කරන්න ඕනේ.  

ග්රදමීය සා්වර්ධ්නය ශවනුශවන් (න්ත්රීවරුන්ට සාල්ලි 

ශබ:න්ශන් ශ(ොක:? තමුන්නදන්ශසාේලද ඡන්:යකට යන්න ත(යි 

ශ  වැශේ කරන්ශන්. හැබැයි, තමුන්නදන්ශසාේලද   ශබ:න සාල්ලි 

ටික   අිඟ්සාක, දුප්ප  නනතදවශ න් ශහොයද  න්ශන්. 

තමුන්නදන්ශසාේලද  ශ  :හ ශ:ශනමනට සාල්ලි ශබශ:නශකොට,   

 ශ  ඉන්න පන්ල් 200( තමුන්නදන්ශසාේලදට බදු හැටියට ශ:න 

සාල්ලි ටික ත(යි    න්ශන්.   සාල්ලි අරශ න 

තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ශහ්චයිශයෝ ටික තමුන්ශේ සාද් මනශේ 

:ද න්න කටයුතු කරනශකොට, අර අිඟ්සාක, දුප්ප  මික සාාමන 

:හඩිය, කුමළු ශහළමින් රශට් දු්  විිනන බව (තක තබද  න්න. 

 ක ශ  රටට (හද පදපය් . තමුන්නදන්ශසාේලද   පදපය ශ  රටට 

කරලද තිලශබන්ශන්. අපි ්ශහ( ශනොශවයි, කරන්න ඕනේ. අපට 

සාැලැසාා(්  තිලශබන්න ඕනේ. (න්ත්රීවරයද හරහද ඕනේ( ශ:ය්  

ශබදුවදට ක(්  නැහැ. හැබැයි,   සා හද වැඩ පිිබශවළ්  

තිලශබන්න ඕනේ. අශප් රශට් විශද්  වික (ය ිඟගය්  තිලශබනවද. 

අතයව ය  දණ්ඩ ටික ශ න්න  න්න, ශසාේවද ටික සාපයන්න 

අව ය කරන විශද්  වික (ය අපට නැහැ. ්ශහ( න  විශද්  

වික (ය  න්න පුළුවන් ක ෂාපද:න ටික වැඩි කරන්න අපි ශ  අය 

වැශයන් සාල්ලි ශවන් කරන්න ඕනේ.  

අ: රශට් මික මනන්ට කන්න නැහැ. බඩු මිල අහසා සසාට නැ ලද. 

නනතදවට අව ය ආහදර ටික ශද්ය ය ව ශයන් ක ෂාපද:නය 

කරන්න අව ය කරන වැඩ පිිබශවළ ශ  අය වැශයන් මු:ල් ශවන් 

කරලද හ:න්න ඕනේ.   වැඩ පිිබශවළ හ:නවද ශවනුවට, ශ(ොක් : 

කශළේ? තමුන්නදන්ශසාේලදට  (ට යන්න බැහැ.  ශ(න් ්ළවනවද. 

 හලද ්ළවන ත  වය ්නශකොට තමුන්නදන්ශසාේලද බලනවද, 

තමුන්නදන්ශසාේලද ්් ක වැඩ කරපු කට්ටියට සාල්ලි ශබ:ද දීලද,   

මික සාාමන ටික සාන්ශතෝෂ කරන්න. (තක තබද  න්න.  ක ශ  රටට 

ශලොමන රසාාතවද:ය් . ්ශසාේ ශනොවන්න, අපි තමුන්නදන්ශසාේලදට 
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ශයෝනනදව්  කරනවද. තමුන්නදන්ශසාේලද   සාල්ලි ටික ශ:න්න. 

ක(්  නැහැ. හැබැයි,   සාල්ලිවලින් හැ(  (ක( තිලශබන සා ප  

කළ(නදකර ය කරන්න වැඩ පිිබශවළ්  හ:න්න. ය  ය  

ප්රශද් වල වවන්න පුළුවන් ශද්වල් වවන්න. ය  ප්රශද් යක 

කර්(දන්ත කරන්න පුළුවන් න , ්( වැඩ පිිබශවළ හ:න්න.   

විතර්  ශනොශවයි, ශසාේවද සාපයන්න පුළුවන් වැඩ පිිබශවළ හ:න්න. 

  න්යවක ශද් හ:න්න. විප් ෂය හැටියට අපි  තමුන්නදන්ශසාේලදට 

අව ය සාහශයෝ ය ශ:න්න . අපිට ඡන්: ්පද. අපට සාල්ලි  ්පද. 

තමුන්නදන්ශසාේලද ්් ක ්කතු ශවලද ශ  රශට් දු්  විිනන, (ැශරන 

මික මනන් ශවනුශවන් ස:ේ කරන්න . විශ ේෂශයන්(   වැඩ 

පිිබශවළ හ:න්න රීයලද, නැවත වතදව්  තමුන්නදන්ශසාේලදට 

ශ ෞරවශයන් රීයනවද. ශ(ොක:, රශට් මික සාාමන කන්න නැතුව ඉදිරි 

කදලශේ (ැශරන්නයි යන්ශන්.  

අශප් පු තල( දිසාාරි් කශේ පවතිලන ත  වය  ැන ශ  

ශ(ොශහොශ දී  (( විශ ේෂශයන්( ඔබතු(න්ලදට (ත්  කරන්න 

ඕනේ. ශ(ොක:,    ැන කගද ශනොකශළො  ශහො  නැහැ.  රු 

ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , අශප් පු තල( දිසාාරි් කශේ 

නනතදව ශ  වනශකොට  ්වතුශරන් :ැඩි ශලසා පීඩදවට ප  ශවලද 

න්ටිනවද. අ: වනශකොට න්යවක වයදපදරිකශයෝ  ්වතුර ක සාද පීඩද 

විිනනවද. වකණු වයදපදරිකශයෝ, ඉසාාසාන් කර්(දන්තශේ 

ශයශ:න්නන්, ශපොල් ්කතු කරපු හද ශපොල් ක ෂාපද:නය කරපු අය, 

ශපොඩි ශපොඩි  කර්(දන්ත දලද කරපු අය තව(   ්වතුශරන් පීඩද 

විිනනවද.  කට ය රීන් වැඩ පිිබශවළ්  අව යයි. ශ(ොක:, 

කල්පිටිය ප්රශද් ශේ ්ළවවක ශ ොවිශයෝ ත(යි :වසාා ,62( හැ( 

ශවශළ  ශපොළකට( ්ළවවක ටික ්වන්ශන්. ශ  වනශකොට මුළු 

කල්පිටිය( වතුශරන් යට ශවලද. ්ළවවක ටික විනද යි.   ක සාද   

ප්රශද් ශේ න්යවක ශ:නද අ: විනද යි. හරියට රීරලද (ැනලද 

බලන්න.   ශ ොවියදශේ ව දව විනද  ශවලද ආ:දය  (දර් ය 

නැතිල න් ද(,   ප්රශද් ශේ න්ල්ලර බඩු කශේ, වින්කශල්, සාාවිප් 

කශේ ශ  න්යවක ශ:නද බි(ට වැශටනවද.   විතර්  ශනොශවයි.   

්ළවවක ටික (ැක ් (දර්කට් ්ක සතුළු (දර්කට්වලට ආශේ 

නැ න  ශ(ොක: ශවන්ශන්? තමුන්නදන්ශසාේලද න  ශහො ට කයි. 

්ළවවක රීශලෝ ්කක මිල රුපියල් 1,000්  න්   

තමුන්නදන්ශසාේලදට කන්න පුළුවන්. හැබැයි, පැල්පශ  ඉන්න 

අිඟ්සාක, දුප්ප  මික හද ශ(ොනවද: කන්ශන්?   අයට කන්න 

ශ:ය්  නැතිල ශවනවද.   අයට හද(ශ  (ැශරන්න වනවද.   ක සාද 

කරු දකර  වදට වැඩ පිිබශවළ්  හ:න්න. :ැන් ඔබතු(න්ලදට 

තිලශබන්ශන් අව ය වැඩ පිිබශවළ හ:න ්කයි.   වැඩ පිිබශවළ 

හ:ද්දි ඔබතු(න්ලද රීයනවද න  අපට  ය රීන් කැප රීමේ(්  

කරන්න රීයලද. අපි   කැප රීමේ( කරන්න සූ:දන . හැබැයි කැප 

රීමේ  කරද්දි (තක තබද  න්න,   කැප රීමේ( කරන ්ශ්  

ප්රතිලෙලය්  අපි :රීන්න ඕනේ.   කැප රීමේශ  ප්රතිලෙලය්  :රීන්න 

නැ න  වැඩ්  නැහැ. 

:ැන් බලන්න, ත්රී වීලර්වලට කරන්න යන වැශේ. ත්රී වීලර් 

ක යද(නය්  :දන්න යනවද. ත්රී වීලර් ක යද(නය :දලද, ්ක ත්රී වීලර් 

්කකට ශ:න්න යන්ශන් ීමය:? ලියද පදි්චි කරපු ත්රී වීලර්   ත  

්ක  ත්රී වීලර් ්කකට ශ වන්න ශවන්ශන් අන්රුද්:කට රුපියල් 

720යි. 

හැබැයි, ශ(තැනදී ශවන් කරන සා පූර්  මු:ල  ැන රීේවද( -

රුපියල් මිලියන 70,000්  රීේවද(-  ක ශලොමන   න් .   මු:ල 

ප තශර් ශපොල් ශ ඩි අමනශරන් :(ලද ශපන්වන්න පුළුවන්. 

හැබැයි, රි ශරෝ: රග ප:වන අශප් සාශහෝ:රයන්ට (ද රීයනවද, 

තමුන්නදන්ශසාේලදට හ බ ශවන්ශන් අන්රුද්:කට රුපියල් 720්  

බව. ්ශහ( කරලද ඊළගට  හන්න යන ශේ  ්ක ශ(ොක් :? 

(තක තිලයද  න්න, බලදශපොශරො තුශවන් ඉන්න, ක යද(නය 

කරලද, තමුන්නදන්ශසාේලද ලියදපදි්චි කරශ න, ඊළග අන්රුද්ශද් 

ඉ ලද පදශර් දුවනවදට, අක වදර්යශයන් තමුන්නදන්ශසාේලදශ න් 

බද්:්  අය කරනවද රීයන ්ක.  කට ත(යි ශ  සූ:දන  

ශවන්ශන්.  ක ත(යි American style ්ක; American system 

්ක.  ක ත(යි ඉසාාසාරහට කරන්න හ:න්ශන්. රුපියල් 720්  

දීලද, රුපියල් 1,200් , 2,000්  අය කර න්න පුළුවන් වන 

විධියට වැඩ සාලසාාවද ඔළුව පැශළන්න ශ:න්නයි හ:න්ශන්; බඩට 

 හන්නයි හ:න්ශන්.  කට සූ:දන  ශවන්න රීයලද අපි රි ශරෝ: 

රග ප:වන සාශහෝ:රයන්ට රීයනවද. ඊළගට, පදසාල් ශසාේවද බසාා 

රගවලට , ශපෞද් ලික බසාා රගවලට  ඉදිරි කදලශේදී   වැශේ( 

ත(යි කරන්න හ:න්ශන්. ශ  න්යල්ල බැවකවද(, වරව සාහ ඍජුව 

අශප් අිඟ්සාක මික මනන්ට  හන ්ක ත(යි ශ(වර අය වැශයන් න්දු 

ශවලද තිලශබන්ශන්.  

අපි ඔබතු(න්ලදට තව  විශ ේෂ කදර ද රීිඟපය්  රීයන්න 

ඕනේ. :ැන් බලන්න, අලි ප්ර ානය ක සාද මික සාාමන ශකොච්චර 

අපහමනතදවට ප  ශවලද තිලශබනවද: රීයලද. අලි වැට හ:ලද,   

නනතදව ශේරද  ැනී( සා හද වැඩ පිිබශවළ්  හ:ලද තිලශබනවද:? 

ශ ොවි ශපොළවල් ටික ශේරද  ැනී( සා හද වැඩ පිිබශවළ්  හ:ලද 

තිලශබනවද:? ලැශබන අසාාවැන්න අරපශරසාාසා  කර  ැනී( සා හද 

වැඩ පිිබශවළ්  හ:ලද තිලශබනවද:? ශ  අය වැය ශයෝනනදවලිය 

තුළ ්ශහ( වැඩ පිිබශවළ්  :රීන්න නැහැ.  

ඊළගට, ඉඩ  ශකොල්ලය ශ:සා බලන්න. ඉදිරි කදලශේදී 

අ(දතයද් වලට අ:දළ විෂයයන්  ැන කගද කරද්දී අපි න ,    

්් ක ශපන්වන්න , ඉඩ  ශකොල්ලකදලද තිලශබන විධිය. ශ(තැන 

කගද කරන සා(හර ස(තිලවරු, (හද ස(තිලවරු, සා(හර වි දල 

වැඩකටයුතු   දරශ න ඉන්න අය ශකොල්ලකදපු  වද අපි 

ඉසාාසාරහට ශපන්වන්න . හැබැයි,  වද නතර කරන්න වැඩ 

පිිබශවළ්  තිලශබන්න ඕනේ.  

අපි පරිසාරය ආර් ෂද රීමේ(  ැන කගද කරනවද; කැලය  ැන 

කගද කරනවද. අන්න, පු තල( දිසාාරි් කශයන් ්හද පැ ශ  

අනුරදධ්පුර දිසාාරි් කය පටන්  න්න තැන අ් කර ල් ෂ 

්කහ(දරක විතර භූමි ප්ර(ද යක කැලය කපනවද, 

ශකො පැක වලට ශ(ොනවද: වවන්න ශ:න්න රීයලද. ශ(ශහ( 

කැලය කපනශකොට, අශප් වන  හනය අඩු වනශකොට   

ශවනුශවන් අපි ළග තිලශබන වැඩ පිිබශවළ ශ(ොක් :? හරි න  

ඉසාාසාර ශවලද( නදතිලක ව ශයන් ය  සාැලැසාා(්  හ:ලද ශ  

පදර්ලිශ න්තුවට ඉදිරිප  කරලද ශපන්වන්න ඕනේ, ශ(න්න 

ශ(ච්චර වන  හනය්  තිලශබනවද, ශ(ච්චර ප්ර(ද ය්  කපනවද, 

හැබැයි අපි   ශවනුශවන් ශ(ච්චර ප්ර(ද ය්  හ:නවද රීයලද.   

වැඩ පිිබශවළ අපට ශපන්වන්න ඕනේ. හැබැයි, තව( අපට ්ශහ( 

වැඩ පිිබශවළ්  ශපන්වද නැහැ. ්ශහ( වැඩ පිිබශවළ්  

ශපන්වන්ශන් නැතුව, හැ( තැනක( කැලේ ටික කපලද ඉඩ  ටික 

ශකොල්ලකනවද.  ක සා පූර් ශයන්( කරන්ශන් ශද් පදලන 

කණ්ඩදය ; ශවන කන්රුව  ශනොශවයි.   ක සාද විශ ේෂශයන්   

 ැන බලන්න රීයන කදර ය (ත්  කරනවද.  අඩු   ශන්   

සා හද ය  වැඩ පිිබශවළ්  :ැන් හ:න්න බැරි න්   පමනව ශහෝ 

්වැක  වැඩ පිිබශවළ්  හ:ලද ශ කට ්කතු කර  න්න පුළුවන් 

න  ඉදිරි කදලශේදී ශ  රශට් ශ ොඩ්  ශද්වල් ඉතිලරි කර  න්න 

හැරී වන බව (ද රීයන්න ඕනේ.  

ශ  වන විට අපට තව ප්ර ාන රදිෂය්  ්කතු ශවලද තිලශබනවද. 

තමුන්නදන්ශසාේලද ශ  ආණ්ඩුව - ශපොශහොට්ව ව ප් ෂශේ ආණ්ඩුව 

- හ:ද්දී American system ්කට ත(යි හැදුශේ. ශ(ොක:, ්ිඟ 

අයිතිලකදරය  American ශකශන් ශන්.   ක සාද බලය  න්න 

්නශකොට( ශ   වවිමන  ටික  හලද: ආශේ රීයලද අපට ප්ර ානය්  

තිලශබනවද. සශ(රිකදවට ශ ක ශ:න්න , චීනයට ශ ක 

ශ:න්න , ඉන්දියදවට ශ ක ශ:න්න , නපදනයට ශ ක ශ:න්න , 

449 450 

[ රු ශහ් ටර් අප්පුහදමි (හතද] 
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ශකොරියදවට ශ ක ශ:න්න  රීයලද සා(සාාත ශලෝකයට( ශ  රට 

ශබ:ලද විමන න වැඩසාටහන හ:ලද,   සාැලැසාා(  ්් ක: 

ශ(තැනට සවිල්ලද වදඩි න්ශණ් රීයන ප්ර ානය අපට තිලශබනවද. 

ඉදිරි කදලය තුළ   ප්ර ානය ඉතද( බැරෑරු  ශවනවද.  

 රු ක ශයෝනය කගදනදයකතු(ක , අශප් රට පිිඟටද තිලශබන්ශන්, 

ආන්යදශේ (ැ:. නදතයන්තර නැේ  (න් (දර් යට ආසාන්න 

ශහො ( තැන අපි ඉන්ශන්. අශප් රශට් පිිඟටීශ  වැ:  ක( (ත 

ශ  රශට් ශද්වල් පිට රටට විමන න ්ක ශනොශවයි කළ යුතු 

වැශේ. ශ  රශට් මික සාාමන ජීව  කරවන්න, ශ  රශට් තරු  

තරුණියන්ට රැරීයද ශ:න්න, ශ  රශට් තරු  තරුණියන්ශේ 

බුද්ධියට ශ  රශට , ශලෝකශය  තැන්  හ:ලද ශ:න්න පුළුවන් 

වැඩසාටහන්  සාකසාා රීමේ(යි කළ යුතු වන්ශන්.   ශවනුවට ශ  රට 

කේලි කේලිවලට ශබ:ලද විමන ලද, ත(න්ශේ සාද් මන පුරවදශ න,  

අන්රුදු පශහන් ශ :ර යන ්ක ශනොශවයි කළ යුතු ශද්. ්ශහ( 

කරනවද න ,  ක (හද  දපය්  වන බව  (ත්  කරමින්, (ට 

අවසාාගදව ලබද දී( සා බන්ධ්ශයන්  රු ක ශයෝනය 

කගදනදයකතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවමින්, (ද ක හඬ ශවනවද.  

 
ගු නිනය ජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! දිවද ආහදර විශේකය සා හද පසාාවරු 1.00 වන 

ශත්  සා දශේ කටයුතු කදවකදලිකව අ ිඟව වනවද. 

   
රැසනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිම්වන ලදින්, අ.භා. 

1.00  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.00 மைிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 

 
නිනය ජය මහයේ නල්කම් 
(பிரதிச் தசயலாளர் நாயகம்) 

(The Deputy Secretary-General) 
කරු දකර, කන්රුන් ශහෝ  රු (න්ත්රීවරශය්  මූලදසානය 

සා හද  රු (න්ත්රීවරයමනශේ න(්  ශයෝනනද කරන්න. 

 
ගු පවිත්රානද්වි වන්නිආරචිික මහයේත්මිය ධප්රවාහයේන 

අමාතයුරමිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராயதவி வன்னிஆரச்சி - 

யபாக்குவரத்து அகமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Transport) 

" රු හර්ෂ  රදනකරු ද (හතද :ැන් මූලදසානය  ත යුතු ය" 

යි (ද ශයෝනනද කරනවද. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்படி, மாண்புமிகு  ஹர்ைன ராேகருைா அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon  THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA took the 
Chair. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi. You have 

18 minutes.  

[අ. ද. 1.00] 

 

ගු පවිත්රානද්වි වන්නිආරචිික මහයේත්මිය ධප්රවාහයේන 

අමාතයුරමිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராயதவி வன்னிஆரச்சி - 

யபாக்குவரத்து அகமச்சர்) 
 (The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Transport) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  තවර්ෂයකට පමනව ්ළැ  

ශ ෝලීය වසා් තයට අපි අ: මුහු  දී න්ටිනවද. ශව:යවරුන්, 

ශහදියන් සාහ ශසාෞඛ්ය කදර්ය (ණ්ඩලය ්( අන්ශයෝ ය නය 

 ැනීශ  ශපරමුණු බලකදය වී තිලශබනවද. රිවිධ් හමු:දව, ශපොලීන්ය 

සාහ අශනමන  රදනය ශසාේවකයන්   සා හද ශ:වන ශපරමු  ශ ොඩ 

නැඟුවද. වයදපදරිකයන් සාහ වයවසාදයකයන් ශලොමන මනඩද 

ශේ:යරීන් ශතොරව හැරී සපරි( අයුරින් නදතිලක ආර්ථිකය රැක 

  තද.   න්යල්ලට( (නද ශද් පදලන නදයක වය්  : ිඟමිව 

පැවැතු ද. මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ්ිඟ ප්රතිලෙලය්  ශලසා 

අ: අප ශ(( ශ ෝලීය වසා් තශේ තුන්වන රැල්ල : පරයද 

නනතදවශේ ශසාෞඛ්ය මනර් ක ත දවය , නදතිලක ආර්ථිකය නැවත 

ශ ොඩ නැඟී(  න්දු කරමින් න්ටිනවද.  

2019 ශනොවැ බර් 16වැක  :ද හැටනවල් ෂයකට වැඩි නනතද 

වරමින් අතිල රු ශ ෝඨද ය රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද නනදධිපතිල ධුරයට 

ප වීශ(න් අනතුරුව 2020 ශනොවැ බර් 17වැක  දින ශපොදුනන 

ශපරමු  රනශේ ප්රග( අය වැය  රු අග්රද(දතය (ිඟන්: රදනප් ෂ 

(ැතිලතු(ද ්:ද මු:ල් අ(දතයවරයද ශලසා ශ((  රු 

පදර්ලිශ න්තුවට ඉදිරිප  කළද. ්දින ්( අය වැය ඉදිරිප  කරන 

ශ(ොශහොත වන විට  ශකොවිේ-19 වසා් තයට අප මුහු  දී න්ටි 

අතර,   වන විට ශකොවිේ-19 ශරෝගීන් 18,072්  වදර්තද වී තිලබු ද. 

්ප( ්  ශනොව, අපශේ සාහෘ: ශ්රී ලද්රීකයන්ශේ ජීවිත 66්  

ශකොවිේ-19 ශරෝ ය ශහේතුශවන්   වන විට අිඟමිව තිලබු ද.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අප රනශේ (් ල අය වැය 

ඉදිරිප  කළ 2020 ශනොවැ බර් 17වන දින න්ට අපශේ ශ:වන අය 

වැය ඉදිරිප  කරනු ලැබූ පමන වය න්මනරද:ද වන විට තව  ශකොවිේ 

ශරෝගීන් 2,0,709්  ශ්රී ල්කදව තුළ වදර්තද වී තිලබූ අතර, තව  

ජීවිත 1,,884්  : අපට අිඟමි වී තිලබු ද. මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක , කන දව වට කරු  න  ශ(( ශ ෝලීය වසා් තශේ 

:රුණුක( සාහ ්ීම වසා් තය ශ ෝලීයව ශ(න්( ශද්ය යව සා(දන, 

ආර්ථික හද ශසාෞඛ්ය පද්ධ්තිලයට න්දු කරන ල: බරපතළ තර්නනය 

පිිබබ ව විප් ෂශේ සා(හර කණ්ඩදය වලට තව(  ශ රු  

 ැනී(ට ශනොහැරී වී(යි. ශකොවිේ-19 වසා් තශේ බරපතළ 

ත  වශයන් මිදී අ: මුළු ශලෝකය( නැවත ශසාෞඛ්ය ශ(න්( සා(දන 

ආර්ථික(ය පරිහදක ශයන් ර(ර(ශයන් මනවප  වීශ  සපදය 

(දර්   ක මින් න්ටිනවද. මුළු ශලෝකය( "පමන ශකොවිේ ශ ෝලීය 

ශපළ ැසාා(" ශහව  "Post-COVID World Order" ශ ොඩ නැඟී( 

පිිබබ ව වි දල කතිලකදවක න්ටිනවද.  

ශලෝකශේ ශබොශහෝ රදනයයන් ශ(( වර්ෂශේදී සාාවීමය අය 

වැය ශයෝනනද ඉදිරිප  කරන විට ශ(( කදර ය පිිබබ ව 

මනවිශ ේෂී සාැලරීල්ල්  :් වද තිලශබනවද. ඉන්දියදශේ මු:ල් අ(දතය 

 රු ක ර්(ලද සීතදරද(න් (ැතිලක ය පමන වය ශපබරවදරි පළමුවන :ද 

සාාවීමය අය වැය කගදව න්දු කළ අවසාාගදශේදී විශ ේෂ කදර ය්  

ඉසාා(තු කළද. 

අීරතශේ ශලෝක යුද්ධ් ශ:ක අවසාදනශේ න්දු වූවද්  ශ(න් 

ශකොවිේ වසා් තශයන් පමනව : ශද් පදලක ක, ආර්ථික සාහ සපදය 

(දර් වක සා බන්ධ්තදවල ශ ෝලීය ශවනසාාක  න්දුවීශ  ල් ෂ  

ශපන්නු  කරමින් තිලශබන බව , ්ය නව යු යක ආර  ය්  

බව  ්තුමිය ප්රකද  කළද. ්( තර්කය  ් තිල(  රීමේ(ට 

451 452 



පදර්ලිශ න්තුව 

රබින්ද්රනද  තදශ ෝර් :දර් ක කයදශේ කවි පන්තිලය්  : සය  දවිත 

කළද. ්න , “Faith is the bird that feels the light and sings 

when the dawn is still dark”. ්ිඟ අර්ගය න , "ශ  ශ(ොශහොශ  

අපශේ අනද තය පිිබබ ව වි ාවදසාය ශකබුම: ය , ිඟරු ස:ද 

ශනොන්  : අරුශ ෝ:ය පිිබබ ව හැඟී( :ැනී ිඟමිදිරි ස:ේසාන ගී 

 යන මනරුල්ලන් වැක ය." යන්නයි. මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක , ශ  තුිබන් හැඟී යන්ශන් මුළු(හ  ශලෝකය( ශ  

වසා් තශයන් මිශ:මින් න්ටින විට ශ ොඩ නැ ශගන නව ආර්ථික 

ශපළ ැසාාශ  සාාවීමය සාාගදනය  බලදශපොශරො තු සාහ තව ශසාොයන 

බවයි. 

්ශලසා( ්් සා  රදනධ්දක ශේ මු:ල් අ(දතයවරයද වන  රු 

රික  මනන්  (ැතිලතු(ද 2021 (දර්තු 0,වන දින න්ය අය වැය කගදව 

ඉදිරිප  කරමින් පවසාද න්ටිශේ ඔන්න්ශේ ආර්ථිකය අන්රුදු 

,00කට පමන න්යයට 10රීන් හැරීළී  වය බව සාහ ශලෝක යු: 

වකවදනුශවන් පමනව වැඩිශයන්(  ය  ැනී(ට න්දු වූ වකවදනුව 

ශ(( ශකොවිේ වසා් ත වකවදනුව වන බවයි. ්ශලසා(, ඔහු 2021 

ඔ් ශතෝබර් 21වන :ද න්ය අය වැය පිිබබ  සා(දශලෝචන කගදශේදී 

පවසාද න්ටිශේ, ඔන්න්ශේ අය වැය පමන ශකොවිේ ත  වය  හමුශේ 

නව ආර්ථික ප්රශේ ය්  ලබද  ැනී(ට ආර  ය්  ලබද ශ:න 

බවයි. 

ශලෝකශේ ප්රනදතන්රවදදි රදනයයන් ශ(( වර්ෂශේ අය වැය 

සාකසාා කරන්ශන් ශකොවිේ වසා් තය ශහේතුශවන් හදක යට ප  වූ 

සාාවීමය සා(දන, ආර්ථික, අධ්යදපක ක සාහ ශසාෞඛ්ය බි වැටී  යගද 

ත  වයට ප  කර  ැනී(ට මිසා ආකර්ෂණීය සාහන පැශ් න ලබද 

දී(ට ශනොවන බව සානදග රීමේ(ට ඕනේ තර  නදතයන්තර ක :ර් ක 

අපට ශ(( සා දශේ ශ නහැර :ැ් විය හැරීයි.  

ශබොශහෝ රදනයවල ආණ්ඩු ප් ෂයට ශ(න්( විප් ෂයට : 

ශකොවිේ-19 වසා් තශයන් පමන ශ ොඩනගන ශලෝක ආර්ථික 

ශපළ ැසාා( තුළ සාාවීමය රදනය සාාගදන ත කළ යු ශ  ශකශසාේ: 

යන්න සාහ   සා හද වන සා(දන ආර්ථික හද ශසාෞඛ්ය සපදය (දර්  

කවශර්: යන්න පිිබබ ව :ැ් (්  සාහ වැඩ පිිබශවළ්  තිලශබනවද.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ ෝලීය ත  වය ්ශසාේ 

තිලබියදී ශ(( අය වැය (න්න් ශකොවිේ-19 වසා් තය ශ(රටට න්දු 

කරන ල: බරපතළ සා(දන, ආර්ථික හදක ය ප්රකෘතිල ත  වයට ප  

රීමේ(ට ්හද  වය මනවිශ ේක  ත  වය්  : ශපන්නු  කරනවද. 

ශලෝකශේ අශනමන  රටවල ශ(( වකවදනුශේදී ඉදිරිප  කරන 

ල: අය වැයවලට ්හද ශ ොසාා වැව ප් විෂ(තද ඉව  රීමේ(, නනතද 

සාහන ලබදදී( ශ(න්( යටිතල පහමනක  සා්වර්ධ්නය රීමේ( සා හද 

: ප්රමුඛ්තදව්  ලබද දී( අතිල ය මනවිශ ේක  ත  වය් . 

ශ(( අය වැය ශකොවිේ වසා් තශයන් විනද  වූ නදතිලක 

ආර්ථිකය නැවත ප්රකෘතිල(  ත  වයට ප  රීමේශ  අය වැය්  

විය යුතු බවට අප පවසාද න්ටින්ශන් සයි? ශකොවිේ වසා් තශයන් 

ශ  රටට වූ නදතිලක ආර්ථික පරිහදක ය පිිබබ ව ( ්  න්තන්න. 

2021 ඔ් ශතෝබර් ,1 වනවිට රනය ශකොවිේ ්න්න  ශ න්වී( 

සා හද ප( ්  රුපියල් බිලියන 66.4්  විය:  කර තිලශබනවද. ්ය 

අපශේ ආර්ථිකයට න්දු වූ අනශප්් ක ත විය:(්  ශනොශේ:?  

්ශලසා(, 2021 ඔ් ශතෝබර් ,1වන දින වනවිට රනය වින්න් 

ශ(රටට PCR පමේ් ෂ  කට්ටල 7,,92,60,්  :, Rapid Antigen 

Tests කට්ටල 12,642,020්  : ශ න්වද තිලශබනවද. ්ප( ්  

ශනොව, ශකොවිේ-19 තුන්වන රැල්ශල් අව:දන( වැඩි වනවිට ශ්රී 

ල්කදශේ ක ෂාපද:නය ශකශරන ඔ් න්නන්වලට අ(තරව තව  

ඔ් න්නන් රීශලෝග්රේ  1,161,,40ක ප්ර(ද ය්   විශද් ශයන් 

ශ න්වී(ට: න්දු න් ද. ශ වද අප වැක  මනඩද රටක ආර්ථිකයකට 

:රන්න පුළුවන්:? ශසාෞඛ්ය අ(දතයද් යට ශකොවිේ-19 (ර්:නය 

සා හද ප( ්  රදනය ආ:දයශ(න් රුපියල් බිලියන 117්  2020 

වර්ෂශේදී , රුපියල් බිලියන 164්  2021 වර්ෂශේදී  ශවන් කර 

විය:  කරනු ලැබුවද. ශ(වැක  විය:(්  අපශේ ආර්ථිකයට :ැමේ( 

අතිල ය අපහමන බව අප න්යවකශ:නද( පිිබ ත යුතුයි.   විතර්  

ශනොශවයි, 2020 (දර්තු 19ශවක  :ද (ධ්ය( රදරිය වන විට අපශේ 

න්යවක නදතයන්තර ගුවන් ශතොව ශපොළවල් වසාද :ැමුවද. ගුවන් 

ශතොව ශපොළවල් නැවත විවෘත ශකරුශණ් (දසා 10කට පමනව 2021 

නනවදරි 21වන දිනයි. නැවත  2021 (ැයි 21 න්ට වසාද :ැමුණු 

ගුවන් ශතොව ශපොළවල් නැවත විවෘත ශකරුශණ් 2021 ජුක  

01ශවක  :දයි. ශ(ය අපශේ නදතිලක ආර්ථිකයට (රු පහර්  

ශනොශේ:? 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (ේත්  වනතුරු පැවතිල 

සා්චර  සී(ද, පළද  සා්චර  සී(ද, ශසාෞඛ්ය (දර්ශ ෝපශද්  

සී(දවලට අ(තරව සා පූර්  ව ශයන් රට වසාද :ැමී(ට අවසාාගද 

තුනකදී අපට න්ද්ධ් න් ද. ්යට අ(තරව බසාානදිඟර පළදත සතුළු 

දිසාාරි් ක   නදව්  (දසා   නදව්  වසාද :ැමී(ට න්දු න් ද. 

ශ(ය රශට් නදතිලක ආර්ථිකයට (රු පහර්  ශනොශේ:? ්ප( ්  

ශනොව රට වැසී( ශහේතුශවන් පීඩදවට ප  වූ නනතදවට අවසාාගද 

හතරකදී රුපියල් 2,000 බැ වන් සාහනදධ්දරය්  ලබද ශ:න්න 

රනයට න්දු න් ද.   සා හද  සා(ෘද්ධි ශ:පදර්තශ න්තුශවන් 

ප( ්  රනය වැය කළ සා(සාාත මු:ල රුපියල් මිලියන 72,678් . 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශකොවිේ-19 වසා් තය 
ශහේතුශවන් ලද්ීමය ආර්ථිකයට වූ හදක ය ශ(ප(  යැයි   නය 
රීමේ(ට ශනොහැරී ත  වයකට ප  වී තිලශබනවද. 2019 වර්ෂශේ 
රීන්දු ශ ෝලීය වසා් තය්  ශනො(ැතිලව ඊක යද යහ පදලන 
ආණ්ඩුශේ ආර්ථික වර්ධ්න ශේ ය න්ශණ්  න්යයට 2.26යි.  

ශකොවිේ-19 වසා් තශයන් හදක යට ප  වූ නදතිලක ආර්ථිකය 
ශ ොඩ  ැනීශ  රනශේ :ර් නය අතිල ය පැහැදිලියි. ්ිඟ පළමු 
පියවර, න්යවක අන්ශයෝ  නය  ක මින් රශට් නනතදව 
්න්න කර ය කර රශට් සා(දන, ආර්ථික ක්රියදකදරක  සාද(දනය 
ත  වයට ප  රීමේ(යි. අ: රශට් නන හ ශයන් න්යයට 62්  
අප පූර්  ්න්න කර යට ල්  කර තිලශබනවද. න්යයට 72කට 
ආසාන්න ප්ර(ද යකට පළමු ්න්නත ලබද දී තිලශබනවද. ්ය 
ශලෝකශේ දියුණු( රටවල ්න්න කර  ප්ර තිලයට සා(දන 
ත  වය් .   වදශේ( තුන්වන ්න්න  (දරදව ලබද දී( : අප 
රනය ආර   කර තිලශබන බව (හ  අන්(දනශයන් යුතුව පවසාද 
න්ටිනවද.  

්ශලසා මනවප  වන ශද් ය ශ ොඩනගන අපශේ අශන්  
සපදය (දර් ය වනුශේ,  රු මු:ල් අ(දතය බැන්ල් රදනප් ෂ 
(ැතිලතු(ද පමන  වය න්මනරද:ද  ඉදිරිප  කරන ල: සය වැයයි. ශ(වර 
අය වැය තුළ  පමන ශකොවිේ ආර්ථිකය ශ ොඩ නැඟීශ  ක්රියදවලිය 
සශ:සාද  න්නද ල: පියවර රීිඟපය්  තිලශබනවද. ් ාි  අනුව, ග්රදමීය 
නනයදශේ ජීවශනෝපදය  සාහ යටිතල පහමනක  නැවත යගද 
ත  වයට ප  රීමේ( ප( ්  ශනොව, පැවතිල ත  වයට  වඩද 
ඔසාවද තැබී( සා හද සාදධ්නීය පියවර ශ න තිලශබනවද. ශකොවිේ -
19 වසා් තය ශහේතුශවන් බලපේ(ට ල් වූවන්ට සාහන සාැලසී( 
ශ(( අය වැශයිඟ තව  ප්රධ්දන ල් ෂ ය් . විශද්  වික (ය ඉහළ 
නැ්වී( සා හද වන ක ෂාපද:න ආශයෝනන කලදප බිිඟ රීමේ( ශ(( 
අය වැශයිඟ ප්රධ්දන සපදය (දර් ය්  ශලසා (ද :රීනවද. ශකොප(  
ආර්ථික අන්ශයෝ  පැවතිලය  ශ(( අය වැය තුිබන් යටිතල 
පහමනක  ප්රවර්ධ්නය සා හද ශ න සතිල පියවර මනවිශ ේෂීයි. සාැ(ට 
පදනීය නලය, වදරි ශසාෞ ද යද, (දර්  සා්වර්ධ්නය, පුනර්නනනීය 
බල ් තිල සා්වර්ධ්නය සාහ ක වදසා හද නද රික සා්වර්ධ්නය 
ශවනුශවන් මනවිශ ේෂී ප්රතිලපද:න ශවන් කර තිලබී( ශකොවිේවලින් 
පමනව ශ ොඩ නැ ශගන රශටිඟ යහප  (හනන ශසාේවය්  ලබදදී(ට 
අව ය  ප:න( ක ර්(ද ය කරනවද. 

453 454 

[ රු පවිරදශද්වි වන්ක ආරච්චි (හ මිය ] 
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අධ්යදපන ් ශෂේරය සා හද ක :හන්න් පමන ලද්ීමය ඉතිලහදසාශේ 

වැඩි( ප්රතිලපද:න ශ(( අය වැශයන් ශවන් කර තිලබී( මනවිශ ේෂී 

කදර ය් . සා(සාාත රදනය විය:මින් න්යයට 6කට වැඩි ප්ර(ද ය්  

අධ්යදපනයට ශවන් කරන ශලසා ඉල්ලද ිෂෂයයන්, 

කථිකදචදර්යවරු, ගුරුවරුන් සාහ වෘ තිලකයන් පමන  වය : ක 

  නදව්  තිලසාාශසාේ අර ල කළද. ්ශහ  රීන්දු ආණ්ඩුව්   වදට 

සාවන් දුන්ශන් නැහැ. ්ශසාේ න්ව , ශකොවිේ -19 වසා් ත 

අන්ශයෝ ය හමුශේ පවද අධ්යදපන ් ශෂේරයට සා(සාාත රදනය 

විය:ශ(න් න්යයට 7.4්  ශවන් රීමේ( පිිබබ ව අප  රු මු:ල් 

අ(දතයතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවනවද.  

ශ  න්යල්ල න්දු රීමේ( සා හද බදු ප්රතිලප තිලය සාැකසීශ දී 

සාද(දනය නනතදවට බර්  ශනොවන පරිදි, මනපිරි ආ:දය  ලබන්නන් 

සාහ පහළ ආ:දය  ලබන්නන් අතර පරතරය අව( කරමින්, බදු අය 

කර  ැනීශ  ප්රතිලප තිලය සාැකසී( ශ(( අය වැශයිඟ මනවිශ ේෂී 

ප්රශේ ය් .  

ශ  න්යල්ලට( අ(තරව  ැබික  (ේවරුන්ට ලබද ශ:න 

ශපෝෂ  (ල්ල (දසා 10කට සී(ද ශනොකර අන්රුදු 2්  :් වද දීර්ඝ 

රීමේ(ට  රු මු:ල් අ(දතයතු(ද    ීරර ය (ද අතිල ය අ ය 

කරනවද.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,   අනුව ශකොවිේ ආර්ථික 

අන්ශයෝ  නය  ැනී( , ඉහළ ග්රදමීය සා්වර්ධ්නය්  න්දුවී( , ශපොදු 

නනයදට සාහන ලබදදී( , බහුතරය්  වූ රශට් සාද(දනය ශපොදු 

නනතදව ඍජු බදුවලින් ක :හසාා රීමේ(  තුිබන් ශ(( අය වැය 

ඓතිලහදන්ක නනතදවදදී අය වැය්  බවට ප  ශවනවද.   ක සාද( අ: 

විප් ෂය ශද් පදලක ක ව ශයන් අශප්් ෂද  ්  වයට ප  වී 

තිලශබනවද. 

ශ(( අය වැශයන් පමනව විප් ෂය ශයො:ද  ැනී(ට 

බලදශපොශරො තු වූ ශබොශහෝ සාටන් පදඨ අ: ක ශෂේධ්නය වී 

තිලශබනවද. ්බැවින්, ශ(( නනතදවදදී අය වැශේ ඉදිරි ප්රතිලෙල 

සා(ග අපශේ විප් ෂනදයකතු(ද (හ  බලදශපොශරො තුශවන් 

න්ටින (ැතිලවර යකදී නැවත  ්තු(ද හමුවීශ  බලදශපොශරො තුව 

සාිඟතව (ශේ වචන සාාවල්පය  අවසාන් කරනවද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්සාා.් . චන්ද්රශසාේන ස(තිලතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි  10ක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 1.12] 

 

ගු එසන.එම්. චන්ද්රනසේන මහයේතා ධඉඩම් අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன - காைி அகமச்சர்) 

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

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ(( අය වැය  ැන කගද 

කරනශකොට  රු බැන්ල් රදනප් ෂ මු:ල් ස(තිලතු(දට (ද 

සාාතුතිලවන්ත ශවන්න ඕනේ. ශ(ොක:,  අශප් රශට්  වි දල ආර්ථික 

අර්බු:ය්  තිලශබන ශවලදවක ශ(( අය වැය ශ න ආ ක සාද.   

ආර්ථික අර්බු:ය ක ර්(ද ය ශවන්න,   ආර්ථික අර්බු:ය සතිල 

ශවන්න ශහේතු රීිඟපය්  තිලබු ද. අපි :න්නවද, පමන වය යහ පදලන 

ආණ්ඩුව අවසාන් වී ශ න යන කදලය තුළ (හ බැ්මන  ශකොල්ලය  

්් ක වි දල ව ශයන් අශප් රශට් බැ්මන පද්ධ්තිලය කඩදශ න 

වැව ණු බව.  බැ්මන  ැන තිලශබන වි ාවදසාය සන ිඟටියද.   ක සාද 

අශප් රටට වයවසාදයකයන් පැමිණී( ය රීන් ප්ර(ද යරීන් අඩු 

න් ද.   වදශේ(, යහ පදලන ආණ්ඩුශේ අවසාදන කදලශේ දී 

සාහරදන්ශේ ශබෝ බ න්ද්ධිය  ්් ක අශප් රශට්  සා්චදරක 

වයදපදරය සා පූර් ශයන්( කඩදශ න වැව  ද. ශ ක අපි 

පැහැදිලිව( :න්නද කදර ය් .  සා්චදරක වයදපදරශයන් අශප් 

රටට ලැබුණු රුපියල් බිලියන 4.2්  ප(  ආ:දය( 

සා පූර් ශයන් සන ිඟටියද.   විතර්  ශනොශවයි.  ්( කදල 

පරිච්ශේ:ය තුළ අශප් නදීරන් අතර අවි ාවදසාය  සතිල ශවලද,  

ශනොශයමන  ප්ර ාන පැන නැන්ලද, රට ඉතද වයදූලල ත  වයකට 

ප  න්  අවසාාගදවක ත(යි, ශ ෝඨද ය රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද රශට් 

නදයකයද හැටියට ප  ශවලද අපි ආණ්ඩුව හැදුශේ. ්තු(ද ප  

ශවලද ශකටි කදලය්  තුළ -(දසායක හ(දරක කදලය තුළ- 

ශකොශරෝනද වසා් තය පැමිණියද.  ක ක :හසාට කදර ය්  

ශනොශවයි. මුළු ශලෝකශේ( හැ( රටක( -ශලොමන රටවල්, (ධ්ය( 

ප්ර(ද ශේ රටවල්, මනඩද රටවල්, රසප  -  ශ   ශකොශරෝනද 

වසා් තය පැතිලරු ද.    

ශකොශරෝනද වසා් තය  ්් ක අශප් රශට් විතර්  ශනොශවයි, 

මුළු ශලෝකශේ( ආර්ථිකය කඩදශ න වැව  ද රීයන ්ක අපි 

කන්රු  :න්නද කදර ය් . අශප් විශද්  සා්චිත අපට නැතුව  වයද; 

විශද්  සා්චිත අඩු න් ද.  සා්චදරක වයදපදරශයන් ලැබුණු   වි දල 

මු:ල අපට නැතිල න් ද.   වදශේ( අශප් විශද්  ශ්රමිකයන්ශ න් 

අපට ලැශබන විශද්  ආ:දය  අපට අඩු න් ද.   විතර්  

ශනොශවයි.   අය ශවනුශවන් අපට විය:  කරන්න න්ද්ධ්  න් ද. 

න්යවක  රටවල න්ටින ශ්රී ලද්රීකයන් අපට ශ න්වන්න න්ද්ධ් න් ද.  

  අය ශ න්වද ශ න,   අයට   විය:  කරන්න  අපට න්ද්ධ් 

න් ද.    වදශේ(  (දසා   න්  රට වහලද තිලබු ද. (දසා 2, ,්  

සා පූර් ශයන්( රට lockdown  කරලද තිලබු ද. විටින් විට රට 

වහන්න න්ද්ධ් න් ද. කර්(දන්ත දලද වි දල ව ශයන් අඩප  

න් ද;  වැහු ද.   වදශේ( අශප් අපනයන ආර්ථිකය කඩද 

වැව  ද.  

  න්යවක ශද්වල් දිහද බැවකවද(, රශට් ආර්ථිකය කඩද වැටිලද 

තිලශබන ශවලදවක ත(යි අශප්  රු බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(දට 

2022 වර්ෂය සා හද ශ  අය වැය ඉදිරිප  කරන්න න්ද්ධ් න්ශණ්. 

1948න් පසාාශසාේ මු:ල් ස(තිලවරයමන අන්ශයෝ වලට මුහු  දුන්නද 

න , ශ  අය වැය ත(යි   අන්ශයෝ ය රීයන ්ක අපි රීයන්න 

ඕනේ. කන්රු ශ(ොනවද රීේව , බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ඉතද 

:් ෂ පුද් ලයමන හැටියට අපි :රීනවද.  ්තු(ද හැර ශවන 

ශකශනමනට ශ  වැශේ කරන්න බැරි ත  වය්  පැන නැන්ලද 

තිලබු ද.  ආර්ථිකය ඍ  පැ තට  විඟල්ලද තිලශබන ශවලදවක 

ත(යි ශ  අය වැය ඉදිරිප  කරලද තිලශබන්ශන්. ්( ක සාද  ශ:න්න 

පුළුවන් පහමනක  ්තු(ද නනතදවට දීලද තිලශබනවද. අශප් රශට් 

ිඟටපු :් ෂ මු:ල් ස(තිලවරශයමන ත(යි, ආචදර්ය සන්. ස  

ශපශර්රද (ැතිලතු(ද. ්තු(ද ිඟටියද න  ශ  අය වැය පිිබබ ව  

බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(දට ප්ර ්සාද කරනවද, ශ(වැක  අය වැය්  

ශ නදශේ ශකොශහො(: රීයන ්ක  ැන.  

අශප් රශට් නනතදවට  වි දල ව ශයන් සාහන සාලසාන්න 

අව යයි. සාහන සාලසාන්න අව ය න්  ,  දණ්ඩද දරශේ සාල්ලි 

නැ න , අපට විශද්  වික (ය ්න්ශන්  නැ න  ශ(ොක් : 

කරන්ශන්? ශ වද පමන වය අන්රුදු ්කහ(දශරන් ශ:ශකන් අපි 

කරපු ශද්වල් ශනොශවයි. පමන වය යහ පදලන ආණ්ඩුව කදලශේ න්ට 

 ලදශ න ආ ආර්ථිකය කඩද වැටීශ  ත  වය ත(යි ශකොශරෝනද 

වසා් තය  ්් ක තහන්රු න්ශණ්. 

රදනය ශසාේවකයන්ට පඩි වැඩි කරනවද න   අපි හරි කැ(ැතිලයි. 

  ශ ොල්ශලෝ සාතුව  ශවනවද න   අපි හරි කැ(ැතිලයි. පුළුවන් තර  

බඩු මිල අඩු කරලද නනතදවට සාහන සාලසාන්න පුළුවන් න   කන්: 

අකැ(ැතිල?  කට ආණ්ඩු ප් ෂශේ අපි අකැ(ැතිල ශවන්ශන් 

ශ(ොකට:?  කට අපි කන්රු  කැ(ැතිලයි. නමු , තිලශබන ආර්ථික 

ත  වය ශලෝක ආර්ථික ත  වය  ්් ක  ැට  ැිඟලද 

තිලශබන්ශන්. 

455 456 



පදර්ලිශ න්තුව 

අ: බලන්න, අශප් රශට් ක ෂාපද:නය කරන  දණ්ඩවල හැර 

අශන්  න්යවක   දණ්ඩවල මිල ඉහළ  විඟල්ලද තිලශබනවද. 

ශලෝක ශේ හැ( තැනක( ්ශහ(යි. න්ශ(න්තිල,   ේසාා, ඩීසාල්, 

ශපෙල් සතුළු ඉන්ධ්න වර්  වදශේ(, පිට රටින් අශප් රටට 

ශ ොඩබදන සාේ(  දණ්ඩයක( මිල ඉහළ  විඟල්ලද තිලශබන්ශන්. 

කදලය්  තිලසාාශසාේ රනය වි දල වැය බර්  :රමින් ශපෙල් සාහ ඩීසාල් 

අඩු මු:ලට ලබද දුන් බව අපි :න්නවද. අ:ට  අපි නනතදවට   

සාහන ශ:මින් පවතිලනවද. අ:ට    කටයුතු වි දල ව ශයන් 

ශකශරනවද.  

විශ ේෂශයන්(   අතරතුර අපි විශ්රදමිකයන්  ැන  ශසාොයද 

බලද තිලශබනවද.   වදශේ( කදන්තද ප් ෂය  ැන  ශසාොයද බලද 

තිලශබනවද. අශප් රශට් පරිසාරය ආර් ෂද කරන්න ශවන් කර සතිල 

මු:ලට අ(තරව තව  රුපියල් මිලියන 2,000්  ශවන් කර 

තිලශබනවද.   වන සා්ර් ෂ ය සාහ වන අලි ප්ර ාන විසාඳී( සා හද  

මු:ල් ශවන් කර තිලශබනවද.  වදරි(දර් වලට සාහ කෘක කර්(ය 

සා හද  වි දල මු:ල්  ශවන් කර තිලශබනවද. හැ( අ් යක( 

වදශේ සා්වර්ධ්නය සා හද ය  රීන් මු:ල්  ශවන් කර තිලශබනවද. 

චීනශේ රීය(න්  තිලශබනවද, බඩ වන්න හැදුනද( බිලී පි ත්  

අතට ශ:න්න රීයලද. මු:ල් ස(තිලතු(ද අශප් නනතදව බඩ වන්ශන් 

තිලයන්ශන් නැතුව බිලී පි ත්  විතර්  ශනොශවයි, ය  රීන් 

ප්ර(ද යරීන් කන්න  දීලද තිලශබනවද. මු:ල් ස(තිලතු(දශේ 

:් ෂක( ක සාද නනතදවට   ශ:ක( දීලද තිලශබනවද.  අපි :න්නවද, 

2022 වර්ෂය රීයන්ශන් අශප් රට සා්වර්ධ්නය ශකශරන වර්ෂය 

බව. ග්රද( ක ලධ්දරි වසා  :දහතර:හසාා   න( සා්වර්ධ්නය 

ශවනවද. ග්රද( ක ලධ්දරි වසා  :දහතර:හසාා   ශන්( පදරවල් 

කදපට් ශවනවද. අපි   සාේ( ග්රද( ක ලධ්දරි වසා(ක( වැේ අමුණු 

ටික හ:නවද. හැ( ග්රද( ක ලධ්දරි වසා(ක( සාාවය් රැරීයද අවසාාගද 

සතිල කරනවද. කදබක ක ශපොශහොර ක ෂාපද:නය කරන වැඩසාටහන් 

ක්රියද (ක කරනවද. ශ  වදශේ යටිතල පහමනක  සා්වර්ධ්නය  

්් ක( 2022 වර්ෂය අවසාදනය වන විට අපි ශනොිඟතන ආර්ථික 

සා්වර්ධ්නය්  ශ  අය වැය  ්් ක අශප් රටට ලැශබන බව 

ප්රකද  කරමින් (ශේ වචන සාාවල්පය අවසාන් කරනවද.  

ශබොශහො( සාාතුතිලයි. 

 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
 රු  දමිණී ශලොමනශේ අ(දතයතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 12ක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 
[අ. ද. 1.2,] 

 

ගු ගාමිණී නලොකුනප මහයේතා ධවිරසලිබල අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குயக - மின்சக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of  Power)  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අපි ශ  අය වැය  ැන කගද 

කරනශකොට, අ: අශප් රශට් ත  වය පිිබබ ව , ශලෝකශේ 

ත  වය පිිබබ ව  කල්පනද කරන්න ඕනේ. (( කගද කරන 

ශ(ොශහොශ    රු මු:ල් ස(තිලතු(ද  ශ  සා දවට පැමිණී( 

පිිබබ ව (( ඉතද( සාතුව  ශවනවද. 

අශප් රට අ යන්තර සාහ බදිඟර අන්ශයෝ  රැසාකට මුහු  ශ:න 

අවසාාගදවක මු:ල් අ(දතය  රු බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ඉදිරිප  

කරන ල: ශ(( අය වැය, ශ්රී ල්කදව සා(ෘද්ධි(  ශද් ය්  බවට 

ප  රීමේ(ට    කදශලෝචිත අය වැය්  ශලසා සා හන් රීමේ(ට (ද 

කැ(ැතිලයි. ්ශහ( රීයන්න ්ක ශහේතුව්  තිලශබනවද.  

තමුන්නදන්ශසාේලද න්යවකශ:නද( :න්නවද, ශ:වන ශලෝක 

යුද්ධ්ශේදී සාහ පළමුවන ශලෝක යුද්ධ්ශේදී මිය  වය පිරිසාට වැඩි 

පිරිසා්  අ: ශකොවිේ අර්බු:ය ක සාද මිය  විඟල්ලද තිලශබන බව. අශප් 

රට වදශේ ශනොශවයි, ශලෝකශේ බලව ( රදනයයන් වන 

සශ(රිකදව   ත , රුන්යදව   ත , අශනමන  යුශරෝපීය 

රටවල්   ත    රටවල නනතදව  :හසාා   ක න් මිය  විඟල්ලද 

තිලශබනවද. ශ(ොන තර  තද් ෂ ය තිලබු  , වි:යදව තිලබු  , 

විවිධ් ආයතන තිලබු  ,   ්කරීන්ව  ්( (ර  ප්ර(ද ය 

නව වද න්න පුළුවන්ක( ලැබුශණ් නැහැ. ශ්රී ල්කදව පැ ශතන් 

බලනශකොට අපි සාන්ශතෝෂ ශවන්ශන්, අශප් රශට්   තර  සා ප  

ශනොතිලබු  , ශ  ශ(ොශහොත වන විට අශප් රශට් ශකොවිේ 

වසා් තශේ ය  රීන් පදලනය්  සතිල කරන්න පුළුවන් ශවලද 

තිලබී( ක සාදයි. 

මුල්( ශකොවිේ ශරෝ වයද හමු වූ අවසාාගදශේදී අපි ඔ් ශකෝ( 

බය න් ද. ්( ශරෝ වයද  (න් කළ වදහනය පැ:වූ රියැදුරු 

(හ (යද න්ටිශේ (ශේ  (ට අල්ලපු  ශ , ( ශ ශ ොඩ. 

ඔහුශේ පුතද  වශේ Ananda College ්කට. ශ ක ආර්චි න් ද(, 

  ශේලදශේ Ananda College ්ශ්  ිඟටපු ඔ් ශකෝ( :රුවන්ශේ 

ශ:(ේපියන් ත( :රුවන් ශ වල්වලට ශ නයන්න පටන්   තද. 

රනයට න්ද්ධ් න් ද, ඉසාාශකෝල වහන්න. නමු , චීන නදතිලක   

ශනෝනද (හ මිය ශකොවිේ සානීප ශවලද ශ :ර යනශකොට, අශප් 

ිඟටපු ශසාෞඛ්ය ස(තිලතුමිය   විඟල්ලද ්තුමියට මනබ පැතුවද. අපි 

ිඟතුවද, ශකොවිේ අර්බු:ය ්තැක න් අවසාන් ශවයි රීයලද. නමු , 

 ක ්තැක න් අවසාන් න්ශණ් නැහැ. ඊට පමන :වන්න් :වසා විවිධ් 

ආකදරශේ ප්රශේ:වලින් ශ(( වයිරසාය සවිල්ලද න්්හල අවක  

අන්රුදු රැල්ල  ්් ක ශතෝරද ශේරද  න්න බැරි තර  ශේ යරීන් 

ශකොවිේ අර්බු:ය රට පුරද පැතිලරිලද :වසාකට ශරෝගීන් ,,000් , 

,,200්  ප(  හමුවන ත  වයට ප  න් ද.  

නමු , අශප් අතිල රු නනදධිපතිල ශ ෝඨද ය රදනප් ෂ 

(ැතිලතු(ද,  රු අග්රද(දතය (ිඟන්: රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද සාහ  රු 

බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද සතුළු අශප් ආණ්ඩුව    ස සාදහය 

ක සාද අපට පුළුවන්ක( ලැබු ද, ල්කදශේ නන හනශයන් න්යයට 

70කට අව ය ්න්න  ලබද ශ:න්න. ශ   රු සා දශේදී විප් ෂශේ 

ශබොශහෝ (න්ත්රීවරු රීේශේ, "අන්තිල( පුද් ලයදට ්න්නත 

ශ:නක  අපි ්න්නත  න්ශන් නැහැ" රීයලදයි. හැබැයි, ශකොවිේ 

වැලඳී ශරෝගී ත  වයට ප  න් දට පමන විප් ෂ නදයකතු(දට  

  ්න්න  (දරද ශ:ක(  න්න න්ද්ධ් න් ද. අ: විප් ෂශේ න්ටින 

න්යවකශ:නද ්න්න  (දරද ශ:ක( අරශ න ඉන්ශන්. නැ න  

 ක ශබොශහො( අඩු පදඩුව් . හැබැයි, තමුන්නදන්ශසාේලද ශ   රු 

සා දශේදී කගද කශළේ ්ශහ( ශනොශවයි.  

්ශසාේ ්න්න  ලබද දී( ක සාද පමන වය සාතිලය ශවනශකොට අශප් 

රශට් හුමනද    ශකොවිේ ශරෝගීන්   න 200ට අඩු ශවලද 

තිලබු  , ශ  සාතිලය බලනශකොට ්( ප්ර(ද ය 600ට වඩද වැඩි 

ශවලද තිලශබනවද. තමුන්නදන්ශසාේලදට ඕනේ තර  සද්ශඝෝෂ  

කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ශකොවිේ ශරෝගීන් ශබෝ කරන්න ්පද 

රීයලද අපි තමුන්නදන්ශසාේලදශ න් ඉල්ලද න්ටිනවද.  

ශ  රශට් ප්ර ාන රදිෂය්  තිලබු ද. තමුන්නදන්ශසාේලද ිඟතුවද, 

ශ  ප්ර ාන ක සාද තමුන්නදන්ශසාේලදට ආණ්ඩුව්  පිිඟව වන්න 

පුළුවන් ශවයි රීයලද. ශ  ප්ර ාන සතිල න්ශණ්, තමුන්නදන්ශසාේලදශේ 

කදලශේ සතිල වූ ප්ර ාන ක සාදයි. :ැන් ගුරුවරුන්ශේ ප්ර ාන  ැන 

කගද කරනවද. ගුරු ශසාේවය   තද(, අපි අ:  ිඟටපු අ(දතය  රු 

රිචේ පතිලර  (ැතිලතු(ද  ැන (ත්  කරන්න කැ(ැතිලයි. ගුරු ශශ්රේණි 

ර(ය ආර   කළ ශවලදශේ අශප් ගුරුවරු න්යවකශ:නදට වි දල 

පඩි වැඩිවී(්  න්දු න් ද. ්ශසාේ පඩි වැඩිවී(්  න්දු වූ ක සාද 

තමුන්නදන්ශසාේලදශේ කදලශේ රනශේ ශසාේවකයන්ශේ පඩි 

සා්ශ ෝධ්නය කරනශකොට, ගුරුවරුන්ශේ පඩිය සා්ශ ෝධ්නය 

457 458 

[ රු ්සාා.් . චන්ද්රශසාේන (හතද ] 
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කශළේ නැහැ. ්( ක සාද   ප්ර ානය දි ට( ඔඩු දුවශ න ආවද. යහ 

පදලන ආණ්ඩුශේ කන්රුව     ැන කගද කශළේ නැහැ. නමු , අපි 

විප් ෂශේ ඉන්නශකොට අශප් ගුරු සා්   රීේවද, "සාැලමන  

හ:නශකොට ශ(ශහ( අඩු පදඩුව්   ශවලද තිලශබනවද,  ක ක වැරදි 

කරන්න ඕනේ" රීයලද.   ගුරු සා්  වල ීම( අපි පිිබ  තද. අශප් 

අතිල රු නනදධිපතිලතු(ද,  රු (ිඟන්: රදනප් ෂ අ (ැතිලතු(ද, අශප් 

ප් ෂශේ නදතිලක සා්විධ්දයක  රු බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද අපි 

(ැතිලවර  ප්රකද නයට  ක සතුළ  කළද, ''ශ  විෂ(තදව අපි 

ක වැරදි කරනවද'' රීයලද. ්ශසාේ සතුළ  කළද විතර්  ශනොශවයි. 

අශප් ආණ්ඩුව්  බලයට ප  ශවලද අ(දතය (ණ්ඩලය ප  වීශ(න් 

පමන  රු ඩලසාා අලහප්ශපරු( (ැතිලතු(ද කල්පනද කළද, ශ  

කටයු ත කරන්න ඕනේ රීයලද.   අනුව කමිව ව්  ප  කළද. 

නමු ,   කමිව ව ප  කරන ශ(ොශහොත ශවනශකොට ශකොවිේ 

අර්බු:ය සවිල්ලද අශප් රශට් ආර්ථිකය ශබොශහො( වි දල 

අ ද යයකට ප  න් ද. අන්න   අවසාාගදශවන් තමුන්නදන්ශසාේලද 

ප්රශයෝනන ලබද   තද. තමුන්නදන්ශසාේලද ිඟතුවද, ආණ්ඩුව 

ශපරළන්න පුළුවන් ශවයි රීයලද. සාාටදලින්ලද, නයන්්හලද  ශකන් 

ප්රශයෝනන   තද. නමු , අපි ආණ්ඩුව්  හැටියට ප්රතිල තිල(ය 

ීරන්දුවක න්ටියද.  රු බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(දට (( සාාතුතිලවන්ත 

ශවනවද, ගුරුවරුන්ශේ වැව ප් විෂ(තදව විසාඳී( සා හද ශ  අය වැය 

ශල්ඛ්නය තුිබන් තව  රුපියල් මිලියන ,0,000්  ශවන් කර තිලබී( 

 ැන.  ක ත(යි අශප් ආණ්ඩුශේ හැටි.  

තමුන්නදන්ශසාේලද ිඟතදශ න ඉන්ශන්, ශපොශහොර නැතිල ක සාද 

ශ ොවීන් ්කතු න්ශ ො  ආණ්ඩුව ශපරළන්න පුළුවන් රීයලදයි. 

 ක අපි ඉදිරිශේදී බලමු. තමුන්නදන්ශසාේලදට ඡන්:ය්  ඉල්ලන්න 

බලය්  නැහැ. අ: ශ  රශට් පළද  සා ද ඡන්:ය නැ ශ  සයි? 

්ශහ( න්ශණ් තමුන්නදන්ශසාේලද කළ කැත වැශේ ක සාදයි. ්:ද කරු 

නයසූරිය (හ (යද කගදනදයකවරයද ව ශයන් න්ටියදී 

පදර්ලිශ න්තුශේ කටයුතු කල් තිලයන්න තිලබුශණ් සාවසා 4.,0ට. 

නමු , ප් ෂ නදයක රැසාාවී(් ව  ශ(ොමන  නැතුව රදරි 10.00 

ශවනක  පදර්ලිශ න්තුශේ කටයුතු පව වදශ න  විඟල්ලද 

තමුන්නදන්ශසාේලද මනළු නදීරන්ශේ ප්ර ානවලට අ:දළ    පනත 

සා්ශ ෝධ්නය කළ ක සාද අ:   (ැතිලවර ය පව වන්න විධිය්  

නැතිල ශවලද තිලශබනවද. තමුන්නදන්ශසාේලද පුළුවන් න  රීයන්න අ: 

පළද  සා ද (ැතිලවර ය පව වන්න පුළුවන් රීයලද. ්ශහ( 

කරන්න බැහැ.  , තමුන්නදන්ශසාේලද කළ කැත වැශේ ක සාදයි. 

තමුන්නදන්ශසාේලද ප්රනදතන්රවද:ය  ැන කගද කරනවද. අ: ශ  

රශට් පළද  සා ද (ැතිලවර  පව වන්න පුළුවන්ක(්  නැහැ. මනළු 

නදතිලක ප් ෂ ත(යි පළද  සා ද ඕනේ රීේශේ. (ිඟන්: රදනප් ෂ 

(ැතිලතු(ද නනදධිපතිලවරයද ව ශයන් න්ටියදී සතුරු සාහ නැශගනිඟර 

පළද වල පළද  සා ද (ැතිලවර  පැවැ වූවද.  පව වලද,   

පළද   පදලනය කරන්න ඔන්න්ට බලය දුන්නද.   අපි ප් ෂය්  

හැටියට හැ( :ද( පිිබ න්නවද, ඡන්: බලශයන් ප  වූ ආණ්ඩුව්  

ත(යි තිලබිය යු ශ , ආයුධ්වලින් ප  වූ ආණ්ඩුව්  ශනොශවයි 

රීයලද.  

  ක සාද ත(යි (ිඟන්: රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ශ  රශට් 

නනදධිපතිලවරයද හැටියට යුද්ධ්ය අවසාන් කරන්න කටයුතු කශළේ. 

තමුන්නදන්ශසාේලද  බැවකශේ යුද්ධ්ය අවසාන් කළද( අශප් හමු:ද 

ක ලධ්දරින් ඔ් ශකො( ජිනීවදවල යු: අධිකර යට ශ න යන්නයි. 

්ශහ( කටයුතු කළ කණ්ඩදය(්  ත(යි තමුන්නදන්ශසාේලද . 

තමුන්නදන්ශසාේලද ජිනීවද  ැන අ: ශ(ොක: රීයන්ශන්? 

තමුන්නදන්ශසාේලද සශ(රිකද ව ශ නදපු  ශයෝනනදව  කපදර් ාවිකව 

සා (ත කරලද ශ(ොක: කශළේ? අශප් අිඟ්සාක ශසාොල්:දදුවන් ිඟශර් 

:(න්නයි තමුන්නදන්ශසාේලද කල්පනද කශළේ. අ: තමුන්නදන්ශසාේලද 

ශ ොවියද  ැන කගද කරනවද. නමු  රට ශේරද    හමු:ද 

ක ලධ්දරියද -හමු:ද ශසාොල්:දදුවද-  ැන කගද කරන්ශන් නැහැ. සාජි  

ශප්රේ(:දසා (හ (යද     ැන කගද කරනවද.     ැන (( 

ශබොශහො( කන දව  වනවද.   කදලශේ ((  ිඟටිශේ සාජි  

ශප්රේ(:දසා (හ (යදශේ තද තදශේ ආණ්ඩුශේ. සතුරු - 

නැ ශගනිඟර පළදශ  ටී්න්  ්ක  ්් ක  වවිමන(්  අ සාන් 

කරලද, අශප් ශසාොල්:දදුවන් -හමු:ද ක ලධ්දරින්- 700්  ්ක තැන 

(රද :(න්න ඉඩ දුන්නද. අ:    ැන කගද කරනවද: 

තමුන්නදන්ශසාේලද කන්රු හරි? විප් ෂ නදයකතු(ද  කගද 

කරනවද:? අඩු   ශන් "අපට කන දව  යි" රීයලද රීයනවද:? 

නැහැ.  

  වදශේ බරපතළ අඩුපදඩුක  කරපු ආණ්ඩුව්  ත(යි   

ආණ්ඩුව.   ක සාද ත(යි අ පි ්් සා  නදතිලක ප් ෂය අ හැරලද 

(ිඟන්: රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද  ්් ක ්කතු න් ශණ් ශ  රශට් යුද්ධ්ය 

අවසාන් කරලද රටට සාද(ය සතිල කරන්න. අපි අ:     ැන 

සාන්ශතෝෂ වනවද. තමුන්නදන්ශසාේලද කශළේ ශ(ොක් :? ශ  ර ටට 

ක :හසා ලබද දුන්නු ඩී.්සාා. ශසාේනදනදයක (ැතිලතු(ද හ:පු ප් ෂය 

්ක( ආසානය් ව  නැතිල ප් ෂය්  බවට පරිවර්තනය කරපු ්ක 

ත(යි තමුන්නදන්ශසාේලද කශළේ.  කට තමුන්නදන්ශසාේලද ඔ් ශකො( 

ව  රීයන්න ඕනේ. ශ  රශට් තිලබුණු පැරැණි( ශද් පදලන ප් ෂය, 

පදර්ලිශ න්තුවට ්ක (න්ත්රීවරශයමනව  ශ ශනන්න බැරි 

ත  වයට ප  න් ද.  , තමුන්නදන්ශසාේලද කරපු වැරැදි ක සාදයි. 

තමුන්නදන්ශසාේලද  :ැන් ආණ්ඩුව්  පිිඟව වන්න ්න්ශන්   වදශේ 

අපරදධ් කරපු ප් ෂය්  හැටියට.  

අපි ශ  ආණ්ඩුවට වදශේ( බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(දට 

සාාතුතිලවන්ත ශවන්ශන්, ශකොවිේ අර්බු:ය ක සාද අසාහනයට ප  

ශවච්ච හැ( ශකශනමන  පිිබබ ව( ශ(වර අය වැය ශල්ඛ්නශයන් 

බලද තිලශබන ක සාදයි. ශකොවිේ අර්බු:ය ක සාද ශ  රශට් පදසාල් බසාා 

රග රියදුරන්, ශපෞද් ලික බසාා රග රියදුරන්, මනඩද වයදපදරිකයන්, 

මනඩද කර්(දන්තකරුවන්, ශපොළවල්වල බඩු විමන පු අය, 

ශේකරිවල වැඩ කරපු ස:විය,   වල ආප්ප, ඉිනආප්ප හ:පු ස:විය 

අසාහනයට ප  න් ද.   හැශ(ෝ( ශවනුශවන්  ශ  අය වැය 

ශල්ඛ්නශයන් මු:ල් ශවන් කරලද තිලශබනවද. සයි ්ශහ( 

කරන්ශන්? අපට ඕනේ කරනවද, ශ  රශට් වැව ණු හැ(  මික ශහමන( 

නැවත  පර  ත  වයට නැන්ව වන්න. ්ශහ( නැතිලව කදටව  

බැ  අඬ  හලද, කන්රුව  බදල්දු කරන්න ශනොශවයි අපට ඕනේ 

කරන්ශන්. අපට ශ  රශට් (හ නනයද බලය දුන්ශන්   (හ නනයද 

ආර් ෂද කරන්නයි,    (හ නනයද  ඉතද ශහො  තැනකට නැන්ව වද 

තිලයන්නයි.   කටයු ත ත(යි අපි අ: කරන්ශන්.   සා හද වි දල 

අ(දරුක  තිලශබනවද.  

තමුන්නදන්ශසාේලද :න්නවද. අ: සා්චදරක වයදපදරය කඩදශ න 

වැටිලද; නදතයන්තර ආධ්දර නැවතිලලද; විශද්  වික (ය ්න (දර්  

අවිඟරශවලද. නමු    හැ( ප්ර ානය් ( තිලබියදී -රට වහලද 

තිලබියදී - සා්චදරක  කර්(දන්තය කරශ න යන්න අව ය න්යවක 

පහමනක  ශ  ආණ්ඩුව ලබද දුන්නද. නමු  තව(    තුිබන් අපට 

ලැශබන ආ:දය( (දි.  අපනයනය රීමේශ(න් නදතයන්තර ව ශයන් 

අපට ලැශබන්න ඕනේ ආ:දය( තව වර්ධ්නය ශවන්න ඕනේ. ශ  

අය වැය ශල්ඛ්නය බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද සාකසාා කරලද 

තිලශබන්ශන් අපි ්තැනට යන්ශන් ශකොශහො(: රීයන ්ක ඉල් ක 

කරශ න. අපි වි ාවදසා කරනවද, ඊළග අය වැය ශල්ඛ්නය 

්නශකොට ශ  රට ශ  අ(දරු බවින් මිදුණු රට්  හැටියට ශ න 

යන්න. අ: සශද් (දධ්ය බලනශකොට (( :ැ් කද, ශතල් සා්සාාගදශේ 

ිඟටපු ශසාේවකශය්  වන පදලිත. (( ඔහු හුමනනවද. :ැන් ඔහු 

වෘ ීරය සාමිතිල නදයකශය්  ශවලද ශතල් ශබ:න්න බැරි ශවයි 

රීයලද රීයනවද. කන්රු ශ(ොනවද රීේව  ිඟගය්  නැතිලව ශතල් 

ලබද ශ:න්න ශ  රනය කටයුතු කරලද තිලශබනවදය රීයන  ්ක ශ  

 රු සා දශේදී (( රීයන්න කැ(තිලයි. 

අපි ල්කද විදුලිබල (ණ්ඩලය හැටියට ශ(ොන ප්ර ාන සතිල 

න්  , විදුලිය කපන්ශන් නැතිලව, විදුලි  දසාාතු වැඩි කරන්ශන් 

නැතිලව ශ  අන්රුද්: පුරද( විදුලිය ලබද  ශ:න්න න්ව(නද කරන 
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පදර්ලිශ න්තුව 

සාැලැමන  සාකසාා කර තිලශබන බව තමුන්නදන්ශසාේලදට රීයන්න 

කැ(තිලයි. තමුන්නදන්ශසාේලද  බලදශ න ිඟටියද, ශතල් නැතිලශවයි, 

ශපෝලි(්  සතිල ශවයි; පිටි නැතිලශවයි, ශපෝලි(්  සතිලශවයි; 

න්ශ(න්තිල නැතිලශවයි, ශපෝලි(්  සතිල ශවයි රීයලද.   වදශේ ශපොඩි 

ශපොඩි අඩුපදඩුක  සතිල න්     ආයතන රන ය පදලනය කරන 

 වද ශනොශවයි. ශපෞද් ලික අ් ය ත(යි   ආයතන පදලනය 

කරන්ශන්.  

න්ශ(න්තිල සා පූර් ශයන්( ශපෞද් ලික අ් යට  දර දුන්ශන් 

තමුන්නදන්ශසාේලද. ශහොල්න්  සා(ද ( ල්කදවට ශ නදශේ 

තමුන්නදන්ශසාේලද.  ශහොල්න්  සා(ද (ට අශප් න්ශ(න්තිල සා්සාාගදව 

වි් ශ්  තමුන්නදන්ශසාේලද. අ: ශහොල්න්  සා(ද ( ත(යි ල්කදශේ 

න්ශ(න්තිල ශබ:ද හැමේ( කරන්ශන්.   ්් ක( ශටෝරීශයෝ න්ශ(න්තිල 

සා(ද ( ශ නදශේ තමුන්නදන්ශසාේලද . ශටෝරීශයෝ න්ශ(න්තිල 

සා(ද ශ  න්ශ(න්තිල ක ෂාපද:නය කරන්ශන් තමුන්නදන්ශසාේලද .   

ක සාද  ශ්  ව ීම( තමුන්නදන්ශසාේලද   න්න ඕනේ. අ: න්ශ(න්තිල 

ක ෂාපද:නය රීමේ(ට අව ය න්යයට 92්  මූලික අමු ද්රවය 

තිලශබන්ශන් ල්කදශේ. Limestone ්් ක ත(යි න්ශ(න්තිල  

හ:න්ශන්. (( වි ාවදසා කරනවද තව (දසාය්  ශ:ක්  යනශකොට   

වදශේ ප්ර ාන, ය  ය  අඩුපදඩුක  (ග හරවද  න්න පුළුවන් ශවයි 

රීයලද. 

  ක සාද අ: අපි ශ  රට දිහද බලන්න ඕනේ යදව කදලීනව; 

ශකොශහො(: අශප් රට නැවත නැන්ව වන්ශන් රීයලද. විප් ෂය 

ිඟතන්ශන්, ශ  රට ආර්ථික ව ශයන් කඩද ශ න වැව ශ ො  -

බින්දුවට වැව ශ ො - ඉ් (නට( නනතදව ්කතුශවලද ඔන්න්ට 

ආණ්ඩුව්  පිිඟව වන්න පුළුවන් රීයලද. ඔබතු(න්ලදට ආණ්ඩුව්  

පිිඟව වන්නව  පළද සා ද (ැතිලවර ය්  :ැන් තිලයන්න විධිය්  

නැහැ. අවක  ආණ්ඩුර( වයවසාාගදව්  හ:ලද අපි පළද  සා ද 

(ැතිලවර ය්  පව වනවද. ්:දට ඔබතු(න්ලද සාහ අපි තර  කර 

බලමු කන්: දිනන්ශන් රීයලද;  ( කන්රු  ්් ක: ඉන්ශන් 

රීයලද.  

අ: අ: ශ  රශට් හැ( කටයු ත් ( කරන්ශන් ග්රදමීය (ට්ටශ  

අිඟ්සාක කර්(දන්තකදරයද දියුණු කරන්න; අිඟ්සාක වයවසාදයකයද 

දියුණු කරන්න; අිඟ්සාක පුද් ලයද දියුණු කරන්න; පදසාල් :රුවදට 

ශහො  අධ්යදපනය්  ලබද ශ:න්න.    ක සාද ත(යි අපි  ගුරු - 

විදුහල්පතිල ප්ර ානය විසා න්න ආණ්ඩුව  රුපියල් මිලියන ,0,000්  

ශවන් කශළේ. තමුන්නදන්ශසාේලද සතිල කරපු විෂ(තදව්  ත(යි අ: 

ශ  රශට් තිලශබන්ශන්. තමුන්නදන්ශසාේලද අධිකර  ් ශෂේරයට පඩි 

වැඩි කළ ක සාද අ: රදනය ශසාේවශේ ශලොමන විෂ(තදව්  සතිල ශවලද 

තිලශබනවද. කන්:  කට ව රීයන්ශන්? තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ිඟටපු 

නදයකයද ව  රීයන්ශන්  නැහැ, සාජි  ශප්රේ(:දසා (ැතිලතු(ද 

ව රීයන්ශන්  නැහැ. විෂ(තදව්  සතිල කරන ්ක ශල්න්යි.  ක 

ක රන්ල් කරන ්ක ඉතද( අ(දරුයි. තමුන්නදන්ශසාේලද අධිකර  

් ශෂේරයට සාහ රදනය ශසාේවයට බරපතළ විෂ(තදව්  සතිල කළද. 

කන්:  කට :ැන් ව රීයන්ශන්? රදනය ශසාේවකයන් බලදශ න 

ඉන්නවද   විෂ(තදව ක වැරැදි කරයි රීයලද.  වද සතිල කශළේ 

තමුන්නදන්ශසාේලද. තමුන්නදන්ශසාේලද ්ශහ( සතිල කශළේ ශපරහැශර් 

යන්න පුළුවන් රීයලද ිඟතදශ න. නමු  ්ශහ( යන්න 

පුළුවන්ක(්  නැහැ. (ට කගද කරන්න තිලශබන කදලය අවසාන් 

වන ක සාද (( දීර්ඝව කගද කරන්ශන් නැහැ.  

ඉතද( ශහො  අය වැය ශල්ඛ්නය්  ඉදිරිප  රීමේ( පිිබබ ව 

අශප් මු:ල් ස(තිලතු(දට රශට් නනතදව ශවනුශවන් (දශේ 

ශ ෞරවය ,  සාාතුතිලය  පු: කරමින් (ශේ වචන සාාවල්පය අවසාන් 

කරනවද. ශබොශහො( සාාතුතිලයි. 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ශේ.සී.අලවතුවල (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 17ක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 1.,7] 

 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහයේතා 
(மாண்புமிகு யே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  අය වැය විවද:ශේදී 

කරුණු රීිඟපය්  කගද කරන්නට අවසාාගදව ලබද දී( 

සා බන්ධ්ශයන්  ඔබතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවනවද. ශ  ඉදිරිප  කර 

තිලශබන අය වැය දිහද බැවකවද( කරුණු රීිඟපය්  තිලශබනවද, ශ  

අය වැය තුිබන්  වදට විසාුම  තිලශබනවද: රීයලද වි(සාද බලන්න. 

ප්රධ්දන ව ශයන්(, ක :හන්න් පසාාශසාේ අ: අශප් රට ඉතද(  

 යදනක, ආර්ථික, සා(දනයීය අර්බු:යකට මුහු  දීලද තිලශබනවද. 

ශ  ආර්ථික, සා(දනයීය අර්බු:යට මු:ල් ස(තිලවරයද ඉදිරිප  කරපු 

අයවැය තුිබන් ය  විසාුම(්  තිලශබනවද: රීයලද අපි ඉසාාශසාල්ලද( 

බලන්න ඕනේ. විශ ේෂශයන් (ත්  කරන්න ඕනේ ශ ෝඨද ය 

රදනප් ෂ නනදධිපතිලතු(දශේ රනය බලයට ප  ශවලද (දසාය්  

සතුළත වි දල බදු සාහනය්  දුන්නද. VAT  සාහනය ලබද දී( තුළ  

බිලියන 600කට ්හද  වය ආ:දය(්  අපට අිඟමි න් ද. ්තශකොට 

ශ  ආණ්ඩුව ආර  ශේ ඉ ලද(,- [බදධ්ද රීමේ(් ] ඔබතු(ද 
ශපොේඩ්  ඉන්න. (ශේ ශවලදව ඉවර ශවනවද ශන්. විශ ේෂශයන් 

ශ  ත  වය තුළ ශ(ොක් : සතිලන්ශණ්? ත(න්ශේ  න මිතුරන්ට 

බිලියන 600කට ආසාන්න මු:ලක බදු සාහනය්  ලබද දුන්නද. 

නමු  රශට් නනතදවට, පදරිශ ෝ වකයදට  දණ්ඩවල මිල අඩු 

න් ද:? ශසාේවදවල මිල අඩුන් ද:? අපි වි ාවදසා කරන්ශන් නැහැ 

සාත පහරීන්ව   වද අඩු න් ද  රීයලද. අ: ශ(ොක් : ශවලද 

තිලශබන්ශන්? ශ  ත  වය තුළ  දණ්ඩද දරයට ලැශබන්න 

තිලශබන බදු ආ:දය( ය ඝ්ර ශලසා අඩු න් ද. බලන්න, ශ  ත  වය 

තුළ ශ(ොක් : න්ද්ධ් න්ශණ්? අශප් රශට් ආර්ථික අර්බු:ය ආර   

න්ශණ් ්තැක න්. (ට ඉසාාශසාල්ලද කගද කරපු  දමිණී ශලොමනශේ 

(ැතිලතු(ද  රීේවද ශකොවිේ ත  වය ත(යි ශ   ඔ් ශකෝට( 

ප්ර ානය රීයලද. ්ශහ( න  අපි බලන්නට ඕනේ අක ්  රටවල  

ශ  ප්ර ාන තිලශබනවද: රීයලද. වැඩි ඈතක යන්න ඕනේ නැහැ. 

අශප් ළග( තිලශබන රටවල් -ඉන්දියදව, බ්ේලදශද් ය- දිහද බලමු. 

ශ   රටවල   ආර්ථික ප්ර ාන තිලශබනවද:? බ්ේලදශද් ය 

රීයන්ශන් අපට වඩද පහිබන් ිඟටපු රට් ,  ආර්ථික ව ශයන් සාහ 

සා(දනයීය ව ශයන්. නමු , අ: ශ(ොක් : න්ද්ධ් ශවලද 

තිලශබන්ශන්? අශප් රටට න්ද්ධ් න් ද බ්ේලදශද් ශයන්  ය 

 න්න. සශ(රිකදනු ශඩොලර් මිලියන 200්   යට   තද. ්ශහ( 

න  අපට විතර්  ශකොශහො(: ශකොවිේ ත  වය හමුශේ  යදනක 

ආර්ථික අර්බු:ය්  සතිල න්ශණ්?  ක න්ද්ධ් න්ශණ් ශ  රනශේ 

තිලශබන වැරැදි කළ(නදකදරි වය ක සාද. 

  විතර්  ශනොශවයි. ත(න්ශේ  න මිතුරන්ට බදු සාහන ලබද 

ශ:මින්  ශ න වය වැරැදි ප්රතිලප තිලය ක සාද ත(යි, නනතදවට අ: 

තුන් ශේල්  කන්න බැරිව ්ක ශේල්  ශහෝ ශලවකන තැනකට 

ශ  රට ප ව තිලශබන්ශන්.  ශ්  ව ීම(  න්න ඕනේ ශ  

ආණ්ඩුව; රදනප් ෂ පදලනය.  

ශ  ත  වය තුළ අපි බැවකවද අඩු   ශන් අය වැශයන් ශහෝ 

ශ  ප්ර ානවලට විසාුම  ලැබී තිලශබනවද: රීයලද. අ: ශ  ආර්ථික 

අර්බු:ය තුළ අපට තිලශබන ශලොමන( ප්ර ානය්  ත(යි ශඩොලර් 

අර්බු:ය. අපි :න්නවද, 2019 වසාශර් ඔබතු(න්ලද ශ  රනය  දර 

 න්නශකොට අශප් රශට් ශඩොලර් බිලියන 7.2ක සා්චිතය්  තිලබුණු 

බව. :ැන් අ: ත  වය ශ(ොක් :? අ:   ප්ර(ද ය ශ:කයි : ( 

461 462 

[ රු  දමිණී ශලොමනශේ (හතද ] 
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  නකට අඩු ශවලද තිලශබනවද. අපට වි දල  ය ප්ර(ද ය්  

ශ වන්න  තිලශබනවද. ලබන වසාශර් (දර්තු, අශප්රේල් ශවනශකොට 

   ය ශ වන්න තිලශබනවද. ්ශහ( න , ශ(ොන තැනක: අශප් 

රට තිලශබන්ශන්? ශ  අය වැය තුිබන් ශ වදට අපි විසාුම  ශසාොයද 

තිලශබනවද:?  

අ: අපි ක :හන්න් පමන ඉතද අසාර  තැනකට ප  ශවලද 

තිලශබනවද වදශේ( ශ  අය වැය ක :හන්න් පමන ඉදිරිප  කළ 

අසාදර්ගක( අය වැය රීයන ්ක අපට පැහැදිලිව( රීයන්න 

පුළුවන්.  ශ  අය වැය තුිබන් ශ(ොක් : ශ  රනය ක්රියද (ක 

කරලද තිලශබන්ශන්? මු:ල් අච්චු  හලද ශහෝ  ශ   අය වැය තුිබන්  

රුපියල් බිලියන 8,200්  ශවන් කරලද තිලශබනවද ත(න්ශේ ශ ෝල 

බදල ශහ්චයියලදට  ශ  සා්වර්ධ්නය මුවදශවන් සාල්ලි හ බ 

කර න්න. :ැන් ශ  සා්වර්ධ්නය: රශට් කරන්න ඕනේ? අ: රශට් 

ශ(ොක් : ශවලද තිලශබන්ශන්? අපි රීයනවද ශඩොලර් ිඟගයි රීයලද. 

්ශහ( න , අපට ශඩොලර් ලැශබන (දර්  ශ(ොනවද:?  

අපට ශඩොලර් ලැශබන (දර්  ත(යි විශද්  රැරීයද ් ශෂේරය. 

2019 ශනොවැ බර් (දසාශේ නනදධිපතිලවර යට කලින් විශද්  

රැරීයදවල ක රත ශවලද ිඟටපු අය ඡන්:ය පදවිච්චි කරන්න 

ල්කදවට ආවද. ්තශකොට ්යදලට රීේවද, "රට විරුශවෝ" රීයලද. 

:ැන් ශ(ොක් : න්ශණ්? ශකොවිේ - 19 වසා් තය "රට විරුශවෝ" 

රීයපු අය ල්කදවට ්න්න සූ:දන  න් ද. නමු , අන්රුද්:්  

යනතුරු   ශ ොල්ලන්ට ්න්න දුන්ශන් නැහැ.   ශ ොල්ලන්ට 

ශලොමන අසාදධ්දර ය්  න්ද්ධ් කළද.   විතර්  ශනොශවයි,   ්න 

හැ( ්් ශකනද( ක ශරෝධ්දයනය මුවදශවන් රුපියල් ල් ෂ 

්කහ(දර න්ට ල් ෂ තුනහ(දර :් වද -ඉතදලිය වදශේ රටවල න්ට 

ආපු අයට ල් ෂ හතර :් වද- සූරද කේවද. ක ශරෝධ්දයන ක්රියදවලිය 

(න්න් ත(න්ශේ  න මිතුරන්ශේ ශහෝටල්වලට සාල්ලි හ බ 

කර න්න අවසාාගදව ස:ද කර දුන්නද. ශ(න්න ශ කයි කශළේ. 

ශ(න්න අශප් රටට සශ(රිකදනු ශඩොලර් බිලියන හත්  ශ නැ  

ශ:න රට විරුවන්ට ආණ්ඩුව සාලකපු හැටි!    ැන 

තමුන්නදන්ශසාේලද ලේනද ශවන්න ඕනේ. විශද්  රටවලට -

විශ ේෂශයන්( (ැ: ශපරදි  රටවලට-  විඟල්ලද මනලී වැඩ කරලද, 

ශ වල්වල වැඩ කරලද අන්රුදු ශ:ක් , තුන්  තිලසාාශසාේ හ බ කරපු 

සාල්ලි -න්යවක ශසාේසාත(- ශ(ශහේ ඔබතු(න්ලදශේ ශහෝටල් 

වයදපදරශේ ඉන්න අයට ක ශරෝධ්දයනය මුවදශවන්  ශ වන්න න්ද්ධ් 

න් ද.  ක ශ(ොන තර  අසාදධ්දර ය් :?   ක සාද අ: අපි ශ  

් ශෂේරය  ැන කගද කරනවද. අ:   පිරිසා සා පූර් ශයන් 

කලරීශරන ත  වයට ප  කළද. 

2018දී සා්චදරකයන්ශේ ශහො (  (නදන්තය ල්කදව. 

සා්චදරක වයදපදරශයන් ශඩොලර් බිලියන 4.2්  අපි සපයලද 

තිලශබනවද. නමු , ය  ය  ශහේතු (ත විශ ේෂශයන්( ශකොවිේ -19 

වසා් ත ත  වය තුළ  ක කඩද වැව  ද. ශකොවිේ - 19 වසා් ත 

ත  වය තුළ ශ  ් ශෂේරය කඩද වැව  ද( නැවත වතදව්  ්ය 

නගද න්ව වන්න න , සා්චදරක ් ශෂේරශේ ශසාේවශේ කරපු අය,   

ශසාේවදව සාපයපු අය,   රැරීයද කරපු අය  බලද  න්න ඕනේ. :ැන් 

  අය බලද න්න ර(ය්  ශ  අය වැශේ තිලශබනවද:? ශ  :් වද 

  අය බලද  ත:? :ැන් අන්රුදු ්කහ(දර්  ශවනවද   අය බලද 

  තද:? සා්චදරක ශසාේවශේ (ග ශපන්වන්නන්, -guides- ශහෝටල් 

ශසාේවකයන් ඉන්නවද. සා්චදරක ් ශෂේරශේ ඍජුව 220,000්  වැඩ 

කරනවද.   අයට ආ:දය  (දර්  අිඟමි න් ද. සා(හර ශහෝටල්වල  

වැඩ කරපු අයට පඩි නැතිලව ශ :ර යන්න රීේවද. Guidesලද 

සා පූර් ශයන්( අනදග න් ද. ්තශකොට   අයට වදහන තිලබු ද. 

අඩු   ශන්   අයශේ වදහනවල leases ශ වනශකොට සාහනය්  

දුන්නද:? සා(හර වදහන leasing companiesවලින් සසාාසාදශ න 

 වයද. අ: සා්චදරක වයදපදරශේ ක රත වූ අය මනලී වැඩ කරන 

ත  වයට ප  ශවලද තිලශබනවද. සා(හර අය රට :(ද ශවන  

රැරීයදවලට  වයද. අපි අහනවද, ශකොවිේ - 19 වසා් ත ත  වය 

ශහො  ශවනශකොට සා්චදරක වයදපදරය නැවත න ද න්ව වන්න න , 

ශ  ් ශෂේරයට ස:න් කර තිලශබනවද: රීයලද?  

අපි ශ  ශසාේවකශයෝ බලදශ න තිලශබනවද:? ශ  

ශසාේවකයන්ශේ ආර් ෂදව පව වද ශ න යන්න පුළුවන් 

(ට්ට(කට අපි ස:ේ කරලද තිලශබනවද:? ්ශහ( නැහැ. අ: 

බලන්න,  අශප් රට ආසාන්නශේ තිලශබන (දලදිවයින සා්චදරක 

් ශෂේරශයන් ඉහළ  විඟල්ලද තිලශබනවද. :ැන්   රටට සා්චදරකයන් 

වි දල සා්ඛ්යදව්   යනවද. ඔන්න්   ආ:දය  (දර් ය නැවත හ:ද 

ශ න තිලශබනවද.  ශ  වන විට සීශෂල්සාා රීයන මනඩද රටට 

සා්චදරකයන් යනවද; නැවත   ආ:දය  (දර්  හ:ද ශ න 

තිලශබනවද.   ශ  ත  වය තුළ, ශකොවිේ වසා් තය තුළ අශප් 

සා්චදරක වයදපදරයට ශවච්ච හදක ය ශවන( කගදව් . නමු    

් ශෂේරශේ ඍජු සාහ වර රැරීයද කරන ල් ෂ 2කට ආසාන්න 

ශසාේවකයන්  බලද  න්න රනය්  හැටියට වැඩ පිිබශවළ්  හ:ද 

  ශ  නැහැ.    ක සාද සා්චදරක වයදපදරශයන්,   ශසාේවදශවන් 

ඔන්න් අයින් ශවලද තිලශබනවද. අ:   ශසාේවදව නැවත ශ ොඩ න්න 

බැරි ත  වයකට ප  ශවලද තිලශබනවද. ්ශහ(න ,  කට ශ  

අය වැය තුිබන් කරලද තිලශබන්ශන් ශ(ොනවද:?  

අපි ශ  කදර ය  විශ ේෂශයන්( (ත්  කරන්න ඕනේ.   
ශලෝකශේ පවතිලන ශකොවිේ වසා් ත ත  වය තුළ අශප් රට 
වහලද තිලශබන ශවලදශේදී   ශ  ඉන්න ශ ොවියදට කෘක  
කර්(දන්තශේ සාක්රියව වැඩ කරන්න පුළුවන්ක( තිලබු ද. ශ  
සා හද ශලෝකශේ හැ( රටක( පහමනක  ලබද දුන්නද. නමු  අපි 
කශළේ ශ(ොක් :? අපි මිගයද වි ාවදසා (ත  විඟල්ලද "කදබක ක 
ශපොශහොර" සා්කල්පය්  ශ නදවද. ශලෝකශේ ශකොශහේව  රටක 
ශ(වැක  න්යයට-න්යය්  කදබක ක ශපොශහොර සා්කල්පය්  
ක්රියද (ක කරලද නැහැ. ්ශහ( නැතිලව තිලශයද්දී ශ  සා්කල්පය 
ශ නැල්ලද ශ(ොක් : කශළේ ? අ: ශ ොවියද සා පූර් ශයන්( 
අනදග කරලද තිලශබනවද. ශ ොවියදශේ ව දව, වී ශ ොවිතැන, 
අශනමන  ්ළවවක ශබෝ  විතර්  ශනොශවයි අශප් අපනයන කෘක  
කර්(දන්තශේ ශ , ශපොල්, රබර් විතර්  ශනොශවයි, මනරුුම, 
  මිරිසාා, කරදබු නැටි යන ශ  හැ( ශබෝ යක( ක ෂාපද:නය අ: 
පහත වැටිලද තිලශබනවද. ශ(ොක:,  වදට අව ය ශපොශහොර නැහැ. 
  ශපොශහොර නැතිල න්ණු පදඩුව අපට නැවත  න්න බැරි ශවනවද. 
අ: ශ(වැක  විනද ය්  න්දු ශවනවද. කන්රු ශ වදට සපශ:සාා දුන්නද 
: :න්ශන් නැහැ. ශ(වැක  විනද ය්   ක සාද අශප් රට අනද තශේදී, 
-ඊළග න්්හල අවක  අන්රුද්: වන විට- සාද තයකට මුහු  ශ:න 
ත  වයකට ප  කරලද තිලශබනවද. ශ  ආණ්ඩුව ක්රියද (ක 
කරලද තිලශබන්ශන් ශ වදයි.  

අශප් රට ක :හසා  න්නශකොට -1948 වන විට- රශට් වී 
ශ ොවිතැන, වී ක ෂාපද:නය න්යයට ,9යි තිලබුශණ්. ්තශකොට 
නන හනය අ:ට ඉන්න ප්ර(ද ශයන්  ද යයි ිඟටිශේ. නමු , 
පමන වය අන්රුද්: වන විට අපි සාහල්වලින් සාාවය්ශපෝක ත රට්  
බවට ප  න් ද.  ක ්ක රනය්  විතර්  කළ ශ:ය්  ශනොශවයි.   
ඩී.්සාා. ශසාේනදනදයක (ැතිලතු(දශේ කදලශේ ඉ ලද, න්රි(දශවෝ 
බණ්ඩදරනදයක (ැතිලක ය, ශේ.ආර්.නයවර්ධ්න (ැතිලතු(ද (හවැලි 
කඩින  වයදපදරය හරහද   ශ නදපු සා්වර්ධ්නය තුිබන් අපට 
සාහල්වලින් සාාවය්ශපෝක ත ශවන්න පුළුවන් න් ද. ්:ද ක :හසා ලබද 
 න්නශකොට  න්යයට ,9ක සාහල් ප්ර(ද ය්  ක ෂාපද:නය කළ , 
අ: නන හනය ශ:ගු  ශවලද, පරිශ ෝනනයට අව ය සාහල් 
ප්ර(ද ය අපි ක ෂාපද:නය කර  න්න සූ:දන  ශවලද ඉන්න 
ශවලදවක ත(යි කදබක ක ශපොශහොර පිසාාමනව ශ නැල්ලද අශප් 
රශට් ශ ොවියද අනදග කරලද තිලශබන්ශන්. තරු යන් ශ ොවිතැන 
ආ:දය  ලබන  (දර් ය්  බවට ප  කරශ න, ශ ොවිතැනට 
සතුළ  ශවන අවසාාගදවක ත(යි කදබක ක ශපොශහොර වැඩ 
පිිබශවළ ක්රියද (ක කරලද අ: ඔන්න් අනදග කරලද තිලශබන්ශන්. 
  ක සාද අපි පැහැදිලිව රීයනවද ශ ක (හ විනද ය් , ශ   රටට 
කරපු වි දල  දපය්  රීයලද.   
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පදර්ලිශ න්තුව 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  කර්(දන්තය ශ:සා 

බලන්න. ශ  කර්(දන්තය අපට අන්රුදු 120්  විශද්  වික (ය  

ශ නදපු කර්(දන්තය් . අශප්   කර්(දන්තයට “Ceylon Tea” 

රීයලද ශහො  න(්  තිලශබනවද. අ: ශලෝකශේ ශ  ක ෂාපද:නය 

අතිලන් අපි හතරවන සාාගදනශේ ඉන්ශන්. ල්කදශේ ශ වලට 

අපනයනය අතිලන් ශලෝකශේ ශ:වැක  සාාගදනය තිලශබනවද. :ැන් 

ශවන්ශන් ශ(ොක් :?  ශ වලට අව ය ශපොශහොර ප්ර( ි ද ය 

අව ය ශවලදවට නැතිලශකොට අපි ශ  ක ෂාපද:නශයන් පසාාසාට 

යනවද.    ්් ක(,   අන්රුදු 120ක ප(  කදලය්  තිලසාාශසාේ තිලබුණු 

“Ceylon Tea” නද(ය අපට නැතිල ශවලද යනවද. අපට ලැශබන 

ශඩොලර් මිලියන ්් :හසාා   නක ආ:දය(්  නැතිල ශවලද යනවද. 

්ශහ(න , ශඩොලර් ප්ර ානයට විසාුම  ශ:න්ශන් ශ  විධියට:? ශ  

රීයන්ශන් ශඩොලර්. මනරුුම රීයන්ශන් ශඩොලර්. ශ වද ඔ් ශකො( 

අපනයනය කරන  දණ්ඩ. ශ වදට අව ය සාහශයෝ ය, ශපොශහොර 

ටික ශ:න්ශන් නැතිලව ශ  කරන ක්රියදවලිය ක සාද වි දල 

ශහෝ:දපදළුව්  කෘක  කර්(දන්තයට න්ද්ධ් ශවනවද. ශ  ක සාද ග්රදමීය 

ආර්ථිකය ්ශහ( පිටින්( කඩද වැශටනවද. ග්රදමීය ආර්ථිකය 

්ශහ( පිටින්( කඩද වැට ි   ද(, අශප්  ශ  මික හදශේ ආර්ථිකය 

කඩද වැව  ද( ශ(ොක: ශවන්ශන්?  ශ  අ් කර 2්  තිලබු ද න , 

ශ  අ් කර 2්  තිලබු ද න    අය ්:ද තුන්ශේල කදලද, 

ත(න්ශේ :රුවදට අධ්යදපනය දීලද ශහො  ආර්ථිකය්  අරශ න 

 වයද.   ආර්ථිකය අ: ්ශහ( පිටින්( කඩද වැටිලද තිලශබනවද. 

්ශහ(න  ශ(ොක් : ශ වදට බලපේශේ? ශ වදට බලපේශේ 

ශකොවිේ:? හැ( ්කකට( "ශකොවිේ, ශකොවිේ" රීයනවද. ශ වදට 

බලපේශේ ශකොවිේ ශනොශවයි. ්ක (තයක ඉ ලද, 

(හන්ත  වශයන් ඉ ලද,  "(( ත(යි ශහො ට( කරන්ශන්. (( 

ත(යි හරියට කරන්ශන්" රීයලද නනතදව ඉතද අ(දරු තැනකට අ: 

ස: :දලද තිලශබනවද.  

කෘක කර්(දන්ත ් ශෂේරශේ ක යුතු අයට වදශේ( අ: ශ  

ශඩොලර් ප්ර ානය  ්් ක මනළු හද (ධ්ය පරි(ද  

කර්(දන්තකරුවන්ට මුහු  ශ:න්න න්දු ශවලද තිලශබන ත  වය 

ශ(ොක් :? මනළු හද (ධ්ය පරි(ද  කර්(දන්තකරුවන් ශබොශහෝ 

ශ:ශනමනට අව ය අමුද්රවය ශ ශනන්න ඕනේ පිටරටින්. නමු    

අමුද්රවය ශ ශනන්න ශඩොලර් ශකෝ? බැ්මනවට  වයද( අමුද්රවය 

ශ න්වන්න අව ය ශඩොලර් ප්ර(ද ය ශ:නවද:?   ක සාද අ:   

අයට ශඩොලර් මිලදී  න්න කළු කඩයට යන්න න්ද්ධ් ශවලද. කළු 

කඩශයන් ශඩොලර් මිලදී  ක ද්දී ශඩොලර්වලට ශ වන්න ශවන්ශන් 

ශකොශහො(:? සණ්ඩියල් ර(යට  න්න පුළුවන් රීයයි, තව 

ර(වලට  න්න පුළුවන් රීයයි. ශඩොලර් ්කකට   ශ ොල්ලන් අය 

කරන මිල ීමය:? බැ්මනශවන් ලබද  ක ද්දී ශඩොලර් ්කක මිල 

රුපියල් 202යි, 20,යි. නමු ,  සණ්ඩියල් ර(යට ශඩොලර්  න්න 

 වයද( ශවන ශද් පැහැදිලිව රීයන්න ඕනේ. ඊශේ ශපශර්:ද  මනළු හද 

(ධ්ය පරි(ද  කර්(දන්තකරුවන් අප සා(ග සාදකච්ඡද කළද.   

අයට අව ය අමුද්රවය ශ න්වන්න ශඩොලර් යවද්දී   අයට :ැන් ්ක 

ශඩොලරයකට රුපියල් 2,2 , 220  අතර   න්  වැය ශවනවද 

රීයනවද. ශ ක ත(යි ස ත.   මු:ලට අමුද්රවය ශ නැල්ලද -  

වදශේ කළු කඩ මිලකට ශ නැල්ලද- ශ  රශට් ක ෂාපද:න කරලද, 

 වද අපනයනය කරලද ලද ය්  ලබන්න   අයට පුළුවන්:?   

ක සාද අ: ශ  ් ශෂේර හැ( ්ක් ( කඩද වැශටනවද.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  ක සාද අශප් රශට් ඉතද 

අවදසානදවන්ත ත  වය්  ක ර්(ද ය ශවනවද. ශ(වර අය 

වැශයන් ශ  ප්ර ාන ්කකටව  විසාුම  ලබද දීලද නැහැ.  අය 

වැශයන් ශ වදට විසාුම  ලබද ශ:න්ශන් නැතිලව අ: ශ  ආණ්ඩුව 

ශ(ොක් : කරන්ශන්? කර්(දන්ත, කෘක කර්(දන්තය, සා්චදරක 

වයදපදරය, විශද්  රැරීයද ් ශෂේරය ආදී ශ  හැ( ්කකට( අව ය 

පහමනක  අ: ලබද ශ:න්ශන් නැහැ. විශ ේෂශයන් විශද්  රැරීයද 

සා හද යන අය දිරි(  කරන්න අව ය වැඩ පිිබශවළ්  ක්රියද (ක 

කරන්ශන් නැතිලව ඔන්න් අශධ්ර්යව  කරන වැඩ පිිබශවළ්  

ත(යි පමන  වය කදලශේ ක්රියද (ක කශළේ.  රැරීයද  නන්න් සතුළු 

විශද්  ශසාේවද සාපයන ආයතනවල ප්ර ාන   නදව්  තිලශබනවද. 

පමන වය අන්රුදු ්ක හ(දරක, ශ:කක කදලය තුළ   අයට 

ත(න්ශේ ශසාේවකයන් තබද  න්න  බැරි න් ද.   ආයතනවලට 

අව ය පහමනක  ලබද ශ:න්න ඕනේ.   ්ක් ව  ශ  අය වැය  

ශයෝනනදවල නැහැ.  

අපි  ය බරරීන් ඉන්නවද න , ඉදිරිශේදී    ය ශ වන්න 

අපට :ැනට තිලශබන ර(ශේ:වලින්,   රීයන්ශන්, විශද්  රැරීයද 

් ශෂේරශයන්, සා්චදරක වයදපදරශයන්, අපනයන ් ශෂේරශයන්,  

ආශයෝනකයන් ල්කදවට ශ න  ශ(න් -   ්කරීන්ව -  අපට 

ශඩොලර් ්න (දර් ය්  ශපශනන්ශන් නැහැ. ්ශහ(න , ශ  රට 

බ්ශකොශලො  තැනකට ශන්: අරශ න යන්ශන්? අ:  දමිණී 

ශලොමනශේ (ැතිලතු(ද රීේවද, "න්ශ(න්තිල නැතිලව ශපෝලි(්  සතිල 

ශවයි" රීයලද අපි බලදශ න න්ටියදය රීයලද. :ැන් ශපෝලි  සතිල 

ශවලද තිලශබන්ශන්. :ැන් න්ශ(න්තිල නැහැ. අ: න්ශ(න්තිල නැතිල 

්ශකන් තව වි දල ප්ර ානය්  සතිල ශවලද තිලශබනවද. කර්(දන්ත 

් ශෂේරශේ වැඩ කරන ශ සාන් බදසාාලද, වඩු බදසාාලද ආදී හැ(  

ශකශනමනශේ( රැරීයද අ: අනතුරට ල් ශවලද තිලශබනවද. හැ( 

පැ ශතන්( ආ:දය  (දර්  ස ිඟටලද ශ  රශට් නනතදවට තුන් 

ශේල්  ශනොශවයි, ්ක ශේල් ව  ශලවකන්න බැරි තැනකට ශ  

ආණ්ඩුව ප  කරලද තිලශබනවද රීයන කදර ය (ත්  කරමින්, 

ශවලදව ලබදදී( පිිබබ ව මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(දට  

සාාතුතිලවන්ත ශවමින්, (ශේ වචන සාාවල්පය අවසාන් කරනවද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු  ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශසාශනවිර න (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට 

විනදඩි :හයක කදලය්  තිලශබනවද. 

 
[අ. ද. 1.2,] 

 
ගු නජ න් නසනනවිරත්න මහයේතා 
(மாண்புமிகு யோன் தசனவிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  ශබොශහො( සාාතුතිලයි.  

ස ත ව ශයන්( අ: ශ  වැ:   විවද:ය පැවැ ශවන 

 ශවලදශේ (( පළමුශවන්(  යන්ත කරු දතිලලක (න්ත්රීතු(ද කළ 

ප්රකද යකට ස තර ශ:න්න බලදශපොශරො තු ශවනවද. ්තු(ද 

රීේවද, ශ  ආණ්ඩුව ආවදට පමන ආර්ථිකය විනද  කළද  රීයලද. 

ශ  ආණ්ඩුව ශනොශවයි ආර්ථිකය විනද  කශළේ. ආර්ථිකය විනද  

කශළේ ්:ද 2012 බලයට පැමිණි ආණ්ඩුවයි රීයන ්ක  (( 

රීයන්න ඕනේ.   

(ිඟන්: රදනප් ෂ (හතද 2012දී රට  දර ශ:න ශකොට අශප් 

රශට් :ළ නදතිලක ක ෂාපද:නය -2014 වර්ෂශේ- න්යයට 7යි.  නමු , 

2020දී අපි නැවත රට  දර න්නශකොට :ළ නදතිලක ක ෂාපද:නය 

න්යයට ,.6යි.   වන විට   ආකදරයට ආර්ථිකය කඩද වැටී 

තිලබු ද. (( පිිබ න්නවද, අ: ්ය න්යයට 2.2 :් වද අඩු වී තිලශබන 

බව. ශ(ොක:, පමන  වය අන්රුදු ශ:ක තුළ තිලබුණු ශකොවිේ වසා් තය 

ක සාද රශට් ක ෂාපද:නය වැටිලද, කර්(දන්ත වැටිලද, ආර්ථික අතිලන් 

වි දල අශහේක යකට ප න්ණු කදලපරිච්ශේ:ය්  ල්කදශේ , 

අශන්  රටවල  තිලබුණු බව අපි කන්රු  :න්නවද.   ක සාද අශප් 

:ළ නදතිලක ක ෂාපදදිතය න්යයට 2.2 :් වද පහත වැටී තිලශබනවද. 

නමු , කදටව  රීයන්න බැහැ, 2015 ඉ ලද 2020 :් වද කදලය 

465 466 

[ රු ශේ.සී. අලවතුවල (හතද] 
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තුළ ශ  රශට්  ් තිල(  ආර්ථිකය්  තිලබු දය  රීයලද.  ආර්ථික 

අතිලන් වි දල අශහේක :දයක කදලය්  ආර   න්ශණ්   කදලශේදීයි 

රීයන ්ක (( රීයන්න ඕනේ.   

 රු  යන්ත කරු දතිලලක (න්ත්රීතු(ද  ය  ැන  කගද 

කළද. ්තු(ද රීේවද, අපි ශබොශහෝ  ය අරශ න  ය ශ වන්න 

බැරුව ඉන්නවද රීයලද. ශ   ය   ශ  ශකොශහො(: රීයලද 

අීරතය දිහද බැවකවද( අපට ශපශනනවද. ්:ද (ිඟන්: රදනප් ෂ 

(ැතිලතු(ද ආණ්ඩුව  දරශ:නශකොට අශප් විශද්   ය තිලබුශණ් 

න්යයට 72යි. නමු  යහ පදලන ආණ්ඩුවට පමන ශ  ආණ්ඩුව 

බලයට ්න අවසාාගදව වන ශකොට    ය ප්ර(ද ය න්යයට 96 

:් වද වැඩි ශවලද තිලබු ද. ්තශකොට වි දල  ය ප්ර(ද ය්    අය 

බලශේ න්ටි අන්රුදු පහ තුළ අරශ න තිලශබන බව අපි රීයන්න 

ඕනේ. ශ   ැන අපි කරුණු පැහැදිලි කරලද තිලශබනවද.  රු  මු:ල් 

ස(තිලතු(ද ප්රකද  කර තිලශබනවද, ශ   ය ශ වී( අපි අඛ්ණ්ඩව 

කරනවද, ශ(ොන( විධියරීන්ව  අපි  ය ශනොශ වද ඉන්ශන් 

නැහැ රීයලද. :ැනට -ශ  අන්රුද්ශද්- ශඩොලර් මිලියන 200්  

ශ වන්න තිලශබනවද.  ක ශ වනවද.   වදශේ( ශඩොලර් මිලියන 

1,000්  ලබන අන්රුද්ශද් ශ වන්න තිලශබනවද.  ක  ශ වනවද. 

්තු(ද   ප්රකද ය  කළද.  ස ත ව ශයන්(  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  

 යවලින් වැඩි ප්ර(ද ය්  තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ආණ්ඩුව 

කදලශේ   ත  ය. 

ඊළගට, මීට ශපර කගද කළ  රු ශේ.සී. අලවතුවල (න්ත්රීතු(ද 

රීේවද, පමන වය ආණ්ඩුව කදලශේ රට සාහලින් සාාවය්ශපෝක ත න් ද 

රීයලද.  නමු , ඊට  ශපර පැවැතිල ආණ්ඩුව -2010-2012 :් වද 

පැවැතිල ආණ්ඩුව-  කදලශේ ත(යි අශප් රට සාහලින් සාාවය්ශපෝක ත 

න්ශණ්. නමු ,  2012 බලයට ප  ශවච්ච ආණ්ඩුව ශ(ොක: කශළේ? 

2016 ශවනශකොට පිටරටින් සාහල් ශ න්වන්න පටන්   තද. 

විශ ේෂශයන් 2020 වනතුරු( ශ  රටට සාහල් ශ න්නුවද.   

ශ ෝඨද ය රදනප් ෂ නනදධිපතිලතු(ද බලයට සවිල්ලද ත(යි ශ  

රශට් කෘක කර්(දන්තශේ නශවෝ:ය්  සතිල කරන්න, ශ ොවියද 

දිරි(  කරන්න කටයුතු කශළේ. ශපොශහොර ශනොමිශල් ශ:න්න 

පටන්   තද.   ක සාද පුරන් මනඹුරු යදයවල් අසාාවද්:ලද වීවලින් රට 

සාාවය්ශපෝක ත ශවන්න පටන්   තද.  

අ(දරු පරිසාරය්  යටශ  ශ නැවි  තිලශබන ශ  අය වැය 

ශල්ඛ්නය අ: ශනොශය්  විධිශේ ශබොරු රීයලද විශේචනය රීමේ(  

සාදධ්දර යි රීයලද (ද ිඟතන්ශන් නැහැ.   

ක :හන්න් පමනව අපි රට්  විධියට මුහු  දුන් ඉතද( දුෂාකර 

වදශේ( ීරර ද (ක කදලපරිච්ශේ:ය්  ත(යි ශ  පමන කරමින් 

ඉන්ශන්. ශකොවිේ-19 ශ ෝලීය වසා් තය ශ  වන විට ශ ෝලීය 

ආර්ථිකයට  න්දු කර සතිල බලපේ(  ඉතද( ප්රබලයි. අ: ශලෝකශේ 

ශබොශහෝ දියුණු රටවල පවද ආර්ථික අර්බු:ය්  (තු ශවමින් 

පවතිලනවද. වි දල ව ශයන් ආ:දය  අිඟමිවී(, ක ෂාපද:න 

ක්රියදවලිය අඩදළ වී(, විරැරීයදව ඉහළ යේ( ආදී ආර්ථික අර්බු: 

වදශේ( :ැඩි ආහදර ිඟගයකට : මුහු  දී(ට න්දුවන 

කදලවකවදනුව්  ත(යි අපි ශ  පමන කරමින් න්ටින්ශන්.   ක සාද 

ල්කදශේ ප( ්  ශනොශවයි, ශ ෝලීය ආර්ථිකශේ  :ැඩි 

පමනබේ(් , අර්බු:ය්  පවතිලන වකවදනුවක  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද 

වින්න් ශ  අන්ශයෝ ද (ක අය වැය ශයෝනනදවලිය ඉදිරිප  රීමේ( 

අපි ප්ර ්සාද කළ යුතු කදර ය්  බව (( ශ  අවසාාගදශේදී (ත්  

කරන්නට ඕනේ. 

නදතයන්තර මු:ල්  ් තිලය -විශද්  මූලය  ් තිලය- අශප් රශට් 

ආර්ථිකයට ඍජුව( සා බන්ධ් වී තිලශබනවද.  විශද්  මු:ල් රට 

තුළට  ලද  ( ක  ාචිත කර  න්ශන් නැතුව රශට් ආර්ථිකය 

සාාගදවර කර  ැනීශ  හැරීයදව්  නැහැ. ඊට ප්රධ්දන ශහේතුව, අශප් 

රශට් ශසාේවද සාහ අව යතද වි දල ව ශයන් විශද්ය ය ආනයන සා(ග 

සා බන්ධ් වී සතිල ක සාදයි. ඛ්ක න ශතල්, සීක  අව යතදශවන් න්යයට 

72් , රීරිපිටි අව යතදශවන් න්යයට 90් , තිලරිඟු පිටි 

අව යතදශවන් න්යයට 70් , අපට න්ව(නද කරන  ේසාා 

අව යතදශවන් න්යයට 100්  අ: අපි ශ න්වන්ශන් පිටරටින්. ශ  

 දණ්ඩවල මිල පදලනය කරන්න න , ශඩොලරශේ මිලට 

සාදශප්් ෂව ශද්ය ය මු:ශල් -රුපියශල්- වටිනදක( පදලනය කළ 

යුතුව තිලශබනවද. රුපියශල් වටිනදක( අවප්ර(ද   වී( ශහේතුශවන් 

ඉහත ීම සාේ(  දණ්ඩයක( මිල ඉහළ යේ( අ: ආර   ශවලද 

තිලශබනවද. 

ශ(වර අය වැය අන්ශයෝ ද (ක අය වැය්  යැයි රීව යු ශ  

විශද්  මු:ල් නැ න  ශඩොලර් ශසාොයද  ැනීශ  අපමනතදව ප්රධ්දන 

කදර ය්  ව ශයන් පවතිලන වකවදනුවක ශ  අය වැය ඉදිරිප  

කර තිලබී( ක සාදයි. පමන වය වසාර 70ට අධික කදලය පුරද රට්  

ව ශයන් අපි     ය ප්ර(ද ය ඉතද වි දලයි. අ: අශප් 

ආර්ථිකයට ්(  ය ශ වීශ  ශකොන්ශද්න් ඉව  රීමේ( (හ  බර්  

වී තිලශබනවද. නමු , ශ(( රනය ශකශසාේ ශහෝ ්(  ය වදරික හද 

ශපොලිය ශ වී( අප ශවත පැවමේ සතිල ව ීම(්  ව ශයන් සාලකද 

්ය ප්ර(ද: ශනොකර ක්රියද (ක කරන්නට කටයුතු කරනවදය 

රීයන ්ක අපි :න්නවද. 

ශ   ය ලබදශ න අප ක්රියද (ක කළ සා(හර වයදපෘතිලවලින් 

්තර  ෙල:දයිතදව්  ලැබුශණ් නැහැ.  වද මනදු අලින් බවට ප  

ශවලද තිලශබනවද.  

ශකොවිේ - 19 වසා් තය ක සාද අක්රිය න්ණු  සා්චදරක වයදපදරය 

වැක  (දර් වලින් ලැබුණු ආ:දය(, න්යයට 100්  අිඟමි වී( 

බරපතළ ශලසා අශප් විශද්ය ය මූලය ත  වයට බලපද තිලශබනවද. 

  විතර්  ශනොශවයි. පමන වය රනය කදලශේ න්දු ශවච්ච පදසාාමන 

ඉරුදින ප්රහදරය ශහේතුශවන් රටට ආශයෝනකයන් ශනොපැමිණී( 

ක සාද වි දල ආර්ථික පමනබේ(්   සතිල න් ද.  

මු:ල් අ(දතය  රු බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ප්රකද  කශළේ, 

්තු(ද ශ  අය වැය ඉදිරිප  කරන්ශන් ශ ෝලීය අර්බු: 2කට 

මුහු  ශ:මින් න්ටින අවසාාගදවක බවයි. ශකොවිේ - 19 වසා් තය 

ක සාද ශද්ය ය හද විශද්ය ය ව ශයන් ශසාේවද සාැපයීශ(න් අපට සපයද 

 ැනී(ට තිලබූ රුපියල් බිලියන 200කට  වැඩි මු:ල්  

 දණ්ඩද දරයට අිඟමි වූ වකවදනුවක ශ  අය වැය ඉදිරිප  කරන 

බවයි ්තු(ද ප්රකද  කශළේ. ශ ශකන්( ශ ශරනවද, ශකොවිේ - 19 

වසා් තය ක සාද රදනය ආ:දය( ශකොතර  අිඟමි වී තිලශබනවද: 

රීයලද.  

:ැන් මුළු ශලෝකය( අනශප්් ක ත ආර්ථික අර්බු:යක පැටලිලද 
තිලශබනවද. නදතයන්තර ක කරු සා්විධ්දනශේ පුශරෝකගන අනුව 
ශ  වසා් තය ක සාද ශලොව පුරද මිලියන 22කශේ ප(  රැරීයද 
අිඟමි වී (ට ඉඩ තිලශබනවද. අශප් රටට  විශද්  වික (ය ශ න ්න 
ශ්රමිකයන් වි දල පිරිසාකශේ රැරීයද ශ  වන විට අිඟමි ශවලද 
තිලශබනවද. අශප් ශඩොලර් ිඟගයට ්ය  ප්රධ්දන ව ශයන් බලපද 
තිලශබනවදය රීයන ්ක ශ  අවසාාගදශේ ප්රකද  කරන්නට ඕනේ. 
රට්  විධියට ශ  ආර්ථික අර්බු:ශයන් ශ ොඩ ්න්නට න  අප 
:ැන්ව  ක  ාචිත සපදයය ලි ආර්ථික කළ(නදකර යකට වහද( 
ශයොමු විය යුතුයි; විශද්  ශවශළ ද( සාහ ඍජු විශද්  ආශයෝනන 
ක න් ශලසා කළ(නදකර යට ල්  කළ යුතුයි; විශද්  මු:ල් රට 
තුළට ශ න  (ට අව ය විධි(  සූ් ෂා( වැඩ පිිබශවළ්  : සාකසාා 
කළ යුතුයි.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ(ශත්  කගද කළ හැ( 
කථිකශය් ( වදශේ ප්රකද  කළද, අශප් රශට් න්ශ(න්තිල, රීරි පිටි 
වැක   දණ්ඩවල ිඟගය්  තිලශබනවද රීයලද. ශ  න්යවක ශ:යට( 
බලපද තිලශබන්ශන් විශද්  මු:ල් අිඟමි වී( සාහ විශද්  රටවලින් 
ශ න්වන  දණ්ඩවල මිල ඉහළ යේ(යි.  
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පදර්ලිශ න්තුව 

  වදශේ(, විශ ේෂශයන් (ත්  කරන්න ඕනේ, ශලෝකශේ 

ශකොවිේ - 19 (ර්:නය සා හද කරනු ලබන ්න්න කර ය 

සාදර්ගකව න්දු කරන රටවල් අතර අශප් රට ඉතද( සාදර්ගක ප්රතිලෙල 

   රටවල් රීිඟපශයන් ්ක්  වන බව. නනදධිපතිලතු(දශේ 

නදයක වය යටශ  ශකොවිේ - 19 වසා් තශයන් නනතදව ආර් ෂද 

කර ැනී( සා හද නන හනශයන් න්යයට 70කට වැඩි සා්ඛ්යදවකට 

්න්න  ලබද ශ:න්න අපට පුළුවන්ක( ලැබු ද. ශ  වන විට 

නන හනශයන් න්යයට 70්  පූර්  ්න්න කර යට ල්  කර 

තිලශබනවද.  

ශකොවිේ වසා් තය පදලනය සා හද ්න්න  ලබද දී( සා්චදරක 

් ශෂේරශේ පුනර්ජීවනය ශවනුශවන් ඉතද( ශු :දයී ශපර 

ක මි ත්  බව රීයන්නට ඕනේ. සා්චදරක වයදපදරය තුිබන් ජීව  

වන වි දල පිරිසා්  අශප් රශට් ඉන්නවද. ශකොවිේ - 19 වසා් තය 

ශහේතුශවන් ශපර ශනොවූ විරූ ආර්ථික පමන බේ(කට ල්  ශවලද 

න්ටින   න්යවකශ:නදට ශ  ක සාද වි දල සාහනය්  ලැශබයි රීයද අපි 

කල්පනද කරනවද. ශ(වැක  අ(දරු කදලයක, ශ(වැක  දුෂාකර 

පරිසාරයක නනතදවට බර ශනොපටවද ශ(වැක  අය වැය්  ඉදිරිප  

රීමේ(  ැන  රු මු:ල් අ(දතයතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවමින් (ශේ 

වචන ීමපය අවසාදන කරනවද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ගු පදල ර නශසාේකර (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 1,ක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 2.04] 

 

ගු බී.වයි.ජී. රත්නනසේකර මහයේතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ேீ. ரத்னயசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අන්ශයෝ ද (ක අවසාාගදවක 

  න්යවක අන්ශයෝ වලට මුහු  ශ:මින්  රු මු:ල් අ(දතයතු(ද 

වින්න් ඉදිරිප  කරන ල: ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය සා බන්ධ්ශයන් 

අ:හසාා රීිඟපය්  ප්රකද  රීමේ(ට අවසාාගදව ලැබී(  ැන (ද සාතුව  

ශවනවද.   වදශේ(,   සා හද අවකද  සාලසාද දී( සා බන්ධ්ශයන්  

ඔබතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවනවද.  

ශ  අය වැය විවද:ශේදී විප් ෂය ශවනුශවන් පළමු කගදව කළ  

ආචදර්ය හර්ෂ : න්ල්වද (න්ත්රීතු(ද සතුළු අශනමන  (න්ත්රීවරුන් 

කළ කගද, :ැ් වූ අ:හසාා (ද අහශ න න්ටියද. පමන  වය අන්රුදු 

්කහ(දර තිලසාාශසාේ ්තු(න්ලද ශ  පදර්ලිශ න්තුව තුළ රනය 

විශේචනය කරමින් රීයපු කගද ටික(, ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය 

සා බන්ධ්ශයන් වන විවද:ශේදී  ඉදිරිප  කළද විනද, ශ  අය වැය 

ශල්ඛ්නශේ තිලශබන කරුණු අරශ න,  වදයින් ශනො ැළශපන 

ශයෝනනද ශ(ොනවද:, ශනොකළ යුතු ශද්වල් ශ(ොනවද:, තව  

සතුළ  විය යුතු, කළ යුතු ශද්වල් ශ(ොනවද:,  වද සතුළ  

කරන්ශන් ශකොශහො(: රීයන කරුණු සතුළ  බුද්ධි(  

සා්වද:යක ශ  පදර්ලිශ න්තුව තුළ ශයදුශණ් නැහැ රීයන හැඟී( 

ත(යි (ද තුළ තිලශබන්ශන්. 

ශ  අය වැය විවද:ය පටන්    ශේශල් ඉ න් ශබොශහෝ අය 

රීේවද, අය වැය ිඟගය  ැන. අශප් අය වැය කගදව මුද්ර ය කරපු 

ශ  ශපොශ     ැන පැහැදිලිව ලියද තිලශබනවද. 1988, 1989 

වර්ෂවල නදතිලක ආ:දයමින් න්යයට 10 ඉ් (වද  වය අය වැය 

ිඟගය්  තිලබු ද. ඊට පමනව  න්යයට 10ක අය වැය ිඟගය්  තිලබුණු 

වර්ෂ   නදව්  තිලබු ද. හැබැයි,   රීන්දු වර්ෂයක ශ(වැක  

:ැවැන්ත වයසානය්  තිලබුශණ් නැහැ. ශ  අය වැය, ශ:වන ශලෝක 

යුද්ධ්යට  ්හද  වය :ැවැන්ත වයසාන ත  වය්  තුළ ඉදිරිප  

කරපු අය වැය්  රීයන ්ක විප් ෂය සා පූර් ශයන් අ(තක 

කරලද තිලශබනවද.  

ශකොවිේ වයසානය  ැන ඕනේ තර  කරුණු කගද ශකරුණු 

ක සාද ((    ැන ශ(ොමන  කගද කරන්න බලදශපොශරො තු 

වන්ශන් නැහැ. අප :න්නද ශලෝක ඉතිලහදසාශේ :ැවැන්ත( වයසාන  

ත  වය තුළ සා(සාාත ශලෝකය( සාලිත ශවලද තිලශබන ශවලදවක, 

අශප් ආර්ථිකයට  ශවන්න පුළුවන් සපරි( හදක  න්දු ශවලද 

තිලශබන ශවලදවක ඉදිරිප  කරපු අය වැය ශල්ඛ්නයක ශ  වදශේ 

අය වැය ිඟගය්  සාද(දනයයි රීයන ්ක ත(යි අව්කව කගද කරන 

ඕනේ ශකශනමන රීයන්ශන්. 

විප් ෂශේ  රු (න්ත්රීතු(න්ලදශේ කගද ශබොශහො(යක 

රීයැන් ද, රට  ය සගුලක ිඟර ශවලද රීයලද. රට  ය සගුලක 

ිඟර ශවලද රීයපු අය 2012 වසාශර් ආණ්ඩුව  න්න ශකොට රශට් 

 ය ප්ර(ද ය තිලබුශණ් රුපියල් බිලියන 7,487 යි. හැබැයි,  ක 

2019 වසාශර්දී ආණ්ඩුව ආපහු  දර ශ:න ශකොට රුපියල් බිලියන 

1,,0,2ක  ය මු:ල්  බවට පරිවර්තනය ශවලද තිලබු ද. 2018 

අශප්රේල් (දසාශේ ඉ ලද 2019 ජූලි (දසාය වන කල් විතර්  -(දසා 

12කට- ලබද    මුළු ශඩොලර්  ය ප්ර(ද ය ශඩොලර් බිලියන 

6.9්  බවට පරිවර්තනය ශවලද තිලබු ද.   අන්රුදු හතරහ(දරක 

කදල සී(දව තුළ සාාශවමේ ව බැුම කර ක මනතුශවන් ශඩොලර් 

බිලියන 1,ක  ය මු:ල්  අරශ න තිලබු ද.  

  කගද කරපු අය අශපන් සහුවද, ඔබ  ශ  රටට ශ(ොක් : 

කශළේ රීයලද? අපට ආපසාාසාට   ප්ර ානය( ්තු(න්ලදශ න් 

අහන්න න්දු ශවනවද. යුද්ධ්ය්  නැතිලව තිලබියදී , ශ  වදශේ 

ශකොවිේ වයසානය්  නැතිලව තිලබියදී , ශවන  සාාවද දවික විප  

රීන්ව්  නැතිලව තිලබියදී, ශලෝක ආර්ථිකය ක න් ශලසා ක්රියද (ක 

ශවද්දී ඔබතු(න්ලද ශ  රටට ශ(ොක් : කශළේ රීයලද ශපරළද 

ප්ර ාන කරන්න අපට න්දු ශවනවද. 

බිලියන 1,ක සාාශවමේ ව බැුම කර  ැන රීේවද;   

සාාශවමේ ව බැුම කර ද්විීරයික ශවශළ  ශපොශළේ විරීශ න්ශන් 

අඩු මිලට රීේවද. ශ  කදලශේ ආශයෝනකයන් ආශයෝනනය 

කරන්න ශපළශඹනවද අඩුයි. ්ශහ( ආශයෝනනය කරලද 

තිලශබනවද න ,   ශ(ොන ශ(ොන රශට්: රීයලද, හැරී න  අපට 

කරුණු ඉදිරිප  කරන්න. ශ  කදලශේ ආශයෝනකයන් ශලෝකශේ 

රටවල ආශයෝනනය කරන්න ශපළශඹනවද අඩුයි.  කට ශහේතුව, 

ශලෝක ආර්ථිකය ශකොශහේට යනවද: රීයලද කදටව  තව( 

ිඟතද න්න බැරි වී(යි.   ක සාද ශලෝකශේ රටවල් අතිලවි දල 

සා්ඛ්යදවක සාාශවමේ ව බැුම කර ද්විීරයික ශවශළ  ශපොශළේ 

වි රීශ න්ශන් අඩු මිලටයි රීයන ්ක ඕනේ( ශකශනමනට 

ශපශනන කදර දව් .   ක සාද ල්කදශේ ඉල් ක( විතර්  

අරශ න ්ශසාේ රීයන ්ශ්  ය  අසාදධ්දර ය්  තිලශබනවද.  

ආචදර්ය හර්ෂ : න්ල්වද (ැතිලතු(ද කගද කරමින් රීේවද, ක :හසාා 

තරු  වයවසාදයකයන්ශේ සාල්ලි, ශ  රටට ශ ශනන ශඩොලර් 

ආණ්ඩුව ශහොරද කනවද,  වදට :ඩ  හනවද,  වද (්ශකොල්ල කන 

විධියට රනය කටයුතු කරනවද රීයලද. හැබැයි, අශප් ශ  අය වැය 

කගදශේ 2.4.42.6 යටශ  පිව  අ්ක ,2ිඟ සා හන්ව තිලශබනවද, 

ශතොරතුරු තද් ෂ ය පදවිච්චි කරලද අන්තර් නදලය ඔසාාශසාේ 

සපයන මු:ල් ශ(රටට ශ ශනන, විශ ේෂශයන්( freelance ශලසා 

වැඩ කරන ක :හසාා තරු  වයවසාදයකයන්ට සපරි( දිරි දී(නද 

ශ:නවද රීයලද.   බව ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශයිඟ( සා හන් කර 

තිලශබනවද.  
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විප් ෂය ක ශයෝනනය කරමින් කගද කළ හැ( ශ:නද( වදශේ 

රීේශේ, "ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය පුසාාසා් , හුදු ලියවිල්ල්  විතරයි" 

රීයලදයි. ්ශහ( රීයන අය ්් ශකෝ ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය 

රීයවද නැහැ. ්ශහ( නැ න , රීශයේව  ්තු(න්ලදට  ක 

ශ රු   විඟන් නැහැ. ්ශහ(  නැ න  ශ(ය රීශයේවද; 

ශ රු ද; හැබැයි, මනහකක(ට ශ ක වැඩ්  නැහැ රීයලද 

සාද ප්ර:දයික කගදව්  රීයන්න බලදශපොශරො තු න් ද.  

ශ  අය වැය කගදව පුසාාසා්  රීේව , කෘක  කදර්මික ් ශෂේරශේ 

තිලශබන න්යවක  ැටවක හුමනදශ න  වදට විසාුම  ශ:න්න සාැලමන  

හ:ලද තිලශබන බව ශ  අය වැය කගදශේ(  සා හන්ව තිලශබනවද.  

නව කෘක  කදර්මික තද් ෂ ය හුමන්වද දී( සා හද අතිලවි දල මු:ල් 

ප්ර(ද ය්  ශවන් කරලද තිලශබනවද. වැවිලි කර්(දන්තය, ධීවර 

කර්(දන්තය, පශු සා ප , පදර පරික  ෘහ කර්(දන්ත, අ යන්ර, 

ශරදිපිිබ, බතිල්  ආදී සාේ( අ් යකට( අතිලවි දල මු:ල්  ශවන් 

කරලද තිලශබනවද.  වදට අතිලවි දල මු:ල්  ශවන් කරලද   ් ශෂේර 

සා්වර්ධ්නය කරන්න    ීරන්දුව වැරැදි:, රශට් ඉන්න සාේ( 

ශ:නදට( පදනීය නල වයදපෘතිල (න්න් පදනීය නලය ශ:න්න   තු 

ීරර ය වැරැදි:,  වදට මු:ල් ශවන් කරලද තිලශබන ්ක වැරැදි:, 

"වදරි ශසාෞ ද යද" වැඩසාටහන යටශ  වැේ ටික හ:න්න සාල්ලි 

ශවන් කරපු ්ක වැරැදි:, (දර්  සා්වර්ධ්නය වැරැදි: රීයලද අපි 

විප් ෂශයන් අහනවද.  

පදරවල් ශ(ොකට: රීයලද ්තු(න්ලද සහුවද? ස තට( මීට 

කලින් ශ  රශට් හරියට පදර්  ශතොට්  තිලබු ද:? 2002 ඉ ලද 

2012 :් වද (ිඟන්: රදනප් ෂ යු ය තුළ අන්රුදු ,0ක යුද්ධ්යමන  

ඉවර කරලද, :ැවැන්ත (දර්  සා්වර්ධ්නය්  ශ නදශේ නැ න  අ: 

වන විට අපි  (න් කරන්ශන් ශ(ොන වදශේ පදරවල:? අපි ග්රදමීය 

ශයෝනනද  න්න  වයද(  ශ  හැ( ශකශන් ( ඉල්වකශේ 

ජීවශනෝපදය සා්වර්ධ්න ශයෝනනද ශනොශවයි. ඔන්න් ඉල්වකශේ පදර 

හ:ලද ශ:න්න රීයලදයි.  ක ත(යි යගදර්ගය. හැ( ශකශන් ( 

:න්නවද,  ශ  ශයෝනනද ්න ශකොට  ශ  ශයෝනනද ශ ොශේ 

පළමුව තිලශබන්ශන් පදර හ:ලද ශ:න්න රීයන ්ක බව. 

  ක සාද (දර්  සා්වර්ධ්නයට අතිලවි දල මු:ල්  ශවන් කර 

තිලශබනවද.  ක වැරදි:?  

ඊළගට, ක වදසා සා හද වි දල මු:ල්  ශවන් කර තිලශබනවද. 

ක වදසාය්  නැතිලව ූලඩදර  වැක  ක වදසාවල  ජීව  වන අය 

ඉන්නවද. ශවන:ද, "ස:ද  " වයදපදරය හරහද ශබොරු වැඩ 

පිිබශවළ්  ක්රියද (ක කළද. අශප් පැතිලවල  "ස:ද  " වයදපදරය 

යටශ  හ:පු ක වදසා තිලශබනවද. හැබැයි, අපි ශ  වනශකොට ක වදසා 

සා්වර්ධ්න අධිකදරිය, සා(ෘද්ධි වයදපදරය හරහද සාේ( ආසානයක( 

ශ වල් 400කට අධික ප්ර(ද ය්  හ:ලද ඉවරයි, ූලඩදර  වැක  

ක වදසා ඉව  රීමේශ  කටයු ත ශවනුශවන්. 

ඊළගට, අධ්යදපනයට ශ(ශත්  ඉතිලහදසාශේ ශවන් කළ වැඩි( 

මු:ල ශවන් කර තිලශබනවද. ශ ක වැරදි:? ඊළගට, ක්රීඩද, ශසාෞඛ්ය, 

මනළු වදරි(දර් , වෘ ීරය පුහුණුව හද (ගී ප්රවදහනයට අතිලවි දල 

මු:ල්  ශවන් කර තිලශබනවද. ්ශසාේ ශවන් රීමේ(, ශ  අය වැය 

ශල්ඛ්නශේ තිලශබන වැරැද්:් :?  

අශප් රශට් (හ බැ්මනව (හ :වල්  ශකොල්ල කේවද.     ශකොල්ල 

කදපු මු:ල රනශේ  කදබද්ධ් අරමු:ලට :දන්න  රු මු:ල් 

ස(තිලතු(ද ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ශයෝනනද කර තිලශබනවද.   

ශහොරක  කරපු මු:ල රනශේ  කදබද්ධ් අරමු:ලට   ැනී( වර:් :? 

පර්ශපචුවල් ශෙෂමේසාා සා(ද ශ  සාල්ලි ටික අක වදර්යශයන්( ශ  

රශට් (හ නනතදවශේ ශු  න්ද්ධිය සශ:සාද ශයො:න්න ඕනේ නැද්:?  

විශ ේෂශයන්( රූපවදිඟනී, ගුවන් විදුලි නදිබකද හ:න්න 

සා්ඛ්යදත ලබද ශ:නශකොට හැ( ශවලදශේ( රීේශේ, " න 

මිතුරන්ට සාලකනවද" රීයලද. ්ශහ( න  අශප් ිඟතවශතමනට, 

ිඟතව  වයදපදරිකයමනට රූපවදිඟනී නදිබකදව් , ගුවන් විදුලි 

නදිබකදව්  පටන්  න්න තිලබු ද. හැබැයි  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද 

රීයනවද, "මින් පසාාශසාේ අපි ශ  සා් ඛ්යදත ශවන්ශද්න්ශේ 

විමන නවද" රීයලද. ්ශසාේ කටයුතු කරන්ශන් ිඟත මිතුරන්ට 

ශ:න්න:?  

ඊළගට, ශ ොඩ්  ශ:ශනමනශේ :ැවැන්ත විශේචනයට ල් න් ද 

ග්රදමීය සා්වර්ධ්නය සා හද මු:ල් ශවන් රීමේ( පිිබබ ව. විශ ේෂශයන් 

ග්රදමීය සා්වර්ධ්නය ශවනුශවන් පු්චි( පරිපදලන  කකයකට මු:ල් 

ශවන් කළද. විප් ෂශේ සාේ( ශකශන් ( රීේශේ, "ශ  හ:න්ශන් 

ප්රදශද්ය ය සා ද සා දපතිලවරුන්ට හද ශද් පදලන ශහ්චයියලදට 

ශහොරක  කරන්න ශ:න්න" රීයලද. (( අවක  (න්ත්රීවරශය් . 

(( ඔබතු(න්ලදශ න් ශ  කදර ය අහන්න කැ(ැතිලයි. (න්ත්රීවරු 

හැටියට ඔබතු(න්ලදට ශ  :් වද වි(ධ්ය ත අය වැශයන් මු:ල් 

ශවන් කළද. ශ  වතදශව  වි(ධ්ය ත අය වැශයන් ල් ෂ 120 

  ශන් ශවන් කරනවද.   ශවන් කළ මු:ල් ඔබතු(න්ලද 

ශහොරක  කළද:?   අ  :ැීම(: ශ  රීයන්ශන්?  ශ  තිලශබන 

මනඩද( පරිපදලන  කකය ත(යි ග්රද( ක ලධ්දරි වසා(. ග්රද( ක ලධ්දරි 

වසාශ  ඉන්න මික මනන්ට සාල්ලි ශ:න්ශන් නැහැ. ග්රදමීය කමිව ව්  

තිලශබනවද.  ග්රද( ක ලධ්දරි වසා(කට රුපියල් ල් ෂ ,0  දශන් 

ශ:නවද, ශයෝනනද ශ:න්න  රීයලද ග්රදමීය කමිව වට රීයනවද. 

ඊළගට තිලශබන මනඩද(  කකය ත(යි, පළද  පදලන ආයතන. 

ප්රදශද්ය ය සා ද (න්ත්රීවරයද වසාශ  තිලශබන න්යවක ශපොදු ශද්වල් 

පිිබබ ව ශයෝනනද ශ:න්න රීයනවද. වසා  ීමපයකට අයිතිල සළ 

(දර් ය්  තිලශබන්න පුළුවන්. ශ  සා බන්ධ්ශයන් ශයෝනනද 

ශ:න්න රීයනවද. ඊළගට ප්රදශද්ය ය සා බන්ධීකර  කමිව ශේ 

සා දපතිලවරුන්ට, ප්රදශද්ය ය සා බන්ධීකර  කමිව ශේ අනු(ැතිලය 

සතුව ශයෝනනද ශ:න්න රීයනවද.   සාල්ලි යන්ශන් දිසාාරි්  

ශල්ක තු(දට.  ක ප්රදශද්ය ය ශල්ක තු(ද හරහද ශ වනවද. 

ඉතිලන් ශ(ොක් :  ශ  ව්චද කරනවද රීයන ්ශ්  ශ රු(? ශ  

රට ශනො(ග යවන්න ්පද; නනතදව ශනො(ග යවන්න ්පද. ග්රදමීය 

සා්වර්ධ්නය ශවනුශවන් මනඩද( පරිපදලන  කකශයන් පටන් 

අරශ න ප්රදශද්ය ය සා බන්ධීකර  කමිව ව :් වද සාල්ලි ශවන් 

කරලද තිලශබනවද.  ක ස ත.  ක ෂාපද:නය වැඩි වන 

වයදපෘතිලවලට - සා්වර්ධ්න වයදපෘතිලවලට -   මු:ල්  න්න රීයලද 

 රු මු:ල් අ(දතයතු(ද ඉතද පැහැදිලිව රීේවද. 

නමු  කගද කළ ශබොශහෝ ශ:ශන්  රීේශේ,  ක ෂාපද:නය 

වර්ධ්නය වන අය වැය්  ඉදිරිප  කරලද නැහැ රීයන ්කයි.  

්ශහ( නැහැ. ශ(( අය වැශේ කර්(දන්ත කලදප ආර   රීමේ( 

සා බන්ධ්ශයන් වූ ශයෝනනද තිලශබනවද.   වදශේ( ග්රදමීය ශයෝනනද 

අතර,  අව( ව ශයන් න්යයට 40්  ශහෝ න්යයට 100 :් වද වන 

වයදපෘතිල,  හුශ:්  අ: වනශකට ජීවශනෝපදය්  නැතිල -ජීව  

ශවන්න (දර් ය්  නැතිල- අය ශවනුශවන්   ජීවශනෝපදය වයදපෘතිල 

විය යුතුයි රීයද ශකොන්ශද්න්ය්  :දලද තිලශබනවද.   වයදපෘතිල(: 

ඉදිරිප  කරන්ශන් රීයලද ශහොයලද බලන්න ත(යි, ඔ් ශතෝබර් 

,1ට කලින් ්( ශයෝනනද ්වන්න රීයලද  තිලබුශණ්. ්( ශයෝනනද 

:ැන් හ:දශ න යනවද. ශ:සාැ බර් ,1 වනශකොට ්( ශයෝනනද ටික 

හ:දශ න, නනතදවට ඉහළ ජීවශනෝපදය්  සාලසාන්න ත(යි 

අශප්් ෂද කරන්ශන්. ශ  තුිබන්  ශ  (නුසාාසායදශේ ජීවන (ට්ට(  

ය  ප්ර(ද යකට  සා(ෘද්ධි(  කරන්න පුළුවන්.    

ශකොවිේ වසා් තය ක සාද  ශබොශහො( වයසානයට ප  ශවලද 

තිලශබන ජීවිත, ය  (ට්ට(කට ශහෝ ශ ොඩ  න්න පුළුවන්: රීයලද 

බලන්න ත(යි ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශයන් අපි ශ  ශයෝනනද 

ඉදිරිප  කරලද තිලශබන්ශන්. ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිප  

කරන්න ශපර ස තට( අපි සාේ( ආයතනයරීන්( ශයෝනනද ලබද 
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පදර්ලිශ න්තුව 

  තද. ශ  ශයෝනනද ලබද  න්න (( ශපෞද් ලිකව සා බන්ධ් 

න් ද. අපි සාේ( ආයතනයරීන්( ශයෝනනද ලබද   තද. ශද්ය ය 

ආ:දය  ශ:පදර්තශ න්තුව, ශර්ගු ශ:පදර්තශ න්තුව, මනරදබදු 

ශ:පදර්තශ න්තුව රීයන ශ  හැ( ආයතනයරීන්( රීේශේ, "බදු 

වැඩිකරන්න" රීයන ්කයි. බදු වැඩි රීමේශ  ශයෝනනද   ආයතන 

ලිඛිතව දීලද තිලශබනවද. හැබැයි මු:ල් ස(තිලතු(ද රීේශේ, VAT 

්ක වැඩි කශළො , බදු අඩු කරද්දි වදන්ය ් ෂණිකව ශනොලැබු  , 

-[බදධ්ද රීමේ(් ] සා(හර (න්ත්රීවරුන්ට ශ(ය ශ ශරන්ශන් නැහැ, 
මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක .   ක සාද (ට තව ත  පර ,0්  

ශ:න්න, ශ(ය පැහැදිලි කරන්න.   "ශ  VAT ්ක අඩු රීමේශ  

ෙලවිපදක නැහැ, සාත පහක වදන්ය්  ලැබුශණ් නැහැ" රීේවද. 

නැහැ,    කගදව වැරැදියි. අ: වනශකොට න්යයට 12 VAT ්ක 

තිලබු ද න , විශද්  රටරීන් ආනයනය කරපු රුපියල් 100්  වන 

 දණ්ඩයක මිල, රුපියල් ,00යි. 

්ශහ( න් ද න , න්යයට 12   ශන් වැට් ්ක හැටියට 

රුපියල් 42්  මිලට ්කතු වනවද. හැබැයි, අ: ්කතු ශවන්ශන් 

රුපියල් 24යි. ්තැන මිශලිඟ අඩුවී(්  තිලශබනවද.   ක සාද ්:ද 

ඉ ලද ශ  :් වද වැට් ්ක අඩු රීමේ( ක සාද මිල අඩු වීශ  වදන්ය 

නනතදවට ලැබී තිලශබනවද.  ක "නැහැ" රීයන්න ්පද. බදු අඩු 

කරපු ශවලදශේ ් ෂණිකව   වදන්ය ලැබුශණ් නැතිල ශවන්න 

පුළුවන්. හැබැයි, මු:ල් ස(තිලතු(ද රීයන විධියට ශ(තනැදී අපි 

වැට් ්ක ආපමන වැඩි කළද න , වැට් ්ක ්කතු ශවලද ් ෂණිකව 

ආශය  මිල වැඩි ශවනවද. නනතදව (ත :රන්න බැරි බර්  

පැටශවනවද.   ක සාද ස තට( බදු වැඩි කරලද නැහැ. මූලය 

් ශෂේරය සා හද න  වැට් ්ක න්යයට ,රීන් වැඩි කරලද 

තිලශබනවද.   වදශේ( රීයනවද, වර බදු ත(යි සා පූර් ශයන්( 

වැඩි කශළේ රීයලද. රුපියල් මිලියන 2,000කට වඩද වැඩි, බදු අය 

කළ හැරී ආ:දය(්  තිලශබන ආයතනවලින් න්යයට 22ක බදු 

අධි දරය්   ැනී( වර බද්:් :?  ක සා පූර් යන්( ඍජු බද්:් . 

  ක සාද ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය ශ  වයසානශයන් රට ශ ොඩ න්න 

:රපු :ැවැන්ත ස සාදහය් .  රු මු:ල් අ(දතයතු(දට (( 

සාාතුතිලවන්ත ශවනවද, ශ  වයසාන තත වය තුළ , ශ  අන්ශයෝ   

ත  වය හමුශේ  ්තු(ද :රපු ප්රය නය සා බන්ධ්ශයන්. ශ  අය 

වැය ශල්ඛ්නය අනුව ශකොවිේ සවදුශරන් ශ  රට මු:දශ න, ශ  

රට ක වැරදි (දවතට  න්න පුළුවන් රීයන වි ාවදසාය අපට 

තිලශබනවද.   සා හද ඔබතු(න්ලදශේ  සාහශයෝ ය ශ:න්න රීයලද  

ශ  අවසාාගදශේ දී (ද ඉල්ලද න්ටිනවද.  

ශබොශහො( සාාතුතිලයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ඉෂද්  රහු(දන් (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 14ක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 2.16] 
 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு இைாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අ: (ට විනදඩි 14ක කදලය්  

ලැබී තිලශබනවද. ශ  කදලය තුළ ((   Budget ්ක සා බන්ධ්ශයන් 

කගද කරන්න බලදශපොශරො තු ශවනවද.  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டமானது, இந்த நாட்டின் 

வடக்ககயும் கிைக்ககயும் ததற்ககயும் யமற்ககயும் 

ஒன்றுபடுத்தி, இனவாதம், மதவாதம் இல்லாத, 

அபிவிருத்திக்கான ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டமாக 

அகமந்துள்ளகத நாங்கள் அகனவரும் 

அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உதாரைமாக, இந்த 

நாட்டில் 833 முஸ்லிம் GN Divisions இருக்கின்றன. அத்துடன், 

412 முஸ்லிம் பிரயதச சகப உறுப்பினர்களும் அரயசாடு 

சம்பந்தப்பட்ட 11 முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 

இருக்கிறார்கள். இகவ எல்லாம் உள்ளடங்கலாக, இந்த 

நாட்டில் வாழ்கின்ற சிறுபான்கமச் சமூகங்களுக்தகன 7,000 

மில்லியன் ரூபாய் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தியல 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்டு - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශ  අවසාාගදශේදී කන්රුන් ශහෝ  රු 

(න්ත්රීවරයමන මූලදසානය සා හද  රු සා්ජීව ්දිරි(දන්න 

(න්ත්රීතු(දශේ න( ශයෝනනද කරන්න.  

 

ගු (ශවදය) සුදර්ශිති ප්රනාන්රසපුල්නල් මහයේත්මිය 

ධප්රාථමික නසෞ ය නසේවා, වසසගත නර ග හයේා නකොවි්  නර ග 

පාලන ක යුුර රාජය අමාතයුරමිය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ைனி 

பர்னாந்துபுள்யள - ஆரம்ப சுகாதார யசகவகள், ததாற்று 

யநாய்கள் மற்றும் தகாவிட் யநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் 
இராோங்க அகமச்சர்) 

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

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , " රු සා්ජීව ්දිරි(දන්න 

(න්ත්රීතු(ද :ැන් මූලදසානය  ත යුතුය" යි (ද ශයෝනනද කරනවද. 

 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு இைாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
 

විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆயமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා මූලාසනනයන් ඉවත් 

වුනයන්, ගු සසජීව එදිරිමාන්න මහයේතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலயவ, மாண்புமிகு சஞ்ேீவ எதிாிமான்ன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA left the Chair 
and THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue with your speech. 

 
ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு இைாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கயள, இந்த 

நாட்டியல உள்நாட்டு உற்பத்திகய ஊக்குவிக்கக்கூடியவாறு 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் அகமந்திருப்பகத நாங்கள் 

மிகவும் சந்யதாைமாக ஏற்றுக்தகாள்ள யவண்டியதாக 

473 474 
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இருக்கின்றது. ஏதனன்றால், இந்த நாட்டியல உள்நாட்டு 

உற்பத்தி பாாிய வீழ்ச்சிகயக் கண்டிருக்கின்ற 

இக்காலகட்டத்தியல, உள்நாட்டு உற்பத்திகய 

அதிகாிப்பதற்குாிய சுயததாைில் வாய்ப்புக்ககள 

ஏற்படுத்தக்கூடியவாறு இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் 

அகமந்திருக்கின்றது. 

இந்த நாட்டியல சிறுபான்கமச் சமூகம் பாாிய 

பிரச்சிகனகளுக்கு முகங்தகாடுத்த வரலாறு அகனவரும் 

அறிந்த ஒரு விடயமாகும். உதாரைத்துக்கு, தகாயரானாவால் 

இறந்தவர்களின் ேனாஸாக்கள் எாிக்கப்பட்ட விடயத்கத 

எடுத்துக்தகாள்யவாம். அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்கூட, நாங்கள் 

யாகர அணுகியனாம்? தகௌரவ பிரதமகரயும் நிதி 

அகமச்சகரயும்தான் அணுகியனாம். அவர்கள் எங்களுக்காகக் 

குரல்தகாடுத்து, அதற்குாிய தீர்கவக் காலக்கிரமத்தியல 

தபற்றுத்தந்தார்கள். அயதயநரம், இன்று இந்த நாட்டின் 

தபாருளாதாரத்தியல முக்கிய பங்கக வகிக்கின்ற பால் 

உற்பத்தி, இகறச்சி உற்பத்தி என்பவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

விடயமான மாடறுப்பு ததாடர்பிலும் பிரச்சிகன 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் பிரச்சிகனகயத் 

தீர்ப்பதற்காக மீண்டும் நாங்கள் தகௌரவ பிரதமகரயும் நிதி 

அகமச்சகரயும்தான் நாடியுள்யளாம். அவர்கள் 

சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் யபசி, இன்ைா அல்லாஹ்! 

அதற்குாிய தீர்கவ மிக விகரவியல தபற்றுத்தருவதாக 

எங்களுக்கு வாக்குறுதியளித்திருக்கிறார்கள்.  

எனயவ, இந்த நாட்டியல வாழ்கின்ற சிறுபான்கமச் 

சமூகங்களுக்குப் பிரச்சிகனகள் ஏற்படுகின்றதபாழுது, 

ஆட்சியாளர்களுடன் யபசி அவற்கறத் தீர்ப்பது சிறந்ததா? 

அல்லது வாயினால் வற்றாகள நாட்டுவதுயபால், தவற்றுப் 

யபச்சுக்ககளப் யபசி, சிறுபான்கமச் சமூகத்கத உசுப்யபற்றி, 

தமன்யமலும் பிரச்சிகனககள உருவாக்குவது சிறந்ததா? என 

இந்த நாட்டியல வாழுகின்ற நான் சார்ந்த சிறுபான்கமச் 

சமூகத்திடம் யகட்கின்யறன். காரைம் என்னதவன்றால், 

எங்களுகடய சமூகம் பாாிய பிளவுகளுக்கும் 

பிரச்சிகனகளுக்கும் முகங்தகாடுக்கக்கூடிய ஒரு 

காலகட்டத்தியல வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றது. இப்படியான 

சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் என்ன தசய்ய யவண்டும்? 

இருக்கின்ற அரயசாடு இகைந்து, எமது பிரச்சிகனககளப் 

யபசி அதற்குாிய நிரந்தரத் தீர்வுககள நாங்கள் 

காையவண்டுயமதயாைிய, அதற்கு மாறாக, ‘எல்யலாரும் 

எதிர்க்கின்றார்கள், நாங்களும் எதிர்க்க யவண்டும்’ என்று 

எதிர்ப்கபக் காட்டினால், எங்களுகடய சமூகம் பாாியததாரு 

பிளவுக்கு முகங்தகாடுக்கயவண்டிய சந்தர்ப்பம் இந்த நாட்டியல 

ஏற்படும்.   

இந்த நாட்டியல பாாிய தடாலர் தட்டுப்பாடு 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பது அகனவரும் அறிந்த ஒரு 

விடயமாக இருக்கின்றது. காரைம் என்ன? உள்நாட்டு 

உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தகௌரவ 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கயள, உங்களுக்கும் 

நன்றாகத் ததாியும்! எங்களுகடய அயல் நாடான 

இந்தியாவியல 99.9 வீதமான மக்கள் உள்நாட்டியல உற்பத்தி 

தசய்கின்ற இயற்ககயான பாகலத்தான் அருந்துகின்றார்கள். 

எங்களுகடய நாட்டிலும் பால் உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்றது. 

ஆனால், மக்கள் என்ன தசய்கின்றார்கள் என்றால், அந்தப் 

பாகலக் ககடக்குக் தகாடுத்துவிட்டு, தவளிநாடுகளிலிருந்து 

இறக்குமதி தசய்யப்படுகின்ற பால் மாகவத்தான் தங்களுகடய 

குைந்கதகளுக்குக் தகாடுக்கின்றார்கள். இவ்வாறான ஒரு 

நிகலகமகயத்தான் நாங்கள் எமது நாட்டியல காண்கின்யறாம். 

எங்களுகடய தகௌரவ நிதியகமச்சர் தபஸில் ராேபக்ஷ 

அவர்கள் உள்நாட்டு உற்பத்திகய அதிகாிக்க யவண்டும் 

என்பதற்காக, உள்நாட்டு உற்பத்திக்குாிய வாய்ப்கப 

ஏற்படுத்த யவண்டும் என்பதற்காகப் பாாிய நிதிகயக் 

கிராமாீதியாக ஒதுக்கியுள்ளார். அதாவது, ஒரு கிராமத்துக்கு - 

GN Divisionக்கு 30 இலட்சம் ரூபாய் வீதமும் ஓர் 

உள்ளூராட்சிப் பிாிவுக்கு 40 இலட்சம் ரூபாய் வீதமும் நிதிகய 

ஒதுக்கியுள்ளார். கிராம மக்களுகடய காலடிக்குச் தசன்று, 

அவர்களுகடய யதகவககளக் யகட்டறிந்து, அவற்கற 

நிகறயவற்றக்கூடிய வககயில்தான் இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனயவ, 

நாடளாவிய ாீதியியல உற்பத்திககள அதிகாித்து, 

தபாருளாதாரத்தியல பாாிய ஒரு மாற்றத்கத 

ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது அகமயும் என்பகத 

நான் இந்தச் சகபயியல ததாிவித்துக்தகாள்கின்யறன்.  

அயதயநரம், நாங்கள் எமது நாடு சிங்கப்பூர் யபான்று 

வரயவண்டும்; இந்தியா யபான்று வரயவண்டும் என்கின்யறாம். 

எப்படி வருவது?  நாங்கள் உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு 

முக்கியத்துவம் தகாடுக்காவிட்டால், எங்களால் அந்நாடுகள் 

யபான்று  வரமுடியாது. ஆகயவ, உள்நாட்டு உற்பத்திகய 

அதிகாிக்கக்கூடிய அகனத்து ஏற்பாடுககளயும் தசய்தால் 

மாத்திரம்தான், எங்களால் இந்த நாட்கட முன்யனற்ற முடியும். 

இல்லாவிட்டால், சிங்கப்பூர் யபான்றும் மயலசியா யபான்றும் 

இந்த நாடு வரயவண்டும் என்று வார்த்கதகளால் மட்டும்தான் 

தசால்ல முடியுயம தவிர, தசயலியல இந்த நாட்கட 

முன்யனற்ற முடியாது. எனயவ, இப்படியான ஒரு வரவு 

தசலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் யநாக்கம், இந்த 

நாட்கட உலகத்தியல ஓர் உன்னதமான நாடாக்க யவண்டும் 

என்பதுதான்.   

இன்று நாடு தகாயரானாவினால் பாதிக்கப்பட்டு, தடாலர் 

இல்லாத பாாிய பிரச்சிகனக்கு முகங்தகாடுத்துக் 

தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தியலதான் நாங்கள் 

இருக்கின்யறாம் என்பது எம்மகனவருக்கும் ததாிந்த விடயம்! 

இதற்கு நிரந்தரத் தீர்வு என்ன? இந்தியாகவ 

எடுத்துக்தகாண்டால், அந்த நாட்டியல அகனத்துப் 

தபாருட்களும் உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்றன. இதனால், 

அந்நாட்டு மக்கள் யாருக்கும் அடிபைியயவண்டிய 

யதகவயில்கல. அதனால்தான் இன்று இந்தியா தகலநிமிர்ந்து 

நிற்கக்கூடிய ஒரு நாடாகக் காைப்படுகின்றது. ஆககயால், 

நான் இந்த நாட்டியல வாழ்கின்ற எங்களுகடய சிறுபான்கமச் 

சமூகத்தினாிடம் யகட்டுக்தகாள்ள விரும்புவது 

என்னதவன்றால், இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கயளாடு 

இகைந்து, எங்களுகடய பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வுககளக் 

காையவண்டும் என்றுதான்.  

1948ஆம் ஆண்டு இந்த நாட்டுக்குச் சுதந்திரத்கதப் 

தபற்றுக்தகாடுப்பதற்காக உகைத்த ாி.பி. ோயா, யசாோ் ராசிக் 

பாீத், அறிஞர் எம்.சி. சித்திதலப்கப ஆகியயாரும் 

எங்களுகடய முன்னாள் கல்வி அகமச்சர் பதியுத்தீன் மஹ்மூத் 

அவர்களும் மகறந்த மாமனிதர் அஷ்ரப் அவர்களும் இன, மத 

அடிப்பகடயில் அரசியல் தசய்வது இந்த நாட்டுக்குப் 

தபாருத்தமில்கல என எங்களுக்கு வைிகாட்டிச் 

தசன்றுள்ளார்கள். அதாவது, எங்களுகடய சமூகப் 

பிரச்சிகனயானாலும் சாி, யவதறந்தப் பிரச்சிகனயானாலும் 

சாி, இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கயளாடு இகைந்து, 

அவர்களிடம் எமது பிச்சிகனககள முன்கவத்து, அவர்களது 

உள்ளங்ககள தவன்று, அவற்கறத் தீர்க்க யவண்டும் 

என்றுதான் எங்களுக்கு வைிகாட்டிச் தசன்றிருக்கிறார்கள். 

மகறந்த மாமனிதர்கள் காட்டித் தந்த அந்த வைியியல 

எங்களுகடய அரசியல் பயைம் நகடதபறாததன் 
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காரைமாகத்தான் இன்று சிறுபான்கமச் சமூகம் இந்த 

நாட்டியல அடிகமச் சமூகமாக, உாிகமயிைந்த சமூகமாகத் 

தத்தளித்துக்தகாண்டிருக்கின்றது. எப்யபாது நாங்கள் 

எங்களுகடய உாிகமககளப் தபறுவது? அம்பாகற 

மாவட்டத்திலும் சாி, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் சாி, 

சிறுபான்கமச் சமூகத்தினுகடய எத்தகனயயா பிரச்சிகனகள் 

தீர்க்கப்படாமல், தகலக்கு யமலால் 

யபாய்க்தகாண்டிருக்கின்றன. அவற்கற எப்படித் 

தீர்ப்பததன்று எங்களுகடய தகலவர்கள் யாரும் முன்வந்து 

எந்தவிதமான முன்தமாைிகவயும் முன்கவக்காமல் 

இருக்கின்றார்கள். ‘பிச்கசக்காரனுக்குப் புண் இருக்கும் 

வகரக்கும்தான் பிச்கச வாங்க முடியும்’ என்பதுயபால, 

எங்களுகடய சமூகத்தியல எந்தளவுக்கு சமூகப் பிரச்சிகன 

இருக்கின்றயதா, அந்தளவுக்குத்தான் எங்களுகடய 

அரசியல்வாதிகளுக்கு அரசியல் தசய்யலாம். எனயவ, நாம் 

தசய்யக்கூடிய அரசியலானது தீர்வுக்குாிய அரசியலாக இருக்க 

யவண்டுயம ஒைிய, தீர்வில்லாத அரசியலாக இருக்கக்கூடாது. 

அதாவது, இந்த நாட்டியல அகமதியாக வாழ்கின்ற முஸ்லிம் 

சமூகத்கத, கத்யதாலிக்க சமூகத்கத, தமிழ்ச் சமூகத்கதப் 

பலிதகாடுத்து அரசியல் தசய்வது முகறயல்ல. 

அன்று, தமிழ் சமூகத்கதச் சார்ந்த சிலர் LTTE என்ற 

அகமப்பினூடாக இந்த நாட்டியல பாாிய விகளவுககள 

ஏற்படுத்தினார்கள். அதன்மூலம் அந்தச் சமூகம் எகதக் 

கண்டது? 30 வருடகால யுத்தத்தியல கண்டது எதுவுயம 

இல்கல! ஆனால், இைந்தது பல்லாயிரம் யகாடி ரூபாய் 

தபறுமதியுகடய தசாத்துக்களும் பல்லாயிரக்கைக்கான 

உயிர்களுயம! அயதயபான்றுதான், நல்லாட்சி அரசாங்கக் 

காலத்தியல நாசமாய்ப்யபான சஹ்ரான் என்பவன் ஓர் 

அநியாயமான, தகாடூரமான, யமாசமான தசயலில் ஈடுபட்டு, 

இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற சிறுபான்கமச் சமூகமான அப்பாவி 

முஸ்லிம் சமூகத்கதப் பலிதகாடுத்த வரலாறும் இந்த நாட்டில் 

இருக்கின்றது. ஆககயால், இந்தச் சமூகத்தியல வாழுகின்ற 

எங்களுகடய சயகாதரர்களிடம் நாங்கள் யகட்டுக்தகாள்வது 

என்னதவனில், தவறுமயன யபச்சளவில் மட்டும் வீரம்  

யபசக்கூடிய அரசியல்வாதிகளுக்கு அடிபைிந்து, அடிகமச் 

சமூகமாக வாைாது, ஆட்சியாளர்களுடன் யபசி, எங்களுகடய 

உாிகமககள தவன்தறடுக்கக்கூடிய சமூகமாக வாை யவண்டும் 

என்பகதத்தான். இந்த நாட்டியல இருக்கின்ற சனாதிபதியாக 

இருக்கலாம்; பிரதம அகமச்சராக இருக்கலாம்; ஏகனய 

அகமச்சர்களாக இருக்கலாம். இவர்களுடன் யபசி, 

எங்களுகடய உாிகமககளப் தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

வககயில் அரசியல் தசய்தால் மாத்திரயம, எங்களால் 

எங்களுகடய பிரச்சிகனககளத் தீர்க்க முடியும். அகதவிடுத்து, 

வாயினால் வற்றாகள நாட்டுவதுயபால, இங்கு தவற்றுப் 

யபச்சுக்ககளப் யபசிவிட்டு, கிராமங்களுக்குச் தசன்று 

மக்களிடம், "அயதா யபசிவிட்யடாம்; இயதா வருகியறாம்!" 

என்றுகூறி, எமது சமூகத்கத யவண்டுமானால் ஏமாற்ற 

முடியும். அதனால், எமது சமூகம் எந்தப் பலகனயும் காை 

முடியாது.   

ஆகயவ, நான் எனது சமூகத்தினாிடம் யகட்கியறன், நீங்கள் 

எங்ககளப் பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பியது தவறுமயன 

இந்தச் சகபக்கு வந்து உங்ககளப் பலிதகாடுப்பதற்காகவா? 

உங்ககள ஏமாற்றுவதற்காகவா? உங்ககள 

உசுப்யபற்றுவதற்காகவா? அல்லது உங்களுகடய 

பிரச்சிகனகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்கவப் தபற்றுக்தகாடுப் 

பதற்காகவா? என்று. எங்களுகடய கிராமங்களியல 

எவ்வளயவா பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன. தவறுமயன 

கட்சியின் நிறத்கத கவத்து, “தவட்டினால் சிவப்பு! 

தவட்டினால் பச்கச! தவட்டினால் மஞ்சள்!” என்று 

தசால்லிக்தகாண்டிருந்தால், எங்களுகடய எதிர்காலம் 

ஒளிமயமாகாது. நாங்கள் கல்வியியல முன்யனற யவண்டும்; 

சுகாதாரத்தியல முன்யனற யவண்டும். அத்துடன், எமது 

கிராமங்கள் அபிவிருத்தியகடய யவண்டும்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர்கள் அவர்கயள, 

அப்படிதயன்றால், நாங்கள் என்ன தசய்ய யவண்டும்? 

எங்களுகடய கிராமங்ககள அபிவிருத்தி தசய்ய யவண்டும்; 

உற்பத்திககள அதிகாிக்க யவண்டும்; வியாபாரத்கத 

முன்யனற்ற யவண்டும்; ததாைில்வாய்ப்புக்ககள அதிகாிக்க 

யவண்டும். இவ்வாறு தசய்வதன்மூலம் மாத்திரம்தான், 

எங்களால் இந்த நாட்கட முன்யனாக்கிக் தகாண்டுதசல்லக் 

கூடியதாக இருக்கும். நாங்கள் எங்களுகடய சமூகத்துக்கும் 

நாட்டுக்கும் பயனுள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்க 

யவண்டுயம ஒைிய, இந்தச் சகபக்கு வந்து தவறுமயன 

உசுப்யபற்றக்கூடிய வார்த்கதககளப் யபசி, எங்களுகடய 

சமூகத்கதப் பலிதகாடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது. 

அந்த அடிப்பகடயில்தான் நாங்கள் அரசாங்கத்யதாடு 

இகைந்து தசயற்படுகியறாம். நான் உட்பட எங்களுகடய 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அகனவரும் ஒன்றுயசர்ந்து, 

எமது சமூகம் முகம்தகாடுத்துக்தகாண்டிருக்கும் பிரச்சிகனகள் 

ததாடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாாிகளுடன் யபசிப் பல 

பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வுககளக் கண்டிருக்கியறாம்; 

தீர்வுககளக் கண்டுவருகியறாம். அவ்வாயற, எங்களுகடய 

சமூகத்கத யநாக்கி வந்துதகாண்டிருக்கின்ற பிரச்சிகனகளுக் 

கான தீர்வுககளக் காண்பதற்கும் நாங்கள் தயாராகிக் 

தகாண்டிருக்கியறாம்.  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டமானது எந்த இனத்கதயயா, 

எந்தக் குலத்கதயயா, எந்த மதத்கதயயா அடிப்பகடயாகக் 

தகாண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டம் அல்ல.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතු(දට ක යමිත කදලය :ැන් අවසාදනයි,  රු (න්ත්රීතු(ක . 

 
ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு இைாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

(ට තව විනදඩිය්  ශ:න්න, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක . 

இந்த நாட்டியல வாழுகின்ற அகனத்து இன மக்ககளயும், 

அகனத்துச் சமூகங்ககளயும் உள்ளடக்கி, அகனவருக்கும் 

சமமான முகறயில் ஒயர விதமாக நிதி ஒதுக்கீடுககளச் தசய்து, 

அபிவிருத்திகய யநாக்கிய ஒரு Budgetஆக இது சமர்ப்பிக்கப் 

பட்டிருப்பதாகத்தான் நான் இதகனப் பார்க்கின்யறன். 

உண்கமயியலயய இந்த வரவு தசலவுத்திட்டமானது, 

வரயவற்கத்தக்க ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டமாக இருக்கின்றது. 

காரைம் என்னதவன்றால், இந்த நாட்டியல வாழுகின்ற 

சிறுபான்கமச் சமூகங்களுக்தகன 7,000 மில்லியன் ரூபாய் நிதி 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தியல ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக் 

கின்றது. எனயவ, உள்நாட்டு உற்பத்திகய அதிகாித்து, எமது 

நாட்கட முன்யனற்றமகடந்த ஒரு நாடாக மாற்றுவதற்காகத் 

தயாாிக்கப்பட்டதுதான் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் எனக் 

கூறி, எனக்கு யநரத்கத ஒதுக்கித் தந்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்யறன்.  
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[ රු ඉෂද්  රහු(දන් (හතද] 



2021 ශනොවැ බර් 12 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු හර්ෂ  රදනකරු ද (න්ත්රීතු(ද කගද කරන්න. ඔබතු(දට 

විනදඩි 17ක කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 2.,1] 

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශබොශහො( සාාතුතිලයි, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක .  

ශහට-අක ද්:ද ශවනශකොට ශ  නනදධිපතිලතු(ද ප  ශවලද, ශ  

ආණ්ඩුව ප  ශවලද වසාර ශ:කක කදලය්  සා පූර්  ශවනවද. ශ  

රශට් නනතදව වි දල බලදශපොශරො තු ්් ක ත(යි ශ ෝඨද ය 

රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ්:ද නනදධිපතිලවරයද හැටියට ප  කශළේ , ශ  

ආණ්ඩුවට තුශනන් ශ:කක බලය්  ලබද දුන්ශන් . නමු , 

ආණ්ඩුව , නනදධිපතිලවරයද  බලයට සවිල්ලද අන්රුදු ශ:ක්  

සා පූර්  වන ශ  ශ(ොශහොත වන විට, ශ  රශට් කව:දව  

නනදධිපතිලවරශය් , ආණ්ඩුව්  විශේචනය ශනොකරපු අන්:(ට 

නනතදව ශ  ආණ්ඩුව , නනදධිපතිලවරයද  විශේචනය කරන්න 

පටන් අරශ න තිලශබනවද. ශ  ආණ්ඩුව, ශ  නනදධිපතිලවරයද ශ  

රටට සාදපය්  බවට ප ශවලද තිලශබනවද.    ැන නනතද විශරෝධ්ය 

ශ  ශවනශකොට :ැඩි ශලසා සවිල්ලද තිලශබනවද. ශහට දිනශේදී 

සා( ව නන බලශේ ය , ශ  ආණ්ඩුවට විරුද්ධ් න්යවක  පදර් ාව , 

ශ  ආණ්ඩුවට විරුද්ධ් නන (තය්  සතිල ශවලද තිලශබන ක සාද, 

අප  තල්වක කරශ න ශ  ආණ්ඩුවට විරුද්ධ්ව විශරෝධ්තදව්  

ශ න ්න්න ලේසාාතිලයි.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  වන විට ්( නන (තයට 

විරුද්ධ්ව කව:දකව  නැතිල ආකදරයට ආණ්ඩුශවන් වි දල 

(ර්:නය්  ්ල්ල ශවලද තිලශබන බව ඔබතු(ද  :න්නවද. නනතදව 

්කතුශවන ශ(වැක  අවසාාගදවකට ආණ්ඩුව්  ශ  විධියට :ැඩි 

ව ශයන්  ය ශවලද තිලශබන ආකදරය්  (( :ැකලද නැහැ. 

ශසාෞඛ්ය ් ශෂේරශේ ක ලධ්දරින්ට බලපේ  කරලද ශකොවිේ 

වසා් තශේ  ැටවකව්  ශපන්වදදීලද, ශ  ්කතුවී(ට විරුද්ධ්ව 

ශසාෞඛ්ය නීතිලමේතිල ශ නැල්ලද තිලශබනවද.   වදශේ(, පමන වය සාතිල 

අන්තශේ ඉ න් ශපොලීන්ශේ ඉහළ ක ලධ්දරින්ට :ැඩි ශලසා බලපේ  

කරලද තිලශබනවද. ශකොටින්( රීේශවො , අපට සාහශයෝ ය ලබද 

ශ:න ප්රදශද්ය ය සා ද (න්ත්රීවරුන්ශේ ශ වල්වලට  විඟල්ලද   

(න්ත්රීවරුන්ට බලපේ  කරලද තිලශබනවද, ශ  කටයු තට 

සා බන්ධ් ශවන්න ්පද රීයලද. අ: ්වැක  ත  වය්  සතිල ශවලද 

තිලශබනවද. හැ( ප්රදශද්ය ය සා ද (න්ත්රීවරශයමනශේ( ශ :රකට 

්වැක  ත  වය්  සතිලශවලද තිලශබනවද. ශ(න්න ශ  වදශේ 

 ැටවකව්  අ: තිලශබනවද. [බදධ්ද රීමේ(් ] තමුන්නදන්ශසාේලද 

රීයන්ශන් ශකොශහො(: ්වැක  ශ:ය්  න්ද්ධ් ශවලද නැහැ රීයලද? 

්ශහ( න  ශපොලීන්ය සසාදවි  දශණ්  විඟල්ලද ශ  විශරෝධ්තදව 

නතර කරන්න,  තහන  ක ශයෝ   න්න ස සාදහ කරන්ශන් සයි? 

නමු , අපි රීයන්න  සාතුව යි, ශබොශහෝ අධිකර  ඊට විරුද්ධ්ව 

ීරන්දු ලබදදීලද තිලශබන බව. ශ වදයින් අපි තව  ශධ්ර්යව  

ශවනවද.    ැන රීන්( ප්ර ානය්  නැහැ. තමුන්නදන්ශසාේලද 

කරන්න පුළුවන් ශ:ය්  කරන්න. තමුන්නදන්ශසාේලද ඔච්චර  ය 

ශ(ොක:? තමුන්නදන්ශසාේලදට පුළුවන් න   වද නතර කරන්න. අපි 

ඉතද ව ීමශ(න් රීයන්ශන්, ශ  ආණ්ඩුවට විරුද්ධ්ව සතිලශවලද 

තිලශබන නන(තය පද ලද නතර කරන්න බැහැ රීයලදයි.  ක 

පද ලද නතර කරන්න බැහැ.  ක පද ලද නතර කරන්න විධිය්  

නැහැ. ශ(ොක:, ශ  ශවනශකොට අපට වඩද තමුන්නදන්ශසාේලදශේ 

පැ ශතන් ත(යි ශ  ආණ්ඩුවට විශරෝධ්ය තිලශබන්ශන්. ඔන්න, 

ඔබතු(දට ්හද පැ ශ  ඉන්න පදර් ාවශයන්. ශ  ආණ්ඩුව 

සතුළත ඉ ශ න ඊට වඩද ශලොමන විශරෝධ්තදව්  තිලශබනවද. ශ  

වන විට අ: ආණ්ඩුවට විරුද්ධ්ව :ැවැන්ත රැල්ල්  සතිලශවලද 

තිලශබනවද. හැබැයි, "්ක රට් -්ක නීතිලය් " රීයලදයි බලයට 

ආශේ. "්ක රට් -්ක නීතිලය් " න  ශ  රශට් තිලශබන්ශන් (( 

ශ   ැන අහන්න කැ(ැතිලයි. පඬුවසාානුවරදී රදනය ස සාවය්  ඊශේ 

තිලබු ද.  කට ක ශරෝධ්දයන නීතිල බලපදන්ශන් නැද්:? 

තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ශපොශහොට්ව  ප් ෂශේ,- 

 

ගු  දයාසිරි ජයනසේකර මහයේතා ධබතික්, අත්යන්ත්ර නරදි හයේා 

නද්ශීය ඇඟලුම් නිෂනපාදන රාජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ேயயசகர - பத்திக், ககத்தறி துைிகள் 

மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராோங்க அகமச்சர்) 

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

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,- 

 
ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

(( ඔබතු(දශේ න( රීේශේ නැහැ. පඬුවසාානුවර රීයන්ශන් 

ඔබතු(දශේ න( ශනොශවයි ශන්. 

 
ගු දයාසිරි ජයනසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ேயயசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 රු (න්ත්රීතු(ක , ((යි  ක සා්විධ්දනය කශළේ.  කයි (( 

රීයන්ශන්. මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අපි රීන්( ශවලදවක   

කඨින ස සාවයට සාහ ද ව ශවන්න රීයලද රීන්( ශකශනමනට 

ආරදධ්නද කශළේ නැහැ. ඔන්න් සාාශේච්ඡදශවන් ආශේ. නමු  ශ  

තිලශබන සද්ශඝෝෂ වලට බසාාවලින් ශසානග ශ නැල්ලද ත(යි 

වැශේ කරන්න හ:න්ශන්.  කයි අපට තිලශබන ප්ර ානය. 

 
ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , කරු දකරලද (ශේ ශවලදව 

(ට ලබද ශ:න්න.  ක මේතිල ප්ර ානය්  ශනොශවයි. [බදධ්ද රීමේ(් ] 
තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ශපොශහොට්ව ශේ සා ශ ලන තිලයනශකොට 

ක ශරෝධ්දයන නීතිල නැහැ. තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ආණ්ඩුශේ ය  ය  

ස සාව තිලයනශකොට ක ශරෝධ්දයන නීතිල නැහැ.   ක සාද "්ක රට් 

-්ක නීතිලය් " ශනොශවයි තිලශබන්ශන්. ශ  ආණ්ඩුවට විරුද්ධ්ව 

නනතදව ්කතු ශවනශකොට, ආණ්ඩුවට විරුද්ධ්ව නනතදව ශ  

වදශේ ශපළ  ැශහනශකොට  වදට විරුද්ධ්ව තමුන්නදන්ශසාේලද   

කරන ශද් ඉතද( ලේනයි. අය වැය ශනොශවයි, අ: ශ  රශට් 

ප්රනදතන්රවද:ය නැතිල ශවනවද. ශ  රශට් ප්රනදතන්රවද:ය විනද  

කරන්න ත(යි :ැන් ශ  ස සාදහ කරන්ශන්. 

 
ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා ධනේවැල්, ිළත්තල, මැටි, ලී 

බඩු සහයේ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත ප්රවර්ධන රාජය අමාතයුරමා    
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர - பிரம்புகள், பித்தகள, 

மட்பாண்டங்கள், மரப்தபாருட்கள் மற்றும் கிராமியக் ககத் 

ததாைில் யமம்பாட்டு இராோங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan, 
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  රු හර්ෂ  රදනකරු ද 

(න්ත්රීතු(දශ න් (ද අහනවද, ඔබතු(ද නදතිලක කඨින (ශහෝසාා වය 

පව වනවදට විරුද්ධ්:, නැද්: රීයලද. නමු  ඔබතු(න්ලදට- 
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පදර්ලිශ න්තුව 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

අශන්  රු ස(තිලතු(ද, අශප් කඨින ස සාවශේ කඨින ශපරහැර 

අ: පදන්:ර හතරට (ශේ ශ :රට  සවිල්ලද ත(යි  වශේ. අපි 

කඨින ස සාවවලට විරුද්ධ් නැහැ. තමුන්නදන්ශසාේට වඩද ශලොමන 

ශබෞද්ධ්ශය්  ((. [බදධ්ද රීමේ(් ] අශන් යන්න, කේ  හන්ශන් 

නැතුව.   න් දට රදනය ස සාව න්ය   න් -  

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

(ශේ ශවලදව. 

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 ශවලදව අශපන්  න්න. [බදධ්ද රීමේ(් ] ශවලදව අශපන් 

අඩුකර  න්න.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  රු හර්ෂ  රදනකරු ද 

(න්ත්රීතු(දට (ද රීයන්න කැ(ැතිලයි,- [බදධ්ද රීමේ(් ] නැහැ, නැහැ. 

ක වැරදි කරන්න ඕනේ. ඔබතු(ද පදර්ලිශ න්තුව ශනො(ග යවනවද.  

  කඨින ස සාවය තිලබුශණ් අශප් දිසාාරි් කශේ.    ශ  මික සාාමන 

ත(යි  කට සවිල්ලද ිඟටිශේ. හැබැයි, අපි   මික සාාමන රැසාා කශළේ, 

ශකොවිේ ශබෝ කරන්න ශනොශවයි. [බදධ්ද රීමේ ] 

තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ප් ෂය ත(යි ගුරුවරු ශ නැල්ලද පදරට 

බසාාසාලද, සද්ශඝෝෂ  කරලද මික සාාමන (ර  යු ය සතිල කශළේ. 

පමන වය අන්රුද්ශද්( -හැ(:ද(- කශළේ  ක. මික සාාමන (රද  න්න 

කැ(තිල විප් ෂය් !  ක ත(යි ස ත ත  වය. ශවන ශ:ය්  

ශනොශවයි. මික සාාමන (රද  න්න හ:න්ශන්. 

 
ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

(ට (යි්  ්ක ශ:න්න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස(තිලතු(ද රීේවද ශවලදව ශ:න්න  රීයලද. 

 
ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

්ශහ( මේතිලය්  නැහැ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරි, ඔබතු(ද කගද කරන්න. 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ආණ්ඩු ප් ෂශේ ප්රධ්දන සා්විධ්දයකතු(ක , "්ක රට් -්ක 

නීතිලය් " නැහැ රීයන ්කයි (( රීයන්ශන්. [බදධ්ද රීමේ ] ආණ්ඩු 

ප් ෂයට ඕනේශකොට, ආණ්ඩු ප් ෂශේ ස සාව තිලයනශකොට 

ශකොශරෝනද හැශ:න්ශන් නැද්:? විප් ෂශේ ය  විශරෝධ්තදව්  

තිලශබනශකොට විතර:, ශකොශරෝනද හැශ:න්ශන්? සයි  ය? [බදධ්ද 

රීමේ ] සයි  ය? [බදධ්ද රීමේ ] සයි  ය? [බදධ්ද රීමේ ] 

තමුන්නදන්ශසාේලදට -ආණ්ඩු ප් ෂයට- ්ක නීතිලයමන , විප් ෂයට 

තව  නීතිලයමන  තිලශබන්න බැහැ. ඔබතු(න්ලද ලසාාසානට   

ස සාවය සා්විධ්දනය කළද; ශහො යි.   විධියට( විප් ෂයට  

අවසාාගදව ශ:න්න. ශ:බිඩි පිිබශවත්  අනු (නය කරන්න ්පද 

රීයන ්ක විතරයි අපි රීයන්ශන්. ආණ්ඩු ප් ෂශේ ප්රධ්දන 

සා්විධ්දයකතු(දටයි, ආණ්ඩු ප් ෂශේ අශන්  න්යවකශ:නදටයි 

ශ ක සිඟලද රිදිලද:,  ය ශවලද:, ශ(ොක්  ශවලද: රීයලද (ද 

:න්ශන් නැහැ.   ක සාද කරු දකරලද- 
  
ගු දයාසිරි ජයනසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ேயயசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 රු (න්ත්රීතු(ක , ශ(ශහේ සවි  සද්ශඝෝෂ  කර කර ඉන්ශන් 

නැතිලව ඔබතු(ද  ශහො  කඨින ස සාවය්  කරන්න.  

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

(න්ත්රීතු(ක , කඨින ස සාවය් :, නැද්: රීයන ්ක ශනොශවයි 

ප්ර ානය. ශ(තැන තිලශබන ප්ර ානය නනතදව ්් රැසාා ශවනවද:, 

නැද්: රීයන ්කයි. ස සාවශයන් ස සාවයට ශනොශවයි අවසාර 

ලබද ශ:න්ශන්. ඔබතු(ද නීතිලඥ (හ (ශය්  හැටියට    ැන මීට 

වැඩිය ශහො ට :න්නවද. තමුන්නදන්ශසාේලද(  ශන් රීේශේ අපට 

ශ වද රීයන්න රීයලද.  [බදධ්ද රීමේ ] ශ ක අය වැය ත(යි. 
[බදධ්ද රීමේ ] ශ  රශට් ප්රනදතන්රවද:යට තිලශබන ශලොමන 
ප්ර ානය් . ශ ක ප්රනදතන්රවද:යට තිලශබන ශලොමන ප්ර ානය් .   

ක සාද අපි ඉල්ලී(්  කරනවද, කරු දකරලද ශ  රශට් 

ප්රනදතන්රවද:ය තහන්රු කරන්න රීයලද.  ක ආණ්ඩු ප් ෂයට:, 

විප් ෂයට: රීයන ්ක ශනොශවයි.   න්යවකශ:නදට අවසාාගදව ලබද 

ශ:න්න රීයලද (( ශ  ශවලදශේ රීයනවද.  [බදධ්ද රීමේ ] 
ශබොරවක:, පසාා:? [බදධ්ද රීමේ ] හරි, හරි. මූලදසානදරූඪ  රු 
(න්ත්රීතු(ක , ශ  ශේලදශේ ආණ්ඩු ප් ෂශේ (න්ත්රීවරු ඉතද 

සනන්දුශවන් ශ  විවද:යට ්කතු ශවලද තිලශබනවද. [බදධ්ද රීමේ ]  

 
ගු ධආචාර්ය  සුනර්න්  රාඝවන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுயரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Hon. Member, please speak about the Budget that has 
been presented, not about other things. We have - 
[Interruption] The Hon. Minister is here. 
 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

Hon. Member, this is my turn to speak. I will speak 
on the topic that I prefer, not according to your 
preference.  

Going back to the point, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , 

ශ  රශට් ආර්ථිකය ශ(ශහයවනශකොට ප්රධ්දන ව ශයන් ආණ්ඩු 

ප් ෂශේ තර්කය වන්ශන්, ශකොවිේ වසා් තය ක සාද ත(යි  

ආර්ථික අර්බු:ය්  සතිල ශවලද තිලශබන්ශන් රීයන ්ක. ශකොවිේ 
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ප්ර ානය ක සාද ආර්ථික අර්බු:ය්  සතිල ශවන ්ක  ැන රීන්( 

විවද:ය්  නැහැ. ශ  රශට් විතර්  ශනොශවයි, ශලෝකශේ අශන්  

රටවල  ශකොවිේ වසා් තය ක සාද ආර්ථිකයට බලපේ(්   න් ද. 

නමු  ශ  ආණ්ඩුශේ ආර්ථික කළ(නදකර ශේ තිලබුණු  ැටවකව 

ක සාද, ක න් ආකදරශයන් කළ(නදකර ය ශනොරීමේ( ක සාද ත(යි 

අ:  ශ(වැක  අර්බු: ත  වය්   සතිල ශවලද තිලශබන්ශන්. 

ඔබතු(න්ලද :න්නවද, ශ  ශවනශකොට ශලොමන  ය්  සාැකය්  සතිල 

ශවලද තිලශබනවද, ලබන සාතිලය ශවනශකොට ශපෙල්, ඩීසාල්, 

භූමිශතල්  තිලශයයි: නැද්: රීයන ්ක පිිබබ ව. අපට ආර්චි ශවලද 

තිලශබනවද, ඉතිලහදසාශේ කව:දව  ශනොවූ ආකදරයට වි දල ිඟගය්  

සතිල ශවනවද රීයලද. ශබොර ශතල් අවසාන් ශවලද, ශබොර ශතල් 

ආනයනය රීමේ ශ   ැටවකව්  තිලශබනවදය  රීයනවද.   

අ(දතයවරයද ප්රකද  කළද, (දසායක ප(  කදලයකට ප( ්  

තිලශබනවද රීයලද. ්තු(ද ප්රකද ය කරලද :ැන් න  (දසාය ඉවර 

ශවලද. :ැන් අර්බු: ත  වය්  තිලශබනවද. අ: න්ශ(න්තිල ටික 

නැහැ. ශ  ආණ්ඩු ප් ෂශේ අ(දතයවරු රීයනවද, න්ශ(න්තිල 

ශපෝලි  ්නතුරු අපි බලදශ න ිඟටියද රීයලද. අපි ශ(ොනවද 

කරන්න:? න්ශ(න්තිල ශපෝලි( තව( තිලශබනවද. අ: ඉදිරීමේ  

් ශෂේරය නැතිල ශවලද.     විතර්  ශනොශවයි. තව(  ේසාා 

න්ලින්ඩරය්   න්න ශපෝලි වල ඉන්න ශවලද තිලශබනවද. රීරිපිටි 

පැකට් ්ශ්  ප්ර ානය තිලශබනවද.   ප්ර ාන විසාිනලද නැහැ. ශ  අය 

වැශයන් අශප් රශට් ජීව  ශවන නනතදවශේ ප්ර ානවලට විසාුම  

ලැබිලද තිලශබනවද:, නැද්: රීයන ්ක ශලොමන ප්ර ානය් . පමන වය 

වසාර ශ:ක සතුළත ජීවන විය:( තුන්හතර ගු යරීන් වැඩි ශවලද 

තිලශබන බව ඔබතු(න්ලද :න්නවද. සාේ(  දණ්ඩයක හද ශසාේවදවක 

මිල   න් ශ:තුන් ගු යරීන් වැඩි ශවලද තිලශබනවද. ශ:තුන් 

ගු යරීන් වැඩි න්ණු ජීවන විය:ශ  බරට ය  සාහනය්  ලබද 

ශ:න්න ශ  අය වැශයන් කටයුතු කරලද තිලශබනවද:? නැහැ. අපි 

්:ද රුපියල් 10,000රීන් - න්යයට 106රීන් - රනශේ 

ශසාේවකයන්ශේ වැව ප් වැඩි කළද. 

නමු , ශ  ශවනශකොට   ප්ර(ද ය  (දි  ශවලද තිලශබනවද. 

ශ  රශට් ශපෞද් ලික අ් ශේ සාහ රනශේ න්යවක ශසාේවකයන් 

බලදශපොශරො තු න් ද ය  මු:ල්  ත(දශේ වැව ප ට වැඩි ශවයි 

රීයලද. අපි සාතුව  ශවනවද ගුරුවරුන්ශේ ප්ර ානයට (ැදිහ   ශවලද 

මු:ල් ප්ර(ද ය්  ශවන් රීමේ( පිිබබ ව.  ගුරුවරු ශ(ප(  

කදලය්  ්ිබයට බිඟන්ශන් නැතුව ිඟටිශේ අශප් කදලශේ ලබද 

දුන්න රුපියල් 10,000 ක සාදයි.   රුපියල් 10,000 විතර්  

ශනොශවයි, අපි 2019 වර්ෂශේදී තව  රුපියල් 2,200්  ලබද 

දුන්නද.   අය ශ :ර ශ ක යන වැව ප න්යයට 106රීන් වැඩි කළද. 

 ක ිඟන්:ද ත(යි   අය ශ(ච්චර කදලය්  පදරට බිඟන්ශන් නැතිලව 

ිඟටිශේ. හැබැයි, ගුරුවරුන්ශේ ප්ර ානය ය  ආකදරශයන් 

විසාුම දට, සා(සාාත ශසාමන රනශේ ශසාේවකයන්ශේ වැව පට ශ(ොක් : 

ශවන්ශන්? අ: සාද(දනය රනශේ ශසාේවකශයමනශේ වැව ශපන් ජීව  

ශවන්න බැරි (ට්ට(කට ප  ශවලද තිලශබනවද.  කයි යගදර්ගය.   

ක සාද විශ ේෂශයන්( (( ශ  ශවලදශේදී, ශ  ජීවන විය:(ට 

විසාුම(්  ලබද ශ:න්න රීයද ඉල්ලද න්ටිනවද. [බදධ්ද රීමේ(් ]  
(ශ න් ශනොශවයි මූලදසානශයන් ඉල්ලන්න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු  දමිණී ශලොමනශේ ස(තිලතු(ද. 

 
ගු ගාමිණී නලොකුනප මහයේතා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குயக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

 රු (න්ත්රීතු(ක , කදර දව්  අහන්න ශපොේඩ්  ඉඩ ශ:න්න 

රීයලදයි ඉල්වකශේ. 

:ැන් ඔබතු(ද පඩි  ැන රීයනවද. තමුන්නදන්ශසාේලද අධිකර  

් ශෂේරයට වි දල වරප්රසාද: දුන්නද. සයි රදනය ශසාේවයට  ක 

දුන්ශන් නැ ශ ? තමුන්නදන්ශසාේලදශේ කදලශේ අධිකර  

් ශෂේරශේ ක ලධ්දරින්ට වරප්රසාද: වි දල ප්ර(ද ය්  දුන්නද, State 

Counselsලද වදශේ න්යවකශ:නදට( දුන්නද. සයි  වද රදනය 

ශසාේවයට දුන්ශන් නැ ශ ? රදනය ශසාේවශේ විධ්දයක ක ලධ්දරින්- 

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

 රු ස(තිලතු(ක , (( අ:හසාා ප්රකද  කශළේ අපි සා(සාාතය්  

හැටියට රනශේ ශසාේවකයන් න්යවකශ:නදශේ( වැව ප න්යයට 

106රීන් වැඩි කළ බවයි. ්වැක  ශ:ය්  ඉතිලහදසාශේ කව:දව  

කරලද තිලබුශණ් නැහැ. මූලික වැව පට ්ප(  මු:ල්  වැඩි රීමේ( 

කව:දව  න්දු ශවලද නැහැ.  ක  ගුරුවරුන්ට ප( ්  ශනොශවයි, 

හැශ(ෝට( ලැබු ද. සා(සාාත රනශේ ශසාේවකයන්ට   වැව ප 

ලැබු ද. කරු දකරලද (( ශ  ශවලදශේ තමුන්නදන්ශසාේලදශ න් 

ඉල්ලී(්  කරනවද,   විධිශේ ශ:ය්  කරන්න රීයලද. [බදධ්ද 
රීමේ ]  (( රීයන්ශන් ්ච්චරයි.  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද  ශ   රු 
සා දශේ ඉන්නවද. ගුරුවරුන්ශේ වැව ප් වැඩි වී( ශහො යි; සාාතුතිලයි. 

   ැන විවද:ය්  නැහැ. (ශේ ශයෝනනදව, සා(සාාත රනශේ 

ශසාේවකයන්ට ශ  වැඩිවී( කරන්න රීයන ්කයි. ශ(ොක:,   අය 

අ: ්:දට වඩද අ(දරු ත  වයකයි ඉන්ශන්. ස තට( 2012 

ඉ ලද 2019 වනතුරු  දණ්ඩ මිල   න් ඉහළ  විඟන් තිලබුශණ් 

නැහැ. ස තට( මිල   න් අඩු ශවලදයි තිලබුශණ්. ඉන්ධ්න මිල 

  න් අඩු  ශවලදයි තිලබුශණ්,  ේසාා මිල   න් අඩු ශවලදයි 

තිලබුශණ්. 2019 ඉ ලද, විශ ේෂශයන් පමන වය අන්රුදු තුන සතුළත 

 දණ්ඩ මිල   න් :ැවැන්ත ශලසා ඉහළ යේ(්  න්දු ශවලද 

තිලශබනවද.  කයි යගදර්ගය. තමුන්නදන්ශසාේලද  ක පිිබ න්නවද 

න  පිිබ න්න, නැ න  පිිබ න්න ්පද.  ක  අශප් වැරැද්: 

ක සාද රීයන්න පුළුවන්.   ශකශසාේ ශවත , (( මු:ල් 

අ(දතයතු(දශ න් ඉල්ලී(්  කරනවද, සා(සාාත රදනය ශසාේවයට(   

අවසාාගදව ලබද ශ:න්න රීයලද.  

අ: තමුන්නදන්ශසාේලද (ැදිහ  ශවන්න ඕනේ ප්රධ්දන( ශද් 

ත(යි, ශ  අය වැශයන් බලදශපොශරො තු ශවන ප්රධ්දන( ශද් ත(යි, 

ශ  රශට් නනතදව ජීව  කරවී(.   අයට ජීව වී(  ැටවකව්  

ශවලද තිලශබනවද. ඔබතු(න්ලද :න්නවද අ: අ (ලද ත(න්ශේ 

:රුවන් ්් ක න්යදිවි නසාද  න්නද ස සාදහයක ශයශ:න බව.   

ශවන ශ(ොක් ව  ක සාද ශනොශවයි ජිව  ශවන්න බැරික( ක සාද.  

[බදධ්ද රීමේ ]  

 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා    
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera ) 

හරි. (( :න්ශන් නැහැ, ඔබතු(ද රීයනවද න්යයට 106රීන් 

රදනය ශසාේවකයන්ශේ වැව ප් වැඩි කළද රීයලද. (( :න්ශන් නැහැ 

ඔය :ර් ක ශකොශහො(: රීයන ්ක. [බදධ්ද රීමේ ] නමු , අපි 
රීයමුශකෝ න්යයට 106රීන් වැඩි කළද රීයලද. ්ශහ( න  සයි 

තැපැල් ඡන්:වලින් පැරදුශණ්? [බදධ්ද රීමේ ]  

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , :න්ශන් නැතිලක(ට (ට 

ශ(ොළය ශ:න්න බැහැශන්.  ශ(ොළය ශ:න්න බැහැශන්. [බදධ්ද 
රීමේ(් ]  හරි, හරි. (ට රීයන්න පුළුවන්. ශනොන්සාාටන් ප්රනදන්දු 
ස(තිලතු(දශ න් හරි අහ න්න, ශකොශහො(: රීයලද. ඔබතු(ද 

ශපොේඩ්  රීයලද ශ:න්න. [බදධ්ද රීමේ(් ]  කශන් රීයන්ශන්, 
(ශේ ශේලදව  න්න ්පද, ඔබතු(ද ශවන( රීයලද ශ:න්න. 

483 484 



පදර්ලිශ න්තුව 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු (න්ත්රීතු(ද (ශේ න( රීේවද. (( හර්ෂ  රදනකරු ද 

(න්ත්රීතු(දශ න් අහන්ශන් ඔබතු(න්ලද පඩි වැඩි කළද රීේවදශන්. 

   තැපැල් ඡන්: පරද:යිශන්? 

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

 ක හරි.  හැටනව ල් ෂය්  තමුන්නදන්ශසාේලදට ඡන්:ය 

දුන්නද. හැබැයි,   හැටනව ල් ෂශයන් හැට ල් ෂය්  ශ  

ශවනශකොට නැතිල ශවලද.  කයි ස ත.  

තමුන්නදන්ශසාේලද :න්නවද ශන්, ශකොශහො(: ඡන්:ය   ශ  

රීයලද. හැටනව ල් ෂය්  නනතදව රැවව  ද.   නනතදව :ැන් 

පිිබ න්නවද  රැවව  ද රීයලද. නදතිලවද:ය අන්සාාසාලද,  ආ  වද:ය 

අන්සාාසාලද, ශබෝ බ  හලද, නයි ශපන්නලද-[බදධ්ද රීමේ(් ] Dr. 

Shafi ිඟටිශේ තමුන්නදන්ශසාේ ක ශයෝනනය කරන ප්රශද් ශේ 

ඉසාාපිරිතදලශේ ශන්,  රු ශනොන්සාාටන්  ප්රනදන්දු ස(තිලතු(ක . ව  

සාැ ක , ව  ශපතිල, ව  ශකො තු  තිලශයනවද රීේවද ශන්,  රු 

ස(තිලතු(ක . :ැන් ශකෝ, Dr. Shafi? :ැන් ශකෝ? :ැන්   කට්ටියට( 

බබදලද හ බ ශවලද සතිල. :ැන්    ැන රීයලද කේ  හපු 

ශනෝනලද  නැහැ.   ශවලදශේ ලසාාසානට  ක  කළද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු (න්ත්රීතු(ක , :ැන් කගදව අවසාන් කරන්න 

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (ට තව විනදඩි ශ:ක, තුනක 

කදලය්  ශ:න්න.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අ(තරව විනදඩි ්කහ(දර්  ඔබතු(දට දුන්නද. 

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , විප් ෂයට ශවන් කර තිලශබන 

කදලශයන් විනදඩි ශ:ක්  (ට ලබද ශ:යි. [බදධ්ද රීමේ(් ]  රු 
ශනොන්සාාටන් ප්රනදන්දු ස(තිලතු(ක , ඔබතු(ද   විනදඩි 2්  ශ:නවද 

රීේවද ශන්.    අවසාාගදව ශ:න්න.   රු ප්රසාන්න ර වීර රදනය 

ස(තිලතු(ද අහපු ප්ර ානයට ස තරය "ඔේ. තැපැල් ඡන්:වලින් 

පරදනය න් ද" රීයන ්කයි.    ැන විවද:ය්  නැහැ. නමු , (( 

ශ  කදර දව්  රීයන්න කැ(ැතිලයි.  තමුන්නදන්ශසාේලද ශ(වර අය 

වැශයන් ගුරුවරුන්ශේ වැව ප් වැඩි කළද. ඔය ශකොච්චර වැඩි 

කළ , මික සාාමනන්ට ජීව  ශවන්න අ(දරු ත  වය්  තිලශබන 

ක සාද ඊළග (ැතිලවර ශේදී තමුන්නදන්ශසාේලද තැපැල් ඡන්:වලින් 

පරදනය ශවනවද රීයලද (ට න්යයට න්යය්  වි ාවදසායි. අපි ත(යි 

ඊළග (ැතිලවර ශේදී නයග්රහ ය කරන්ශන්. [බදධ්ද රීමේ ]  

 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
හීශනන් ත(යි. 

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

(( වි ාවදසා කරනවද, නයග්රහ ය කරයි රීයලද. [බදධ්ද රීමේ ] 
හීශනන් හරි (( වි ාවදසා කරනවද. ශ  යන විධියට ශ  රශට් 

නනතදවට ජීව  ශවන්න බැරි (ට්ට(ට යනවද. ්( ක සාද අපි ශ  

කරන විශේචනශයන් තමුන්නදන්ශසාේලද වැරැදි ක වැරැදි කර න්න. 

ශ(ොක:, අපිට බලදශපොශරො තුව්  නැහැ, ශහට අක ද්:ද ආණ්ඩු 

බලය  න්නව  ශවන  ශ:ය්  කරන්නව .   සා හද 

(ැතිලවර ය්  තිලශබනවද. තමුන්නදන්ශසාේලද ශහො ට කළද රීයලද 

නනතදව ිඟතනවද න , "(( ත(යි ශහො ට( කශළේ" රීයන ්ක 

හරියි රීයලද නනතදව ිඟතනවද න  තමුන්නදන්ශසාේලදට නනතදව 

ඡන්:ය ශ:යි. අපි  ැන වි ාවදසාය්  තිලශබනවද න  අපට ඡන්:ය 

ශ:යි.  ක රශට් ප්රනදතන්රවද:ය. ශ  ශවලදශේ (( 

තමුන්නදන්ශසාේලදශ න් ඉල්ලද න්ටින්ශන් - 

 

ගු ධආචාර්ය  සුනර්න්  රාඝවන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுயரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Sir, I rise to a point of Order.  
  

Hon. Member, do not waste time. We are debating the 
important National Budget. Now, you mentioned about 
Dr. Shafi. What has Dr. Shafi got to do with this?- 
[Interruption.] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු හර්ෂ  රදනකරු ද (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(ද කගද කරන්න.  

 

ගු හයේර්ෂණ රාජකුණා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ைன ராேகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

Thank you, Hon. Presiding Member.  

 රු ශනොන්සාාටන් ප්රනදන්දු ස(තිලතු(ක , අපි රීයන්ශන් 

ශ කයි. ආණ්ඩු ප් ෂශේ ඔබතු(න්ලදට ඡන්:ය ශ:න්න , අපට 

ඡන්:ය ශ:න්න , කදට ඡන්:ය ශ:න්න  ශ  රශට් 

ප්රනදතන්රවද:ය තිලශයන්න ඕනේ. ආණ්ඩු ප් ෂයට සාහ විප් ෂයට 

ශද් පදලනය කරන්න , නනතදවශේ  නනතද (තයට  ක :හසා 

තිලශයන්න ඕනේ. ආණ්ඩු ප් ෂශයන් ය  ය  ස සාව  සා්විධ්දනය 

කරනශකොට ඔබතු(න්ලදට ක ශරෝධ්දයන නීතිල මේතිල අ:දළ ශවන්ශන් 

නැ න ,   ශසාෞඛ්ය නීතිල මේතිල අ:දළ ශවන්ශන් නැ න  

විප් ෂශේ ය  විශරෝධ්තදව්  ශහෝ ය  ස සාවය්  

පැවැ ශවද්දී    ආකදරයට( ක්රියද (ක ශවන්න ඕනේ. 

ශපොශහොට්ව  ප් ෂශේ සා ශ ලනය තමුන්නදන්ශසාේලදට රීන්( 

 ැටවකව්  නැතුව කරන්න පුළුවන් න් ද. ඊළගට, ඊශේ දිනශේ  

අතිල රු නනදධිපතිලතු(දශේ ප්රධ්දන වශයන් රදනය ස සාවය්  

පැවැ න් ද.   ස සාව කරන්න පුළුවන් න  අපට    අවසාාගදව 

ශ:න්න ඕනේ. අපට ආර්චිය්  තිලශබනවද, ශහට අක ද්:ද වනශකොට 

අනුරදධ්පුර නනදධිපතිල (න්දිරශේ  ස සාව රීිඟපය්  

පැවැ ශවනවද  රීයලද. සපන්දින සාද:ය්  තිලශයනවදවක. ඊට 

අ(තරව ශ  ආණ්ඩුවට වර්ෂ ශ:ක්  සා පූර්  වී( ක මි ශතන් 

සාද:ය්  පැවැ ශවනවදවක.  වද කරන්න. රීන්  ැටවකව්  නැහැ.  

නනදධිපතිලතු(දශේ, අ (ැතිලතු(දශේ   ස සාව පැවැ වී(  ැන 

රීන්  ැටවකව්  නැහැ. තමුන්නදන්ශසාේලද ශසාෞඛ්ය නීතිල මේතිල 

ආර් ෂද කරශ න  වද  කරන්න.    ැන විවද:ය්  නැහැ.  රු 

ස(තිලතු(ක , ්ශහ( ස සාවය්  තිලශයනවද ශන්:? ක(්  නැහැ,   

 ස සාව පව වන්න. නමු    අවසාාගදව( විප් ෂයට  ලබද 

ශ:න්න ඕනේ; අශන්  ශද් පදලන ප් ෂවලට  ලබද ශ:න්න 

485 486 
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ඕනේ.  වද (ර්:නය කරන්න ්පද.  වද (ර්:නය කරන්න යන ්ක 

ත(යි ශ(තැන තිලශයන  ැටවකව.  තමුන්නදන්ශසාේලදට සාහ අපි 

හැශ(ෝට( ජීව  ශවන්න පුළුවන් රට්  ක ර්(ද ය රීමේ(යි ශ  

ස තමේතර පදර්ලිශ න්තුශේ ව ීම(. ්ශහ( නැතුව අන් අය 

පද ලද සා:දකදලිකව බලශේ ඉන්න, සා:දකදලිකව ශද් පදලනය 

කරන්න, සා:දකදලිකව  කදධිපතිලවද:ය්  ශ නයන්න කටයුතු 

රීමේ( මනදුමන නැහැ.  ශ(ොක:, 2012ට කලින් ශ  රට පදලනය කශළේ 

ශකොශහො(: රීයන කදර ය   ්් ක අපට  ශපොඩි  ය් , 

සාැකය්  තිලශබනවද ශන්.  (දධ්ය ආයතනවලට, (දධ්යශේදීන්ට  

ශවච්ච ශද්වල් පිිබබ ව ශ  රශට් පුරවැන්යන් හැටියට අපට  

 ැටවකව්  තිලශබනවද.  

අපි ්වැක  ත  වය්  නැවත ලබද ශ:න්න අව ය නැහැ.  ක 

ශ  රටට ඉතද අුමරු යු ය් ;  කළු පැල්ල(් .   ක සාද අපට GSP 

Plus සාහනදධ්දරය නැතිල න් ද,  නදතයන්තර ව ශයන්  ැටවක සතිල 

න් ද. [බදධ්ද රීමේ(් ] 2012ට කලින් ශවච්ච ශද් (( රීයන්ශන්. 
 ක ක සාද තමුන්නදන්ශසාේලද- [බදධ්ද රීමේ(් ]  රු ස(තිලතු(ක , ිඟර 
ශ වල්වල :දපු අය  ැන  (ට රීයන්න පුළුවන්. අ: හැ(:ද( 

ක ශ:ොසාා ශකොට ක :හසාා වන ්කශන් ශවන්ශන්. අ: සසාදවිය් , 

සසාදවිය්   දශන් ක ශ:ොසාා ශකොට ක :හසාා ශවනවද.  නීතිලපතිල 

ශ:පදර්තශ න්තුශවන් ශචෝ:නද ලැබූ අය  අ: ක ශ:ොසාා ශකොට 

ක :හසාා ශවනවද, අල්ලසාා ශහෝ රසෂ  ශචෝ:නද වි(ර් න 

ශකොමිසාශ(න් ශචෝ:නද ලැබූ අය  ක ශ:ොසාා ශකොට ක :හසාා 

ශවනවද. ශ ක ශකොතැක න් ශහෝ නතර ශවන්න ඕනේ. 

විශ ේෂශයන්( "්ක රට් , ්ක නීතිලය් "  හැටියට කටයුතු 

කරශ න යනවද න  හැශ(ෝට( සා( අවසාාගද ලබද ශ:න්න 

අව යයි. අපි (ර්:නයට විරුද්ධ්ව ශපනී න්ටිනවද. ශ  රශට් 

නනතදව පද ලද, (ර්:නය කරලද රට ඉදිරියට ශ නයන්න බැහැ. 

 ශකන් ශ  ආණ්ඩුවට විරුද්ධ්ව ්න රැල්ල තව තව  වැඩි 

ශවනවද මිසා අඩු වී(්  ශවන්ශන් නැහැ. ((  ක වි ාවදසාශයන් 

රීයනවද.  කදධිපතිල වියරුවට විරුද්ධ්ව ශපනී න්ටින්ශන් නන 

(තයයි, නන අර ළයයි රීයන ්කට ශලෝකශේ අ :ැීම  

තිලශබනවද. ්( ක සාද තමුන්නදන්ශසාේලද නන (තයට විරුද්ධ්ව ශපනී 

න්ටින්න ්පද.  

(( මීට වඩද දීර්ඝ ව ශයන් කගද කරන්ශන් නැහැ. ශබොශහො( 

සාාතුතිලයි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  රු විජිත ශේරුශ ොඩ රදනය අ(දතයතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 

10ක කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 2.26] 

 

ගු විජිත නේුනගොඩ මහයේතා ධදහයේම් පාසැල්,  ිළරිනවන් හයේා 

ිමක්ෂූ අධයාපන රාජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு விேித யபருதகாட - அறதநறிப் பாடசாகலகள், 

பிாியவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராோங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , 2022 වර්ෂය සා හද ඉදිරිප  

කරන ල: අය වැය ශල්ඛ්නය පිිබබ ව ආණ්ඩු ප් ෂය සාහ 

විප් ෂය අ:හසාා ඉදිරිප  කරන අවසාාගදශේ (ට  කගද කරන්න 

අවසාාගදව ලබද දී( පිිබබ ව ඔබතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවනවද. 

ශබොශහෝ ශවලදවට විප් ෂය අය වැය සා බන්ධ්ශයන් 

බිල්ශල්  :රීනවද.  මු:ල් අ(දතය  රු බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද 

ශ  රශට් ත  වය -වදතදවර ය- ශහොිනන් අවශබෝධ් කරශ න, 

ඉතද සා්ය(යරීන්, අනද ත :ැ් (්  සතිලව, විචදරය ලි හද 

ප්රදශයෝ වක අය වැය්  ඉදිරිප  කර තිලශබනවද. වැව ප් වැඩි කරන, 

බඩු මිල අඩු කරන න්ල්ලර අය වැය්  ත(යි විප් ෂය ක තර 

අශප්් ෂද කරන්ශන්. හැබැයි, වසා් ත ත  වයකට, සාාවද දවික 

වයසානයකට ශලෝකශේ අශනමන  න්යවක රටවල් වදශේ( ශ  

රට  මුහු  දී තිලශබන අවසාාගදවක ්යින් ශ  රශට් නනතදවශේ 

වටිනද ජීවිත ආර් ෂද කරශ න, ශ  රශට් නන ජීවිත ශ ොඩ 

නගන්නට අව ය ශයෝනනද සතුළ  අය වැය්  ත(යි  රු මු:ල් 

අ(දතයතු(ද 2022 වර්ෂය ශවනුශවන් ඉදිරිප  කශළේ. 

  වදශේ( ශ  අය වැය සාේ( සා(දන ීරරුව් (,  සාේ( සා(දන 

සාාගරය් ( සාාපර්  වන විධියට, මුළු රට( වැල   න්නද විධියට, 

අනද ත :ැ් (්  සාිඟතව ඉදිරිප  කළ අය වැය් . ඉපශ:න්න 

න්ටින බිලි දශේ න්ට ජීවිතශේ සාැ ේ සා(ය ශ වන ශනයෂාඨ 

පුරවැන්යද :් වද , පදසාල් යන :රුවදශේ න්ට, අනද තයට 

:රුවදශේ ජීවිතය හැඩ  සාාවන ගුරු විදුහල්පතිලවරු :් වද  ශ  

අය වැශයන් විශ ේෂ අවධ්දනය ශයොමු කර තිලශබනවද.   විතර්  

ශනොශවයි. සාද(දනය නනතදවට ප්රවදහන පහමනක  සාලසාන රි ශරෝ: 

රග ිඟමියදශේ න්ට සාමූහ ව ශයන් (ඟී ප්රවදහන පහමනක  සාලසාන 

ශපෞද් ලික බසාා රග ිඟමියද :් වද  අවධ්දනය ශයොමු කර 

තිලශබනවද.  විශ ේෂ අව යතද සාිඟත පුද් ලයදශේ න්ට අතුරු:න් වූ 

පුද් ලයන්ශේ පන්ල්වල මනබසාදධ්නය සා බන්ධ්ශයනු  අවධ්දනය 

ශයොමු කළ අය වැය් . ්ක පැ තරීන් ශ  රශට් ක ෂාපද:නය මුල් 

කර    ආර්ථිකය්  ශ ොඩ නගන්නට, අපනයනය ප්රවර්ධ්නය 

කරන ආර්ථිකය්  ශ ොඩ නගන්නට අව ය මූලික ප:න( ශ  අය 

වැශයන් :(ද තිලශබනවද. 

 ෘහ කර්(දන්තශේ ශයදී න්ටින කදන්තදවන්, මනළු හද (ධ්ය( 

පරි(ද  කර්(දන්තකරුවන්, ග්රදමීය (ට්ටශ  සාාවය්රැරීයද කරන 

අය, විශ ේෂශයන්( ශප:ශර්රුවන්, වඩු කදර්මිකයන්, 

පින්තදරුකරුවන්, නලනළ සාවි කරන්නන්, විදුලි කදර්මිකයන් 

වදශේ(  රදේ වැක  සාාවය්රැරීයද ආයතන පව වද ශ න යන අය, 

වින්තුරු (ල් ක ෂාපද:කයන්, වින්තුරු ( සාය ක ෂාපද:කයන්, න් ( 

ශවශළ  සාැල් පව වද ශ න යන්නන්, ්ළවවක ශවශළන්:න්, 

පලතුරු ශවශළන්:න්, ස සාව  දණ්ඩ සාපයන්නන් ආදි ව ශයන් 

ශ(ීම ශනොීම සාේ( ් ශෂේරය් ( ආවර ය වන විධියට   අයශේ 

ජීවශනෝපදය සා්වර්ධ්නය රීමේ( සා හද අවධ්දනය ශයොමු කළ අය 

වැය්  ත(යි ශ(ය. අශප්  රු හර්ෂ  රදනකරු ද (න්ත්රීතු(ද 

ශබොශහො( ඕනේකමින් ශ  සා බන්ධ්ව අවධ්දනය ශයොමු කළ බව්  

(ද දුව වද.  

ශ  අය වැය තුිබන් සාේ( ග්රද( ක ලධ්දරි වසා(කට( රුපියල් 

මිලියන තුන්  ඍජුව( ශවන් කර තිලශබනවද. පළද  පදලන 

ශකොට්ඨදසායකට රුපියල් මිලියන හතර්  බැ වන් ශවන් කර 

තිලශබනවද, ඊළග අන්රුද්ශද් න්ට.   වදශේ(, සා බන්ධීකර  

කමිව  සා දපතිලවරයමන සා හද ත( ශකොට්ඨදසාය සා්වර්ධ්නය 

කරන්න මු:ල් ශවන් කර තිලශබනවද. යටිතල පහමනක  

සා්වර්ධ්නයට විතර්  ශනොශවයි, ජීවශනෝපදය සා්වර්ධ්නයට , 

තිලරසාර පරිසාර සා්වර්ධ්නයට , සා(දන ශු සාදධ්නයට , සා(දන 

සා්වර්ධ්නයට  වි දල ව ශයන් මු:ල් ශවන් කළ අය වැය් , 

ශ ක.   ක සාද ශ  රශට් නනතදවශේ ජීවන ත  වය සසාසාා 

කරන්නට, ඔන්න්ශේ ජීවශනෝපදය (දර්  න්වදලන්නට වදශේ( 

අපනයන ආර්ථිකය දියුණු කරන්නට අව ය වැඩ පිිබශවළ ත(යි 

ශ  අය වැය තුිබන් ක ර්(ද ය කර තිලශබන්ශන්.  

විප් ෂය ශ  අය වැය ශයෝනනද දිහද (තුපිටින් බලද කගද 

කළ  ශ  පිිබබ ව  ැඹුරට කල්පනද කශළො  ශ වද  ැන ක ය( 

විධියට විග්රහ කරන්න අපට පුළුවන්.  
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පදර්ලිශ න්තුව 

විශ ේෂශයන්( ශකොවිේ වසා් තය ශහේතුශවන් දිිබුම 
නනතදවශේ ආ:දය  (දර් වල අඩුවී(්  වූ ක සාද ඔන්න් ය  
අපහමනතදවකට ප  න්ණු බව :රීන්නට ලැශබනවද. දිිබුම 
නනතදවට විතර්  ශනොශවයි, සාාවය්රැරීයදවල ක යුතු 
ක ෂාපද:කයන්ට, මනළු හද (ධ්ය( පරි(ද  කර්(දන්තකරුවන්ට හද 
වයදපදරිකයන්ට  ශ  ත  වය බලපේවද. ශ  ක සාද ර(දනුූලලව 
පියවශරන් පියවර   අයශේ ආර්ථික  ් තිලය දියුණු කරන්නට 
අව ය වැඩ පිිබශවළ ශ  අය වැශයන් සාකසාා කර දී තිලශබනවද. 
දිිබුම නනතදවට සාහන සාැලසී( සා හද සාහන (ල්ල්  ලබද දී(ට 
රුපියල් ශකෝටි 1,200්  ශවන් කර තිලශබනවද . ශ වද ත(යි බි  
(ට්(ට ප්රතිලලද   ලද යන වැඩ පිිබශවළ.  අශප්  රු බැන්ල් 
රදනප් ෂ අ(දතයතු(ද අය වැය කගදශේදී සා හන් කළද, (දළුශව්  
අල්ලද ශ:නවදට වඩද, බිලි පි ත්  දී( වැ:   රීයලද. ශ ක 
සා(දන වි:යදඥශය්  සා හන් කළ ඉතද වටිනද ආප්ශතෝපශද් ය් . 
  ක සාද මුලින්( දිිබුම නනතදවට අව ය සාහන සාලසාද   අයශේ 
ජීව  වීශ  අයිතිලය තහන්රු කරන්න අපි බලදශපොශරො තු ශවනවද.  

අපි :න්නවද, වසාර 22්  ප(  කදලය්  විසා ද  න්න බැරිව 
තිලබූ ශ  රශට් ගුරු-විදුහල්පතිලවරුන්ශේ වැව ප් විෂ(තදව  ැන.   
අය දින 102්  සද්ශඝෝෂ  කළද. ආණ්ඩුව ක රන්තරශයන් රීේවද, 
  අයශේ වැව ප් විෂ(තදව ඉව  කරනවද රීයලද. හැබැයි, 
විප් ෂය   අයශේ පිව පසා ඉිනමින් ශ  සද්ශඝෝෂ වලට 
සල්පන්:  දුන්නද.  ශ්  ප්රතිලෙලය විධියට අ: ශකොවිේ රැල්ල වැඩි 
වී(ට ්යින් ය  බලපේ(්  වී සතිල බව අපි :න්නවද. හැබැයි, ශ  
අය වැශයන්   අයට සාදධ්දර ය ඉෂාට කළද.   අනුව රුපියල් 
ශකෝටි ,,000්  ්( වැව ප් විෂ(තදව ඉව  රීමේ( සා හද ලබද දී 
තිලශබනවද.  , ගුරු හද විදුහල්පතිල වැව ප් සා හද :ැනට ශ වන 
රුපියල් මිලියන 109,000ට අ(තරවයි.  

නනතද විමු් තිල ශපරමු  ්් තරද කදලයක අශප් තරු යන් 
(හ (ගට අරශ න ආශේ, "ශකොළඹට රීරි -  (ට කැරීරි" 
රීයලදයි.  , සා(දන විෂ(තදව ක සාදයි; පළද  අතර, දිසාාරි්  අතර 
තිලශබන විෂ(තදව ක සාදයි.  කට විසාුම(්  විධියට, දිසාාරි්  
(ට්ටමින් පවතිලන ්( අසා(දනතදව තුරන් රීමේ( සා හද සාේ( 
දිසාාරි් කයකට( අන්තර්නදතිලක (ට්ටශ  ශරෝහල්  සාහ පදසාල්  
ඉදි රීමේ(ට අව ය ශයෝනනද ශ  තුළ ඉදිරිප  කර තිලශබනවද.  ක 
ඉතද වැ:   ශයෝනනදව් . අශප් රශට් අපනයන ආර්ථිකය 
වර්ධ්නය කරනවදට අ(තරව, ශසාේවද  සා හද පවතිලන නදතයන්තර 
ඉල්වක( සාපයන්නට අශප් ශ්රමිකයන් පුහුණු කරන්නට ඕනේ; අශප් 
අධ්යදපනය   තැනට ශ න යන්න ඕනේ. අශප් අධ්යදපනය   
තැනට ශ න යේ( සා හද :රුවන්ට :ැනු( විතර්  ශනොව, 
මනසාලතද  ලබද දී(ට, අනද තය :රීන :රුවන් පිරිසා් , 
නදතයන්තරය නය  න්න පුළුවන් :රුවන් පිරිසා්  බිිඟ රීමේ(ට 
අව ය න්යවක පහමනක  සාිඟත නදතිලක පදසාල් :හසා්  දියුණු රීමේ( 
සා හද වි දල මු:ල්  ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ශවන් කර 
තිලශබනවද. 

 ක විශ ේෂ කදර ය්  විධියට සා හන් කරන්න ඕනේ.  

සා(ෘද්ධි වයදපදරය ශ න බලන්න. ශ  රශට් නන හනශයන් 
න්යයට 2,්  සා(ෘද්ධි ප්රතිලලද  ලබන අය. හැබැයි, ඊට වඩද වැඩි 
ප්ර(ද ය්  අඩු ආ:දය ලදන්න් විධියට ජීව  වනවද. සාහනදධ්දර 
වැඩ පිිබශවළට ්හද යමින් ග්රදමීය සා්වර්ධ්නයට, ක ෂාපද:න 
ආර්ථිකයට ්( නනතදව සා බන්ධ් වන වැඩ පිිබශවළ්  ශ(( අය 
වැය ශල්ඛ්නශයන් ශයෝනනද කර තිලශබනවද. සාේ( සා(දන 
සාාතරය් ( වැල  න්නද, සාේ( සා(දන සාාතරයකට( හයිය ශ:න්න 
පුළුවන් ක ෂාපද:න ආර්ථිකය්  ශ ොඩ නගන ඉතද වටිනද අය වැය 
ශල්ඛ්නය්   රු මු:ල් අ(දතයතු(ද ඉදිරිප  කළද.  

  විතර්  ශනොශවයි, බදු අය රීමේශ දී සාදධ්දර  විධියට බදු 

අය කරන වැඩ පිිබශවළ්   ැන  සා හන් කර තිලශබනවද. (ට 

ශපොඩි ශවලදව්  ලබද ශ:න්න,   පිිබබ   සා හන් කරන්න, 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක .  

රුපියල් මිලියන 2,000ට වඩද ආ:දය(්  සපයන අය ශහෝ 
සා(ද  වලින් න්යයට 22ක අධි දර බද්:්  අය කරන්න ශයෝනනද 
කර තිලශබනවද. ශ(යින් සපයද ැනී(ට අශප්් ෂද කරනවද, 
රුපියල් බිලියන 100් . බැ්මන හද මූලය ආයතන හුග්  ශවලදවට 
වි දල ව ශයන් ආ:දය  ලබනවද. ශ  රශට් ග්රදමීය නනතදව   
අයශේ වයදපදර දියුණු කර න්න  ය මු:ල්  ලබද  ැනී(ට 
බැ්මනවකට ශහෝ මූලය ආයතනයකට  වයද(   සා හද අව ය 
පහමනක  හරියට ලබද ශ:න්ශන් නැහැ. සප මනරැමන  බරපතළ 
විධියට ඉල්ලනවද. වි දල ව ශයන් ආ:දය  ලබන බැ්මන හද මූලය 
ශසාේවද ආයතනවලින් අය කරන න්යයට 12 වැට් බද්:  න්යයට 18 
:් වද වැඩි රීමේ(ට ශයෝනනද කර තිලශබනවද. ්(න්න් රුපියල් 
බිලියන 14්  ප(  සපයන්න අශප්් ෂද කරනවද.  

  වදශේ( න් රට් -දු  වැටි- සා හද වන බදු  වැඩි කර 
තිලශබනවද. මනරද බදු වැඩි කර තිලශබනවද. ශ  විධියට බදු වැඩි 
කරලද, ශ  රශට් ආ:දය  තර කර  න්ශන් ශ  රශට් අඩු ආ:දය  
ලබන නනතදව  ් තිල(  කරන්නයි. අපි කන්රු  :න්නවද, යහ 
පදලන ආණ්ඩුව කදලශේ යහ පදලන ආණ්ඩුවට ්ල්ල න්ණු 
බරපතළ ශචෝ:නදව  ැන.   ත(යි, (හ බැ්මන බැුම කර 
 නුශ:නුව. පර්ශපචුවල් ශෙෂමේසාා සා(ද ( අයගද විධියට ලද   ලබද 
සපයද    රුපියල් ශකෝටි 820ක මු:ල (හද  දණ්ඩද දරයට 
 ැනී( සා හද අව ය ශයෝනනද ශ  අය වැශයන් ඉදිරිප  කර 
තිලශබනවද.  

විප් ෂය ශබොර දිශේ (දළු බදන්ශන් නැතිලව, කල දුව  කල වළ 
ඉහ න්ශන් නැතිලව, ශ  අය වැය ශල්ඛ් නශේ තිලශබන සාදධ්නීය 
ල් ෂ  ශපන්වද ශ:න්න.  අඩු පදඩු තිලශබනවද න , සා්ශ ෝධ්න 
අව ය න   වද ඉදිරිප  කරන්න. ශ  ආණ්ඩුව, නනතද ිඟතකදමි 
ආණ්ඩුව්  විධියට සාදධ්නීය ශද්වල්, නනතදවට වැ:   වන 
ශයෝනනද, ශ  රශට් ආර්ථික සා්වර්ධ්නය සා හද වැ:   වන 
ශයෝනනද ඉදිරිප  කරනවද න   වද පිිබ න්න අප සූ:දන  රීයන 
පණින්ඩය  (ද ලබද ශ:නවද.   

(( වි ාවදසා කරනවද, ශ(වැක  අර්බු: ත  වය්  තුළ, 
වයසාන  ත  වය්  තුළ ඉතද සාදධ්නීය අය වැය්  ඉදිරිප  කර 
තිලශබන බව.   අය වැශයන් ශ  රශට් නනතදවශේ නන ජීවිතය , 
ශ  රශට් ආර්ථිකය  සා්වර්ධ්නය වන වැඩ පිිබශවළ් , පමන බි(්  
හ:ද තිලශබනවදය රීයන පණිවිඩය  ශ  ශ(ොශහොශ  ලබද ශ:මින් 
(ශේ කගදව ක ( කරනවද. ශබොශහො( සාාතුතිලයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු න්න්ර නයශකොඩි රදනය අ(දතයතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 

10යි. 
 

[අ. ද. ,.07] 
 

ගු සිසිර ජයනකොඩි මහයේතා ධනද්ශීය නවදකම් ප්රවර්ධන, 

ග්රාමීය ය හයේා ආයුර්නේද නර හයේල් සසවර්ධන හයේා ප්රජා නසෞ ය 

රාජය අමාතයුරමා    
(மாண்புமிகு சிசிர ேயதகாடி - சுயதச கவத்திய முகறகளின் 

யமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்யவத கவத்தியசாகலகள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இராோங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 
මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අය වැය විවද:යට අ:දළ (ශේ 

කගදව ආර   රීමේ(ට ප්රග( හර්ෂ  රදනකරු ද (න්ත්රීතු(දට 

පිිබතුර්  දිය යුතුයි රීයද (ද ිඟතනවද. ්තු(න්ලද සද්ශඝෝෂ  

වයදපදරය්  ලේසාාතිල කරනවද. ශ  අය වැය ශයෝනනදවල තිලශබන 

489 490 

[ රු විජිත ශේරුශ ොඩ (හතද ] 
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සා(හර කරුණු සා බන්ධ්ශයන්  ්තු(න්ලදට සද්ශඝෝෂ ය 

කරන්න ිඟශතනවද සතිල. (හ බැ්මන බැුම කර ව්චදකරුවන්ශේ 

රුපියල් ශකෝටි 820කට වඩද වැඩි මු:ල්  නැවත අය කර  ැනී(ට 

ශයෝනනදව්  අය වැය ශයෝනනද (න්න් ඉදිරිප  කරන ශකොට 

හර්ෂ  රදනකරු ද (න්ත්රීතු(දලද අතිල යින්( ක පනයට ප  

වනවද; ්තු(න්ලදට සද්ශඝෝෂ ය කරන්න ිඟශතනවද; බැුම කර 

ශහොරක( පිිබබ  වි(ර් න අවසාාගදවලදී පර්පචුශවල් ශෙෂමේසාා 

සා(ද ශ  ිඟමිකරුවන්ශ න් වැඩි( දුරකගන ස(තු  ප්ර(ද ය 

ලබපු අය මනපිත ශවනවද. වැඩි( telephone calls අර්ජුන් 

සශලෝන්යසාාශ න්. ්ශහ( ශන්:, හර්ෂ  රදනකරු ද (න්ත්රීතු(ද?  

අය වැය ශයෝනනදව්  (න්න්   මු:ල් අය කර  න්න ශකොට 

විප් ෂය ක ශයෝනනය කරන (න්ත්රීවරුන් වන තමුන්නදන්ශසාේලදට 

(හ පදරට බිඟන්න ිඟශතනවද රීයන ්ක, කේ  හන්න ිඟශතනවද 

රීයන ්ක  ැන අපට අමු ත්  නැහැ.  

ශ  අය  වැය ශල්ඛ්නය   රු මු:ල් අ(දතයතු(ද ඉදිරිප  

කරන්ශන් අශප් න්යවක (හනන ක ශයෝජිතයන් ප්රකද  කළද වදශේ 

නදතිලක සාහ නදතයන්තර ව ශයන් බරපතළ  විනද ය්  සතිල වූ   

යු යක බව අපි :න්නවද. ශලෝක බැ්මන ප්රධ්දක යද රීයනවද, 

 මිලියන 600්  නනතදව ක රදහදරව ඉන්න කදල පරිච්ශේ:ය්  

ත(යි ශ  වසා් ත ශරෝ  ත  වය හමුශේ ස:ද ශවලද තිලශබන්ශන් 

රීයලද.  

ශ ක අපට විතර්  ශපොදු ත  වය්  ශනොශවයි. ශ ක 

බරපතළ වූ නදතිලක, නදතයන්තර වයසාන ත  වය් . ශ  වයසාන 

ත  වශයන් නනතදව මු:ද  ැනී( සා හද අතිල රු නනදධිපතිලතු(ද 

ශරෝ  පදලනය ශවනුශවන් සා(සාාත ශසාෞඛ්ය ් ශෂේරය සා හද රශට් 

ආර්ථික  ් තිලය සා පූර් ශයන් මු:ද හැර තිලශබනවද. 

විශ ේෂශයන්( ශ  වසා් ත ත  වය පදලනය රීමේ( සා හද වූ 

නදතිලක වැඩපිිබශවළට ්තු(ද ඉතද ක වැරදි නදයක වය්  ලබද 

දීලද තිලශබන බව රහසා්  ශනොශවයි. ්වැක  අසීරු 

කදලපරිච්ශේ:යක ත(යි ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිප  

කරන්ශන්. සාද ප්ර:දයික අය වැය ශල්ඛ්නවලට වඩද ශවනසාා 

විධියට, පුළුල් :ැ් (රීන් ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිප  කරලද 

තිලශබන බව අපිට ශපනී යනවද.  

 රු මු:ල් ස(තිලතු(දශේ ශයෝනනද පිිබබ ව වි(සාද්දී අපට 

ශපශනනවද,  සාාව ් තිලය (ත නැඟී න්ටී(ට සා(  නදතිලය්  

ක ර්(ද ය රීමේ( සා හද වූ නදතිලක අය වැය ශල්ඛ්නය්  ත(යි ශ  

ඉදිරිප  කර තිලශබන්ශන් රීයලද. විශ ේෂශයන්( අශප් රශට් ශ ොවි 

නනතදව, කර්(දන්තකරුවන්, මනළු කර්(දන්තකරුවන්, (ධ්ය 

පරි(ද  වයදපදරිකයන්, අශප් රශට් විවිධ් ් ශෂේරවල ක යැශළන 

වයදපදරික ප්රනදව සතුළු (හනනතදවශේ  ජීවශනෝපදය සා්වර්ධ්නය 

සා හද ඉතිලහදසාශේ :ැවැන්ත( ආශයෝනනය කරලද, රට තුළ 

ක ෂාපද:නය වැඩි රීමේ( සා හද වූ ඉල් කසාහ ත වැඩපිිබශවළ්  

සා හද ත(යි ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිප  කර තිලශබන්ශන්. ්( 

ක සාද ඈත   -බි වල ශවශසාන, සාේ( ග්රද( ක ලධ්දරි වසා(ක(  

විවිධ් කර්(දන්තවල, විවිධ් වෘ ීරන්වල ශයශ:න රැරීයද 

අශප්් ක ත, අවකතිලන් කර්(දන්ත ආර    රීමේ(ට බලදශපොශරො තු 

වන ක ෂාපද:කයන් බල ැන්වී( සා හද වූ වැඩපිිබශවළ්  ත(යි ශ  

ඉදිරිප  කර තිලශබන්ශන්.  

ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිප  කරන ශ(ොශහොත වන විට 

වසා් ත ශරෝ  ත  වය ප( ්  ශනොශවයි, විනද  ශවච්ච 

ආර්ථිකය්  සාිඟත රට්  ත(යි ශ ෝඨද ය රදනප් ෂ 

නනදධිපතිලතු(දට  දර දීලද තිලබුශණ්.  2014දී  රුපියල් බිලියන 

7,487් ව තිලබුණු විශද්   ය බර ප්ර(ද ය, රුපියල් බිලියන 

1,,000්  :් වද වැඩි කරපු කදල පරිච්ශේ:යක (හද  ය කන්:්  

්් ක ත(යි අපට රට  දර දීලද තිලබුශණ්.  සා්වර්ධ්න ශයෝනනද 

රීන්( ශ:ය්  ශනොකර යහපදලන ආණ්ඩුව   අන්රුදු පශහේ දී රශට් 

සා්වර්ධ්න ශේ ය කඩද :ැමුවද. (ිඟන්: රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද න්යයට 

7 :් වද ශ ොඩනගද තිලබුණු සා්වර්ධ්න ශේ ය න්යයට ,ක අ ය්  

:් වද කඩද වැටී තිලබු ද.   

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  අ: විප් ෂශේ (න්ත්රීවරු  

සා්චදරක වයදපදරයට සාහන සාැලසී(  සා බන්ධ්ශයන් කගද කළද.  

සා්චදරක වයදපදරය කඩද වැව ශණ් ශකොශරෝනද වසා් ත 

ත  වශයන් විතර්  ශනොශවයි. ඊට ශපර, 2019 අශප්රේල් 21වැක  

:ද  පදසාාමන ප්රහදරශයන් හදක යට ප  න්ණු සා්චදරක වයදපදරය 

ශ ොඩනගන්න  ඔබතු(න්ලද ශ(ොනවද:  කශළේ. ්:ද ඉ න් ත(යි 

සා්චදරක ් ශෂේරය කඩද වැශටන්න පටන්   ශ . අශප් රටට 

සා්චදරකයන් පැමිණී( නැවැ වූශේ ්:ද ඉ න්; ශකොශරෝනද 

වසා් ත ත  වය ක සාද ශනොශවයි. ්(ක සාද   :රුණු   පදපශේ 

හන්ල්කරුවන් වන්ශන් ඔබතු(න්ලද(යි. 97 වතදව්  :ැනු  දීලද 

තිලශබද්දී , රදනය නදයකයදශේ ඉ න් ආර් ෂක අ් වල න්යවක 

ප්රධ්දනීන්ට ප්රහදරය ්ල්ල කරන දිනය, ශේලදව, අවසාාගදව :ැනු  

දීලද තිලශබද්දී ,   න්යල්ල ශනොසාලකද හැරියද. ්(ක සාද ශහට හරි, 

අක ද්:ද හරි ඔබතු(න්ලද කරන සද්ශඝෝෂ වලට සාහරදන්ශේ 

අවතදර ටික, (රදශ න (ැශරන ශබෝ බකරුවන් ටික ඉසාාසාරිඟන් 

යයි.   සයි, :ැන් ඔන්න් අ අඩ්ගුවට අරශ න තිලශබනවද. ්( 

ක සාද ඔන්න්ශේ සාහචරශයෝ ශපළපදිබවල ඉසාාසාරිඟන් යයි.  

ඊළද වද:ය කර පින්නදශ න හැ(:ද( ශ  රටට හදක  කරපු -(දතෘ 

භූමියට හැ(:ද( අපහදසා කරපු-   අන්තවදදීන් ටික ඕනේ න  

ශපළපදිබවල යයි. ඔන්න් ත(යි ඔබතු(න්ලද  ්් ක ්කතු 

ශවන්ශන්. ප්ර දකරන්ශේ අවතදර, සාහරදන්ශේ අවතදර, (හ බැ්මන 

බැුම කර ශහොරුන්ශේ ක ශයෝජිතශයෝ  ත(යි ඔබතු(න්ලද  

්් ක ්කතුශවලද ශපළපදිබ යන්ශන්.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , පමන වය අන්රුදු 4 1/2ක කදලය 
අපට අ(තක කරන්න බැහැ.   කරපු විනද ය ශ  රශට් නනතදවට 
අ(තක කරන්න  බැහැ. ්( ක සාද ඔබතු(න්ලදට   පදපශයන් 
 ැලශවන්න පුළුවන්ක(්  නැහැ. අපි :න්නවද, අපට ලැශබන 
රදනය ආ:දය( අ: වැඩි ව ශයන් වැය කරන්න න්ද්ධ් ශවලද 
තිලශබන්ශන් රදනය ශසාේවය ශවනුශවන් රීයලද. රනශේ 
ශසාේවකයන්ශේ වැව ප් සාහ දී(නද ශවනුශවනු , විශ්රදමිකයන්  
ශවනුශවනු  වි දල මු:ල්  වැය කරන්න්ට න්දුශවලද තිලශබනවද.  
ල් ෂ 20කට ආසාන්න රදනය ශසාේවය්  නඩ තු කරන්න අපට 
න්දුශවලද තිලශබනවද.    ක සාද අ: රදනය ශසාේවශේ ෙල:දයක වය 
පිිබබ  නැවත සාදකච්ඡදව්  රට තුළ ආර   ශවලද තිලශබනවද.  

අ: අපි :න්නවද, සාේ( අවසාාගදවක( (න්ත්රීවරු 222 ශ:නදට( 
බක න බව. පදර්ලිශ න්තුව තුළ (හනනයදශේ ශද්වල් වැරැදි ශලසා 
ශයො:ද ශනො  , ශ  රටට, ශ  (ේබි(ට ආ:රය කරන ශ(ොන 
තර  (හනන ක ශයෝජිතයන් න්ටිනවද:? හැබැයි, ශ  222ශ:නදට( 
බක න ්ක ත(යි ප්ර ානය. ල් ෂ 20්  වූ රදනය ශසාේවකයන් වින්න් 
ශ  රට ශ ොඩනැඟී( සා හද ශ:න ල: :දයක වය තව තව  සාක්රිය 
රීමේශ  අව යතදව අපට තිලශබනවද.   සා හද රශට් වැඩි වැය බර්  
:රන්නට අපිට න්ද්ධ් ශවලද තිලශබනවද.   හද සා(දනව ල් ෂ 
20කට වැඩි පන්ල් සා්ඛ්යදවකට සාහනදධ්දර ශ:න්න රට්  හැටියට 
අපට න්ද්ධ් ශවලද තිලශබනවද.  ශ  අන්ශයෝ  ්් ක ත(යි නදතිලක 
අය වැය ශල්ඛ්නය  සාකසාා කරන්න න්ද්ධ් න්ශණ්. ශ(ය ් ෂණිකව 
හට    ප්ර ානය්  ශනොශවයි, දීර්ඝ කදලය්  තිලසාාශසාේ 
ශ ොඩනැඟුණු ආර්ථික ක්රියදවලියක ප්රතිලෙලය් . ්ය ශකොවිේ - 19 
වසා් ත ශරෝ  ත  වය  ්් ක සග්ර ශවලද තිලශබනවද. ්වැක  
ත  වය්  හමුශේ ත(යි අ: අපට ශ  අන්ශයෝ යට මුහු  
ශ:න්න න්ද්ධ් ශවලද තිලශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්( ශ  රශට් (හ 
පරි(ද  වයදපදරිකයන්ශ න් අධි දරය්  ලබදශ න අය වැය 
ශල්ඛ්නශේ ිඟගය පියවන්න කටයුතු රීමේ( සා බන්ධ්ව , 
බැුම කර ව්චදශවන් සපයද    මු:ල් රදනය  දණ්ඩද දරයට  
ලබදශ න, රශට් නනයද ශවනුශවන් ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශයන් 
ඉදිරිප  කර තිලශබන ශයෝනනද ක්රියද (ක රීමේ( සා හද 
ශ නයන්නද වූ වැඩ පිිබශවළ  ැන අපි සාතුව  ශවනවද.  
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පදර්ලිශ න්තුව 

පමන වය කදල පරිච්ශේ:ය තුළ අශප් රශට් අය වැය ශල්ඛ්නවල 

ශද්ය ය ශව:ක( ශහව  ශහළ ශව:ක(  ැන, ආයුර්ශේ:ය  ැන 

අහන්න ලැබුශණ් ඉතද( අඩුශවන්. ශ  අය වැය ශල්ඛ්නය (න්න් 

අශප් ක(ට, අශප් ශද්ය ය වයට, ශද්ය ය ශව:ක(ට, ශහළ 

ශව:ක(ට, ආයුර්ශේ:ශේ පිබිදී( සා හද වූ වැඩ පිිබශවළකට 

ශයෝනනද ඉදිරිප  රීමේ( පිිබබ ව ්තු(දට අශප් සාතුට, අශප් 

ප්රසාද:ය සාහ අශප් ආචදරය පිරින(නවද. :ැවැන්ත සා(දන, ආර්ථික 

 ැටවක රදිෂය්  ්් ක අන්ශයෝ ද (කව ශ  රට ශ ොඩනැඟී( 

පිිබබ  වූ අධිෂාඨදනශයන් අපි න්යවකශ:නද ්කට ්කතු ශවමු. විවිධ් 

අර්බු: අවසාාගදවල  නදතිල, මනල, ප් ෂ ශේ:වලින් ශතොරව ශලෝකශේ 

න්යවක නදතිලක වයදපදර, ශද් පදලන ප් ෂ ්කට ්කතු ශවනවද.   

විධියට අපි න්යවකශ:නද(  කදබද්ධ් ශවලද, ශ  රට ශ ොඩනැඟීශ  

ක්රියදවලියට, ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ඉදිරිප  වූ ශයෝනනද 

(ල්ෙල  න්වන ක්රියද:ද(යට  හන්ල්ව කටයුතු කරමු රීයන 

කදර ය සා හන්  කරමින්,  මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(දට 

සාාතුතිලවන්ත ශවමින් (ද ක හඬ  ශවනවද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (ආචදර්ය  විනය:දසා රදනප් ෂ (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට 

විනදඩි :හයක කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. ,.18] 
 

ගු ධආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விேயதாஸ ராேபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශකොළඹ දිසාාරි් කශේ 

121,000්  නනතදවශේ (නදපය ලබද   නනතද ක ශයෝජිතයමන 

විධියට 2021 වසාශර් පළමුවරට පදර්ලිශ න්තුව අ(තන්නට 

ලැබුණු ශ  විනදඩි :හය (ට ලබද දී( සා බන්ධ්ශයන් ඔබතු(දට 

සාාතුතිලවන්ත ශවනවද.  

ශවන:ද වදශේ( ශ  අය වැශේ දී  විප් ෂය , ආණ්ඩු 

ප් ෂය  ශ:පදර් ාවයකට ශබදිලද ්රීශනකදට අවලද: නගමින් 

"අපි ත(යි හරියට කශළේ" රීයලද ඔප්පු කරන්න කණ්ඩදය  

ශ:ක( ස සාදහ කරන ආකදරය අපි :ැ් කද.  ක ත(යි අශප් 

පදර්ලිශ න්තු සා ප්ර:දයය. අ: ශ ක රශට් නනතදව අප්රිය කරනවද; 

ශහළද :රීනවද. ශ ක ්පද ශවලද තිලශබන්ශන්. පමන වය අන්රුදු 

20ක, ,0ක කදලය තුළ පදර්ලිශ න්තුව තුළ අය වැය විවද:වල දී 

්රීශනකදට බැන  ක මින් සද්ශේ කර ශලසා ශ(ොන තර  වද: 

විවද: කරලද තිලශබනවද:?   ශහේතුශවන් අශප් රශට් ආර්ථිකය 

ඉහළට සවිල්ලද තිලශබනවද:?  

2005  රු (ිඟන්: රදනප් ෂ ිඟටපු නනදධිපතිලතු(ද ශ  රට  දර 

 න්නශකොට අශප් රදනය  ය බර තිලබුශණ් රුපියල් බිලියන 

2,000යි. අ: සශද්  රු ක (ල් න්රිපදල : න්ල්වද (ැතිලතු(ද ශපන්වද 

දුන්නද, අශප් රදනය  ය බර :ැන් රුපියල් බිලියන 21,000 :් වද 

වැඩි ශවලද තිලශබන බව. අන්රුදු 12්  යනශකොට ශ  වදශේ :හ 

ගු ය්  අශප්  ය ප්රසාදර ය ශවලද, අශප් ආ:දය( අඩු ශවනවද. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(ද ඔය කගදනදයක පුව ශේ 

වදඩි ශවලද ිඟටියදට ඔබතු(ද රුපියල් ල් ෂ නවයහ(දරකට සකසාා 

කරලද තිලශබන්ශන්. ඔබතු(දශේ පන්ශල් 2 ශ:ශන්  ඉන්නවද න , 

රුපියල් ල් ෂ හතිබසාා හතහ(දරකට සකසාා කරලද තිලශබන්ශන්. 

ශ  රශට් (හද නදයක හදමුදුරුන(්  ඉන්නවද න ,   (හද නදයක 

හදමුදුරුශවෝ  සකසාා කරලද තිලශබන්ශන්. කදදිනල් ිඟමිපද න් 

වහන්ශසාේ  සකසාා කරලද තිලශබන්ශන්. ශ  පදර්ලිශ න්තුශේ ඉන්න 

ශසාේවක (හ තයද  රුපියල් ල් ෂ නවයහ(දරකට සකසාා කරලද 

තිලශබන්ශන්. කන්:   ක කශළේ?  ක කශළේ ශ  පදර්ලිශ න්තුව. 

කදලය්  තිලසාාශසාේ දි වන් දි ට( ආ ශ   (නට තිලත්  තිලයන්න 

කදටව  බැහැ. අපි තව( ්වැක  ත  වයකට ප  ශවලද නැහැ. 

අපට තිලශබන්ශන් ශවමේ ශද් පදලනය් . අපි බලයට කේ:රයි.  

ශ  වනශකොට අශප් ආ:දය( අඩු ශවලද තිලශබන්ශන් 

ශකොශහො(:? අපට වි දල ව ශයන් ආ:දය   න්න තිලබු ද. අශප් 

ධ්න සල්ප  අ: අපට තිලශබනවද:? ්:ද ිඟටපු නනදධිපතිල  රු 

(ිඟන්: රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද සශ(රිකන් ශඩොලර් මිලියන 1,,00්  

 ය අරශ න හ:පු අශප් හ බන්ශතොට වරදය අ: ශකෝ? ්:ද 

හ බන්ශතොට වරදය ශවනුශවන් හුග්  අය සඬුවද. ්:ද ිඟටපු 

අ (ැතිල රක ල් විර(න්්හ (ැතිලතු(ද හ බන්ශතොට වරදය චීනයට 

ශ:න්න යනශකොට කැබිනට් (ණ්ඩලශයන් (ද ශනරපුවද. (( අ: 

න්ය :හසාා වදරය්  සාතුව  ශවනවද, (ශේ (දතෘ භූමිය පදවද දීශ  

පදප කර්(යට (( :දයක න්ශණ් නැතිල ක සාද.   ක සාද අ: (( 

සාතුටින් ඉන්නවද, (ට ශහොිනන් ක න්: යනවද. ්:ද රක ල් 

විර(න්්හ (හ (යද කැබිනට් (ණ්ඩලශයන් (( ්ිබයට :දලද -

ශනරපද- රීේවද, "විනය:දසා රදනප් ෂශේ ශද් පදලන  (න (( 

නතර කළද" රීයලද. ්:ද ිඟටපු  රු (න්ත්රීතු(න්ලද අ:  ශ   රු 

සා දශේ ඉන්නවද. (( ්:ද ්තු(දට අන්ශයෝ  

කළද,"තමුන්නදන්ශසාේට (ශේ ශද් පදලන  (න නතර කරන්න 

බැහැ.  (ශේ  (න තිලශබන්ශන් රට ශවනුශවන්. හැබැයි, 

තමුන්නදන්ශසාේ කරපු වැශඩන් (හද(දනය ඩී.්සාා. ශසාේනදනයක 

(හ (යද -නදතිලශේ ක :හශසාේ පියද- ශ  රටට :දයද: කරපු ්් සා  

නදතිලක ප් ෂය (හ ශපොශළොශවන් අතුරු:හන් කරනවද" රීයලද.  

 ක (ට තක ශයන් කරන්න බැහැ. හැබැයි, ශ  රශට් නනතදව  ක 

කශළේ නැද්:? අ:   ප් ෂය ්ක ආසානයට බැසාාශසාේ නැද්:? රටට 

ශද්රෝහීව රශට් සා ප  විනද  කරන ඕනේ( ශද් පදලන 

නදයකශයමනට, ස(තිල ශකශනමනට, (න්ත්රී ශකශනමනට ශ ක 

ශහො  පණින්ඩය් .  

:ැන් බලන්න, අපට ශ්රීලන්කන් ගුවන් සා(ද ශ(න් ආ:දය  

 න්න තිලබු ද. අ: ශවලද තිලශබන්ශන් ශ(ොක් :? අ: රුපියල් 

බිලියන 220්  පදඩුයි. ශ ක ශ වන්ශන් කන්:? COPE ්ශ්  

සා දපතිල  (හදචදර්ය  චරිත ශහේර  (ැතිලතු(ද ශ  පදර්ලිශ න්තුශේදී 

පැහැදිලිව ප්රකද  කළද, "ශ්රීලන්කන් ගුවන් ශසාේවශේ ගුවන් 

යදනය්  සහැට :ැකපු නැතිල මික ශහ්  අ: රුපියල් 17,000්   ය 

ශ වන්න ඕනේ, ශ්රීලන්කන් ගුවන් ශසාේවයට කරපු විනද යට" 

රීයලද.   ත  වයට අ: ශ  රට ප  ශවලද තිලශබනවද.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අශප් අශන්  සා ප  පවද 

ර(දනුූලලව අපට අිඟමි ශවමින් තිලශබනවද. Colombo Port City 

්ශ්  ශලොමන වයදපදර සාාගදන හ:ලද  වදට පන  සා (ත කර 

දුන්ශන් ශ  පදර්ලිශ න්තුශවන්. විශද්ිෂකශයෝ සවිල්ලද ඉතද 

:් ෂ ශලසා වයදපදර ශ(ශහයවද, ලද  සපයනශකොට  වද 

ඔ් ශකෝ( යන්ශන් චීනයට. හ බන්ශතොට වරදශයන් ලද  නැද්:? 

ලද  තිලශබනවද.  වද ඔ් ශකෝ( යන්ශන් චීනයට. ඉතිලන්, අශප් 

අය වැය පරතරය පියවන්ශන් ශකොශහො(:? අය වැය පරතරය 

පියවන්න චීනශයන් ිඟගද කන්න ඕනේ. ්:ද සා(හරු හ බන්ශතොට 

වරදය  ැන සඬුවද. හ බන්ශතොට දිසාාරි් කශේ නනතදවශ න් 

ඡන්:ය අරශ න ආ ්ක (න්ත්රීවරශයමනටව  අ: වනවිට (තක 

නැහැ, අපට අශප් රීයලද හ බන්ශතොට වරදය්  තිලබු ද රීයලද. 

(තක:, කදටව ? ්:ද (( ශ  පදර්ලිශ න්තුශේදී රීේවද, "අශප් 

හ මුතු පර පරදව අල, බතල, (ඤාශඤෝ කද ිඟටවලද කදපු අශප් 

(දතෘ භූමිශේ අගල් ව  ශ:න්න ්පද. ශ ක ල්  (දතදව  දප 

කරන සාදහන්ක අපරදධ්ය් " රීයලද.  

අ: අශප් රටට ස තට( ශවලද තිලශබන්ශන් ශ(ොක් :? අශප් 

රශට් හ:වත අපි චීනයට විමන ලද. අශප් රශට් ශප හවක අපි 
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සශ(රිකදවට විමන ලද. රෑ ශ:ොළහට සවිල්ලද ශප හවක ටික 

ශහොශරන් ලියදශ න යනවද. අශප් රශට් වමන ඩු ටික තව 

ශ(ොශකමනට ශහෝ විමන න්න ශහොය ශහොයද ඉන්නවද. ශ(ශහ( 

රට්  දියුණු කරන්න පුළුවන්:? ශ කට:, ශ  (හනන 

ක ශයෝජිතයන් 222ශ:ශනමන ප  කරලද ශ  පදර්ලිශ න්තුවට 

්ේශේ? මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  පදර්ලිශ න්තුවට 

(හනන ක ශයෝජිතයන් ඕනේ වන්ශන් අශප් රශට් නනතදවට අයිතිල 

පදර පරික සරු(, සා ප , අයිතිලවදන්ක  විශද්ිෂකයන්ට විමන ද 

ශ:න්න ශනොශවයි. අපට (හනන ක ශයෝජිතයන් ඕනේ ශවලද 

තිලශබන්ශන්  වද ආර් ෂද කරන්නයි. ය(්  විමන ද තිලශබනවද 

න ,  වද ආපමන  න්නයි. පමන වය (ැතිලවර  ශ:ශ් දී අපි 

ශේදිකදව්  ශේදිකදව්    ශන් සගුර ශල් රහ ශවනක  කේ 

 ැහුවද. ශ(ොනවද රීයලද: කේ  ැහුශේ? "අපි හ බන්ශතොට වරදය 

ආපමන  න්නවද, අපි ්ක බි  අගල්  කදටව  ශ:න්ශන් නැහැ" 

රීයලදයි කේ  ැහුශේ.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  රු (ිඟන්: රදනප් ෂ 

(ැතිලතු(ද, "පළමුව  රට, ශ:වනුව  රට, තුන්ශවනුව  රට" 

රීයලද පපුවට  හලද (හ ශපොශළොව න්ප   තද. ්තු(දට ශ  රශට් 

නනතදව ආ:ශර් කළද. අ: ්තු(ද ශේ  හ: ක පද කරනවද සතිල. අ: 

අපට රීයලද ශ(ොක් ව  නැහැ. ඔ් ශකො( ්රීන් ්ක 

විරීශ මින් යනවද.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (ට ලැබී තිලශබන සීමිත 

කදලශේදී (( අවසාදන ව ශයන් ශ   රු සා දශේ න්ටින 

ශ ෞරවනීය ස(තිලතු(න්ලදට, (න්ත්රීතු(න්ලදට පණින්ඩය්  

ශ:න්න කැ(ැතිලයි. අශප් රශට් ඊළගට පව වන (ැතිලවර ය 

නනදධිපතිලවර ය ශවන්න පුළුවන්, පදර්ලිශ න්තු (ැතිලවර ය 

ශවන්න පුළුවන්,   (ැතිලවර ය පව වන්ශන් නන (ත 

විචදර ය්  විධියටයි. ශහොර  වවිමන   හලද, ශකොමිසාා පිට  වවිමන  

 හලද, හ බන්ශතොට වරදය, ශකොළඹ වරදය න රය වදශේ දීපු 

හැ( ්ක් ( අපි ආපමන  න්න නන වර(්  ඉල්ලන (ැතිලවර ය්  

විධියට ත(යි  ක පව වන්ශන්.  

නදතයන්තරශේදී චීනය බල තු රට්  ත(යි. සශ(රිකදව  

බල තුයි. හැබැයි,   බල තුක වලට යටශවලද අපට ක වට 

ශවන්න බැහැ. ්් සා  නදීරන්ශේ ප්රඥප්තිලය යටශ  සශ(රිකදවට 

තිලශබන බලය( ත(යි අපට  තිලශබන්ශන්. අශප් රට පු්චි රට්  බව 

ස ත. හැබැයි, අශප් සාාශවමේ දවය   තද( අපි සශ(රිකදවට 

ශ:වැක  නැහැ. අපි චීනයට ශ:වැක  නැහැ. අපි ශලෝකශේ රීන්( 

රටකට ශ:වැක  නැහැ. අපි නදතයන්තර නීතිලයට  ය ශවන්න ඕනේ 

නැහැ. ශලෝකශේ ඕනේ රට්  ව්චක ක විධියට ශකොමිසාා දීලද ය  

ය   නුශ:නු සතිල කරශ න තිලශබනවද න ,  වද අවල්ගු කරන්න 

බලය තිලශබන්ශන් කදට:?   බලය තිලශබන්ශන් ශ(න්න ශ  

පදර්ලිශ න්තුශේ න්ටින 222ශ:නදටයි. අපි   බලය පදවිච්චි කරලද 

වැඩි දින්  යන්න කලින් අශප් නදතිලක සා ප  අ ප  කර   ශ  

නැ න , අපට රට්  ඉතිලරි වන්ශන් නැහැ. අ:  විඟල්ලද බලන්න, 

්:ද චිර ස පු :රුශවෝ පදසාාශපෝට් ශපෝලිශ  ඉන්නවද. :වසාකට 

20,000් , ,0,000්  ්ශහ( ශපෝලි වල ඉන්නවද. ශ(ොකට: ශ ? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(දට ශවන් වූ කදලය අවසාන්.  

 
ගු ධආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விேயதாஸ ராேபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

(ට තව විනදඩිය්  ශ:න්න, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක .  

ශ  රට ්පදශවලද. ඉන්න ිඟශතන රට්  ශනොශවයි, :(ලද 

යන්න ිඟශතන රට්  හැදිලද තිලශබනවද. අ: අශප් ශකොල්ශලෝ, 

ශකල්ශලෝ ඔ් ශකෝ( ශ(ොනවද ශහෝ රසාාසාද ශහොයදශ න 

ශපෝලිශ  යනවද. ආණ්ඩුව්  ඕනේ ශ  වැශේ කරන්න:?  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  ශ ෞරවනීය සා දශේ 

න්ටින න්යවක (න්ත්රීවරුන්ශේ ශන  පේදිලද, බුද්ධිය පේදිලද, ශ  

රශට් නනතදවශේ ශන  පේදිලද, අශප් ඉල් කය ඉව  කර  න්න, 

ප් ෂ ශේ: පැ තක තිලයලද කටයුතු කරන්න රීයද (( අවසාදන 

ව ශයන් ආයදචනය කරනවද. ආ   ශේ:, නදතිල ශේ: අපට අව ය 

නැහැ. ශ  රශට් න්්හල, :මිළ, මුසාාලි , (ැශල්, බර් ර්, පදර්න් 

වදශේ තව  ශබොශහෝ නන ශකොටසාා න්ටිනවද. ශ  ඔ් ශකෝට( 

ඉන්ශන් ්ක ල්  (දතදවයි. ්ක අ (යි ඉන්ශන්, අ (ලද 

ශ:ශ:ශන්  නැහැ. ශ ක කේලි කේලිවලට කඩලද, විමන ලද අපි 

 න්න සාල්ලිවලින් ශ(ොනවද කරන්න:? ශ ක අශප් මුතුන් 

මි තන් ජීව  වූ රට.   ශ ොල්ලන් හුසාා(    ප්රද  වදයුශවන් 

ත(යි අපි  අ: හුසාා( අරශ න ජීව  වන්ශන්. ශ ක රැක  න්න 

බැරි මික මනන්ට (හනන ක ශයෝජිතයන් රීයලද රීයන්ශන් 

ශකොශහො(:?  
 

ශබොශහො( සාාතුතිලයි.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ශේවක මන(දර් (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 1,ක කදලය්  

තිලශබනවද.  

[අ. ද. ,.29] 
 

ගු නේලු කුමාර් මහයේතා  
(மாண்புமிகு யவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , 2022 අය වැය පිිබබ ව රශට් 

නනතදවට ශලොමන බලදශපොශරො තුව්  තිලබුශණ් නැහැ.  කට 

ශහේතුව, ශ  වනශකොට ශවන්න ඕනේ ඔ් ශකෝ( නනතදවට ශවලද 

තිලබී(යි.  

  වදශේ( රනය පිිබබ  අවි ාවදසාය  -වි ාවදසාය නැතිලක(- 

නනතදව අතර ශ ොඩනැ වලද තිලබු ද. රනය ඉදිරිප  කරන රනශේ 

 ැසාට් පරිකද, රනශේ චරශල්ඛ්, රනශේ ශල්ඛ්නවලට තිලශබන 

පිිබ ැනී( සා පූර් ශයන්( රට තුළ නැතිල ශවලදයි තිලබුශණ්.   

ක සාද ශ  ඉදිරිප  කරන අය වැය ශල්ඛ්නය පිිබබ ව  නනතදව 

තුළ වි ාවදසාය්  තිලබුශණ් නැහැ. නමු  රනශේ පමන ශපළ 

(න්ත්රීවරු නව මු:ල් ස(තිලතු(ද  ්් ක ්කතුශවලද  ශපන්නුවද,  

අපි ආර්ථිකය පු බනවද, අපි ආර්ථිකය සඩට ශ ශනනවද රීයලද.  

පමන ශපළ (න්ත්රීවරු පු බලද ශපන්නුවද. නමු  අ: ශ(ොනවද: 

ශවලද තිලශබන්ශන්?   (න්ත්රීවරු  ිඟසාා අතිලන් ඉන්ශන්. ිඟසාා අතිලන් 

ත(යි   (න්ත්රීවරුන්ට ශ  අය වැය  සා(ග  (ට යන්න ශවලද 

තිලශබන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්( (( ශ(තැනදී සා හන් කරන්නට ඕනේ, අ: රට 

තුළ තිලශබන වි දලත( අර්බු:ය මන(් : රීයන කදර ය.  අ: අශප් 

ආර්ථික යදන්ර ය දුවන්ශන් නැහැ. කැඩි කැඩී - breakdown 

ශවවී - යන්ශන්. ්ශහ( යන්ශන් සයි?  කට මූලික ශහේතුව ත(යි 

අශප් රටට අව ය විශද්  වික (ය නැතිලක(. ශඩොලර් ටික නැහැ. 

ශ  විධිශේ ශඩොලර් අර්බු:ය්  තිලශබනශකොට ත(යි ශ  අය වැය 

ඉදිරිප  කරන්ශන්. ්තශකොට මූලික ව ශයන් අශප් සපදය(දර්  

සාහ  වැඩපිිබශවළ්  තිලශබන්න ඕනේ, අප රට තුළට ශඩොලර් ටික -

විශද්  වික (ය ටික- ශේන්ශන් ශකොශහො(: රීයන ්ක  ැන.   

495 496 



පදර්ලිශ න්තුව 

පිිබබ ව ශ  අය වැය තුළ (ට න  :රීන්න රීන්( ශ:ය්  නැහැ.  

අපට ශඩොලර් ්න (දර්    ශතො , ප්රධ්දන ව ශයන් සා්චදරක 

කර්(දන්තශයන් -tourismවලින්- අපට ශඩොලර් මිලියන 2,000කට 

ආසාන්න ප්ර(ද ය්  ්නවද. නමු  :ැන්  ක කඩද වැටිලද 

තිලශබනවද.  ක කඩද වැටිලද තිලශබනවද න ,  ක නැවත ලබද 

 න්නට ශ(ොක් : අපි ළග තිලශබන වැඩපිිබශවළ? විශද්  

සා්චදරකයන් ආකර්ෂ ය කර  ැනී(ට, රට තුළට ස:  ැනී(ට, 

රට තුළට   න්නට ශ  අය වැය තුළ ඉදිරිප  කරලද තිලශබන 

ශයෝනනද මන(් : රීයලද අපට අහන්න ශවනවද.    කඩද වැටිච්ච 

් ශෂේරය   තද(, පු්චි මික හදශේ ඉ ලද ශලොමන වයදපදරිකයද 

:් වද(   කඩද වැටී( තිලශබනවද. පමන වය රනය කදලශේදී අපි 

:ැ් කද, සා්චදරකයන් සා හද homestay සාහ dorm පහමනක  

සාපයන වයදපදර කරපු අයට, සා්චදරක කර්(දන්තශේ ඉන්න 

සාද(දනය ප්රවදහන පහමනක  ලබද ශ:න ත්රී ශරෝ: රගශේ, වේන් 

රගශේ, කදර් රගශේ ඉ ලද   කර්(දන්තය තුළ ිඟටපු 

න්යවකශ:නදට( ය රීන් විධියක :දයක වය්  ලබද ශ:න්න  

කටයුතු කළ බව.  :ැන් අපට ශඩොලර් අව ය(යි. ශඩොලර් නැතුව 

ශ  රට තුළ( තිලශබන මු:ල් ශකොච්චර අපි ්ශහේ ශ(ශහේ කළ  

 ශකන් අපට ශ  යදන්ර ය ශ නයන්න බැහැ. නමු  ප්රධ්දන( 

මූලය (දර් ය්  වූ සා්චදරක කර්(දන්තය ශවනුශවන් රීන්( 

වැඩපිිබශවළ් , ශයෝනනදව්  ශ  අය වැය තුළ නැතිල ක සාද අපට 

රීයන්න ශවනවද, ශ ක ිඟසාා අය වැය්  රීයලද. ඉතිලන් පළමු 

ප්රධ්දන මූලය (දර් ය ශ  අය වැශේ නැහැ.  

්ශහ( න  අපි ශ:වන ්කට යමු. ශ:වන ් ශෂේරය ත(යි 

සගවක  කර්(දන්තය.  අපට ශඩොලර් මිලියන 2,000්  ප(  ලබද 

 න්න පුළුවන් ් ශෂේරය්  ත(යි සගවක  ් ශෂේරය.   

කර්(දන්තය න දන්ව වන්නට  රීන්( ශයෝනනදව් , 

වැඩපිිබශවළ්  ශ  අය වැය තුළ නැතිල ක සාද අපට රීයන්න 

ශවනවද, ශ ක ිඟසාා අය වැය්  රීයලද. විශ ේෂශයන් රීයන්න 

ඕනේ, විශද්  වික (ය ලබද  ැනීශ දී සගවක  කර්(දන්තශයන් 

ශඩොලර් මිලියන 2,000්  අපි ලබද   ත , ශඩොලර් මිලියන 

2,000්  නැවත අශපන් ්ිබයට යන බව.   

තුන්වනුව, අපට වි දල විශද්  වික (ය ලැශබන්ශන් වැවිලි 

කර්(දන්තශයන් හද spicesවලින්.   ශ  වලින් ශඩොලර් මිලියන 

2,000්  ප( , රබර්වලින් ශඩොලර් මිලියන 700්  ප(  

ලැශබනවද.   වදශේ(, ශපොල් සාහ spicesවලින් ශඩොලර් මිලියන 

600, 700ක ප(  වි දල විශද්  වික (ය ප්ර(ද ය්  අපි ලබද 

 න්නවද. ්තශකොට ශ  කර්(දන්තය සා හද, රබර් කර්(දන්තය 

සා හද වැඩපිිබශවළ්  ශ  අය වැය තුළ ඉදිරිප  ශවලද තිලශබනවද: 

රීයන ්ක අපට අහන්න ශවනවද. මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , 

වැවිලි කර්(දන්තය සා හද  තිලශබන   ඉඩ  නැවත සාකසාා කරලද 

කෘක කර්(දන්තයට ලබදදී(ට   ශයොමු ශවනවද රීයන කරු  ශ  

අය වැය තුළ ඉදිරිප  කරලද තිලශබනවද. 

අපට අව ය ශඩොලර් ලබදශ:න ශ  කර්(දන්තය, රබර් 

කර්(දන්තය හද   ආසාන්න වැවිලි කර්(දන්තයට තිලශබන ඉඩ වල 

නැවත ව ද කරලද, ශඩොලර් සපයද  න්න (දර් යකට යනවද 

ශවනුවට, ශ  ඉඩ  ටික අල්ලදශ න ත(න්ශේ ශද් පදලන 

න්ව(නදවට  ශබ:ද ශ:න්න පුළුවන් ශයෝනනදව්  ත(යි ශ  අය 

වැය තුිබන් ඉදිරිප ශවලද තිලශබන්ශන්. ශ ශකන් තව  කඩද 

වැටී(්  ත(යි න්ද්ධ් ශවන්ශන් රීයන ්ක අපි (ත්  කරලද 

ශ:න්න ඕනේ.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  අප රශට් සා්වර්ධ්න වැඩ 

කටයුතු ඉදිරිප  කරනශකොට, න ර සා්වර්ධ්නය රීයලද රීයනවද, 

ග්රදමීය සා්වර්ධ්නය රීයලද රීයනවද. නමු  වැවිලි කර්(දන්තයට 

සා බන්ධ් වතු ් ශෂේරය   ශ:කට( සතුළ  ශවන්ශන් නැහැ. 

කලදප ව ශයන්   තද( පළද  හයක ශ  වැවිලි කර්(දන්තය 

තිලශබනවද; ශ  වතු ටික තිලශබනවද.   වදශේ( දිසාාරි් ක 8ක 

ප(  ශ  වතු ටික තිලශබනවද.   න් දට ශ  අය වැය ශල්ඛ්නශේ 

සා්වර්ධ්න ශයෝනනද පිිබබ  රීයනශකොට න ර සා්වර්ධ්නය, ග්රදමීය 

සා්වර්ධ්නය, ග්රදමීය යටිතල පහමනක , න ර යටිතල පහමනක  -

 ක පදර්  ශවන්න පුළුවන්, පදනීය නල සාැපයු(්  ශවන්න 

පුළුවන්, සා්වර්ධ්නය කරන අක මන  යටිතල පහමනක  ශවන්න 

පුළුවන්-  රීයන ශ:ක ත(යි සා හන් කරන්ශන්. ශ  රටට දි වන් 

දි ට( ශඩොලර් සපයද දුන්නු, අ:  ශ  රටට ශඩොලර් ටික 

ලබදශ:න   නනතදව ශකොන් කරලද, ශවන් කරලද තබන ර(ය්  

ත(යි න්යවක රනයන් කරශ න  වශේ.  ක   ආකදරශයන්( ශ  

අය වැය තුළ  ඉදිරිප  කර තිලශබන ්ක කන දව :දයක ශ:ය් . 

ග්රද( ක ලධ්දරි ශකොට්ඨදසායට ශ:න රුපියල් ල් ෂ ,0 ශවන්න 

පුළුවන්, ්ශහ( නැ න  ශද් පදලන ව ශයන්   

ශකොට්ඨදසායකට ශ:න රුපියල් ල් ෂ 40 ශවන්න පුළුවන්, ශ  

මු:ල් ක ලධ්දරිවරුන්ශේ අතට යනශකොට රීයන්ශන්,   ශ  මු:ල් 

ශවන් කරලද තිලශබන්ශන් ග්රද( සා්වර්ධ්නයට, ශ  මු:ල් ව තට 

ශවන් කරලද නැහැ රීයලදයි. ග්රද( ක ලධ්දරි ශකොට්ඨදසායකට 

ව තක ශකොටසාා  තිලශබනවද,    ශ:ක් , තුන්   තිලශබනවද.   

  වලට ත(යි මු:ල් ශවන් කරන්ශන්. (න්ත්රීතු(ද, ශ  මු:ල් 

ග්රදමීය සා්වර්ධ්නයට    (ට ශවන් කර තිලශබන මු:ල් රීයලද 

රීයනවද. ්තශකොට ශකොශහො(: ශ  කර්(දන්තය දියුණු කරන්න 

පුළුවන් ශවන්ශන්? ්තශකොට ශකොශහො(: රබර් කර්(දන්තය 

දියුණු කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්? ්තශකොට ශකොශහො(: ශ  රට 

දියුණු කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්? ්තශකොට ශකොශහො(: අපට 

ශඩොලර් ටික සපයද  න්න පුළුවන් ශවන්ශන්?    දපය ත(යි අපි 

අ: ශ  රට තුළ විිනන්ශන් රීයන ්ක ශ  ඉන්න නදයකයන් :ැන 

 න්න ඕනේය රීයන ්ක  (ද (ත්  කරනවද.  

  විතර්  ශනොශවයි. ශ  කදර ය  (ද (ත්  කර ශ:න්න 

ඕනේ. අ: වන ශකොට නනතද වතු සා්වර්ධ්න (ණ්ඩලශේ වතු 

ක කරුවන් 4,000කට ආසාන්න පිරිසා්   ඉන්නවද. (දසාශේ 

10වන :ද වනශකොට ඔන්න්ට පඩිය ලබද ශ:නවද. අ: දිනය 12යි. 

     වතු ක කරුවන්ට පඩි දීලද නැහැ. නනතද වතු සා්වර්ධ්න 

(ණ්ඩලය බ්ශකොශලො ශවලද. ශ  රටට ශඩොලර් ටික ශ ශනන, 

ශ  :ළු ශනළන වතු ක කරුවද අ: බඩ වන්ශන්  ඉන්ශන්. ශ  

(දසාශේ පඩිය ලබද ශ:න්නට බැරි ත  වයකට ප ශවලද 

තිලශබනවද. සයි  ? වැරැදි ර(යට නනතද වතු සා්වර්ධ්න (ණ්ඩලය 

ශ ක යලද කෘක කර්( අ(දතයද් ය යටතට :ැ (ද. වැවිලි 

අ(දතයද් ය යටශ  තිලශබන ප්රධ්දන( ආයතනය ශ න විඟන් 

:ැ (ද කෘක කර්( අ(දතයද් ය යටතට. වැවිලි කර්(දන්තශයන් 

ත(යි ප්රධ්දන ව ශයන් ශඩොලර් සපයද  න්ශන්.   ආයතනය 

කෘක කර්( අ(දතයද් යට :(ලද, රුපියල් ල් ෂ   නක පඩිය්  

දීලද :ැන් ක ලධ්දරිවරශය්  ප  කරශ න තිලශබනවද, නනතද වතු 

සා්වර්ධ්න (ණ්ඩලශේ ඉඩ  ටික නැවත පමේ් ෂ  කරලද 

විමන න්නට. :ැන් රනය, වරදයවල්, ශකොළඹ තිලශබන 

ඉඩකඩ වලට අ(තරව වැවිලි කර්(දන්තය තුළ තිලශබන ඉඩකඩ  

ටික  විමන න්නට අව ය අඩිතදල( :(න බනට් ්ක්  ත(යි 

ඉදිරිප  කරලද තිලශබන්ශන් රීයන ්ක අපට රීයන්න ශවනවද.  

ශ   (න ශ  විධියට  වශයො  ්ශහ(, ශ  රශට් ඉතුරුශවලද 

තිලශබන සා ප  ටික  අපට නැතිල කර න්න ශවනවද.  

வியசடமாக, இம்முகற சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான பாதீடானது, அகனத்து மக்களினதும் 

எதிர்பார்ப்புக்ககளத் ததாகலத்திருக்கின்ற ஒரு பாதீடாகயவ 

இருக்கின்றது. அதுமட்டுமல்ல, இந்த நாட்டியல அபிவிருத்தி 

குறித்துப் யபசுகின்றயபாது நகர மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி 

பற்றிப் யபசப்படுகின்றயத ஒைிய, தபருந்யதாட்டப் பகுதியின் 

அபிவிருத்தி பற்றிப் யபசப்படுவதில்கல. ஏறக்குகறய 6 

497 498 

[ රු ශේවක මන(දර් (හතද ] 
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மாகாைங்களில், 8 மாவட்டங்களுக்கும் அதிகமான 

மாவட்டங்களில் வாழுகின்ற தபருந்யதாட்ட மக்கள் 

அகனத்துப் பாதீடுகளிலும் ஒதுக்கப்படுவது வைகம! 

அயதயபாலதான் இந்தப் பாதீட்டிலும் ஒதுக்கப்பட்டிருக் 

கிறார்கள். 

அதுமட்டுமல்லாது, இங்கு நாங்கள் வியசடமாக ஒன்கறக் 

குறிப்பிட யவண்டும். தகௌரவ நிதியகமச்சர் அவர்கள் இந்தப் 

பாதீட்டியல அடுத்துவரும் 03 ஆண்டுகளுக்குள் 

தபருந்யதாட்டங்களில் இருக்கின்ற ‘லயன்’ அகறககள 

அகற்றி, வீடுககள அகமக்கதவன 500 மில்லியன் ரூபாகய 

ஒதுக்கீடு தசய்வதாகக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இதன்படி 

பார்த்தால், ஓர் ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட166 மில்லியன் ரூபாய் 

ஒதுக்கப்படும். ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு கிட்டத்தட்ட 1.3 

மில்லியன் ரூபாய் தசலவாகும் எனக் கருதினால், ஏறக்குகறய 

130 வீடுககளக் கட்டலாம். ஆக, 03 ஆண்டுகளில் ஏறக்குகறய 

300 வீடுககளக் கட்டி, ‘லயன்’ அகறககள ஒைிப்பததன்று ஒரு 

முட்டாள்தனமான, சிறுபிள்களத்தனமான முன்தமாைிகவ 

இந்தப் பாதீட்டியல முன்கவத்திருப்பதிலிருந்து இந்த 

அரசாங்கம் தபருந்யதாட்ட மக்ககள எங்யக கவத்திருக்கின்றது 

என்பது எங்களுக்குத் ததாிகின்றது. அயதயபால, யதாட்ட 

உட்கட்டகமப்பு அகமச்கச ஒரு தபட்டிக் ககடயாக - 

தவற்றிகல, பாக்கு விற்கும் ககடயளவுக்குச் சிறுகமப்படுத்தி 

ஒதுக்கியிருப்பது கவகலக்குாிய விடயமாகும். 

විශ ේෂශයන්( (( ශ  කදර ය (ත්  කරන්න ඕනේ. අය 

වැශේ වතු නනතදව පිිබබ ව  ශයෝනනදව්  තිලශබනවද, වතුවල 

තිලශබන ලයි  කද(ර ටික ඉව  කරන්නට රුපියල් මිලියන 200්  

ඉදිරිශේ ්න අන්රුදු තුන්  තුළ ලබද ශ:නවද රීයලද.   රීයන්ශන් 

අන්රුද්:කට රුපියල් මිලියන 166යි. ්තශකොට ්ක ක වසා්  

හ:න්න රුපියල් මිලියනය්  රීයලද   ත  ක වදසා 166්  හ:න්න 

පුළුවන්. ක වදසා ,00්  හ:ලද රශට් තිලශබන ලයි  කද(ර ටික ඉව  

කරනවද රීයන ශබොළ  ත  වයට ත(යි ශ  ආණ්ඩුව ප  ශවලද 

තිලශබන්ශන්.  රු ශ හදන් ශසාේ(න්්හ රදනය ස(තිලතු(ක , වතුවලට 

ක වදසා 162,000්  අව යයි රීයන ්ක (( (ත්  කරනවද. ක වදසා 

,00්  හ:ලද ලයි  ටික අයින් කරනවද රීයන ත  වයට ආණ්ඩුව 

වැටිලද තිලශබනවද න , ශ ක ශ  රශට් නනතදව ශකොතැන: 

ඉන්ශන් රීයන ්ක :න්ශන් නැතිල අය වැය්  රීයන ්ක (( (ත්  

කරන්න ඕනේ.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (ට ශවලදව ශකොච්චර 

තිලශබනවද:? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

:ැන් අවසාන් කරන්න. 

 

ගු නේලු කුමාර් මහයේතා  
(மாண்புமிகு யவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

(ට තව විනදඩියක කදලය්  ලබද ශ:න්න.  

மக்கள் யதாட்ட அபிவிருத்திச் சகபயினால் - JEDB 

நிறுவனத்தினால் எங்களுகடய யதாட்டத் 

ததாைிலாளர்களுக்குக் கடந்த மாதம் 10ஆம் திகதி வைங்கப்பட 

யவண்டிய சம்பளமானது இன்னும் வைங்கப்படாமல் 

இருக்கின்றது. இதனால், இன்று ஏறக்குகறய 4,000 யதாட்டத் 

ததாைிலாளர்கள் பட்டினியியல இருக்கயவண்டிய ஒரு 

நிகலகமகய இந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. 

இதற்குக் காரைம், இன்று தபருந்யதாட்டத்துகற 

அகமச்சின்கீழ் இருந்த இந்நிறுவனத்கத கமத்ததாைில் 

அகமச்சின்கீழ்க் தகாண்டுவந்து, பல இலட்சம் ரூபாய் 

சம்பளத்தில் ஒருவகர நியமித்து, அங்குள்ள காைிககளப் 

பிாித்து விற்பகன தசய்கின்ற ஒரு யவகலத்திட்டம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டகமயாகும். இந்த அரசாங்கம் வங்குயராத்து 

நிகலகய அகடந்துவிட்டது என்பதற்கான இன்னுயமார் 

அறிகுறியாகயவ இது இருக்கின்றது. நாகள மறுநாள் 

ஆகின்றயபாது மக்கள் யதாட்ட அபிவிருத்திச் சகபயானது - 

JEDBஆனது - அதன் ஊைியர்களுக்கு வைங்கயவண்டிய 

சம்பளத்கத முழுகமயாக வைங்காதபட்சத்தில், அந்த 

ஊைியர்கயளாடு நாங்களும் யசாோ்ந்து இந்த அரசாங்கத்திற்கு 

எதிராகச் தசயற்படயவண்டிய ஒரு கட்டாய நிகல ஏற்படும். 

இந்த நாட்டுக்குத் தங்களது உகைப்பின்மூலம் தடாலகர 

ஈட்டித்தருகின்ற எங்களது மக்ககள இரண்டாம் தரப் 

பிரகேகளாகக் கருதி, அவர்ககள அபிவிருத்தியிலிருந்து 

ஒதுக்கி, அவர்களுக்காக இருக்கின்ற இராோங்க 

அகமச்கசக்கூட ஒரு தபட்டிக் ககடயாக - தவற்றிகல 

விற்கும் ககடயாக மாற்றி, ஒரு பிரயதச சகப உறுப்பினர் 

அளவிற்கு இராோங்க அகமச்சகரத் தள்ளியிருப்பது 

தவட்கக்யகடான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. 

இவ்வாறானததாரு நிகலயில், நீங்கள் இன்னும் இந்த 

அரசாங்கத்தின் பங்காளிகளாக எவ்வாறு இருக்கின்றீர்கள்? 

என்பகதத்தான் நாங்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் யகட்க 

யவண்டியிருக்கின்றது. ஆகயவ, இந்தப் பாதீடானது 

ஒன்றுமில்லாத ஒரு தவற்றுப் பாதீடாகும். 

හැශ(ෝ( රීයනවද වදශේ ශ  ඉදිරිප  කරලද තිලශබන "බනට්" 

්ක, "පශතෝල බනට්" ්ක්  රීයමින් (ශේ කගදව අවසාන් 

කරනවද.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

( රු (ධුර විතදනශේ (හතද. ඔබතු(දට විනදඩි 12ක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. ,.4,] 

 

ගු මධුර විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானயக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (( :ැ් කද, විප් ෂය ශහොව  

ශපරදශ න අඬලද, ශකදිරි   ද ශ(ොනවදශ:ෝ වචන ටික්  අ: :වසා 

පුරදවට( රීයනවද.  වද පැහැදිලි  නැහැ.  ැළ පී(මන  නැහැ. 

අ ්  මුලමන  නැහැ. (( ශ   රු සා දවට (ත්  කරන්න 

කැ(ැතිලයි, මීට : ක පහකට විතර කලින් ල් ෂාමි බදයි (ැතිලක ය 

රීයපු ගීතය් . ්ිඟ සා හන් ශවන්ශන්, "ආදී න්්හවකන් පිට දීප ශද්  

නය   තද. ත( රට ශද්වල් පිට රට පටවද පිට කදන්ය ශ(ිඟ සද්:ද. 

අන්තිලශ දී කන්න අදින්න  පිට රටින් ්න තුරු මූ:ට :ත 

ක යවන්නද"  රීයලදයි. 

ශ  ගීතශයන් අර්ගව  ශවන ශද් නැවත වතදව්  රශට් සතිල 

ශවන්නට ඉඩ තබන්ශන් නැහැ රීයන ්ක ත(යි අශප්  රු බැන්ල් 

රදනප් ෂ මු:ල් අ(දතයතු(ද ඉදිරිප  කරපු අය වැශයන් අපි 

:ැ් ශ් .  අ: විප් ෂශේ ඉන්න අය පමන  වය වසාර පහ තුළ කරපු 

විනද ය  ැන අපට :වසාා ,62්  පදර්ලිශ න්තුශේ කගද කළ  

ඉවර කර  න්න බැහැ. 2019 වසාශර් අපි රට  දර  න්න ශකොට 

හුමන්ූලර, ශවසා්  කදේ ්ක, සාරු් ලශේ න්ට ශ  රශට් 

ක ෂාපද:නය කරන්න පුළුවන්  දණ්ඩ 4,,්  :් වද ප්ර(ද ය්  ශ  

ර ටට ශ නදවද. අතිල රු නනදධිපතිලතු(ද  වද ශ(රටට ශ ශනන 

499 500 



පදර්ලිශ න්තුව 

්ක නැවැ වූවද. හැබැයි, ය  ය  නදවදර කදරයන්ට  ශකන් 

ශ ොඩ්  රිදු ද.   වද සා හද 2018 වසාශර්දී සශ(රිකන් ශඩොලර් 

බිලියන 2.2්  ශ  රටින් ්ිබයට  වයද.   වදශේ( 2019 වසාශර්දී 

ශ  රශට් ක ප:වන්න පුළුවන්  දණ්ඩ  න්න සශ(රිකන් ශඩොලර් 

බිලියන 1.2්  ්ිබයට  වයද.   පමන  වය වසාර ්කහ(දර තුළ   

විධියට රටට ශ න්වී( නතර කරපු  දණ්ඩවලට ආශද් න හැරී 

ප(  ක ෂාපද:නය කළද.    ක සාද අපට ශඩොලර් බිලියන 1.6්  අප 

රට තුළ( නව වද  න්න පුළුවන් න් ද.  ක ත(යි ශ  ප්ර ානවලට 

තිලශබන ්ක ස තරය් . ඉරින්යදවට, මනහකක(ට ශරෝධ්ශයන්, 

ශවරශයන් කගද කළදට අපි ප්රතිලප තිලය්  අනුව, :ර් නය්  

අනුව රට පදලනය කරනවද න  අපට ශ  රට නයග්රහ  කරද 

ශ න යන්න පුළුවන්.  

විප් ෂ ශේ ඉන්න (න්ත්රීවරුන් ශබොශහෝශ:නද  (ට යන් න 

ශහොර ල් සිඟිනනවද.  (ට යන්න, ‘ (ට ය් ය්‘ රීයලද ය  ය  

වැඩසාටහන් කරනවද. හැබැයි,  (ට යන්න බැහැ.   අශප් රනය 

කදලශේ :ැවැන්ත යුද්ධ්ය්  තිලශබන ශවලදශේදී  සාේ( (ැතිලවර  

ශකොට්ඨදසායක( ග්රද(  ක ලධ්දරි වසා(් ( ආවර ය  වන විධියට 

්ක  (කට ්ක වැඩසාටහන්  රීමේ( තුිබන්  (  ් තිල(  කළද. 

" ( සා(ග පිිබසා ර" වැඩසාටහන තුිබන් ප් ෂ, විප් ෂ සාේ( 

(න්ත්රීවරශයමනට( රුපියල් ල් ෂ 40ක ප්රතිලපද:නය්  ශවන් කරලද 

ල්කදශේ( ග්රද( ක ලධ්දරි වසා  14,022 ආවර ය ශවන විධියට 

අතිල:ැවැන්ත වැඩසාටහන්  ශ(වර අය වැශයන් සා්විධ්දනය කරලද 

තිලශබනවද.  

ශ(න්න ශ වද කරන ශකොට සා(හරුන්ට රිදිලද තිලශබනවද. 

අන්රුදු පහ්  රට පදලනය කළදට  ශ  (න්ත්රීවරයදට - ශ  

(හනන ක ශයෝජිතයදට-   ශ  මික මනන්ට අව ය ශද් කශළේ නැහැ. 

බිලියන   න්   ය අරශ න කශළේ ‘කහ ඉරි මනදු කරන ්ක‘ 

විතරයි. ශවන  ශ:ය්  කරනවද අපි :ැ් ශ්  නැහැ.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අපි නැවතුණු සා්චදරක 

කර්(දන්තය පටන්   තද. ඔ් ශතෝබර් (දසාය වන විට 

සා්චදරකයන් 27,770්  ල්කදවට සවිල්ලද තිලශබනවද. අවක  ගුවන් 

ශසාේවද අශප් රටට සවිල්ලද තිලශබනවද. ශකොශරෝනද ශරෝ ය 

(ර්:නය කරමින්, වික වි: දවයරීන් රදනය පදලනය ශ න යමින්, 

ප්රතිලප තිල රුක  දවශයන් කටයුතු රීමේ( ක සාද විශ ේෂශයන්( 

විශද්  රටවල්  අශප් රට ශකශරිඟ අවධ්දනය ශයොමු කරලද 

තිලශබනවද.  

ශ(වර අය වැශයන් මනළු හද (ධ්ය පරි(ද  වයවසාදයකයන් 

 ් තිල(  කරන්න රුපියල් මිලියන 2,000්  ශවන් කර තිලශබනවද. 

"ශසාෞ ද යයද" වැඩසාටහන යටශ  ඍජුව අ(දතයද් වල අරමු:ල් 

  වලට ශවන් කරලද තිලශබනවද.   වදශේ( "Home Shops" 

වැඩසාටහන යටශ  මිලියන 12,000්  ශවන් කර තිලශබනවද. ශ  

සා(සාාත ශවන් රීමේ( ්කතු කළදට පසාාශසාේ,  ( අක වදර්යශයන්( -

ක යත ව ශයන්(-  ් තිල(  වනවද.  

විශද්  රැරීයදවලට යේ( නැවත පටන් අරශ න තිලශබනවද. 

වසාර ්කහ(දර්  තිලසාාශසාේ විශද්  රැරීයදවලට යේ(ට ශනොහැරී 

ත  වය්  සතිල න් ද. අශප් රටට වැඩිශයන්( ආ:දය  ්න 

ප්ර වය්  ත(යි, විශද්  රැරීයද ් ශෂේරය. නමු  අ:  කට  (ඩ 

 හනවද, "මික සාාමන රට අතහැරලද යනවද" රීයලද. හැබැයි, අන්රුදු 

පහ්    මික සාාමන දු්  (හන්න්ශයන් හ බ කරපු මු:ල්වලින් ශඩගද 

නටමින්, ඔ් ශකෝ( බලිශතොවිල් නැව වද. හැබැයි අ:   තරු යන් 

රට යනශකොට  කට  (ඩ  හනවද. රීයනවද, "රට අතහැරලද 

යනවද" රීයලද. රට අත හැරලද යන්න තව( රටවල් විවෘත 

කරලද  නැහැ. ප්ර් ය, නර්(ක ය වදශේ   රටවල් ඔ් ශකෝ( 

වහලද.   රටවලට තව( විශද්ිෂකයන්  න්ශන් නැහැ. අශප් 

මික සාාමන ශ  යන්ශන්, රසාාසාදවට. ශනොවැ බර් 1,වන :ද වනශකොට 

84,72,්  ශ  රටින් විශද්  රැරීයදවලට  විඟන් තිලශබනවද. 

ස තට(  ක අපට ශලොමන  ් තිලය් . අපි ශ  ශවලදශේ   ශ්ර( 

බලකදයට අශප් ශ ෞරවනීය ප්ර ද(ය පු: කරනවද.   

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , විිෂෂාට ආර්ථික විශ ේෂඥයමන 

ශ(න්( කෘතහසාාත ශද් පදලනඥයමන වන සන්.ස . ශපශර්රද 

(ැතිලතු(ද 1969දී කළ ප්රකද ය්  (( ශ   රු සා දවට (ත්  

කරන්න කැ(ැතිලයි. ්තු(දශේ ශපොතරීන් (( ශ ක සපුටද 

  ශ . 1969දී ්තු(ද රීේවද, "ශේ.ආර්. නයවර්ධ්න 

නනදධිපතිලතු(දට රට  දර ශ:න්න ්පද.   දර දුන්ශනො  ආශේ 

 න්න  ්පද.    දර  න්න රශටන් වැඩ්  නැහැ. ශ(ොක:,   

තර  ශ  රට විනද  කරනවද.  ශ්  ප්රතිලෙල ඔබට :රීන්න 

පුළුවන්.  ක (ට :ැන් රීයන්න බැහැ. හැබැයි, අනද තශේදී 

බලද න්න පුළුවන් ්ශහ(  දර දුන්ශනො  ශ(ොක: ශවන්ශන් 

රීයලද.    ැන (( කන දව  වනවද" රීයලද. ස තට( 1977දී   

විනද ය පටන්   තද. ශද්ය ය කර්(දන්ත විනද  කරලද, ශද්ය ය 

කෘක  කර්(දන්තය නැතිල කරලද, විවිධ් වර් ශේ කර්(දන්ත දලද 

පර  යකඩවලට විමන ලද ශ  රට අන්ත අසාර  දවයකට ප  

කරන්න   රනය ්:ද කටයුතු කළද. වදරි කර්(දන්තය හද කෘක  

කදර්මික අතිලන්  ් තිල(  වසාර 2200ක ඉතිලහදසාය්  තිලශබන අශප් 

රටට අන්රුදු 200ක ප(  ඉතිලහදසාය්  තිලශබන රටවල හ:න 

ශපොශහොර ශ නැල්ලද ශ  රට නැතිල කරන තැනට පිඹුරුප  

හැදුශේ   රනය  වින්න්.    ැන (( විශ ේෂශයන් කන දව ව 

ප්රකද  කරනවද. අපි ්වැක  වැරදි ඉදිරිශේදී නැවත ශවන්න 

ශ:න්ශන් නැහැ. (( :ැ් කද අශප් පැ ශ  ඉ ශ න  විරුද්ධ් 

ප් ෂශේ භූමිකදව රගපදමින් සතැ  (න්ත්රීවරු කගද කරනවද.   

 ැන අපි කන දව  වනවද. පමන වය කදලශේ න්දු වූ ශද්වල් ශවන්න 

ඉඩ ශනොතිලබී( ක සාද ත(යි අ: ශ ොඩ්  අයට රිදිලද තිලශබන්ශන්. 

්ක ්ක රටවල  නන්තවරු විධියට ත(යි ශ ොඩ්  අය අ: 

ශ(තැන රගපදන්ශන්.    ැන අපි ශවන( කගද කරමු. අපට   

 ැන කගද කරන්න ශ ොඩ්  ශද්වල් තිලශබනවද, ශතොරතුරු ්් ක.  

යහ පදලන ආණ්ඩුව 2018 න්ට 2019 ජූලි 12වන :ද වනශකොට 

ශඩොලර් බිලියන 6.9්   ය අරශ න තිලශබනවද. හැබැයි, කරපු 

සා්වර්ධ්නය්  නැහැ. (( කලින් රීේවද වදශේ, කහ ඉරි මනදු කරන 

්ක හැශරන්න ෙල:දයිතදව්  තිලශබන, ශ ෞතිලකව ශපශනන රීන්( 

ශ:ය්  කළ බව්  අපි :ැ් ශ්  නැහැ. ශ  රශට් බදු ශ වන (හ 

නනතදවට භු් තිල විිනන්න පුළුවන්, ශ ෞතිලකව ෙල ප්රශයෝනනය 

 න්න පුළුවන් රීන්( ශ:ය්  හ:ලද දීලද නැහැ. ්ශහ( න , (හ 

නනතදවශ න් ලබද   බදු මු:ල්වලට ශ(ොනවද: න්ශණ්?    ැන 

:ැන් පදර්ලිශ න්තු ශපොදු වයදපදර පිිබබ  කදරක සා දශේදී 

සාදකච්ඡද වනවද. පමන වය දිනක    කමිව  වදර්තදව්  ඉදිරිප  

කළද.  ශකන් ය  කදර ය්  අනදවර   න් ද.   ත(යි, 

මිල්ලක ය ප්රශද් ශේ කර්(දන්ත පුරය්  හ:ලද තිලශබනවද; 

අපනයන කර්(දන්ත පුරය් . හැබැයි   ඉඩ( අරශ න නැහැ. 

නැතිල ඉඩ(කට රුපියල් බිලයන 2්  විය:  කරලද තිලශබනවද. 

ශ වද ත(යි යහ පදලන රනශේ ශකරුවදව. තව කගද කරන්න 

ශබොශහෝ ්වැක  කදර ද තිලශබනවද.  

විප් ෂ නදයකතු(ද , විප් ෂශේ ඉන්න ආචදර්යවරු 

කණ්ඩදය(  හරි කැ(ැතිලයි විශද්   ය  න්න. අ: අය වැය 

විවද:ශේ ශ:වැක  :වසා. ශ  :වසාා ශ:ක පුරදවට( ්තු(න්ලද 

රීේශේ, "විශද්   ය  න්න" රීයලදයි. සා(හර ශවලදවට අපට 

ිඟශතනවද, නදතයන්තර මූලය අරමු:ශල් ශහෝ ශලෝක බැ්මනශේ 

ක ශයෝජිතශයෝ  පදර්ලිශ න්තුශේ (න්ත්රීවරු විධියට ඉන්නවද: 

රීයලද.   තර  (ට මනතුහලය්  තිලශබනවද.    ැන  අපි 

ශහොයන්න ඕනේ. යහ පදලනශේ ශකරුවදව අපට බලන්න පුළුවන්, 

ශලෝක බැ්මනශේ Ease of Doing Business Index ්ශකන්.   
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රීයන්ශන්, වයදපදර පව වදශ න යේශ  පහමනව පිිබබ  :ර් කය 

අනුව.    :ර් කයට අනුව, 201,-2014 වර්ෂශේදී අපි ිඟටිශේ 

81වැක  සාාගදනශේ. ඉන්දියදව ිඟටිශේ 1,4වැක  සාාගදනශේ. Google 

්ශකන් Wikipedia ්කට  වයද( Ease of Doing Business Index 

්ශ්    විසාාතර බලද  න්න පුළුවන්. (( ශ  රීයන්ශන්    අයශේ 

ශකරුවදව  ැන. 201,-2014 වර්ෂශේ අපි 81වැක  සාාගදනශේ 

ඉන්නශකොට ඉන්දියදව ිඟටිශේ 1,4වැක  සාාගදනශේ. 2018-2019 

වර්ෂය වන විට විප් ෂශේ ඉන්න  ආචදර්යතු(න්ලදශේ ශකරුවදව 

ක සාද අපි 111වැක  සාාගදනයට පහළ වැව  ද. 201,-2014 වර්ෂශේදී 

81වැක  සාාගදනශේ ිඟටපු අපි 2018-2019 වර්ෂය වන විට 111වැක  

සාාගදනය :් වද පහළට  වයද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the  

Hon. Velu Kumar to the Chair? 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I propose that the Hon.Velu Kumar do now take 
the Chair.  

 

ගු මධුර විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானயக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

 
විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆயமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු සසජීව එදිරිමාන්න මහයේතා මූලාසනනයන් ඉවත් 

වුනයන්, ගු නේලු කුමාර් මහයේතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சஞ்ேீவ எதிாிமான்ன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலயவ, மாண்புமிகு யவலு குமார் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA left the Chair, 
and  THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගු මධුර විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானயக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , Ease of Doing Business 

Index ්ක  ැනයි (( කගද කශළේ. ්( :ර් කය අනුව 201,-2014 

වර්ෂශේදී අපි ිඟටිශේ 81වැක  සාාගදනශේ. 2018-2019 වසාර වන 

විට අපි 111වැක  සාාගදනයට පමන බැහැලද තිලශබනවද. හැබැයි, 

1,4වැක  සාාගදනශේ ිඟටපු ඉන්දියදව 6,වැක  සාාගදනය :් වද ඉහළට 

සවිල්ලද තිලශබනවද. 201,-2014 වන ශකොට පැවැතිල අශප් කලින් 

ආණ්ඩුශේ   ර(ශේ:ය දි ට( ක්රියද (ක කරශ න ආවද න , අ: 

අපි ශ ොඩ්  ඉසාාසාරහට සවිල්ලද. ශ(ොක:, වයදපදර රීමේශ  පහමනව 

පිිබබ  :ර් කය - Ease of Doing Business Index - බලලද ත(යි 

ශ  රටට ආශයෝනකශයෝ ්න්ශන්.  ්( :ර් කයට අනුව 111වැක  

සාාගදනශේ තිලබුණු රට අපි ශ  වන විට  99වැක  සාාගදනයට 

ශ නැල්ලද තිලශබනවද.   වදශේ( ශ(වර ඉදිරිප  කර තිලශබන 

ආර්ථික සා්කල්ප හද අය වැය වැඩසාටහන් ්් ක ඉදිරිශේදී ්( 

සාාගදනය තව  ඉහළට ශ න යන්න පුළුවන් ශවයි රීයද (ද වි ාවදසා 

කරනවද.  

ඊළගට, 2014 වන විට රසක ත රටවල් පිිබබ  ලැයිසාාතුශේ -
Corruption Index - අපි ිඟටිශේ 24වැක  සාාගදනශේ. හැබැයි, 
යහපදලන  

-ස තට( "යහපදලනය" ශවනුවට  “වැරැදි පදලනය” රීයලද 
න( ශවනසාා කර  න්න ශවනවද- රනය කදලශේ 64වැක  සාාගදනයට 
ශ නැල්ලදයි 2019දී අපට ශ  රට  දර දුන්ශන්.   වදශේ 
ත  වය්  (ත ත(යි අපට රට  දර දුන්ශන්. 

2015දී යහපදලන ආණ්ඩුශේ නද යකශයෝ (හ බැ්මන අධිපතිල 
තනතුර සා හද න්් ප්පූරුශවන් පුද් ලයමන ආනයනය කළද.   
වදශේ ආනයන ත(යි   කදලශේ කශළේ.    ආනයනය කරපු   
පුද් ලයද (හ බැ්මන අධිපතිල තනතුශර් වැඩ  දර  න්නශකොට ශ  
රටට ඉශහන් බිඟන ශරෝ ය්  තිලබුශණ් නැහැ; ශකොශරෝනද 
වසා් තය්  තිලබුශණ් නැහැ. හැබැයි, සන්නැශහේලද ්කතු ශවලද, 
රුපියල අසානීප කරලද, "ශසාේලයින්" ශ:නශකොට  ව (න් විප් ෂ 
නදයකතු(ද ිඟටිශේ ශකොශහේ:? යදල අ ය භූමිශේ අලි බලමින්. 
්තශකොට  ිඟටපු අ (ැතිලතු(ද ත(න්ශේ ශ ෝල බදලයන් ්් ක 
ශහො ට රටට වැශේ දීශ න යනවද.  අ: රීඹුල් කුමළු ශහළුවදට, 
ශකොයි( ශවලදවකව    කට්ටිය (ැදිහ  ශවලද  ශ  රට ය තද්  
දුරකට ශහෝ ශ ොඩට  න්න කටයුතු කරනවද (ද :ැ් ශ්  නැහැ.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (( :ැ් කද (ශේ මිර හර්ෂ : 
න්ල්වද (ැතිලතු(ද "ල්කදදීප" පුව  පතට රීයද තිලබු ද, "රුපියල 
අවප්ර(ද ය වී( පැතිල ශ ොඩරීන් රටට ශහො යි. නනතදව ශ(:ද අඩු 
විය:ශ(න් අන්රුදු කනවද." රීයලද. මනජි  ශහේවදජූලිශේ ත(යි ්ය 
වර්තද කරලද තිලශබන්ශන්.  රු (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(දට අපහදසායට 
ශනොශවයි ශ(ය රීයන්ශන්. ල්කදදීප ප තශර්   ශකොටසා (ශේ 
ළග තිලශබනවද. ප තශර් තිලශබන  ශද් ත(යි (ද සා හන් කශළේ.   
වදශේ( ශලෝක ශවශළ  ශපොශළේ ශබොර ශතල් බැරලයක- 

 

ගු ධආචාර්ය  හයේර්ෂ ද සිල්වා මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ை த சில்வா) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශකෝට්ශට් ආසානය 

ක ශයෝනනය කරන අශප්  රු (ධුර විතදනශේ (න්ත්රීතු(දට ඕනේ 

න  ශ   ැන Lobby ්ශ් දී (ශ න් අහන්න තිලබු ද. (ට (ඩ 

 හන්නයි ශ  ශවලදශේ ශ   ැන රීේශේ. මනජි  ශහේවදජූලිශේ  

(දධ්යශේදියදශේ   වදර්තදව සා පූර් ශයන් වැරැදියි. ්ය ක වැරැදි 

කරලද ඊළග :වශසාේ ල්කදදීප පුව  පශ  correction ්ක්  පළ 

කරලද තිලබු ද.  රු (න්ත්රීතු(ක ,   correction ්ක  ඕනේ න  

(( ඔබතු(දට ශ:න්න . 
 

ගු මධුර විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானயக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

්ශහ( correction ්ක්  තිලශබනවද න  ශහො යි.  ඔබතු(ද 

(ට  ක ශ:න්න. ්තශකොට (ට   ක බලද  න්න පුළුවන්. (( 

සා හන් කළ කදර ය වැරැදි න  ක වැරැදි කළදට ශබොශහො( 

සාාතුතිලයි. පුව  පශ  තිලබුණු කදර දව ත(යි (( රීේශේ. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , 2012දී ශලෝක ශවශළ  

ශපොශළේ ශබොර ශතල් බැරලයක මිල න්ශණ් සශ(රිකදනු ශඩොලර් 

40යි. නමු , අශප් රශට් ශතල් මිල අඩු න්ශණ් නැහැ.   කදලශේ 

ිඟටපු මු:ල් රදනය ස(තිලතු(ද රීේවද, පරිසාර රසෂ ය වළ් වන්නයි 

්ශහ( කටයුතු කශළේ රීයලද.   වදශේ( සීක  මිල වැඩි  වනශකොට 

්:ද ිඟටපු ශසාෞඛ්ය ස(තිලතු(ද රීේවද, රශට් දියවැඩියද ශරෝගීන් 

වැඩියි, දියවැඩියද ශරෝගීන් අඩු කරන්නයි ්ශහ( කටයුතු කශළේ 

රීයලද.  වද  ්් ක බැවකවද(, විප් ෂ නදයකතු(ද ක ර්ශද්  

කරපු අර ශකොශරෝනද ශබශහ  ටික බිේවද න  රටට( අබ 

සාර යි  රීයලද  :ැන් අපට ශ ශරනවද. විශ ේෂශයන් යහපදලන 

503 504 



පදර්ලිශ න්තුව 

රනශේ නදයකයන්ශේ දුර්වල ශපෞරුෂය ක සාද හ බන්ශතොට වරදය 

සා බන්ධ්  වවිමන(ට අ:දළව අ: කලදපශේ වි දල රදනය තදන්රික 

 ැටවකව්  ක ර්(ද ය ශවලද තිලශබනවද.   තුිබන් ආර්ථික හද 

සාද(දනයීය ව ශයන් අශප් රටට ඉතද අිඟතකර බලපේ(්  ්ල්ල 

ශවලද තිලශබනවද. ශ  වන විට ශවලද තිලශබන :ැවැන්ත රදනය 

තදන්රික (ැදිහ වී(ට ප්රධ්දන ව ශයන්( බලපදපු කදර ය්  

හැටියටයි (ද    වවිමන( :රීන්ශන්.  

අ: විප් ෂය ඉතද( ව ීම  විරිඟතව හැන්ශරන අන්:(්  (( 

:රීනවද. ශ(ොක:, ශලෝකශේ තිලශබන රීන්( ශද් පදලන 

වයදපදරය්  :ැවැන්ත ශ ෝලීය වසා් තය්  තිලශබන ශ  වදශේ 

කදලයක ශ  විධියට ශපළපදිබ  විඟල්ලද රට අකර්( ය කරන්න 

ස සාදහ කරන්ශන් නැහැ. ්ක පැ තරීන්   අය රීයනවද, 

සා්චදරක වයදපදරය කඩද වැටිලද රීයලද. නමු ,  රශට් ශපළපදිබ 

යනශකොට, ශකොශරෝනද වසා් තය රට තුළ වයදප්ත කරන්න 

හ:නශකොට සා්චදරකශයෝ ශ  රටට ්න්ශන් නැහැ.  ක ත(යි 

විප් ෂශේ   ශ ොල්ලන්ශේ අරමු  ශවලද තිලශබන්ශන්.  ක ඉතද 

පැහැදිලියි.     අයට ඕනේ වන්ශන්, ශකොවිේ ආසාදදිතයන් සා(ග 

ශපළපදිබ, සද්ශඝෝෂ වලට යන්නයි, වසා් තය නැවත වයදප්ත 

කරන්නයි, ශකොවිේ ආසාදදිතයන්ශ න් ශරෝහල් පුරවන්නයි, ්:ද 

ශේල හ බ කරශ න කන අිඟ්සාක මික සාාමනන්ශේ ආර්ථිකයට 

 හන්නයි.  ශ(ොක:, ්විට මික සාාමන විපතට ප  වනවද.  ක ත(යි 

  අයට අව ය කරන්ශන්.   වදශේ(, කර්(දන්ත දලද වහන්න , 

රශට් සාද(දනය නන ජීවිතය අඩදළ කරන්න    ශ ොල්ලන්ට 

අව යයි.  ක ත(යි 1977 ඉ න් කශළේ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (න්ත්රීතු(ක , :ැන් කගදව අවසාන් කරන්න.  
 

ගු මධුර විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானயக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මික සාාමනන්ශේ ශල්වලින්, මික සාාමනශන් ේ ශේ:නදශවන්, 

මික සාාමනන්ශේ ප්ර ානවලින් ත(න්ශේ ශද් පදලනය කරන්න ත(යි 

  ශ ොල්ලන්ශේ බලදශපොශරො තුව. මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක , (ශේ කගදශේ ඉතිලරි ශකොටසා  සභාගත* කරමින් (ද 

නතර ශවනවද.  ශබොශහො( සාාතුතිලයි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළගට,  රු ප්රසාන්න ර වීර රදනය ස(තිලතු(ද.  

 
 

[අ. ද. ,.29] 
 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා ධනේවැල්, ිළත්තල, මැටි, ලී 

බඩු සහයේ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත ප්රවර්ධන රාජය අමාතයුරමා    
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர - பிரம்புகள், பித்தகள, 

மட்பாண்டங்கள், மரப்தபாருட்கள் மற்றும் கிராமியக் 

ககத்ததாைில் யமம்பாட்டு இராோங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan, 
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අතිල රු නනදධිපතිල ශ ෝඨද ය 

රදනප් ෂ (ැතිලතු(දශේ රනය වින්න් ඉදිරිප  කරන ල: ශ:වැක  අය 

වැය ශල්ඛ්නය වන, මු:ල් අ(දතයතු(ද හැටියට  රු බැන්ල් 

රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ඉදිරිප  කරන ල: පළමුවැක  අය වැය 

ශල්ඛ්නය වන, ක :හසාා ශ්රී ල්කදශේ 76වැක  අය වැය ශල්ඛ්නය 

වන, 2022 වර්ෂය සා හද ඉදිරිප  කර සතිල ශ(( අය වැය 

ශල්ඛ්නය සා බන්ධ්ශයන් කරුණු කදර ද ීමපය්  කගද කරන්න 

ලැබී( පිිබබ ව (( ශබශහවින්( සාතුටට ප  ශවනවද. 

ක :හන්න් පමන රට්  ශලසා මුහු  ශ:න බරපතළ( අන්ශයෝ  

  නදව්  (ධ්යශේ ඉදිරිප  කළ අය වැය්  විධියටයි අපි ශ  

අය වැය ශල්ඛ්නය සාලකන්ශන්. (දනව ිෂෂාඨදචදරයට  බරපතළ 

අන්ශයෝ ය්  ්ල්ල කළ ශකොශරෝනද වසා් තය වින්න් අශප් රට 

ප( ්  ශනොව, මුළු ශලෝකශේ( රටවල් ඔසාවද ශපොශළොශේ  හපු 

යු යක ශ  වද ශේ අන්ශයෝ ද (ක අය වැය්  ඉදිරිප  රීමේ( 

පිිබබ ව  රු මු:ල් අ(දතයතු(දට අශප් ශ ෞරවය පු: කර න්ටිනවද. 

ඉතද :රුණු ආර්ථික අවපදතය්  සාිඟත රට්  බදරශ න 

තිලශබන අවසාාගදවක, ශකොවිේ වසා් තය හමුශේ ශලෝකශේ න්යවක 

රටවල් :ැවැන්ත අන්ශයෝ යකට මුහු දී න්ටින අවසාාගදවක, ්යින් 

සතිල වූ නරක ප්රතිලෙල ඉතද බරපතළ ශලසා අ  විිනමින් න්ටින 

අවසාාගදවක රට ශ ොඩ නැඟී(ට ඉදිරිප  කළ අන්ශයෝ ද (ක අය 

වැය්  ශලසා ශ(( අය වැය ඉතිලහදසා ත වන බව ශනොඅනු(දනයි.  

  වදශේ(, රට මුහු දී තිලශබන අන්ශයෝ  හමුශේ 

යගදර්ගවදදීව රට  ැන න්තද, සා(දනය ශ:සා හද නන ජීවිතය  ැන, 

ශලෝක ආර්ථිකය  ැන  ැඹුරින් අධ්යයනය කරමින් ඉදිරිප  කරපු 

අය වැය්  විධියට  ශ(( අය වැය අපට හුමන්වන්න පුළුවන්. ශ  

අය වැය තුළ නනප්රිය සාහ ආකර්ෂණීය ශයෝනනද ශනො:රීන්න 

පුළුවන්. නමු  ක ෂාපද:න ආර්ථිකය ශ ොඩ නැ ශගන, ග්රදමීය 

ආර්ථිකය ඉහළ න්වන, රට ශසාෞ ද යය කරද රැශ න යේ(ට 

අව ය සාැලමන  අන්තර් තව තිලශබන අය වැය්   ශලසා ශ  අය 

වැය හුමන්වන්න පුළුවන්.   වදශේ(, පව  ශද් පදලන සාහ 

ශපෞද් ලික වදන් අර යද නනප්රිය ශයෝනනදවලින් ශතොරව, රශට් 

අන්ශයෝ  නය ැනීශ  පර(දර්ගශයන් ශ(( අය වැය ඉදිරිප  කර 

තිලබී( විශ ේෂ ල් ෂ ය්  ශලසා (( :රීනවද. ්වැක  ක ර්න්ත 

පියවර්   ැනී( පිිබබ ව  රු මු:ල් අ(දතය බැන්ල් රදනප් ෂ 

(ැතිලතු(දට අපශේ ශ ෞරවය අපි ශ  අවසාාගදශේදී පු: කරනවද.  

මීට අන්රුදු 4,කට කලින් 1977 ශ නදපු විවෘත ආර්ථික 

ප්රතිලප තිලය  ්් ක ආනයන අන්මුඛ් ආර්ථිකය්  ත(යි  රු 

ශේ.ආර්. නයවර්ධ්න (ැතිලතු(ද ප්රමුඛ් ්වකට ආණ්ඩුව අශප් රටට 

ඉදිරිප  කශළේ. න්රි(දශවෝ බණ්ඩදරනදයක (ැතිලක ය ශ නදපු 

සා්වෘත ආර්ථිකය, ශද්ය ය ආර්ථිකය කඩදකප්පල් කරලද, 

ලිබරල්වදදී ආර්ථික ප්රතිලප තිලය තුළ ඉල්වක( හද සාැපයු( (ත න්යවක 

කටයුතු කළ හැරීයි,   අනුව අපනයන වැඩි කර, ආ:දය( වැඩි 

කරන්න පුළුවන් රීයන සා්කල්ප(ය ආර්ථික ක්රියදවලිය ත(යි   

ආර්ථික ඔසාාතදර්ලද ඉදිරිප  කශළේ. 

  කදල පරිච්ශේ:ය තුළ( -1977 න්ට 2002 :් වද කදල 

පරිච්ශේ:ය තුළ විතර් - ආර්ථික වර්ධ්න ශේ ශේ මනළු වැඩි වී(්  

වූ බව අපි :රීනවද. නමු , 1977 න්ට ශ  :් වද(, ශ  වසාර 4,ක 

කදල පරිච්ශේ:ය තුළ( ශ  රශට් ශ න්  ශ ේෂ ිඟගය  -ශවශළ  

ශ ේෂ ිඟගය - අය වැය පරතරය  ්න්න ්න්න(, දි වන් දි ට( 

වි දල ශලසා වැඩි න් ද. 

 රු (ිඟන්: රදනප් ෂ නනදධිපතිලතු(දශේ කදලශේ 2009 

වසාශර් ආර්ථික වර්ධ්න ශේ ය න්යයට ,.2කට ශ ශනන්න 

පුළුවන් න් ද.   :් වද සාේ( වර්ෂයක( ශ  රට වි දල යුද්ධ්යකට 

මුහු  දුන්නද; ආර්ථික අවපදතයකට මුහු  දුන්නද.   වදශේ( 

2008 වර්ෂශේදී ආන්යදනු රටවල් සා(ග ශ්රී ල්කදව  :ැඩි මූලය 

අර්බු:යකට මුහු  දුන්නද. අප ශකොටි රසාාතවද:යට මුහු  දුන්   

කදල සී(දව තුළ ශකොටි රසාාතවදදින් අශප් රශට් ආර්ථික 

505 506 

[ රු (ධුර විතදනශේ (හතද] 

————————— 
*  පුසනතකාලනහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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(ර්(සාාගදනවලට පහර දුන්නද. ්ීම ප්ර ාන සාහ ඍජු ආශයෝනන 

 ලද  ( නතර වී(, විශද්  සා්චදරකයන්ශේ පැමිණී( අඩු වී( 

හමුශේ න්   ශ  රශට් ආර්ථික වර්ධ්න ශේ ය ය  සාැලරීය යුතු 

(ට්ට(රීන් පව වදශ න යන්න අපට පුළුවන් න් ද.  රු (ිඟන්: 

රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ශ:වන වරට  නනදධිපතිල ධුරය :ැරූ කදලශේ, 

්න  2010-2012 කදල පරිච්ශේ:ය තුළ අන්ශයෝ  රදිෂය්  තිලබියදී 

2012 වර්ෂශේ න්යයට 9ක ආර්ථික වර්ධ්න ශේ ය්  ශ න ්න්න 

අපට හැරීයදව ලැබු ද. ්:ද තිලබුශණ් ්වැක  ආර්ථිකය් . 2009 

වර්ෂශේදී ත(යි අපි යු:(ය ත  වශයන් මිදුශන්.  

්:ද  රු (ිඟන්: රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද වින්න් ශ  රශට් විරැරීයදව 

න්යයට 8., න්ට 4., :් වද අඩු කරනු ලැබුවද.   වදශේ( විශද්  

සා්චිත ප්ර(ද ය ශඩොලර් බිලියන 2., න්ට 8., :් වද වැඩි කළද. 

ශඩොලර් බිලියන 8.,ක ප්ර(ද ය්  ්:ද අප ශ  රශට් ඉතිලරි කරනු 

ලැබුවද.   වදශේ(, අපි  ක පුද් ල ආ:දය( වි දල ශලසා වැඩි 

කළද.   ්් ක( අපට හැරීයදව ලැබු ද, අශප් ආර්ථිකශේ   :ළ 

ශද්ය ය ක ෂාපදදිතය සශ(රිකදනු ශඩොලර් බිලියන 20 න්ට 80 :් වද 

ඉහළ ප්ර(ද යකට ශ න ්න්න.  

සා්චදරක වයදපදරය   ශතො , 2008 වර්ෂශේදී සා්චදරකයන් 

4,8,478 ශ:ශනමන ප( යි අශප් ල්කදවට ආශේ.   න්   2014 

වනශකොට ්( සා්ඛ්යදව 1,227,12, :් වද න්යයට 248රීන් 

වර්ධ්නය රීමේ(ට අපට හැරීයදව ලැබු ද. ්(න්න් රුපියල් ශකෝටි 

,1,720ක ආ:දය(්  සපයද  න්න අපට අවසාාගදව ලැබු ද.  

2008 වර්ෂශේ ශකොටසාා ශවශළ  ශපොශළේ තිලබුශණ් ශකෝටි 46.4 

යි. 2014 වනශකොට ්ය ශකෝටි 141.2 :් වද වර්ධ්නය කර  න්න 

අපට පුළුවන් න් ද. ශ(වැක  ත  වය්  තුළ ත(යි අපි 2014 

වර්ෂය :් වද වැඩ කටයුතු කශළේ.  

අපි වර්ෂ 2014දී රට  දර දුන් ශවලදශේ ශබොරශතල් බැරලයක 

මිල US Dollars 110 වදශේ   නක තිලබුශණ්. නමු  2012 යහ 

පදලන ආණ්ඩුව බලයට ප වන විට ්ය ශඩොලර් 40 :් වද අඩු 

න් ද. ්යින් ශකෝටි 200කට වැඩි මු:ල්    ආණ්ඩුවට, ශ  රටට 

ඉතිලරි කර  ැනී(ට හැරීයදව, අවසාාගදව ස:ද න් ද.  

2016 වර්ෂශේ අශප් ආර්ථික වර්ධ්න ශේ ය න්යයට 4.4 :් වද 

පහතට වැව  ද; විරැරීයදව න්යයට 7 :් වද වැඩි න් ද. ශකොටසාා 

ශවශළ  ශපොළ පහළට වැව  ද. ්:ද 2012 වර්ෂශේ 2.2ක 

අලද ය්  න්දු න් ද. 2009 වර්ෂශේ    වදශේ( ත(යි. 9.7ක 

අලද ය්  න්දු න් ද. ්:ද න්යයට 7.,ක ආර්ථික වර්ධ්න ශේ ය්  

සාිඟතව අප  දර දුන් රට 2019 වර්ෂශේදී අපට යිබ   දර දුන්ශන් 

න්යයට 2.,ක ආර්ථික වර්ධ්න ශේ ය්  සාිඟතවයි. ්:ද ශ  රශට් 

ශ  වදශේ ශ ෝලීය වසා් ත රීන්ව්  තිලබුශණ් නැහැ; රසාාතවද:ය 

තිලබුශණ් නැහැ.  ීමය රට්  තුළ න්යවකශ:නදට ජීව  ශවන්න 

පුළුවන් පරිසාරය්  අපි ක ර්(ද ය කරලද රට  දර දුන්නද න්  , 

  යහ පදලන ආණ්ඩුශේ ආර්ථික ඔසාාතදර්ලදශේ (හද ශකරුවදවල් 

තුළ ශ  රශට් ආර්ථිකය වි දල ශලසා පහළට ස: :ැමුවද. වර්ෂ 

2019දී  ක පුද් ල ආ:දය( ශඩොලර් 227රීන් පහත ශහළනු 

ලැබුවද. අපි 2002 වර්ෂශේ  ය  ක ද්දී, අශප් රශට්  ය රුපියල් 

බිලියන 2,000්  ප(  න් ද. 

2015 වන විට රුපියල් බිලියන 7,400 :් වද අශප් රට  ය 

අරශ න තිලබු ද. 2002 න්ට 2012 :් වද අශප් ආණ්ඩු පැවැතිල 

අන්රුදු 10ක කදල පරිච්ශේ:ය තුළ අපි රුපියල් බිලියන 2,000කට 

ආසාන්න ප්ර(ද ය්   ය අරශ න තිලබු ද. නමු  අපි   රුපියල් 

බිලියන 2,000ක ප්ර(ද ශයන් සහැට ශපශනන, සගට :ැශනන 

:ැවැන්ත සා්වර්ධ්නය්  න්දු කළද. අ:ට  කදටව  රීයන්න බැහැ, 

අධිශේගී (දර්  පදඩුයි රීයලද.  වද ලද  ලබන, ආ:දය  ලබන 

ත  වයට ප  ශවලද තිලශබනවද.   වදශේ(, අශප් රශට් 

ශනොශරොච්ශචෝශල් තදප විදුලි බලද දරශයන් ශ( දශවොට් 900කට 

ආසාන්න විදුලිබල ප්ර(ද ය්  ක ෂාපද:නය ශවනවද.   බලද දරය, 

අ:දළ  ය ශ වලද  ලද  ලබන ත  වයට ප  ශවලද 

තිලශබනවද.  

අප වර්ෂ 2019 දී නැවත රට  දර  න්නද විට රුපියල් බිලියන 

1,,0,1 :් වද  ය සගුලකට අශප් රට හමන කරලද, අශප් රශට් 

කරශ න ආ සා්වර්ධ්නය  නතර කරලද, (හ බැ්මනශේ බැුම කර 

ව්චදව න්දු කරලද තිලබු ද.   ව්චද කළ මු:ල් අ: (හද 

 දණ්ඩද දරයට  න්න ශකොට විප් ෂය රීඹුල් කුමළු ශහළනවද.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රදනය ස(තිලතු(ක , ඔබතු(දට තව විනදඩි ශ:ක්  

තිලශබනවද.  

 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අශප්  රු ඉන්දික අනුරුද්ධ් ශහේර  රදනය ස(තිලතු(දට විනදඩි 

10්  තිලශබනවද.  ශකන් විනදඩි ශ:කතුනක ප්ර(ද ය්   න්න 

රීයලද   තිලශබනවද.   

ඉහතිලන්   රීේවද වදශේ ත  වය්  තුළ ත(යි අප රට  දර 

  ශ . නමු , ආණ්ඩුව  දර අරශ න දින 22ක කදල 

පරිච්ශේ:ය්  යද්දී අපට යිබ  ශකොශරෝනද වසා් තයට මුහු  

ශ:න්න න්දු න් ද. අපි   වසා් තය හමුශේ ශලෝකශේ 

්න්න කර ය අතිලන් ශහො ( රටවල් 10 අතරට ්්  න් ද ; 

්න්න කර ය අතිලන් අපි ඉදිරියට ආවද.   සා හද අපි රුපියල් 

බිලියන 200කට වඩද විය:  කළද. ශකොශරෝනද වසා් තය ක සාද 

අපට න්ණු පදඩුව රුපියල් ශකෝටි 1,600කට වඩද වැඩියි.  

අ: (හ ශලොමනවට කේ  හනවද, අශප් රශට් ඉන්න තරු  

තරුණියන් ශ  රට :දලද පිට රට යනවද රීයලද. අපි අහනවද, ්:ද 

තමුන්නදන්ශසාේලද විප් ෂශේ ඉ න් ශ(ොනවද: රීේශේ රීයලද. 

"රට විරුවන් ඡන්:යට ශ න්වද   තද, නමු  ඔන්න්  ැන 

බලන්ශන් නැහැ" රීේවද. ්:ද අපි 120,000කට වැඩි රට විරුවන් 

පිරිසා්  ල්කදවට ශ න්වලද, ඔන්න්ශේ ජීවිත මනර් ක ත දවයට ප  

කළද. ල්කදවට ආ:දය  ශ න ්න්න, අපට විශද්  ශප්රේෂ  ලබද 

ශ:න්න   රට විරුවන් නැවත වර්  පිට රට යනවද. ඔන්න් නැවත 

පිට රටවලට  විඟන් අශප් ශද්ය ය ආර්ථිකය  ් තිල(  කරන්න 

ශඩොලර් ටික ්වන ශකොට අ: විප් ෂය   පිිබබ ව රීඹුල් කුමළු 

ශහළී( පිිබබ ව අපි ශබශහවින් කන දව වට ප  ශවනවද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රදනය ස(තිලතු(ද, ශකටිශයන් අවසාන් කරන්න. 
 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

(ට තව විනදඩි ශ:ක්  ශ:න්න. 

  වදශේ(, මනර් ක ත ආහදර ශේල්  නනතදවට සරු( රීමේ( 

සා හද රනය අව්ක ස සාදහය්   න්නවද. ශපර වසාරවල වදශේ( 

අපට රසාදයක ක ශපොශහොර ශ:න්න හැරීයදව තිලශබනවද. ඕනේ න  

අපට  ක කරන්න පුළුවන්. නමු  අශප් ප්රතිලප තිල ප්රකද නවල 

්ශහ( ්ක්  නැහැ. මනර් ක ත ආහදර ශේල් , වසා විශසාන් ශතොර 

කෘක  කර්(දන්තය්  රීයන සා්කල්ප තුළ ඉ ශ නයි අප කගද 

507 508 



පදර්ලිශ න්තුව 

කශළේ.   සා්කල්ප  ැන අප විතර්  ශනොශවයි කගද කශළේ.  වද 

 ැන නනතද විමු් තිල ශපරමු   කගද කළද; ්් සා  නදතිලක 

ප් ෂය  කගද කළද. 

 

ගු නහයේේෂා විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு யஹசா விதானயக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

 රු රදනය ස(තිලතු(ක ,- 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

රීයන්න,  රු (න්ත්රීතු(ද. 

 

ගු නහයේේෂා විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு யஹசா விதானயக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අශප්  රු කෘක කර්( රදනය ස(තිලතු(ද :ැන් ශ   රු සා දශේ 

ඉන්නවද. 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 රු (න්ත්රීතු(ද, ඔබතු(දට ඊළග කගදව තිලශබනවද ශන්. 

්තශකොට    ැන කගද කරන්න. 

 

ගු නහයේේෂා විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு யஹசா விதானயக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අශප් කෘක කර්( රදනය අ(දතයතු(ද :ැන් ශ   රු සා දශේ 

ඉන්නවද.  රු රදනය ස(තිලතු(ක , ඔබතු(ද කැ(ැතිල න  ශ කට 

ස තරය්  ශ:න්න. ඊශේ ශපශර්:ද රීේවද යූරියද ශපොශහොර 

ශ නැල්ලද ශ:නවද, ශ  රශට් ශපොශහොර ප්ර ානයට ස තර 

ශසාොයනවද රීයලද.  රු ප්රසාන්න ර වීර රදනය අ(දතයතු(ද   

(තශේ ඉ ශ න ශනොශවයි, ශවන  (තයක ඉ ශ න කගද 

කරන්ශන්. ශ(ොක් : හරි ්ක? 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ශ(ොක් :, ඔබතු(ද (තු කරන මේතිලය. මේතිල ප්ර ානය නගන්න 

ශකෝ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ප්රසාන්න ර වීර රදනය අ(දතයතු(ද, ඔබතු(ද කගදව 

ශකටිශයන් අවසාන් කරන්න. 
 

ගු ප්රසන්න රණවීර මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අශප් අතිල රු නනදධිපතිලතු(දශේ වසා විශසාන් ශතොර කෘක  

කර්(දන්තය්  රීයන සා්කල්පය අපි ඉදිරියට ශ න යනවද. 

ය රීන් අඩු පදඩුව්  න්ශ ො , ශ ොවීන්ට අසාදධ්දර ය්  න්ශ ො  

්ිඟදී අව ය  සාහන ලබද දීලද වසා විශසාන් ශතොර කෘක  

කර්(දන්තය්  අපි සතිල කරනවද.  

(ට තව විනදඩි ශ:ක්  ශ:න්න, මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක .  

පමන වය අන්රුදු ශ:ක තුළ ශකොශරෝනද වසා් තය ක සාද මිය  වය 

සා්ඛ්යදව 14,000 යි. නමු  ශ  වසා විසා  මේර ත වී(  ක සාද අ: වන 

ශකොට නනතදවශ න්   ,0,000කට ආසාන්න  පිරිසා්  වර්ෂයකට 

වමන ඩු ශරෝගීන් බවට ප  ශවනවද.   වදශේ( වර්ෂයකට 

16,000්  විතර වමන ඩු ශරෝ ශයන් මිය යනවද. හැබැයි, පමන  වය 

ආණ්ඩුව න   වදට කැ(ැතිල න් ද. 

ිඟටපු මනවපතිල, නැ න  ශසාෞඛ්ය ස(තිල ශ  රශට් නනතදවට 

බදල ශබශහ  ශ නැල්ලද දීලද,    තුිබන් නැේ   ත ්ක ත(යි 

කශළේ. අපිට ්ශහ( කරන්න අව ය නැහැ. විටින් විට ් ෂණිකව 

මිලදි  ැනී  රීයලද මිලදී අරශ න, ශ  රශට් ඖෂධ් (දෆියදව්  

සතිල කළද.  අපි කව:දව   වද කරන්ශන් නැහැ. අපට අව ය 

වන්ශන්  ක ශරෝගී( , ශසාෞඛ්ය සා පන්න පිරිසා්  ශ  රශට් 

ක ර්(ද ය කරන්නයි.    

සාාවය් ස පද:න  ආර්ථික ර(ය්  තුළ අශප් රශට් ජීවන 

ත  වය ඉහළ න්වන්න අපි කටයුතු කරනවද.   තුළ, ග්රද( 

ක ලධ්දරි වසා  14,021කට , පළද  සා ද හද පළද  පදලන 

ආයතන ශකොට්ඨදසා 4,900කට  සාහන ලබද දීලද න්යවක 

නනතදවශේ ජීවන ත  වය සසාසාා කරන්න අපි අශප්් ෂද 

කරනවද. අපි ශසාේවද ආර්ථිකයකට  වශයො , ය රීන් ශවලදවක 

්ක ශබෝ බය්   ැහුශවො ,   ශසාේවද ආර්ථිකය( කඩද වැශටන්න 

පුළුවන්.  අපි නනතදවශේ ජීවන ත  වය  ් තිල(  රීමේ( තුිබන් 

රශට් ආර්ථිකය  ් තිල(  කරනවද.  පන්ල  ් තිල(  රීමේ( තුිබන් 

 (  ් තිල(  කරලද,  (  ් තිල(  රීමේ( තුිබන් රට  ් තිල(  

කරලද,  සාාවය් ශපෝක ත ආර්ථික රටදව්  තුිබන් අශප් රට ඉදිරිශේ 

දී  ආර්ථික සා්වර්ධ්නය කරද අප ශ නයනවද රීයන ්ක 

ශබොශහො( පැහැදිලිව  ප්රකද  කරමින් (ශේ කගදව අවසාන් 

කරනවද.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகௌரவ வடியவல் சுயரஷ் அவர்கள், உங்களுக்கு 

13 நிமிடங்கள்! 
 

[பி.ப. 4.13] 

 

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහයේතා 
(மாண்புமிகு வடியவல் சுயரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கயள, 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் இரண்டாம் 

மதிப்பீட்டின் மீதான விவாதத்தியல கலந்துதகாண்டு, 

என்னுகடய ததாப்புள்தகாடி உறவுகளான மகலயக மக்கள் 

சார்பாக இங்கு ஒருசில விடயங்ககளப் யபசுவதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கு உங்களுக்கு நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்ற அயதயநரம் என்கன இச்சகபக்கு 

அனுப்பிய மக்களுக்கும் நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்யறன். 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்ட உகரயின் 

யபாது, நான் சார்ந்த சமூகமான மகலயக மக்கள் சார்பாக 

எந்தவிதமான முன்தமாைிவும் தசய்யப்பட்டிருக்கவில்கல. 

எனினும், இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் முன்தமாைியப் 

பட்டுள்ள அபிவிருத்திகள் அகனத்கதயும் அனுபவிப்பதற்கு 

மனிதர்கள் உயியராடு இருக்கயவண்டுயம! கடந்த ஓாிரு 

வருடங்களியல இந்த நாட்டியல அத்தியாவசியப் தபாருட்கள் 

உட்பட அகனத்துப் தபாருட்களின் விகலகளும் இரண்டு - 

மூன்று மடங்காக அதிகாித்திருக்கின்றன. இவ்வாறானததாரு 
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சூைலில், தபருந்யதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் 1,000 ரூபாய் 

சம்பள உயர்வு விடயத்கத கவத்துப் பந்தாடிக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். “பிள்களகயயும் கிள்ளித் 

ததாட்டிகலயும் ஆட்டுவது” யபான்ற ஒரு நிகழ்வாகயவ நான் 

இந்த 1,000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு ததாடர்பான வர்த்தமானி 

அறிவித்தல் தவளியீட்கடப் பார்க்கியறன். இவ்வாறு அந்த 

மக்களுக்கு எந்தவிதமான நிவாரைமும் இல்லாத ஒரு 

சூழ்நிகலயில், இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தியல அடுத்த 3 

வருடங்களுக்குள் 'லயன்' அகறககள அகற்றி, யதாட்ட 

வீடுககள அபிவிருத்தி தசய்வதற்தகன 500 மில்லியன் ரூபாய் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதன் அடிப்பகடயில் ஒரு 

வீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 15 இலட்சம் ரூபாய்படி பார்த்தால், ஒரு 

வருடத்தில் 110 வீடுகள்! மூன்று வருடங்களில் 330 வீடுகள்! 

330 வீடுகளுக்குாிய நிதிகய ஒதுக்கிவிட்டு, “எதிர்வரும் 03 

வருடங்களில் மகலயகத்திலிருக்கின்ற அகனத்து 'லயன்' 

வீடுககளயும் இல்லாமல் ஆக்கிவிடுயவாம்” என்று கூறுவது 

யகலிக்குாிய  விடயமாகும்.   

அடுத்து, ததாைில்வாய்ப்பு! இன்று அரசாங்க உத்தியயாகத் 

தர்கள் ததாடர்பான அரசாங்கத்திள் நிகலப்பாடு 

தவளிப்பகடயாகயவ கூறப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால், 

மகலயகத்திலுள்ள படித்த இகளஞர்களின் எதிர்காலம் என்ன? 

அரச நியமனங்ககளப் தபறயவண்டும் என்ற அவர்களுகடய 

கனவு என்னவாகும்? எவ்வாறு நாங்கள் மகலயகத்தினுகடய 

கல்வியியல ஒரு புரட்சிகய ஏற்படுத்த முடியும்? அதற்காக இந்த 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தியல எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது? “மகலயகத்துக்தகனத் தனியானததாரு 

பல்ககலக்கைகம் அகமக்கப்படும்” என்றுகூறி ஆட்சிக்கு 

வந்தவர்கள் நீங்கள், ஏன் அதற்குாிய நிதி ஒதுக்கவில்கல? அது 

ததாடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் என்ன? 

இவ்வாறான பல யகள்விககள எழுப்பயவண்டிய நிகலக்கு 

நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்யறாம். 

அடுத்து, மகலயக கவத்தியசாகலகளின் அபிவிருத்தி! 

இன்று மகலயக மக்கள் தகாயரானா தபருந்ததாற்று, தடங்கு 

யநாய், மண்சாிவு யபான்ற இன்யனாரன்ன பிரச்சிகனகளுக்கு 

முகங்தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கின்ற சூைலியல, 

அப்பகுதிகளிலுள்ள கவத்தியசாகலகளின் அபிவிருத்தி 

நடவடிக்கககள் முழுகமயாக நிறுத்தப்பட்டிருப்பது மட்டு 

மல்லாது, அதற்தகன எந்தவிதமான நிதியும் ஒதுக்கப் 

படவில்கல. அதுமாத்திரமன்றி, அங்குள்ள கவத்தியசாகல 

களில் தமிழ்தமாைி யபசக்கூடிய உத்தியயாகத்தர்ககள - 

குடும்பநல உத்தியயாகத்தர்ககளயயா, தாதிமாகரயயா, 

கவத்தியர்ககளயயா - நியமிப்பது சம்பந்தமான எந்தவித 

முன்தமாைிகவயும் நாங்கள் இதில் காைவில்கல.  

அடுத்து, வீதி அபிவிருத்தி! நாங்கள் வீதி அபிவிருத்தி 

சம்பந்தமாகப் யபசுகின்யறாம். எங்களுகடய ஆட்சிக் 

காலத்தில் என்னால் எங்களுகடய மாவட்டத்தியல ஆரம்பிக் 

கப்ட்ட அகனத்து வீதிகளின் அபிவிருத்திப் பைிகளும் 

இகடநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக, அப்புத்தகளப் 

பிரயதசத்தியல கிளயனார் - தங்கமகலத் யதாட்டத்தில் 

ஆரம்பித்து இதல்கஸ்ஹின்ன ஊடாகச் தசல்கின்ற பாகதயின் 

அபிவிருத்திப் பைிகள் இகடநடுவியல நிறுத்தப் 

பட்டிருக்கிறது. இதனால், அந்தப் பிரயதசத்தில் வாழ்கின்ற 

மக்கள் அந்தப் பாகதயினூடாகச் தசல்லவும் முடியாமல், யவறு 

வைியும் இல்லாமல் தவித்துக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

அயதயபால, லுணுகல பிரயதசத்தியல என்னால் ஆரம்பித்து 

கவக்கப்பட்ட அடாவத்கதப் பாகதயின் அபிவிருத்திப் 

பைிகளும் இகடநடுவியல நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மடுல் 

சீகமப் பிரயதசத்தியல மாயதாவவிலிருந்து லுணுககலக்குச் 

தசல்கின்ற பாகதயின் அபிவிருத்திப் பைிகளும் இகட 

நடுவியல நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு இகடநடுவியல 

நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற, துன்பப்பட்டு, வஞ்சிக்கப்பட்டிருக் 

கின்ற மக்களுக்குாிய வீதி அபிவிருத்தி யவகலத்திட்டங்ககள 

நிகறவுதசய்வதற்கு எந்தவிதமான நிதி ஒதுக்கீடும் இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் இல்கல. எனயவ, அவற்கற உடனடியாக 

நிகறவு தசய்யயவண்டும். நிகறவுதசய்யாத பட்சத்தில், அங்கு 

வாழ்கின்ற மக்களுகடய நிகலகம யகள்விக்குறியாகிவிடும்.   

2022ஆம் ஆண்டுக்கான இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 

மகலயக மக்களுடன் ததாடர்புகடய விடயம் 03 வருடங்ககள 

கமயப்படுத்திக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த மூன்று 

வருடங்களிலும் மகலயக மக்கள் எவ்வாறான சவால் 

களுக்தகல்லாம் முகங்தகாடுக்கப் யபாகின்றார்கள்! 

இன்கறக்கு அவர்களுகடய 1,000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு 

ததாடர்பான விடயம் நீதிமன்றத்தியல விசாரகையில் 

இருக்கின்றது. அது ததாடர்பில் சாியானததாரு முடிகவ 

எடுக்க முடியாமல், அரசாங்கம் தடுமாறிக்தகாண்டிருக்கிறது. 

முடிந்தும் முடியாமல் அந்த விடயம் இருந்துதகாண்டிருக்கிறது. 

ஆகயவ, இன்று இந்த நாட்டியல காைப்படுகின்ற வாழ்க்ககச் 

தசலவு உயர்வு, அத்தியாவசியப் தபாருட்களின் விகல 

யயற்றம், மகலயகப் தபருந்யதாட்ட மக்களுகடய சம்பள 

அதிகாிப்பு யபான்ற விடயங்ககள எடுத்துக்தகாண்டால், 

அவற்றில்  சூழ்ச்சிகரமான ஒரு தன்கம  இருப்பதாகயவ 

நாங்கள் கருதுகின்யறாம்.   

இன்று மகலயகம் என்றவுடன் இங்கு யபசிய சிலர் 

விதண்டாவாதமாகப் யபசினார்கள்; அடுக்கு தமாைியியல 

யபசினார்கள். நாங்களும் யகட்டுக்தகாண்டிருந்யதாம். 

அத்துடன், இங்கு சில அகமச்சர்கள் விகிதாசாரம் 

சம்பந்தமாகப் யபசினார்கள். விகிதாரசாரம் சம்பந்தமாக 

விதண்டாவாதமாகவும் அடுக்குதமாைியிலும் யபசும்யபாது, 

அது நகடமுகறயியல சாத்தியப்படக்கூடிய விடயமா? என்பது 

ததாடர்பிலும் சிந்திக்க யவண்டும். இன்று மகலயக மக்கள் 

என்றவுடன், அகனவாினது மனதிலும் யதான்றுவது யதாட்டத் 

ததாைிலாளர்கள்தான். மகலயகத்தில் வாழ்பவர்கள் 

எல்யலாரும் யதாட்டத் ததாைிலாளர்கள் அல்லர். இன்று அங்கு 

வாழ்கின்ற 15 இலட்சம் மக்களில் தவறுமயன 147,222 மக்கள் 

மாத்திரம்தான் யதாட்டத் ததாைிலாளர்களாக இருக்கின் 

றார்கள். ஆனால், மகலயகம் எங்களுகடய இருப்பு! எங்களு 

கடய தாய்நாடு! மகலயகத்திற்கு என்று தனியானயதார் 

அந்தஸ்தும் அந்தச் சமூகத்திற்கு என்று தனியானததாரு 

தகௌரவமும் இருக்கின்றது. அத்துடன், அந்தச் சமூகத்திற்கு 

மானமும் மாியாகதயும் இருக்கின்றது. அவர்கள் உகைத்து 

வாழ்பவர்கள்; இந்த நாட்டிற்கு எந்தவககயிலும் சங்கடத்கதக் 

தகாடுக்காதவர்கள். "மகலயக மக்கள் இந்த நாட்டுக்குச் 

சுகமயில்கல" என்று இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில்கூட 

கூறப்பட்டது. நிச்சயமாக அப்படித்தான்! அவர்கள் உகைத்து 

வாழ்பவர்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு உகைப்புக்கு ஏற்ற 

ஊதியம் கிகடப்பதில்கல. இதுதான் இங்குள்ள பிரச்சிகன! 

தபருந்யதாட்டக் கம்பனிகளின் அடாவடித்தனத்துக்கு இந்த 

வரவு தசலவுத்திட்டத்தியல முற்றுப்புள்ளி கவக்கவில்கல. 

குறிப்பாக, யதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் காைிகள் 

அபகாிக்கப்பட்டு, அவர்ககளத் யதாட்டங்களிலிருந்து தவளி 

யயற்றும் நடவடிக்கககளுக்கும் தபருந்யதாட்டக் கம்பனிகள் 

தபாலிஸ் நிகலயத்திற்குச் தசன்று அம்மக்ககள வஞ்சிக்கின்ற 

தசயற்பாடுகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி கவக்கவில்கல. 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கயள, 

உங்களுகடய கண்டி மாவட்டத்திலுள்ள கலதபாட, மவுேின் 

யதாட்டங்களின் இன்கறய நிகலகம என்ன? JEDB - 
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පදර්ලිශ න්තුව 

'ேனவசம' இன்கீழ் இருக்கின்ற யதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்கு 

இன்றுவகர கடந்த மாதச் சம்பளம் வைங்கப்படவில்கல. இந்த 

JEDB எனும் 'ேனவசம' நிறுவனமானது யநரடியாக 

அரசாங்கத்துக்குக்கீழ்  வருகின்ற ஒரு தாபனமாகும். தற்யபாது 

பாடசாகலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், 

யதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் பிள்களகள் பாடசாகலக்குச் 

தசல்லமுடியாத நிகலயில் இருக்கின்றார்கள். JEDBஇன் 

தகலவர் அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதி. அது ஓர் அகமச்சின்கீழ் 

வருகின்றது. எனயவ, அவர்களுக்குாிய சம்பளத்கத வைங்கு 

வதற்குாிய நடவடிக்ககககள எடுப்பது பற்றிச் சிந்திக்காமல், 

வரலாறு பற்றிப் யபசிக்தகாண்டு இருக்கின்றார்கள். 

ஆககயால், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்கதப் பார்க்கும்யபாது 

மிகவும் யவதகனயாக இருக்கின்றது. 

அடுத்து, பாகத அபிவிருத்திகய எடுத்துக்தகாண்டால், 

மகலயகத்திலுள்ள நாவலப்பிட்டி - இம்புல்பிட்டி ஊடான 

யபாகில் - கடியன்தலன - தகட்டபுலா - தகாலப்பத்தகன - 

குயின்ஸ்பாி - ததல்தபத்த - பத்தகனச் சந்தி வகரயான பாகத 

பல வருடங்களாகச் சீர்தசய்யப்படாமல் இருக்கின்றது. இன்று 

சுற்றுலாத்துகறகய ஊக்குவிக்கக்கூடிய நீர் வீழ்ச்சிகள் உட்பட 

அகனத்து விடயங்களும் அந்தப் பிரயதசத்தில் இருந்தும்கூட, 

குயின்ஸ்பாித் யதாட்டத்திலிருக்கின்ற இந்து சமயத்தவர்களின் 

நமிநாதர் ஆலயம் யபான்று பல வரலாற்றுச் சான்றுகளுள்ள 

அந்தப் பிரயதசத்கத ஊடறுத்துச் தசல்கின்ற குறித்த 

பாகதயானது பல தசாப்த காலமாக எந்தவித அபிவிருத்தியும் 

இல்லாமல், சீர்தசய்யப்படாமல் முடக்கப்பட்ட நிகலயில் 

இருக்கின்றது. ஏன் அந்தப் பாகதகயச் சீர்தசய்ய முடியாது? 

நாவலப்பிட்டியிலிருந்து பத்தகன வகர இருக்கின்ற 

ஒயரதயாரு மாற்றுவைி அது மாத்திரயம! நாவலப்பிட்டியி 

லிருந்து ஹட்டன் வைியாகச் தசல்லும் பாகதயில் ஏதாவது 

பிரச்சிகன ஏற்பட்டால்கூட, ஒரு மாற்றுப் பாகதயாக 

அகமந்திருப்பது இந்த பாகத மாத்திரம்தான். எனினும், இந்தப் 

பாகதயின் அபிவிருத்தி முழுகமயாகப் 

புறக்கைிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகயவ, இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் இவ்வாறான யவகலத்திட்டங்கள் உட்பட 

யதாட்டங்களிலுள்ள பல்லாயிரக்கைக்கான மக்கள் நன்கம 

யகடயக்கூடிய அபிவிருத்திசார் யவகலத்திட்டங்கள் 

உள்ளடங்கியிருக்க யவண்டும். 

அடுத்து, ககத்ததாைில் யபாட்கடகள்! இன்று மகலய 

கத்தியல ஆங்காங்யகயிருக்கின்ற ததாைிற்சாகலகள் மூடப் 

பட்டிருக்கின்றன.   
 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු වඩිශේල් මනශර්ෂා (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(ද කැ(ැතිල න    

පදර ශ(ොක් :  රීයන්න. අපි  ක හ:ලද ශ:න්න . "  පදර වහලද. 

හ:න්ශන් නැහැ. සා්වර්ධ්නය කරන්ශන් නැහැ" රීයලද ඔබතු(ද 

පදර්   ැන රීේවද ශන්. 

 

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහයේතා 
(மாண்புமிகு வடியவல் சுயரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ඔේ,  රු ස(තිලතු(ක . 

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

  පදර ශ(ොක් :   රීයන්න, අපි හ:ලද ශ:න්න .  

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහයේතා 
(மாண்புமிகு வடியவல் சுயரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
 ක නදවලපිටිය න රශේ ඉ ලද Pathana Junction ්කට 

තිලශබන පදර.  රු ස(තිලතු(ක ,   පදර ත(යි නුවර්ිබයට, 

හැටන්වලට යන්න පදවිච්චි කරන්ශන්. ශවන  විකල්පය්  නැහැ. 

  පදර ත(යි ඉසාාශසාල්ලද  තිලබුශණ්. ඊට පසාාශසාේ ත(යි අවක  

පදරවල් හැදුශණ්.  රු ස(තිලතු(ක , ඔබතු(ද ශ කට (ැදිහ  වී( 

 ැන (( හුග්  සාතුව  ශවනවද, ඔබතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවනවද.  

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Pathana Road, is it? 

 
ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහයේතා 
(மாண்புமிகு வடியவல் சுயரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
නදවලපිටිය, කඩියන්ශලන, කැටශපොල හරහද පතන හන්දියට 

යනවද.  

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

රීශලෝමීටර් ීමය්  තිලශයනවද:,  රු (න්ත්රීතු(ක . 

 

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහයේතා 
(மாண்புமிகு வடியவல் சுயரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
(( වැරදි නැ න , ්තැන රී ශලෝමීටර් 18්  සතිල,  රු 

ස(තිලතු(ක . Approximately 18 kilometres. Thank you.  
 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

We will do that.  

 
ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහයේතා 
(மாண்புமிகு வடியவல் சுயரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ශබොශහො( සාාතුතිලයි,   රු ස(තිලතු(ක .  

 
அந்தப் பிரயதச மக்கள் சார்பாக நான் தகௌரவ அகமச்சர் 

யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து அவர்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவித் 

துக்தகாள்கின்யறன். இவ்வாறுதான் நடவடிக்கக எடுக்க 

யவண்டும்; இது வரயவற்கத்தக்கது.  

இன்கறக்கு தபருந்யதாட்டக் கம்பனிகளால் மூடப்பட்டிருக் 

கின்ற ததாைிற்சாகலககளக் ககத்ததாைிற் யபட்கடகளாக 

மாற்றுவதனூடாக மகலயக இகளஞர், யுவதிகளுக்குத் 

ததாைில்வாய்ப்கபப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு வாய்ப்பு 

ஏற்படும். அந்தத் ததாைிற்சாகலகள் எல்லாம் அரசாங்கத் 

தினுகடய தசாத்துக்கள்! ஆனால், இன்று அந்தத் 

ததாைிற்சாகலகள் எல்லாம் மூடப்பட்டு, - abandon - 

முழுகமயாகக் ககவிடப்பட்ட நிகலயில் இருக்கின்றன. 

அந்தத் ததாைிற்சாகலககளக் ககத்ததாைிற் யபட்கடகளாக 

மாற்றினால், அவற்றின்மூலம் பல யவகலத்திட்டங்ககள 

முன்தனடுக்க முடியும். மத்தகளயில் விமான நிகலயம் 

இருக்கின்றது. அயதயபான்று, அம்பாந்யதாட்கடயில் 

துகறமுகம் இருக்கின்றது. ஆககயால், பதுகள மாவட்டம் 

உட்பட மகலயகத்தில் ஆங்காங்யக மூடப்பட்டிருக்கின்ற 
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ததாைிற்சாகலககளக் ககத்ததாைிற் யபட்கடகளாக 

மாற்றுவதற்குாிய விடயங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. இகவ 

எல்லாவற்கறயும் உற்பத்திக்கான வளங்களாக உள்வாங்கும் 

யபாது, தபாருளாதார ாீதியில் பாாியததாரு சக்திகய எமது 

மக்களுக்கு வைங்கக்கூடியதாக இருக்கும்.   

அடுத்து, மகலயகத்தின் கல்விப் புரட்சி! மகலயகத்தின் 

கல்வியியல ஒரு புரட்சி ஏற்பட யவண்டுதமன்றால், நிச்சயமாக 

மகலயகத்தில் பல்ககலக்கைகதமான்று வரயவண்டும்; 

அதற்கான யதகவ அங்கிருக்கின்றது. அதுமட்டுமல்ல, 

மகலயக மக்களின் வாழ்வியல ஒரு மாற்றம் ஏற்பட 

யவண்டுதமன்றால், இந்திய அரசாங்கத்தினால் 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்ற வீடகமப்புத் திட்டங்களுக்குாிய 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் தசய்துதகாடுக்கப்படல் யவண்டும். 

அயதயபான்று, இன்று மகலயகத்தியல திறகமயான 

மாைவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் சிறந்த 

தபறுயபறுககளப் தபற்றுப் பாடசாகலக்கும் எங்களது 

சமூகத்துக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் தபருகம யதடிக் 

தகாடுத்திருக்கின்றார்கள். அதுமட்டுமல்ல, விகளயாட்டுத் 

துகறயிலும்கூட மகலயக இகளஞர்கள் இந்த நாட்டுக்குப் 

தபருகம யதடிக் தகாடுத்திருக்கின்றார்கள். கடந்த மாதம் 

இந்திய அைிக்கும் இலங்கக இராணுவ அைிக்கும் இகடயில் 

பலாங்தகாகடயியல நகடதபற்ற volleyball matchஇல் 

யவதவஸ்ஸ யதாட்டத்கதச் யசாோ்ந்த ஓர் இகளஞன் 

திறகமயாக விகளயாடியதால், இலங்கக இராணுவ அைி 

தவற்றி தபற்றது. அந்த வககயில், விகளயாட்டுத்துகறயிலும் 

சாி, கல்வியிலும் சாி, விவசாயத்திலும் சாி, இந்த நாட்டின் 

தபாருளாதாரத்திலும் சாி, அந்நியச் தசலாவைிகய 

ஈட்டுவதிலும் சாி, அகனத்திலுயம தம்கம முழுகமயாக 

அர்ப்பைித்து, இந்த நாட்டுக்காக 5 - 6 பரம்பகரயாக வாழ்ந்து 

தகாண்டிருப்பவர்கள்தான் இந்த மகலயக மக்கள்! ஆகயவ, 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தியல அந்த மக்கள் ததாடர்பில் 

வியசட கவனம் தசலுத்தியிருக்க யவண்டும். அவர்களுடன் 

சம்பந்தப்பட்ட பல அபிவிருத்தி யவகலத்திட்டங்ககள இதில் 

உள்ளடக்கியிருந்தால், இது ஒரு வரயவற்கத்தக்க  வரவு 

தசலவுத்திட்டமாக இருந்திருக்கும் என்பதுதான் என்னுகடய 

யயாசகன! 

அடுத்து, பதுகள மாவட்டத்திலுள்ள சில்மியாபுர 

கிராமத்தியல வாழ்கின்ற முஸ்லிம் மக்களுகடய சுகாதார வசதி, 

பாகத வசதி, பாடசாகல வசதி யபான்றவற்கற முழுகமயாக 

அபிவிருத்தி தசய்யயவண்டிய ஒரு கட்டாய நிகல 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. மஹியங்ககனயியல பங்கரகம பிரயதசத் 

திலிருந்து சில்மியாபுரம் வகரக்கும் சிறுபான்கமயிலும் 

சிறுபான்கமயினராக வாழ்ந்துதகாண்டிருக் கின்ற முஸ்லிம் 

மக்களுகடய அபிவிருத்தி சம்பந்தமாகக் கவனம் தசலுத்த 

யவண்டிய நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. சில தீய சக்திகள் 

மதக் கலவரங்ககளயும் இனக் கலவரங்ககளயும் ஏற்படுத்தி, 

இந்தச் சமூகத்கதப் பிகையான வைிக்கு  இட்டுச்தசல்ல முயற்சி 

தசய்கின்றன. ஆகயவ, மகலயக மக்கள் சார்பாக மீண்டும் 

மீண்டும் இந்த உயாிய சகபயில் நான் யகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புவது என்னதவன்றால், அவர்கள் ததாடர்பில் இந்த 

அரசாங்கம் - இந்த நாடு மற்றும் நாட்டியல உள்ளவர்கள் 

வியசட கவனத்கதச் தசலுத்த யவண்டும் என்பகதத்தான். 

இதுயவ என்னுகடய தாழ்கமயான யவண்டுயகாளாகவும் 

இருக்கின்றது என்று கூறி, நிகறவுதசய்கின்யறன்.  நன்றி. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Siripala Gamalath. You have eight 

minutes.  

[අ. ද. 4.26] 

 

ගු සිරිපාල ගමලත් මහයේතා ධමහයේවැලි කලාප ආශ්රිත 

ඇලනේලි හයේා ජනාවාස නපොරස යටිතල පහයේසුකම් සසවර්ධන 

රාජය අමාතයුරමා   
(மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத் - மகாவலி வலயங்ககள 

அண்டியுள்ள கால்வாய்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் தபாது 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராோங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Siripala Gamalath - State Minister of Canals and 
Common Infrastructure Development in Settlements in 
Mahaweli Zones) 
මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , 2022 අය වැය ශවනුශවන් 

අ:හසාා රීිඟපය්  ප්රකද  කරන්න ලැබී(  ැන (ද ඉතද සාතුටට ප  

ශවනවද.   වදශේ( (ද පැහැදිලිව රීයන්න ඕනේ, ශ  කගද 

අහශ න ිඟටියද( (ට අහන්න තිලශයන්ශන් විප් ෂශේ සා(හර අය 

නැවත  ඉපදිලද: රීයන ්කයි. සා(හරු රීේවද, "අතිල රු 

නනදධිපතිලතු(ද ප  ශවලද අන්රුදු ශ:ක් . ශ(ොක: ශ ? රශට් බඩු 

මිල වැඩි ශවනවද" රීයලද. ්තු(න්ලද ශ   ැන ත(යි කගද කශළේ. 

හැබැයි අපි පැහැදිලිව රීයන්න ඕනේ, අතිල රු නනදධිපතිලතු(ද 

බලයට ප  ශවලද, 2019 ශනොවැ බර් (දසාශේ ශ  රට  දර 

  තදට පසාාශසාේ (දර්තු 21වැක  :ද ශවනශකොට ශ  රට වහන්න 

න්ද්ධ් වූ බව.   වදශේ( (ේතකදි  ශකොවිේ-19 වසා් තය  ්් ක 

නැවත ශ  රට වහලද තිලබු ද. ශ  ශ ෝලීය වසා් තය ශහේතුශවන් 

ශ ෝලීය ආර්ථිකය දිහද බැවකව ,   දියුණුයි රීයන අශන්  රටවල 

පවද ශසාේවකයන් අයින් කළද, ්ශහ( නැ න  ඔන්න්ශේ පඩි අඩු 

කළද.   රටවල් සා පූර් ශයන්( වැහුවද ප( ්  ශනොශවයි, මිනී 

කුම ශ ොඩ  ැශහන ත  වයට  ප  න් ද. අතිල රු 

නනදධිපතිලතු(දශේ, අග්රද(දතය (ිඟන්: රදනප් ෂ (ැතිලතු(දශේ 

(ැදිහ වී(  ්් ක ශ  රශට් ශකොශරෝනද වසා් තය පදලනය කර 

 න්න, ශ  රශට් නනතදව ශේරද  න්න ප( ්  ශනොශවයි, ශ  

ශවනශකොට න්යයට 70කට වඩද පිරිසාකට ශකොවිේ-19 ්න්නත 

දීලද, ශ  රට නැවත  විවෘත කරලද, ශ  රට සා්වර්ධ්නය රීමේශ  

හැරීයදව අ: අපට ලැබී තිලශබනවද.   ක සාද අ: ශ(ොනතර  

අ(දරුක  තිලබු  , ශ  රශට් සා්වර්ධ්නයට , නනතදවශේ ජීවන 

ත  වය ඉහළ න්වන්න  ත(යි, 2022 අය වැය ඉදිරිප  කරලද 

තිලශයන්ශන්.   ( හ:ලද, රට හ:න ශ  සා්කල්පය  ්් ක ශ  අය 

වැය ඉදිරිප  රීමේ( සා හද අතිල රු නනදධිපතු(දශේ (ග 

ශපන්වී(ට , රනය විධියට අග්රද(දතයතු(දට , අශප්  රු බැන්ල් 

රදනප් ෂ ස(තිලතු(දට  (ශේ ශ ෞරවනීය සාාතුතිලය පළමුශවන්( 

පිරින(නවද.   විතර්  ශනොශවයි. ග්රදමීය සා්වර්ධ්නය ශ(න්( 

ක ෂාපද:න ආර්ථිකය  ් තිල(  රීමේ( ප:න  කරශ න ශකොතර  

අසීරු ත  වයක න්  , පමන වය කදලශේ ආ:දය  අඩු වූ 

සා(දනශේ සාහන ලැබිය යුතු න්යවකශ:නදට සාහන ලබද ශ:න අය 

වැය්  විධියට  ශ  අය වැය ඉදිරිප  කර තිලශබනවද.  

  විතර්  ශනොශවයි, පමන වය කදලශේ -2002දී- අතිල රු 

(ිඟන්: රදනප් ෂ නනදධිපතිලතු(ද ශ  රට  දර  න්නශකොට ශ  

රට අ යන්තරශේ යුද්ධ්ය්  තිලබු ද.   ශවලදශේ අපි කල්පනද 

කළද, ආර්ථික(ය ව ශයන් අපට මුහු  ශ:න්න තිලශබන 

බරපතළ( අවසාාගදව   අවසාාගදවයි රීයලද. හැබැයි, යුද්ධ්ය 

තිලයදශ න  අපි ශ  රට සා්වර්ධ්නය කරන්න :ැවැන්ත 

කදර්ය දරය්  කළද. (ිඟන්: රදනප් ෂ නනදධිපතිලතු(ද ඉතද( 

ශකටි කදලයරීන් යුද්ධ්ය ක (ද කළද ප( ්  ශනොශවයි,   

නදයකයද ශ ොවි ආර්ථිකය   ් තිල(  කළද. ශ ොවි නනතදවට 

වි දල හයිය්  ශ:මින් ශපොශහොර සාහනදධ්දරය දීලද වී මිල ඉහළට 

 ැනීශ  :ැවැන්ත කදර්ය  දරය  කළද. අපි   වලට  වයද(   

  වලට විදුලිය තිලබුශණ් නැහැ.     වලට විදුලිය ශ:න්න 

රීයලද ත(යි ඔන්න් ඉල්වකශේ.   අනුව, න රයට සී(දශවලද 

තිලබුණු විදුලිය ශ  රශට් නනතදවශ න් න්යයට 99කට( ලබද දීලද 

අවසාන් කරන්න අතිල රු (ිඟන්: රදනප් ෂ නනදධිපතිලතු(ද කටයුතු 

කළද. 
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්:ද පදරවල් ටික කදපට් කළද. හැබැයි,   ශවලදශේ අපට   

කටයු ත ඉවර කර  න්න ලැබුශණ් නැහැ. ශ(වර අය වැශයන් 

ශ  රශට් (දර්  පද්ධ්තිලයට :ැවැන්ත මු:ල්  ශවන් කරලද තිලශබන 

බව (( පැහැදිලිව රීයනවද. ශලෝකශේ දියුණු රටවල්   තද(, 

්( රටවල් ශේ ශයන් දියුණු ශවන්න ප්රධ්දන( ශහේතුව ්( රටවල 

තිලශබන (දර්  පද්ධ්තිලය රීයන ්ක අපි පිිබ න්න ඕනේ.  (, 

න රය සා(ග සා බන්ධ් රීමේ(,   වදශේ( අ නුවර සා(ග 

සා බන්ධ් රීමේ( ප( ්  ශනොශවයි, ශ(( වැඩ පිිබශවළ දිසාාරි්  

(ට්ටමින් ක්රියද (ක ශවනවද. (හද(දර්  අ(දතයතු(ද  :ැන් ශ  

සා දශේ ඉන්නවද.  අපි අන්රුදු 70කට විතර කලින්   ප්රශද් වල  

ඉඩ  දුන්න , :ැන් ත(යි අශප් ශ වල් පැතිලවල පදරවල් කදපට් 

ශවන්ශන්. හැබැයි, (( අ: පැහැදිලිව( සාතුව  ශවනවද. ශ(ොක:, 

:ැවැන්ත ශ(ොර හකන්: වැඩසාටහන  ්් ක කදපට් (දර්  සතුව 

බිශසාෝපුර   (දනශේ නනතදව පදි්චි කරවන්න අපට හැරීයදව 

ලැබී(  ැන ත(යි අපි අ: සාතුව  ශවන්ශන්. " ( සා(ග පිිබසා ර් " 

වැඩ සාටහන  ්් ක අතිල රු නනදධිපතිලතු(ද   ප්රශද් යට 

 විඟල්ලද :ැවැන්ත කදර්ය  දරය්  කරන්න, නැවත පදි්චි කරන 

  (දන :ැවැන්ත ශලසා දියුණු කරන්න කටයුතු කර තිලශබනවදය 

රීයන ්ක  (( ශ  අවසාාගදශේ රීයන්න ඕනේ.   ක සාද, පමන වය 

අන්රුද්: තුළ පදරවල් 1,200ක වැඩ අවසාන් කරන්න -රීශලෝ මීටර් 

18,000ක වැඩ අවසාන් කරන්න- අවසාාගදව ලැබු ද වදශේ(, 

රීශලෝමීටර් ල් ෂශේ වැඩ සාටහන 2024 වර්ෂශේදී අවසාන් රීමේ( 

සා හද 2022 වසාශර් රීශලෝමීටර් 22,000්  සාේදී(ට මු:ල් 

ශවන්ශවලද තිලශබනවද.   පිිබබ ව අපි ඉතද(  සාතුව  ශවනවද. 

(දර්  පද්ධ්තිලය  ්් ක ශ  රශට් සතිල වන දියුණුව සා්චදරක 

වයදපදරයට ප්රධ්දන ව ශයන් බලපදනවද. සා්චදරක වයදපදරය 

දියුණු ශවන්න න , ශ  රශට් (දර්  පද්ධ්තිලය දියුණු ශවන්න ඕනේ. 

  විතර්  ශනොශවයි, ආශයෝනකයන් ශ  රටට ්න්න න , ශ  

රශට් (දර්  පද්ධ්තිලය දියුණු ශවන්න ඕනේ. කන්රු ශ(ොනවද කගද 

කළ , අශප් රට කෘක  කදර්මික රට් . ශ  රශට් න්යවක ශද් 

ප්රවදහනය කරන්න අපට (දර්  පද්ධ්තිලය අව ය ශවනවද.   සා හද 

වි දල මු:ල්  ශවන්ශවලද තිලශබනවද.   විතර්  ශනොශවයි, වදණින 

කටයුතු සතුළු න්යවක කටයුතු සා හද අ: අධිශේගී (දර්  හැශ:නවද. 

  සා හද  මු:ල් ශවන්ශවලද තිලශබනවද. 

(ධ්ය( අධිශේගී (දර් ය  ැන (( කගද කරන්න ඕනේ. 

විශ ේෂශයන්( අශප්  රු (හද(දර්  ස(තිලතු(දට,   වදශේ(  රු 

බැන්ල් රදනප් ෂ මු:ල් ස(තිලතු(දට (( ශ  අවසාාගදශේ 

සාාතුතිලවන්ත ශවන්න ඕනේ. මීරි (-මනරු ේ  අධිශේගී (දර් ශේ 

වැඩ  පටන්  න්න  අපට පුළුවන්ක( තිලශබනවද. මනරු ේ ල න්ට 

:ඹුල්ල :් වද  (දර් ය හ:න්න  රුපියල් මිලියන ,00්  

ශවන්ශවලද තිලශබනවද. මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , 2024 

ශවනශකොට  ශකොළඹ ඉ ලද මනරු ේ ලට   අධිශේගී (දර් ය 

හරහද යන්න හැරීයදව ලැශබයි රීයන වි ාවදසාය ත(යි අපට 

තිලශබන්ශන්. අධිශේගී (දර්    තද(, විශ ේෂශයන්( කඩවත-

මීරි ( (දර් ශේ වැඩ :ැන් පටන් අරශ න තිලශබනවද වදශේ(,   

සා හද වි දල මු:ල්  ශවන්ශවලද තිලශබනවද.   විතර්  ශනොශවයි, 

  (දර්  පද්ධ්තිලවලට අ(තරව, ශපොතුහැර න්ට  ල ශ :ර :් වද, 

මනරු ේ ල න්ට :ඹුල්ල :් වද,  කහතුඩුව න්ට පැල්(ඩුල්ල :් වද 

අධිශේගී (දර්  හ:න්න ,  කැලණි පදලශ  වැඩ සා පූර්  

කරන්න  :ැවැන්ත වැඩ පිිබශවළ්  ක්රියද (ක ශවනවද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු අ(දතයතු(ක , ඔබතු(දශේ කගදව ශකටි කරලද අවසාන් 

කරන්න. 

ගු සිරිපාල ගමලත් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
(ට තව විනදඩි ශ:කක කදලය්  ශ:න්න, මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක . (ට විනදඩි 10ක කදලය්  තිලබු ද. 

විශ ේෂශයන්( (( ශ  අවසාාගදශේ රීයන්න ඕනේ, "වදරි 

ශසාෞ ද යද" වැඩසාටහන  ැන. 

ශ  තුිබන් ශ ොවි නනතදවට කන්න ශ:ක ව ද කරන්න 

ඉල්ලන වතුර ටික ලබද ශ:න්න අ: සූ:දන  ශවලද තිලශබනවද.  

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රදනය ස(තිලතු(ක , ඔබතු(දශේ කගදව විනදඩියරීන් 

අවසාන් කරන්න. 

 
 

ගු සිරිපාල ගමලත් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
  ක සාද ත(යි අතිල රු නනදධිපතිලතු(ද ශ(ොන තර  මු:ල් 

අ ිඟගක  තිලබු  , ශ  අන්රුද්ශද් වැේ 2,000කට ආසාන්න 

ප්ර(ද ය්  සා්වර්ධ්නය කරන්න කටයුතු කරන  රීයනවද 

කදර ය  සා හන් කරන්න ඕනේ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(දශේ කගදව ශකටිශයන් අවසාන් 

කරන්න. 

 
ගු සිරිපාල ගමලත් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (ට තව විනදඩිය්  ලබද 

ශ:න්න. සතුරු (ැ: පළද  (හ සළ, වයඹ පළද  (හ සළ, (දදුරු 

ඔය :මනණු ඉන්ර සා්වර්ධ්න වයදපෘතිලය, මික ශප් ව  ඉන්රු සළ, 

පහළ (ල්වතු ඔය, ස(ද ඔය බහුකදර්ය ශයෝනනද ර(ය, 

බසාානදශ ොඩ නලද  වයදපෘතිලය, මුන්ශ:ක ආරු නලද  වයදපෘතිලය, 

කළු ල් ඔය නලද  වයදපෘතිලය, මනඹු් කන් ඔය නලද  වයදපෘතිලය, 

 ව්-ක ල්වලද හැරන්  වයදපෘතිලය, තල්පිටි ල බහුකදර්ය ශයෝනනද 

ර(ය වැක  වයදපෘතිල සා හද :ැවැන්ත මු:ල්  ශවන් කරමින් ශ  

රශට් ශ ොවි නනතදව ශවනුශවන් 2024දී අවසාන් වන ශයෝනනද 

ර( රදිෂය්  පටන්  න්නවදය රීයන කදර ය  සා හන් කරමින්, 

  සා හද ශ  අය වැශයන් මු:ල් ශවන් කර තිලශබනවද රීයන ්ක  

සා හන් කරමින්, ශ  ශවනුශවන් කටයුතු කළ  රු මු:ල් 

ස(තිලතු(ද සතුළු   න්යවක රදනය ක ලධ්දරින්ට (ශේ ශ ෞරවනීය 

ප්ර ද(ය හද සාාතුතිලය පිරින(මින් න්යවකශ:නදට( මනබ පතමින් 

නතර ශවනවද. ශබොශහො( සාාතුතිලයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Premnath C. Dolawatte.  

Order, please!  Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Hesha Withanage to the Chair? 
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ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

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

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු නේලු කුමාර් මහයේතා මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්, 
ගු නහයේේෂා විතානනප මහයේතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு யவலு குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்று அகலயவ, மாண்புமிகு யஹசா விதானயக 
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

 
[අ. ද. 4.,2] 

 

ගු නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහයේතා 
(மாண்புமிகு பியரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

සාාතුතිලයි, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක .  

2022 අය වැය විවද:ය පැවැ ශවන ශ  ශ(ොශහොශ  (:්  

අීරතයට යන්න (( කැ(ැතිලයි. මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , 

2012.12.19 වැක  දින පැවතිල අය වැය ශතවැක වර රීයවීශ දී අය 

වැයට ප් ෂව ඡන්: 160මන , විප් ෂව 21මන  ලැබු ද. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  , අශප්  රු ටී. ර්ජි  : ශසාොයියද 

(ැතිලතු(ද  පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරශය්  ව ශයන් න්ටි කදලය් . 

අපි  කදබද්ධ් විප් ෂශේ න්ටියදී ්තු(ද  ්් ක ්කතු ශවලද අපි 

පු්චි සාටන්  දිය  කළද.   කදර ය සා බන්ධ්ශයන් පු්චි (ත්  

රීමේ(්  කරන්න (ද කැ(ැතිලයි. ්:ද   යහපදලන ආණ්ඩුශේ අය 

වැය තුිබන් ්( ආණ්ඩුවට ශපර 2014 තිලබුණු ආණ්ඩුශවන් ලබද දී 

තිලබුණු සාහන   නදව්  කප්පදදු කළද. ්ශසාේ කප්පදදු රීමේ( ක සාද, 

 වදට "විරුද්ධ්යි" රීයපු හැ( පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරයද( ්ශසාේ 

විරුද්ධ් ශවන්න ශහේතුව  රීයලද ත(යි ඊට විරුද්ධ් න්ශණ්.  ක 

අවක  සා ප්ර:දය්  න් ද. ්වකට ිඟටපු කරු නයසූරිය 

කගදනදයකතු(ද රීේවද, විරුද්ධ් ශවන ශහේතුව රීයන්න ඕනේ 

නැහැ, විප් ෂ න  විප් ෂයි රීයන්න රීයලද. හැබැයි, ්:ද 

 කදබද්ධ් විප් ෂශේ නීතිලඥයද හැටියට ((, දිව් ත අශප් 

ශසාොයිසාද (න්ත්රීතු(ද  ්් ක ්කතු ශවලද ශකොළ ටික්  ශබ:ලද 

අමුතු විධිශේ සාටන්  ශ න  වයද, ්:ද යහපදලන ආණ්ඩුව ශ නද 

අය වැශයන්  නනතදවශේ සාහන හතිබසාා   න්  කප්පදදු කළද 

රීයලද.  

අ: අපට තිලශබන  ැටවකව ත(යි ශ  අය වැය විශේචනය රීමේ(. 

අ: ශනොශය්  කතන්:ර රීයනවද. අපි :න්නවද, ශ  අය වැය 

ශ ශනන ශ(ොශහොශ  අ: තිලශබන ත  වය   තර  ශහො  ්ක්  

ශනොශවයි රීයලද. අ: ශ  රට තිලශබන්ශන්  වවකණු නැව්  වදශේයි. 

ශ  නැශේ අපට :ගලන්න බැහැ. අපි ර(දනුූලලව ශ  නැව 

සාකසාද  න්නක , අපි ර(දනුූලලව  (න් කරන්න ඕනේ. ්ශසාේ 

ර(දනුූලලව  (න් කශළො  ත(යි අපට ක වැරදිව අශප් නැව 

දිය  කරශ න අශප්  (නදන්තය :් වද යන්න පුළුවන් වන්ශන්.  

අ: වනවිට අපට ක :හසා ලැබී අන්රුදු 70කට වඩද කදලය්  

 තශවලද තිලශබනවද. ශ  තර  කදලය්  තුළ න්දු වූ ශද්වල්වලට 

ශද් පදලනඥයන්ට විතර(යි සන්ල්ල දිගු කරන්ශන්. හැබැයි, අ: 

කගද කරන ශ  ත  වයට, රනශේ අය සාහ වැය අතර පවතිලන ශ  

ිඟගයට ශ  සා(දනශේ න්ටින ක ලධ්දරින්, රදනය ශසාේවකයන් රීයන 

ශ  හැ( ශකනද( අඩු වැඩි ව ශයන් ව  රීයන්න ඕනේ. (( 

ශ කට ශහො  ස:දහර ය්  රීයන්න , මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක . පමන වය අය වැය තුිබන් පදර්ලිශ න්තු 

(න්ත්රීවරශයමනට ප්රතිලපද:න හැටියට රුපියල් මිලියන 10්  දුන්නද. 

ශ  අය වැශයන්   මු:ල රුපියල් මිලියන 12්  කරලද තිලශබනවද. 

(ට අවිසාාසාදශේල්ල ප්රශද් යට වතුර ශ(ෝටර් තුන්   න්න අව ය 

න් ද.   වතුර ශ(ෝටර් තුන (ට  ශකො පැක යරීන්  න්න පුළුවන්, 

රුපියල් ,2,000ට. හැබැයි, අශප් ශ  රදනය යදන්ර ය තුළ, ශ  

තිලශබන ශටන්ඩර් පටිපදටි තුළ  වද  න්න  වයද( රුපියල් 

2,,000්  රීයනවද. (( තව ස:දහර ය්  රීයන්න . (( පමන වය 

අන්රුද්ශද් අපට ලැබුණු මිලියන :හශේ ප්රතිලපද:නවලින් :හ  

පදසාල්වලට, පදසාල්වලට, පුසාාතකදල 20්  ලබද ශ:න්න කටයුතු 

කළද.   පුසාාතකදල දුන්නද.  අපි :න්නද විධියට ්ිබශයන්   ශපො  

ටික  න්න  වයද න   වදට අපට න්යයට ,0ක වට්ට(්  

ලැශබනවද. නමු  අවදසානදව රීයන්ශන්   රීයන ප්රදශද්ය ය 

ශල්ක  කදර්යදල හරහද   පුසාාතකදල ශපො  කට්ටලය්  හ:න්න 

 වයද(, ්ිබශයන් 44,000කට  න්න පුළුවන් ශපො  කට්ටලයට 

22,000්  වැය කරන්න ශවනවද. ්තශකොට  වදට කන්:, ව  

රීයන්ශන්? ශද් පදලනඥයද:, රදනය ක ලධ්දරියද:? 

අඩු වැඩි ව ශයන් අපි න්යවකශ:නද( ශ  ශවනුශවන් ව  

රීයන්න ඕනේ රීයද (( රීයනවද.  ක ත(යි :ැන් න්දුශවලද 

තිලශබන්ශන්. අශප් නනතදවශේ බදු මු:ල් ස තට( ක වැරැදිව 

නනතද ශසාේවයට ශයශ:නවද: රීයන ප්ර ානය අ: තිලශබනවද. ශ  

ප්ර ාන අපි අඩු කර   ශ  නැ න  අපට හැ( :ද( න්දු ශවන්ශන් 

්්  ්් ශකනදට ශචෝ:නද කරමින්, අශප් අය වැය ිඟගය පිිබබ ව 

කගද කරමින්, දියුණු ශවමින් පවතිලන රට්  හැටියට න්ටින්නයි. 

 හැබැයි, බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද ආශටෝප නැතිල අය වැය්  

ශ න  (  ැන අ: (( සාතුව  වනවද. අය වැය ්තු(ද ත(යි 

ශ නදශේ. අය වැය පදසාා:,   ශෆේල්: රීයලද ීරර ය ශවන්ශන් අපි 

ඔ් ශකො( ්කතුශවලද, ්ය ක්රියද (ක කරන සාාවරූපය තුළයි. අ: 

අපි අය වැය  ැන විවද: කරනවද. හැබැයි, ඊළග අන්රුද්: තුළ 

රදනය ශසාේවකයන්, ශද් පදලනඥයන් -පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරු, 

ස(තිලවරු විතර්  ශනොශවයි, ප්රදශද්ය ය ශද් පදලනඥයන්- 

්කතුශවලද,  ශ  ශයෝනනද (හ ශපො ශළොවට ශ න යන්ශන් 

ශකොශහො(: රීයන යගදර්ගය බලලද ත(යි ශ  අය වැය පදසාා:, 

ශෆේල්: රීයලද ීරර ය ශවන්ශන්. සා(හර ශවලදවට අපි :රීනවද, 

ප්රතිලපද:න ශ ශනනශකොට පළද  පදලන ආයතනවල ප්රධ්දක යද 

ප්රතිලපද:න  න්න කැ(ැතිල නැතිල බව. සා(හර ශවලදවට ආපමන 

ප්රතිලපද:න හරවද යවනවද. ශ(ිඟදී ප් ෂ-විප් ෂ ශේ:ය්  බලන්න 

බැහැ. රශට් නනතදවට ඔන්න් ශසාේවය කරන්න ඕනේ. 

ශද් පදලනඥයන්ට ලැශබන මු:ල්  (ට යන්න ඕනේ.   මු:ල් 

 (ට යනවදට කන්රු ශහෝ ක ලධ්දරිශයමන ශහෝ ශද් පදලනඥයමන 

වළ කපනවද න   ක ත(යි ්තැන තිලශබන වැරැද්:. ශ වද අපි 

ක වැරැදි කර  න්න ඕනේ. ශ  කදර ද ක වැරැදි ශනොකශළො  අපට 

ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ක(්  ලැශබන්ශන් නැහැ.  

අ: ශනොශයමන  කතන්:ර රීේවද, අශප් විප් ෂශේ නදයකයන් 

ශහට කරන්න යන ස ද්ශඝෝෂ ය සා බන්ධ්ශයන්. ්තු(න්ලදට 

අ(තකශවලද තිලශබනවද, නන සාටන පද: යදරදව  කදබද්ධ් 

විප් ෂය හැටියට අපි නුවර ඉ ලද ශකොළඹට ආශේ ශකොශරෝනද 

කදලශේ ශනොවන බව. හැබැයි,  තමුන්නදන්ශසාේලද ්:ද තහන  

ක ශයෝ   න්න හැ( සසාදවිය්    ශන්(  වයද. ්:ද ශකොශරෝනද 

ප්ර ානය්  තිලබුශණ් නැහැ. (( රීයන්ශන් නැහැ, තහන  ක ශයෝ  

  තද රීයලද අපිට රීන්( ශ:ය්  බලපදන්ශන් නැහැ රීයලද. අපි 

න   වද   න්   ශ ව   නැහැ. ප්ර ානය තිලශබන්ශන් 

තමුන්නදන්ශසාේලදශේ නදයකයන්ට  ක වැරැදි ශතොරතුරු, අවවද:, 

අනු දසානද ලබද ශ:න පිරිසාා ශනො(ැතිලක(යි. තමුන්නදන්ශසාේලදශේ 

නදයකයද යදරය්  (හනශකොට බඹය්  ඉරනවද.  ක ත(යි 

ස ත කගදව. අපි වදශේ සපශද් කශයෝ තමුන්නදන්ශසාේලදශේ 

නදයකයද ළග ිඟටියද න  කව:දව  තමුන්නදන්ශසාේලද ශේ 
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පදර්ලිශ න්තුව 

නදයකයද ශත(න්ශන් නැහැ. අපි රීයනවද, "නදයකතු(ද 

ශතශ(න්න ්පද. ශතමු ශනො  ශ ක විිඟළු ව්  ශවනවද" රීයලද. 

ඊට වඩද ්හදට  විඟල්ලද, අපි තමුන්නදන්ශසාේලදශේ නදයකයදට 

රීයනවද, "ශ  ශවලදශේ මික සාාමන ශකොළඹට ශ ශනන්න ්පද" 

රීයලද. තමුන්නදන්ශසාේලද ශ  ප්ර ානය සපරි(යට ශ න  වයද සතිල. 

පුළුවන් න  අ: රෑට නනතදව ශවනුශවන් ඔබතු(න්ලද රීයන්න, 

අපි ශ  සද්ශඝෝෂ   නව වනවද  රීයලද. ්තශකොට නනතදව 

රීයයි,   ශ(ොළය සතිල ීරර ය්    තද රීයලද. තමුන්නදන්ශසාේලදට 

්ශහ( සපශ:සාා ලබද ශ:න්න සපශද් කශයෝ නැහැ.   ක සාද 

තමුන්නදන්ශසාේලදශේ ත  වය  ැන (( ක පද වනවද.  

ශකොශහො( න්   අ: අපි පැහැදිලිව රීයන්න ඕනේ, ශ(න්න 

ශ  කදර ය.  අපි ඔ් ශකො( ්කතුශවලද, ශද් පදලන ව ශයන් 

පැතිල ශබදිලද, ්රීශනකදට සන්ල්ල දිගු කර  න්නවදට වඩද රටට 

ශසාේවය කරන්න ඕනේ. අ: ඉතුරුශවලද තිලශබන්ශන් ආශටෝප නැතිල 

ක ය( අය වැය් . ශවන:දට හැ( :ද(   මු:ල් අ(දතයවරුන්ට  

ක ලධ්දරින් ත(යි කරුණු ශ:න්ශන්. හැබැයි, අ: (( සාතුව  වනවද, 

බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද පිිබබ ව. ්තු(ද ්ිඟ හරි වැරැදි 

ශහොයලද, ්තු(ද( ීරර ය කරලද, ශ  කදර්යය ඉදිරියට ශ න 

යන්න ස සාදහ කළද.   ක සාද  අ: ශ:පැ තට සන්ල්ල දිගු කර 

 න්නවද ශවනුවට ශ  කටයුතු සාදර්ගක කර  න්න අපි ඔ් ශකො( 

්කතු ශවන්න ඕනේ.  

(( :ැකලද තිලශබනවද, අ: ශද් පදලනඥයන්ට බණින සා(ද   

  නදව්  තිලශබන බව. සශද් ඉ ලද හවසාා වනතුරු 

ශද් පදලනඥයන්ට බණිනවද.   අය සා(දන සා කදර කරනවද 

රීයනවද. අ:   සා(ද  වලට ශහො  අවසාාගදව්  අපි ආණ්ඩුව්  

හැටියට ශ(වර අය වැය තුිබන් ශ නැල්ලද තිලශබනවද. රශට් වැඩි( 

ලද  ලබද    සා(ද   60රීන් අපි න්යයට 42්  බදු ව ශයන් 

 න්නවද. (( බලදශ න ඉන්නවද,   සා(ද   60න් 

සාාශේච්ඡදශවන්( ඉදිරිප ශවලද මුලින්(   බදු ටික රටට 

ශ වන්ශන් කන්: රීයලද.  

සා(හර අය සා්ඛ්යදත සපශයෝ ව කරශ න, විකද න නදලිකද 

අරශ න, නනතදව  ැන ශහොයනවද රීයලද  නනතදවශ න්( මු:ල් 

්කතු කරනවද. සා(හරු වතුර ශබෝතලය්  ශබ:ලද, වතුර 

ශලොරිය්  ශබදුවද වදශේ නනතදව ඉදිරියට සවිල්ලද ශබොරු ප්රචදර 

කරනවද. (( ඉල්ලන්ශන් ශ කයි. අ:   සා(ද  වලට ශහො  

අවසාාගදව්  ලැබිලද තිලශබනවද.   තර  නනතදවට ආ:රය කරන 

multi-millionaire companiesවලට පුළුවන්ක( තිලශබන්න ඕනේ,  

ශ  රීයන න්යයට 42 බදු මු:ල රනයට ශ වන්න.  

(( ිඟතන්ශන් ශ(වර අය වැය සාරදිශයල් අය වැය්  රීයදයි. 

අපි අය වැශයන් මු:ල් ශවන් කරශ න, අිඟ්සාක මික සාාමනන්ට 

ශ:න්න ස සාදහ කරනවද. අශප් රශට් :ැනු( ත(යි ප්රදේධ්නය. 

අධ්යදපනය දියුණු කරන්න අන්රුදු 24්  තිලසාාශසාේ තිලබුණු ප්ර ානය අ: 

විසා ද තිලශබනවද.  ක විය යු ත් .   වදශේ(  නදතිලක පදසාල් 

10,000්  සතිල කරන්න අවසාාගදව අ: ක ර්(ද ය කරලද තිලශබනවද. 

විශ ේෂශයන් (( රීයන්න ඕනේ, ආකර්ෂණීය ශද්වල් ශනො (ැතිල 

න් දට ශසාමින් පටන්ශ න ශේ ශයන්  (නදන්තය :් වද  (න් 

කරන්න පුළුවන් අය වැය්  අපි ශ නැල්ලද තිලශබන බව.  

පමන වය කදලශේ රීේවද, ඩීසාල් වදශේ( ශපෙල් ිඟගය්  සතිල 

වනවද  රීයලද. අ: ස තට( තිලශබන්ශන් න්තිලකදව් . ඔය රීයන 

සාපු සාාකන්: ශතල් පිරිපහදුව වහලද තිලශබනවද. හැබැයි, (( (ත්  

කරන්න කැ(තිලයි, අීරතශේ -යහ පදලන ආණ්ඩුව කදලශේ- ශතල් 

නැව ්න්ශන් නැතිලව :වසාා ශ:ක්  ශතල් ශබ:ද හැමේ( ප(ද න්ණු 

බව. අපි රීයන්ශන්, යහ පදලන කදලශේ වැරැදි න් ද රීයලද 

:ැනු  වැරැදි ශවන්න ඕනේ රීයලද ශනොශවයි. නමු  (( 

රීයන්ශන් අපි   සා බන්ධ්ශයන් අක යත බිය්  සතිල කර ශනො ත 

යුතු බවයි. තමුන්නදන්ශසාේලද ඔය රීයන  ය්කර ත  වය 

ක ර්(ද ය රීමේ( ක සාද අනව ය පරිශ ෝනන අව යතදව්  

සතිලශවලද, නනතදව අ: ශපෝලි   ැිඟලද ඉන්නවද.   ශපෝලි  

 ැහී(  ක සාද අපට අව ය ශතල් නැතිල වන ත  වය්  ක ර්(ද ය 

ශවන්න පුළුවන්. 

ශ  අවසාාගදව තුළ ශද් පදලන ව ශයන් වදන්  න්නවදට වඩද 

අපි ්කතුශවලද කරන්න ඕනේ ශකොශරෝනද වසා් තය පවතිලන  ශ  

අපහමන අවසාාගදශේ රට ඉදිරියට ශ න යන ්කයි.  ක අපි 

ඔ් ශකෝ( ්කතුශවලද කරන්න ඕනේ. ්ශහ( නැතුව  අපි 

්රීශනකදට සන්ල්ල දි්  කරන ්ක ශනොශවයි කරන්නට ඕනේ. 

අ: අමුතු( ආකදරයට ශද් පදලනඥයන්ට බැ  වදිමින් බලය 

සදුරද  ැනී( සා හද  අන්ත දමී ශකොට්ඨදසා බලදශ න ඉන්නවද.   

පිිබබ  අව යතදව්    අයට ක ර්(ද ය ශවලද තිලශබනවද. (( 

:ේසාා ශයොමු කර බලදශ න ඉන්නවද ශ  සා(ද   60න් මුලින්( 

අ:දළ බදු මු:ල් ශ වලද රශට් අසාර  නනතදව ශවනුශවන් කැප 

ශවන්ශන් කන්: රීයලද. ්ශසාේ රීයමින් (( ක හඬ ශවනවද. 

ශබොශහො( සාාතුතිලයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ශ නුක වි:දන (ශේ රදනය අ(දතයතු(ද. ඔබතු(දට 

විනදඩි 8ක කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 4.42] 

 

ගු  නත්නුක විදානගමනප මහයේතා ධග්රාමීය ය හයේා පාසල් රීඩා 

යටිතල පහයේසුකම් ප්රවර්ධන රාජය  අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு யதனுக விதானகமயக - கிராமிய மற்றும் 

பாடசாகல விகளயாட்டு உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் 

யமம்பாட்டு இராோங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of Rural 
and School Sports Infrastructure Improvement)  
මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , රදනය ආයතනවල විය:  අඩු 

කරමින්, ශද්ය ය ක ෂාපද:නයට මුල් තැන ශ:මින්, ශ්රී ල්කද 

ශපොදුනන ශපරමුණු රනශේ ශ:වැක  අය වැය ශයෝනනදවලිය මු:ල් 

අ(දතය  රු බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද පමන වය 12වැක  :ද 

ඉදිරිප  කළද.   ශවනුශවන් අ:හසාා :ැ් වී(ට අවසාාගදව්  ලබද 

දී( සා බන්ධ්ශයන් ප්රග(ශයන් ඔබතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවනවද. 

(( ිඟතන්ශන් අ: :වශසාේ  පමන වය 1,වැක  :ද  විප් ෂය ශචෝ:නද 

වි දල ප්ර(ද ය්  අය වැය සා බන්ධ්ශයන් කළද.   වදශේ( 

පමන වය යහපදලන රනය කටයුතු කරපු, 'දින 100න් අවක  රට් ' 

රීයලද කගද කරපු, අන්රුදු 4කට 4 1/2කට ආසාන්න කදලය්  රට 

පදලනය කරපු විප් ෂශේ ශබොශහෝ පිරිසා අ: අය වැය 

සා බන්ධ්ශයන් විවිධ් ශචෝ:නද ්ල්ල කළද.  ්ශහ( ශචෝ:නද 

්ල්ල කරන අයට අපි රීයනවද, ශ  අය වැය තුළ ඉදිරිප  කරපු 

  වදශේ( ශ ෝලීය ශකොවිේ වසා් තය  ්් ක  රට ඉදිරියට 

ශ න යන්න, රශට් ඉදිරි කදලය  ් තිල(  කර  න්න පුළුවන්, 

ආර්ථිකය  ් තිල(  කරන්න පුළුවන් වැඩපිිබශවළ්   රු මු:ල් 

ස(තිලතු(ද වින්න් ඉදිරිප  කර තිලශබනවද රීයලද. ශ  

වැඩපිිබශවළ තුළ  වැරැදි අන්ශයෝ ය්  ශහෝ දුර්වලතදව්  

ක්රියද (ක ශවනවද රීයලද විප් ෂය :රීනවද න , ්ය ක්රියද (ක 

රීමේශ  ය  අපහමනතදව්  තිලශබනවදය රීයලද රීයනවද න      

ශචෝ:නද කරන න්යවක  ශ:නදශ න් අපි ඉල්ලී(්  කරනවද 

ශ ෝලීය ශකොවිේ වසා් තය හමුශේ ආර්ථිකය  ් තිල(  කර 

 න්න, රටට විශද්  වික (ය ශ න ්න්න පුළුවන් වන විධිශේ 

වැඩපිිබශවළ්  ඉදිරිප  කරන්න රීයලද.  

521 522 

[ රු ශප්රේ නද  සී. ශ:ොලව ත (හතද] 



2021 ශනොවැ බර් 12 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , රැරීයද ල් ෂය්  ක ර්(ද ය 

රීමේශ  වැඩසාටහන යටශ  අඩු ආ:දය ලදන් පන්ල්වලට රැරීයද 

ලබද ශ:නශකොට  ක විශේචනය කරපු අය  ිඟටියද.   වදශේ( 

අඩු ආ:දය ලදන් පන්ල  ් තිල(  කරන වැඩපිිබශවළ යටශ  

අතිල රු නනදධිපතිලතු(දශේ "ශසාෞ ද යශේ :ැ් (" රීයන ප්රතිලප තිල 

ප්රකද ය තුළ ඉදිරිප  කරපු ශයෝනනදව යගදර්ගය්  බවට ප  

කරමින්,  (ක ඉන්න රැරීයදවකට යද  න්න බැරි ශවච්ච අිඟ්සාක 

තරු -තරුණියන්ට අ: රදනය ශසාේවශේ රැරීයද අවසාාගද ලබද දී( 

 ැන අපි සාතුව  ශවන්න ඕනේ. ්( ක සාද ශ  වැඩපිිබශවළ 

විශේචනය කරන්න ්පද,  ශකන් ශද් පදලනය කරන්න ්පද 

රීයන ්ක  අපි පළමුශවන්(  රීයන්න ඕනේ.  

  වදශේ( ආණ්ඩු ප් ෂය ක ශයෝනනය කරන න්යවකශ:නද( අ: 

(ත්  කළද, ශ  වැඩපිිබශවළ ක්රියද (ක ශවනශකොට  

රීශලෝමීටර ල් ෂශේ (දර්  සා්වර්ධ්න වයදපෘතිල   ක්රියද (ක 

ශවන බව. ග්රද( ක ලධ්දරි වසා  (ටටශ(න් අවකතිලන්   ශ  පදර 

කදපට් ශවන වැඩපිිබශවළ  ක්රියද (ක ශවනවද.   වදශේ(  රු 

න්රිපදල   ල  රදනය අ(දතයතු(ද රීේවද ශ ක  ( සා්වර්ධ්නය 

ශවන වැඩපිිබශවළ්  රීයලද. ලබන වසාර තුළදී රීශලෝමීටර 

22,000ක (දර්  සා්වර්ධ්න වයදපෘතිල  ක්රියද (ක ශවනවද. අපි 

(ත්  කරන්නට ඕනේ පමන වය යහපදලන රනශේ ක වදසා 

ස(තිලවරයද විධියට කටයුතු කරපු ස(තිලවරයදට වඩද ශ  ආණ්ඩුව 

තුළ ක වදසා ස(තිලවරයද විධියට කටයුතු කරන  රු අග්රද(දතයතු(ද 

ශ  ශවනශකොට ග්රද( ක ලධ්දරි වසා  14,021කට ක වදසා ලබද දීශ  

වැඩපිිබශවළ්  ක්රියද (ක කර තිලශබන බව. ක වදසා  ය්  

ශනොශවයි, ක වදසා ආධ්දරය්   ලබද ශ:න වැඩපිිබශවළ්  

ක්රියද (ක කළදය රීයන ්ක අපි (ත්  කරන්න ඕනේ.  

  වදශේ( ශ  අය වැය ශයෝනනද  තුිබන් අන්රුදු 60න් රදනය 
ශසාේවකයදශේ විශ්රද(  ැනී(  අන්රුදු 62 :් වද දීර්ඝ කරලද 
තිලශබනවද.   වදශේ( පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරශයමනට විශ්රද( වැව ප 
ලැබී( සා හද ශසාේවය කළ යුතු කදලය වසාර :හය :් වද දීර්ඝ කළද.  

පමන වය කදලය තුළ ගුරු-විදුහල්පතිල වැව ප සා බන්ධ්ශයන් රට 
පුරද( සද්ශඝෝෂ  කළද.    අයශේ  ැටවකවට අය වැශයන් 
විසාුම(්  ලබද ශ:නවදය රීයන පිිබතුර අතිල රු නනදධිපතිලතු(ද, 
 රු අ (ැතිලතු(ද,  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද ලබද දුන්නද.   ශවනුශවන් 
අව ය වැඩ පිිබශවළ ක්රියද (ක කරන්න රුපියල් ශකෝටි ,,000ක 
ප්රතිලපද:න ශවන් කර තිලශබන බව  අපි (ත්  කරන්න ඕනේ.   
වදශේ( සපදධිධ්දරි අ යදසාලදන්න් 2,,000කට රනශේ සාාථිර ප වී  
ලබදදී(ට  අව ය කටයුතු කරනවද. 

ඊළගට, ශ(වර අය වැශයන් ග්රදමීය සා්වර්ධ්නයට රුපියල් 
ශකෝටි 4,206ක මු:ල්  ශවන් කර දී තිලශබනවද.  ්්  ග්රද( ක ලධ්දරි 
වසා(කට රුපියල් මිලියන තුනක -ල් ෂ තිලහක- ප්රතිලපද:න ශවන් 
කර තිලශබනවද වදශේ(, සාේ( පළද  පදලන ශකොට්ඨදසායකට( 
රුපියල් මිලියන හතරක -ල් ෂ 40ක- ප්රතිලපද:න ශවන් කර 
තිලශබනවද. පළද  පදලන ශකොට්ඨදසා (ට්ටමින් නයග්රහ ය කරපු 
(න්ත්රීවරුන්ට ප් ෂ, විප් ෂ, පදට ශේ:යරීන් ශතොරව   ප්රතිලපද:න 
ශවන් කර  දී තිලශබනවද. අ: සශද් කගද කරපු සතැ   රු 
(න්ත්රීවරු රීේවද,   සාල්ලි අරශ න  ශ  ඉන්න අයට දීලද 
ශද් පදලනය කරන්න ස සාදහ කරනවද රීයලද.    රු 
(න්ත්රීතු(න්ලදට , විප් ෂයට  අපි (ත්  කරන්න ඕනේ,  ශ  
ඉන්න ප්රධ්දනීන්, වසා( ක ශයෝනනය කරන ප්රධ්දනීන් ්් ක 
සාදකච්ඡද කරලද   අව යතද ඉව  කරන්නයි,   ප්රතිලපද:න ශ:න්ශන් 
රීයන ්ක. 

  වදශේ( පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරුන්ට ශවන් කර දුන් රුපියල් 
ල් ෂ 100ක වි(ධ්ය ත මු:ල රුපියල් ල් ෂ 120 :් වද වැඩි 
කරන්න කටයුතු කර තිලශබනවද.  අඩු ආ:දය ලදන් පන්ල්වලට 
ශකෝටි 1,200ක ප්රතිලපද:න ශවන් කර දී තිලශබනවද. දු රිය සාහ බසාා 
රග ප්රවදහනය නැ්වී(ට රුපියල් ශකෝටි 200ක ප්රතිලපද:න ශවන් 
කර තිලශබනවද. 

ඉතිලහදසාශේ ප්රග( වරට අධ්යදපනයට න්යයට 7.21ක ප්රතිලපද:න 

ශවන් කර තිලශබනවද. සාේ( දිසාාරි් කයකට( නදතයන්තර පදසාල්  

සාහ ශරෝහල්  ඉදිරීමේ(ට  ශයෝනනද කර තිලශබනවද.  

"වදරි ශසාෞ ද යද" වැඩසාටහනට රුපියල් ශකෝටි 2,000ක 

මු:ල්  ශවන් කර දී තිලශබනවද. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  ආකදරශයන් සාේ( 

අ(දතයද් යකට( ශවන් කර දුන් මු:ලට අ(තරව, අය වැය 

ශයෝනනද තුිබනු  අතිලශර්ක ප්රතිලපද:න සාලසාද දී(ට  රු මු:ල් 

අ(දතය බැන්ල් රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද කටයුතු කර තිලශබනවද. (ද 

ක ශයෝනනය කරන අ(දතයද් යට ශවන( අතිලශර්ක 

ප්රතිලපද:නය් :, වෘ ීරය අධ්යදපන ් ශෂේරයට රුපියල් මිලියන 

2,000් :, සා(දන මනබසාදධ්න ් ශෂේරයට රුපියල් මිලියන 

1,000් :, පදර පරික ශද්ය ය ක ෂාපද:න කර්(දන්ත ් ශෂේරයට 

රුපියල් මිලියන 1,000් :, පශු සා ප  ් ශෂේරයට රුපියල් 

මිලියන 1,000් : ව ශයන් අ(දතයද්  වි දල ප්ර(ද යකට 

ප්රතිලපද:න ශවන් කර දී තිලශබන බව අපි (ත්  කරන්න ඕනේ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රදනය අ(දතයතු(ක , ඔබතු(දට ශවන් කර තිලශබන කදලය 

අවසාදනයි. 

 
ගු  නත්නුක විදානගමනප මහයේතා  
(மாண்புமிகு யதனுக விதானகமயக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
(ට තව විනදඩියක කදලය්  ලබද ශ:න්න, මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක . 

ශ  ශවලදශේ පැහැදිලිව රීයනවද, අපි ශකොවිේ වසා් තශයන් 

නනතදව ශේරද  ැනී( සා හද සාේ( පුරවැන්යමන( ්න්න කර ය 

කරන වැඩ පිිබශවළ ක්රියද (ක කර තිලශබනවදය රීයන ්ක.  

අතිල රු නනදධිපතිලතු(දශේ ඉල් කය ශ  රශට් සාේ( 

පුරවැන්ශය් ( ්න්න කර ය කරන්නයි. විවිධ් අය විවිධ් 

ශචෝ:නද කරන්න ස සාදහ :ැරුව , ශ  අය වැය තුිබන් වි දල 

වැඩ පිිබශවළ්  ඉදිරි වර්ෂය තුළදී ක්රියද (ක කරන්නට හැරීයදව 

තිලශබනවදය රීයන ්ක  අපි (ත්  කරන්න ඕනේ.  

(ශේ කගදශේ ඉතිලරි ශකොටසා (ද සභාගත* කරනවද. ්ය 

හැන්සාදේ වදර්තදවට සතුළ  කරන ශලසා ඉල්ලද න්ටිනවද. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (ට කගද කරන්න ශ  අවසාාගදව 

ලබදදී( සා බන්ධ්ශයන් ඔබතු(දට ,  අශප් ආණ්ඩු ප් ෂශේ 

ප්රධ්දන සා්විධ්දයකතු(දට  සාාතුතිලය පු: කරමින් (ද ක හඬ වනවද. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (ශව:ය  සපුල්  ලප්ප තිල (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට විනදඩි 

අටක කදලය්  තිලශබනවද. 

Order, please! ඊට ශපර කන්රුන් ශහෝ  රු (න්ත්රීවරශය්  

මූලදසානය සා හද  රු අජි  රදනප් ෂ (න්ත්රීතු(දශේ න( 

ශයෝනනද කරන්න.  

523 524 

————————— 
*  පුසනතකාලනහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශ න්තුව 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , " රු අජි  රදනප් ෂ 

(න්ත්රීතු(ද :ැන් මූලදසානය  ත යුතුය"යි (ද ශයෝනනද කරනවද. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නහයේේෂා විතානනප මහයේතා මූලාසනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහයේතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு யஹசா விதானயக அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலயவ, மாண்புமிகு அேித் ராேபக்ஷ 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and 
THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 

[අ. ද. 4.2,] 

 

ගු ධශවදය  පපුල් ගලප්පත්ති මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , "ශසාෞ ද යශේ :ැ් (" 

ප්රතිලප තිල ප්රකද නය යගදර්ගය්  රීමේ( සා හද, අශප් රනශේ  රු 

මු:ල් ස(තිලතු(ද වින්න් ඉදිරිප  කළ නවවන පදර්ලිශ න්තුශේ 

ශ:වන අය වැය විවද:ශේ, ශ:වන දිනශේ අ:හසාා :ැ් වී(ට 

අවසාාගදව ලැබී( පිිබබ ව ප්රග(ශයන්( ((  සාතුව  ශවනවද. 

ශ ෝලීය වසා් තශයන් අන්රුදු ශ:කකට වැඩි කදලය්  අශප් 

රට ප( ්  ශනොශවයි, මුළු ශලෝකය( බැට කදපු අන්ශයෝ ද (ක 

කදලයක පු්චි ආර්ථිකය්  තිලශබන අශප් රශට් අය වැය්  ඉදිරිප  

රීමේ(( වි දල අන්ශයෝ ය් . නමු , ්( අන්ශයෝ යට සාදර්ගකව 

මුහු දී(ට මු:ල් ස(තිලතු(ද සතුළු අශප් ආණ්ඩුවට හැරී ශවලද 

තිලශබනවද. තිලරසාදර සා්වර්ධිත ඉල් ක සාිඟත, ශද්ය ය ආර්ථිකය්  

බිිඟ රීමේ( අරමුණු කර   "Made in Sri Lanka" යු ය්  සතිල 

රීමේ(, නදවික, සා්චදරක, අධ්යදපන, ශසාෞඛ්ය ් ශෂේර :මනණු 

ආන්යදශේ ශ් න්ද්රසාාගදනය බවට ප  රීමේ( සා හද විශද්  

ආශයෝනන දිරි(  රීමේ(ට ,  ශ  මනඩද පරි(ද  වයවසාදයකයද 

 ් තිල(  රීමේ(ට  අව ය ශයෝනනද ශ(( අය වැශයන් ඉදිරිප  

කර තිලශබනවද. 

අශප් රශට් කදන්තදවන් ශබොශහො(ය්  ක වශසාේ වැඩ ටික 

කරශ න ක වසාට ශවලද ඉන්නවද.   කදන්තදවන් අශප් රශට් 

ආර්ථිකයට :දයක කර  ැනී( කළ යුතු වනවද.    වදශේ( O/L 

සාහ A/L අධ්යදපනය ක ( කරපු තරු -තරුණියන් 

වයවසාදයකයන් රීමේශ  අරමු  ශපර:ැරිව කටයුතු කළ යුතු 

ශවනවද.   වදශේ(  ශ  යටිතල පහමනක  ටික සා්වර්ධ්නය  කළ 

යුතු ශවනවද. (දර්  ටික හ:ලද, ශබෝ් මන, පදල  ටික හ:ලද,  

නලය, විදුලිය පහමනක  ලබද දීලද   අව ය කටයුතු කරලද   ශ  

ක ෂාපද:න ටික න රයට ශ ශනන වැඩ පිිබශවළ්  සාකසාා කළ යුතු 

ශවනවද.  

  වදශේ( අපි ශද් පදලක ක  ව ශයන් ය  කැපවී  කළ යුතු 

ශවනවද. අ:  (ට  වයදට පසාාශසාේ නනතදව රීයන්ශන්, "ශඩෝ ටර්, 

(රු කදලයක ත(යි පදර්ලිශ න්තු  වශේ" රීයලදයි. (( සහුවද, 

"සයි" රීයලද. "ඔ් ශකො( කප්පදදු කරන කදලයකශන් ඔබතු(ද 

පදර්ලිශ න්තු  වශේ" රීයනවද. Vehicle prermit ්ක නැහැ, අශප් 

pension ්ක ලබද  ැනී(ට ශසාේවය කළ යුතු කදලය අන්රුදු 10්  

:් වද දීර්ඝ කරලද, වරප්රසාද: අඩු කරලද, petrol allowance  ්ක 

ලීටර් 2රීන් අඩු කරලද තිලශබනවද.   ක සාද ක ය( කදලයක ත(යි 

පදර්ලිශ න්තුවට  වශේ රීයලද  ශ  නනතදව රීයනවද. අපි    

ශවනසා කරන්න ත(යි ආශේ. හැබැයි, ශබොශහෝ අයට  ක අ(තක 

ශවලද තිලශබනවද. අපි ආශේ   ශවනසා කරන්නයි රීයන ්ක 

අ(තක ශවලද තිලශබනවද. නමු , අපට  ක අ(තක ශවලද නැහැ. 

  ශවනසා කරන්න ත(යි අපට නන වර( දුන්ශන්.   ශවනසාට 

අශප් අතිල රු නනදධිපතිලතු(ද ආ:ර් ය්  දීලද තිලශබනවද. අපි    

සා හද :දයක වය ලබද ශ:න්න ඕනේ රීයලද  රු මු:ල් ස(තිලතු(ද 

ිඟතන්න සතිල.   ක සාද ත(යි අශප් වරප්රසාද: ටික්  අඩු කරශ න, 

ශ  රට ශවනුශවන්, රශට් මනබන්ද්ධිය සා හද ආර්ථිකය ශ ොඩනගන 

වැඩ පිිබශවළ  ් තිල(  රීමේ( ශවනුශවන් අපි :දයක ශවලද 

ඉන්ශන්. ශ  න්යල්ල සා(ග "ශසාෞ දශ යේ :ැ් (" යගදර්ගය්  

බවට ප  රීමේ(ට ශ නදපු ඉතද  ් තිල සා පන්න, වික වි: දවශයන් 

යු් ත තිලරසාදර අය වැය්  විධියටයි (( ශ  අය වැය :රීන්ශන්.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අීරතශයන් ශතොර 

වර්ත(දනය්  ශහෝ අනද තය්  නැහැ. හැබැයි,   බව විප් ෂයට 

අ(තක ශවලද තිලශබනවද.  ක  අපි ශ   රු සා දශේදී විප් ෂයට 

(ත්  කර ශ:න්න ඕනේ.    අය විශද්  මන(න්ර වලින්, විශද්  

ශඩොලර්වලින් ත( ත(න්ශේ ප් ෂ  ් තිල(  රීමේ(ට කටයුතු 

කළද වදශේ(, ශබොරුව සා(දන ත කරලද, ශවරය, ශරෝධ්ය 

පතුරවලද කටයුතු කළද.   විතර්  ශනොශවයි. :සා රදන ධ්ර්(ශයන් 

රට පදලනය කරනවද  රීයලද බලයට ආපු යහ පදලන ආණ්ඩුව 

2012-2019 දී කළ ීම ශද්, ශ  රටට කරපු ශද්රෝිඟක  නනතදවට 

වදශේ( අපට  අ(තක නැහැයි රීයන ්ක ශ  ඉන්න විප් ෂශේ 

(න්ත්රීවරුන්ට අපි රීයන්න ඕනේ.  

ශහොරක( ( ප්රතිලප තිලය කර     න මිතුරන්ට බැ්මන 

ශකොල්ලකන්න ඉඩ දීලද තිලබු ද. සා(හර ිඟටපු මු:ල් ස(තිලලද ප ද 

  ශ  මු:ල්වලින් ප( ්  ශනොශවයි. ශ වවක  ප ද විධියට 

  තද.    පද: සාටහන් - footnotes - :දලද සා(හරු    ත   ප ද 

ශකොශහො(   තද : රීයලද අපි :න්ශන් නැහැ.   ශ වල්වලින් :, 

සාල්ලිවලින් : රීයලද අපි :න්ශන් නැහැ. මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක , නදතිලක සා ප  මනණු ශකොල්ලයට විමනණුවද.  

හ බන්ශතොට වරදයට ශ(ොක: න්ශණ් රීයන ්ක  අපට (තකයි. 

විනය:දසා රදනප් ෂ (ැතිලතු(ද   ක (ත්  කළද. ශ ොවියදට 

නැන්ටින්න බැරි ශවන්න,- 

 

ගු චමින්ද විනේසිරි මහයේතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த வியேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  රු සපුල්  ලප්ප තිල 

(න්ත්රීතු(දශේ අවසාරය  ්් කයි (( ශ  ප්ර ානය අහන්ශන්. 

සාාගදවර ක ශයෝ  91(ආ  යටශ   පදර්ලිශ න්තුව තුළ කගද 

රීමේශ  දී (න්ත්රීවරයන් වින්න් පිිබපැදිය යුතු මේතිල යටශ   රු 

(න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(ද (හ බැ්මනව  ැන රීේවද.   මු:ල් අරශ න 

ත(යි තමුන්නදන්ශසාේලද :ැන් ශ:න්න හ:න්ශන්. ්තශකොට   මු:ල 

නැද්: රීයලද ශපොේඩ්  පැහැදිලි කරන්නශකෝ (න්ත්රීතු(ද. [බදධ්ද 
රීමේ ] (හ බැ්මනශේ   සාල්ලි අරශ න ත(යි තමුන්නදන්ශසාේලද 
ශ  කටයුතු කරන්න හ:න්ශන්. 

 

ගු ධශවදය  පපුල් ගලප්පත්ති මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  ශ්   point  ්ක්  නැහැ. 

්තු(ද , අපි  :න්නවද   රුපියල් බිලියන 8.2 අපි නැවත   තද 

රීයලද.   [බදධ්ද රීමේ ]    ක ත(යි   ශ . ශහොරක  කරපු 
සාල්ලි  න්ශන් නැතිලව ශකොශහො(:? ශහොරක  කරපු සාල්ලි නැවත  

 න්න ඕනේ.  [බදධ්ද රීමේ ]   ඊට අ(තරව ත(යි  footnote ්ක 
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:දනශකොට ප ද දුන්ශන්. ඊට අ(තරව ත(යි ශ වල් දුන්ශන්. (තක 

තිලයද  න්න. ඔය රීයන රුපියල් බිලියන 8.2 සතුශළේ  ක නැහැ.  

(තක තිලයද  න්න.   සාල්ලි ටික- 

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , චමින්: විශේන්රි (න්ත්රීතු(දශේ 

ප්ර ානයට  රු සපුල්  ලප්ප තිල (න්ත්රීතු(ද හරියට ස තර දුන්ශන් 

නැතිල ක සාද ((    ැන පැහැදිලි කරන්න .  රු චමින්: විශේන්රි 

(න්ත්රීතු(ක ,   මු:ල් පවරද  න්න කටයුතු කර තිලශබනවද. 

ඔබතු(න්ලදශේ ආණ්ඩුශවන් ත(යි   මු:ල අ ිඟශටේශේ.   

අ ිඟව වනශකොට,   අ:දළ සා(ද ශ  අතුරු සා(ද  වලට රුපියල් 

බිලියන 14ක  ය රීන්( නීතයනුූලල ප:න(්  නැතිලව රදනය 

බැ්මනවලින් දීලද තිලශබනවද. ්ක පැ තරීන් අ ිඟව වලද අශන්  

අතට තව  රුපියල් බිලියන 12කට, 14කට රීට්ව  ශවන්න   

සා(ද  වලට  ය දීලද තිලශබනවද; ශ වලද නැහැ.  නදතිලක බැ්මන 

ශ:කට තිලශබන ශද්වල් ඔ් ශකො( පවරද   ත  කරන්න ශ:ය්  

නැහැ.  රීන්( නීතයනුූලල ප:න(රීන් ශනොශවයි දීලද තිලශබන්ශන්. 

ඔබතු(ද    ැන :න්ශන් නැතිලව සතිල. ඔබතු(න්ලදශේ (ට්ටමින් 

ශනොශවයි  වද ශවලද තිලශබන්ශන්. ශ ක ත(යි යගදර්ගය. ්ක 

පැ තරීන් ශහොරක( අල්ලද   තද රීයලද ශපන්වනවද;   සාල්ලි 

තිලයද   තද රීයලද ශපන්වනවද. අශන්  පැ ශතන්  ඊට වැඩිය 

තව රුපියල් බිලියන 2් , ල් ෂ 10,000   වද 14්  විතර ල්කද 

බැ්මනශවන්, සාහ (හනන බැ්මනශවන්   සා(ද  වලට දීලද 

තිලශබනවද.   

 

ගු ධශවදය  පපුල් ගලප්පත්ති මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

(ද ිඟතන්ශන්, අශප් චමින්: විශේන්රි (න්ත්රීතු(දට  ක (තක 

නැතිලව සතිල. ප ද     වද   බිලියන 8.2 තුළ නැහැ.  වද ශවන( 

යන්ශන්.   සාල්ලි    අය,  වදශයන් ශ වල්    අය    ැන 

:න්නවද.   බිලියන 8.2 තුළ ප ද     වද නැහැ. (ද   

කදර ය  (ත්  කරන්න ඕනේ.  

  වදශේ(, අශප් නදතිලක සා ප  මනණු ශකොල්ලයට විමන පු, 

ශ ොවියදට නැන්ටින්න බැරි ශවන්න  හපු, ශ ොවියද න්යදිවි හදක  

කර  න්නද ත  වයට ප  කරපු, ශබෞද්ධ් සා්සාාකෘතිලය විනද  

කරපු,  සා්ඝයද වහන්ශසාේ ශේ:න්න්න කරපු, රටට අිඟතකර ශහොර 

 වවිමන  -MCC  වවිමන(, ශ්රී ල්කද-න්් ප්පූරු  වවිමන(, ඉන්දු-ශ්රී ල්කද 

 වවිමන( වදශේ  වවිමන - ශ න ආපු ආණ්ඩුව්  ත(යි පමන  වය 

ආණ්ඩුව.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , වර්ෂ 2012දී න්යයට 6 ඉ් (වද 

තිලබූ ආර්ථික වර්ධ්නය වර්ෂ 2019 ශවද්දී න්යයට 2ට බැසාාවූ, රශට් 

ආර් ෂදව නැ තට( නැතිල කරලද ශබෝ බ පිපිශරන ත  වයට 

ප  කරපු, ශසාෞඛ්ය, අධ්යදපනය බල්ලදට :ැමූ, නනතදවශේ 

ශබශහ  ටිශකනු  ශහොරක  කර   ,  ( අ(තක කළ යහ 

පදලන ආණ්ඩුශේ (ැතිල ස(තිලවරුන් අ: ශ  සා දශේ කගද කරන 

හැටි :ැ් කද( ලේනයි. සාද(දනයශයන්   කදශල් මු:ල් 

ස(තිලවරශයමන අය වැය්  ඉදිරිප  කළද( ඡන්:ය ඉල්ලන්න 

නනතදව ඉදිරියට යන්න බය නැහැ. හැබැයි, පමන  වය ආණ්ඩුශේ අය 

වැය ඉදිරිප  කළ මු:ල් ස(තිලවරු ශ:ශ:නද( ශ :ර  වයද.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(දට ක යමිත කදලය අවසාන්. 

ගු ධශවදය  පපුල් ගලප්පත්ති මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

(ට විනදඩි ශ:ක්  ශ:න්න, ආණ්ඩු පදර් ාවශේ ප්රධ්දන 

සා්විධ්දයකතු(ක . 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (න්ත්රීතු(ක , සාාගදවර ක ශයෝ  අනුව, පසාා වරු 2.00ට 

කටයුතු අ ිඟව වද විවද:ය කල් තබන්න ඕනේ.  

 
ගු ධශවදය  පපුල් ගලප්පත්ති මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

(ට තව විනදඩිය්  ශ:න්න, (ශේ කගදව අවසාන් කරන්න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාාතුතිල කරලද ඔබතු(ද ඔශහො(( කගදව අවසාන් කරන්න. 

සාාගදවර ක ශයෝ  අනුව, ක යමිත ශේලදවට කටයුතු අ ිඟව වද 

විවද:ය කල් තබන්න ඕනේ.  

 
ගු ධශවදය  පපුල් ගලප්පත්ති මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

තව විනදඩි ශ:ක්  තිලශබනවද:? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, නැහැ. කදලය අවසාන්,  රු (න්ත්රීතු(ද. 

 

ගු ධශවදය  පපුල් ගලප්පත්ති මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

(ට තව  විනදඩිය්  ශ:න්න. [බදධ්ද රීමේ(් ] ශ  න්යල්ල 
්් ක ශ  කගදව අවසාන් කර න්න බැහැ.  

අපි ශ  අවසාාගදශේ සාන්ශතෝෂ ශවන්න ඕනේ, ශ  ශවලදශේ 

ගුරු-විදුහල්පතිල  ැටවකව විසාඳී(  ැන.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (න්ත්රීතු(ද, ශබොශහො( සාාතුතිලයි, ඔබතු(දට. 

 
එකල්හි නේලාව අ.භා. 5.00 වූනයන්, ක යුුර අත්හිම්වා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
එතැන් සි  විවාදය 2021 නනොවැම්බර් 16 වන අඟහයේුවාදා 

පවත්වනු ලැනේ. 

 

அப்தபாழுது யநரம் பி.ப.5.00 மைியாகிவிடயவ, அலுவல்கள் 

இகடநிறுத்தப்பட்டு, விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

வாதம், 2021 நவம்பர் 16, தசவ்வாய்க்கிைகம மீளத் ததாடங்கும். 

 
It being 5.00 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned.  
Debate to be resumed on Tuesday, 16th November, 2021.  
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පදර්ලිශ න්තුව 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , "පදර්ලිශ න්තුව :ැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි (ද ශයෝනනද කරනවද. 
 
ප්රශ්නනය සභාිමමු  කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා දව කල් තබන අවසාාගදශේ ශයෝනනදව,  රු ශහේෂද 

විතදනශේ (න්ත්රීතු(ද. 

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්රස මහයේතා   
(மாண்புமிகு யோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  රු ශහේෂද විතදනශේ 

(න්ත්රීතු(ද අ: දින කල් තැබීශ  ශයෝනනදව ඉදිරිප  කරන්න 

ක යමිතව තිලශබනවද.  රු ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(ද 

්( ශයෝනනදව ඉදිරිප  කරන්න. අ: කැබිනට් (ණ්ඩලශේ 

රැසාාවී(.  රු (ිඟන්: අ(රවීර ස(තිලතු(ද ශ  ශවලදශේ කැබිනට් 

(ණ්ඩලශේ රැසාාවී(ට සාහ ද ව වී න්ටින ක සාද අ:  රු ශහේෂද 

විතදනශේ (න්ත්රීතු(ද ඉදිරිප  කරන සා දව කල් තබන අවසාාගදශේ 

ශයෝනනදවට අ(දතයද්  ක ශේ:නය්  (න්න් ඉදිරි දිනකදී පිිබතුරු 

ලබද ශ:න බව ්තු(ද :න්වද තිලශබනවද, මූලදසානදරූඪ  රු 

(න්ත්රීතු(ක .  

 රු ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ක , ඔබතු(ද ශයෝනනදව 

ඉදිරිප  කරන්න. ඔබතු(දට :න්වද ්යට පිිබතුර  රු ස(තිලතු(ද 

ස:ය වරුවක ලබද ශද්වි. (ද ඔබතු(දට ශ ෞරවශයන් ්( කදර ය 

(ත්  කර න්ටිනවද.  

 

බලසනගොඩ කැල්සයිට් නිධිනයන් ආර්ථික ප්රතිලාභ 

ලබා ගැතිම 
பலங்தகாகட கல்கசட் படிவிலிருந்து தபாருளாதார 

அனுகூலங்ககளப் தபறல்  
 REAPING ECONOMIC BENEFITS FROM CALCITE DEPOSIT IN 

BALANGODA 
 

[අ. ද. 2.01] 

 

ගු නහයේේෂා විතානනප මහයේතා 
(மாண்புமிகு யஹசா விதானயக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

සාාතුතිලයි, ආණ්ඩු පදර් ාවශේ ප්රධ්දන සා්විධ්දයකතු(ක .  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අ: දින සා දව කල් තබන 

අවසාාගදශේ (ද පහත සා හන් ශයෝනනදව ඉදිරිප  කරනවද  

"ර නපුර දිසාාරි් කශේ බල්ශ ොඩ ප්ර ශද් ශේ පිිඟටි කැල්සායිට් ක ධිය අශප් 

රටට ආර්ථික ක ධ්දනයරී. නමු , අ: වන විට ්( ක ධිශයන් න්යයට 2්  

ප(  මනමනළු කේ( ක ෂාපද:නය සා හද ප( ්   දවිත ශකශර්. රටට 

සා පත්  වන ශ(( ක ධිශයන් රටට සපරි( ආර්ථික ප්රතිලලද  ලබද  ත 

හැරී වන ආකදරශේ වැඩසාටහන්  සාකසාා කළ යුතු බවට ශ((  රු 

සා දවට ශයෝනනද කරමි." 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , (ද අ: ඉදිරිප  කළ ශ  

ශයෝනනදව ශද් පදලන කදර දව්  ශනොශවයි. ්ය ස තට( 

ආණ්ඩු ප් ෂයට ශබශහවින්( වැ:   වන කදර දව් . ර නපුර 

දිසාාරි් කශේ, බල්ශ ොඩ (ැතිලවර  ශකොට්ඨදසාශේ පිිඟටි 

කැල්සායිට් ක ධිශයන් අශප් රටට වි දල විශ:සාා වික (ය්  

සපයන්න  පුළුවන්; විශ:සාා වික (ය ඉතිලරි කරන්න  පුළුවන්. 

ශ(ොක:, අපි ආනයනය කරන අමු ද්රවය වි දල ප්ර(ද ය්  

ක ර්(ද ය කළ හැරී   කැල්සායිට් ක ධිය (න්න් විශ:සාා වික (ය 

ඉතිලරි කරන්න පුළුවන්.   වදශේ(, ්යින් අපනයනය්  - export - 

විධියට  ආ:දය(්  ්කතු කරන්න  පුළුවන්. ශ(වැක  ඉතද වටිනද 

ඛ්ක න(ය සා පත්  ශ  වන තුරු ක වැරැදි ර(ශේ:යකට  දවිත 

ශනොරීමේ( සා බන්ධ්ව අවධ්දනය ශයොමු රීමේ(ට ත(යි (( ශ  

ශයෝනනදව ශ න ්න්ශන්.  

ශ(( කැල්සායිට් ක ධිය පිිඟටද තිලශබන්ශන් බල්ශ ොඩ 

ප්රශද් ශේ, රනවක, ශ(ොලමුශර් රීයන ග්රද( ක ලධ්දරි වසාශ .  රු 

ස(තිලතු(ද ශ  සා බන්ධ්ව පමනව පිිබතුර්  ලබද ශ:නවද රීේවද. 

පිිබතුර්  ලබද ශ:නවදට වඩද වැ:   ශවනවද, ශ  පිිබබ ව 

ක්රියද (ක වී(. ශ(ය ඛ්ක න(ය වටිනදක(්  තිලශබන වි දල 

ප්රශද් ය් . ශ(ිඟ ශපෞද් ලික ඉඩ  සාහ රනශේ ඉඩ  තිලශබනවද. 

  ඉඩ වල අයිතිලය ලබදශ න ශ(ය වි දල වයදපෘතිලය්  විධියට 

කර ශ න යන්න පුළුවන. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  ආරිතව :ැනට කරශ න 

යන්ශන් කන්රුන් ශහෝ ්කතු ශවලද මනමනළු කේ( හැදී( වැක  

සාද ප්ර:දයිකව අන්රුදු   නදවක න්ට කරශ න ්න මන(්  ශහෝ 

වයදපෘතිලය් . නමු , ශ(යට රනය (ැදිහ  ශවලද ශලොමන 

වටිනදක(්  තිලශබන වයදපෘතිලය්  කරන්න පුළුවන්. ශ(ච්චර 

කදලය්  ශ(ය කදශේව  සසා ශනො ැටී( අපරදධ්ය්  රීයද (ද 

ිඟතනවද. ්( ක සාද (( විශ ේෂශයන් ඉල්ලද න්ටිනවද, ශ  

ශවනුශවන් ක න් අවධ්දනය ශයොමු කර, ප්රදශද්ය ය ශල්ක වරුන් 

හරහද අව ය ශතොරතුරු ලබදශ න ශ  සා පත අශප් රශට් 

ප්රශයෝනනයට  ැනී(ට අව ය කටයුතු කරන ශලසා.      

ශ  වනශකොට ර නපුර දිසාාරි් කශේ (ද ක ශයෝනනය කරන 

ශකොශලොන්න (ැතිලවර  ශකොට්ඨදසාශේ, ස ලිපිටිය ප්රදශද්ය ය 

ශල්ක  ශකොට්ඨදසාශේ, ශකොසාාවැටිය ප්රශද් ශේ, අශප්  රු මුදිතද 

ප්රි දන්තිල (න්ත්රීතුමිය ක ශයෝනනය කරන ර් වදන (ැතිලවර  

ශකොට්ඨදසාශේ ශ ොඩකශවල ප්රදශද්ය ය ශල්ක  ශකොට්ඨදසාශේ, 

වැලි ශපොළ සාහ  ල්පදය ආදි ප්රශද් වල කැල්සායිට් ක ධි 

තිලශබනවද. නමු   වද රීන්දු ක න් ර(ශේ:යකට  දවිත වන්ශන් 

නැහැ. සා(හර ශවලදවට  වදට අ:දළ කටයුතු නදවදර(්  විධියට 

කරශ න යනවද.   ක සාද රනය (ැදිහ  ශවලද මු:ල් සපයන්න 

පුළුවන් තව  (දර් ය්  හැටියට සාලකද ශ   ැන ශසාොයද බලන්න 

රීයන ඉල්ලී( (ද කරනවද.  

  වදශේ(, ශ  ඛ්ක න සා ප  පරිහර ය රීමේ(ට අ:දළව රශට් 

ශකොච්චර නීතිල තිලබු  , අ: වන ශකොට   නීතිලවලින් පිට  විඟල්ලද 

්ක ්ක අයට, මු:ල් සතිල නදවදර කදරයන්ට හයිය තිලශබන 

විධියට   කටයුතු කරශ න යනවද.  අපි ශ  ශවලදශේ ශ  

කදර ය  විශ ේෂශයන් (ත්  කරන්න ඕනේ. අපට ශපශනනවද, 

සා(හර ප්රශද් වල නනතදවට න්දු වන අපහමනතදව  ැනව  ශසාොයද 

බලන්ශන් නැතිලව කළු  ල් වයදපෘතිල ක්රියද (ක  කරන ආකදරය. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  වද ක්රියද (ක වන්ශන් ්ක 

පිරිසා්  අතරයි. ්ිඟ ශ  වන විට පවතිලන ත  වය අපි ශසාොයද 

බැවකවද. අශප්  රු ශනොන්සාාටන් ප්රනදන්දු ස(තිලතු(ද  ශ   රු 
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සා දශේ න්ටින ක සාද (ද    ැන රීයන්න ඕනේ. (දර්  සා්වර්ධ්න 

අධිකදරිය හරහද   වයදපෘතිල න්යල්ල පවරදශ න, රනශේ (ැදිහ  

වී(රීන් නැවත ලබද ශ:න ර(ශේ:ය්  සතිල කරන්න කටයුතු 

කරනවද රීයලද ශ  වන ශකොට ශයෝනනද ශවලද තිලශබනවද. ්ිඟ 

වර:්  නැහැ. රනය (ැදිහ වී(්  කරන ශකොට ්ිඟ ක යද(නය්  

න්දු ශවයි. ්ශහ( නැතිල න්ශ ො , ්ය නදවදර කදරයන් අතට 

 විඟල්ලද අිඟ්සාක මික මනන්ට හදක  ශවනවද;  වදශේ ප්රශයෝනනය 

ක වැරැදිව රටට ලබද  න්න  ශනොහැරී ශවනවද.   ක සාද 

විශ ේෂශයන්( ඉල්ලී(්  කරනවද,   ඛ්ක න ක ධි සා බන්ධ්ව මීට 

වඩද ශසාොයද බැලී(්  කරන්න රීයලද. :ැනට ශලෝකශේ තිලශබන 

ශහො ( කැල්සායිට් ක ධිය බල්ශ ොඩ ක ධිය බව ශප්රදශ:ණිය 

වි ාවවි:යදලශේ (හදචදර්ය ්ච්.් .ටී.ජී. . පිටවල (හතද සා හන් 

කර තිලශබනවද. ්( ක ධිය පිිබබ ව ්තු(දශේ කරුණු :ැ් වී  

සාිඟත ලිපිය්  (( ශ  අවසාාගදශේ සභාගත* කරනවද.   

  ලිපිශයන් ්තු(ද විසාාතර කරලද තිලශබනවද, ්( ක ධිශේ 

තිලශබන වටිනදක(  ැන.   අනුව අව ය පියවර  න්න රීයන 

ඉල්ලී( කරන  (න් (( විශ ේෂශයන්( ශ  ශවලදශේ ආණ්ඩු 

ප් ෂශේ ප්රධ්දන සා්විධ්දයකතු(දශ න් ඉල්ලී(්  කරනවද.  වද 

 ැන ශහිබ කරන,  වද  ැන ශතොරතුරු රීයන,   ශවනුශවන් 

(ැදිහ  වන පිරිසාා :ඬු කශ ේ  හන ්ක ශනොශවයි,   අයට අව ය 

සාහශයෝ ය දී( ත(යි රනයක ව ීම(. ශ(ොක:, ශ  වන ශකොට 

ආසාන්න( න්ද්ධිය, ශ්රී ල්කද ර් ෂ  සා්සාාගදශේ මනබසාදධ්ක 

කළ(නදකදරවරයද වන විපුල  ශන්ව ත (හතද සා බන්ධ් 

න්ද්ධියයි. ශ  සා(දනය ක වැරැදි (ගට ශ න යන්න පුළුවන් අ:හසාා 

ප්රකද  රීමේ( වදශේ කදර ද ක සාද ශ  වන ශකොට ්තු(දට හදින් 

සාාගදන (දරුව්  ලබද දීලද තිලශබනවද. ්වැක  තැනකට තල්වක 

ශනොවී සාදධ්දර  විධියට කටයුතු කරන්න. රටට සාල්ලි  නැ න  

සාල්ලි ශහොයන්න (දර් ය්  වන ශ  කටයු ත ශවනුශවන් 

අවධ්දනය ශයොමු කරන්න රීයන ඉල්ලී( කරමින්   

සා බන්ධ්ශයන් ආණ්ඩුව  න්නද පියවර පිිබබ ව ර නපුර 

දිසාාරි් කශේ (න්ත්රීවරුන් විධියට අපි බලදශ න ඉන්නවදය රීයන 

කදර ය  (ත්  කරමින් (ශේ ශයෝනනදව පිිබබ  කරුණු 

:ැ් වී( මින් අවසාන් කරනවද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝනනදව සාාථිර රීමේ(,  රු ශප්රේ නද  සී. ශ:ොලව ත 

(න්ත්රීතු(ද. 

 

[අ. ද. 2.07] 

 

ගු නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහයේතා 
(மாண்புமிகு பியரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , අ:  සා දව කල් තබන 

අවසාාගදශේ  රු ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ද ශ න ආ ශයෝනනදව 

(ද සාාථිර කරනවද.  

විශ ේෂශයන්( අශප් රශට් තිලශබන ඛ්ක න ලව , ඛ්ක න ද්රවය 

මනවි දල කදල රදමුවක ඉ ලද අන්රුදු :හසාා   නකට ඉසාාශසාල්ලද 

ඉ ලද ත(යි ශ  විධියට හැඩ  ැිඟලද තිලශබන්ශන්. (ැණි් , 

මික රන් ආදිය   තද(, අපි ශ වදයින් වසාර 180ක ප(  

කදලයක ඉ ලද ආර්ථික(ය ව ශයන් වි දල ශවශළ  ශපොළ්  

ක ර්(ද ය කරශ න තිලබු ද රීයන කදර ය අ: වන ශකොට 

පැහැදිලිව අවශබෝධ් කරශ න තිලශබනවද. නමු   වද අමු ද්රවයය්  

ශලසාට( අපනයනය කළද(  වදශේ ක ය( ආර්ථික  ් තිලය 

රනයට ලැශබන්ශන් නැහැ රීයන කදර ය ඉතද( පැහැදිලියි.  

 රු ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ද ඉදිරිප  කළ   කදර ය 

ඉතද( ක වැරැදියි. විශ ේෂශයන්( ශ්රී ල්කදශේ ඛ්ක න වැලි, ඛ්ක න 

ලව  ආදියට ඉතද( ඉහළ වටිනදක(්  තිලශබනවද. විශ ේෂශයන් 

පුල්මුශේ, කයිකදවල, පුල්ශකොව ව, මනදිර(ශලයි යන ප්රශද් වල   

වදශේ ඛ්ක න ලව , ඛ්ක න වැලි පිිඟටද තිලශබනවද. ්වැක  වි දල( 

ක ධිය්  ත(යි පුල්මුශේ තිලශබන ක ධිය.  ක ශටොන් මිලියන 4්  

වදශේ සසාසාා( ක ධිය්  ශලසා අපට සාලකන්න පුළුවන්.  

  වදශේ( ශ්රී ල්කදශේ මික රන්  ැන කගද කශළො , (ද මීට 

ශපර රීේවද වදශේ මික රන් ශවශළ  ශපොළට වසාර 180ක ප(  

ඉතිලහදසාය්  තිලශබනවද. මික රන්වල පවිරතදව   ශතො  ්ය 

න්යයට 99් . ශලෝක යුද්ධ් සා(ශේ අශප් ල්කදශේ මික රන්වලට 

වි දල  කදධිකදරය්  තිලබු ද.   කදලශේ පතල් 6,000කට වැඩි 

ප්ර(ද ය්  අශප් රශට් තිලබිලද තිලශයනවද. (( ශ වද  ැන කගද 

කශළේ අ: ශ  ශයෝනනදශේ (දතෘකදවට ප්රශේ ය්  ශලසායි. 

හුනු ල් ශහව  කැල්න්ය  කදබශන්ට්වල සා්ඝටකය්  ශවලද 

්න, සාාෙටිකරූපී ආකදරශයන් ්න කැල්සායිට්  ැන ත(යි අශප් 

 රු ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ද අවධ්දනය ශයොමු කශළේ. 

ස තට( ශලොව තිලශබන ශහො ( කැල්සායිට් ක ධිය්  ත(යි 

බල්ශ ොඩ කැල්සායිට් ක ධිය. :ැන් මනමනළු කේ( සා හද ප( යි 

ශ වද ශයො:ද  න්ශන්. කැල්සායිට් ශටොන් 2,000්  කැණී වලින් 

ඉව  කර   තද. පමන වය ජූලි (දසාශේ පරිසාර අ(දතය (ිඟන්: 

අ(රවීර ස(තිලතු(දශේ මූලික වශයන් අවශබෝධ්තද  වවිමන(්  

අ සාන් කළදය රීයලද ශනොක ල ආකදරශයන් (ට :ැනු  දීලද 

තිලශබනවද.  රු (න්ත්රීතු(ද   සා බන්ධ්ශයන් :න්ශන් නැතුව සතිල. 

  සා බන්ධ්ශයන් අශප් පරිසාර අ(දතයතු(ද ස තර ශ:යි. 

(හදචදර්ය ්ච්.් .ටී.ජී. . පිටවල (ැතිලතු(ද රීයන ආකදරයට 

ශලෝකශේ තිලශබන ගු ද (ක දවශයන් ඉහළ( කැල්සායිට් ත(යි 

අශප් රශට් බල්ශ ොඩ ප්රශද් ශේ තිලශබන්ශන්. ස තට( ශ වද 

මනමනළු කේ( සා හද ප( ්  ශයො:ද  න්නවදට වඩද නැවත අ ය 

්කතු කරලද ක මි ද්රවයය්  ශලසා පිට රට යවන්න පුළුවන් න , 

විශද්  ශවශළ  ශපොළට යවන්න පුළුවන් න  වි දල ආ:දය(්  

අපට ලැශබනවද. ශ  කැල්න්ය  කදබශන්ට් ශබශහ  ශපතිල 

ක ෂාපද:නය, සා ව ආහදර ක ෂාපද:නය, ීරන්ත ක ෂාපද:නය, 

ශ ොඩනැන්ලි කර්(දන්තය, :  ශබශහ  ක ෂාපද:නය, ප්ලදසාාටි්  

හද පීවීසී ක ෂාපද:නය, පිගන් (ැටි කර්(දන්තය, වේල්ඩින් 

කර්(දන්තය සා හද ශයො:ද  න්නවද. විශ ේෂශයන්( ශවන  

රටවල තිලශබන කැල්සායිට් තිලශබන්ශන් ශඩොල(යිට් සා(ග 

්කතුශවලදයි. (ද නැවත වතදව්  රීයනවද,    ආකදරශයන් 

කැල්සායිට් ශවන් කර  න්න ්ක ඉතද(  දුෂාකරයි රීයලද. නමු  

බල්ශ ොඩ, කල්ශතොට තිලශබන්ශන්, පවිරතදශවන් යුතුව ශවන( 

ලබද න්න පුළුවන් කැල්සායිට්  ක ධිය් .   ක සාද සාාවද දවිකව 

අපට ලැබී තිලශබන සා පත්  ශ  විධියට ක ක ( පිට රට 

යවනවදට වඩද, ක ක (  දවිත කරනවදට වඩද,  අ ය ්කතු 

කරලද වි දල මු:ල්  සපයද  න්න පුළුවන් ර(ශේ: සතිල රීමේ( 

සා බන්ධ්ශයන් රනය්  හැටියට අපට වි දල යුතුක(්  තිලශබනවද.  

 ක ත(යි විය යු ශ . පරිසාර අ(දතයතු(ද :ැනට(    

ආකදරශයන් ීරන්දු ීරර  ශ න තිලශබනවද. විශ ේෂශයන්( අශප් 

රටට  ැළශපන පරිදි, අශප් රශට් පරිසාරයට  ැළශපන පරිදි, 

පරිසාරය  ආර් ෂද කර  ක මින් ශ  ීරන්දු ීරර   ත යුතුයි 

රීයන ්ක පැහැදිලිව ප්රකද  කරන්න ඕනේ.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  සා ප  වැඩිදියුණු 

කරන්න අපට තද් ෂ ය නැ න ,  වද දියුණු කරන්න විශද්  

රටවල ආධ්දර සපකදර  න්නශකොට අශප් රටට වැඩි බලය්  

531 532 

————————— 
*  පුසනතකාලනහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශ න්තුව 

තබදශ න ත(යි අපි කටයුතු කළ යු ශ   රීයන කදර ය  

අවධ්දර ය කරමින්, (ට ශ   කදලය ලබදදී( සා බන්ධ්ශයන් 

ඔබතු(දට සාාතුතිලවන්ත ශවමින් (ද ක හඬ ශවනවද.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු චමින්: විශේන්රි (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට මික  තු හයක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 2.12] 

 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මහයේතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த வியேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  රු ශහේෂද විතදනශේ 

(න්ත්රීතු(ද වින්න් ශ න ්න ල: සා දව කල් තබන අවසාාගදශේ 

ශයෝනනදව පිිබබ   විවද:යට ්කතු ශවන්න අවසාාගදව ලබදදී( 

පිිබබ ව සාාතුතිලවන්ත ශවනවද. අශප් ආණ්ඩු ප් ෂශේ ප්රධ්දන 

සා්විධ්දයකතු(ද සා ප්ර:දශයන් බැහැර වී( සා හද ය  සාදධ්දර  

කදර ය්  රීේවද.  කට ක(්  නැහැ. අපි  ක පිිබ න්නවද. ක ල 

ශනොවන මු:ල් රදනය ස(තිලවරයද ප( යි ශ  සා දශේ ඉන්ශන්. (ද 

ිඟතනවද, මු:ල් අ(දතයද් ශේ අය වැය සාකසාා කරන්න ්තු(දට 

දුන්නද න  මීට වඩද ශහො ට සාකසාා කරයි රීයලද. ශ(ොක:,  ්තු(ද 

රදනය ස(තිලවරයමන හැටියට ,  තරු යමන හැටියට  වි දල වැඩ 

ශකොටසා්  කරලද තිලශබනවදය රීයලද අපි :න්නවද.  අය වැය 

විවද:ය තුළ පදරවල්  ැන ත(යි වැඩිහරිය්  කගද කශළේ රීයන 

්ක අපි :ැ් කද. නමු  අශප් රදනය ස(තිලතු(දට ශ  වැඩ පිිබශවළ 

සාකසාා කරන්න දුන්නද න  මීට වඩද ශු  සාදධ්න වැඩ පිිබශවළ්  

අපට :රීන්න පුළුවන් ශවයි.  

ශකශසාේ ශවත  ශ  සා දව කල් තබන අවසාාගදශේ ශයෝනනදව 

තුිබන් ඉදිරිප  කර තිලශබන්ශන් අශප් රශට් සා පත්   ැනයි. 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  ඉන්දියන් සාද රශේ මුතු සටය 

රීයලද රීයන්ශන් ශ්රී ල්කදවට රීයලද අපි :න්නවද. ්ිඟ වටිනදක( 

පිිබබ ව (හද වි දල  ැඹුරු අර්ගය්  තිලශබන බව අපි :න්නවද. භූ 

ශද් පදලක ක බලපේ  ්න්ශන්, රට තුළ තිලශබන සා ප වල 

තිලශබන (හද වි දල වටිනදක  පිිබබ වයි රීයන කදර ය අපි 

:රීනවද. ශතල් ප්ර ානය   ත ,  ේසාා ප්ර ානය   ත ,  ශ  න්යවක 

ශද්වල් රට තුළ ක ර්(ද ය ශවලද තිලශබනවද. රට ශවනුශවන්, රශට් 

අනද තය ශවනුශවන් පරිසාරය රරීන්න පරිසාර අ(දතයද් ය්  

තිලශබනවද. මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  පරිසාර අ(දතයද් ශේ 

තිලශබන නීතිල පද්ධ්තිලශයන් රට රැශකන්ශන්  නැහැ; රශට් 

අනද තය රැශකන්ශන්  නැහැයි රීයන ්කයි (ට ශපශනන්ශන්. 

  සා බන්ධ්ශයන් ශ  ආණ්ඩුවට ප( ්  අපි ශචෝ:නද කරන්ශන් 

නැහැ.   වැ:   යයි රීයන අ(දතයද් ය තුිබන්   නනතදවශේ 

ඉදිරි පැවැ ( ශවනුශවන් ශ  රට තුළ ක ර්(ද ය ශවලද තිලශබන 

සාාව දව ශසාෞන්:ර්යශේ සා ප  ටික රැක  ැනී( බරපතළ 

අර්බු:යක තිලශබනවද.    ක සාද ත(යි අ: ආණ්ඩු ප් ෂශේ 

(න්ත්රීතු(ද  රීේශේ ශ වද වටිනවද, ශ වද සා හද ය  වැඩ 

පිිබශවළ්  ඕනේ, ශ වද රශට් අනද තයට  ඉවහල් ශවනවදය 

රීයලද. නමු  අන්රුදු 70කට ්හද  වය ඉතිලහදසාය දිහද බැවකවද( 

අපට ශපශනනවද, ශ  රශට් පැවැ ( ශවනුශවන් ශ වද ආර් ෂද  

රීමේ(ට අව ය වැඩ පිිබශවළ්  සාකසාා රීමේ(ට රීන්( පුද් ලයමනට 

හැරීයදව ලැබී නැහැයි රීයන කදර ය.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක ,  නීතිල පද්ධ්තිලශේ තිලශබන 

දුර්වලක( ත(යි  කට ශහේතුව විධියට (ට ශපශනන්ශන්. නීතිල 

හ:ලද තිලශබන්ශන් ශ  රශට් ශද් පදලනශේ පැවැ ( සා හදය 

රීයන කදර ය රීයන්න ශවන  ශහේතු ඕනේ නැහැ. අශප් සා ප  

රැක දිය යුතුයි රීයන කදර ය දි වන් දි ට( ශයෝනනද කරනවද. 

 රු ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ක , ශ  ශ(ොශහොශ  රශට් තිලශබන 

සා ප  කන්රුව  ්ිබයට :දලද ශපන්වන්න ්පද. ඛ්ක න ද්රවය 

විතර්  ශනොශවයි, ශවන  වටිනද රීයන ශද්වල් න්   කන්රු හරි 

:රීනවද න , (( න  රීයන්ශන් :ැ් ශ්  නැහැ වදශේ  ඉන්න 

රීයලදයි. කදලය වදශේ(, න්ටින team ්ක පිිබබ ව  බරපතළ 

ප්ර ානය්  තිලශබනවද.  වද ශකොශහේට අරශ න යයි:,  වද 

ශකොශහො(  නීවි:,  වද ල්කදවට ්යි:,  වද සශ(රිකදවට යයි: 

රීයන ප්ර ානය තිලශබනවද. (( න  අශප් රශට් පුරවැන්යන්ට 

රීයන්ශන්,  ශ  රශට් වටිනද රීයන ඛ්ක න(ය සා ප  තිලශබන බව 

:ැ් කද න ,  වද  :ැ් ශ්  නැහැ වදශේ ිඟටියද න  ශහො යි රීයන 

්කයි.  ක ත(යි රටට කරන ශහො ( ආශයෝනනය. ්ශහ( 

නැ න  බඩු ටිකට වැශේ ශ:යි, ශහොයද  න්න බැරි ශවන්න.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , රෑ 12.00ට  වවිමන  අ සාන් 

කරලද ශ  රශට් සා ප  ටික ශ:න යු ය්  ශ ක.  ක ක සාද ත(යි 

(( ශ  කතන්:රය රීයන්ශන්.  ක (ට :ැශනන ශද්. මීට වඩද 

රරීන්න රීයලද රීයන්න ශ:ය්  (ට නැහැ. රට විනද  ශවලද 

තිලශබන ශේලදවක, රට නන්න තදර ශවලද තිලශබන ශේලදවක, 

රශට් නනතදව තුන්ශේල කන්න නැතිලව ඉල්ලන ශේලදවක  

(නත්රීවරුන් ශ(ොනවද: ශ  රීයන්ශන්? (න්ත්රීවරුන් ශ(ොක් : 

ශ  වැඩ පිිබශවළ තුළ :රීන්ශන් රීයන කදර ය පිිබබ ව 

බරපතළ ප්ර ානය්  තිලශබනවද, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක . 

රශට් නනතදව ඉල්ලන්ශන් ්ක ශ:ය් , රශට් පදලකශයෝ 

රීයන්ශන් තව ශ:ය් . රශට් පැවැ ( පිිබබ ව අර්බු:ය්  තිලශබන 

ශවලදවක, රශට් අ යන්තරශේ තිලශබන  වටිනද රීයන සා ප  

මනර් ක ත ශකොට ආර් ෂද කරන්න තිලශබන ්ක( ර(ශේ:ය 

හැටියට (( :රීන්ශන්   වද :ැ් කද ශනො:ැ් කද විධියට රශට් 

නනතදව ඉන්න ්කයි. සා්වර්ධ්නය කරන්න රීයලද  වද කණින්න 

පටන් අරශ න නදවදර කදරයන්ශේ සාද් මනවට :දලද රශට් 

අනද තය විනද  ශවන්න ඉඩ ශ:න්න ශහො  නැහැ.  පමන  වය 

කදලශේ ශ  සා ප  මනර් ක තව ආර් ෂද රීමේ( ශවනුශවන් සාකසාා 

කළ  සා(හර වැඩ පිිබශවළවල් තිලබු ද, අපි :ැ් කද.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , බල ් තිල චරශල්ඛ් න්යල්ල 

සල්ල්ඝනය කරලද ත(යි රශට් නීතිලයට ්හද  වය නීතිලය්  

ක්රියද (ක න්ශණ්.  අපි ශ(ොන නීතිල පද්ධ්තිලය්  හැදුව    නීතිල 

ක්රියද (ක රීමේ( සා හද බලපදන, ඊට ්හද  වය නීතිලය්  ශ  රශට් 

අනු(ත ශවලද තිලශබනවද.  ක ක සාද ශ  තිලශබන සා ප වල 

වටිනදක( ආර් ෂද රීමේශ  ශහො ( ර(ශේ:ය පිිබබ ව ත(යි (( 

කලින් ශයෝනනද කශළේ. විශ ේෂශයන්( පදරිසාරික හදක  දි වන් 

දි ට( න්දු ශවන්ශන්, ශ  වදශේ වි දල සා ප  රශට් 

ප්රශයෝනනයට  ැනීශ දී අප සාතුව තිලශබන තද් ෂ  :ැනු( (දික( 

ක සාදයි. අපි තව(  දවිත කරන්ශන් පර  තද් ෂ  ර(ශේ:.   

සා හද අපට ප්රදේධ්නය (දි ශවන්න පුළුවන්. නමු  අවක  තද් ෂ  

ර(ශේ:ය තුළ  වද කණින්න,  වද රශට් පරිශ ෝනනයට අව ය 

විධියට හ:න්න අව ය තද් ෂ ය ඉතද( වැ:   කදර ය් .  ක 

ක සාද ත(යි පරිසාර හදක  වැඩි හරිය්  න්දු ශවන්ශන්;  පරිසාර හදක  

වැඩි හරිය්  අපි :රීන්ශන්. (( ිඟතන්ශන් නැහැ,   සා හද වූ 

ර(ශේ:ය්  අ(දතයද් ය තුළ හ:ලද තිලශබනවද රීයලද. අපි 

අරශ න බලමු, කළු  ල් වළක් පිිබබ ව. කළු  ල් කඩන්ශන් 

පර  සාද ප්ර:දයික ර(යට, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක . ඊට 

වඩද ්හද  වය තද් ෂ ය්  ශලෝකශේ තිලශබනවද.   තද් ෂ ය 

අශප් රටට තව( සවිල්ලද නැහැ. ශවඩි ශබශහ  :දලද,  ල් ශබෝර 

:දලද  වද පුපුර  ශකොට (හද :ැවැන්ත පදරිසාරික හදක ය්  න්දු 

ශවනවද. හැබැයි, අ(දතයද් ය වින්න්  වදට අවධ්දනය ශයොමු 

ශනොශකොට,  පිරිවැය අඩු වී( පිිබබ ව වැඩි අවධ්දනය්  ශයො:වලද 

තිලශබන ක සාද වි දල පරිසාර හදක ය්  න්දු ශවනවද.  

533 534 

[ රු ශප්රේ නද  සී. ශ:ොලව ත (හතද] 
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සඩ රට ප්රශද් වල වි දල කළු  ල් කඩන තැන් තිලශබනවද, 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක .  වද ක සාද ත(යි වර්ෂද කදලවලදී 

නදය යන්ශන්. වර්ෂදව ්න ශකොට භූ තව තිලශබන පසාා තට්ව ශේ 

ශසාලවී(  ්් ක න්දු ශවන පද්ශු ඛ්ද:නය ක සාද ත(යි (හද 

:ැවැන්ත පදරිසාරික හදක ය්  න්දු වන්ශන්. පර  තද් ෂණික 

ර(වලින් ඈ  ශවලද ශලෝකශේ තිලශබන නවීන තද් ෂණික ර( 

හුමන්වද දීලද,  ශ  පදරිසාරික පද්ධ්තිලය ආර් ෂද කරන්න පුළුවන් 

 ් තිල(  වැඩ පිිබ ශවළ්  අ(දතයද් ය තුිබන් ක්රියද (ක විය 

යුතුයි රීයන ශයෝනනදව අශප් පරිසාර ස(තිලවරයදට ඉදිරිප  

කරමින්, (ට  ශ  අවසාාගදව ලබද දී( පිිබබ ව ඔබතු(දට 

සාාතුතිලවන්ත ශවමින් (ද ක හඬ ශවනවද. ශබොශහො( සාාතුතිලයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මුදිතද ප්රි දන්තිල (හ මිය. ඔබතුමියට මික  තු හයක 

කදලය්  තිලශබනවද. 

 

[අ. ද. 2.18] 

 

ගු මුදිතා ප්රිශ්ාන්ති මහයේත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

ශබොශහො( සාාතුතිලයි, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක .  

අ:   සා දව කල් තබන අවසාාගදශේ  රු ශහේෂද විතදනශේ 

(න්ත්රීතු(ද ශ නදපු ශයෝනනදව ඉතද( වැ:  . (ට ශපර කගද කළ 

අශප්  රු චමින්: වි ශේන්රි (ැතිලතු(ද රීේවද,  ශ  ආණ්ඩුව   

කැණී  කරන්න  වශයො  රසෂ  ශවනවද, ය  ය  අකටයුතුක  න්දු 

ශවනවද  රීයලද. නමු  ්තු(න්ලද අන්රුදු පහ්  බලශේ ිඟටියද. 

 වද සා්වර්ධ්නය කරලද,  කර්(දන්ත දලද  ඉදිකරලද,  වදශයන් 

ප්රශයෝනනය  න්න ්තු(න්ලදට අවසාාගදව තිලබුශණ් නැද්:? 

:ැන් අපට ශ:ොසාා රීයනවද. ඔබතු(න්ලද  අන්රුදු 2්  

ආණ්ඩුශේ ිඟටියද.   කදලශේ ශ වදට විසාුම(්  ශ:න්ශන් නැතුව, 

:ැන් අශප් ආණ්ඩුවට සන්ල්ල දි්  කරනවද.  

ස තට( (( , ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ද  ජීව  වන 

ර නපුර දිසාාරි් කශේ බල්ශ ොඩ ප්රශද් ශේ පිිඟටි කැල්සායිට් 

ක ධිය අශප් රටට ආර්ථික ක ධ්දනය් . (ශේ ආසානශේ  ල්පදය, 

බඹර ල ප්රශද් ශේ  කැල්සායිට් ක ධි පිිඟටද තිලශබනවද.   වදශේ( 

ස ලිපිටිය ප්රශද් ශේ  කැල්සායිට් ක ධි ය  ප්ර(ද ය්  

තිලශබනවද. කැල්සායි ට්වලින් න්යයට 2්  ප(   දවිත කරන්ශන් 

මනමනළු කේ( ක ෂාපද:නය සා හදයි.   වදශේ( න්ශ(න්තිල, ීරන්ත, 

ශපොටි හද ඖෂධ් ක ෂාපද:න සා හද  කැල්සායි ට්  දවිත කරනවද. 

කැල්සායිට් වැඩිපුර( මනමනළු කේ( ක ෂාපද:න සා හද ශයො:ද  න්ශන් 

බි තර කව ව  ් තිල(  ශවන්නයි.   වදශේ( ශ(ය රූප ලදව ය 

ද්රවය, සුම  කර්(දන්තය ආදී කර්(දන්ත   නදව්  සා හද ශයො:ද 

 න්නද අමු ද්රවයය් . කැල්සායිට් අව ය තර(ට  වඩද අශප් රශට් 

භූ ර් ශේ තිලශබන බව , ්ශසාේ තිලබියදී  ඉන් ක න් ප්රශයෝනන 

ශනොශ න කැල්සායිට් ආනයනය සා හද වදර්ක කව රුපියල් මිලියන 

,,000කට වඩද අධික මු:ල්  පිට රටවලට වැය කරන බව  

පරිසාර අ(දතයද් ය පවසානවද. ශ වද ක ෂාපද:නය කරන්න අශප් 

රශට් ්( ක ධි තිලශබන ප්රශද් වල මනදුමන කර්(දන්ත දලද නැහැ.   

ක සාද   සා හද ශවන  ප්රශද් වලට යන්න ශවලද තිලශබනවද. 

්(න්න් ක ෂාපද:න විය:( වැඩි ශවනවද. ්( ක සාද කැල්සායිට් 

තිලශබන ප්රශද් වල( කර්(දන්ත දලද ඉදි කරන්න රීයද (ද ඉල්ලද 

න්ටිනවද.  රු (න්ත්රීතු(න්ලද රීේවද වදශේ, තද් ෂ ශයන් ඉහළ 

කර්(දන්ත දලදව්  ඉදි කරන්න රීයලද  (ද ඉල්ලී(්  කරනවද.  

්ශහ( න්ශ ො  වැඩි ක ෂාපද:නය්  කරන්න අපට හැරීයදව 

ලැශබනවද.   වදශේ( රැරීයද ස පද:නය කර  න්න  

පුළුවන්ක( ලැශබනවද. ශ  ප්රශද් ශේ තරු  තරුණියන් රැරීයද 

ශනො(ැතිලව න්ටිනවද,   අයශේ රැරීයද ප්ර ානයට  ශ  තුිබන් 

විසාුම(්  ශ:න්න පුළුවන්.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ශ  අවසාාගදව ලබද දී( 

සා බන්ධ්ව සාාතුතිලවන්ත ශවමින්, (ද ක හඬ වනවද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ළගට,  රු සා ප  අතුශකෝරල (න්ත්රීතු(ද. ඔබතු(දට 

විනදඩි නවයක කදලය්  තිලශබනවද.  

 

[අ. ද. 2.22] 

 

ගු සම්පත් අුරනක රල මහයේතා 
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுயகாரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ර නපුර දිසාාරි්  

පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රී  රු ශහේෂද විතදනශේ (ැතිලතු(ද බල්ශ ොඩ 

කැල්සායිට් ක ධිය සා බන්ධ්ව  රු සා දවට ඉදිරිප  කරපු 

ශයෝනනදව පිිබබ ව අ:හසාා :ැ් වී(ට කදලය ලබද දී( පිිබබ ව (ද 

ඔබතු(දට සාාතුතිලවන්ත වනවද.  

මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක , ඉතද පුදු( කදර ය ශ කයි. 

ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ද ර නපුර දිසාාරි් කය ක ශයෝනනය 

කරමින් මීට ශපර  අන්රුදු පහ්   රු පදර්ලිශ න්තු 

(න්ත්රීවරශයමන විධියට කටයුතු කරපු අශප් ආ:රණීය 

නදයකශය් .   වදශේ( සා බන්ධීකර  කමිව  සා දපතිලවරශය් . 

  වදශේ( ්තු(ද :න්නවද, පමන වය අන්රුදු පහ තුළ ර නපුර 

දිසාාරි් කශේ වැලි,  ල්, පසාා යනදදිශේ  කදධිකදරය තිලබුශණ් කද 

ළග: රීයලද.   ක සාද ්තු(න්ලදශේ පමන වය රනය පවතිලද්දි පරිසාර 

අ(දතයද් ය  සා(ග,   වදශේ( ්තු(න්ලදශේ නදයකතු(න්ලද  

සා(ග සාැලමන  කරන්න තිලබුණු ශද්වල් ත(යි ශ වද. අඩු තරශ  

ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(න්ලදශ න්   අන්රුදු පශහේ කදල සී(දව 

තුළ ශ  ශවනුශවන් ශයෝනනදව් ව  ඉදිරිප  න්ශණ් නැහැ.  

අ: පන්ල් ශ:තුන් :හසා්  කැල්සායිට් කර්(දන්තය තුිබන් ය  

මු:ල්  සපයනවද න්  ,   ක ධිශේ ප්රශයෝනනය අපි ක න් ශලසා 

අරශ න නැහැ. නමු , අතිල රු නනදධිපතිල ශ ෝඨද ය රදනප් ෂ 

(ැතිලතු(දශේ "ශසාෞ ද යශේ :ැ් (" ප්රතිලප තිල ප්රකද නය තුළ 

සතුළ  ක ෂාපද:න ක්රියදවලිය ශේ ව  රීමේශ  අරමු  සතුව, 

ක ෂාපද:න ආර්ථිකයකට, ක ෂාපද:න ක්රියදවලියකට අශප් රට 

ශපළ සාාවන, අශප් රට හැඩ  සාාවන අය වැය්  ශ(වර ඉදිරිප  

කර තිලශබනවද. අශප් රශට් ඛ්ක න ද්රවය වදශේ(, ඛ්ක න ක ධි 

න්යල්ශල්( අ ය ්කතු කරමින් ක ෂාපද:න කර්(දන්ත සාකසාා රීමේ( 

සා හද ශ  වන විට අපි අව ය ශපළ  ැසාා( සාකසාා කරමින් ඉන්න 

බව (ද වි ාවදසා කරනවද. 

ඔබතු(ද ශනො:න්නවද න් දට, ශ  වනශකොට ශප්රදශ:ක ය 

වි ාවවි:යදලය , පරිසාර අ(දතයද් ය , GSMB Technical 

Services (Pvt.) Limited ආයතනය  අවශබෝධ්තද  වවිමන(්  

අ සාන් කරලද, රනය සා(ග හන්ල් වයදපදරය්  විධියට ර නපුර 

දිසාාරි් කශේ පඤාඤ තැන්න රීයන අ් කර අටක ඉඩ( 

පවරදශ න,   ඉඩශ  කර්(දන්ත දලදව්  අරඹන්න කටයුතු කර 

තිලශබනවද. අ:  ත(යි   ඉඩ( ක :හසාා කරලද පවරද දීශ  ලිපිය 

ප්රදශද්ය ය ශල්ක වරයදට ලබද ශ:න්ශන්. ඔබතු(ද ශ  ශයෝනනදව 

ඉදිරිප  කරන ශ(ො ශහොත ශවද්දි කැල්සායිට් ක ධිශයන් සපයද  ත 

යුතු ධ්නය සපයද  ැනී( සා හද පරිසාර අ(දතයද් ය   ව ීම( ඉව  
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පදර්ලිශ න්තුව 

කරමින් තිලශබනවද. අපි විශද්  රටවලින් කැල්න්ය  කද බශන්ට් 

ආනයනය කරනවද. ඛ්ක න ද්රවයය්  විධියට අපි අශප් කැල්සායිට් 

ටික පිට රට යවලද, ඉතද( මනළු ප්ර(ද ය්  ශ  රශට් 

කර්(දන්තවලට පදවිච්චි කරලද, කැල්න්ය  කදබශන්ට් ආනයනය 

කරනවද.   ක සාද අශප් නනතදවට වැඩි මු:ල්  ශ වද කැල්න්ය  

කද බශන්ට් මිලදී  ැනී(ට න්දුවනවද. :ැනට කැල්සායිට් රීශලෝ 

්කකට ලැශබන්ශන් රුපියල් තුනයි  ත පනහක මු:ල් . හැබැයි, 

ශ  කර්(දන්ත දලදව ආර   කළදට පමන රීශලෝවකට රුපියල් 

හයයි  ත පනහ්  ශ වන්න බලදශපොශරො තු ශවනවද.  වි දල 

ප්ර(ද ශේ කැල්සායිට්  ල් පැශටේවදට පමන ඉතිලරි වන මනඩද 

ප්ර(ද ශේ කැබලි වි දල ප්ර(ද ය්  තිලශබනවද.   මනඩද ප්ර(ද ශේ 

කැබලි ක සාද   ප්රශද් යට බරපතළ පදරිසාරික හදක ය්   ශවනවද. 

ශ  කර්(දන්ත දලදව ආර   කළදට පමන මනඩද ප්ර(ද ශේ කැබලි 

රීශලෝවකට  රුපියල් තුනයි  ත හැ තේපහ්  ශ වන්න ශ  

කර්(දන්ත දලදව ්කග ශවලද තිලශබනවද. ්ය  කදබද්ධ් 

වයදපෘතිලය් .   කර්(දන්ත දලදව ආර   කරලද, වි දල පිරිසාකට 

රැරීයද සාපයන්න වදශේ(, අශප් රටින් වි ශද් වලට සදී යන වි දල 

මු:ල් ප්ර(ද ය්  ඉතිලරි කර  න්න අ: පරිසාර අ(දතයද් ය සාැලමන  

සාකසාා කරලද,   ඉඩ( පැවමේශ  කටයු ත  හ(දර කර තිලශබනවද.  

අපි ස තට( දු්  ශවන්න ඕනේ, ර නපුර දිසාාරි් කශේ 

පදර්ලිශ න්තු (න්ත්රීවරශයමන විධියට ඔබතු(ද ඔබතු(න්ලදශේ 

පදලන කදලය තුළ ශ  ශද්වල් ශනොරීමේ( පිිබබ ව. 

ඔබතු(න්ලදශේ ප් ෂයට( ශ  ශලශේ තිලශබනවද. ඔබතු(න්ලදට 

ආණ්ඩු බලය තිලශයද්දි පේදුශණ් නැතිල ශ(ොළය පේශ:නවද, 

විප් ෂශේ ඉන්නශකොට.   වදශේ( ආණ්ඩු බලය තිලශබන කදලශේ 

(ත්  න්ශණ් නැතිල ශද්වල් න්යල්ල( ඔබතු(න්ලදට (ත්  ශවනවද, 

විප් ෂශේ ඉන්නශකොට. ඔබතු(න්ලදශේ නදයකයදශේ ඉ ලද 

ඔබතු(න්ලදශේ ප් ෂශේ න්යවකශ:නදට අඩු වැඩි ව ශයන් ශ  

ප්ර ානය තිලශබනවද. නමු ,   කදලශේ පේදුශණ් නැතිල ශ(ොළය :ැන් 

ශහෝ පේදී(  ැන අපි සාතුව  ශවනවද. හැබැයි, රනය -ආණ්ඩුව- 

විධියට අපි අශප් කටයුතු ආර   කරලදයි තිලශබන්ශන්.  

අශප් ප්රතිලප තිලය තුළ අපි කව:දව  ශ  රශට් ඛ්ක න සා ප  

විනද  කරන්ශන් නැහැ. "ශසාෞ ද යශේ :ැ් (" අනුව අතිල රු 

නනදධිපතිලතු(දශේ ප්රතිලප තිලය ශවලද තිලශබන්ශන්, පරිසාරය 

ආර් ෂද කරශ න, ඛ්ක න ක ධි සතුළු අශප් රශට් සා ප  ආර් ෂද 

කරශ න, අශප් රශට් ක ෂාපද:න කර්(දන්ත ආර   රීමේ(යි.   

ක සාද අශප් රනය අශප් රශට් නනතදවට අවක  ආර  ය්  දීලද 

තිලශබනවද.   ත(යි, ශවශළ  ශපොළ ආර්ථිකශයන් මිදී ක ෂාපද:න 

ආර්ථිකයට යමු රීයන ්ක.  දණ්ඩ ආනයනය රීමේ( ක සාද අශප් 

රශට් මු:ල් විශද් වලට  ලද යේ( වළ් වද,   මු:ල් ප්ර(ද ය ඉතිලරි 

කරන්න පමන වය වසාරක කදලය තුළ අපි ශලොමන (හන්න්ය්  

  තද. ආහදර ද්රවය වදශේ( ආනයනය ශනොකළ යුතු විවිධ්  දණ්ඩ 

ආනයනය අපි තහන  කළද.   වදශේ( අශප් ඛ්ක න සා ප වලින් 

සපරි( ප්රශයෝනන  ැනී( සා හද අව ය සාැලමන  අපි සූ:දන  

කරමින් පවතිලනවද. කදලදන්තරය්  තිලසාාශසාේ න්යවක ශ:යට බණිමින්, 

න්යවක ශ:යට ශ:ොසාා පවරමින්, අශ ෝනද නගමින් ඉන්නවදට වඩද 

අශප් කදලය තුළ   සා හද අව ය පරිසාරය සාකසාා රීමේ( ත(යි අශප් 

යුතුක( සාහ ව ීම( විය යු ශ .   ක සාද අශප් රනශේ න්යවකශ:නද 

්කතු ශවලද (හන්න්  න්ශන් රට නැවත වතදව්  ක ෂාපද:න 

ක්රියදවලියකට ශ න යන්නයි. 1970-77 කදලශේදී අශප් රශට් 

ක ෂාපද:නය කළ ශරදි පිිබ, වදශන් ආ පන්න, ශර්ඩි ශයෝ සතුළු 

ශබොශහෝ ශද්වල්වලට ශලෝකශේ විවිධ් රටවලින් ඉල්වක(්  

තිලබු ද. හැබැයි, ඔබතු(න්ලදශේ නදයකවරු විවෘත ආර්ථිකය 

හුමන්වද දීලද ක ෂාපද:න ආර්ථිකය විනද  කළද විතර්   ශනොශවයි, 

අශප් රශට් තිලබුණු කන්තශල් වදශේ සීක  කර්(දන්ත දලද පවද වසාද 

:ැ (ද.  

තුල්ිඟරිය, පූශ ොඩ ශපශහක වල් වහලද :ැ (ද.   විතර්  

 ශනොශවයි. ඔබතු(න්ලද ශ නද විවෘත ආර්ථිකය අශප් රශට් 

ක ෂාපද:නය ක්රියදවලිය සා පූර් ශයන්( විනද  කළද. රට 

සා පූර් ශයන්( විවෘත ආර්ථිකය වැල ශ න අශප් ක ෂාපද:න 

ක්රියදවලිය විනද  කරලද :ැ (ද.  

 රු ශහේෂද විතදනශේ (න්ත්රීතු(ක , ශ  ශයෝනනදව සාදධ්නීය 

ශයෝනනදව් . හැබැයි, ඔබතු(ද ශයෝනනදව ශ ශනද්දි අපි   

කටයු ත ආර   කරලද   ශවනුශවන්  (න්   විඟල්ලද ඉවරයි. 

  කර්(දන්ත දලදව අරඹන්න ඉඩ( පැවමේශ  කටයු ත කල් 

 වයද. නමු , ඉඩ( පැවමේශ  කටයු ත ක (ද කරලද අ: වන විට 

ප්රදශද්ය ය ශල්ක ට පැවමේශ  ලිපිය ලැබිලද ඉවරයි.   ක සාද  රු 

(න්ත්රීතු(ක , අපි සූ:දන , අශප් රනය සූ:දන , අශප් 

නනදධිපතිලතු(ද සූ:දන , රට පරිවර්තන යු යකට ශ නයන්න.  

ශබොශහො( සාාතුතිලයි, මූලදසානදරූඪ  රු (න්ත්රීතු(ක . 
 
එකල්හි  නේලාව අ.භා. 5.30 වූනයන් මූලාසනාරූඪ ගු 

මන්ත්රීුරමා විසින් ප්රශ්නනය නනොවිමසා පාර්ලිනම්න්ුරව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, 2021 ඔක්නත බර් 21වන දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2021 නනොවැම්බර් 16වන අඟහයේුවාදා පූ.භා. 
9.30 වන නතක් කල් ගිනහය.  

 
அப்தபாழுது. பி.ப. 5.30 மைியாகிவிடயவ மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமயலயய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார்.  

அதன்படி பாராளுமன்றம், அதனது 2021 ஒக்யராபர் 21ஆம் 

திகதிய தீர்மானத்திற்கிைங்க, 2021 நவம்பர் 16, தசவ்வாய்க்கிைகம 

மு.ப. 9.30 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.  

 

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

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on 
Tuesday, 16th November, 2021, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 21st October, 2021.  
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[ රු සා ප  අතුශකෝරල (හතද] 



සැ.යු. 
 

ශ(( වදර්තදශේ අවසාදන මුද්ර ය සා හද සාාවීමය කගදවල ක වැරදි කළ යුතු තැන් :් වනු රින් (න්ත්රීන් මින් පිටපත්  ශ න 
 ක වැරදි කළ යුතු ආකදරය ්ිඟ පැහැදිලිව ලමනණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශ:සාතිලය්  ශනොඉ් (වද  

හයේැන්සා්  සා්සාාකදරක ශවත ලැශබන ශසාේ ්විය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் யவண்டும். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හයේැන්සා්  වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහයේේන්නගොඩ, කිුළපන පාර, අසක 163 දරන සනථානනයහි ිළහිටි 

රජනහ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුරනේ ිළහිටි රජනහ ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්නයන්  

මිල දී ගත හයේැක. 
 

නමම හයේැන්සා්  වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හයේැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்யஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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