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வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 - [ஒதுக்கப்பட்ட ஐந்தொம் நொள்]: 
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පූ. වා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැ න විය.   
නිනයෝජ කාානායකුරමා ගගු රාංිතත් සියලලාිළියය මතතා  

මූලා නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு. ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

 பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ரன்ஜித் 

சியம்பலொபிடிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. RANJITH 

SIYAMBALAPITIYA] in the Chair. 

 

නිනේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

වාිකක ිළිතුරු අනේක්ෂා කරන ප්රශයීයනන නාය පරය  
ඇුරළු කිරීම 

வொய்மூல விமடக்கொன வினொக்கமள ஒழுங்குப் 

பத்திரத்தில் சசர்த்தல் 
INCLUSION OF QUESTIONS FOR ORAL ANSWERS IN THE 

ORDER PAPER 

ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

2021.11.17 වන බොො දින වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන 

ප්ර නන අසු  ලබන අවසනාාශදදී  රු මින්දෙ විශසිරි  ස   රු 

ශ ේෂා විතානශේ ය පන ම්දත්රීවරු්ද විිර්ද පාර්මේශ්්දතුශද නයාය ප 

පරය පට තතුම්දලාශේ ප්ර නන තතුළත් ශන ිරීම ස්බ්දයශය ප්ද 

සභා  ර්භශේදී මතු කරන ලෙ කරුණු පිළිබඳව පැ ැදිමේ ිරීමට 

කැමැත්ශතින. 

පසුගිය ප කාලශේ ශක විඩ්-19 වසං ත තත්ත්වය ප ශ ේතුශව්ද 

පාර්මේශ්්දතුශද රැසනවී් පැවැත්ශවන දින  ණන සීමා වීම, පැවති 

සීිනත රැසනවී් දිනවලදී ෙ විවිය ශ ේතු නිසා වාචික පිළිතුරු 

අශේක්ෂා කරන ප්ර නන දදිි  දිනවලට කල් ෙැීමම ස  දිනකට අසු  

ලබන ප්ර නන සං්යාව 1ස ිරට 1ද ෙක්වා අ ක ිරීම ශ ේතුශව්ද 

ම්දත්රීවරය ප්දශේ ප්ර නන තසීශ් අවසනාාව සැලිරය ප ුතතු ශලස සීමා 

වූ බව ෙැු ් දීමට කැමැත්ශතින. 

ශමම තත්ත්වය පට ය ප් පිළිය පමක් ශලස පාර්මේශ්්දතු කටුතතු 

පිළිබඳ කාරක සභාශදදී තළැඹි තීරණය ප පි දි ප්ර නන තසීම සඳ ාම 

ශව්ද වූ වි ශ ේෂ පාර්මේශ්්දතු රැසනවී් දින 3ක් -2ද21.ද4.දස, 

2ද21.1ද.ද4  ා 2ද21.11.ද8 දිනවලදී- පවත්වා තශලස තකතු වී 

තිබූ ප්ර නන 14දක් තසීමට අවසනාාව සලසා ුන්ද බවත් ශමිලලා 

විශ ේෂශය ප්ද සඳ ්ද ිරීමට කැමැත්ශතින. 

2021 ඔශක් තෝබර් දද දින පවත්වු  ලැබූ පාර්මේශ්්දතු 

කටුතතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසනවීශ්දී "විසර්ජන" (2ද22) පනත් 

ශකටු්පත ශෙවැනිවර ිරය පවීශ් විවාෙය ප ස  කාරක සභා 

අවසනාා ශද විවාෙය ප පැවැත්ශවන දිනවලදී දිනකට වාචික පිළිතුරු 

අශේක්ෂා කරන ප්ර නන ප ක් පමණක් තසීමට තීරණය ප කරන ලදී. 

ශමම තත්ත්වය ප පිළිබඳව විශ ේෂ අවයානය ප ශය ප මු ශක ට 
ම්දත්රීවරය ප්ද සැලිරය ප ුතතු සං්යාවකට ප්ර නන තසීමට දකකක 
සැලසීශ් අරමුණ ශපරෙැි  කරශ න 2ද22 අය ප වැය ප විවාෙය ප 
පැවැත්ශවන කාලසීමාව තුළදී පමණක් ප්ර නන සඳ ා ශව්දකරන 
ලෙ පැය ප භා ය පක කාලය ප තුළදී සතිය පකට තක් ම්දත්රීවරශය පටට 

තක් ප්ර නනය පක් පමණක් වන පි දි සතිය පකට ම්දත්රීවරය ප්ද 
තිසනශෙශනටශේ ප්ර නන තතුළත් ිරීමටත්, තමින්ද විරුේය 
පාර් නවශේ ම්දත්රීවරය ප්ද 3ද ශෙශනටශේ ප්ර නන ද9ක්ෙ, ණ්ඩ ක 
පාර් නවශේ ම්දත්රීවරය ප්ද 31ශෙශනටශේ ප්ර නන 4දක්ෙ ව ශය ප්ද 
මුු  ම්දත්රීවරය ප්ද දද ශෙශනටට ප්ර නන 11සක් තසීමට අවසනාාව 
සැලසීමට 2ද21 ඔක්ශතෝබර් 21 දින පවත්වන ලෙ පාර්මේශ්්දතු 
කටුතතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසනවීශ්දී ශෙපාර් නවශේම 
තකඟතාශව්ද තීරණය ප කරන ලුනව අොළ දිනවලදී නයාය ප පරය පට 
ප්ර නන තතුළත් ිරීමට කටුතතු කර තති බව අවයාරණය ප ිරීමට 

කැමැත්ශතින.  

තශසේ ශන මැතිව, ප්ර නන සං්යාව දිනකට දසකට සීමා ිරීශ් 
තත්ත්වය ප තුළ සාමානය ්රිය පා පිළිශවත අු  මනය ප කරින්ද ප්ර නන 
තතුළත් කරන ලේශේ න් සෑම දිනකම තකම ම්දත්රීවරය ප්ද දස 
ශෙශනටශේ ප්ර නන තතුළත් වන අතර,   අු ව සමසනත අය ප වැය ප 
විවාෙය ප පැවැත්ශවන කාලය ප තුළ තකී ම්දත්රීවරය ප්ද දස 

ශෙශනටශේ ප්ර නන පමණක් නයාය ප පරය පට තතුළත් ිරීමට ිරුනව 
තිබුණ බවත් ශමම  රු සභාශද අවයානය පට ශය ප මු ිරීමට 
කැමැත්ශතින.  

 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මතතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, අපි ේදනා විධිය පට 

පාර්මේශ්්දතු කටුතතු පිළිබඳ කාරක සභාව තුළ ශවනසන කළ  ැිර 

ිරය පලු ශේ ශවනසන කර තිශබනවා.  ක තමයි නීතයාු ලල 

තත්ත්වය ප.  ැබැයි ශවනසන ශවලා නැති, ශෙෝෂය පක් තිශබන 

කාරණය පක් තිශබනවා. පාර්මේශ්්දතු ස්ප්රොය ප ශමය පයි. 

ම්දත්රීවරය පා Table Office තකට ලබා ශෙන ප්ර නන පිළිශවළට 

තමයි Table Office තක පාර්මේශ්්දතුවට දදිි පත් කර්දශ්ද.  

ෙැ්ද තයි්ද ඔබ්බට ගිිල්ද තිශබනවා.   ිරය ප්දශ්ද, කැමැති 

පසනශෙනාට කැමැති ප්ර නනය පක් ලබාදීම ිරය පන කාරණය ප තමයි, 

පාර්මේශ්්දතු කටුතතු පිළිබඳ කාරක සභාශදදී සඳ ්ද ශවලා 

තිශබ්දශ්ද.  ැබැයි,  ක නිවැරැදි ශව්දන ඕනෑ. පාර්මේශ්්දතු 

ස්ප්රොය පාු ලලව අපි ලබාශෙන ප්ර නන පිළිශවළට තිබුණත්, 

"කැමැති පසන ශෙශනටට" ිරය පන කාරණය ප සඳ ්ද ශන වීම තුළ 

තමයි ශ් ප්ර නනය ප තිශබ්දශ්ද. අපි පාර්මේශ්්දතුශද නිතර ප්ර නන 

අ නවා, අපි ප්ර නන භාර දීලා තිශබනවා, අශේ ප්ර නන 

අමාතයාං ය පට ගිිල්ද තිශබනවා,  වාට පිළිතුරු ලැති තිශබනවා. 

  අු ව අපට   ප්රමු්තාව තනවා. අපි කමේ්ද ලබාුන්ද නිසා ප්ර නන 

ටික පාර්මේශ්්දතුශව්ද ය පවලා තිශබනවා.   නිසා අපට පිළිතුරු 

තවිල්ලා තිශබනවා.   නිසා තමයි, නයාය ප පරය පට 

නිර්දතරශය ප්දම අශේ ප්ර නන තතුළත් ව්දශ්ද. නමුත්, මට ෙැු ණු 

විධිය පට, ඔබතුමාශේ නිශදෙනය ප ශවනසන ශව්දන ඕනෑ,   

ක්රමශදෙය පට ලබා ුන්දනත් අව යතාව මත ශමය ප ිරුන විය ප ුතතුයි 

ිරය පන තක. මට ශත්ශරන  ැටිය පට පාර්මේශ්්දතු ස්ප්රොය ප ිඳඳලා 

 ත්ත තී්දුනව   කාරක සභාව තුළ අරශ න නැ ැ,  රු නිශය පෝජය 

කාානාය පකතුමනි. 
 

ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පැ ැදිමේයි  රු ම්දත්රීතුමා. ඔබතුම්දලා ීමට ශපරත් ශ්  ැන 

දීර්ඝව කරුණු ෙැක්වුවා.   ිරය පල්ල සලකා බලා තමයි නිශදෙනය ප 

සකසන ශවලා තිශබ්දශ්ද. ශකශසේ වුවත්, ඔබතුමාට අව ය න්, 

තවුනරටත් කරුණු දදිි පත් කර්දන පුු ව්ද. ඔබතුමා දදිි පත් 

කරපු ශ් කරුණත් අපි තතුමාශේ අවයානය පට ශය ප මු කරනවා.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමත මතතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,   වාශේම වැෙ ත් 

කාරණාවක් මට ිරය ප්දන තිශබනවා. සම ර ශවලාවට ප්ර නනවලට 

පිළිතුරු  ශේදන ණ්ඩ කව පැත්ශත්ද සති ශෙකක් ශ ෝ සති තුනක්  

කල්   ්දනවා. සති ශෙකක් ිරදවාම, අපි ිරය ප්දශ්ද නැ ැ සති 

ශෙශක්දම  ි ය පට ඕනෑ ිරය පලා.  ැබැයි, මම තශ ම අ පු ප්ර නන 

 ණනාවක් තිශබනවා, ෙැ්ද මාස ශෙකත් පසුශවලා. තක්ශකෝ අපට 

ශත රතුරු ශෙනවා න් ශ  ඳයි. නැත්න්, සම ර විට අපටත් 

ශ  රා   ප්ර නන ය පට ය ප්දන පුු ව්ද. ජාතික වැෙ ත්කමිර්ද ුතතු 

දතා වැෙ ත් ප්ර නන ිරිලපය පක්   අතර තිශබනවා. අපට සැකය පක් 

තිශබනවා,  කල් ලබා  ත්ත  ප්ර නන කාලශේ වැමේ තලාවට ය පට 

ශවයිෙ ිරය පලා.   නිසා අ කම  ණශ්ද ඔබතුම්දලා අපට ශත රතුරු 

ශේදන කල් ලබා  ත්ත ප්ර නනවලට තත්තර ලබා ශේදශ්ද කවොෙ 

ිරය පලා.  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ශ්  ැන ම  

ශල්ක්තුමා ෙැු වත් කශළ ත් ශ  ඳයි.  

 
 

විගණකාධිපතිවරයානේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතා්ද්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ණ්ඩ කක්රම 

වයවසනාාශද 1ස4(ද) වයවසනාාව ප්රකාරව -  

 2018 මුෙල් වර්ෂය ප සඳ ා වි ණකාධිපතිවරය පාශේ වාර්තාශද 
නවවැනි කා්ඩකශේ XXVII ශක ටස;  

 2019 මුෙල් වර්ෂය ප සඳ ා වි ණකාධිපතිවරය පාශේ වාර්තාශද 
ශෙවැනි කා්ඩකශේ XXVII ස  නවවැනි කා්ඩකශේ XIX 
 ා XX ශක ටසන; ස  

 2020 මුෙල් වර්ෂය ප සඳ ා වි ණකාධිපතිවරය පාශේ වාර්තාශද 
ශෙවැනි කා්ඩකශේ V ශක ටස ස  ශතවැනි කා්ඩකශේ III 
ශක ටස  රු කාානාය පකතුමා ශවු ශව්ද මම දදිි පත් 
කරින. 

 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා (අධාාපන අමාත  ත 
පාර්ලිනම්න්ුරනේ  වානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்)  

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

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, "තකී වාර්තා මු්රණය ප කළ 

ුතතුය ප" යි මම ශය පෝජනා කරින. 
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්,  වා  ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තා මුද්රණය කළ ුතුරයි  නිනයෝග කරන ලී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 
 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, අශේ  රු ම්දත්රීතුම්දලා 
කීප ශෙශනක් ප්ර නන  ා ශය පෝජනා  ැන සඳ ්ද කළා.  රු 
කාානාය පකතුමා ශවු ශව්ද ෙැ්ද ඔබතුමා   පිළිබඳ ප්රකා ය පක් 
කළා.  ක අපි අ ය ප කරනවා. ශ් සෑම තීරණය පකටම අපි 

තළශේදශ්ද පක්ෂ නාය පක කිනටුශදදියි.   සඳ ා ණ්ඩ කවත්, 
විපක්ෂය පත් ිරය පලුශෙනා ස භාගි ශවනවා. විරුේය පක්ෂශේ ය ප් 
පක්ෂවල නාය පකය ප්දට   අවසනාාව ලැබුශ්ඩ නැ ැ ිරදවාට පසු 
තය ප ෙ ශවනසන කර අපි අවසනාාව ලබා ුන්දනා.   ණකාරශය ප්ද 
තකඟතාශව්ද තමයි පාර්මේශ්්දතු කටුතතු පවත්වාශ න ය ප්දශ්ද. 

කාලය ප පිළිබඳව ප්රාශය පෝගිකව මතුවන  ැටලුව  ැන  රු 
කාානාය පකතුමා අවයානය ප ශය ප මු කර තිශබනවා. අය ප වැය ප 
කාලසීමාව තුළ වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර නන අ ක ිරීම 
සාමානයශය ප්ද පිළි ත් ස්ප්රොය පක්.   වාශේම පාර්මේශ්්දතු 
ම්දත්රීවරු්ද ශෙන ශය පෝජනා -ශපෞේ මේක ම්දත්රී ශය පෝජනා- විවාෙ 
ිරීමට ශ් කාල සීමාව තුළ අපට දිනය පක් ලබා  ්දන බැි  වුණා. 
විමර් නය ප ිරීශ්දී වි ාල අ කවක් අශේ පසුශපළ ිරටින ම්දත්රීවරු 
වි ාල සං්යාවකට ිරුන වුණ බව ශල්්න තව තිශබනවා. 

නමුත්,  වා  ැන කරුණු ිරය ප්දන අපි තත්සා  ෙර්දශ්ද 

නැ ැ. ය ප්ිරිර පිළිශවතක් තිශබනවා න්   පිළිශවත අු  මනය ප 
කර්දන. මමත්, සංවියාය පකතුමාත් විශ ේෂ සභාවාර තුනක් 
පැවැත්වූවා. ශය පෝජනා කළා, තකඟ වුණා. අශේ කටුතතුවලට 
අතිශර්කව ප්ර නන 4සක්, සදක් ශල්්න ත කළා. රශ  පැවැති 
තත්ත්වය ප නිසා තක ෙවසක් අවලංගු කර්දන වුණා. මම ිලත්දශ්ද 
ලංකා දති ාසශේ පළමු වරට ශව්දන තති ශමවැනි ප්රමාෙ වුණු 
ප්ර නනවලට ස්ූරර්ණශය ප්දම තක දිනය පක් ශ් විධිය පට 
පාර්මේශ්්දතුශද ශව්ද කරු  ලැබුශද.   , අශේ ශය පෝජනාව  ා 
පක්ෂ නාය පක කිනටුව පැිනණි තකඟතාව මතයි.   නිසා අශේ 

අභය්දතරව තිශබන කරුණු, අශේ ක්ඩකාය ප්වල සාක්ඡාා කරලා 
පක්ෂ නාය පකශය පෝ තතැන දී තමයි තීරණය ප  ්දශ්ද. මම  ක 
සඳ ්ද කර්දන කැමතියි. ශජයෂනප පාර්මේශ්්දතු ම්දත්රීවරශය පක් 
 ැටිය පට  ඔබතුමාත් ේදනවා, ිරිර ෙවසක ප්ර නන සදකට දක දී 
නැ ැ ිරය පන තක.   සුවිශ ේෂී ශෙ රටුව විවෘත කශළේ ශ් තිශබන 
ප්රමාෙය ප දවත් කර  ැනීම සඳ ායි.  

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මේපිශල්්නාදිය ප පිළි ැ්දවීම. [බායා ිරීමක්]  ශම කක්ෙ,  රු 

ලක්ෂනම්ද ිරි තල්ල ම්දත්රීතුමා  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, විපක්ෂශේ අශේ  රු 

ම්දත්රීතුමා ිරදශද, ප්ර නන අ ක කළත් භාර ශෙන දිනය ප අු ව 

තීරණය ප කර්දන ිරය පලා.  

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ිරය පන කාරණය ප අපට පැ ැදිමේයි. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Even if you reduce the number of Questions, the order 
should be decided on the date the Question was handed 
over.  

[බායා ිරීමක්]  තතුමා අෙ සන කශළේ  කයි. ශෙන දිනය ප අු ව 

තීරණය ප කර්දන ිරය පලා. 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 රු ලක්ෂනම්ද ිරි තල්ල ම්දත්රීතුමා, අපි ශ්ක විවාෙය පක් කර 

 ්දන අව ය නැ ැ.  රු කාානාය පකතුමාශේ නිශදෙනය පට අමතර 
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ය පමක් ඔබතුම්දලාට දදිි පත් කර්දන තිශබනවා න් පක්ෂ 

නාය පක රැසනවීශ් දී කරුණාකර  ක  ්දන. ෙැ්ද අපි අෙ ෙවශසේ 

වැකකටුතතුවලට ය පමු. [බායා ිරීමක්]   

 
ගු නතේෂා විතානනේ මතතා 
(ைொண்புைிகு சஹசொ விதொனசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මට ශප ි  ශවලාවක් 

ශේදන. 

 රු සභානාය පකතුමාට අපි සනතුතිව්දත ශවනවා, 

පාර්මේශ්්දතුශද ම්දත්රීවරු්දට ප්ර නන අ ්දන ස්ූරර්ණ දිනය පක් 

ලබාදීම පිළිබඳව. නමුත් අපට තිශබන  ැටලුව ශමය පයි. ප්ර නන 

අ න තශක් වැි  අව යතාව විපක්ෂශේ ම්දත්රීවරු්දටයි 

තිශබ්දශ්ද. අපි ගිය ප වතාශද පසුශපළ ම්දත්රීවරු විධිය පට ණ්ඩ ක 

පක්ෂශේ ද්දනශක ට අපට මතකයි, ප්ර නන අ ්දන තිශබන 

අවසනාාව ශ  කක් අ ක වුණු බව.  ැබැයි, අපි ිරය ප්දශ්ද 

ක්රමශදෙශේ අවුලක් තිශබනවා ිරය පලායි.  රු මින්දෙ විශසිරි  

ම්දත්රීතුමා ිරදශද   ක්රමශදෙය ප විනිවිෙ ශපශනන ණකාරය පට 

 ේදන පුු ව්ද ිරය පන තකයි. ශ් ශතෝරා  ත් විධිය පට අපට 

ශපශනනවා, ණ්ඩ ක පක්ෂශේ ම්දත්රීවරු්දට ප්රමු්තාවක් දීලා 

තිශබන ණකාරය පත් අපට   ප්රමු්තාව නැති බවත්. 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ම්දත්රීතුමා, පක්ෂ නාය පක රැසනවීශ්දී ශ් ස්බ්දයශය ප්ද 

කාා කරමු. 

 
ගු නතේෂා විතානනේ මතතා 
(ைொண்புைிகு சஹசொ விதொனசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශ  ඳයි,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි. මම අවස්ද 

කරනවා.  

ශ් පාර්මේශ්්දතුව පත් ශවලා ෙැ්ද අවුරුුන තක මාරකට 

ණස්දනයි.  රු සභානාය පකතුමා ිරදවා, පාර්මේශ්්දතු 

ම්දත්රීවරු්දශේ ශය පෝජනා තවම තකක්වත්  ත්ශත් නැ ැ ිරය පලා. 

තක ෙවසකදීවත්, තකක්වත්  ත්ශත් නැ ැ.   ශවු ශවු ත් අව ය 

කටුතතු කර්දන. 

 
ගු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මතතා (මතාමාර්ග අමාත  ත 
ආණ්ඩු පාර්ශයීයනවනේ ප්රධාාන  ාංවිධාායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்சகொலொசொனும்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, අශේ ිරි තල්ල ම්දත්රීතුමා 

ිරදවා, ප්ර නන  ත ුතත්ශත් පාර්මේශ්්දතු ම්දත්රීවරු ප්ර නන ොපු 

පිළිශවළට ිරය පලා.  රු ිරි තල්ල ම්දත්රීතුමනි,  ක ඔබතුමාට  

ක්ඩකාය ප් රැසනවීශ්දී -පක්ෂ නාය පක රැසනවීශ්දී- ිරය ප්දන තිබුණා. 

තතැනදී තක තී්දුනවක් අරශ න ශමතැන තවිල්ලා, තම්දශේ 

ම්දත්රීවරු තය පට විරුේයව නැිනටිේදී  තව තකක් ිරය පන තක 

වැරදියි.  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, තතුමා අපිත් තක්ක තො 

තකඟ වුණා;  රු කාානාය පකතුමාත් තක්ක  රු ම්දත්රීතුම්දලාත් 

තකඟ වුණා.   රු කාානාය පකතුමාශේ ප්රයානත්වශය ප්ද තිබුණු   

රැසනවීශ්දී  තො  කට තකඟ ශවලා, අශේ  රු දිශ්දෂන ගුණවර්යන 

සභානාය පකතුමා ිරදව විධිය පට, අපි ෙවසන තුනක් ප්ර නන සද, බැගි්ද 

ශය ප මු කරලා,  වායි්ද ප්ර නන  3සකට, 4දකට තත්තරත්  ලබා 

ුන්දනා. සම ර ම්දත්රීවරු තවිල්ලා ිලටිශේ නැ ැ, ප්ර නන අ ්දන. 

විපක්ෂශේ ම්දත්රීවරු වාශේම අශපත් පසු ශපළ ම්දත්රීවරු දසක්, 

ද8ක් විතර ද්දනවා; තතුම්දලා  ා සමාන  ණනක් අශේ 

පසුශපශළත් ද්දනවා.  කට ශ ේතුව ශ්කයි. අති රු ශ ෝපාභය ප 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කැිඳන  ම්ඩකලය ප තමතිවරු ති කට 

සීමා ශකරුවා; රාජය තමතිවරු්දශේ  ණනත් සීමා ශකරුවා.  

  නිසා අශේ ම්දත්රීවරුත් වි ාල පිි සක් ද්දනවා.   අය පත් 

අපට ිරය පනවා, "අපට ප්ර නන අ ්දන අවසනාාව ලැශබ්දශ්ද 

නැ ැ." ිරය පලා.   නිසා අපි තකඟතාවක්   ත්තා,  රු නිශය පෝජය 

කාානාය පකතුමනි. අපි ශ්  ැන  රු සභාව තතුශළේ කාා 

ශන කර,   ක්ඩකාය ප්වල ප්ර නන අපි පක්ෂ නාය පක රැසනවීශ්දී 

කාා කර  ත්ශත ත් පාර්මේශ්්දතුශද කාලය ප අපට තවුනරටත් 

කළමනාකරණය ප කර  ්දන පුු ව්ද ශවයි.  රු නමේ්ද බ්ඩකාර 

ම්දත්රීතුමාටත් අපි ිරය පනවා, අපි ප්ර නනවමේ්ද පැනලා ය ප්දශ්ද 

නැ ැ ිරය පලා. විෂය ප භාර තමතිවරය පා ශ්  රු සභාශද නැත්න් 

ශ ෝ තත්තරය ප ලැිඳලා නැත්න් පමණයි අපි ප්ර නනය පකට පිළිතුර 

දීම සඳ ා කල්  ්දශ්ද.  අපි ප්ර නනවලට පිළිතුරු දීම කල් ොලා, 

ප්ර නනවමේ්ද පැනලා ය පන ණ්ඩ කවක්, රජය පක් ශන ශවයි ිරය පලා මම 

දතාම ව කීශම්ද ිරය පනවා.  

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට සනතුතියි. තක් වතාවක පාර්මේශ්්දතුශද ම්දත්රීවරු 

අතර තති වූ ශන ස්දසු්දතාවක් පිළිබඳව ශස ය පා බැලීමට  රු 

කාානාය පකතුමා කිනටුවක් පත් කළා. මම   කිනටුශද 

සභාපතිත්වය ප ෙැරුවා. පක්ෂ, විපක්ෂ සාමාජික ිරය පලුම ම්දත්රීවරු 

තය පට ස භාගි වුණා. තිල තක් දල්ලීමක් වුශණත් ිරය පලුම 

ම්දත්රීවරු්දට ප්ර නන තසීශ්දී සමාන අවසනාාවක් ලබා ශේදන 

ිරය පන තකයි.   අු පිළිශවළට තමයි ශ්ක ශකශර්දශ්ද ිරය පලා 

මම වි නවාස කරනවා. ශකශසේ වුවත්, තකඟ ශන වන ය පමක් 

තත්න් අපි පක්ෂ නාය පක රැසනවීශ්දී නැවත කාා කරමු.   

 
 

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2020 වර්ෂය ප සඳ ා සීමා නිර්ණය ප ශක ිනෂ්ද සභාශද වාර්ෂික කාර්ය ප 

සායන වාර්තාව.- [අග්රාමාතය, ණර්ිකක ප්රතිපත්ති  ා සැලසු් ්රිය පාත්මක 

ිරීශ් අමාතය, බුේය ාසන, ණ ිනක  ා සංසනකෘතික කටුතතු අමාතය ස  

නා ි ක සංවර්යන  ා නිවාස අමාතයතුමා ශවු වට  රු ශජ ්දසනට්ද 

ප්රනා්දුන ම තා]  

 
 වානම් ය මත තිබිය ුතුරයි  නිනයෝග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ශසෞ්ය අමාතයතුමා 

ශවු ශව්ද මම ප ත සඳ ්ද වාර්තාව ස  නිශය පෝ  දදිි පත් 

කරින. 

 (i) 2019 වර්ෂය ප සඳ ා  ශ්රී ලංකා රාජය ෂෂය 
නිෂනපාෙන සංසනාාශද වාර්ෂික වාර්තාව;  

 (ii) 2015 අංක ස ෙරන ජාතික ෂෂය නිය පාමන 
අධිකාි ය ප පනශත් 3 ව ්දතිය ප සමඟ ිරය පවිය ප ුතතු 
142 ව ්දතිය ප ය පටශත් ශසෟ ්ය අමාතයවරය පා 
විිර්ද සාෙන ලුනව, 2ද21 අශ ෝසනතු 19 දිනැති අංක 
2241/43 ෙරන අති විශ ේෂ  ැස  පරශේ පළ 
කරන ලෙ නිශය පෝ ; ස  

861 862 



පාර්මේශ්්දතුව 

 (iii) 2015 අංක ස ෙරන ජාතික ෂෂය නිය පාමන 
අධිකාි ය ප පනශත් 142 වන ව ්දතිය ප ය පටශත් 
ශසෟ ්ය අමාතයවරය පා විිර්ද සාෙන ලුනව, 2ද21 
සැේතැ්බර් ද4 දිනැති අංක 2243/2ද ෙරන අති 
විශ ේෂ  ැස  පරශේ පළ කරන ලෙ නිශය පෝ .  

ශමම වාර්තාව ස  නිශය පෝ  ශසෞ්ය කටුතතු පිළිබඳ 
අමාතයාං  උය ප තපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශය ප මු කළ ුතතුය පැයි 
මම ශය පෝජනා කරින.  
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්,  වා  ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අමාතාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාරක  වා 
වාර්තා 

அமைச்சுசொர் ஆசலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE  

REPORTS 
 

ගු ප්ර න්න රණුරාංග මතතා ( ාංචාරක අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of  Tourism) 
 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, සංමාරක කටුතතු පිළිබඳ 

අමාතයාං  උය ප තපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශය ප මු කරන ලෙ 
ප ත සඳ ්ද නිශය පෝ  ස  වාර්තා ස්බ්දයශය ප්ද තකී කාරක 
සභාශද වාර්තාව මම දදිි පත් කරින.   

 (i)  2010 අංක 14 ෙරන ිරවිල් ගුව්ද ශසේවා පනශත් 
11ද (2)(ක) වන ව ්දතිය ප ය පටශත් සංමාරක 
අමාතයවරය පා විිර්ද සාෙන ලෙ 2ද2ද සැේතැ්බර් 
ද8 දිනැති අංක 2192/21 ෙරන අති  විශ ේෂ  ැස  
පරශේ පළ කරන ලෙ නිශය පෝ ; 

 (ii)  2014 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා සංමාරක  ා ශ ෝටල් 
කළමනාකරණ ණය පතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (iii) 2015 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා සංමාරක  ා ශ ෝටල් 
කළමනාකරණ ණය පතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (iv) 2016 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා සංමාරක  ා ශ ෝටල් 
කළමනාකරණ ණය පතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (v)  2017 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා සංමාරක  ා ශ ෝටල් 
කළමනාකරණ ණය පතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (vi) 2018 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා සංමාරක  ා ශ ෝටල් 
කළමනාකරණ ණය පතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (vii) 2017 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා සංමාරක ප්රවර්යන 
කාර්ය පාං ශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (viii) 2018 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා සංමාරක ප්රවර්යන 
කාර්ය පාං ශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (ix) 2018 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා ිරවිල් ගුව්දශසේවා 
අධිකාි ශේ වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (x)  2018 වර්ෂය ප සඳ ා ගුව්ද  ශත ටුපළ  ා 
ගුවශ්ද සේවා (ශ්රී ලංකා) සමා ශ  ් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

 (xi) 2019 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ලංකා ස්ශ්ලන 
කාර්ය පාං ශේ වාර්ෂික වාර්තාව; ස  

 (xii) 2018/2019 වර්ෂය ප සඳ ා ශ්රී ල්දක්ද ගුව්ද 
සමා ශ් වාර්ෂික වාර්තාව. 

 

 වානම් ය මත තිබිය ුතුරයි  නිනයෝග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

නපත් ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු දිමේේ ශවෙණර්ඡචි ම තා - [සභා  ර්භය ප තුළ නැත.] 

 

ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, කැලණිය ප, ෙු  ම, ලු්ිඳණි 

මාවත, අංක 4/1ස ෙරන සනාානශය පිල පදිංචි ශෙ ්ද මිල්දෙ 

දිසානාය පක ම තාශ ්ද ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළි ්දවින. 

 

ගු නක්.  සුිතත්  ාංජය නපනර්රා මතතා  
(ைொண்புைிகு சக. சுஜித் சஞ்ஜய தபசரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, අලවතුර, "දිනිරි " ය පන 

මේපිනශය පිල පදිංචි යූ.ඩී. විමල්ිරි  තකවත්ත ම තාශ ්ද ලැබුණු 

ශපත්සමක් මම පිළි ්දවින. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත් ම් මතජන නපත් ම් ිළිතබඳ කාරක 

 වාව  පැවරිය ුතුර යි  නිනයෝග කරන  ලී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

 
ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර නන අංක 1 -312/2ද2ද- (2),  රු මින්දෙ විශසිරි  ම තා. 

 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මතතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මා තම ප්ර නනය ප අ නවා. 

 

ගු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, විුනමේබල අමාතයතුමා 

ශවු ශව්ද මා තම ප්ර නනය පට පිළිතුර ලබා දීම සඳ ා සති ශෙකක 

කාලය පක් දල්ලා ිරටිනවා. 

 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මතතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,  ශමම ප්ර නනය ප ශෙවැනි 

වතාවටයි දදිි පත් වුශ්ඩ. තව වතාවක් දදිි පත් ශව්දන පුු ව්ද.  

 ශ් රශ  අෙ තිශබන ෙැශවන ප්ර නනය ප වන බල ක්තිය ප 

පිළිබඳවයි ශමම ප්ර නනශය ප්ද මා අසා තිශබ්දශ්ද. අෙ  ෑසන නැ ැ; 

ඩීසල්, ශපට්රල්, ූමිනශතල් නැ ැ. සම ර ක ටිය ප ිරය පනවා, විවිය 

863 864 

[ රු ශජ ්දසනට්ද ප්රනා්දුන  ම තා] 
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ණය පතන මායයය පට තවිත් අසතය පවසන බව. අෙ තමතිතුමා 

පිළිතුරු ශේදන ණවා න් සැබෑ තත්ත්වය ප ටමක්ෙ ිරය පන තක 

රටටම ිරය ප්දන තිබුණා. ශමය ප කාලීන ප්ර නනය පක්,  රු නිශය පෝජය 

කාානාය පකතුමනි.  

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු තමතිතුමා ඊළඟ අවසනාාශදදී පිළිතුර ලබා ශෙයි,  රු 

ම්දත්රීතුමා.   

 
ප්රශයීයනනය මුර දිනකී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ප්ර නන අංක 2 -ස83/2ද2ද- (1),  රු ශදලු ටමාර් ම තා.   

 

ගු නේලු කුමාර් මතතා  
(ைொண்புைிகு சவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මා තම ප්ර නනය ප අ නවා. 

 

ගු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා 

ශවු ශව්ද මා තම ප්ර නනය පට පිළිතුර දීම සඳ ා සති ශෙකක 

කාලය පක් දල්ලා ිරටිනවා. 
 

ප්රශයීයනනය මුර දිනකී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර නන අංක 3 -99ද/2ද2ද- (1),  රු ශරෝ ණ බ්ඩකාර ම තා. 
[සභා  ර්භය ප තුළ නැත.] 

ප්ර නන අංක 4 -1431/2ද21- (2),  රු තේදික ශප්රේමරත්න 

ම තා. [සභා  ර්භය ප තුළ නැත.] 

ප්ර නන අංක ස -1ද34/2ද21- (1),  රු ගුණතිලක රාජපක්ෂ 

ම තා. [සභා  ර්භය ප තුළ නැත.] 

ශෙවන වටය ප. 

ප්ර නන අංක 3 -99ද/2ද2ද- (1),  රු ශරෝ ණ බ්ඩකාර ම තා.  

 

ගු කිාං න නනල් න් මතතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,  රු ශරෝ ණ බ්ඩකාර 

ම්දත්රීතුමා ශවු ශව්ද මා තම ප්ර නනය ප අ නවා. 

 

ගු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා 

ශවු ශව්ද මා තම ප්ර නනය පට පිළිතුර ලබා දීම සඳ ා සති ශෙකක 

කාලය පක් දල්ලා ිරටිනවා. 

 
ප්රශයීයනනය මුර දිනකී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

තබරණ  ාංචාරක කලාපය: වි නතර 

 ஹபரண சுற்றுலொ வலயம்: விபரம்  
HABARANA TOURIST ZONE: DETAILS 

1431/2021 

4. ගු නප්රේමලාල් ජයන ේකර මතතා (ගු ේ දික නප්රේමරත්න 
මතතා නවනුව ) 
(ைொண்புைிகு பிசரைலொல் ஜயசசக்கர - ைொண்புைிகு உத்திக 

பிசரைரத்ன சொர்பொக)   

(The Hon. Premalal Jayasekara on behalf of the Uddika 
Premarathne)  
සංමාරක අමාතයතුමාශ ්ද තූ  ප්ර නනය ප- (2): 

(අ) (i) අු රායපුර දිසන්රික්කශේ  බරණ න රය ප ශක්්ද්ර 
කර  නිින්ද සංමාරක කලාපය පක් සනාාපිත කර 
තති බව ේදශ්දෙ; 

 (ii) තම කලාපය පට අය පත් වනා්දතර ස  තම කලාපය ප 
තුළ සැි සරන වන අමේ්ද ණරක්ෂා වන 
ණකාරශය ප්ද තම සංමාරක කලාපශේ ශභෞතික 
සංවර්යන කටුතතු ිරුන ිරීම සඳ ා  කයතා 
අයයය පනය පක් ිරුන කර තිශබ්ෙ; 

 (iii) තවැනි අයයය පනය පක් තුළි්ද විධිමත්  ා විෙයාු ලල 
ශලස දිුතණු කරන ලෙ සංමාරක කලාපය පක් ශලස 
 බරණ න රය ප සංවර්යනය ප ිරීම සඳ ා 
වැකසට ්ද ්රිය පාත්මක ව්දශ්දෙ; 

 (iv) තම වැකසට ්ද ්රිය පාත්මක ිරීම සඳ ා අොළ 
සැලසු් සකසන කර තිශබ්ෙ; 

 ය ප්දන තතුමා ශමම සභාවට ේදව්දශ්දෙ  

(ණ) ශන  තශසේ න්,   ම්දෙ  
 

சுற்றுலொத்துமற அமைச்சமரக் சகட்ட வினொ: 

(அ) (i) அனுரொதபுர ைொவட்டத்தின் ஹபரண நகமர 

மையப்படுத்தி சுற்றுலொ வலயதைொன்று நிறுவப் 

பட்டுள்ளததன்பமத அவர் அறிவொரொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) சைற்படி வலயத்துக்குொிய கொடுகமளயும் அந்த 

வலயத்தில் நடைொடும் கொட்டு யொமனகமளயும் 

பொதுகொக்கும் வமகயில், சைற்படி சுற்றுலொ 

வலயத்தில் தபளதிக அபிவிருத்திமய சைற் 

தகொள்வதற்குச் சொத்தியக்கூறு ஆய்வு 

சைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) அவ்வொறொன ஆய்தவொன்றின்மூலம் முமறசொர்ந் 

ததொகவும் விஞ்ஞொனபூர்வைொகவும் சைம்படுத்தப் 

பட்ட சுற்றுலொ வலயைொக ஹபரண நகமர 

அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு சவமலத்திட்டங்கள் 

முன்தனடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (iv) சைற்படி சவமலத்திட்டங்கமள நமடமுமறப் 

படுத்துவதற்குொிய திட்டங்கள் தயொொிக்கப்பட்டுள் 

ளனவொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Tourism: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that a tourists zone has 
been established in Habarana Town of the 
Anuradhapura District;   
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 (ii) whether a feasibility study has been 
conducted for the physical development of 
the aforesaid tourists zone, saving the 
forests and the roaming wild elephants;  

 (iii) whether programmes are implemented to 
develop the Habarana Town as a tourists 
zone in a systematic and scientific manner 
with the help of such a study; and  

 (iv) whether applicable plans have been made to 
implement aforesaid programmes?  

(b) If not, why? 
 

ගු ප්ර න්න රණුරාංග මතතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, තම ප්ර නනය පට පිළිතුර මම 

 වාගත* කරනවා. 

 
*  වානම් ය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 

(අ) (i) සංමාරක කලාපය පක් ශලස  ැස  කර ශන මැත. 

 (ii) නැත. 

 (iii)   නැත. 

 (iv)  ශන මැත. 

(ණ) සංමාරක ණකර්ෂණීය ප කලාපය පක් ශලස සංවර්යනය ප කළ  ැිර 
විභවය ප්ද පවතින ශ යි්ද  කයතා අයයය පනය පිර්ද අනතුරුව දදිි  
සැලසු් සකසන ිරීමට පිය පවර  ත ුතතු ශද. ෙැනට සංමාරක කලාප 
ශලස  ඳුනාශ න නා ි ක සංවර්යන අධිකාි ය ප මින්ද සැලසු  ්සකසන 
ිරීමට නිය පිනත ු වරතළිය ප, කල්පිටිය ප  ා ිලක්ක කව අයයය පනය ප්ද 
අවස්ද ිරීශම්ද පසුව ශමම ශය පෝජනාව පිළිබඳව කටුතතු කළ  ැිර 
වු  තත. 
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වැඩ  තන්: මුදල් නගවීම 
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5.  ගු නප්රේමලාල් ජයන ේකර මතතා (ගු ගුණතිලක රාජපක්ෂ 
මතතා නවනුව ) 
(ைொண்புைிகு பிசரைலொல் ஜயசசக்கர - ைொண்புைிகு குணதிலக 
ரொஜபக்ஷ சொர்பொக)   

(The Hon. Premalal Jayasekara on behalf of the Hon. 
Gunathilaka Rajapaksha)  

ජනමායය අමාතයතුමාශ ්ද තූ  ප්ර නනය ප- (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2ද1ස-2ද19  කාලය ප තුළ ශ්රී ලංකාශද  ප්රිරේය 
ශමෝටර් රා යාවන ශූරශය පට, ඔහු විිර්දම මුෙල් 
ශ වා සනවාධීන රූපවාිලනිය ප මින්ද විකා ය ප කරන 
ලෙ වැකසට ශ්ද නම කවශර්ෙ; 

 (ii) පසුව තම වැකසට ්ද මාලාව ශවු ශව්ද සනවාධීන 
රූපවාිලනී ශසේවය ප මින්ද ද ත සඳ ්ද පුේ ලය පාට 
මුෙල් ශ වා තිශබ්ෙ; 

 (iii) තශසේ න්, තම තක් වැකසට නක් ශවු ශව්ද 
ශ වන ලෙ මුෙල ස  ිරය පලු වැකසට ්ද 
ශවු ශව්ද ශ වන ලෙ මුු  මුෙල ශව්ද ශව්ද 
ව ශය ප්ද ශක පමණෙ; 

 ය ප්දන තතුමා ශමම සභාවට ේදව්දශ්දෙ  

(ණ) (i) ද ත කාලය ප තුළ "අශනෝමාසන ිරම්ද" නැමැති 
වැකසට න, සනවාධීන රූපවාිලනිය ප ඔසනශසේ 
විකා ය ප ිරීම ශවු ශව්ද මුෙල් ශ වා තති බව 
පිළි ්දශ්දෙ; 

 (ii) තශසේ න්, තම මුෙල ශක පමණෙ; 

 ය ප්දනත් තතුමා ශමම සභාවට ේදව්දශ්දෙ  

(ත) (i) ද ත (අ) (i) ස  (ණ) (i) ිල සඳ ්ද කරන ලෙ 
වැකසට ්ද ශෙක සඳ ා මුෙල් ශ වීම 
ස්බ්දයශය ප්ද ව ිරව ුතතු නිලයාි ්දශේ න් 
ශව්ද ශව්ද ව ශය ප්ද කවශර්ෙ; 

 (ii) තම මුෙල, ද ත නිලයාි ්දශ ්ද  අය ප කර  ැනීමට 
කටුතතු කර්දශ්දෙ;    

 ය ප්දන තවුනරටත් තතුමා ශමම සභාවට ේදව්දශ්දෙ  

(ඈ)  ශන  තශසේ න්,   ම්දෙ    
 

தவகுசன ஊடக அமைச்சமரக் சகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வமரயொன கொலப்பகுதியில் இலங்மகயில் 

பிரசித்தைொன சைொட்டொர் வொகனப் பந்தய தவற்றி 

வீரதரொருவரொல் பணம் தசலுத்தப்பட்டு, சுயொதீன 

ததொமலக்கொட்சி அமலவொிமசயூடொக ஒளிபரப் 

பப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் தபயர் யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதன் பின்னர் சைற்படி நிகழ்ச்சித்ததொடருக்கொக 

சுயொதீன ததொமலக்கொட்சிச் சசமவயினொல் 

சைற்குறிப்பிட்ட நபருக்குப் பணம் தசலுத்தப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அந்த ஒவ்தவொரு நிகழ்ச்சிக்கொகவும் 

குறித்த நபருக்குச் தசலுத்தப்பட்ட ததொமகயும், 

ஒட்டுதைொத்த நிகழ்ச்சிகளுக்கொகக் குறித்த 

நபருக்குச் தசலுத்தப்பட்ட ததொமகயும் 

தவவ்சவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) சைற்படி கொலப்பகுதியில் "அசனொைொஸ் கிச்சன்” 

எனும் நிகழ்ச்சிமய சுயொதீன ததொமலக்கொட்சிச் 

சசமவயினூடொக ஒளிபரப்புவதற்குப் பணம் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளது என்பமத ஏற்றுக்தகொள் 

வொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அத்ததொமக எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) சைற்படி (அ)(i) ைற்றும் (ஆ)(i)இல் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ள இரண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கொகப் பணம் 

தசலுத்தியமை ததொடர்பில் தபொறுப்புக் 

கூறசவண்டிய உத்திசயொகத்தர்களின் தபயர்கள் 

தவவ்சவறொக யொமவதயன்பமதயும்; 

 (ii) சைற்படி உத்திசயொகத்தர்களிடைிருந்து 

அப்பணத்மத அறவிடுவதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் சைலும் இச்சமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்சறல், ஏன்? 

867 868 

[ රු ශප්රේමලාල් ජය පශසේකර ම තා] 
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asked the Minister of Mass Media: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the name of the programme, which was 
telecast on ITN during the period from 2015 
to 2019, personally sponsored by a motor 
racing champion of Sri Lanka;  

 (ii) whether the ITN had paid the same amount 
to the aforesaid person subsequently for the 
said programme series; and 

 (iii) if so, separately, the amount paid for each 
programme and the total amount paid for all 
the programmes to the said person? 

(b) Will he also inform this House -  

 (i) whether he admits that a payment has been 
made for telecasting the programme titled 
“Anoma’s Kitchen” on ITN during the 
aforesaid period; and 

 (ii) if so, the said amount is?  

(c) Will he further inform this House -  

 (i) separately, the names of the officers 
responsible for making payments for the 
two programmes mentioned in (a)(i) and (b)
(i); and 

 (ii) whether measures will be taken to recover 
the amount from the aforesaid officers?  

(d) If not, why?  
 
ගු ඩල න අලතේනපුම මතතා (ජනමාධා අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of  Mass Media) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,  තම ප්ර නනය පට පිළිතුර මම 

 වාගත* කරනවා. 

 
*  වානම් ය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ප්රිරේය ශමෝටර් රා යාවන ශූරශය පට වන ි ල්දත මාල මුව 

ම තා ස්බ්දය "Racing Life With Dilantha 
Malagamuwa (Season 3)" වැකසට න නිෂනපාෙක තසන.ත .් 
විශසශසේකර ම තා විිර්ද මුෙල් ශ වා 2ද18 වසශර්දී 
සනවාධීන රූපවාිලනී ශසේවශේ විකා ය ප කර තත. 

 (ii)  "Racing Life With Dilantha Malagamuwa (Season 2)" 
වැකසට න තම වැකසට ශනිල නිෂනපාෙක තසන.ත්. 
විශසශසේකර ම තාශ ්ද තක් වැකසට නක් සඳ ා රුපිය පල් 
1දද,දදදක මුෙලකට 2ද1ද වසශර්දී ිනලදී ශ න විකා ය ප කර 
තත. 

 (iii) තම වැකසට න සඳ ා 2ද1ද.දද.1ද දින ිරට 2ද1ද.12.ද8 
ෙක්වා කාල පි ්ඡශේෙය ප තුළ තක් වැකසට නක් සඳ ා 
රුපිය පල් 1දද,දදද බැගි්ද වැකසට ්ද 2දක් සඳ ා රුපිය පල් 
2,දදද,දදදක් නිෂනපාෙක තසන.ත .් විශසශසේකර ම තා ට 
ශ වී් ිරුන කර තත. 

(ණ) (i) "අශනෝමාසන ිරම්ද" නමැති වැකසට න සනවාධීන රූපවාිලනී 
ශසේවශේ විකා ය ප ිරීම ශවු ශව්ද මුෙල් ශ වා නැත. 

  ණය පතනය ප විිර්ද ශමම වැකසට ්ද නිෂනපාෙනය ප කර විකා ය ප 
කර තත. ශමම වැකසට ්ද නිෂනපාෙනශේදී දවු  ් පිහු  ්
සඳ ා වන අමු ්රවය, විුනමේය ප, සනාානය ප  ා වැකසට න 
දදිි පත් ිරීම ශවු ශව්ද වන ිරය පලු විය පේ ව ශය ප්ද තක් 
වැකසට නකට රුපිය පල් 3,දදදක් බැගි්ද මුෙල් ශ වා තත. 
අු ග්රා ක ෙැ්දවී් මින්ද මුෙල් තපය පාශ න තත. 

 (ii) වැකසට න විකා ය ප සඳ ා මුෙල් ශ වා නැත. තක් 
වැකසට නකට රුපිය පල් 3,දදද/- බැගි්ද 2ද18 ජනවාි  මස 
ිරට 2ද19 ජනවාි  මස ෙක්වා විකා ය ප වූ වැකසට ්ද 
නිෂනපාෙන කටුතතු ශවු ශව්ද ද ත ෙක්වා තති පි දි 
රුපිය පල් ද3ස,දදදක් අශනෝමා ෙ ිරල්වා ම ත්ිනය පට ශ වී  ්
ිරුන කර තත. 

(ත) (i) ණය පතනශේ අයයක්ෂ ම්ඩකල අු මැතිය ප මත කර තති 
මූලය බලතල පැවැීශ  ් විධි වියාන අු ව නිය පිනත 
ක්රමශදෙය ප මත ශමම වැකසට ්ද ශන ිනලශේ ලබාශ න / 
ිනලදී ශ න / නිෂනපාෙනය ප කර විකා ය ප කර තත. තම 
වැසක ්ද නිය පිනත පි දි විකා ය ප ිරීම අු ව අු මත මුෙල 
ශ වා තත. තම ්රිය පාවමේශේදී අොළ නිලයාි ්ද නිය පිනත 
රාජකාි  දටු කර තත. තම වැකසට ්ද විකා ය ප මින්ද 
අු ග්රා ක ශවශළඳ ෙැ්දවී  ් ප්රමාරශය ප්ද ණොය ප  ්
තපය පාශ න තත. 

 (ii) ණය පතනික මූලය ක්රමශදෙය ප අු ව නීතයු ලලව ශමම 
විය පෙ  ් ෙරා තති බව ේදවින.   අු ව ශමම ප්ර නනය ප අොළ 
ශන ශද. 

(ඈ) අොළ නැත. 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, පිළිතුර සභා ත කළාම 
 ැ්දසාඩ් වාර්තාවට තතුළත් වන නිසා මා ශ් කාරණය ප  ැන 
පැ ැදිමේ කර්දන ඕනෑ. ශ් ප්ර නනය ප අ ලා තිශබ්දශ්ද, 2ද1ස-
2ද19 කාලය ප තුළ ි ල්දත මාල මුව ිරය පන ශලෝක ප්රකට යාවන 
ශූරය පා ස්බ්දය වැකසට නක් ස  ITN නාළිකාශද විකා ය ප වූ 
තවත් වැකසට නක් ස්බ්දයශය ප්ද.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ි ල්දත මාල මුව 
මැතිතුමාට ශ් ශ වීම කරලා තිශබ්දශ්ද දතාම ුතක්ති ස  ත 
ක්රමශදෙය පකටයි. අශනක් අතට, තතුමා ශ්රී ලංකා රජශේ ිරිරුන 
අු ග්රා කත්වය පක් - sponsorship තකක් -  නැතිව අශේ ජාතික 
යජය ප ප්රෙර් නය ප කරින්ද ජාතය්දතර තර  143කට වැි  
ප්රමාණය පකට ස භාගි ශවලා රටට කීර්තිය පක් අත් කර ුන්ද ශ්රී 
ලාංකීය ප පුරවැිරශය පක්. තත්තටම  ශමවැනි වැකසට නක් ීමට වකා 
වැි  මුෙලකට ජාතය්දතර මායයවලට දීමට ඕනෑ තර් දක කක 
ඔහුට තිශබනවා. ිරය පලු විය පේ ෙරලා මුු  team තකම   රටට 
ශ න ශ  සන record කරලාත්, episode තකක් රුපිය පල් ලක්ෂය ප 
 ණශ්ද තමයි ගිිල්ද තිශබ්දශ්ද. මා ිලතනවා, ි ල්දත මාල මුව 
මැතිතුමාට ශ්  රු සභාව සායාරණය පක් දෂනට කර්දන ඕනෑ 
ිරය පලා. ශ් ප්ර නනය ප තසීම  ැන ශන ශවයි, මශේ ශ් පැ ැදිමේ 
ිරීම. ශ් ප්ර නනය ප දදිි පත් කර තිශබන  රු ම්දත්රීතුමා ෙැ්ද ශ් 
 රු සභාශද නැති නිසා මා ශ් කරුණු පැ ැදිමේ කශළේ නැත්න්, 
ශ්රී ලංකාව තශතක් ශමශතක් ිඳිල කර තිශබන විෂ්ෂනටතම ශමෝටර් 
රා යාවන ශූරය පාට ශ් තත්තීතර සභාව අශ ෞරවය පක් කළා 
ශවනවා,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි.   නිසා මශේ 
ුතතුකමක් විධිය පටයි ශ් අවසනාාශදදී මා   ප්රකා ය ප කශළේ.  
 

ගු කිාං න නනල් න් මතතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මට විනාි ය පක් ශේදන, ශ් 

ස්බ්දයව අෙ සක් දදිි පත් කර්දන.   

අශේ  රු තමතිතුමා ශ  ඳ ශය පෝජනාවක් දදිි පත් කශළේ,  රු 
නි  ශය පෝජය කාානාය පකතුමනි. ි ල්දත මාල මුව ිරය ප්දශ්ද, අශේ 
රටට දතාම ශ  ඳ කීර්ති නාමය පක් ශ න ණ ක්රීකකශය පක්. ඔහු 
internationally car races වමේ්ද අශේ රටට නමක් ශ නැවිත් 
තිශබනවා. අශේ ලංකාශද ශක ි ය ප   ශ න තමයි, ඔහු 
දතාමේශේ, ඕසනශේමේය පාශද, තං ල්දතශේ, තශමි කාශද යාවන 
පාවල ඔහුශේ ශමෝටර් රාය ප යාවනය ප කර්දශ්ද.   නිසා ශ් 
ස්බ්දයශය ප්ද තපි ම සායාරණය පක් දෂනට කර්දන ිරය පලා  මා 
 ශය පෝජනා කරනවා,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි. 

 
ගු ඩල න අලතේනපුම මතතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

 රු ිරංසන ශනල්ස්ද ම්දත්රීතුමනි, ජනමායය තමතිවරය පා 

විධිය පට මාත් තය ප තමයි සඳ ්ද කශළේ.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 ප්රයාන කටුතතු. විසර්ජන පනත් ශකටු්පත 2ද22, පසනවැනි 

ශව්ද කළ දිනය ප.  

විවාෙය ප ණර්භ ිරීම,  රු ශරෝිලණී ටමාි  විශසරත්න 

ම්දත්රීතුිනය ප. ඔබතුිනය පට විනාි  18ක් තිශබනවා. 

 
 

වි ර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2022 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 

APPROPRIATION BILL, 2022 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවු ර ත් පවත්වනු ිළණි  නිනයෝගය 
කියවන ලී   

ඊ  අදාළ ප්රශයීයනනය ගනනොවැම්බර් 12  
"පනත් නකටුම්පත දැන් නදවන වර කියවිය ුතුර ය'' ගගු බැසිල් 

නරෝතණ රාජපක්ෂ මතතා   
ප්රශයීයනනය යිතත්  වාිමමුඛ කරන ලී.  
 

ஒத்திமவக்கப்பட்ட  விவொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள 

வொசிக்கப்பட்டது. 

சம்பந்தப்பட்ட வினொ - [நவம்பர் 12] 

"சட்டமூலம் இப்தபொழுது இரண்டொம்முமற ைதிப்பிடப் 

படுைொக"  [ைொண்புைிகு  தபஸில் சரொஹண ரொஜபக்ஷ] 

வினொ ைீண்டும் 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. 
 

[ූර.භා. 9.ස4] 
 

ගු නරෝහිණී කුමාරි විනේරත්න මතත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி விசஜரத்ன)  

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

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මට ශ් අවසනාාව ලබා 

ුන්දනාට සනතුතියි.  

2022 අය ප වැය ප කාාශදදී  රු බැිරල් රාජපක්ෂ තමතිතුමා 
මූමේක අභිශය පෝ  ප ක්  ැන ිරදවා.  සමාජ  ා ණර්ිකක විෂමතා 

වැි වීම, තිරසර අරමුණු සාක්ෂාත් කර  ැනීශ් ම්දෙ ාිනත්වය ප, 
පාි සි ක වයසනය ප  ා ශ ෝලීය ප තෂනණත්වය ප ද ළ ය පෑම, 
ේවිපාර් නවික  ා බහුපාර් නවික ණය පතනය ප්දශේ සීිනත ණයාර, නව 
සාමානයකරණය පට අු වර්තනය ප වීම තමයි තතුමා ිරය පපු තෟන 
අභිශය පෝ  ප . තතුමා ශ් අය ප වැය ප  ේදන තත්ශත් ශ් අභි ශය පෝ  
ප  ජය ප  ්දන. නමුත්  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, අපට 
තශ ම ශෙය පක් ශපශන්දශ්ද නැ ැ. ශ් අය ප වැය ප තතුශළේ 
ශක ්දරාත්කරුව්ද ශපෝෂණය ප ිරීමට දක  ැදීම ිනස ිනනිසු්දශේ 
බකගි්දනට කාා කරලා නැති බව අපට ශපශනනවා. වක්ර බුන 

තුනක් ශ් අය ප වැය ප තුළි්ද ශ නැත් තිශබනවා. රටකට ජනතාව 
මත තතර් බුන පටව්දන සොමාරාත්මක අයිතිය පක් තිශබනවාෙ 
ිරය පන තක ප්ර නනය පක්.  ශම කෙ, VAT තිශබනවා; GST 

තිශබනවා; Super Gain Tax තක තිශබනවා.  

ෙැ්ද  ාල්, සීනි, පි ේපු, ිරි පිටි,  ෑසන ණදිශය පිල ිනල ද ළ 
ගිිල්ද. ශපශර්ො අශේ ශ ෙර -ශ් මාදිශවල-  ෑසන තක දවර වුණා. 
අෙ වනකල් අපට  ෑසන තකක්  ්දන විධිය පක් නැ ැ. ශක ළෙ 
ප්රශේ ශේ ිනනිසු්දට  ෑසන තකක් නැති වුශණ ත් තති ව්දශ්ද 

ශල ට  ැටලුවක්.  ශ් න් වත්ශත්ද ෙර ශකෝටුවක් කකලා 
අරශ න මේප පත්තු කරලා බත් ටිකක් තය පා  ්දන පුු ව්ද. අෙ 
 ැම ශෙය පටම ශපෝමේ් ුත ය පක් ශ නැත් තිශබනවා. ශපෝමේශ් 
ිලටිය පාට බ කත් නැ ැ. තිශබන බ ක  ්දන ශ් රශ  ජනතාවට 
සල්මේත් නැ ැ.  ශ් අය ප වැය ප ස්ූරර්ණශය ප්ද තසන බැ්දුනමක්,  රු 

නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි.   වාශේම, තමින්ද ජාවාර් 
ණර්ිකකය පක් ශ  ක නඟනවා. ශමය ප මැතිවරණය ප දලක්ක කර ත් 
අය ප වැය පක් විධිය පට අපි ෙිරනවා.  

ශමවර අය ප වැශය ප්ද ම්දත්රීවරු්දට ලබා ශෙන ප්රතිපාෙන ලක්ෂ 

සද  ණශ්ද වැි  කරලා තිශබනවා අපි ෙැක්කා.  

තතශක ට 22ස ශෙශනටට ශක පමණ මුෙල් ශව්ද ශවනවාෙ 
බල්දන. ඊළඟට, ග්රාම නිලයාි  වසමකට රුපිය පල් ලක්ෂ 3ද 
 ණශ්ද වස් 14,ද22කට මුෙල් ශව්ද කරලා තිබුණා. ප්රාශේයය ප 
සභා ම්දත්රීවරු්දට රුපිය පල් ලක්ෂ 4ද  ණශ්ද 4,19දශෙශනටට 
මුෙල් ශව්ද කරලා තිබුණා. රජශේ ශසේවකය ප්දට ශමෝටර් 
බයිිරකල් ලබා දීමට ශය පෝජනා කරලා තිබුණා.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ජාතික සැලසු් නැති, 
තශ ම නැත්න් ශේ පාලනඥය ප්දට මුෙල් ශබෙන අය ප වැය පක් 
විධිය පට තමයි අපි ශ්ක ෙිර්දශ්ද. රුපිය පල් ිඳමේය පන ද1ක මුෙල් 
ප්රමාණය පක්,  මම දසනශසල්ලා ිරය පපු  ශය පෝජනා ිරිලපය පට  ශව්ද 
කර තිශබනවා. දති්ද අපි අ නවා,  පාර්මේශ්්දතුව ශ්වා අු මත 
කරනවාෙ ිරය පලා. ශම කෙ ිනනිසු්දශේ බුන මුෙල් ස  විශේ වමේ්ද 

 ්දනා ණය ප ශ් විධිය පට ණේප ක්දන වාශේ ිරල්ලරට ශබෙලා 
ශේදන පුු ව්දෙ ිරය පන තක අපට ශ් රජශය ප්ද අ ්දන ශවනවා. 
[බායා ිරීමක්]  ඔද, අපි ෙැක්කා.  

ශ් අය ප වැශය ප්ද රජශේ ශසේවකය පා අමතක කරලා තිශබනවා. 
තො ය ප  පාලන රජය ප ිරය පය පට 1දදිර්ද   අය පශේ වැටුප වැි  කරලා 
ශන ුන්දනා න් අෙ රජශේ ශසේවකය පාට ිලඟා ක්දන ශවනවා. ගුරු 
අර ලය ප නිසා   අය පට ිලින වැටුප ලැබුණා ිනස වැටුේ වැි  කළා 
ිරය පලා කාටවත් පුරසාර් ශෙ ක්දන  ැිරය පාවක් නැ ැ  රු 
නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි.   වාශේම ගුරු වෘත්තිය පට තිබුණු 
ශ ෞරවය ප ශ් රජය ප නැති කරලා ෙැ්මා. ශ  වී්දට ශප ශ  ර ටික 
ශන ිනලශේ ශන ශවයි, මුෙලටවත් ශේදන බැි  ණ්ඩ කවිර්ද 
ශ  වී්දට වැකක් නැ ැයි ිරය පන තක අපි ශ් ශවලාශද ිරය ප්දන 

ඕනෑ. අයයාපනය පට, ශසෞ්යය පට මුෙල් ශව්දන කර්දන බැි  අය ප 
වැය පිර්ද රටට වැකක් නැ ැ. ද ළ ය පන ජීවන විය පෙමට තිශබන 
ස න ශම නවාෙ  තදිශනො ජීවන වෘත්තී්ද  ැන ශ් අය ප වැය ප තුළ 
කාා කරලාම නැ ැ. ශම ළ  තක්  ැන ිරදවාම අපි ිලතුවා සුපිි  
අය ප වැය පක් ශ ශනයි, ශසෞභා යය ප තතුරයි ිරය පලා. නමුත් ිලසන 
ඔු වක් ිරය පන තක තමයි අපට ිරය ප්දනට ශවලා තිශබ්දශ්ද. 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ශ් අය ප වැශය ප්ද වැි ම 
මුෙල් ශව්ද ිරීම තිශබ්දශ්ද ජාතික ණරක්ෂාවට.   සඳ ා  
රුපිය පල් ිඳමේය පන 3ද3.සක් ශව්ද කර තිශබනවා.  , සමසනත අය ප 
වැශය ප්ද ිරය පය පට 14.9ක්. තක් පුේ ලශය පක් මත ශය පශෙන මුෙල 
රුපිය පල් 1ද,112ක්.  

මාර්ටි්ද ලූතර් ිරං ිරය පනවා, "සමාජ සංවර්යනය පට වකා 
 මුොමය ප ණරක්ෂාවට වසි ්ද වසර වැි  ව ශය ප්ද මුෙල් වැය ප 
කරන ජාතිය පක් ටිශක්ද ටික ළං ශව්දශ්ද ණයයාත්ිනක 
මරණය පකටයි" ිරය පලා. අෙ  ශ් ණ්ඩ කව   ිරය පමන ශ  ඳට සනාා 
කරනවා. ශ් අය පශේ ශේ පාලන සට්ද පාපය ප "ජාතික 

ණරක්ෂාව." අෙ ුතේයය පක් නැ ැ; ජනවාර්ගික අර්බුෙය පක් නැ ැ. 
 ක තමයි ණ්ඩ කවට තිශබන ප්ර නනය ප. ණ්ඩ කශද පැවැත්ම පිළිබඳ 
ප්ර නනය ප. ුතෙමය ප විය පේ වැි  ිරීම තුළ මු ෂය ිරත තුළ 
ණයයාත්ිනක මරණය පක් ිනස ඊට වකා වැි  ශෙය පක් බලාශප ශර ත්තු 
ශව්දන බැ ැ. ශල් වැගිී් බලාශප ශර ත්තු ශවන  
මානිරකත්වය පක්  ේදන තමයි,  ශ් අය ප වැය ප  ෙලා තිශබ්දශ්ද.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ජාතික ණරක්ෂාව සුරක්ෂිත 
ශව්දශ්ද ෙැු ශම්ද, ටසලතාශව්ද ස  ණකල්පවමේ්ද. ජනතාව 
ෙැු වත් කළ ුතතුයි,   සඳ ා අයයාපන ශේ ප්රමාණාත්මකභාවය ප 
වාශේම ගුණාත්මකභාවය පත්  වැෙ ත්. අයයාපනය පට මුෙල් ශව්ද 
කර්දශ්ද නැතුව  ක කර්දශ්ද ශක ශ  මෙ  අයයාපනය පට අය ප 
වැශය ප්ද ශව්ද කර තිශබ්දශ්ද, රුපිය පල් ිඳමේය පන 12දයි. තය ප 

සමසනත අය ප වැශය ප්ද ිරය පය පට ස.1යි. තතශක ට තක් පුේ ලශය පට 
මත ශය පශෙන මුෙල රුපිය පල් ස,8ස3ක් වාශේ ශවනවා.  රු 

871 872 
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නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ජාතික ණරක්ෂාව සුරක්ෂිත ශව්දන 
අව ය අශනක් කාරණාව තමයි, නිශරෝී  ජාතිය පක් ිරීමම. මනස 
 ෙනවා න් ශල් ෙිර්දන, නිශරෝී  ස්ප්දන ශව්දශ්ද 
ශක ශ  මෙ  අය ප වැශය ප්ද ශසෞ්ය ප අමාතයාං ය පට ශව්ද කර 
තිශබ්දශ්ද රුපිය පල් ිඳමේය පන 1ස3යි. තය ප සමසනත අය ප වැශය ප්ද 

ිරය පය පට  ද.1යි. ශ් අු ව තක් පුේ ලශය පට මත ශය පශෙන මුෙල්  
ප්රමාණය ප රුපිය පල් ද,ද42ක් ශවනවා.   

අය ප වැශය ප්ද අයයාපනය පටත්, ශසෞ්යය පටත් ශෙකටම ශව්ද 
කළ මුෙල තකතු කළත්, ජාතික ණරක්ෂාවට ශව්ද කළ මුෙලට 
සමාන ශව්දශ්ද නැ ැ,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි. 
අයයාපනය පටත්, ශසෞ්යය පටත් වකා ම ා මාර් වලට මුෙල් ශව්ද 

කර තිශබනවාය ප ිරය පන තක ශබ ශ  ම කන ාටුශව්ද මම 
ිරය ප්දන ඕනෑ. විශේ  ණය ප අරශ න පාරවල්  ෙලා, ණර්ිකකය ප 
දිුතණු කර්දන පුු ව්ද ෙ ිරය පන ප්ර නනය ප අපට මතු ශවනවා. ජාතික 
ණරක්ෂාව කරුණු 3ක් මත පිිලටනවා,  රු නිශය පෝජය 
කාානාය පකතුමනි.  

පළමුවැනි කාරණය ප තමයි, ශේ පාලන නිෙ ස ණරක්ෂා කර 

පවත්වා  ැනීම. ශෙවැනි කාරණය ප, ශේ සීමා නිෙ ස ණරක්ෂා කර 
 ැනීම. තු්දවැනි කාරණය ප රටකට අය පත් ූමිනශේ ශභෞිනක 
අ්්ඩකතාව පවත්වා  ැනීම. ෙැ්ද ශ්වා ිරේය ශවනවාෙ   
ශේ පාලන නිෙ ස ණරක්ෂා කළාෙ  ණස්දනතම තො රණය ප 
විධිය පට 1ද වැනි ො සමින ජන බලශද ය ප පැවැත් වූ විශරෝයතාව 
 නිමු.  කට බය ප වුණා; මර්ෙනය ප කළා; ශක විඩ් ශප ටරු 
 ැශෙනවා ිරදවා. ඊශේ සඳ ිලරු සෑය ප අභිය පස තත්සවය පක් 
පැවැත්වූවා. තතැනදී ශක විඩ් ශප ටරු  ැශේදශ්ද නැේෙ  තතැන 
ශල ට ජනකාය පක් ිරටිය පා. ඊශේ සඳ ිලරු සෑය ප ළඟ ශක විඩ් 

වයිරසය ප තිබුණා න්,   ශක විඩ් වයිරසය ප ිරල් අරශ න ෙ ිලටිශේ, 
ිනනිසු්දශේ  ීරවලට ය ප්දශ්ද නැතුව  

ඊළඟට, අෙ ශේ සීමා නිෙ ස ණරක්ෂා ශවලා තිශබනවාෙ  

අූ චි නැව රට වශ  කැරශකනවා.  ක අෙ තක තැනක; ශ ට තව 

තැනක; අනිේො තවත් තැනක. අධිකරණය ප ත න් කළ අූ චි 

නැව අෙ තක තැනක; ශ ට ලංකාවට ණස්දනම තවත් තැනක තය ප 

තිශබ්වි. අෙ තසාවිශේ පැවැත්ශවන ශබ්රු්කරණය පකට රජය ප තකඟ 

ශව්දන ය පනවාය ප ිරය පා ණරංචිය පක් තිශබනවා. අූ චි න් අූ චිම 

තමයි. ණශය පත් ශම කක්ෙ,  ශක් තිශබන ශබ්රුම  ිරය පන  ණනක් 

දීලා චීනය පටම ය පවනවා ිනසක, ඊට ත ා ශබ්රුමක් නැ ැ. ශ් රට   

විනා ශය ප්ද ශබ්රා  ්දන ඕනෑ. පා කව ශප ශ  ර රාජය තමති 

 ෂී්ද්ර රාජපක්ෂ ම ත්මය පාශ ්ද 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අය ප කර  ්දන. ශම කෙ, අූ චි නැශව්ද, නැශනෝ ශප ශ  රවමේ්ද 

ශ  රා කාපුවා, ශක ිනසන   පුවා   ශ  ල්ල්ද ළඟ තිශබනවා.  

 රු මිල්දොන්දෙ අලුත් මශේ මැතිතුමා ඊශේ මායය 

සාක්ඡාාවකදී ිරදවා, "ශ්කට මම ස්බ්දය නැ ැ. වංමාවක් 

තිශබනවා ිරය පලා අපට පැ ැදිමේව ශපශනනවා. ද්දදිය පාශද 

ශක ලර් තුනට තිශබන ශප ශ  ර ිනමේ ලීටර් සදද, ශක ලර් 12.සට 

ශ නා බව පිළි ්දනවා. අපි ෙැ්ද  ක 1දට අ ක කර්දන ය පනවා" 

ිරය පලා.  ත් ශක ලර් දක් වැි යි. නැශනෝ නයිට්රජ්ද ශප ශ  ර ිනමේ 

ලීටර් සදද රුපිය පල් 2,සදදක් වැනි ිනලකට ශ නාවා ිරය පන තක තුළ 

වංමාවක් තමයි ිරුන ශවලා තිශබ්දශ්ද. 

තතුමා ශප ශ  ර ශේන තකට ස්බ්දය නැ ැ, ජාතික 

ශප ශ  ර ශල්ක් කාර්ය පාලය ප තමයි ශ්කට ස්බ්දය,   

කාර්ය පාලශය ප්ද ශෙන ශත රතුරු තමයි තතුමා ිරය ප්දශ්ද ිරදවා. 

තතශක ට කවුෙ ශ  රක් කර තිශබ්දශ්ද  ශ් ශ  රකම කශළේ 

කවුෙ ිරය පන තක රටට ශ ළිෙරද ශව්දන ඕනෑ. ශ්  ු ශෙු ශදදී 

ශ  රා කෑශද කවුෙ, ශ්වාශය ප්ද ශක ිනසන  ත්ශත් කවුෙ ිරය පන තක 

ශ්  රු සභාවට ශ ළි කර්දන ිරය පලා මම  රු තමතිතුමා ට 

ිරය පනවා. වංමාවක් ිරුන ශවලා තිශබන බව අපි කමේ්දම ිරදවාම 

අපට අභිශය පෝ  කළා. අපට අභිශය පෝ  කළ   ිරය පලු පි්දවතු්ද 

සුවපත් ශදවායි ිරය පා මම ප්රාර්ානා කරනවා.   

මිල්දොන්දෙ අලුත් මශේ තමතිතුමා ීමට කමේ්ද තල්ශසේෂ්ද 
කාාවක් ිරදවා මට මතකයි. සනවාිනය පා ශවු ශව්ද කැප වුණාට 
කමක් නැ ැ, සනවාිනය පාශේ අයිය පාශේ පුතා ශවු ශව්ද ශ  රා 

 ං ්දන ඕනෑ නැ ැ. සනවාිනය පාශේ අයිය පාශේ පුතා ශ  රා න් 
ිඳරුවාට කමක් නැ ැ. රශ  ජනතාව තතුමාට ශෙ සන ිරය ප්දශ්ද 
නැ ැ ිරය පන කාරණය ප මම ශ් ශවලාශදදී ිරය පනවා. අෙ  රු 
මිල්දොන්දෙ අලුත් මශේ තමතිතුමාට ිරේය ශවලා තිශබ්දශ්ද 
ිරි සඟශබෝ වාශේ ශව්දනයි. තම්ද ශන කරපු වරෙක් ශවු ශව්ද 
අු ්ද රිර්දන ගිිලල්ලා තතුමාට, තතුමාශේ ශබල්ල ශේදන ිරේය 
ශවලා තිශබනවා ිරය පන කාරණය ප මම ශ් ශවලාශද ශබ ශ  ම 
කන ාටුශව්ද වුණත් මතක් කරනවා. 

ඊළඟ කාරණය ප ශමය පයි. අශේ රටට අය පත් ූමිනශේ ශභෞිනක 
පිිලීමම ණරක්ෂා කර තිශබනවාෙ  නැ ැ, රටට අය පත් ූමිනශේ 

ශභෞිනක පිිලීමමත් විනා  කර තිශබනවා. අශේ රශ  තක්තරා 
න රය පක්  ැුනවා. ෙැ්ද අපට   න රය ප අයිතිෙ  තශමි කාව ශතල් 
ටැංිර බල්දන ගිය පාම,     ශතල් ටැංිර බල්දන ඔවු්දට අයිතිය පක් 
තිශබනවා ිරය පා විෂය ප භාර තමතිතුමා ිරදවා. ිර්දනක්කර ලබා 
ුන්ද වරාය ප න රය ප අනූනව බුනවලට  රවා, ය ප්දත් තිල අයිතිය ප 
ත වුරු වන ණකාරය පට   ගිවිසුම සංශ ෝයනය ප කර  ්දන අපට 
පුු ව්ද වුණා.  , ය ප  පාලන රජය පට පි්දිරේය ශව්දනයි.  

ඊළඟට, ෙැ්ද සීමාසිලත ශසශල්දදිවා ද්දශවසන ම්ද සන 
(ශපෞේ මේක) සමා ම  ර ා ලංකාශද තිශබන දක් ටික 

විටණ්දන ය පනවා. තමතිතුමා ිරදව විධිය පට ජාතික ණරක්ෂාව 
තුළ ූමිනය ප ණරක්ෂා ශවලා තිශබනවාෙ ිරය පන කාරණය ප 
ස්බ්දයශය ප්ද අපට  ැටලුවක් තිශබනවා. රුපිය පල් ිඳමේය පන 
3ද3.දසක් ණරක්ෂක අමාතයාං ය පට තත්තටම ඕනෑෙ  ශ් රශ  
ුතේයය පටත් නැතිව සමසනත අය ප වැශය ප්ද ිරය පය පට 14.9ක් -ිරය පය පට 
1සක් විතර- ලබා ශේදශ්ද ිනේ  ු ශෙු ශද ශෙවැනි ජවනිකාව 
නැවතත් රඟ ෙක්ව්දනෙ ිරය පා ශ් රශ  ජනතාවට ප්ර නනය පක් 
තිශබනවා. 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, කෘෂිකර්මය ප  ැන කාා 

කශළ ත්, ම  ක්දනශේ වී ව ා කර තිශබ්දශ්ද ූමිනශය ප්ද 
තුශන්ද තකක විතරයි. ම  ක්දනය ප විනා යි. සක්කරය පාට තිය පා 
 රු බ්දුනල ගුණවර්යන තමතිතුමා ිරය පනවා වාශේ වයිමාටවත් 
අෙ ම  ක්දනය ප ශ  ක ෙම්දන බැ ැ. අපි ිරය ප්දශ්ද ඊළඟ 
ක්දනය පටවත් ශප ශ  ර ටික ශ ්දව්දන ෙැ්ද ලැ ැසනති වුශණ ත් 
  ක්දනය පවත් ව ා කර්දන පුු ව්ද ිරය පායි. [බායා ිරීමක්] 
මශේ කාාවට බායා කර්දන තපා,  රු රාජය තමතිතුමනි. 
ඔබතුමාශේ පිළිතුරු කාාශදදී   පිළිබඳව ිරය ප්දන.   

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ශ  ා්ද ශසේමිරං  රාජය තමතිතුමනි, පැ ැදිමේ 

ිරීමක්ෙ   

 
ගු නශයීයතාන් න ේමසිාංත මතතා ( මෘ ධි, ගෘත ආර්ථික, 
ක්ෂුද්ර මූල,  නවයාං රැකියා තා  වාපාර  ාංවර්ධාන රාජ 
අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

 රු ම්දත්රීතුිනය පනි, අශේ ණ්ඩ ක පක්ෂශේ ශවලාශව්ද 

ඔබතුිනය ප ශ් විනාි  ශෙක  ්දන. 
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පාර්මේශ්්දතුව 

සඳිලරු සෑය ප ම ා පුශණයෝත්සවය ප තේශඝෝෂණය පකට සමාන 

කර්දන තපා,  රු ම්දත්රීතුිනය පනි. සඳිලරු සෑය ප ශ් රශ  ුතේයය ප 

අවස්ද කළ රණවිරුව්දට කරපු ශ ෞරවය පක්; සාමය පට කරපු 

ශ ෞරවය පක්. ශ් ණ්ඩ කව තමයි,   ිලටපු ක ටිය ප තමයි,  ැම 

තිසනශසේම  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,-  [බායා ිරීමක්]  

 
ගු නරෝහිණී කුමාරි විනේරත්න මතත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி விசஜரத்ன)  

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

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මට කාලය ප ලබා ශේදන. 

 රු රාජය තමතිතුමනි, ශක විඩ් වයිරසන තකට තේශඝෝෂණය ප ෙ, 

පි්දකම ෙ ිරය පලා තකක් නැ ැ. මම  කයි තහුශද, ශ් වයිරසන තක 

සඳිලරු සෑශේදී ිරල් අරශ නෙ ිරය පලා.  රු නිශය පෝජය 

කාානාය පකතුමනි, මශේ කාලය ප ශේදන තපා. [බායා ිරී්] අෙ ශ් 

රශ  වී ව ාව දවරයි. [බායා ිරී්]  

  
ගු නශයීයතාන් න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,- [බායා ිරී්] විපක්ෂය පට 

ශබෞේයා මත් තක්ක වවරය පක් තිශබනවා. [බායා ිරී්]  රු 

 ශරෝිලණී ටමාි  විශසරත්න ම්දත්රීතුිනය පනි, කරුණාකර ශමතැන 

ණ ්වාෙය ප, ජාතිවාෙය ප පතුර්දන තපා. [බායා ිරී්]  

 
ගු නරෝහිණී කුමාරි විනේරත්න මතත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி விசஜரத்ன)  

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

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, කරුණාකර ශ් 

තමතිවරු්දට, රාජය තමතිවරු්දට තම්දශේ පිළිතුරු කාාශදදී 

පිළිතුරු ලබා දීශ් සංසනකෘතිය පක්  ේදන; සොමාරය පක්  ේදන.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මම ණ්ඩ ක පක්ෂශේ ම්දත්රීවරු්දශ ්ද දල්ලීමක් කරනවා, 

කරුණාකර  රු ම්දත්රීතුිනය පට කාා කර්දන දක ශේදන ිරය පලා. 

[බායා ිරී්]  ඔබතුම්දලා මාි ර දශ න  ්දන. [බායා ිරී්]  
 
ගු නරෝහිණී කුමාරි විනේරත්න මතත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி விசஜரத்ன)  

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

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,- [බායා ිරී්] කඨින 

තත්සව ණදී පි්දක් ටික ඔක්ශකෝම නැවැත්තුවා. [බායා ිරී්] අෙ 
ශ් කරන ශේ  ි ම කැතයි. තත්තටම වී ව ාව දවරයි. [බායා 
ිරී්] ශ් රශ  මැෙමුලන, තශ ම නැත්න් ශබමේඅත්ත, 

තිසනසම ාරාමය ප, ශම නරා ල තිශබන ටඹුරු ටික වපුරලාෙ ිරය පා 

මම ශ් ශවලාශද අ නවා. ශප ශ  ර තමතිතුමාශේ අේප්ඡචිශේ 

ටඹුරු ටිකත් වැපුරුවාෙ ිරය පා අපි අ ්දන ඕනෑ. ශම කෙ, අෙ බක 

දි ඟු ව ාව දවරයි.   වාශේම තකරට  තළවලු ව ාව, ශත් ව ාව 

විනා  ශවලා ය පනවා. අර්තාපල් ව ාව දවරයි. මල් ව ාව  ැන 

ෙැ්ද කාා කරලා වැකක් නැ ැ. තළවලු ිරශලෝව රුපිය පල් සදද ිරට 

රුපිය පල් 9දද ෙක්වා ද ළ ිනලකට ෙැ්ද අශළවි කරනවා. ලබන 

ජනවාි වමේ්ද පසු රුපිය පල් 1,දදදට, රුපිය පල් 1,2දදට අපට තළවලු 

ිරශලෝවක්  ්දන ශවනවා.  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, 

ඊශේ, ශදය ප්දශ  ක ප්රශේ ශේ ශබෝංචි ිරශලෝ තකක් රුපිය පල් 

සදදයි. තතශක ට ශ් රශ  ජනතාව ක්දශ්ද, ශබ ්දශ්ද 

ශක ශ  මෙ ිරය පන තක තමු්දනා්දශසේලා ිලත්දන. ශ් ණ්ඩ කශද 

ශමෝකකම, තශ ම නැත්න් තේය්ඡමකම කෘෂිකර්ම 

ප්රතිපත්තිශය ප්දම ශපශනනවා. තම නිසා අය ප වැය ප කාාශව්ද 

ශම නවා ිරදවත් වැකක් නැ ැ.  

කෘිනනා ක ටික, දිලීරනා ක ටික, වල්නා ක ටික නැතිව 

ලංකාශද ශ  විතැන, සත්ත්ව ණ ාර නිෂනපාෙනය ප අෙ 

ස්ූරර්ණශය ප්දම විනා  ශවලා තිශබනවා. ශ් අපරායය ප කර්දන 

තපා. අපි ිරය ප්දශ්ද ෙැ්ද  ි  ඊළඟ ක්දනය පට අව ය ශප ශ  ර 

ටික අරශ න ශේදන, කෘිනනා ක ටික, වල්නා ක ටික ශේ්දන 

කටුතතු කර්දන ිරය පලායි. ශප ශ  ර විෂය පභාර තමතිතුමාට 

ශක ි  තෙපු ශම නරා ල ප්රශේ ශේ තළවලු කකවල අය ප ශ් 

ශවනශක ට න්දනත්තාර ශවලා ද්දනවා. තතුමා අෙ ිලටිය පා න් 

තමයි ශ  ඳ. 

ඊළඟට, රජශේ ශසේවකය පා  ැන ිරව ුතතුයි. රජශේ ශසේවකය පා 

ජීවත් ශව්දශ්ද ශක ශ  මෙ ිරය පලා ශන ිලතපු අය ප වැය පක් තමයි 

ශ්ක. රාජය ශසේවකය පාශේ වි්ාම වය පස අවුරුුන දස ෙක්වා වැි  

කර්දන ශය පෝජනා ිරීම මම ෙිර්දශ්ද විිලු වක් විධිය පට.  රු 

නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මම ිලතන  ැටිය පට ශ්ක රුපිය පල් 

ිඳමේය පන 1සක් දතිි  කර  ්දන ලංකාශද රාජය ශසේවය පම අවුල් 

කරන ශය පෝජනාවක්. චීන අ ූ චි නැව ශ ශනනශක ට  කට ශ වපු 

 ණන,   තර ගුණය පක් වැි පුර ශ වලා ද්දදිය පාශව්ද ශ ්දවන 

නැශනෝ ශප ශ  ර ශ  රකමට වැය ප වූ මුෙල,-  කශප ි   ණනක්, 

ශ් ශ  ල්ල්දශේ  ැටිය පට.    

වි්ාම වැටුේ ශෙපාර්තශම්දතුව අවුරුුන  ණනාවක් ම ්දිර 

ශවලා ලංකාශද වි්ාම වය පස අවුරුුන ද3ක්  කර්දන ශය පෝජනා 

කළා. තය ප කළ ුතතු ණකාරය පත් ශය පෝජනා කළා.   නිසා 

කරුණාකර ශ් අපරායය ප කර්දන තපා, නවත්ව්දන.  ශ්ශක්ද 

රශ  තාේපවල චිර ත්දෙ තරුණය ප්දට ශම කෙ ශව්දශ්ද  

තරුණය ප්දට රාජය ශසේවය පට ත්දන තිශබන දකකක තමයි ශ් 

ව ්දශ්ද. Passport ශපෝළිම තව දික් ශවයි. තරුණය ප්දශේ හීන 

තාේපවල චිර වාශේම ශබ ඳ ශවලා ය පාවි. "රාජය ශසේවය ප රටට 

බරක්" ිරය පලා මුෙල් තමතිතුමා ිරදවා. රාජය ශසේවය ප රටට බරක් 
කශළේ කවුෙ ිරය පන තක තම්දශේ පැත්තට තිනල්ල දික් කරලා 

අ ්දන. ලක්ෂ සක් ිලටපු රාජය ශසේවය පට ශේ පාලන වාිර 

බලාශ න, ශේ පාලන පත්වී් ුන්දු  සංසනකෘතිය පක් ිඳිල කශළේ 

කවුෙ ිරය පන තක ශ් රශ  ජනතාව ේදනවා. අෙ  ලක්ෂ 1දක් රාජය 

ශසේවශේ.  ජන  නශය ප්ද ිරය පය පට ෙ තුශන්ද තකකට ණස්දනයි 

   ණන. System තක වරේො ශ න අෙ තිශබන systems 

අන්දනයි ශ් අය ප  ේදශ්ද. ණ්ඩ කව දිගි්ද දි ටම සල්මේ අ්ඡචු 

 ැහුවාට, වි්ාම පාි ශතෝෂිතය ප ශ වා  ්දන බැි  තරමට ණ්ඩ කව 

බංශක ශළ ත්.  කයි ශ් ශය පෝජනාව ශ ශන්දශ්ද. ෙැ්ද මාස 

දිර්ද, දිර්ද වි්ාිනක පාි ශතෝෂිතය ප ශ වීම ප්රමාෙ වුණු අවසනාා 

ෙක්නට ලැශබනවා.  අපි ිලත්දශ්ද  කත් ශ  රා  කාලා ිරය පලායි. 

අවුරුේෙකට 3ද,දදදක් පමණ පිි සක් වි්ාම ය පනවා. ඔවු්දට 

රුපිය පල් ිඳමේය පන 1සකට ණස්දන මුෙලක් පාි ශතෝෂිත ශලස 

ශ ව්දන නිය පිනතව තිශබනවා.  කට ණ්ඩ කවට සල්මේ නැ ැ. 

 කයි ශ් 'ෙ ්ද ැට' ිරය පන තක ශ් රශ   ැශමෝම ේදනවා.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,  ැබැයි, ශ් සල්මේ ශ වී් 

ප්රමාෙ කරලා නිවැරදි ශලස ණශය පෝජනය ප කශළ ත්, වසර  තරිර්ද, 

ප ිර්ද   මුෙමේ්දම පාි ශතෝෂිත මුෙල් ශ ව්දන පුු ව්දකම 

තිශබනවා. නමුත්, ශ් ණ්ඩ කව පාරවල්  ේදන, චීන අූ චි 

ශ ්දව්දන, ශක ිනසන   ්දන, ම්දත්රීවරු  ර ා  මට ශබෙලා 

ශේ පාලනය ප කර්දන   මුෙල් වැය ප කශළ ත් රජශේ ශසේවකය පාට 

වි්ාම වැටුපත් නැති ශවලා ය පනවා; තසසනවී් නැති ශවනවා. ශ් 

වැශඩ් නිසා රාජය ශසේවශේ තසසනවී් අවුරුුන සිර්ද අිලිනශවලා 

ගිිලල්ලා ශල ට ප්ර නනය පක් තති ශවනවා. ෙැ්ද පි පාලන ශසේවශේ 

ද්දන අය පට තසසන තනතුරුවලට ය ප්දන අවුරුුන සස විතර 

ශවනශතක් ද්දන ශවනවා. ශ්ක ශලෝක අපරායය පක්. 

ශබෝධිසත්වය පාණ්ද ව ්දශසේ බුේයත්වය පට පත් වුශ්ඩ,  ශසසුසන 

ව ්දශසේ යර්මය ප ශේ නා කශළේ, ම ්මේතුමා තම තතු් ෙ ම 

ශේ නා කශළේ තරුණ වය පශසේ දී ිනස, වි්ාම ගිය පාම ශන ශවයි. 

රාජය ශසේවශේ පළමු ශ්ේණිශේ  ා විශ ේෂ ශ්ේණිශේ ෙැි  

පරතරය පක් තසසනවී් නැති නිසා තති ශවනවා.   නිසා ශම්දන ශ් 

කත්දෙරය ප මම ඔබතුමාට ිරය පනවා.  , ශම කක්ෙ   

875 876 

[ රු ශ  ා්ද ශසේමිරං  ම තා] 
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නිල තඳු් අඳින නිලයාි ්ද  ැන ිලත්දන. අවුරුුන දස ශප මේසන 

සාජ්ද ම ත්මය පා ශක ශ  මෙ  ැරිනටිශය ප්ද බූරු ශප ළ වටල්දන 

ය ප්දශ්ද  වය පස අවුරුුන දස වුණාම සුරාබුන නිලයාි ය පා කිරේපු 

අල්ල්දන කිරේපුකාරය ප්ද පසනශසේ ශක ශ  මෙ ුනව්දශ්ද   වනජීවි 

නිලයාි ්ද, වන සංරක්ෂණ නිලයාි ්ද කැලෑ පාු ශවෝ පසනශසේ 

ුනව්දශ්ද ශක ශ  මෙ   

ගුරු ශසේවය ප  ැන ිලත්දන. ෙරු ව්ද කැමැතියි, තරුණ 

ගුරුවරු්දශ ්ද දශ න  ්දන. වය පසට ය පන ගුරුවරු්දට ශලක 

ශරෝ   ැශෙනවා.   විතරක් ශන ශවයි, අවුරුුන ශෙකිර්ද විෙයා 

පීපවලට ෂ්ෂය ගුරුවරු්ද බඳවාශ න නැ ැ.   තුළි්ද ශ්  ැටලු 

තව තීව්ර ශවනවා.   නිසා ශ්වා ක්රිනකව කර්දන. ශ්කත් අර චීන 

කක්ටසනිර ශප ශ  ර දි ා බලාශ න රසාය පනික ශප ශ  ර ත න් 

කළා වාශේ වැකක්. තශ ම වුශණ ත් රාජය ශසේවය පත් කාබනික 

ශප ශ  ර වා ාව  වාශේ ශදවි.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ශම්දන ශ් පි්දූරරය ප අෙ 

පුවත් පතක තිශබනවා. සනත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය ප  ැන ශ් අය ප 

වැශේදී අපි ෙිර්දන බලාශප ශර ත්තු වුණා. සනත්රී-පුරුෂ 

සමාජභාවය පක් අය ප වැශය ප්ද අපි ශක ශ  මෙ ෙිර්දශ්ද  ඊශේ 

සඳිලරු සෑය ප විවෘත කරපු තත්සවශේදී තම්දශේ ිඳි ඳට සමාන 

පුටුවක් ශේදන අකැමැති වුණු රජවරු තමයි අපට ද්දශ්ද. 

සනවර්ණමාමේ ම ා සෑය ප  ෙනශක ට සනවර්ණමාමේ ශෙවඟනට 

ක්දනලද කළා  ශ ්ද ිඳමට බිල්දන, විමානශය ප්ද ිඳමට 

බිල්දන ිරය පලා. නමුත්, තම්දශේ ිඳි ඳට සම පුටුවක් ශේදශ්ද 

නැති අය ප රශ  කා්දතාව්දට සමාන අයිතිය ප ලබා ශෙයිෙ, 

සමානතාවක් ශප්දවයිෙ ිරය පලා අපට ප්ර නනය පක් තිශබනවා. 

ශලෝකය ප ුතෙ සනමාරක දවත් කරන කාලය පක  වවරය ප වපුරන, 

පරාජිත ජන ශක  පාසය පක් තුළ දඳශ න ශ් අය ප අෙ කටුතතු 

කරනවා. 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙැ්ද කාාව අවස්ද කර්දන,  රු ම්දත්රීතුිනය පනි. 

 
ගු නරෝහිණී කුමාරි විනේරත්න මතත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி விசஜரத்ன)  

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

විනාි ය පක් ශේදන,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි.  

ුතේයශය ප්ද වැ්දෙඹු ශව්ඡම, දූ පුතු්ද අිලින ශව්ඡම කා්දතාව්ද 

තතුශරත් - ෙටශණත් ද්දනවා,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි. 

ශ් සෑය ප  ේදන ශව්ද කරපු මුෙල් ශ් අය පට ශබො ුන්දනා න්, 

තය ප තමයි සැබෑ ුතෙ විරුව්ද සැමීම. ුතේයය පක් තුළ ශප්රේමවතී 

මන්ශේි ශේ ිරට දිරප්රිය පා ෙක්වා කා්දතාවශේ තත්ත්වය ප ශ්කයි 

ිරය පලා ශ් පි්දූරරය ප ශප්දවනවා. 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ඊශේ මම අ පු ය්ම 

දිසානාය පක ශජයෂනප කිකකාමාර්ය පතුමා ිරය පපු වේද ශපළිර්ද මශේ 

කාාව අවස්ද කර්දන්. 

 " ත් ො  ත් ුනරුත්ශත් 

 තත්ශතෝ කති ශබ ති 

 නැත්ශතෝ හූල්ලති - මැශරති"  

ශ් අය ප වැය පත් තශසේමය ප. 

සනතුතියි. 

ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ීමළඟට,  රු (ම ාමාර්ය ප) ජී.තල්. පීි සන අමාතයතුමා.   

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මුෙල් තමතිතුමා අෙත් 

නැ ැ. ඊශේත් ිලටිශේ නැ ැ. තතුමා ශපශර්ො තවිල්ලා විනාි  

ප ක් දඳලා ගිය පා. ශ්ක පාර්මේශ්්දතුවට කරන නිග්ර ය පක්. 

වැෙ ත් ප්ර නන අපි අ නවා. නමුත්, තත්තර ශේදන ශකශනක් 

නැ ැ. [බායා ිරීමක්] 

 
ගු නශයීයතාන්  න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ලක්ෂනම්ද ිරි තල්ල 

විපක්ෂශේ ප්රයාන සංවියාය පකතුමාට මම ිලතන  ැටිය පට ශරෝ ය පක් 

තිශබනවා.  

ශමතුමා පිළිබඳව විපක්ෂශේ ම්දත්රීවරු්දශ ්ද තහුශව ත්, ශමතුමාශේ නම දසනපිල්ල ොලා ශන ශවයි ිරය ප්දශ්ද, ශමතුමාශේ නම තලපිල්ල ෙමලා ිරය ප්දශ්ද,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි.   

[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මුෙල් අමාතයාං ය ප පැත්ශත්ද 

අපි   ස්ූරර්ණ ව කීම  ්දනවා.   තක්කම  රු නිශය පෝජය 

කාානාය පකතුමනි, මට පැ ැදිමේ ිරීමක් ිරීමට අව යයි. 

විශ ේෂශය ප්දම  රු ශරෝිලණී ටමාි  විශසරත්න ම්දත්රීතුිනය ප ප්රකා  

කළා, පාර්මේශ්්දතු ම්දත්රීවරු්දශේ විමයය ත අරමුෙල් වැි  කර 

තිශබනවා ිරය පලා.  ක විපක්ෂය පටත් ිලිනශවනවා.කරුණාකර, 

ඔබතුම්දලා  කට තකඟ නැත්න් විරුේයයි ිරය පලා ිරය ප්දන. 

තශ ම න් අපි විමයය ත මුෙල් වැි  කර්දශ්ද නැතිව ද්දන්.    

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මම ශ් කාා කර්දශ්ද 

පාර්මේශ්්දතු ස්ප්රොය ප  ැන. අය ප වැය ප විවාෙශේදී මුෙල් තමතිතුමා 

ශ් සභාශද ද්දන ඕනෑ. මට මතකයි, අපි පාසල් ය පන කාලශේත් 

ව්දනිනාය පක මැතිතුමා, ත්ද.ත්. ශපශර්රා මැතිතුම්දලා ශ් 

සභාශද දඳශ න විරුේය පක්ෂශේ ම්දත්රීවරු කාා කරන  වා 

සට ්ද කර  ්දනවා. සට ්ද කර ශ න තත්තර ශෙනවා. ෙැ්ද 

ිරිරම තත්තරය පක් ශේදශ්ද නැ ැ. තො මම ප්ර නන ශෙකක් තහුවා 

ශ් ණ්ඩ කව ණය ප ශ ව්දශ්ද ශක ශ  මෙ, ශක ලර් ශස ය ප්දශ්ද 

ශක ශ  මෙ ිරය පලා. තත්තරය පක් නැ ැ.  ක පාර්මේශ්්දතුවට 

කරන අප ාසය පක්. 

 
ගු නශයීයතාන්  න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ශ  ා්ද ශසේමිරං  රාජය අමාතයතුමනි,    කාාව 

ඔතැනි්ද නිමා කර්දන. ශ් විවාෙය ප ශවනත් පැත්තකට  රව්දන 

තපා. 
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු නශයීයතාන්  න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ශ් පාර්මේශ්්දතුව  ැන 

ඔය ප වාශේ ශේවල් ිරය ප්දශ්ද ලක්ෂනම්ද ිරි තල්ල විපක්ෂශේ 

ප්රයාන සංවියාය පකතුමා. තතුමාට තිශබන ප්ර නන ටික දදිි පත් 

කර්දන ිරය පලා අපි ිරදවා. තතුමාට  වා දදිි පත් කර්දන බැ ැ. 

ණ්ඩ ක පක්ෂශය ප්ද මම ශ් ශ් ශවලාව  ්දශ්ද.   නිසා 

ප්ර නනය පක් නැ ැ. 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පැ ැදිමේයි. විවාෙය ප ශවනත් පැත්තකට  රව්දන තපා.  

 
ගු නශයීයතාන්  න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, තව තක ප්ර නනය පක් 

තිශබනවා. ශ් රශ  පළාත් පාලන ණය පතන ශ්රී ලංකා ශප ුනජන 

ශපරමුණ පමණක් ශන ශවයි ජය පග්ර ණය ප කශළේ. පළාත් පාලන 

ණය පතන 3,2දදක් පමණ ශ්රී ලංකා ශප ුනජන ශපරමුණ ජය පග්ර ණය ප 

කරේදී, 1,දදදකට ණස්දන පළාත් පාලන ශක  පාස ප්රමාණය පක් 

අෙ විරුේය පක්ෂශේ ිරටින පක්ෂ ජය පග්ර ණය ප කරලා තිශබනවා. 

 ශ් ශේ ේදශ්ද  ශ් ම්දත්රීවරය පා.   නිසා  ශ් ජනතාවශේ 

අව යතාවලට ශව්ද කළ මුෙල් විරුේය පක්ෂශේ ම්දත්රීවරු්දට 

ශේදන තපා න්,  වා ශේදන තපා ිරය පලා ඔබතුම්දලා ප්රකා ය පක් 

කර්දන. [බායා ිරී්] 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ජී.තල්. පීි සන අමාතයතුමනි, ඔබතුමා කාා කර්දන. [බායා 
ිරී්] ෙැ්ද අලුත් විවාෙය පකට ය ප්දන තපා. ප්රයාන වැක 

කටුතතුවලට අවතීර්ණ ශව්දන.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ය ප්දශ්ද ශක ශ ෙ, මල්ශල ශප ල්. [බායා ිරී්] 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ජී.තල්. පීි සන අමාතයතුමනි, ඔබතුමා කාා කර්දන.  
ඔබතුමාට විනාි  2දක කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[ූර.භා. 1ද.1ද] 

 
ගු (මතාචාර්ය) ජී.එල්. පීරි න මතතා (වින ශයීය අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ் - தவளிநொட்டு 

அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Foreign) 
 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,  රු බැිරල් රාජපක්ෂ මුෙල් 

තමතිතුමා ශමම  රු සභාවට දදිි පත් කළ අය ප වැය ප ශල්්නශේ 

ප්රයාන ශත්මා ිරිලපය පක් තිශබනවා. තක ශත්මාවක් තමයි, දිගි්ද 

දි ටම ශ් රටට ණය ප  ්දන බැ ැ ිරය පන තක. තශ ම න් රට 

සංවර්යනය ප ිරීම සඳ ා ශවන ක්රමශදෙවමේ්ද අපි ප්රාේයනය ප ලබා 

 ්දන ඕනෑ. That is, not debt, but non-debt capital inflows. 

තතශක ට non-debt capital inflows ිරය ප්දශ්ද ශම නවාෙ  තව 

තව ණය ප ශව්දශ්ද නැතුව, රශ  සංවර්යනය පට අව ය ප්රාේයනය ප 

ලබා  ැනීමට අපට තිශබන ක්රමශදෙ ශම නවාෙ  ප්රයාන ක්රමශදෙ 

 තරක් තිශබනවා,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි.   ක්රමශදෙ 

 තර ශමශසේයි. ණශය පෝජනය ප, ශවළඳාම, සංමාරක කර්මා්දතය ප  ා 

අශේ ්ිනකය ප්ද පිටරට ගිිලල්ලා වැක කරලා අශේ රටට තවන 

විශේ  විනිමය ප. ක්රමශදෙ  තශර්දම තපි ම ප්රශය පෝජන  ැනීම 

තමයි අෙ කාලීන අව යතාව ශවලා තිශබ්දශ්ද. ශ් රටට 

ණශය පෝජන ලබා  ැනීමට පුු ව්ද. මම ළඟදී ම ා බ්රිතානයය පට 

ගිය පා.   වාශේම මම ඊශේ  වස ණශද බංේලාශේ ශේ දඳලා. මම 

බංේලාශේ ශේ අග්රාමාතයතුිනය ප වන ශෂයික්  සීනා මැතිනිය ප  මු 

වුණා;   වාශේම බංේලාශේ ශේ  විශේ  කටුතතු තමතිවරය පාත් 

 මු වුණා.  ක ළඟදී වි ාල ප්ර තිය පක් ලබාශ න තිශබන රටක්. 

අශේ රටට ණශය පෝජන ලබා  ්දන පුු ව්ද.  ැබැයි,  ැමශෙනාම 

ය පාාර්ාවාදීව වට ා ත ුතතු කාරණය පක් තමයි ණශය පෝජන නික්ම 

ත්දශ්ද නැ ැ ිරය පන තක. අෙ අප  තර කාී ශලෝකය පක තමයි 

ජීවත් ව්දශ්ද. තශ ම අපට ණශය පෝජන අව ය න්, 

ණශය පෝජකය ප්දට දිි  ැ්දවී් - incentives to investors - ශේදන 

ඕනෑ.   දිි   ැ්දවී් නැතුව අශේ රටට ණශය පෝජන ත්දශ්ද නැ ැ. 

 ැබැයි, අශේ රටට ණශය පෝජන ලබා  ැනීමට ස ජ  ක්තිය පක් 

තිශබනවා. තකක් තමයි අශේ ූමශ ෝල  ාසනත්රීය ප පිිලීමම.  ක දතාම 

වැෙ ත්.  ැබැයි,  ක විතරක් ශන ශවයි, අති රු ජනාධිපතිතුමා 

සනශක  ල්දතශේ ේලාසනශ ෝ න රශේ පැවති "COP26" 

ස්ශ්ලනය පට ස භාී  වූ අවසනාාශද ිරය පලු ම රටවල් අශේ රට 

අ ය ප කළා, ශ්රී ලංකාව සීිනත ස්පත් සමඟ ශක විඩ් 19 සාර්ාකව 

පාලනය ප ිරීම පිළිබඳව. තතශක ට තය ප ශකි ලා තිශබනවා. අපි 

ජාතය්දතර ගුව්දශත ටුපළ විවෘත කරලා තිශබනවා. ෙැ්ද 

සංමාරකය ප්ද ත්දන පට්ද අරශ න තිශබනවා. තතශක ට ශලෝකය ප 

සමඟ  ු ශෙු  ිරීම ය පළි ණර්භ ිරීමට පුු ව්ද වාතාවරණය පක් 

අෙ අශේ රශ  නිර්මාණය ප ශවලා තිශබනවා. 

  තශර්දන, ණශය පෝජකය ප්දට ශ් රශ   ු ශෙු  කරලා 

පුරුුනයි. අ  ශේ රශ  නීති පේයතිය ප, මුෙල් පේයතිය ප, පි පාලන 

ක්රමශදෙ ිරය පන ශ් ිරය පල්ලක්ම ණශය පෝජකය ප්දට හුරු පුරුුන 

ශේවල්. ශවශළඳාම  ා ණශය පෝජන ස්බ්දයශය ප්ද මම බ්රිතානය 

විශේ  තමතිනිය ප වන තමේසශබත් ට්රසන  සමඟ  කරපු සාක්ඡා ෟාශදදී 

තතුිනය ප ශප්දවා ුන්දනා, ෙැ්ද බ්රිතානයය ප ුතශරෝපශය ප්ද ශව්ද ශවලා 

ිරය පලා. තතශක ට අෙ ම ා බ්රිතානයය පට ෙැි  අව යතාවක් 

තිශබනවා, අලුත් ශවශළඳ ශප ළවල් ශස ය ප්දන.   අය පශේ 

කර්මා්දතවලට අව ය අමු්රවය ශවන මූලා්වමේ්ද ලබා  ැනීශ් 

අව යතාවක් අෙ ම ා බ්රිතානයය පට තිශබනවා.   නිසා ීමට ශපර 

කවොවත් ශන තිබුණු තරමට ශප ුන රාජය ම්ඩකලය ප 

ස්බ්දයශය ප්ද විශ ේෂ අවයානය පක් ෙැක්වීමට ම ා බ්රිතානයය ප අෙ 

තත්සුක ශවනවා. තතුිනය ප  ක මට පැ ැදිමේව ිරදවා. ශ්රී ලංකාව 

සමඟ ශවශළඳ කටුතතු සඳ ා ම ා බ්රිතානයශේ අග්රාමාතයතුමා 

Lord  Davies of Abersoch ිරය පලා ශවනම නිශය පෝජිතශය පක් පත් 

කරලා තිශබනවා.  ශබ ි සන ශජ ්දස්ද අ මැතිතුමාශේ   විශ ේෂ 

නිශය පෝජිතය පා ම ා බ්රිතානයශේ ල්දක්දිල පිිලටි අශේ ම  

ශක මසාි සන කාර්ය පාලය පට මා  මුවීමට පැිනණිය පා. තතුමා  

ශපෞේ මේක ව ශය ප්ද තමයි මා  මුශව්දන පැින ණිශේ. අපි 

ශෙශෙනා Sri Lanka-United Kingdom Chamber of Commerce 

විවෘත කළා.  කට ම ා බ්රිතානයශේ වි ාලතම සමා ් පැිනණිය පා. 

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation ිලටිය පා; De La 

Rue ිලටිය පා; බැංට ිලටිය පා; වි ාලතම සමා ් තවිල්ලා ිලටිය පා. 

තතුමා  ා මම තකට ශ්ක විවෘත කළා. තම නිසා අපට ෙැ්ද අලුත් 

අවසනාාවක් තිශබනවා. බ්රිතානයශේ ිලටපු අ මැතිනිය ප වන 

ශතශර්සා ශ් 2ද1ද Conservative Party ස්ශ්ලනය ප අමතින්ද 

"Global  Britain" - ශ ෝලීය ප බ්රිතානයය ප - ිරය පන වමනය ප ප්රාම 

වතාවට පාවි්ඡචි කළා. ශ ෝලීය ප බ්රිතානයය ප ිරය පන තම සංකල්පය පට 

ය පාාර්ාවාදී අර්ාය පක් දීමට වර්තමාන බ්රිතානය රජය ප තන්දුනවක් 

ෙක්වනවා.   නිසා ලංකාවට විශ ේෂ අවසනාා තිශබනවා.   

අවකා වමේ්ද අපි ප්රශය පෝජන  ්දන ඕනෑ.  

ඊළඟ කාරණය ප සංමාරක කර්මා්දතය ප.  රු ප්රස්දන රණතුං  

අමාතයතුමා ස  මම තන සතිශේ තකතු ශවලා "Zoom" 

තාක්ෂණය ප ඔසනශසේ ුතශරෝපශේ අශේ ිරය පලු තානාපති කාර්ය පාල 

879 880 
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අමතනවා. ඔවු්දට ිරය පනවා, සංමාරක කර්මා්දතය ප දිුතණු ිරීමට 

විශ ේෂ ප්රමු්ත්වය පක් ශේදන ිරය පලා. සංමාරක කර්මා්දතය ප 

ිරය ප්දශ්ද, අර දසනසර වාශේ සංමාරකය ප්ද තවිල්ලා අශේ මුහුුන 

ශවරශළිල විශනෝෙ ශවලා ෙවසන තුනක්   තරක්  ත කරලා ය පන 

තක ශන ශවයි. ඊට වකා ශ  කක් ශේවල් කරලා   කර්මා්දතය ප 

තුළි්ද හුඟක් විශේ  විනිමය ප ශ් රටට ලබා ්දන පුු ව්ද, අපට 

ශ් රට  ක්තිමත් ිරීමට. අලුත් විධිශේ සංමාරකය ප්ද අෙ ශමිල 

පැිනශණනවා.  

There are specialized forms of tourism. ශසෞ්ය පැත්ශත්ද 

 ත්තාම, health tourism.  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, 

ජර්මනිශේ ිලටපු මා්දසලර් ශ ල්මු  ශකෝල් මැතිතුමාශේ අති්ද 

බර්මේ්ද න  රශේ ිරේයාශල්ප spa තකක් විවෘත කළා. අෙ 

ුතශරෝපශය ප්ද වි ාල  සංමාරකය ප්ද සං්යාවක් තනවා; ණුතර්ශදෙ, 

ිරේය, ුතනානි ිරය පන පැරණි ශපරදි  ක්රමවමේ්ද ප්රශය පෝජන අරශ න 

තම්දශේ ශසෞ්ය දිුතණු කර  ්දන.   සඳ ා සංමාරකය ප්ද වි ාල 

සං්යාවක් ශ් රටට පැිනණීමට තන්දුනවක්, තශෙයෝ ය පක් 

ෙක්වනවා.   තුළි්ද විශේ  විනිමය ප වි ාල ප්රමාණය පක් අපට ලබා 

 ්දන පුු ව්ද. ුතශරෝපශේ අශේ තානාපති කාර්ය පාලවලට - අශේ 

Embassiesවලට - ිරය පනවා, environmental tourism ප්රවර්යනය ප 

කර්දන ිරය පලා.  කට ශලෝකශේ ශල ට දල්ලුමක්, ශල ට 

demand තකක් තිශබනවා. අශේ ිරං රාජ වනා්දතරය පට ශල ට 

ණකර්ෂණය පක් තිශබනවා. අශනක් තක, religious tourism ිරය පන 

තක. ශාේරවාදි බුේයා ම පිළිබඳ ශල ට තන්දුනවක් ුතශරෝපශේ 

ශම්දම බටිලර රටවල තිශබනවා. ශ් විධිය පට අපට පුු ව්ද, 

විශේ  විනිමය ප ලබා  ්දන.  

අශේ ්ිනකය ප්දට තව තව අවසනාා ලබා දීම සඳ ා අපි විශ ේෂ 

තන්දුනවක් ෙක්වනවා. අති රු ජනාධිපතිතුමා සනශක  ල්දතශේ 

ේලාසනශ ෝ න රශේ ිරටින විට අපට ටශද  අග්රාමාතයවරය පා 

 ්බ වුණා. තතුමා අපට ිරදවා, "අපි ස්ූරර්ණශය ප්ද තෘේතිමත් 

ශවනවා ශ්රී ලංකාශව්ද තන ්ිනකය ප්ද පිළිබඳව. ම ්දිර ශවලා 

වැක කරනවා. ිරිරම ප්ර නනය පක් අපට තති කර්දශ්ද නැ ැ. තම 

නිසා තව තව ්ිනකය ප්ද ශ්රී ලංකාශව්ද ටශද වලට ශ න  මට 

අපි ූ ොන්" ිරය පලා. ටශද  රශ  අග්රාමාතයතුමා   බව අශේ 

ජනාධිපතිතුමාට ිරදවා. මම තත්සා ය පක් ෙරනවා, ශක ි ය පාව 

සමඟ සාක්ඡාා කරලා වැි  ්ිනකය ප්ද සං්යාවක්   රටට ය පව්දන. 

ශක ි ය පාව ිරදවා, “ශක විඩ් 19 තත්ත්වය ප නිසා ණපසු   රටට 

ත්දනට    ශ  ල්ල්ද අවසර ශේදශ්ද ශක ි ය පාශද කමේ්ද ිලටපු 

්ිනකය ප්දට පමණයි” ිරය පලා. අපි තය පට විරුේයව ණය පාමනය පක් 

කළා. ෙැ්ද  ක පුු ල් කරලා, අශනක් අය පටත් අවසනාාව සලසා 

දීලා තිශබනවා. අශේ ්ිනකය ප්ද ෙටණු ශක ි ය පාශද ශබ ශ  ම 

සතුටි්ද වැක කරනවා.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ශක විඩ්-19 වයසනය ප 

තුළදීත් අශේ අපනය පන ණොය පම ිරිරශසේත් අ ක වුශ්ඩ නැ ැ. අපට 

   ැන ණක්බර ශව්දන පුු ව්ද. සංමාරක කර්මා්දතය ප ිඳඳ 

වැටුණා. සංමාරක කර්මා්දතශය ප්ද අපි වර්ෂය පකට ලබා  ්දනා 

මුෙල ෙළ ව ශය ප්ද තශමි කාු  ශක ලර් ිඳමේය පන 4.2යි.   ණොය පම 

ස්ූරර්ණශය ප්ද නැති වුණා.  ැබැයි,  අපනය පන ණොය පම - export 

income තක - ිරිරශසේත් අ ක වුශ්ඩ නැ ැ.  කට ශ ේතුව තමයි, 

අශේ අපනය පනවලට - exportsවලට - වක වකා අ ය ප තකතු ිරීම - 

value addition - කරනවා.  

තතැන වුශ්ඩ ශ්කයි. If you look at the history of the 
apparel industry in this country, a strategic decision was 
taken by our companies to concentrate on niche products 
like lingerie, swimwear and sportswear for niche markets. 
Our large companies like Brandix, MAS Holdings and 
Omega Line became not just regional leaders, Sir, but 
world leaders. They were producing certain commodities 
for niche markets. But, after COVID - 19, the demand 

dropped for those kinds of goods. But, those companies 
had the resilience, the flexibility to shift to other kinds of 
commodities they produced.  For personal protection 
equipment, gloves, facemasks, they had huge orders from 
the National Health Service in the United Kingdom. They 
had massive orders for personal protection equipment. 
The large companies could not cope with these orders. 
So, they farmed them out to smaller apparel companies. 
The result was that the production lines could be kept 
open. There was no retrenchment. That was a major 
achievement, and the dynamism and the creativity of our 
private sector played a major role in that.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, අශනක් කාරණය ප තමයි 

GSP Plus ස නය ප. GSP Plus ස නය ප ලබා දීම ස්බ්දයව 

සාක්ඡාා ිරීම පිණිස අශේ රටට පැිනණිය පා බ්රසල්සන න රශේ 

පිිලටි ුතශරෝපීය ප සංවියානශේ ද ළ ශපශළේ ක්ඩකාය පමක්. ඔවු්ද 

මා සමඟ විසනතර සිලතව සාක්ඡාාවක් පැවැත්වූවා.  Nikolaos 

ිරය පන නිලයාි ය පා තමයි තම ක්ඩකාය පශ් ප්රයානිය පා. අපි ඔවු්දට 

කරුණු ශප්දවා ුන්දනා. අපි පිළි ්දනවා, GSP Plus ිරය ප්දශ්ද 

පි තයා ය පක් ශන වන බව; GSP Plus is not a gift. It is a 

contract. There are conditions which have to be fulfilled in 

order to establish entitlement to the benefits flowing from 

GSP Plus.  ැබැයි, අපි   නිශය පෝජිත ක්ඩකාය පමට ශප්දවා 

ුන්දනා, "  ශක ්දශේිර සපුරාලීම සඳ ා අපි අං  ස්ූරර්ණ වැක 

පිළිශවළක් දිය පත් කරලා තිශබනවා, ශම්දන අපි ලබා  ත්ත 

ප්ර තිය ප, අනා තශේ අපි කර්දන බලාශප ශර ත්තු වන වැක 

පිළිශවළ ශ්කයි, ශ්ක අපට අිලින කශළ ත්  ශක්ද පා ක 

ශව්දශ්ද ශ්රී ලංකා රජය පට ශන ශවයි, ශ් රශ  දිළිඳුම ජනතාවට" 

ිරය පලා. අෙ තඟලු් කර්මා්දත ාලාවල කවුෙ වැක කර්දශ්ද  

ිරය පය පට 9සක්  ැ ැු  ළමයි -කා්දතාව්ද-  වාශේ වැක කර්දශ්ද. 

ිරිරම ෙවසක බුක්ති ශන විඳි ජීවිතය පක්   අය පට   තුළි්ද 

ලැශබනවා. අනා තය ප ස්බ්දයශය ප්ද බලාශප ශර ත්තු තති කර 

 ්දන පුු ව්ද. "X- Press Pearl" ශේෙවාමකශය ප්ද පසුව බැට 

කාපු ධීවර ජනතාවට GSP Plus වි ාල ස නක් ශවනවා. ශම කෙ, 

අශේ රශ  මත්සය ස්පත ුතශරෝපය පට ය පව්දශ්ද GSP Plus 

 ර ා.  ක   ශ  ල්ල්ද පිළි ත්තා.   නිසා ශ් අවසනාාශදදී 

GSP Plus ස නය ප අශේ රටට අිලින ිරීම ිරිරශසේත් සායාරණ 

ප්රතිපත්තිය පක් ව්දශ්ද නැ ැ.  ශ් සතිශේත් මම EU Ambassador 

Denis Chaibi මැතිතුමා  මු ශවනවා. අපි   අය ප සමඟ අ්්ඩකව 

සාක්ඡාා පවත්වනවා. මශේ ශල ට වි නවාසය පක් තිශබනවා, ශ් 

ස්බ්දයශය ප්ද අපට ප්ර නනය පක් තති ව්දශ්ද නැ ැ ිරය පලා. කළ 

ුතතු ශේවල් අපි කරශ න ය පනවා.   ස්බ්දයශය ප්ද ස්ූරර්ණ 

ශත රතුරු අපි බ්රසල්සන න රය පට සපය පා ශෙනවා. 

ශ්රී ලංකාශද විශේ  ස්බ්දයතා ස්බ්දයශය ප්ද කැපී 

ශපශනන ලක්ෂණය ප තමයි අපි තක රටක් තක්ක පමණක් 

ස්බ්දයතා තති කර ශන  ැනීම. That, I would say, Sir, is 
the cornerstone of Sri Lanka’s Foreign Policy under this 
Government. There is no exclusivity in our foreign 
relations. We do not do business or have cordial relations 
with one country only and we continue to believe in the 
vitality and the justification for the Non-aligned 
Movement. ය ප  පාලන රජශේ ිලටපු විශේ  කටුතතු තමතිවරය පා 

ගිය ප අවුරුේශේ ප්රකා  කළා, "ශන බැඳි ප්රතිපත්තිය ප වර්තමාන 

ශලෝකය පට  ැළශප්දශ්ද නැ ැ" ිරය පලා. " ක දති ාසය පට 

ස්බ්දය ශෙය පක් පමණයි, ය පල් පැන ගිය ප සංකල්පය පක්,                        

ශ්රී ලංකාවට   පිළිබඳව ිරිරම වි නවාසය පක් නැ ැ" ිරය පලා ය ප  

පාලන රජශේ ිලටපු විශේ  තමතිවරය පා ශලෝකය පට ප්රකා  කළා. 

අපි   සමඟ තකඟ ව්දශ්ද නැ ැ. It is true that Non-aligned 
Movement evolved in a different context, in the context 
of a bipolar world. That geopolitical context has now 
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පාර්මේශ්්දතුව 

changed. But, it is my firm conviction that the Non-
Aligned Movement is based upon a rationale which has 
immediate relevance to the contemporary world.    

 රු නිශය පෝජය කාානය පකතුමනි, ශන බැඳි පිළිශවශත්  රය ප 

තමයි තක කඳවුරකට සොකාමේකව ශ ේත්තු ශව්දශ්ද නැතුව 

ය ප්ිරිර ප්ර නනය පක් පැන නැඟුණාම   ස්බ්දයශය ප්ද නිවැරැදි ශේ 

ශම කක්ෙ, what is the right approach ිරය පා ශස ය පා බැලීම. It 
must be based on morality and convictions, not on 

expediency, cynicism and opportunism.    අෙ සන  ා සංකල්ප 

ශවන කවරොටත් වකා වර්තමාන ශලෝකය පට අව යයි, අොළයි 

ිරය පලා මා තරශේ වි නවාස කරනවා. අශේ ිරය පලු ිනර රටවල් සමඟ 

අපි සු ෙ ස්බ්දයතා පවත්වාශ න ය පනවා. තක රටකට  ානිවන 

පි දි ශවන රටක් සමඟ  ු  ශෙු  ිරීම ශ්රී ලංකාශද විශේ  

ප්රතිපත්තිය පට ස්ූරර්ණශය ප්ද පට ැනියි. නිෙර් නය පක්  ැටිය පට 

ද්දදිය පාව  නිමු. ද්දදිය පාව අශේ අසල්වැිර රට. ද්දදිය පාව සමඟ 

සු ෙ ස්බ්දයතා අතයව යයි. මා ිරය පනවා, ශ්රී ලංකාශද විශේ  

ප්රතිපත්තිශේ අි තාලම  ැටිය පට  ක සලක්දන පුු ව්ද ිරය පලා.   

ිරය ප්දශ්ද, රටවල් ශෙක අතර  ු ශෙු  පමණක් ශන ශවයි, නව 

දිල්මේය ප  ා ශක ළෙ ණ්ඩ ක ශෙක අතර ස්බ්දයතා පමණක් 

ශන ශවයි, අෙ ලංකාශද ජනතාව  ා ද්දදිය පාශද ජනතාව අතරත් 

දතාම සු ෙ ස්බ්දයතාවක් තිශබනවා.  ෙැ්ද සති ශෙකකට ශපර 

ටෂින ර් ගුව්ද ශත ටුශප ළ -ශබෞේය සංසනකෘතිය පට අු ව බුුන 

රජාණ්ද ව ශන නසේ පිි නිව්ද පෑ සනාානය ප.- ද්දදීය ප අ මැති ශ්රී 

නශර්්ද්ර ශමෝදි මැතිතුමා ප්රාම වතාවට ජාතය්දතර ගුව්ද 

ශත ටුශප ළක්  ැටිය පට දිුතණු කළා. අශේ භික්ෂූ්ද ව ්දශසේලා ිරය ප 

නමක් රැ ත් ගුව්ද ය පානය ප තම සනාානය පට ළඟා වනශක ට ද්දදීය ප 

අ මැතිතුමා ශපෞේ මේකව පැිනණිය පා. සනශක  ල්දතශේදී තතුමා 

 මු වුණාම මා තතුමාට   ස්බ්දයශය ප්ද සනතුති කළා. තම 

අවසනාාශදදී අශේ ජනාධිපතිතුමාත් ිරටිය පා. ද්දදීය ප අ මැතිතුමාට 

මම සනතුති කළා, "ඔබතුමා තම අවසනාාවට පැිනණීම අපි අති යි්ද 

අ ය ප කරනවා" ිරය පලා.  කට පිළිතුර  ැටිය පට තතුමා ිරදවා, 

"නැ ැ. තය ප මශේ භා යය පක්. බුුන රජාණ්ද ව ්දශසේ පිි නිව්ද පෑ 

සනාානය පට ශපෞේ මේකව පැිනණ,   වැක කටුතතුවලට ඍජුවම 

ස්බ්දය වීමට අවකා  ලැතිම මා ලත් විශ ේෂ භා යය පක්  ැටිය පට 

සලකනවා" ිරය පලා. තතුමා  ක ශබ ශ  ම සතුටි්ද කළ බව 

ිරදවා.  නවදිල්මේය ප සමඟ පමණක් ශන ශවයි, ද්දදිය පාශද ප්රා්දත 

සමඟ අපි වැක කටුතතු කරශ න ය පනවා. Connectivity with 
India is of the utmost importance in the context of Sri 
Lankan Foreign Policy. Social connectivity, grid 

connectivity, all that is important.  

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු තමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක කාලය පක් 

තිශබනවා. 

 
ගු (මතාචාර්ය) ජී.එල්. පීරි න මතතා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
Hon. Johnston Fernando, can I have a few more 

minutes? 

 
ගු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston Fernando) 

Sir, give him five more minutes. 

ගු (මතාචාර්ය) ජී.එල්. පීරි න මතතා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
අපට ද්දදිය පාව සමඟ  නිෙ සන ශවශළඳ ගිවිසුමක් තිශබනවා. 

අපිට බටිලර රටවල් තො රණය පක්  ැටිය පට අරශ න, ලංකාවට 

ණශය පෝජනය ප කරලා ශමශ ේ නිෂනපාෙනය ප කරන භා්ඩක  ිරිරම තීරු 

බේෙක් ශ ව්දශ්ද නැතිව ද්දදිය පාවට ය පව්දන පුු ව්ද. So long 
as they comply with the rules relating to origin and value 
addition, those goods are entitled to duty-free entry into 
the markets of the Indian Subcontinent. So, these are all 
advantages available to Sri Lanka.   

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, චීනය ප අපට ශ  කක් තෙවු 

කළා, අශේ ය පටිතල ප සුක් දිුතණු ිරීමට. Belt and Road 

Initiative තක නිසා අපට රටවල් රාෂ්ය පක් සමඟ ස්බ්දය ශව්දන 

පුු ව්ද වුණා. අශේ අපනය පන ිරය පය පට දසක් ය පව්දශ්ද බටිලර 

ුතශරෝපය පට  ා තශමි කා තක්සත් ජනපෙය පට.   ස්බ්දයතා 

වැෙ ත් ශවනවා.  රු මිල්දෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ය පටශත් මම 

විශේ  තමති  ැටිය පට කටුතතු කළ කාලශේ අපි විශ ේෂ 

අවයානය පක් ෙැක්වූවා, අප්රිකාව සමඟ ස්බ්දයතා දිුතණු කර 

 ැනීමට.  කට තො පැවැති ය ප  පාලන රජය ප ිලනා වුණා.  ැබැයි, 

අපි ටැ්දසානිය පාවට ගිිල්ද සති ශෙකකට පසනශසේ ඔබාමා 

ජනාධිපතිතුමාත් ටැ්දසානිය පාවට ණවා. අප්රිකාව අෙ  ි  වැෙ ත්.   

තිල ්නිජ ස්පත් ණදී ශන ශය පක් ශේවල් තිශබන නිසා. අපි අලුත් 

ස්බ්දයතා අලුත් රටවල් සමඟ ශ  ක නඟා  ්දන ඕනෑ. ශ්රී 

ලංකාශද ටරුඳු ශලෝකශේ දසනතර් ටරුඳු. ශලෝකශේ ිරය පය පට 

8දකට වකා ගුණාත්මක ටරුඳු අපි තමයි නිෂනපාෙනය ප කර්දශ්ද. 

 වාට අලුත් ශවශළඳ ශප ළවල් තිශබ්දශ්ද කැි ිඳය ප්ද දූපත්, 

ලති්ද තශමි කා ස  ෙටණු තශමි කාශද ශමක්ිරශකෝව වැනි 

රටවල. තතශක ට ශබෞේය තරුමය පක් තිශබන තායිල්දතය ප, 

විය ප නාමය ප, කා්ශබෝජය ප, ලාඕසය ප වැනි රටවල් සමඟ අපි අශේ 

ස්බ්දයතා තරකර  ්දන ඕනෑ. ඕසනශේමේය පාශද කමේ්ද ිරටි 

විශේ  තමතිනිය ප මට ිරදවා, "We must remember that Perth is 

closer to Singapore than it is to Sydney" ිරය පලා. තතශක ට 

ඕසනශේමේය පාව සමඟ ද්දදිය පාු  සා රය ප වටා පිිලටා තිශබන රටවල් 

සීමප ස්බ්දයතා පවත්වා ශ න ය ප්දන ඕනෑ. Sri Lanka is a 
member of regional organizations like SAARC, 
BIMSTEC, IORA and ACD. Yesterday, Sri Lanka was 
elected the Vice Chair of IORA - Indian Ocean Rim 
Association - and I presided over that assembly yesterday 
in the temporary absence of the Foreign Minister of 
Bangladesh.  

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, සාරාං ය පක්  ැටිය පට 

ිරය පනවා න්, අපි තපශෙසන ශෙනවා, අශේ ිරය පලු ම  ශක මසාි සන 

කාර්ය පාලවලට ස  තානාපති කාර්ය පාලවලට, that economic 

diplomacy is the priority.   ශ  ල්ල්දට අපි භාර දීලා තිශබන 

ිරය පලු කාර්ය ප භාරය ප අති ්ද වැෙ ත් ව්දශ්ද රශ  ණර්ිකකය ප 

 ක්තිමත් ිරීම සඳ ා   අය පශේ ොය පකත්වය පයි.  ක තමයි   

ශ  ල්ල්දශේ අරමුණ. ණශය පෝජන, ශවශළඳාම, සංමාරක කටුතතු 

ණදිය පට අවයානය ප ශය ප මු කරලා ශම කක්ෙ කශළේ, ශම නවාෙ ලබා 

 ත් ප්රතිලල ණදී ව ශය ප්ද සඳ ්ද කරලා තක් තක් තානාපති 

කාර්ය පාලශේ වැක පිළිශවළ  ැන මාසශය ප්ද මාසය පට අපට වාර්තා 

තවන ශලස ිරය පා තිශබනවා. මම දතාම ඕනෑකින්ද ශ්  රු 

සභාශද ිරය පලු ම්දත්රීවරු්දශ ්ද දල්ලා ිරටිනවා, පක්ෂ ශයෙය ප 

ශන තකා විශේ  ප්රතිපත්තිය පට ස ශය පෝ ය ප ශේදන ිරය පලා. 

අශනක් ිරය පලු ශේවල්  ැන වාෙ විවාෙ,  ැටු්, තේශඝෝෂණ ණදි 

ඕනෑ තකක් තිබුණාට කමක් නැ ැ.  ැබැයි, විශේ  ප්රතිපත්තිය ප මුු  

රටටම බලපාන ශෙය පක්, කවුරු ණ්ඩ ක කළත්. තම නිසා අශේ 

විශේ  ප්රතිපත්තිය ප ස්බ්දයශය ප්ද  රු ම්දත්රීතුම්දලා ිරය පලුශෙනා 

රට ශවු ශව්ද තක තැනකට තන ශලසත්, ශ් වැක පිළිශවළ 

දදිි ය පට ශ න ය පෑම සඳ ා ශ්  රු සභාශද ිරය පලු  රු 

883 884 

[ රු (ම ාමාර්ය ප) ජී.තල්. පීි සන ම තා] 
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ම්දත්රීතුම්දලාශේ ස ශය පෝ ය ප ලබා ශෙන ශලසත් මම දතාම 

නි තමානී ශලස රජය ප ශවු ශව්ද දල්ලා ිරටිනවා. 

සනතුතියි,  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි.  

 
ගු ප්ර න්න රණුරාංග මතතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ශ්  රු සභාශද ිරටින 

විපක්ෂශේ ශබ ශ ෝ ම්දත්රීවරු mask තක ොශ නත් නැ ැ. 

ශමතැන දඳලා බලන ශක ට ශපශනනවා,   අය ප masks ොශ න 

නැති බව. පසුගිය ප ෙවසනවල  රු මශනෝ  ශ්දස්ද ම්දත්රීතුමාත් 

COVID positive වුණා. ඊශේ තිබුණු  ශමෝක රැල්ල ිල්දො  

positive වන ප්රමාණය ප වැි  ශවනවා. [බායා ිරී්] 

 
ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
තතුම්දලාට masks ො ්දන ිරය ප්දන. [බායා ිරී්] 
 

ගු මුිතබුර් රහුමාන් මතතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

  රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,-[බායා ිරී්] 
 

ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
තක් ශකශනක් කාා කර්දන.  

 

ගු තර්ෂණ රාජකුණා මතතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ඊශේ රා්රිශේ අු රායපුරශේ 

ජනාධිපති නිල නිවශසේ birthday party තකක් තිබුණා.  ශක් 

2,දදදකට වකා දඳලා තිශබනවා. අෙ ෙවල් ශෙශවනි පෙවි ප්රාේතිය ප 

නිිනති කරශ න ෙ සකට, ශෙෙ සකට වකා පිි සකට lunch තකක් 

ූ ොන් කර තිශබනවා. තතුම්දලාට සාෙ පවත්ව්දන පුු ව්ද. ශ් 

රශ  තිශබ්දශ්ද තක රටක්, තක නීතිය පක් ෙ  තක රටක තක 

නීතිය පක් තිශබන ශක ට ණ්ඩ ක පක්ෂය පට තක නීතිය පටත්, 

විපක්ෂය පට තව නීතිය පටත් ්රිය පාත්මක කර්දන බැ ැ ශ්ද.  

 
ගු ප්ර න්න රණුරාංග මතතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මම තතුම්දලාට කලබල 

ශව්දන ශෙය පක් ශන ශවයි ිරදශද. ෙැ්ද බල්දන, තතුම්දලා 

ශබ ශ ෝශෙශනක් masks ොශ න නැ ැ. ප්රිකාවක් අශේ ශ්සය ප 

තක තබා තිශබනවා, masks ොශ න ද්දන ිරය පලා.  

 

ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔය ප වාෙය ප නිමා කරමු. 

 

ගු ප්ර න්න රණුරාංග මතතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, අපි කරන දල්ලීම ශමය පයි. 

[බායා ිරී්]  රු මශනෝ  ශ්දස්ද ම්දත්රීතුමා ෙැ්ද COVID 

positive ශවලා තිශබනවා. ශමතුම්දලාත් positive ශව්දන දක 

තිශබනවා. තම නිසා අශේ ණරක්ෂාව ශවු ශව්ද ශමතුම්දලා 

ිරය පලුශෙනාටම PCR කර්දන.  

 
ගු මුිතබුර් රහුමාන් මතතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි,-  

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 රු මුජිබුර් රහුමා්ද ම්දත්රීතුමා, ඔබතුමාශේ අෙ සන 

ෙැක්වීශම්ද ඔය ප වාෙය ප අවස්ද කර්දන. ශකටිශය ප්ද ිරය ප්දන.  

 
ගු මුිතබුර් රහුමාන් මතතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, ණ්ඩ ක පක්ෂශේ ප්රස්දන 

රණතුං  තමතිතුමා ෙැ්ද ිරදවා, ශක විඩ්-19 වයිරසය ප පැතිීම 

 ැන.  රු තමතිතුමනි, වි ශ ේෂශය ප්ද ඔබතුමාත් ශ්  ැන 

අවයානය ප ශය ප මු කර්දන ඕනෑ. තේශඝෝෂණය ප කරන  ශක ට 

ශක විඩ් වයිරසය ප පැතිශරනවා ිරදවා. තතශක ට, තප්දදින සාෙ 

පවත්වන ශක ට ශක විඩ්  වයිරසය ප පැතිශර්දශ්ද නැේෙ  [බායා 
ිරී්] 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
අපි  ෙැ්ද ශ් වාෙය ප නිමා කරමු.  

 

ගු මුිතබුර් රහුමාන් මතතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අු රායපුරශේ birthday party ෙැ්මාම ශක විඩ් වයිරසය ප 

පැතිශර්දශ්ද නැේෙ  තතශක ටත්   වයිරසය ප පැතිශරනවා ශ්දෙ  

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට සනතුතියි,  රු ම්දත්රීතුමනි. [බායා ිරී්]   

විශ ේෂශය ප්ද අපි ශ් සභා  ර්භශේ රැ ශඳන ශම ශ  ශත් ශ ෝ 

ශසෞ්ය නීති  ි ය පාකාර පිළිපදිනවා න්,  ක ශ් රශ  අශේ 

ජනතාවට ණෙර් ය පක් ශවනවා.   කාරණය ප මම ඔබතුම්දලාට 

මතක් කරනවා.   

ීමළඟට,  රු ශසල්ව් අවකක්කලනාේද ම්දත්රීතුමා.  රු 

ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමාට  විනාි  2සක් තිශබනවා.   
 

[பி.ப. 10.41] 
 

ගු න ල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මතතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கசள, இன்று 

நமடதபறுகின்ற வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் இரண்டொம் 

ைதிப்பீட்டின் ைீதொன விவொதத்திசல கலந்துதகொண்டு சில 

கருத்துக்கமளச் தசொல்லலொதைன்று விமழகின்சறன். இந்த 

வரவு தசலவுத்திட்டைொனது “ஆண்டிகள் கூடி ைடம் கட்டிய” 

நிமலக்கு ஒப்பொனதொகத்தொன் இருக்கின்றது.  ஏற்தகனசவ 

கஜொனொவிசல பணம் இல்மலதயன்று தசொல்கின்ற அரசு, 

அபிவிருத்திக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகமளத் திமணக்களங்களி 
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පාර්මේශ්්දතුව 

லிருந்து ைீளப்தபறுவதற்கொக வர்த்தைொனி அறிவித்தமல 

தவளியிட்ட அரசு, அபிவிருத்தி சம்பந்தைொன எல்லொ விடயங் 

கமளயும் நிறுத்திவிட்டு இப்தபொழுது வரவு தசலவுத் 

திட்டத்மதச் சைர்ப்பித்து பொரொளுைன்றத்திசல விவொதத்மத 

நடத்துகின்றததன்றொல், அது சவடிக்மகயொக இருக்கின்றது. 

இங்கு ைனவருத்தப்படசவண்டிய விடயம் என்னதவன்றொல், 

"அரச ஊழியர்கள் நொட்டுக்குச் சுமை" என்ற நிதியமைச் 

சருமடய கருத்தொகும். இமத ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. 

ஆகசவ, இந்த அரசொங்கம் எந்தளவுக்கு நிதி தநருக்கடியிசல 

இருக்கின்றது என்பது இதிலிருந்து ததொிகின்றது. இது உலகம் 

அறிந்த உண்மையொக இருக்கின்றது. அந்தவமகயிசல, இந்த 

வரவு தசலவுத்திட்ட விவொதம் சதமவயற்றது என்பது 

எங்களுமடய கருத்தொகும்.   

இப்சபொது ஏற்பட்டிருக்கின்ற விமலவொசி உயர்வொல் 

எங்களுமடய சொதொரண ைக்களுமடய வொழ்க்மக ைிகவும் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அத்துடன், விமலவொசி இன்னும் 

உயரும் என்றும் தசொல்லப்படுகின்றது. அந்த நிமலமைமய 

ைொற்றுவதற்கொன வல்லமை இந்த அரசிடம் இல்மல 

என்பமதத்தொன் நொன் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்சறன். 

அரசொங்கம் தபொருட்களுக்கொன கட்டுப்பொட்டு விமலகமளத் 

தளர்த்தியிருக்கின்றது. இதனொல், எந்தப் தபொருமளயும் என்ன 

விமலக்கும் விற்கலொதைன்ற ஒரு நிமலமை ஏற்பட்டி 

ருக்கின்றது. இதன் கொரணைொக, சொதொரண ைக்களுமடய 

வொழ்க்மகயொனது படுசைொசைொன ஒரு நிமலயில் இருக்கின்றது 

என்பமத இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்சறன்.   

அடுத்து, இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் இரொணுவத்துக் 

குப் பல சகொடி ரூபொய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நொடு ைிக 

சைொசைொன வறுமை நிமலயில் இருக்கின்ற இச்சூழ்நிமலயிசல, 

இரொணுவத்துக்கு ஏன் கூடுதலொன நிதி ஒதுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது? என்ற சகள்விமய நொன் சகட்கின்சறன். 

இவ்வொறு இரொணுவத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியின் 

அடிப்பமடயில் ஒருசில சந்சதகங்கள் எனக்கு ஏற்படுகின்றன. 

அதில் ஒன்று, இந்த நொட்டிசல இரொணுவ ஆட்சி வரக்கூடிய 

வொய்ப்புகள் இருக்குைொ? என்பதொகும். இன்மறக்குப் பல 

வழிகளிலும் சபொரொட்டங்கள் தவடித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற 

சூழலில் அரசொங்கம் அலட்சியைொக இருப்பமதப் பொர்க்கின்ற 

சபொது எனக்கு அச்சந்சதகம் எழுகின்றது. இன்மறக்கு 

விடுதமலப் புலிகள் அழிக்கப்பட்டுவிட்டொர்கள்; ஆயுதப் 

சபொரொட்டம் தைௌனைொக்கப்பட்டுவிட்டது என்தறல்லொம் 

தசொல்லிக்தகொண்டிருக்கின்ற நீங்கள், பல சகொடி ரூபொமய 

இரொணுவத்துக்கு ஒதுக்கிய நீங்கள் யொருடன் சபொொிடப் 

சபொகிறீர்கள்? இந்தியொசவொடு சபொொிடப் சபொகிறீர்களொக? 

அல்லது பொகிஸ்தொசனொடு சபொொிடப் சபொகிறீர்களொ?  அல்லது 

தைிழர்கசளொடு சபொொிடப் சபொகிறீர்களொ? எனக்கு முன்பு 

சபசிய தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் அவர்கள், 

இந்தியொசவொடு எங்களுமடய உறவு எப்படி இருக்கசவண்டும் 

என்பமத ைிக அழகொகச் தசொன்னொர்.  

நொன் தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் அவர்களிடம் 

முக்கியைொன ஒரு விடயத்மத வினவலொம் என்று 

எண்ணுகின்சறன். பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் திருத்தப்பட 

சவண்டும்; அது இல்லொததொழிக்கப்பட சவண்டும் என்பது 

எங்களுமடய கருத்தொகும். ஐ.நொ. சமபயின் தீர்ைொனத்தில்கூட, 

அது இல்லொததொழிக்கப்பட சவண்டும் என்றுதொன் தசொல்லப் 

பட்டிருக்கின்றது. இருந்தொலும், இந்தப் பயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்மத நீக்குவதற்கொன அல்லது அமத ைீளொய்வு 

தசய்வதற்கொன நடவடிக்மககமள அரசு தசய்து 

தகொண்டிருக்கின்றது. அரசியலமைப்புக்கொன 13ஆவது 

திருத்தம் என்பது இந்தியொவின் தமலயீட்டொல் தகொண்டு 

வரப்பட்டது. அது ஒரு சட்டைொக இருக்கின்றது. அதமன 

அமுல்படுத்தி, ைொகொண சமபக்குொிய அதிகொரங்கமளக் 

தகொடுப்பதனூடொக இந்தியொவுடனொன உறமவ இன்னும் 

பலப்படுத்துவதற்கொன - வலுப்படுத்துவதற்கொன வொய்ப்மப 

உங்களொல் ஏற்படுத்த முடியும்.  ஆகசவ, அதற்கு முயற்சி 

தசய்யுங்கதளன்ற சகொொிக்மகமய நொங்கள் ஒற்றுமையொக 

இந்திய அரசொங்கத்திடமும் இலங்மக அரசொங்கத்திடமும் 

இந்தச் சமபயினூடொக முன்மவக்கின்சறொம். இனிவரப் 

சபொகின்ற ைொகொண சமப முமறயும் தவறும் எலும்புக்கூடு 

சபொன்று அதிகொரைற்றதொகத்தொன் இருக்கப்சபொகின்றது. 

அதமன நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ளத் தயொரொக இல்மல. பலர் 

தசொல்கிறொர்கள், இதுதவொரு தீர்வொக அமைந்துவிடுதைன்று. 

எங்கமளப் தபொறுத்தைட்டிசல, நொங்கள் இமத ஒரு தீர்வொகப் 

பொர்க்கவில்மல. ைொறொக, ஒரு புள்ளியொகசவ பொர்க்கின்சறொம்.  

இந்தப் புள்ளிமயச் சொியொன முமறயில் ஆரம்பிக்கின்ற 

சபொதுதொன் - 

 
ගු (මතාචාර්ය) ජී.එල්. පීරි න මතතා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, - 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ිරය ප්දන,  රු තමතිතුමා. 

 
ගු (මතාචාර්ය) ජී.එල්. පීරි න මතතා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, මට විනාි ය පක කාලය පක් 

ශේදන. මම තතුමා ිරය පපු කාරණය පට පිළිතුරු ශේදන්. 

 රු ම්දත්රීතුමනි, පළාත් සභා මැතිවරණය ප පවත්ව්දනට 

ස්ූරර්ණශය ප්ද බැි  තත්ත්වය පක් තති කශළේ ය ප  පාලන රජය ප. 

තතුම්දලා, තිබුණු නීතිය ප අශ ෝිර කළා.   ශවු  වට අලුත් 

නීතිය පක් ණශේ  කශළේ නැ ැ. ඊට පසුව තර්ක කළා, මැතිවරණ 

ක්රමය ප පිළිබඳව තකඟත්වය පක් නැති නිසා මැතිවරණය ප පවත්ව්දන 

බැ ැ ිරය පලා. තො ශෙමළ ජාතික ස්දයානය ප  කට ස්ූරර්ණ 

ස ශය පෝ ය ප ුන්දනා. නීතිපතිතුමා ිරදවා, තො  ක කර්දන 

තුශන්ද ශෙකක බහුතරය පක් අව යයි ිරය පලා. ය ප  පාලන රජය පට 

තුශන්ද ශෙකක බහුතරය පක් තිබුශ්ඩ නැ ැ. තො ශෙමළ ජාතික 

ස්දයානය පට ණසන 1දක් තිබුණා. තතුම්දලා   ා්දෙ 1දම ුන්දනා, 

 ක කර්දන.   ිරය ප්දශ්ද පළාත් සභා මැතිවරණය ප පැවැත්වීමට 

ශන  ැිර තත්ත්වය පක් තති කශළේ පසුගිය ප රජය ප.   අය ප 

ස්ූරර්ණශය ප්ද ශ්ඡතනා්දවිතව, සැලසු් ස  තවයි  ක කශළේ. 

ෙැ්ද    ැන කාා කරලා වැකක් නැ ැ.  

පළාත් සභා මැතිවරණය ප පැවැත්වීම සඳ ා අලුත් නීතිය පක් ශ් 

පාර්මේශ්්දතුවට දදිි පත් කර්දන ඕනෑ. ෙැ්ද   ස්බ්දයව  රු 

දිශ්දෂන ගුණවර්යන සභානාය පකතුමාශේ සභාපතිත්වශය ප්ද 

පැවැත්ශවන විශ ේෂ කාරක සභාව සතිය පට ශෙවතාවක් රැසන ශවලා 

සාක්ඡාා කරනවා.   තක සාක්ඡාාවක් පැය ප ශෙක මාරක් විතර 

පැවැත්ශවනවා. අපි තපි ම තත්සා  ෙරනවා; ම ්දිර ශවනවා, 

තම පනත් ශකටු්පත පාර්මේශ්්දතුවට ශ ශන්දන. තම පනත් 

ශකටු්පත ශ ශන්දශ්ද නැතුව පළාත් සභා මැතිවරණය ප 

පවත්ව්දන බැ ැ ිරය පලා නීතිපතිතුමා දතාම පැ ැදිමේව ප්රකා  

කර තිශබනවා.  ක කර්දන අපි තපි ම ශවශ ස ෙරනවා.  
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ගු න ල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මතතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
நன்றி, தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கசள!  தகளரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் தசொன்னதுசபொல, ைொகொண சமபத் சதர்தல் முமறமை 

ததொடர்பில் ஒரு ததொிகுழு நியைிக்கப்பட்டு, அது ததொடர்பில் ஓர் 

அறிக்மக தயொொிக்கின்ற தசயற்பொட்மட நொன் சட்ட ொீதியொகத் 

சதொோ்தல் நடொத்தப்படுவதற்கொன ஒரு முயற்சியொகசவ கருது 

கின்சறன். அத்ததொிகுழுவில் ைொகொண சமபகளுக்குொிய 

அதிகொரங்கமள முழுமையொகக் தகொடுப்பது சம்பந்தைொக 

ஆரொயப்படுகிறதொ? என்ற சகள்வி எழுகிறது. ைொகொண சமபத் 

சதொோ்தமல நடொத்துவதற்கொகச் சட்டைொற்றம் ஒன்மறக் 

தகொண்டுவருவதற்கு எடுக்கப்படுகின்ற முயற்சிமய நொன் 

ஏற்றுக்தகொள்கிசறன். அது இந்தச் சமபக்குக் தகொண்டுவரப்பட 

சவண்டும். ஆனொல், ைொகொண சமபக்குொிய அதிகொரங்கமள 

முழுமையொகக் தகொடுப்பதற்கு இந்த அரசு தயொரொக 

இருக்கிறதொ? என்ற சகள்விமயத்தொன் நொன் இப்தபொழுது 

சகட்கிசறன். அமத இந்த அரசு தசய்ய சவண்டும். 

ஏற்தகனசவ, நீங்கள் ைொகொண சமபயிடைிருந்த அதிகொரங் 

கமள ைீளப் தபற்றிருக்கின்றீர்கள். அவற்மறத் திரும்பவும் 

ைொகொண சமபயிடம் ஒப்பமடக்க சவண்டும் என்ற 

சகொொிக்மகமய நொன் இந்தியொவிடமும் உங்களிடமும் 

முன்மவக்கின்சறன்.  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் தபௌத்த விகொமரகள் 

கட்டுவதற்கொக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அசதசவமள, 

ஏமனய ைதங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ததொல் 

தபொருள் திமணக்களைொனது எங்களுமடய பிரசதசத்திசல 

பூர்வீக வரலொற்மறக்தகொண்ட சின்னங்கள் இருக்கின்ற 

இடங்கமள எங்களுமடய ைக்கள் பயன்படுத்த முடியொதவொறு 

ஒரு சூழமல உருவொக்கி, அங்கு தபௌத்த விகொமரகமளக் 

கட்டுவதற்கொன முயற்சிகமள சைற்தகொள்ளப் சபொகின்றது 

என்பது இதன்மூலம் ததட்டத் ததளிவொகத் ததொிகின்றது. ஏன், 

இந்த நொட்டிசல வொழ்கின்ற ஏமனய இன ைக்களொல் 

பின்பற்றப்படுகின்ற சையங்களுக்குச் சை அந்தஸ்து 

வழங்கப்படவில்மல? ஏன், அவற்றுக்கொக நிதி ஒதுக்கப் 

படவில்மல? எனக் சகட்கின்சறன்.  ஆகசவ, "ஒசர நொடு, ஒசர 

சட்டம்" என்ற எண்ணக்கருவின் அடிப்பமடயில், இலங்மகமய 

"ஒரு தபௌத்த நொடு" என்று தசொல்லசவண்டும் என்ற 

உங்களுமடய சிந்தமனமய நிமலநொட்டுவதற்கொக, அதமன 

நமடமுமறப்படுத்துவதற்கொக, தைிழ் ைக்கள் கூடுதலொக 

வொழ்கின்ற பகுதிகளில் அவர்களின் பரம்பமலக் குமறப்பதற்கு 

நீங்கள் இதன்மூலம் வழியமைக்கின்றீர்கள் என்ற உண்மைமய 

நொன் இங்கு தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன். ஆகசவ, 

ஏமனய சையங்கமளயும் நீங்கள் சைைொகக் கருதசவண்டும் 

என்பது எங்களுமடய பிரதொன சகொொிக்மகயொக இருக்கின்றது. 

இந்த விடயத்மத அரசொங்கம் சொியொன முமறயிசல 

மகயொளசவண்டும்.  

இன்மறக்கு இந்த அரசுக்கு எதிரொக எல்லொ விதத்திலும் 

சபொரொட்டங்கள் உருவொகிக்தகொண்டிருக்கின்றன. விவசொயி 

களுமடய சபொரொட்டத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், அது ைிகவும் 

வலுப்தபற்றிருக்கின்றது. இதற்குக் கொரணம், இலங்மக 

அரசொங்கத்திடம் சொியொன ஒரு திட்டைிடல் இல்மல. நொன் ஓர் 

உதொரணத்மதச் தசொல்ல விரும்புகின்சறன். 10 ஏக்கொில் 

விவசொயம் தசய்கின்ற ஒரு விவசொயியிடம், 03 ஏக்கொில் 

இயற்மகப் பசமளமயப் பயன்படுத்தி விவசொயத்மதச் தசய்ய 

சவண்டுதைன்று கட்டொயப்படுத்தியிருந்தொல், அதனூடொக அந்த 

விவசொயி பயிற்சிமயப் தபறுகின்ற அசதசவமள, ஏமனய 

பசமளமயப் பயன்படுத்திச் தசய்யப்படுகின்ற விவசொயமும் 

நமடதபற்றிருக்கும்.  இதனொல், பிரச்சிமனகசளொ, சபொரொட் 

டங்கசளொ உருவொகின்ற நிமலமை இல்லொைல் சபொயிருக்கும். 

ஆகசவ, திட்டைிடல் இல்லொது, இயற்மகப் பசமளமயப் 

பயன்படுத்தித்தொன் விவசொயம் தசய்யசவண்டும் என்பமத 

விவசொயிகள்ைீது திணிக்கின்றசபொது, அவர்களொல் ஒன்றும் 

தசய்யமுடியொத நிமலசய ஏற்படும். ஏதனன்றொல், அவர்களுக்கு 

அது ததொடர்பில் பயிற்சியளிக்கப்படவில்மல. அவர்கள் 

இவ்வளவு நொளும் இரசொயனப் பசமளமயப் பயன் 

படுத்தித்தொன் விவசொயம் தசய்து பலன் கண்டொர்கள். ஆகசவ, 

அவர்கமளப் பயிற்றுவிக்கசவண்டிய கடப்பொடு இந்த 

அரசொங்கத்துக்கு  இருக்கின்றது. எனசவ, அவர்களுக்கு 

வழிகொட்ட சவண்டும். அது எப்படிதயன்றொல், ஒருவர் 02 

ஏக்கொில் விவசொயம்  தசய்தொல்,  ஓர் ஏக்கொில் இயற்மகப் 

பசமளமயப் பயன்படுத்தி விவசொயம் தசய்யசவண்டுதைன்று 

வலியுறுத்துங்கள்! அமதவிடுத்து, இன்மறக்கு விவசொயி 

களுமடய வயிற்றிலடித்திருக்கிறீர்கள். “விவசொயிகள் 

சசற்றிசல கொல்மவத்தொல்தொன் நொங்கள் சசொற்றிசல மக 

மவக்க முடியும்” என்ற ைரபு இன்று சிமதக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது.  

தற்சபொது, ைரக்கறிகளின் விமலகள் உயர்வமடந்திருக் 

கின்றன. உதொரணைொக, தக்கொளி ஒரு கிசலொகிரொம் 600 

ரூபொய்க்கு  விற்கப்படுகின்றது. சதங்கொய் ஒன்றின் விமல 100 

ரூபொமயத் தொண்டியுள்ளது. ஆனொல், அன்றொடம் உமழக்கின்ற 

கூலித் ததொழிலொளியின் கூலியொனது அதிகொிக்கப்படவில்மல. 

ஒரு ததொழிலொளியின் அன்றொடக் கூலி 1,000 ரூபொய் என்று 

மவத்துக்தகொண்டொல், அவருமடய குடும்பத்தில் 4 சபர் 

இருக்கின்றொர்கள் என்றொல், அவர்களுமடய நொளொந்த 

வொழ்க்மக எப்படி அமையப் சபொகின்றது? என்பமதச் சற்று 

சிந்திந்துப் பொருங்கள்! தபொருளொதொர ொீதியிசல - 

 
ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශ් අවසනාාශද දී කවුරු්ද ශ ෝ  රු 

ම්දත්රීවරය පට මූලාසනය ප සඳ ා  රු  ර්ෂණ රාජකරුණා 

ම්දත්රීතුමාශේ නම ශය පෝජනා කර්දන. 

 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිශය පෝජය කාානාය පකතුමනි, " රු  ර්ෂණ රාජකරුණා 

ම්දත්රීතුමා ෙැ්ද මූලාසනය ප  ත ුතතුය ප" යි මා ශය පෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්,  වා  ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා මූලා නනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගු තර්ෂණ රාජකුණා මතතා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொ 

சனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள்.       
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA took the Chair. 

 
ගු න ල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මතතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
நொடு தபொருளொதொர ொீதியிசல வீழ்ச்சியமடந்து 

தகொண்டிருக்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், அதமனக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்குொிய எந்ததவொரு முன்சனற்றகரைொன 

தசயற்பொட்மடயும் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தினூடொக 

அரசொங்கம் முன்மவக்கவில்மல என்ற குற்றச்சொட்மட நொன்  

இங்கு முன்மவக்கின்சறன். இவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு 
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எமதக் மகயொண்டொர்கள் என்றொல், இனதவறிமயயும் 

ைததவறிமயயும்தொன்! அதனடிப்பமடயிசல, அவர்கள் 

பிரசொரங்கமளயும் சைற்தகொண்டொர்கள். இவ்வொறு ஆட்சிக்கு 

வந்த இந்த அரசொங்கம், இப்தபொழுது தபொருளொதொர ொீதியிசல 

ைிகவும் இக்கட்டொனததொரு  சூழ்நிமலச் சந்தித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. தகொசரொனொத் ததொற்று என்பது உலக 

நொடுகள் எல்லொவற்றிலும் இருக்கின்றது; எங்களுமடய 

நொட்டிலும் இருக்கின்றது. அதனொல், பொதிப்புகள் ஏற்படு 

கின்றன என்பமத நொன் ஒத்துக்தகொள்கின்சறன். ஆனொலும், 

விவசொயிகளுடன் ததொடர்புமடய இந்தச் சிறிய விடயத்தில் 

தைத்தனப்சபொக்மகக் கொட்டிய கொரணத்தொல்தொன், இன்மறக்கு 

நொங்கள் இவ்வளவு பிரச்சிமனகமள எதிர்சநொக்கசவண்டி 

இருக்கின்றது.  ஆகசவ, சொைொனிய ைக்களுமடய பிரச்சிமன 

ததொடர்பிலும் அரசொங்கம் கூடுதல் கவனம் தசலுத்த சவண்டும்.  

அடுத்து, இம்முமற வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் பட்டதொொி 

களுக்கு சவமலவொய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று தசொல்லப் 

பட்டிருக்கிறது. உண்மையிசல இது வரசவற்கத்தக்க ஒரு 

விடயைொகும். நீங்கள் பட்டதொொிகளுக்கு சவமலவொய்ப்புக் 

தகொடுப்பதொகச் தசொல்லுகின்ற அசதசையத்தில், அரசொங்க 

உத்திசயொகத்தொின் ஓய்வுதபறும் வயமத 65ஆக 

அதிகொித்திருக்கிறீர்கள். இவ்வொறொன இருந்தொல், எப்படி ஓர் 

இமளஞன் அரச சசமவக்குள் நுமழய முடியும்? அவனொல் 

எப்படி வொழ்க்மகயில் முன்சனற முடியும்? என்பமத நொன் இந்த 

அரசொங்கத்திடம் சகட்க விரும்புகின்சறன். அசதசநரத்தில், 

நொன் இன்னுதைொரு விடயத்மதயும் இந்த அரசொங்கத்திடம் 

முன்மவக்க விரும்புகின்சறன். சபொர்ச் சூழல் கொரணைொக 

தவளிநொடுகளுக்குச் தசன்று, அங்கு கல்வி பயின்று, ைீண்டும் 

இலங்மகக்கு வந்து ைீள்குடிசயறுகின்ற எங்களுமடய 

ைக்களின் பிள்மளகள் சவமலவொய்ப்மபப் தபற்றுக் 

தகொள்வதற்குச் சிரைப்படுகின்றொர்கள். அவர்கள் தவளிநொடு 

களிசல உயர் கல்விமயக் கற்றிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், 

அவர்களுக்கு சவமலவொய்ப்பு என்பது சகள்விக்குறியொக 

இருக்கின்றது. உதொரணைொக, இன்று இந்தியொவிலிருந்து இங்கு 

வந்து ைீள்குடிசயறி இருக்கின்ற எங்களுமடய தபரும்பொலொன 

இமளஞர்கள் பட்டப்படிப்மப முடித்தும் சவமலயில்லொது 

இருக்கின்றொர்கள். கொரணம், அப்படிப் பட்டம் தபற்றவர்கமள 

அரசொங்க சசமவக்குள் உள்வொங்க முடியொது என்று தசொல்லி 

அரசொங்கள் அவர்கமளப் புறந்தள்ளியிருக்கின்றது. ஆகசவ, 

இது ததொடர்பொகக் கவனம் தசலுத்த சவண்டும் என்றும், அரச 

உத்திசயொகத்தர்களின் ஓய்வுதபறும் வயமதயும் ைீள்பொிசீலமன 

தசய்யசவண்டும் என்றும் நொன் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

சகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன். ஏதனனில், இதன்மூலம் 

இமளஞர்கள் அரசதுமறக்குள் வருவதற்கொன வொய்ப்பு 

ைறுக்கப்படுகின்றது.  

எங்களுமடய சதசத்திசல இந்த அரசு தசய்கின்ற 

அநியொயம் என்னதவன்றொல், பறமவகள் சரணொலயம் என்று 

தசொல்லி வன சீவரொசிகள் திமணக்களம் எங்களுமடய பூர்வீக 

நிலங்கமளக் மகப்பற்றுதுதொன். அரச கொணிகமளக் மகப் 

பற்றுவதில் எங்களுக்கு ைொற்றுக் கருத்து இல்மல. அது 

உங்களுமடய கடமை! ஆனொல், எங்களுமடய ைக்களின் 

தசொந்தக் கொணிகமள அதுவும் உறுதிக் கொணிகமள அவர்கள் 

பயன்படுத்த முடியொதபடி எல்மலகமளப் சபொடுவததன்பது 

கண்டிக்கத்தக்கது. இப்படியொக ஒவ்தவொரு திமணக்களத் 

மதயும் மவத்துக்தகொண்டு, எங்களுமடய பூர்வீக நிலங்கமளக் 

மகப்பற்றுவதற்கொன கொரணம் என்ன? என்பமத இன்னும் 

இந்த அரசு தசொல்லவில்மல. இதனொல், எங்களுமடய ைக்கள் 

திண்டொட்டத்துடன் இருக்கின்றொர்கள்.  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திசல ைீனவச் 

சமூகத்துக்குதகனப் தபொிதொக எந்ததவொரு நிதி ஒதுக்கீடும் 

தசய்யப்படவில்மல. ஏன் இந்தப் பொகுபொடு? இன்று இந்த 

இலங்மக நொட்டில் வருைொனத்மத ஈட்டித்தரக்கூடிய 

சமூகத்தினரொக 3 துமறயினர் இருக்கின்றொர்கள். ஒன்று, 

ைீனவச் சமூகத்தினர், அடுத்தது விவசொயிகள், அதற்கு 

அடுத்தது ைமலயகத்திசல சதயிமலத் ததொழிற்றுமறயில் 

ஈடுபடுகின்ற சதொட்டத் ததொழிலொளர்கள். இவ்வொறு நொட்டுக்கு 

வரு ைொனத்மத ஈட்டித்தரக்கூடிய எங்களுமடய ைீனவச் 

சமூகத்துக்கு என்ன மகம்ைொமற, என்ன சலுமகமய இந்த 

அரசு தசய்திருக்கின்றது, அவர்களின் வொழ்க்மகயில் 

முன்சனற்றத்மத ஏற்படுவதற்கு என்ன வொய்ப்மப இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்திசல தகொடுத்திருக்கின்றது என்று பொர்த்தொல், 

ஒன்றுைில்மல!  

 ைன்னொரொக இருக்கலொம், முல்மலத்தீவொக இருக்கலொம், 

யொழ்ப்பொணைொக இருக்கலொம், ைட்டக்களப்பொக இருக்கலொம், 

இன்மறக்கு எங்களுமடய ைீனவர்கள் எல்லொவிதத்திலும் 

பிரச்சிமனகமள எதிர்தகொள்கின்றொர்கள்; எங்களுமடய 

வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களில் இருக்கின்ற ைீனவர் 

களுமடய பிரச்சிமனகள் சைசலொங்கி இருக்கின்றது. இந்திய 

'சரொலர்' களின் வருமகயொனது எங்களுமடய ைீனவர்கமளப் 

பொதிக் கின்றது. அசதசநரத்தில், ததன்னிலங்மகயிலிருந்து 

வருகின்ற ைீனவர்கள் இரொணுவத்தினதும், கடற்பமடயினதும் 

உதவி யுடன் தமடதசய்யப்பட்ட ைீன்பிடி முமறமைகமளப் 

பயன்படுத்தி ைீன்பிடிப்பதொல், எங்களுமடய கடல் வளைொனது 

பொதிக்கப்படுகின்றது. இதன் கொரணைொக, எங்களுமடய 

பிரசதச ைக்கள் பொதிக்கப்படுகின்ற நிமலமை கொணப்படு 

கின்றது. இதமனச் தசொல்கின்றசபொது, நொங்கள் ததொடர்ந்தும் 

இனவொதம் சபசுவதொக நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள். அது 

உண்மையல்ல! எங்களுமடய ைீனவச் சமூகத்தினுமடய 

பிரச்சிமனதொன் உண்மையொனது! அமத நீங்கள் 

கண்டுதகொள்வதில்மல.  

அந்த அடிப்பமடயில், நொன் நல்லொட்சி அரசொங்கத்மதயும் 

குற்றம் சொட்டுகின்சறன். அந்த அரசொங்கமும் எங்களுமடய 

ைீனவச் சமூகத்தின் பிரச்சிமனகமளக் கண்டுதகொள்ளவில்மல. 

சபொொினொல் பொதிக்கப்பட்ட எங்களுமடய ைக்கள் இந்தத் 

ததொழிலினூடொக முன்சனற்றம் அமடவதற்கொன வொய்ப்மப 

ஏற்படுத்த சவண்டும்; அதற்கொன சூழமல உருவொக்க 

சவண்டும். அமதவிடுத்து, அவர்கமளத் ததொடர்ந்தும் நசுக்கு 

கின்ற தசயற்பொடுகமள சைற்தகொள்ளக்கூடொது. இந்திய 

'சரொலர்' படகுகமளத் தமட தசய்ய சவண்டும். அத்சதொடு, 

உள்ளூர் ைீனவர்கள் 'சரொலர்' படகுகமளப் பயன்படுத்தி 

ததொழில் தசய்வதற்கொன வொய்ப்மப ைற்மறய ைீனவர்கள் 

பொதிக்கப்படொத வமகயில் ஏற்படுத்திக்தகொடுக்க சவண்டும்.  

அரசொனது இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் கல்விக்சகொ, 

ைீனவ சமூகத்துக்சகொ, விவசொயத்துக்சகொ எந்ததவொரு 

சலுமகமயயும் தகொடுக்கவில்மல. இன்று எங்களுமடய 

ைொணவர்கள் electronic சொதனங்கமளப் பயன்படுத்தி, "Zoom" 

meeting மூலம்தொன் கல்வி கற்கின்றொர்கள். ஆனொல், இன்று 

மகத்ததொமலசபசிக்கு விதிக்கப்படுகின்ற வொியொனது 

கூடுதலொக இருக்கின்றது. இதனொல், ஒரு மகத்ததொமல 

சபசிமய அதிக விமல தகொடுத்துத்தொன் வொங்கசவண்டி 

இருக்கின்றது. சொதொரணைொக உமழக்கின்ற தபற்சறொர் எப்படி 

தன்னுமடய பிள்மளக்கு ஒரு மகத்ததொமலசபசிமய வொங்கிக் 

தகொடுக்க முடியும்? தபொருட்களின் விமலகமள உயர்த்தும் 

சபொது, நீங்கள் அதன் விமலமயயும் உயர்த்தியிருக்கிறீர்கள். 

இன்று கல்வித் திட்டத்தில் electronic system முக்கிய ஓர் 

இடத்மத வகிக்கிறது. ஆமகயொல், சொதொரண குடும்பங்களி 

891 892 

[ රු ශසල්ව් අවකක්කලනාේද ම තා] 
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லுள்ள பிள்மளகளும் அதமனப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற 

வமகயில், நீங்கள் விமல உயர்வு விடயத்மதக் மகயொள 

வில்மல.  

தகொசரொனொ ததொற்று என்பது முற்றொக ஒழிக்கப்பட 

முடியொத ஒரு விடயம். ஆனபடியொல், இனிவரும் கொலங்களிசல 

கல்வி நடவடிக்மககமளத் ததொடர்கின்றசபொது, இந்த 

விடயத்திசல  கவனம்தசலுத்த சவண்டுதைன நொன் அரசொங் 

கத்மதக் சகட்டுக்தகொள்கின்சறன். உங்களுமடய கல்வித் 

திட்டத்தில் electronic முமறமை இருக்கின்றசபொது, அதமனச் 

சொைொனிய ைக்களுமடய பிள்மளகளும் பயன்படுத்தக்கூடிய 

நிமல இருக்க சவண்டுதைன்பது எனது சகொொிக்மகயொக 

இருக்கிறது. அந்த வமகயில், கல்வி, விவசொயம், 

ைீன்பிடித்துமற சபொன்ற துமறகள்ைீது இந்த அரசு கவனம் 

தசலுத்தவில்மல என்பமத நொன் இங்கு ஒரு குற்றச்சொட்டொக 

முன்மவக்கின்சறன். ஆகசவ, இதமன ைீள்பொிசீலமன தசய்ய 

சவண்டும். ஏதனனில், இன்மறக்கு எங்களுமடய ைக்கள் 

வருைொனத்மத அதிகைொக ஈட்டித்தரக்கூடிய ததொழில்கமளச் 

தசய்து தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

அடுத்து, கொல்நமடகமள அறுப்பமதத் தமடதசய்யும் 

வமகயில் சட்டம் இயற்றப்பட இருக்கின்றது. எங்களுமடய 

விவசொயிகமளப் தபொறுத்தைட்டில், கொல்நமட வளர்ப்புத்தொன் 

அவர்களுக்கு வருைொனத்மத ஈட்டிக்தகொடுக்கின்றது. அவர்கள் 

தைது பிள்மளகளின் திருைணத்மதச் தசய்வதொக இருந்தொலும் 

சொி, அதன்சபொது சீதனத்மதக் தகொடுப்பதொக இருந்தொலும் சொி, 

கொல்நமடகமள விற்றுத்தொன் தசய்கின்றொர்கள். இது அவர்க 

ளுமடய தபொருளொதொர பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்குொிய ஒரு 

ததொழிலொகத்தொன் இன்மறக்கும் இருந்து வருகின்றது. இமத 

எங்களுமடய பிரசதசத்திலுள்ள ைக்கள் ைொத்திரைல்ல, 

இலங்மக பூரொவுமுள்ள தபரும்பொலொன சிங்கள ைக்களும் 

தசய்து தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஆகசவ, இவ்வொறொன பல 

முக்கிய விடயங்கமள அரசு இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 

உள்ளடக்கவில்மல என்பமத நொன் இங்சக குறிப்பிட 

விரும்புகின்சறன்.  

இறுதியொக, நொன் ஒரு விடயத்மதச் தசொல்லி முடிக் 

கின்சறன். இன்று சபொர் முடிவுக்குக் தகொண்டுவரப்பட்டி 

ருக்கிறது. இது கொர்த்திமக ைொதம்! எதமனயும் எதிர்பொர்க்கொைல் 

தன்னுமடய இனம், தன்னுமடய ைண் என்று சபொரொடி, 

ைொித்தவர்கமள நிமனவுகூர விடொைல், நீதிைன்றத் தமட 

உத்தரவு தபொலிசொொினொல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அது 

எங்களுமடய கட்சிமயச் சசர்ந்த பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

களுக்கும் தகொடுக்கப்படுகின்றது. இவ்வொறு, தடுப்பதனூடொக 

எதமனச் சொதிக்கப் சபொகின்றீர்கள்? நீங்கள் இதமனச் 

சொதொரணைொக விட்டுவிடுவீர்கள் என்றொல், எங்களுமடய 

ைக்கள் அந்த நொட்களிசல இறந்தவர்களுமடய ஆத்ைொ 

சொந்தியமடயப் பிரொர்த்தித்து, அழுது தீர்த்துவிட்டு இருந்து 

விடுவொர்கள். ஆனொல், நீங்கள் தடுக்கத்தடுக்க எங்களுமடய 

ைக்கள் வீறுதகொண்டு எழுவொர்கள் என்பமத நொன் இங்கு 

குறிப்பிட விரும்புகின்சறன். ஆகசவ, இனப் பிரச்சிமனக்கொன 

தீர்வு என்பது, சபச்சுவொர்த்மதயினூடொக, எழுத்தினூடொக, 

அதிகொரங்கமளக் தகொடுப்பதனூடொக முடிவமடந்து விடு 

தைன்று நீங்கள் நிமனக்கக்கூடொது. இந்த நொட்டிசல 

வொழுகின்ற அத்தமன இனமும் சுதந்திரைொக வொழ்வதற்கொன 

சூழமல ஏற்படுத்த சவண்டும். 'திருக்கொர்த்திமக விளக்கு' 

ஏற்றும் நிகழ்வு என்பது மசவ ைக்களுமடய ஒரு பொரம்பொிய 

நிகழ்வொகும். இன்று அதற்குக்கூட தமட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆகசவ, விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தமட உத்தரமவ  நீக்குவதற்கு 

அரசொங்கம் நடவடிக்மகதயடுக்க சவண்டும் என்பது 

என்னுமடய கருத்தொகும்.  

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

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

ගු න ල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මතතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
இந்த நொட்டில் எந்ததவொரு பிரச்சிமனயும் இல்லொது 

சுதந்திரைொக வொழுகின்சறொதைன்ற உணர்வு எங்களுமடய 

ைக்களிடத்தில் உருவொகினொல் ைட்டும்தொன், இந்த நொட்டிசல  

சைொதொனம் நிலவும். நீங்கள் நிமனத்தபடி தசயற்பட 

நிமனப்பீர்களொக இருந்தொல், இந்த நொட்டிலுள்ள இனப் 

பிரச்சிமனமய  எந்த விதத்திலும் தீர்க்க முடியொது என்று கூறி, 

விமடதபறுகின்சறன்.  

 
ගු අනශයීයෝක් අනේසිාංත මතතා  
(ைொண்புைிகு அசசொக் அசபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ෙැන  ැනීම පිණිස, 

ඔබතුමා  ශේ ස   රු කාානාය පකතුමාශේ අවයානය ප ශය ප මු ිරීම 

සඳ ායි මා ශමය ප ිරය ප්දශ්ද. ශ් දිනවල රාජය ණරක්ෂක 

අමතයාං ශේ නිලයාි ්ද සෑම රාජය ණය පතනය පකටම ය පනවා.   

ගිිලල්ලා පසුගිය ප 1දවැනි ො ශක ළෙ පැවති සමගි ජන බලශද ශේ 

තේශඝෝෂණය පට ස භාගි  වූ අය පශේ න්  ්දනවා. ශ්ක           

බරපතළ ප්ර නනය පක්.   නිසා කරුණාකර ශ් පිළිබඳව  රු 

කාානාය පකතුමාශේ අවයානය ප ශය ප මු කරව්දන.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ  ඳයි. 

 රු ය පොිනණී ගුණවර්යන ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  1දක 

කාලය පක් තිශබනවා.  

 

ගු යදාමිණී ගුණවර්ධාන මතතා 
(ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

මූලසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, - 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමාත් අෙ ශ් කාරණය ප 

ෙැක්කා. මම  ජී.තල්. පීි සන තමතිතුමාට සනතුතිව්දත ශවනවා. 

ශම කෙ, ශ් පාර්මේශ්්දතුශදදී ෙ තු්දවන ණ්ඩ කක්රම වයවසනාා 

සංශ ෝයනය ප ස්බ්දයශය ප්ද ප්ර නන දදිි පත් කළාම, තතුමා 

තත්තර ුන්දනා.  ක තමයි, අපි මුෙල් තමතිතුමාශ ්ද 

බලාශප ශර ත්තු ශව්දශ්දත්.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ය පොිනණී ගුණවර්යන ම්දත්රීතුමා. 

 

ගු යදාමිණී ගුණවර්ධාන මතතා 
(ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

ශබ ශ  ම සනතුතියි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.              

ණ්ඩ කවට - 

893 894 



පාර්මේශ්්දතුව 

ගු නශයීයතාන්  න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලසානාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි,- 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සමාශව්දන,  රු ය පොිනණී ගුණවර්යන ම්දත්රීතුමනි.  

 රු ශ  ා්ද ශසේමිරං  රාජය තමතිතුමා. 

 

ගු නශයීයතාන්  න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මුලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මුෙල් අමාතයාං ය ප පැත්ශත්ද 

අපි මුෙල් තමතිතුමා ශවු ශව්ද අ පු  ැම ප්ර නනය පකටම  පැ ැදිමේ 

ිරීමක් කළා.    වාශේම තමයි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, 

පැ ැදිමේ කර  ැනීමට ය ප් කාරණය පක් තිශබනවා න්,  ක 

දදිි පත් කශළ ත් අපට පැ ැදිමේ කර්දන පුු ව්ද.  ැබැයි  

පැ ැදිමේ කර්දන කාරණය ප දදිි පත් කර්දශ්ද නැත්න් අපට 

තතුම්දලාශේ ිලශත් තිශය පන ශේවල් පැ ැදිමේ කර්දන බැ ැ. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ය පොිනණී ගුණවර්යන ම්දත්රීතුමා. 

 

[ූර.භා. 11.ද8] 
 

ගු යදාමිණී ගුණවර්ධාන මතතා 
(ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ණ්ඩ කවට අෙ ෙවශසේ වසර 

ශෙකක් පිශරනවා. කකා වැටුණු ණර්ිකකය පක්, අනාරක්ෂිත 

ශේ ය පක්, ප්රජාත්දරවාදී පාලනය පක් කරා දදිි ය පට ශ නිය ප්දන 

තිබුණු අභිශය පෝ ය පක් මැේශේ තමා ශ් රශ  ජනතාව අති රු 

ජනාධිපතිතුමා  ැන වි නවාසශය ප්ද පාලනය ප භාර ුන්දශ්ද. නමුත්   

ිරය පල්ල මතට ශක විඩ්  ිරය පලා ිරිරම ශකශනක්  අ ලා නැති, 

ෙැකලා නැති, ිලතලා නැති ශලෝක අමාරුවක් කක්ද වැටුශ්ඩ. 

  ිල්දො තමයි අෙ ෙවශසේ විශ ේෂශය ප්ද 2ද22ට ශ් අය පවැය ප 

පිළිබඳ විවාෙශේදී අපි දතාම  ක්තිමත්ව  ම්ද කර්දන ඕන 

කාලය පක්  පිළිබඳව කාා කර්දශ්ද. 

"න ිල සුේතසය ිරශ සය ප්රචි ්දති මුශ් මෘ ා " ම ජන 

තක්සත් ශපරමුශ්ඩ අපි නිර්දතරශය ප්ද වි නවාස කරපු වාකයය පක්.  

  ිරය ප්දශ්ද අමාරුශව්ද  ත කර්දන ඕන කාල 

පි ශ්ඡ ේෙය පක්  ර ා තක ශම ශ  තක්වත් අපි ණපසනස  ැන, 

කාලය ප නාසනති කර්දශ්ද නැතුව දදිි ශේ තිශය පන අභිශය පෝ ය ප්ද 

දි ා බලලා  ම්ද කර්දට ඕන කාලය පක්.   අතරතුර මම 

ශප ඩ්කක් ශම ශ  තක්  ්දනවා මතක් කර්දන ලබන වසශර් ශ් 

පාර්මේශ්්දතුව, දස වන වරට නිෙ ශසේ ශය පෝජනාව ස්මත කරපු 

කාලය ප සමර්දට ශය පශෙනවා තති.  

අපි නිශය පෝජනය ප කරන තරුණ සංවියානශේ දති ාසය ප අු ව 

අවුරුුන දසකට දසනශසල්ලා ශ් රශ  අ ස  ැනවත්, මුහුෙ 

 ැනවත්, ම  ශප ශළ ව  ැනවත් තීරණය පක්  ්දට පුු ව්ද කාල 

පි ්ඡශේෙය පක් තිබුශ්ඩ නෑ.  

  වකවාු ව නිර්මාණය ප කරලා අෙ අපිට අවසනාාව ලැිඳලා 

තිශය පනවා ශලෝකශේ තිශය පන අභිශය පෝ ය ප්ද ිරය පල්ල  ර ා 

දදිි ය පට අලුත් කාල පි ්ඡශේෙය පක් ිඳිල කර ්දට.  

  ිල්දො තමයි අශේ රශ  තිශය පන ශල ටම ස්පත වන 

මානව ස්පත ජන ජීවිතය ප අ නා ශලස සුරකින්ද ශලෝකශේ 

කාටවත් ශන ශෙශවනි ශලස ප්රජාවශේ ප්රති ක්තිය ප වැි  

කර නිින්ද අශේ රජය ප පසුගිය ප වසර ශෙකට ණස්දන කාලය පක් 

 ම්ද කශළේ.  

අ ක ණොය ප්ලාභී ජනතාව ශවත,  ැිඳනි මවුවරු්ද ශවත, 

වැි ිලටි අසරණ අ ක ණොය ප්ලාභී පිි සන ශවත ලබා දිය ප  ැිර සෑම 

ස නය පක්ම ශ් කාල පි ්ඡශේෙය ප තුළ ලබා ුන්දනා.   ශවු ශව්ද 

නැවත වරක් විශ ේෂශය ප්ද රජය පට සනතුතිව්දත ශවින්ද,   වශේම  

ලබන වසශර්  2ද22 අය ප වැය ප දි ා බැලුවමත් අශේ රජය පත් රටක 

ණරක්ෂා කර්දන ඕන ස න ලබා දිය ප ුතතු පිි සන ශවු ශව්ද අය ප 

වැශේ ශම න අමාරුක් තිබුණත්   පිි ස අමතක කර්දශ්ද 

නැතුව අවයානය ප ශය ප මු ිරීම  ැන  විශ ේෂශය ප්ද නැවත  රු මුෙල් 

තමතිතුමාට සනතුතිව්දත ශව්දට ඕන. 

ණර්ිකකය ප ස්බ්දයශය ප්ද රටක්  ැටිය පට අපිට විසඳ ්දන 

තිශය පන මූමේක ප්ර නන ශෙකයි තිශය ප්දශ්ද. තකක් තමා අපිට 

තිශය පන ණ ාරය ප පිළිබඳ, ණ ාරය ප  ලබා දීම පිළිබඳ සීමකරණය ප. 

අනිත් සීමකරණය ප තමයි බල ක්තිය ප අව යතාවය ප  ැටිය පට 

ණර්ිකකය ප  ැටිය පට ලබා  ්දන තිශය පන සීමකරණය ප.  

ශ්ක දතාම වැෙ ත් සීමකරණ ශෙකක්. අවුරුුන දසක් 

නිෙ ිර්ද පසු සමර්දන ූ ොන් වන කාල වකවාු වක් අිඳය පස 

ිරටශ න අපි නැවත විමසා බල්දනට ඕන. ශම කෙ ශමතනි්ද 

දසනසර ට තිශය පන අනා ත අභිශය පෝ  දි ටම ශ් ශෙක වැෙ ත්. 

ණ ාරය ප ස  බල ක්තිය ප.  

ශ් ශෙකටම වැෙ ත් වන වැෙ ත්ම කාරණාව තමා, ශ් අපිට 

සනවභාවයර්මශය ප්ද ලැශබන ජලය ප කළමනාකරණය ප කර ්දන 

තක. 

මා පසු ගිය ප ෙවසක අශේ රශ  සුවිශ ේෂී වාර්තාවක්, "The Soil 
Survey of Ceylon" වාර්තාව,  ෙපු ම ාමාර්ය ප පාන ශබ ක්ශක් 

මැතිතුමා  මුවුණා. තතුමා  මශේ අතට ශප තක් පත් කළා. 

ලංකාශද 32,දදදක් ටකා  ා මයය වැද ස්බ්දයශය ප්ද  ො 

තිශය පන වාර්තාව. අශේ රශ   ් 14,දදදක  ් නිය ප්  ් 

 කාබේය කරන ම ා විය පමන තමා ශ් ටකා  ා මයය පි මාණ 

වැද 32,දදද.  

ශ් ස්බ්දයශය ප්ද ලබන වසශර් ණශය පෝජනය ප කර්දනට 

වාි මාර්  කෘෂිකර්ම අමාතයාං    ර ා බලාශප ශර ත්තු ශවන 

ප්රතිපාෙන ප්රමාණය ප දි ා බැලුවාම අශේ රශ  අනා තය ප ශවු ශව්ද 

  අනා ත ණ ාර නිෂනපාෙනය ප තශෙසා ිරුන කරන ණශය පෝජනය පක් 

පිළිබඳව වි නවාසය ප තබ්දනට පුු ව්ද.  

  වාශේම තමයි අතිශර්ක ශ ෝ පි වාර ජලා ය ප්ද තති 

ිරීමට තති  ැිරය පාව විමසා බල්දට ඕනෑ. විුනමේ තත්පාෙනය ප 

ශවු ශව්ද  ංවතුර කළමනාකරණය ප ිරීම වාි  කෘෂිකර්මා්දතය ප 

ශවු ශව්ද ෙැනට තති කර තිශබන ජලා  පේයතිය පට තව පි වාර 

ජලා  තති ිරීම ජල විුනමේය ප තත්පාෙනය ප පි සරය පට ිලතකාීම 

බල ක්ති ණශරෝපණය පක් ලබා  ්දන අනිවාර්ය පශය ප්ද අවසනාාව  

තනවා. 

  වශේම තමයි අශේ  රු ම ා මාර්  තමතිතුමා ශමතන 

ද්දන නිසා විශ ේෂශය ප්ද මතක් කර්දන ඕනෑ, ශ් දදිි  කාල 

පි ්ඡශේෙය ප ශවනශක ට වය පඹි්ද පට්ද  ත්තම බටිලර  ර ා 

නිි ත  ර ා ෙටණ ෙක්වා ය පන අධිශදී  මාර්  පේයතිය ප අශේ රශ  

කඳුකරය ප වශ  වළල්ලක්  ැටිය පට  ො අවස්ද ශවනවා. ශමය ප 

 ි ම වැෙ ත් ණර්ිකකය පට. අශේ රශ  අසනවේේදන තිශය පන ම ා 

වි ාල ූමිනය පක්  කාබේය කර්දන පුු ව්ද අධිශදී  මාර් ය පක් 

ශ්ක.  
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රශ  ණර්ිකකය පට වාශේම අශේ වාි මාර් ය පටත් ශ්ශක 

අවසනාාවක් තිශය ප්දට පුු ව්ද. රුව්දපුර අධිශදී  මාර් ශේ ප්රයාන 

දංජිශ්දරුවි ය පට මා කාා කළාම,   අධිශදී  මාර් ය ප  ර ා වාි  

තළක් ශ නය ප්දට දකක් තිශය පනවයි ිරය පන තකත් මම මතක් 

කර්දට ඕනෑ. ශ්ක විශ ේෂශය ප්ද මතක් කර්දශ්ද, අලුත් 

බල ක්තිය ප වාශේම ජල විුනමේය ප තත්පාෙනය ප සඳ ා කෘෂි 

කර්මා්දතය පට ඕනෑ   ජලය ප ටික   කර්මා්දතශේ ශය පශෙන පිි සන 

අතට ශ නිය ප්දන පුු ව්ද අවසනාාවල් නිර්මාණය ප කර්දට 

අධිශදී  මාර්  පේයතිය පත් තෙද ශව්දට පුු ව්ද.  

පුනර්ජනනීය ප විුනමේය ප  ැන මම ශම ශ  තක් කාා කර්දන 

ඕනෑ. විශ ේෂශය ප්ද ජලය ප සුළං  ා ූ ර්ය ප වැනි පුනර්ජනනීය ප විුනමේ 

නිෂනපාෙනශේ ශක ටසන ශවත අලුත් පි වර්තනය පක් ශව්දට 

අවසනාාවක් ලබා ශේදට ඕනැ. We could allow thermal power 
generation to bundle renewable energy at the same unit 
prices and amounts. ෙැනට තාප බලා ාර  ර ා බල ක්ති 

තත්පාෙනය ප කර්දනට අත්ස්ද කර තිශබන ගිවිසු්,   ගිවිසුමුත් 

මුෙල්  ා ශක ්දශේිර තතුළත්ව නමුත්, ඔවු්දට පුනර්ජනනීය ප 

බල ක්තිය ප   සඳ ා තකතු කර ්දට අවසනාාවක් ලබාුන්දශන ත් 

අශේ අනා ත බල ක්ති සීමකරණය පට දතාමත්ම වැෙ ත් අලුත් 

පි වර්තනය පක් තති ශවනවා ිරය පන තක විශ ේෂශය ප්ද ිරය ප්දට 

ඕනෑ.  

  වාශේම තමයි ශ් පි සරය ප  ැන කාා කළාම සම ර අය පට 

   පිළිබඳ වි ාල ප්ර නන තතිශවනවා. ශවන ඕනෑම ශෙය පක් පිළිබඳව 

Plan B, Plan C, Plan D තිශය ප්දන පුු ව්ද. නමුත්, there is no 
Planet D, Planet C or not even a Planet B. There is only 
one Planet.    ිල්දො ශ් පි සරය ප විශ ේෂශය ප්ද ණරක්ෂා කර 

 ්දනට අපි කටුතතු කර  ්දනට ඕනෑ ිරය පන තක විශ ේෂශය ප්ද 

මතක් කර්දනට ඕනෑ.  

The green economy has to be given priority. Most of the 

major nations are already doing it and I think Sri Lanka is a 

pioneer in this sector and the Government has given clear 

indication that it will in 2022 give more recognition and 

initiation to a green economy.  

මා තව දීර්ඝව කාා කර්දට බලාශප ශර ත්තු ශව්දශන නෑ. 

නමුත් ශ් රාජය වයවසාය ප පිළිබඳව කාා කර්දන  විනාි ය පක් 

කාලය ප  ත කරනවා.  

ශේරාශෙණිය ප වි නවවිෙයාලශේ ම ාමාර්ය පවරශය පක් සඳ ්ද 

කළා, අශේ රශ  රාජය වයවසාය ප අති ්ද 3සක් තක් ලක්ෂ පනසන 

ො ක් (1සද,දදද) පමණ ශසේවකයි්ද සමඟ ෙළ ශේයය ප 

නිෂනපාදිතශය ප්ද ිරය පය පට 1දක් නිෂනපාෙනය ප කරනවා ිරය පලා. ශ් 

රාජය වයවසාය පක 3සට  පුු ව්ද න් ශමවැනි ම ා ෙැවැ්දත 

ණර්ිකක ොය පකත්වය පක් ශේදට   ිරය ප්දශ්ද  වාශය ප ද්දශනත් 

අශේ රශ    ැම තැනම ද්දන අශේම ිනනිසනසු. තශ න් අනික් 

රාජය ණය පතනවලට අනික් ිරය පලු නිෂනපාෙන කර්තවයය පට තකතු 

ශව්දනට පුු ව්ද ශක ටසනවලටත් පුු ව්ද ශවනවා, ශ් 

දලක්කය පට ත්දනට.   සඳ ා ශම කක්ෙ බායාශවලා තිශය ප්දශ්ද 

ිරය පන ශේ  ඳුනාශ න තය ප දසනසර ට තල්ලු කර්දන පුු ව්ද න් 

තමයි අපිට 2ද22 විශ ේෂශය ප්ද ජය පග්රාහී වර්ෂය පක්  ැටිය පට 

පි වර්තනය ප කර්දට පුු ව්ද ශව්දශ්ද.  

අශේ රශ  විශේ  ශවශළඳ ශප ළට විශ ේෂශය ප්ද අපනය පන 

තර කාී නිෂනපාෙන ණර්ිකකය පක් ශ නිය ප්දනට වැි  ොය පකත්වය පක් 

ශ් වසශර් අය පවැශය ප්ද ලබාදීලා තිශය පනවා.   වි ාල අභිශය පෝ ය පට 

තරුණ පර්පරාව නිසැකශය ප්ද දදිි පත් ශවනවා තති. 

විශ ේෂශය ප්ද අශේ remittances. නැවත ලංකාවට ශ්  ශප්රේෂණ 

ශ ්දවා  ැනීම සඳ ා නව තාක්ෂණ ක්රමශදෙය ප්ද වාශේම අලුත් 

දතිි  ිරී් ගිණු්  ඳු්දවා දිය ප ුතතුයි. ශ්වායි්ද තමා අශේ තරුණ 

පර්පරාව අමාරුශව්ද තත්පාෙනය ප කරන   විශේ  මුෙල් 

සංචිතය ප්ද නැවත ලංකාවට ශ න ත්දනට පුු ව්ද ශව්දශ්ද. 

විශේ  රටවල ්රිය පාකරනවා වාශේම අශේ රශ  ශේයය ප ණර්ිකකය ප 

නිෂනපාෙන ණර්ිකකය පක් බවට ශපෞේ මේක අං ය ප සමඟ අත්වැල් 

බැඳශ න නිෂනපාෙන දලක්ක කරා ශ නිය ප්දන පුු ව්ද ටසලතා 

ස්පුර්ණ නව දසදවක් කරා තරුණ පර්පරාව ශ නිය ප්දනට ශ් 

නිපුණතා අයයාපනය පට වි ාල මුෙලක් ශව්ද කරලා තිශය පන තක 

 ැන විශ ේෂශය ප්ද සතුටු ශව්දන ඕනෑ.  

අයයාපන ක්ශෂේරශේ අනා ත පර්පරාව සඳ ා විශ ේෂ 

ණශය පෝජනය පක් කරලා තිශය පනවා. පසු ගිය ප අවුරුුන 24-2සටම ිරුන 

කර නැති තර් ණශය පෝජනය පක්, ශ් රශ  අයයාපන ක්ශෂේරය ප තුළ  

ණශය පෝජන තති ිරීම අපි ෙිර්දශ්ද විශ ේෂශය ප්ද අනා ත 

පර්පරාව, අනා ත ශ්රී ලංකාව ශවු ශව්ද කරන ෙැවැ්දත 

ණශය පෝජනය පක්  ැටිය පට. 

  වාශේම පසුගිය ප ෙ ක ශෙක තුන සමසනතය පක්  ැටිය පට 

 ත්තාම අධික ශුෂනක කටුක ණර්ිකකය පක් ශ් රශ  පැවතුණා. තය පට 

නව ශතතමනය පක් ලබා ශේදට පුු ව්ද නිෂනපාෙන ණර්ිකකය පක් 

ශකශරිල වි නවාසය ප තති කරනවා වාශේම, ශසේවා  ා තාක්ෂණ 

ණර්ිකකය ප්ද ශකශරිල අය ප වැශය ප්ද ශව්දකර තති ප්රතිපාෙන ශය ප මු 

කර ්දනට ඕනෑ.   සඳ ා තරුණ පර්පරාව බල ්දවන 

ුත ය පක, විශ ේෂශය ප්ද අපි බලාශප ශර ත්තු ශවනවා, අසනවේේදට 

ශන  ැිර ශව්ඡචි දකකක් රාෂ්ය පක් තිශය පනවා.   දකකක් 

ශකටිකාලීන පෙනමක් මත ශ ෝ අශේ තරුණ පර්පරාවට තරුණ 

ශ  වි සංවියාන ශවතට භාර ශේදට ඕනෑ. ශ් රශ  කෘෂි 

කර්මා්දතශේ නව ශපරළිය පක් තති කර්දනට අ ි ්ද ශ් රට 

සනවය පංශපෝෂිත කරන දලක්කය ප්ද කරා ය ප්දනට ශමරශ  තරුණ 

පර්පරාව ශන පැිරළව කටුතතු කරනවා තතැයි ිරය පන වි නවාසය ප 

අපි  ැමොම වි නවාස කරපු ශෙය පක්. 

අවසාන ව ශය ප්ද මම ිරය ප්දට ඕනෑ විශ ේෂශය ප්ද අශේ 

සභානාය පකතුමා මතක් කළා -දිශ්දෂන ගුණවර්යන මැතිතුමා මතක් 

කළා- ශ් අවම වැටුප - minimum wage තක- ස්බ්දයව. ශමය ප 

දතාමත්ම වැෙ ත් නව ශස ය පා  ැනීමක්; පසුගිය ප කාලශේ, ශ් 

අවුරුේෙ තුළ ිරේය ශව්ඡම.  

ශ් නයාය ප, ශමශතක් කල් අපිව වි නවාස කරපු නයාය ප, අපිට 

ිරය පපු සං්යා ෙත්ත ිනු ් ේඩක ශ් ිරය පල්ල ත ක ය පටිටරු කරපු 

නයාය පක් තමා ශමවර ශන ශබල් ණර්ිකක තෑේ  දිනපු ණර්ිකක 

විශ ේෂඥය පා ප්රකා  කර්දශ්ද. අවම වැටුප - minimum wage 
තක - තුළි්ද අලුත් පර්පරාවක් විශ ේෂශය ප්ද තරුණ පර්පරාව 

වි ාල පිි සක් නැවත ණර්ිකක ක්රමශදෙය ප පිළිබඳව අලුශත්ද 

ිලතලා තතුල් ශව්දන පුු ව්ද, වි නවාසය පක් ජනිත කර්දන 

පුු ව්ද. අපි minimum wages තශ ම නැත්න් අවම වැටුේ 

ස්බ්දයශය ප්ද සනිකරසාර ප්රතිපත්තිය පකට රට  ම්ද කශළ ත් තමයි 

අපිට පුු ව්ද ශව්දශ්ද අලුත් වි නවාසය පක්  තරුණ පර්පරාව තුළ 

තති කර්දන, ශ් නිෂනපාෙන ්රිය පාවමේය පට තතුු  ශව්දන.  

  සඳ ා විශ ේෂශය ප්ද ring-fencing taxes අපි ේදනවා 

ක්ශෂේරය ප්ද තතුශල් අපනය පන ණශේ කය ප්ද ශේනවා ශවු වට 

ණනය පන ශවු ශව්ද වැය ප කරන මුෙල් ශේයය ප කර්මා්දත 

ශවු ශව්දම අපට ණශය පෝජනය ප කර්දන පුු ව්ද 

කාලපි ්ඡශේෙය පක්. ශ්වා නැවත  ැී බල්දන ිරය පන දල්ලීම 

කරින්ද විශ ේෂශය ප්ද 2ද22 අය ප වැය ප  ර ා දදිි  වසශර් වයර්ය ප 

ස්ප්දනව වීර්ය පය පක් කර රටට ජනතාවට තශරිලව තිශය පන සං්යා 

ෙත්ත, ිනු ් ෙඬු ිරය පල්ල මම විශ ේෂශය ප්ද මතක් කර්ද  න ට ඕනෑ; 

ශ් තත්තීතර සභාශද තශසන හුඟක් ෙත්ත, සං්යා ශල්්න, 

ිනු ් ෙඬු ය පල් පැන ගිය ප නයාය ප මත තති කර  ත්ත  වා. ශ්වා 

ය පාවත්කාලීන ශව්දන ඕනෑ. අලුත් සං්යා ෙත්ත තති ශව්දන 

897 898 



පාර්මේශ්්දතුව 

ඕනෑ, වි නවාසය ප තිය ප්දන පුු ව්ද.   වාශේම තමයි අලුත් ණර්ිකක 

ිනු ් ෙඬු ත්දනට ඕනෑ. ශ් ය පල් පැන ගිය ප ශෙවන ශලෝක ුතේය 

සංග්රාමය ප කාලශේ ණර්භ කරපු ිනු ් ෙඬුවමේ්ද නව ශලෝකශේ 

ණර්ිකකය ප මනි්දන බැ ැ.   නව ණර්ිකක ිනු ් ෙඬු තක්ක ශ් 

සභාශද තති වන විවාෙය ප්දට පිවිශස්දන ණරායනා කරින්ද, 

විශ ේෂශය ප්ද අති රු ජනාධිපතිතුමාටත්, අග්රාමාතයතුමාටත්   

වාශේම කැිඳන  ම්ඩකලය ප තතුු  රජය පට අපි අශේ ශුභාෂ්ංසනය ප 

තකතු කරනවා.  

What we need is not aid but trade, Sri Lanka needs 
trade. And I think the next generation, especially the 
youth of this country are willing to engage in this exercise 
irrespective of whatever the difficulties that they have to 
face in 2022. 

  අු ව අප ණ්ඩ කවට වි නවාසය ප දිනා ුන්දු  ජනතාවට අලුත් 

කාල පි ්ඡශේෙය පක් ශම න ය ප් අභිශය පෝ ය ප තිබුණත් තය පත් 

ජය පග්ර ණය ප කර්දන පුු ව්ද තතැයි වි නවාසශය ප්ද 2ද22 වසරට 

තකතු ශවමුයි ිරය පන ණරායනාව, ප්රාර්ානාව තතිව ඔබ 

ිරය පලුශෙනාටම සනතුතිය ප පතනවා. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීමළඟට, ටමාර ශවල් ම ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  18ක 

කාලය පක් තිශබනවා. 

 

[ූර.භා. 11.23] 
 

ගු කුමාර නවල්ගම මතතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, කාලය පකට පසනශසේ මට කාා 

කර්දන විනාි  18ක් තිශබනවා. මට ශ් අවසනාාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ශබ ශ  ම සනතුතියි.   

අපි ශකළි්දම අය ප වැය ප කාාවට බිලමු. ශ් අය ප වැශය ප්ද ුනේපත් 

ිනනි ා  ැන ිලතලා නැ ැ. අපි මුමේ්දම ුනේපත් ිනනි ා  ැන 

ිලත්දන ඕනෑ. ශම කෙ,   ිනනි ාට තමයි ෙි ්රතාව -ුනේපත්කම- 

වැි ශය ප්දම ෙැශන්දශ්ද.  රු බැිරල් රාජපක්ෂ තමතිතුමා ශ් අය ප 

වැය ප තශමි කාශද දඳලා මේදවාෙ ශක ශ ේ දඳලා මේදවාෙ ිරය පා මම 

ේදශ්ද නැ ැ. නමුත්, බැිරල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම ිරය ප්දන 

ඕනෑ, ා්දෙය ප ුන්ද  ැටනව ලක්ෂය පක ජනතාවශ ්ද ිරය පය පට දසක්ම 

ුනේපත් ිනනිසනසු බව.  

අෙ ශත් ෙු  කකන ිනනි ාට ශප ශ  ර නැ ැ. තතශක ට   

ිනනි ාශේ ණර්ිකකය ප කකා වැටිලා. රබර් ිරි  කප්දන බැ ැ, 

විලනවා. ශම නම රසනසාවක්වත් කර ්දන බැ ැ. ශප ල් කකන 

ිනනි ාට   ට ය ප්දනත් බැ ැ.  

දති්ද ශ් ිනනිසනසු  ැන කල්පනා කළා න් ශ  ඳයි. අ කම 

තරශ් ශපෞේ මේක අං ය පට ශ ෝ රාජය ශසේවය පට පි ය ප ටිකක් වැි  

කළා න් අශනක්  වා දශබ්ම වැි  ශවනවා. ක්කරුවාට  ෙැ්ද 

රුපිය පල් 1,සදදක්  ්බ ශවනවා න්, ශපෞේ මේක අං ශේ ශ ෝ 

රාජය ශසේවශේ පි  වැි  ශවනශක ට   අය පටත් රුපිය පල් 2,දදදක් 

ලැශබනවා.  තතශක ට   ිනනි ාට අ කම  ණශ්ද ජීවත් ශව්දන 

පුු ව්ද. අෙ   ිනනිසනසු ජීවත් ශව්දශ්ද ශක ශ  මෙ  අෙ  ෑසන 

තකක්  ්දන බැ ැ; පි ේපු ටිකක්  ්දන බැ ැ; සීනි ටිකක්  ්දන 

බැ ැ. ශ් අති්ද බලනශක ට ුනේපත් ිනනි ා කබශල්ද මේපට 

වැටිලා තිශබ්දශ්ද.  මම බැිරල් තමතිතුමාට ිරය පනවා, 

තතුව්දක්දශේ ූ ර සරදිශය පල්ව ඔු ශද තිය පා  ත්තා න්, ඔහු 

මතක් වුණා න් ඔයිට වකා ශ  ඳයි ිරය පලා. ශම කෙ, සරදිශය පල් 

තිශබන ිනනි ාශ ්ද අරශ න නැති ිනනි ාට ුන්දනා.  

අෙ මුෙල් තමතිතුමා ශක ්පැනි ද2ක්  ැන කාා කරනවා. 

 වාට ිරය පය පට 2සක tax surcharge තකක්   ්දන ය පනවා. 

 ැබැයි,  ක අරශ න ුනේපත් ිනනි ාට ශේදශ්ද නැ ැශ්ද.   

නිසා  ක ස්ූරර්ණශය ප්ද ශ ේල්. අශනක, finance companies 
 ැන කාා කළා.  ි ය පට ශක ශරෝනා වසං තය ප ශ ේතු කරශ න  

finance companies වමේ්ද  ශල ට ස නය පක් ුන්දනා වාශ යි.    

අය ප ිරිරම ස නය පක් ුන්දශ්ද නැ ැ. Finance companiesවමේ්ද 

ශම කක්ෙ කශළේ  ත්දන ත්දනම   ශ  ල්ල්්දශේ ිඳසනනසන තක 

වැි  කර  ත්තා. බැංටත් තශ මයි. ලංකා බැංටව ෙ, ම ජන 

බැංටව ෙ, ශපෞේ මේක බැංට ෙ  -ශ් ඔක්ශකෝම-  අර ිනනිසු්දට 

ශ වා  ්දන බැි  වුණාම ශප මේය පත් අරශ න, වාි කය පත් 

අරශ න, ශ් ශෙකම තකතු කරලා, තව ණය පක් ුන්දනා.   ිනනි ා 

තවත් අමාරුශද ෙැ්මා.  ක තමයි ශ් වතාශද ශක ශරෝනා 

ශවු ශව්ද  ජනාධිපතිතුමා දීපු ස නය ප. ඊට වැි ය ප ශ  ඳයි ශන දී 

ිලටිය පා න්.   

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ඊළඟට තව කාරණය පක්  ැන 

ිරව ුතතුයි. පාර්මේශ්්දතු ම්දත්රීවරශය පටට pension තක ලබා 

 ්දන ශසේවය ප කළ ුතතු කාලය ප අවුරුුන 1ද ශතක් දීර්ඝ කළා. 

ශබ ශ  ම ශ  ඳයි.  ක  ැහුශද පබාට ශ්ද. මට ුනකත් ිලශතනවා 

පබා  ැන. නමුත්,  ක පබාට තමයි  ැහුශද. ශම කෙ, පබා ශ්ද 

අවුරුුන සක් ිලටිශේ. නමුත්,  ක ශ්  රු සභාශද ද්දන අශනක් 

ම්දත්රීවරු්දටත් වදිනවා.  කත් මතක තිය පා  ්දන.  ශක ශ  ම 

නමුත්, ම්දත්රීවරු වි්ාම වැටුප ලැතිමට ශසේවය ප කළ ුතතු කාලය ප 

අවුරුුන 1ද කළ තක ශ  ඳයි.  

 ත් තක්කම ිරදවා, ජනාධිපතිතුම්දලා අවුරුුන 1දක් ශසේවය ප 

කරලා නැත්න්   ශ  ල්ල්දටත් ශ්ක  ්බ ශව්දශ්ද නැ ැ 

ිරය පලා.  ැබැයි, තතැන තක ශක සනසක් තිශබනවා.   තමයි ශ්ක 

අතීතය පට බලපාන විධිය පට ශ නාශද නැ ැ. තතුමාට   

ස්බ්දයශය ප්ද ශය පෝජනාවක්  කර්දන තිබුණා. පාර්මේශ්්දතුශද 

ස්මත වන තක ශ ෝ ශන ශවන තක ශවනම කාරණය පක්. නමුත්, 

තතුමාට ශය පෝජනාව ශ ශන්දන  තිබුණා, "ශ් අවුරුුන 1ද මම 

අතීතය පට බලපාන ණකාරය පට ශය පෝජනා කරනවා, ශමය ප ස්මත 

කර්දන" ිරය පලා.  තයි,  තශ ම ශන කශළේ   තශ ම කශළ ත්, 

තකක්,  ිරි ශසේන ම ත්මය පාට ශක ශ  මත් ශ්ක  ්බ ශව්දශ්ද 

නැ ැ. අශනක, මිල්දෙ රාජපක්ෂ ම ත්මය පාට  ්බ ශව්දශනත් 

නැ ැ.  ක නිසා තමයි "අතීතය පට බලපාන"  ිරය පන තක 

ශන ෙැ්ශ්.  මම ෙැක්කා "සලටණ"  වැකසට ශ්දදී තතුමා 

ිරය පනවා, "නැ ැ,  ක පාර්මේශ්්දතුශව්ද කරයි ශ්ද" ිරය පලා. 

පාර්මේශ්්දතුශව්ද කර්දන ඕනෑ න්  ක ිරය පව්දශ්ද 

ශම කටෙ  තශ ම න් අය ප වැය ප ශය පෝජනාවල ෙම්දන තිබුණාශ්ද, 

"අතීතය පට බලපාන විධිය පට  මම ශය පෝජනා කරනවා. ශ්ක ස්මත 

කර්දන" ිරය පලා. නමුත්, තශ ම කශළේ නැ ැ. ශ් වාශේ ශේවල් 

 ත්තාම ශ් අය ප වැය ප තත්තටම කාා කළ ුතතු අය ප වැය පක් න් 

ශන ශවයි. තත්තටම ශ්  ැන කාා කරලා වැකක් නැ ැ. මම න් 

කාා කර්දන ය ප්දශනත් නැ ැ. මට කාා කර්දන ඊට වැි ය ප 

ශේවල් තිශබනවා. 

තමු්දනා්දශසේලා ේදනවා, අපි ණ්ඩ ක පක්ෂය පට ශමෝෙනා 

කරනවා ිරය පලා. ශම කටෙ ශමෝෙනා කර්දශ්ද  පසුගිය ප දිනක 

ශබ ශ  ම සාර්ාක රැමේය පක් තිබුණා. මම ටිකක් අසනී පශය ප්ද 

ිලටිශේ. නමුත්, තය ප අතිසාර්ාකයි. ණ්ඩ කව කළ වැශක්ද තක 

රැමේය පක් ශන ශවයි රැමේ 1සක් විතර තිබුණා. ඔක්ශකෝම ශප්දු වා, 

"ීමවී" තශක්. දිශ්දෂන ගුණවර්යන තමතිතුමනි, තක රැමේය පක් 

ශන ශවයි තිබුශ්ඩ. ඔබතුම්දලා කරපු වැශක්ද ශ් ශ  ල්ල්දට 

ඕනෑවට වකා publicity තක ුන්දනා.   වාශේ ශෙය පක් කර්දන ඔය ප 

පැත්ශත් ශම න ඔළ ශම  ටළශය පක් ිලටිය පා ෙ මම ේදශ්ද නැ ැ.   

කළ ශේ අතිසාර්ාකයි. සජිත් ශප්රේමොස ම ත්මය පා  ක ශ  ඳට 

899 900 

[ රු ය පොිනණී ගුණවර්යන ම තා] 
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කළා. තය පාශේ ස ශය පෝ ටික ශමතැන ද්දනවා.   අය පට සනතුතිව්දත 

ශවනවා. ශම කෙ, ශ්ශ  ල්ල්ද ණ්ඩ කවට ශප්දු වා, "තෙලා 

කරන විධිය ප  ි  නැ ැ.  ි ය පට කශළේ නැත්න් තෙලාට ළඟදිම 

ශ ෙර ය ප්දන ිරේය ශවයි" ිරය පලා. ශම කෙ, ම ජන තේශඝෝෂණය ප 

ිරය පන තක ශක ශ ්ද  විෙ ේදශ්ද නැ ැ. අපි ිලතනවා, ෙැ්ද ශ් 

 රු සභාශද 1සදශෙශනක් ද්දනවා, 13දශෙශනක් ද්දනවා, 

14දශෙශනක් ද්දනවා, විමල් වීරවං  මැතිතුම්දලා ගිශය ප ත් 

13සශෙශනක් ද්දනවා, ෙය පාිරි  ජය පශසේකර ම්දත්රීතුම්දලා ගිශය ප ත් 

128ශෙශනක් ද්දනවා ිරය පලා.  

  128ශෙනාට වැි ය ප ම ජන තේශඝෝෂණය ප ෙරුණුයි. තයි්ද 
ණ්ඩ ක ශපරළා තිශබනවා.  ි  ෙ   ි ය පට සංවියානය ප කරලා 

සුමානය පක් ශක ළෙ ද්දන ණශව ත්, ඔය ප ඔක්ශක ම අේපු ාිනලාට 

රට ොලා ඔය ප ේවිත්ව පුරවැිරභාවය පත් අරශ න තශමි කාවට 

ය ප්දන ිරේය ශවනවා.  ක ශ  ඳට මතක තිය පා ්දන. මට ිරය ප්දන 

ඕනෑකම තිබුශ්ඩ  ක ශන ශවයි. 

තත්තටම තමු්දනා්දශසේලාට   කා ලශේ අසායාරණය පක් 

වුණා. මම  ක ිරය ප්දන ඕනෑ. ශම කක්ෙ, ශව්ඡම අසායාරණය ප   

ය ප  පාලනය ප ණවා. රනිල් වික්රමිරං  ම ත්තය පායි, ිරි ශසේන 

ම ත්තය පායි ණ්ඩ ක කළා.   කාලශේ ස්මත ශන වුණු, FCID 
තකක් ෙැ්මා.   FCID තක ෙැ්ශ් ශවන ශම කකටවත් 

ශන ශවයි, විපක්ෂශේ ිලටිය ප අය ප මර්ෙනය ප කර්දනයි. විපක්ෂශේ 

අය පව මර්ෙනය ප කර්දන තමයි FCID තක ෙැ්ශ්.   FCID තක 

ොලා අශේ වැි  ශෙශනක් ිරර භාරය පට  ත්තා. ශ් සභාශද ද්දන 

ණ්ඩ ක පක්ෂශේ ප්රයාන සංවියාය පක ශජ ්දසනට්ද ප්රනා්දුන 

ම ත්තය පා ිලර ශ වල්  ණනාවකට මාරු කළා. මාත් ගිය පා තතුමා 

බල්දන කෑ ල්ලට. තතුමාට ය ප්දන  ි ය පට වැිරිරළිය පක්වත් 

තිබුශ්ඩ නැ ැ.   කාලශේ සශත ශසේ ශම කක් ශ ෝ  ශමෝෙනාවක් 

ොලා තතුමා  ැම තැනටම ය පැදවා. තතශක ට තතුමාශේ ිලශත් 

වවරය පක් තති ශව්දශ්ද නැේෙ  වවරය පක් තති ශවනවා. අනික  

ස්මත ශන වුණු FCID තකක්, ශබ රු FCID තකක් ොලා  

ශම කක්ෙ කශළේ  අර රවී විෙයලංකාර ිරය පන මු සනසය පා  කට ොලා 

  ිනනි ාට  ්බ කර්දන ුන්දනා. ශවන ශම කක්වත් කශළේ නැ ැ. 

  ිනනි ාට  ්බ කර්දන ුන්දනා. [බායා ිරීමක්] මම ේදශ්ද 

නැ ැ, කවුරු ිරදවාෙ ිරය පලා. [බායා ිරීමක්]  ඔක්ශක ම තකයි. 

 ි  ෙ    ිනනි ාට  ්බ කර්දන ුන්දනා.  

තතශක ට ඊට දසනසි ්ද තිබුණු ණ්ඩ කව කාලශේ අශේ             

සරත් ශ  ්දශසේකා ම ත්මය පා ිරර ත කළා. ශම කක්ෙ, සරත් 

ශ  ්දශසේකා ම ත්මය පාට තිබුණු ශමෝෙනාව  ජනාධිපතිවරණය පට 

දල්ලුවාය ප ිරය පන තකයි. ජනාධිපතිවරණය පට දල්ලුවාය ප ිරය පලා 

තතුමා ිරර ත කළා. තතුමා අශේ  මුොශද ිලටපු  මුොපතිතුමා.  

ුතේයය පට ශකමේ්දම මුහුණ දීපු තක්ශකනා. අනික් අය ප  ැන මම 

කාා කර්දශ්ද නැ ැ. අනික් අය ප ිලටිශේ සීත කාමරවල. සරත් 

ශ  ්දශසේකා ම ත්මය පා  මුොවට බැඳි්ඡම ෙවශසේ දඳ්ද ශකමේ්දම 

ුතේශෙට මුහුණ දීපු ිනනි ා.  මුොවට බැඳුණු ෙවශසේ දඳ්ද විජය ප 

විමලරත්න ම ත්මය පා, අශේ ශක බ්බෑක කව ම ත්මය පා, ශ් සරත් 

ශ  ්දශසේකා ම ත්තය පලා ශකමේ්දම ුතේයය පට මුහුණ ුන්දනා.   

ිල්දො තමයි ුතේයය ප අවස්ද වුශ්ඩ.  ැබැයි,   ශවලාශද මිල්දෙ 

ම ත්මය පා ශක ළි්ද ිලටිය පා. මිල්දෙ ම ත්මය පා ශකළි්ද දඳලා 

political leadership තක දීපු නිසා තමයි ුතේයය ප අවස්ද කර්දන 

පුු ව්ද වුශ්ඩ. නමුත්, වැි  ශක ටසක් කශළේ අර ශ  ල්ල්ද. 

ශකශසේ ශ ෝ ජනාධිපතිවරණය පට දල්ලුවාය ප ිරය පලා සරත් 

ශ  ්දශසේකා ම ත්මය පා ිලශර් ෙැ්මා. තතුමාට ිලර ශ ෙර ජ්පර් 

තක ත්දශෙදවා.  ශක්ද ශම කෙ වුශ්ඩ  සරත් ශ  ්දශසේකා 

ිරය පන පුේ ලය පා නැති වුණාෙ  අපි ේදශ්ද නැ ැ, තතුමා ගිිලල්ලා 

ශක ශ ේ නවතීවිෙ ිරය පලා. මම ශ් අනාවැිරය පක් ිරය ප්දශ්ද.  ි  ෙ  

තොට ණ්ඩ ක පක්ෂශේ අය පට ුනව්දන පාර මදිශවයි.  ක විතරක් 

මතක තිය පා ්දන.  

  විධිය පට ණ්ඩ ක ශෙකම වැරදි කළා. ය ප  පාලන ණ්ඩ කව 

කාලශේ FCID තකක් ොලා ශජ ්දසනට්ද ම ත්තය පලා ිරර ත 

කළා.  තවැනි ප්ර නනවලට මුහුණ ුන්දු  තව  ශබ ශ ෝ ශෙශනක් ශ් 

 රු සභාශද ද්දනවා. ප්රස්දන රණතුං  ම ත්මය පාත් ද්දනවා. 

ශම කක්ෙ, ප්රස්දන රණතුං  ම ත්තය පා කශළේ  තතුමා ම  තමති 

කාලශේ මිල්දෙ ම ත්මය පාට තෙද කළා. මිල්දෙ ම ත්මය පාට තෙද 

කළාය ප ිරය පලා ය ප  පාලනය ප ණපු  ම්ද තතුමාට විරුේයව             

ශමෝෙනා ෙැ්මා. තතුමා "මිල්දෙ සුළඟ"  ේදන මුල් ශව්ඡම 

ිරිලපශෙනාශ ්ද තක් ශකශනක්.    අය පට ශමෝෙනා ෙැ්මා. 

ඊළඟට, ශ්  රු සභාශද ද්දන ශරෝිලත අශබ්ගුණවර්යන 

තමතිතුමා, මශේ ය ප ු වා. ණ්ඩ කව ශපරු ණාට පසු පැවැති  පළමු 

විවාෙය පට තතුමා ගිය පා. ගිිලල්ලා තතුමා මිල්දෙ ම ත්මය පා 

ශවු ශව්ද කාා කළා. ඊටපසු මාස 3ක්  ැංගුණා. මාස 3ක්. ඕනෑ 

න් අ ්දන, මම ශබ රුෙ ිරය ප්දශ්ද ිරය පලා. තතුමා මාස 3ක් 

 ැංගුණා. ශම කෙ, තතුමාට තළිය පට ත්දන බැ ැ. තතුමා  භය ප වුණා. 

"අශ්ද! ටමාර අයිශේ, ඔය පාට පුු ව්ද න්, ඔය පා ණ්ඩ කවට ගිිල්ද 

කැිඳන  තමතිකමක් අරශ න මාවත් ශබ්රා ්දන"  ිරදවා. ශ් 

තත්ත. තතුමා තශ ම ිරදවා. මම ිරදවා, "ශම කටෙ, ණ්ඩ කවට 

ය ප්දශ්ද, පිසනසුෙ, ඔය පා භය ප නැතිව ද්දන" ිරය පලා. තතුමා මාස 3ක් 

 ැංගුණා. ශම කෙ, භය පට.  

  වාශේම ශකනිසනට්ද වත්ශත් මශේ ශ ෙරදී මම රැවුල 

කපින්ද ද්දනශක ට ශප ලීිරශය ප්ද 1දදක් විතර තවිත් වට කළා. 

 ැබැයි, තසාවි නිශය පෝ ය පක් තිබුණා. ශම කක්ෙ,  ශක් තිබුශ්ඩ  

මිල්දෙ ම ත්මය පාශේ ශවි  වදි්දශ්ද නැති කාර් ශෙකක් මම 

වත්ශත්  ං ාශ න ද්දනවාය ප ිරය පලා. ශප ලීිරශය ප්ද 1දදක් විතර 

පැනලා, මාව තළිය පට තෙලා අරශ න, ඊට පසු ගිිල්ද මුු  වත්තම 

 ෑරුවා, ශවි  වදි්දශ්ද නැති කාර් ශෙකක් ශ  ය ප්දන. මශේ 

වත්ශත් කාර් තිශබනවා. ඔක්ශකෝම ශර්ිරං කාර්. Roof   ලවලා, 

අර සුදිය පට ය ප්දශ්ද තව තක් ශකශනක් ත ා පැත්ශත්ද තබාශ න.        

අ්දන   වාශේ  වා තමයි මට තිශබ්දශ්ද.  ි  ෙ  මම දති්ද 

   ැන තමු්දනා්දශසේලාට ිරය ප්දන ඕනෑ නැ ැ ශ්ද. මම  ක  

පිළි ්දනවා ශ්ද. මම "නැ ැ" ිරය ප්දශ්ද නැ ැ. මම ශ  ඳ  ක්ති 

ස්ප්දන ිනනිශ ක්. මට ශ  ඳට  යිය ප තිශබනවා.  යිය ප තිශබන 

ශක ට අශනක්  වාත්   වාශේම  යිය පට තිශබ්දන ඕනෑ.  ි  ෙ  

තො මුු  වත්තම  ෑරුවා.  ෑරුවා,  ෑරුවා, මුු  ෙවස තිසනශසේම 

 ෑරුවා, කා්දතා ස  පිි ින ශප මේසන නිලයාි ්ද ඔක්ශකෝම 

තවිල්ලා. තතශක ට මම භාශ ට රැවුල කපලා. ඊට පසනශසේ මට 

ිරදවා, "ිරිර  ානිය පක් වුශ්ඩ නැ ැ ිරය පලා අත්ස්ද කර්දන" 

ිරය පලා. මම ිරදවා, "මම අත්ස්ද කර්දශ්ද නැ ැ. ඔය පාට ඕනෑ 

මඟුලක් මේය පාශ න ය ප්දන" ිරය පලා. ඊට පසනශසේ නික් අත් ශෙක 

පි ොශ න ය ප්දන ගිය පා.   අය ප ණශද, මිල්දෙ ම ත්මය පාශේ ශවි  

වදි්දශ්ද නැති කාර් ශෙකක් මම  ං ාශ න ද්දනවා ිරය පලායි. 

මට න ක ෙැ්මා.   ඔක්ශකෝම ශ් පැත්ශත් අය ප ොපු  වා තමයි. 

 කට අත තසනසපු අය ප තමයි ශමතැන ද්දශ්ද. මම අසතය 

ිරය ප්දශ්ද නැ ැ. [බායා ිරී්] ද්දන ශප ඩ්කක්, මම තවම 

ිරය පලා දවර නැ ැ.  ශ් ඔක්ශකෝම, අත් තසනසපු අය ප තමයි. මට 

Supreme Court තශක් න ක ෙැ්මා; මශ සනරාත් තසාවිශේ න ක 

ෙැ්මා. විමලරත්න ිරය පන, ෙටශ්ඩ ිනනිශ ක් Vice-Chairman 
කළා ිරය පලා අෙටත් න කවක් තිශබනවා.  ැබැයි, අපි බය ප වුශ්ඩ 

නැ ැ. අපි කවොවත් වමත්රීපාල ිරි ශසේන ම ත්මය පා  ාවට 

ගිශේත් නැ ැ; රනිල් වික්රමිරං  ම ත්මය පා  ාවට ගිශේත් නැ ැ. 

අපි  වාට මුහුණ ුන්දනා. අපි තසාවි ගිය පා. සල්මේ විය පේ වුණා 

තමයි. සල්මේ විය පේ වුණාට, අපි ශපරකශෙෝරු ම ත්වරු්ද අල්ලා 

 වාට මුහුණ ුන්දනා, බය ප නැතිව. නමුත් ෙැ්ද ද්දන අය ප බය පයි 

ශ්ද. ෙැ්ද ද්දන අය ප තළිය පට ගිිලල්ලා තකක් ිරය පනවා. ඊට පසනශසේ 

ිරය පනවා, "අශපෝ, ශ් මාව අල්ල්දන තනවා!" ිරය පලා. තය පාව 

ශප ලීිරශය ප්ද අල්ල්දන තනවා ලු. ඊට පසනශසේ "නවශලෝක" තශක්. 

තශ ම අය ප ශමශ ේ ද්දශ්ද. [බායා ිරී්] තශ ම අය ප තමයි 

ශමශ ේ ද්දශ්ද! ශ් අය ප බය පයි. න් ිරය ප්දන ය ප්දශ්ද නැ ැ, මම. 

[බායා ිරී්] න් ිරය ප්දනත් තපා. අනා තශේදී මට ඕනෑ 

ශවනවා, ඔය ප ශ  ල්ල්ද.  ි  ෙ  න් ිරය ප්දන තපා,  ක ිල්දො. 

නමුත් ෙැ්ද ශල ක්ශකෝ වාශේ කෑ   නවා. අරකයි, ශ්කයි, 
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පාර්මේශ්්දතුව 

 කයි ිරය පලා කෑ   නවා. අ්දතිමට CID තශක්ද තනවා ශ්ද, 

කට තත්තර  ්දන. ඔ්දන ගිිලල්ලා  ැංශ නවා! මම ෙැක්කා, ෙැ්ද 

ශෙතු්ද ශෙශනක්ම   වාශේ වුණා. තශ ම ශව්දන තපා. අපි වාශේ 

ශජයෂනපය ප්දශ ්ද ඔය ප ශ  ල්ල්ද දශ න  ්දන. අපි කවොවත් 

 ැංගුශ්ද නැ ැ. අපි  ැංගුනා න් මට කු තර ිනනිසනසු "කු  

 ංශත ට ිරං ය පා" ිරය ප්දශ්ද නැ ැ. තශ ම න් ිරය ප්දශ්ද 

"වය පසක ශල ්  ැමේ්ඡම ිරං ය පා" ිරය පලා.    ශ  ල්ල්ද මට "කු  

 ංශත ට ිරං ය පා" ිරය ප්දශ්ද, කු   ංශත ට ිරං ය පා ශකළි්ද ිලටි 

ිල්දො.  අපි CID තකට බශේ  ැංගුශ්ද නැ ැ. අපි CID තකට 

ගිය පා; කට තත්තර ුන්දනා. අපි FCID තකට ගිය පා; කට තත්තර 

ුන්දනා. අපි තසාවි ගිය පා. ශ් ශමතැන ද්දන හුඟ ශෙශනටට 

තශ මයි. න් ව ශය ප්ද ිරය ප්දන මට පුු ව්ද. සම රු අෙ 

තවිල්ලා නැ ැ. මුහුණු ෙැක්කා න් මම ිරය පනවා. හුඟ ශෙශනටට 

ඔය ප ශේ ිරේය වුණා.  ක අ්දතිම වැරැදියි.  

  සම ර ෙවසනවල රෑට මම තක ය පන planes  ණ්ද කළා. 

ශම කෙ, මට නි්දෙ ගිශේ නැ ැ. පා්දෙර 2.දදට plane තකක් 

ය පනවා; පා්දෙර 3.දදට තකක් ය පනවා.   විධිය පට අපි planes  ණ්ද 

කර කර ිලටිය පා. ශම කෙ, නි්දෙ ගිශේ නැ ැ.   තර් pressure 

තකක් අපට ය ප  පාලන ණ්ඩ කශව්ද ුන්දශ්ද. මිල්දෙ 

ම ත්මය පාටත්   pressure තකම ුන්දනා; ෙරුව්දටත් ුන්දනා.  

දති්ද   නිසා මම ිරය ප්දශ්ද   වැරැේෙ ණශය පත් කර්දන තපා 

ිරය පලා.  

ෙැ්ද අවුරුුන ද1 ක්  ැන කාා කරනවා. අවුරුුන ද1 ණපසු 

අේො ්දන පුු ව්දෙ  බැ ැ ශ්ද.   අවුරුුන ද1 ණශය පත්  ්දන 
බැ ැ. අවුරුුන ද1 කරපු ශ  රක් අල්ල්දන පුු ව්ද ෙ  බැ ැ ශ්ද. 

ශ  රක් කරන තකා ශ  රක් කර්දශ්ද අහුශව්දන ශන ශවයි. 

 ි  ෙ  ශ  රක් කරන තකා අහුශව්දන ශන ශවයි ශ  රක් 

කර්දශ්ද. අර ිරං ේූරරුශද ද්දන මශ ේ්ද්ර්ද ශ නාශව ත් න් 

ිරය පයි. තය පා ශ නාශව ත්, තය පා ිරය පයි, අ්දන අ වලාට අ වල් 

තැන account තකක් තිශබනවා; අ වලාට අ වල් තැන account 
තකක් තිශබනවා ිරය පලා.  වා ිරය පයි. නමුත් මශ ේ්ද්ර්දව 

ශේ්දශ්ද නැ ැ ශ්ද. මශ ේ්ද්ර්දව ශේ්දශ්ද නැත්ශත් තයි  අර 

ිලටපු ොමි කශය පෝ ඔු වට පිසනශතෝලය ප තිය පලා ශ නාවා න්, 

මශ ේ්ද්ර්දව ශේ්දන බැි  ශම කෙ  මශ ේ්ද්ර්දව ශේ්දන 

පුු ව්ද. ශ නාශව ත්   මු සනසය පා ිරය පනවා ඔක්ශකෝම; ශක ශ ේෙ 

accounts තිශබ්දශ්ද ිරය පලා.  ක ිල්දො මශ ේ්ද්ර්දව ශේ්දශ්ද 

නැ ැ. මම තමු්දනා්දශසේලාට ිරය ප්දශ්ද ශ් වැරැේෙ ණශය පත් 

කවොවත් කර්දන තපා ිරය පලා.  

ෙැ්ද බල්දන, ශ් ණ්ඩ කවට කී ශෙශනට  ාප කරනවාෙ 

ිරය පලා. ශ් ණ්ඩ කවට විරුේයව අත් ශෙක තසනසලා ිනනිසනසු 

ශක ්ඡමර  ාප කරනවාෙ  "අපට ශප ශ  ර නැ ැ. යූි ය පා ටිකක් 

දිය ප්ද!" ිරය පනවා. "ටමාර ම ත්තය පා, අපට ෝදන යූි ය පා 

ශක  ටය පක් අර්ද ශේදන" ිරය පනවා.   ශ  ල්ල්ද සල්මේ ශෙනවා 

ලු. අෙ යූි ය පා ශක  ටය පක් රුපිය පල් 1ද,දදද යි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක කාලය පක් තිශබනවා. 
 

ගු කුමාර නවල්ගම මතතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ඔය ප තව කාශ ්ද  ි  ශවලාව 

අරශ න මට ශේදන ශකෝ. ශ් වාශේ ලසනසන කාාවක් කරන 

ශක ට ඔබතුමා කාශ ්ද  ි  අරශ න ශ ෝ ශවලාවක් ශේදන. අර 

සරදිශය පල් මතක් කර ්දන. ඔ්දන ඔය ප කවුරු  ි  දීලා ෝදන 

ශකෝ, තව ටික ශවලාවක්.  

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, තතුමාට කාලය ප ලබා ශේදන. 

 

ගු කුමාර නවල්ගම මතතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
  නිසා මම ිරය ප්දශ්ද,   ශ  ල්ශලෝ කළා වා ශේ වැරැදි 

ණශය පත් කර්දන තපා ිරය පලා.  

ෙැ්ද බල්දන, ිනනිසු්දට යූි ය පා ශප ශ  ර නැ ැ; ශත් 

ශප ශ  ර නැ ැ. ශ්ක ිනනිසු්දට ෙැශන්දශ්ද නැේෙ    අය ප ශෙන 

ශෙසන වදි්දශ්ද නැේෙ   

පාසනට දි ො ප්ර ාරය ප  ැන ශප ඩ්කක් කල්පනා කර්දන.   

පාසනට ප්ර ාරය ප තමයි කැරිරලා අෙ ශ් ණපහු ත්දශ්ද. ශ  ඳට 

මතක තිය පා ්දන. නීතිශය ප්ද ශබ්ශරයි. නීතිශය ප්ද ශබ්රුවාට 

ශෙවිය ප්ද ව ්දශසේශ ්ද ශබ්ශර්දනත් බැ ැ; වි නවශය ප්ද 

ශබ්ශර්දනත් බැ ැ. ශ් අය පට ෙඬුව්  ්බ ශවනවා.  ක තමයි 

ශ් ණ්ඩ කවට පිසනසු  ැදිලා තිශබ්දශ්ද.  ක ිරය ප්දන ඕනෑ.  

ිනනිසු්දශ ්ද තහුවාම, "ය පශකෝ, පිසනසු ශ්ද" ිරය පනවා. භය ප නැතිව  

තශ ම ිරය පනවා. ශස.ණර්. ජය පවර්යන ම ත්මය පාට  තශ ම ිරදවා 

ෙ  ම්දද්රිකා ශනෝනාට තශ ම ිරදවා ෙ  මිල්දෙ රාජපක්ෂ 

ම ත්මය පාශේ 2දදස -2ද1ද පළමු කාලශද තශ ම ිරදවා ෙ  නැ ැ. 

ෙැ්ද ිනනිසනසු භය ප නැතිව ිරය පනවා, "මු්දට පිසනසු" ිරය පලා.   

තවිල්ලා, පාසනට ප්ර ාරය ප,   කරපු වැරැදි,   කරපු ශේවල්වලට. 

අපි පි  ශ දශද නැ ැ ශ්ද,   ිනනිසු්ද මරපු ත්දට. ඔය ප ශබෝ්බ 

පුපුරුවාශ න මැි ්ඡම ත්දට අපි පි  ශ දශද නැ ැ. ශ  ්දශසේකා 

ම ත්මය පා ශ්ක නිතරම ිරය පනවා. ණ්ඩ කශව්ද පි  ශ දශද. 

 ි ය පට. ෙැ්ද අර නික් ද්දන අර ඥානසාර  ාමුුනරුශවෝ ොශ න 

ද්දනවා වාශේ. සමාශව්දන තශ ම ිරදවාට! ිරවුරක් ො  ත්තාට 

මට කර්දන ශෙය පක් නැ ැ. තත්ත කාා කර්දන ඕනෑ. රසනතවාදී 

නාය පකශය පට  ැටිය පට තශමි කාශද ෙැ්ද  ංව ක  ැිලලා.   වාශේ 

ශකශනට ෙමනවා ශක ිනටිය පක සභාපති විධිය පට. දති්ද තශ ම 

ශන ිරය පා දඳියි ෙ  මම අ ්දශ්ද ත්ඡමරයි.  

තො   ෝදන ය පනශක ට, න් කරනශක ට මම ිරදවා, තය පා 

ෝදන තපා ිරය පලා. ශම කෙ, තය පාට කර්දන බැ ැ. තය පා ප්රාශේයය ප 

සභාවකවත් දඳලා නැ ැ. අශනක් තක, තය පා ේදශ්ද නැ ැ රටක් 

පාලනය ප කර්දන. තය පාට  මුොශද ශක ටසක් පුු ව්ද. ඔක්ශකෝම 

ශන ශවයි. ඊට පසනශසේ තශමි කාවට ගිය පා ශ්ද. ඊට වකා ශ  ඳ 

ශ්ේෂනප තමතිවරු ද්දනවා ශ්ද ශ් පාර්මේශ්්දතුශද. තශ ේ 

filling station තකක ශක ්පිුතටර් වැක කරන ශක ට, ශමශ ේ 

ශ  ඳට තමතික් කරපු තමතිවරු ඔය ප පැත්ශත් ද්දනවා.   අය ප 

ශක ්දෙ ශකළි්ද තිය පාශ න තමතික් කරපු අය ප.   අය ප අෙ 

ශමතැන නැ ැ. ිලටිය පා න් මම න් ව ශය ප්ද ිරය පනවා. ශ  ඳට 

ිලටපු අය ප ද්දනවා.  ි  ෙ  අෙ   තක් ශකශනටටවත් තැනක් 

තිශබනවාෙ  අර ශක ශ ේවත් ිලටපු මු සනසශය පක් ශ නාවා.  

ශමතැන ද්දන ජී.තල්. පීි සන ම ත්මය පාශේ ශ ෙරත් රැසනවී් 

තිබ්බා. මම මිල්දෙ ම ත්මය පාට තො ිරදවා, "ශමය පාව ෝදන තපා. 

ශජයෂනපත්වය පට ශේදන" ිරය පලා. මම ිරදවා, "තයි, ඔබතුමාශේ 

තාත්තා බ්ඩකාරනාය පක ම ත්මය පා තක්ක විපක්ෂය ප පැත්තට 

ගිශේ  ඔබතුමාශේ තාත්තා බ්ඩකාරනාය පක ම ත්මය පා තක්ක 

විපක්ෂය ප පැත්තට ගිශේ- ඩී.තසන. ශසේනානාය පක ම ත්මය පා මැශරන 

ශක ට ඊළඟට ශජයෂනපත්වය ප තිබුශ්ඩ බ්ඩකාරනාය පක 

ම ත්මය පාට. නමුත්, තතුමාට අ මැතිකම ුන්දශ්ද නැ ැ. ඊට 

ප ළි්ද දඳපු කඩ්මේ ශසේනානාය පක ම ත්මය පාට තො ිලටපු 

ණ්ඩ කකාරවරය පා තම තනතුර ුන්දනා.  ක ිල්දො තමයි 

බ්ඩකාරනාය පක ම ත්මය පා ගිිල්ද විපක්ෂය ප පැත්ශත් වාි  වුශ්ඩ, 

ශසෞ්ය  ා පළාත් පාලන ිරය පන විෂය පය ප ශෙකම අය පත් තමතිකම 
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ොලා." ිරය පලා. තතුමා ය පනශක ට ඩී. . රාජපක්ෂ ම ත්මය පාත්   

පැත්තට ගිය පා. ශජයෂනපත්වය ප  ක තමයි.   ශජයෂනපත්වය පට තැන 

ශේදන තපාය පැ. මම ිරදවා, "ශජයෂනපත්වය ප ශෙනවා න්, ශ්ක 

ශේදන දිශ්දෂන ගුණවර්යන ම ත්මය පාට" ිරය පලා. අ ්දන, මම 

ිරදවා ෙ, නැේෙ ිරය පලා. ඔබතුමා ිරය ප්දන. ඔබතුමා ශමතැනදී 

ිරය ප්දන මම ිරදවා ෙ, නැේෙ ිරය පලා. ඔබතුමා ශක ්දෙ ශකළි්ද 

තිය පාශ න ිරය ප්දන මම ිරදශද නැේෙ ිරය පලා, ිරි ශසේන ම ත්මය පා 

ිලටපු ශ ෙර කාමශර් තතුශළේදී. මම කාා කරලා ිරදවා.  ැම 

රැසනවීමකදීම ිරදවා, ශමතුමාට ශේදන ිරය පලා. ශමතුමාට ුන්දනා 

න්, ශමතුමාට අත් ෙැකී් තිශබනවා ශ්ද. ශමතුමාට තශ ම තකක් 

නැ ැ ශ්ද. ශමතුමා ශබ රු ශ  ක ිරං ය පාශේ පුතා.   ණභාසය ප 

තිශබනවා. ශබ රු ශ  ක ිරං ය පාශේ තවත් මුණුබුශරක් ණ්ඩ කව 

පැත්ශත් ද්දනවා. මම කාා කරලා   ටික ිරදවා.  ැබැයි, ුන්දශ්ද 

නැ ැ. "නැ ැ, ශ්ක අශේ පවුශල් ප්ර නනය පක්" ිරදවා. ඔ්දන ෙැ්ද 

ණවා ශ්දෙ,  පවුශල් ප්ර නනය ප   වැශඩ් වැරුනණා ශ්දෙ  

ජී.තල්. පීි සන ම ත්මය පාශේ ශ ෙර තිබුණා රැසනවීමක්. තතුමා 

ඔය ප ද්දනවා දසනසර ා. ඕනෑ න් අ ්දන.   ශම කක්  ැනෙ  දින 

ස2 අ මැතිකම  ්දන. අකමැති ිරි ශසේන ම ත්මය පා, ශෙනවා 

අ මැතිකම. මමල් රාජපක්ෂ ම ත්මය පා නැිනටලා ිරදවා, " ්දන 

තපා" ිරය පලා. මමත් නැිනටලා ිරදවා, " ්දන තපා" ිරය පලා. 

අශනක් ඔක්ශකෝම ිරදවා, " ්දන" ිරය පලා.  , ජී.තල්. පීි සන 

ම ත්මය පාශේ ශ ෙරදී. මම ඕනෑ තර් ශමතුමාශේ ශ ෙර ගිිල්ද 

පැටිසන, ක ල  කාලා තිශබනවා. තත්ත.   ෙවසනවල අපට ය ප්දන 

තැනක් නැ ැ. ගිශේ තතුමාශේ ශ ෙරට තමයි. ඔ්දන ද්දනවා 

තතුමා; ඕනෑ න් අ  ්දන. තශ ේ ගිිලල්ලා තමයි අපි කෑශද. 

ඊට පසනශසේ ශම කක්ෙ ිරදශද  තතුමා ිරදවා, "නැ ැ, නැ ැ. 

අශනක් ඔක්ශකෝම කැමැතියි. මම අ මැතිකම අරශ න 

ශප්දවනවා" ිරය පලා. මම ිරදවා, "අපිත් තක්ක ද්දශ්ද ඔක්ශකෝම 

ස3යි.   මමත් තක්කම. මම අශනක් පැත්තට ගිශය ප ත් ස2ක් 

ශවනවා. ශක ශ  මෙ කර්දශ්ද" ිරය පලා. "නැ ැ, නැ ැ. මම ශ්ද 

 ක කරලා ශප්දව්දශ්ද" ිරය පලා තතුමා ිරදවා. සුප්රි් තසාවිශේ 

තී්දුනව ණවා, වැශඩ් වැරුනණා. ශමතැනදී ම්දත්රීවරු්ද     ත්තු, 

   ාලශ ෝ ටිය ප  ැම ොම වාශේ රූපවාිලනිශේ ශප්දවනවා. 

ශමතැන     ත්තු තක මුු  ශලෝකය පටම ශප්දවුවා.  සර් තක ගිය ප 

 වා, මිල්දොන්දෙ වැටුණු  වා,     ත්තු  වා ඔක්ශකෝම 

ශප්දවනවා, ලසජාශද බැ ැ. ිනි සන ට ක    ත්තු  වා, 

කාානාය පකතුමාශේ පුටුවට කරපු  වා, ඔක්ශකෝම ශප්දවනවා. 

ලසජාශද බැ ැ. තො මම ිරය පපු ශේ තහුවා න්  ක ශව්දශ්ද 

නැ ැ. මට ශ  ඳට අනාවැිර ිරය ප්දන පුු ව්ද. මම අවුරුුන 4දක් 

තිසනශසේ ශේ පාලනය ප කරන ශකශනක්. මම ශ්රී ලංකා නිෙ සන 

පක්ෂශේ  ප ළම දඳලා -තණ ශක ළ  ශ ේ දඳලා- ණපු ිනනිශ ක්. 

ශ  ඳට අනාවැිර ිරය ප්දන පුු ව්ද. බ්දුනල ගුණවර්යන ම ත්මය පා 

බලාශ න ිලටිය පා, මුෙල් තමතිකම  ්දන.  ක තමයි තත්ත. අපි 

විපක්ෂශේ ශල ිඳශේ දඳශ න ිරටි ශවලාශද ඔක්ශකෝම වාශේ 

ිරදවා, "බ්දුනල ඔය පා තමයි මුෙල් තමති" ිරය පලා. මම බ්දුනලට 

ිරදවා, "  ිරය පන  වාට ඔබතුමා ත ශේදන තපා. ඔබතුමාට මුෙල් 

තමතිකම ජීවිතය පට  ්බ ශව්දශ්ද නැ ැ   ක ය ප්දශ්ද රාජපක්ෂ 

ශකශනටට. රාජපක්ෂලාශ ්ද ශම ා, ඔබතුමාට ඕක  ්බ 

ශව්දශ්ද නැ ැ. ඔබතුමාට ඕනෑ න් ශවළඳ තමති වාශේ ක ටක් 

 ්බ ශවයි" ිරය පලා. ඊට පසනශසේ මිල්දෙ ම ත්මය පා ශ ෝමා ම 

රැසනවීශ්දී ිරදවා, "ටමාර ශවල් ම මාව ශබ්රා  ත්තා. මට 

දසනශසල්ලා ටමාර ශවල් ම ිරදවා, බ්දුනලට මුෙල් තමතිකම 

 ්බ ශව්දශ්ද නැ ැ ිරය පලා.  ක ිල්දො මම ශබ්රුණා" ිරය පලා. 

ශ් තත්ත. ශ් ශ  ල්ල්දශේ ඔක්ශක ශේම පැටිිරි ය ප මම ශ්ද 

ේදශ්ද.  

මමයි, දිශ්දෂන ගුණවර්යන ම ත්මය පායි, තව තක්ශකශනටයි  

තකතු ශවලා අපි දිශ්දෂන ගුණවර්යන ම ත්මය පාශේ ශ ෙරක 

රැසනවීමක් තිබ්බා. අශේ තසන.ති. දිසානාය පක ම ත්තය පාත්  කට ණවා. 

 , අපි පැරුනණු  ැටිශේම. තතැනදී ශම කක්ෙ වුශ්ඩ  අපි තු්ද 

 තර ශෙනා තකතු ශවලා ශ ට කරන වැක පිළිශවළ ො ත්තා. 

තශ ම ොශ න ඊළඟ ෙවශසේ බලනශක ට තසන.ති. ම ත්තය පා නැ ැ. 

තතුමා ගිිලල්ලා, ණ්ඩ කවට. තසන.ති. ම ත්තය පා ණ්ඩ කවට ගිිලල්ලා. 

තශ ම ශ්දෙ,  රු දිශ්දෂන ගුණවර්යන තමතිතුමනි  තසන.ති. 

ම ත්තය පා ගිිලල්ලා ණ්ඩ කවට. අපි තු්දශෙනා තක බලාශ න 

ද්දනවා, තසන.ති. තනකල්. දති්ද බල්දන, ශ් වාශේ ිනනිසනසුත් 

තක්ක ශ්ද අපි වැක කශළේ.   නිසා අපි ිරය ප්දශ්ද ශමතැනදී ශ  ඳ 

වැක පිළි ශවළක් තක්ක ය ප්දන ිරය පලා. අපි ශසල්ල් කර්දශ්ද 

අශේ ෙරුව්දශේ අනා තය ප තක්ක. ශ  ඳට මතක තිය පා  ්දන. 

ශමතැන ිරටින ඔක්ශකෝම කාා කර්දශ්ද, ජනාධිපති ශව්දන. 

ශ් කාා කරන ඔක්ශකෝම ජනාධිපතිලා. "සර් ශ ේල්" නිසා 

ඔක්ශකෝම ගිිලල්ලා ිරය පනවා, "මමයි ජනාධිපති" ිරය පලා. සජිත් 

ම ත්මය පා ිරදවාට කමක් නැ ැ. සජිත් ම ත්මය පාට වැි  

ශක ටසක් ද්දනවා ශ්ද. තත්තටම වැි  ශක ටසක් ද්දනවා.  

 ක නිසා තතුමා  තශ ම ිරදවාට ප්ර නනය පක් නැ ැ. ඔක්ශකෝම 

ජනාධිපතිලා. ජනාධිපතිලා ශව්දන දසනශසල්ලා ශ් ද්දන 

තක්ශකනා ප්දන  ්දනත් ඕනෑ.   විතරක් ශන ශවයි. ශ් 

ජනාධිපති ක්රමය ප තිබුශණ ත් අපි තවත් පිසනශසක්වෙ  

 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශබෝකර්දශ්ද  ශ් ජනාධිපති ක්රමය ප දදිි ය පට ය පන ශක ට ඊළඟට 

තව පිසනශසක්  

 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ණශව ත්    තන තක්ශකනාත් මුු  පවුලම වට කර  ත්ශත ත් 

ශම කක්ෙ කර්දශ්ද  තතශක ට ශම කක්ෙ ශ් රටට ශව්දශ්ද  

අපි අනා තය ප  ැන ිලත්දන ඕනෑ. අශේ ෙරුශවෝ  ැන ිලත්දන 

ඕනෑ.  

අපි තව අවුරුුන 1දක් දඳලා මැි ලා ය පයි. අශේ කාලය ප දවරයි. 

අපට ජනාධිපති ශව්දන ඕනෑත් නැ ැ;  අපට අ මැති ශව්දනත් 

ඕනෑ නැ ැ.  ශම්ඡමර කාලය පක් ශේ පාලනය ප කළ අපට ුතතුකමක් 

තිශබනවා,  අශේ  ෙරුශවෝ  ැන ිලත්දන; අශේ ෙරුව්දට ශ  ඳ 

මාර් ය පක්  ෙලා ශේදන. ශම්දන ශ්කයි ෙැ්ද අපි කළ ුතත්ශත්. 

අපි ඔක්ශකෝම ශ  ඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය පක්  ේදන ඕනෑ.  කී් 

ම ත්මය පා, ි සාඩ් බදිුතදී්ද ම ත්මය පා, අශේ ශෙමළ ස්දයානශේ 

ම්දත්රීවරු්ද ශ් ිරය පලු ශෙනා තකතු කරශ න අශේ රටට 

 ැළශපන වයවසනාාවක්  ේදන ඕනෑ. We all  are  Sri Lankans. 

අපි පිට ිනනිසනසු ශන ශවයි. අපි ිරං ල, මුසනමේ්, ශෙමළ, Sri 

Lankans. මට මතකයි ශ්ද, ඥානසාර  ාමුුනරුශවෝ අලුත් මට 

ගිිලල්ලා කරපු ශේවල්. ඕනෑන් මම    ැනත් ිරය ප්දන්. මම 

තමයි   ස්බ්දයශය ප්ද දසනශසල්ලාම ශප ලීිරය පට ගිශේ.  

අපි ිලත්දන ඕනෑ, we are Sri Lankans ිරය පලා. අශේ ෙරුශවෝ 

 ැන ශ්ද බල්දන ඕනෑ. දිශ්දෂන ගුණවර්යන ම ත්මය පා ෙැ්ද 

බල්දන ඕනෑ දිශ්දෂන ගුණවර්යන ම ත්මය පාශේ ෙරුශවෝ  ැන. අපි 

බල්දන ඕනෑ, අශේ ෙරුශවෝ  ැන. අපි  ැශමෝම ිරය පනවා න්, 

“මම ජනාධිපති” ිරය පලා, අපි ශක ශ  මෙ ේදශ්ද තව අවුරුේෙක් 

ය පන ශක ට අපි මැි ලා තිශය පයිෙ ිරය පලා  ශක ශරෝනා වසං තය පත්  

තක්ක අපි ජීවත් ශවලා දඳීවිෙ  අපි ේදශ්ද නැ ැ.  ක නිසා අශේ 

ුතතුකම අපි දෂනට කරමු. අපි ජාතික ප්රතිපත්තිය පක්  ෙමු. අපි 

ඔක්ශකෝම තකතු ශවමු. අු ර දිසානාය පක ම ත්මය පාලට 

තිශබ්දශ්ද ශ  ඳ පක්ෂය පක්. තය ප ෙැ්ද ත්දන ත්දනම වර්යනය ප 

ශවනවා.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමනි, කාලය ප අවස්ද. 

 
ගු කුමාර නවල්ගම මතතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශල ට vacuum තකක් තිශබනවා.   vacuum තක නිසා JVP 

තක දසනසර ට ය පනවා. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශ  ම සනතුතියි,  රු ම්දත්රීතුමා.   

 
ගු කුමාර නවල්ගම මතතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම තමු්දනා්දශසේට 

සනතුතිව්දත ශවනවා. තමු්දනා්දශසේශේයි, මශ යි ශ වල් තක 

ළඟ ශ්ද තිශබ්දශ්ද. ඕවා ශබ්රා  ්දන පුු ව්ද. ු වරතළිශේ 

ගිය පත් අපි ශේදනා තක ළඟ; ශක ළෙ ණවත් අපි ශේදනා තක ළඟ.  

අපි  ං ්දන ඕනෑ නැ ැ. [බායා ිරීමක්] ශමතුමාට ශන ශවයි, 

ශමතුමාශේ තාත්තාට තිබුශ්ඩ. ශමතුමාශේ තාත්තා, දිවං ත 

සරත්ම්ද්ර රාජකරුණා ම ත්මය පා. මශේ ශ  ඳ ය ප ු වා. මශේ 

තාත්තාශ ත් ශ  ඳ ය ප ු ශවක් තමයි රාජකරුණා ම ත්මය පා. 

ශමතුමා ශන ශවයි. ශමතුමා  ත්ත ශෙය පක් නැ ැ.  [බායා ිරීමක්]  
ඔද, තිශබන  වාත් නැතිකළා. සමාශව්දන, සමාශව්දන. ඔබතුමා 

කාානාය පක පුටුශද ශ්දෙ ද්දශ්ද. මට  ක අමතක වුණා ශ්ද. මට 

සමාශව්දන. ඔබතුමාටයි, මටයි  ු ශෙු ව ශබ්රා  ්දන පුු ව්ද. 

මම ිරය ප්දශ්ද, තමු්දනා්දශසේශේ තාත්තා ශ  ඳ මු සනසශය පක්; 

ශප ශළ ශද පය ප   ලා ිලටපු ශ  ඳ, රත්තර්ද මු සනසශය පක්. 

ඔබතුමාත්   වාශේම ශ  ඳයි. ඔබතුමාටත්  ශ  ඳ අනා තය පක් 

තිශබනවා. ඔබතුමා ය පන මාර් ය පත් ශ  ඳයි; ඔබතුමා ද්දන 

පැත්තත් ශ  ඳයි. මම න් ද්දශ්ද නරක පැත්ශත් ිරය පන 

කාරණය ප මම ිරය ප්දන ඕනෑ. මම වාශේ න්  ැශේදන තපා.  

[බායා ිරීමක්]  අල්ලපු ණසනවලට පැ්දනාට න් කමක් නැ ැ, 

මම වාශේ න්   ැශේදන තපා. මම ත්ඡමරයි ිරය ප්දශ්ද.  වා 

කර්දන පුු ව්ද තක්ශකනායි ද්දශ්ද.   ටමාර ශවල් ම. ශ්වා 

 ැම ිනනි ාටම කර්දන බැ ැ.   ැම ිනනි ාම කර්දන ගිය පාම,  ඊට 

පසනශසේ තන  ්දනවා. ශ්දෙ  [බායා ිරී්]  ඔබතුමා නරක වැක 

කර්දශ්ද නැ ැ.   නිසා ඔබතුමා භය ප ශව්දන තපා. මම ීමට වකා  

 රු සභාශද කාලය ප  ්දශ්ද නැ ැ. ිරය ප්දන න් ඕනෑ තර් 

ශේවල් තිශබනවා. නමුත්, ශවලාව නැ ැ.   

අෙ ිනනිසනසු ශ ණ දල්ලනවා. අපි ේදනවා ශ්ද, තො ි මඩ් ෙ 

ශස යිසාශේ අ්මා පාරට බැ ැලා  ැ ැු  ටිකටත් තක්ක අ සට 

අත් ශෙක දික් කරලා ශ ණ දල්ලුවා. අ්දතිමට ශම කෙ වුශ්ඩ   

වැශඩ් වැරුනණා ශ්ද. මිල්දොන්දෙ, ෙැ්දවත් යූි ය පා ටික ශේදන 

ශවයි. නැත්න්, ඔය පාටත් ෙරු පවුලක් ද්දනවා ශ්දෙ  අශේ 

ජනාධිපතිතුමාටත් මම ිරය පනවා, ඔබතුමාටත් ෙරු පවුලක් ද්දනවා 

ශ්දෙ  මුහුශේද තශතර ශ ණ වදි්දශ්ද නැ ැ ිරය ප්දශ්ද ශබ රු. 

නැත්න් ිරය පයි, මුහුශේද තශතර ගිය පාට පසනශසේ ශ ණ වදි්දශ්ද 

නැ ැ ිරය පලා.  ැබැයි, ලංකාශද ද්දනශක ට ශ ණ වදිනවා. 

ජනාධිපතිතුමනි, ශ් ිනනිසනසු අත් ශෙක තසනසලා, කෑ   ලා යූි ය පා 

දල්ලනවා. ෙැ්දවත්  යූි ය පා ටික ශේදන. ුන්දශ්ද නැත්න්, පාසනට 

ප්ර ාරශේ  ාපය ප පිටුපිර්ද තයි.  

සනතුතියි. 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ශප්රේමලාල් ජය පශසේකර ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  1දක 

කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[ූර.භා. 11.ස1] 

        
ගු නප්රේමලාල් ජයන ේකර මතතා 
(ைொண்புைிகு பிசரைலொல் ஜயசசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, 2ද22 අය ප වැය ප ශෙවන වර 

ිරය පවීශ් විවාෙශේ දී අෙ සන ප්රකා  ිරීමට අවසනාාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ණ්ඩ ක පක්ෂශේ ප්රයාන සංවියාය පකතුමාටත්,  

ඔබතුමාටත් මශේ ශ ෞරවනීය ප සනතුතිය ප පුෙ කරනවා. 

මම බ්දයනා ාර ත ශවලා ිරටිය පදී වුණත් 2ද2ද 

පාර්මේශ්්දතු මැතිවරණශය ප්ද මාව ජය පග්ර ණය ප කරව්දන 

රත්නපුර දිසන්රික්කශේ ජනතාව කටුතතු කළා.   ශවු ශව්ද 

රත්නපුර දිසන්රික් ජනතාවට මශේ ශ ෞරවනීය ප සනතුතිය ප  පුෙ කර 

ිරටිනවා. වසර තක මාරක පමණ කාලය පක ිරට බ්දයනා ාර ත 

ශවලා ිරටිින්ද, රත්නපුර දිසන්රික්කශේ ජනතාවට බ්දයනා ාරය ප 

තුළ දඳශ න ශ ෝ ශසේවය ප කර්දනට අවසනාාව ලැතිම මා ලෙ 

වි ාල භා යය පක් ශලස සලකනවා. ය ප  පාලන රජය ප කාලශේ 

අශප්ද ශේ පාලන ව ශය ප්ද පළි ත්තා. CID තක වාශේම 

ශප ලීිරශේ තතැ් නිලයාි ු ත් ස්බ්දය කරශ න, ශේ පාලන 

අධිකාි ශේ සම ර අය පශේ ශ වල්වල දඳලා තමයි සාක්ෂි  ැුනශද. 

ශන කරපු වැරදිවලට අපව ිරර ත කර්දන තො ය ප  පාලන 

ණ්ඩ කව කටුතතු කළා.  රු ටමාර ශවල් ම ිලටපු තමතිතුමාට 

මශේ ශ ෞරවය ප  ා සනතුතිය ප පුෙ කරනවා,    ැන මතක් ිරීම 

පිළිබඳව. ශම කෙ, මට අමතක ශවලා තිබුශ්ඩ.  

අපි ේදනවා තො ය ප  පාලන රජය ප පුුනමාකාර විධිය පට පළි ත්ත 

බව. තතුමා ිරදවා වාශේ, FCID තක වාශේ නිල ශන ලත් 

ක්ඩකාය ප් ශය ප ොශ න පටු ශේ පාලන අරමුණු දෂනට කර  ්දන 

කටුතතු කළා. තො විපක්ෂශේ ිරටි අශේ පාක්ෂිකය ප්දශ ්ද 

පළි ්දන විවිය ටම්දරණ දිය පත් කළා.   අය ප තශලස කටුතතු 

කශළේ, අශේ ශේ පාලන  මන නවත්ව්දන. සම ර අය ප ිලතුවා,   

නිසා අපි ශේ පාලන  මන නවතියි ිරය පලා. නමුත්, අෙ අපට 

සායාරණය පක් දෂනට ශවලා තිශබනවා.  

 රු ටමාර ශවල් ම ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමා ිරදවා, "ශ්වා 

වි නව  ක්තිය ප බලනවා.  ශෙවිශය පෝ තක ද්දනවා න්, ශෙවිශය පෝ 

බලනවා" ිරය පලා. මමත් ිරය පනවා,  ශන කරපු ශේවල් කළා ය පයි 

අපට ෙඬුව් දීපු අය පට කවො ශ ෝ ෙවසක  ාප වනවා  ිරය පලා. ශ් 

 ැන ශ  කක් ශේවල් කාා කර්දන තිබුණත්, කාලය ප සීිනත නිසා 

මම    ැන දීර්ඝව කාා කර්දන ය ප්දශ්ද නැ ැ. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම විශ ේෂශය ප්දම 

ශක ශරෝනා වසං තය ප  ැනත් සඳ ්ද කළ ුතතුයි. තය ප අශේ රශ  

විතරක්  තති වූ වසං තය පක් ශන ශවයි, ශ ෝලීය ප වසං තය පක්. 

ශක ශරෝනා වසං තය ප නිසා ශලෝකශේ අපට වකා දිුතණු 

රටවලටත් භය පානක දරණමකට මුහුණ ශේදන ිරේය වුණා.  

ශ් වසං තය ප නිසා ජීවිත ලක්ෂ  ණනක් අිලින වුණා. අපට 

වකා ණර්ිකක ව ශය ප්ද දිුතණු තශමි කාව, රුිරය පාව,   වාශේම 

ුතශරෝපීය ප රටවල මා ිලතන විධිය පට අෙටත් දිනකට ෙ සකට වැි  

සං්යාවක් ිනය ප ය පනවා. තවැනි තත්ත්වය පක් තුළ ශ් රශ  රාජය 

නාය පකය පා  ැටිය පට අති රු ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්,  රු 

මිල්දෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්රමු් රජය පත්, විශ ේෂශය ප්දම ශසෞ්ය 

අං , ශසෞ්ය තමතිතුමා තතුු  ශසෞ්ය කාර්ය ප ම්ඩකලය ප, 

 මුොපතිතුමා තතුු  ්රිවිය  මුොව, ශප ලීිරය ප ය පන ිරය පලුශෙනා 
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තකට තකතු ශවලා ශ් වැක පිළිශවළ  ි ය පට ්රිය පාත්මක කළ නිසා 

තමයි ශ් තත්ත්වය පට ශ් රශ  ශක විඩ් පාලනය ප කර්දන පුු ව්ද 

වුශ්ඩ. ශ් වනශක ට අශේ රශ  ප ශළ සනෙ සන  ණනක් ිනය ප 

ගිිලල්ලා තිශබනවා. ිනය ප ගිය ප සං්යාව අපට ඊට වකා අ ක කර 

 ්දන තිබුණා. නමුත්, තශ ම කර ්දන බැි  වුණු ප්රයාන ශ ේතුව 

ශම කක්ෙ  සමගි ජන බලශද ය පත්, ජනතා විමුක්ති ශපරමුණත් 

තකට තකතු ශවලා අෙ ශම කක්ෙ කර්දශ්ද   ැබැයි ශ් 

ශ  ල්ල්ද ශෙශ  ල්ලක් විධිය පට ය පනවා ිරය පා අපට ශපු ණාට, ශ් 

ශ  ල්ල්ද ය ප්දශ්ද ශවන ශවනම වුණාට අ්දතිශ්දී තතුශළේ 

සාක්ඡාා ය පනවා. රාජය ශන වන සංවියාන  වාට විය පේ කරනවා. 

 රු මිල්දෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමා ුතේයය ප අවස්ද කළ ෙවශසේ දඳලා 

තතුමාශ ්ද පළි  ්දන බලාශ න ද්දනවා. රජය ප තො ුතේයය ප 

අවස්ද කළ ශක්්දතිය පට අෙ විවිය රටවල් අපට විරුේයව කැරමේ 

  ්දන, ටම්දරණ ්රිය පාත්මක කර්දන බලාශ න ද්දනවා. 

 වාශේ පිළිල තමයි පසුගිය ප කාලශේ ්රිය පාත්මක ශවලා, 

ශක ශරෝනා වසං තය ප වයාේත ිරීම සඳ ා විවිය තේශඝෝෂණ 

මාලා තති කශළේ. ශජෝසේ සනටාමේ්ද, මිල්දෙ ජය පිරං , පුබුුන 

ජාශ  ක තතුු  ක්ඩකාය පමක් තකතු ශවලා තේශඝෝෂණ රැල්ලක් 

දිය පත් කළා.   තුළි්ද ශම කක්ෙ වුශ්ඩ  අශේ ශසෞ්ය අං  ිරදවා, 

ජනතාව තකතු කර්දන තපා, තෟන තුළි්ද නැවතත් ශක විඩ් 

රැල්ලක්, තශ ම නැත්න් ශක විඩ් ශප ටරු තති ශව්දන දක 

තිශබනවා ිරය පලා. නමුත්, තහුශද නැ ැ. ජනතාව තකතු කළා. ශ් 

ඊශේ-ශපශර්ොත් මා ෙැක්කා, ණශය පත් ෙැවැ්දත තේශඝෝෂණය පක් 

කළා.  , ශ  වී්දට ණෙශර්ට ශන ශවයි.  

ශ් රශ  ජනතාවට ෙරා  ්දන බැි  තරමට ශ් වනශක ට 

භා්ඩක ිනල අධිකයි ිරය පන තක අපිත් පිළි ්දනවා. ශම කෙ, ශ් 

අවසනාාශද ශ් රට ශල ට අර්බුෙය පකට මුහුණ දීලා තිශබ්දශ්ද. 

ශක  ශරෝනා වසං තය ප නිසා අෙ ශ් රශ  විතරක්  ශන ශවයි, මුු  

ශලෝකශේම ණර්ිකකය ප කකා වැටිලා. විශේ  විනිමය ප අිලින ශවලා. 

තව්ද අවසනාාවක අපට විතරක් ශන ශවයි,  ැම රටකටම දදිි ය පට 

ය ප්දන බැි  ශවලා තිශබනවා. ශ් වැක පිළිශවළ ්රිය පාත්මක 

කර්දන  රු ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් නැති වුණා න් 

ශම කක්ෙ ශව්දශ්ද  සමගි ජන බලශද ශේ ඔය ප ිරය පන නාය පකය පා 

තශ ම ශ් රට පාලනය ප කළා න්, අෙ ිනය ප ගිය ප සං්යාව 3ද,දදදට 

වකා වැි  ශවනවා. තශ ම න්, ශ් රට ණර්ිකක ව ශය ප්ද ීමට වකා 

වැශටනවා. ශ් රට පිසනස්ද ශක ටුවක් බවට පත් ශවනවා. අශේ 

රට විරුව්ද විශේ  විනිමය ප ශ  ය පලා රශ  ණර්ිකකය ප ශ  ක 

නඟ්දන කටුතතු කළා. විශේයය ප සංමාරකය ප්දශ ්ද තන ණොය පම 

නිසා රශ  ණර්ිකකය ප දිුතණු වුණා. අෙ   ිරය පල්ල නැවතිලා 

තිශබනවා. ශ් තත්ත්වය ප තුළ ශ් රට ෙැි  අර්බුෙය පක ද්දන 

අවසනාාවක තමයි තමු්දනා්දශසේලා ිරය ප්දශ්ද, "අරක කර්දන, 

ශ්ක කර්දන" ිරය පලා. නමුත්, තමු්දනා්දශසේලා බලය පට ණවත් 

අනිවාර්ය පශය ප්දම ශ් විධිය පට තමයි කටුතතු කර්දන ශව්දශ්ද 

ිරය පලා තමු්දනා්දශසේලාත් ේදනවා.   නිසා ශ් රජය ප 

අප සුතාවට පත් කර්දන, ශක ශරෝනා වයාේත ිරීශ් වැක 

පිළිශවළක් ්රිය පාත්මක කරශ න ය පනවා.   ශ් රට ශබ්රා  ත්, ශ් 

රශ  පැවැති ුතේයය ප ජය පග්ර ණය ප කරව්දන කැප වූ, ශකළි්ද තී්දුන 

 ත්  රු මිල්දෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ ශබෝර්ඩ් අල්ලාශ න 

පයි්ද   නවා. ශ්වා ම  අෂ්ක්ෂිත වැක. තමතිවරු්දට න් 

කමක් නැ ැ ිරය පමු.  රු මිල්දෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ, ණරක්ෂක 

ශල්ක්වරය පා  ැටිය පට   ශවලාශද කටුතතු කළ වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමාශේ ශබෝර්ඩ් අල්ලාශ න පයි්ද   නවා. තතශක ට 

සමගි ජන බලශද ශේ ම  ශල ට නාය පකය ප්ද ය පැයි ිරය පා  ්දනා 

ක ටිය ප ද්දනවා න් තතුම්දලාට ිරය ප්දන වටිනවා, ුතේයය ප 

අවස්ද කරපු නාය පකය පා  ැටිය පට තතුමාට ශමශ ම කර්දන ශ  ඳ 

නැ ැ ිරය පලා.   වාශේ ්රිය පා තුළි්ද තමු්දනා්දශසේලා  ැන 

ජනතාවට තවත් කලිරශරන තක විතරයි ශව්දශ්ද.  

අෙ ශ් ශක ශරෝනා වසං තය ප ස්බ්දයශය ප්ද තතුම්දලා   

ණකාරශය ප්ද කටුතතු කරනවා වාශේම මම මතක් කර්දන ඕනෑ, 

තො vaccines ස්බ්දයශය ප්ද තතුම්දලා ිරය පපු කාරණය පත්. අපට 

vaccines ශේ්දන සල්මේ නැ ැ ිරදවා. අපි vaccines ශ නැල්ලා 

  නශක ට ිරදවා, රට lock down කර්දශ්ද නැතුව  ි  ය ප්දශ්ද 

නැ ැ ිරය පලා. Lock down කළාට පසු ිරය පනවා, රට open 

කර්දන, නැත්න් ිනනිසු්දට ක්දන නැ ැ ිරය පලා. ශ් විධිය පට 

ශ් රට අරාජික කර්දන කටුතතු කර්දන තපා ිරය පලා විපක්ෂශේ 

තමු්දනා්දශසේලා ිරය පලුශෙනාශ ්ද මම දල්ලා ිරටිනවා. ශ් 

ශවලාශද අපි ඔක්ශක ම තකතු ශව්දන ඕනෑ. ශ් ශක ශරෝනා 

වසං තය ප අවස්ද වුණාට පසු අපි ශව්ද ශව්දව කටුතතු කරමු; 

පාර්මේශ්්දතුශද වාෙ විවාෙ කරමු. නැවත ශක ශරෝනා රැල්ලක් 

තති වුශණ ත්,  ්වල ද්දන අිලංසක ජනතාව තතුු  ශ් රශ  

සමසනත ජනතාවට තමයි  ශක්ද  ානි ශව්දශ්ද. තේශඝෝෂණ 

කර්දන තන ක්ඩකාය ප් මකබෑවුණත් අපට කමක් නැ ැ.  ැබැයි, 

  අය ප  ්වලට ගිය පාම    ්වල ද්දන වය පසක අය පශේ ජීවිත 

අවොන් තත්ත්වය පට පත් වන බව මම විශ ේෂශය ප්දම ිරය ප්දන 

ඕනෑ.   
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට තව විනාි ය පක කාලය පක් 

තිශබ්දශ්ද. 
 

ගු නප්රේමලාල් ජයන ේකර මතතා 
(ைொண்புைிகு பிசரைலொல் ஜயசசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මට අවසනාාවක් ලබා ශෙනවා 

න් තව ිරය ප්දන ශබ ශ ෝ කරුණු තිශබනවා. අපට කාා කර්දන 

ලැශබ්දශ්ද කලාතුරිර්ද. තම නිසා විනාි  1දක කාලය පක් 

ප්රමාණවත් නැ ැ.  රු ම්දත්රීතුම්දලාට නිය පම කර තිශබන 

කාලශය ප්ද මට විනාි  ිරිලපය පක් ශේදන පුු ව්ද න්,   

ස්බ්දයශය ප්ද මා සනතුතිව්දත ශවනවා.   

අපි ේදනවා, ශ් වසං ත තත්ත්වය ප නිසා රැිරය පා අිලින වූ අය ප 

වි ාල සං්යාවක් ද්දනවා ිරය පලා.   වාශේම පාසල් නැවත 

ණර්භ වුණා විතරයි.  

 රු ශරෝිලණී ටමාි  විශසරත්න ම්දත්රීතුිනය ප ිරදවා,  රු 

ම්දත්රීවරු්දට ලබා ශෙන මුෙල රුපිය පල් ලක්ෂ සදිර්ද වැි  කර 

තිශබනවා ිරය පලා, ශ් අය ප වැශය ප්ද.  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ඔබතුිනය ප 

   ැන සතුටු ශව්දන.   වාශේම පළාත් පාලන ශක  පාසය පක් 

සඳ ා සෑම ම්දත්රීවරය පටටම රුපිය පල් ලක්ෂ 4දක් ශෙනවා ිරදවා. 

 ක ශේදශ්ද ණ්ඩ ක පක්ෂය පට විතරක් ශන ශවයි.   මුෙල් 

තතුිනය පට තපා න්, මුෙල් අමාතයතුමාට අපි ශය පෝජනා කරනවා, 

ශරෝිලණී ටමාි  විශසරත්න ම්දත්රීතුිනය පශේ දල්ලීම අු ව කටුතතු 

කරින්ද විපක්ෂය පට ලබා ුන්ද මුෙල් කපා  ි ්දන ිරය පලා. තශසේ 

කපා  ැර තෟන මුෙල් ටිකත් අපට ලබා ශේදන ිරය පා අපිත් දල්ලීමක් 

කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, රත්නපුර දිසන්රික්කශේ 

ජනතාව  ැනත් මා වමනය පක් කාා කර්දන ඕනෑ. ශම කෙ, 

රත්නපුර දිසන්රික්කශේ ජනතාව අෙ ජීවත් ශව්දශ්ද මැණික් 

කර්මා්දතශය ප්ද. ශ් මැණික් කර්මා්දතශේ ය ප් ශක ටසක් 

වයාපාි කය ප්දට ගිය පාට අපට කමක් නැ ැ. අ ක  ණශ්ද    ්වල 

ද්දන අ ක ණොය ප්ලාභී පවුල්වල තක තරුණය පට  ශ ෝ ස්බ්දය 

කර ශ න නිය පාමක ක්රමය පක් ය පටශත් ශ ෝ    ැම ශකනටටම විිලදී 

ය පන වැක පිළිශවළක් ශ් ස්බ්දයශය ප්ද සකසන කර ුන්දශන ත් 

ශ  ඳයි.  ැබැයි, පි සර  ානි අවම වන විධිය පට කටුතතු කර්දන 

ඕනෑ. ශම කෙ, රශ  පි සර පේයතිය ප අෙ විනා  ශවින්ද ය පනවා. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශ  ම සනතුතියි,  රු ම්දත්රීතුමනි. 
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු නප්රේමලාල් ජයන ේකර මතතා 
(ைொண்புைிகு பிசரைலொல் ஜயசசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
මා ිලතනවා, ණ්ඩ ක පක්ෂශේ ම්දත්රීවරය පටශ ්ද මට  තව 

විනාි  ිරිලපය පක් ලබාශෙයි ිරය පලා. 
 

ගු නශයීයතාන් න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, තතුමාට තව ටික ශවලාවක් 

ලබාශේදන. 
 

ගු නප්රේමලාල් ජයන ේකර මතතා 
(ைொண்புைிகு பிசரைலொல் ஜயசசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
ශබ ශ  ම සනතුතියි. මම වැි  ශවලාවක්  ්දශ්ද නැ ැ.  

වයවසාය ප සංවර්යන වැක පිළිශවළ  ැනත් මම මතක් කර්දන 

ඕනෑ.  රු ශ  ා්ද ශසේමිරං  රාජය අමාතයතුමාශේ අමාතයාං ය ප 

ය පටශත් අෙ වි ාල කාර්ය ප භාරය පක් දෂනට කර්දන රුපිය පල් ිනමේය පන 

1ස,දදදක මුෙලක් ලබා දීලා තිශබනවා. ශක ශරෝනා වසං ත 

කාලශේදී ශ් රශ  ජනතාවට අව ය ණ ාර ්රවය තතුු  ිරය පලු 

ශේවල්  ්දන බැි  වූ අවසනාා ෙ තිබුණා. අෙ  ැම තැනම "Home 

Shop" වයාපෘතිය ප ණර්භ ිරීම තුළි්ද   අය පශේ ණර්ිකකය ප දිුතණු 

කර  ්දනත්, මුු  රශ ම   වැක පිළිශවළ ්රිය පාත්මක ිරීම තුළි්ද 

වයසනය පක් තති වූ අවසනාාවක ජනතාවට අව ය ප සුක් ලබා 

 ්දනත් පුු ව්දකම ලැශබනවා. 

අෙ  රු ශරෝිලණී ටමාි  විශසරත්න ම්දත්රීතුිනය ප තතුු  සම ර 

කිකකය ප්ද තහුවා, මාර්  ක්දනෙ ිරය පලා. මාර්  ිරශලෝීමටර 

ලක්ෂශේ ජාතික වැකසට න අෙ ්රිය පාත්මක ශවනවා. ශ් 

සංවර්යන වැක කටුතතු නවත්ව්දන බැ ැ. ශම කෙ, මාර්  

සංවර්යනය ප සඳ ා අපට විශේ  ණයාර ලැබුණා න්,   මුෙල් 

ශවනත් ශෙය පකට ශය ප මු කර්දන පුු ව්දකමක් නැ ැ. ශ් 

මුෙල්වමේ්ද මාර්  1,සදදක වැක අවස්ද කර තිශබනවා. තව මාර්  

 ණනාවක වැක කර්දනත් තිශබනවා. මාර්  වැක පිළිශවළ සඳ ා 

ශමවර අය ප වැශය ප්ද තවත් රුපිය පල් ිනමේය පන 2ද,දදදක් ලබා දීලා 

තිශබනවා. මාර්  පේයතිය ප, විුනමේය ප, ජලය ප ය පන ශ් ිරය පල්ල අං  

ස්ූරර්ණ වුශණ ත් තමයි,  ශ් තිශබන නිෂනපාෙන න රය පට 

ශ නැවිත්, න රය ප  ර ා  වා පිටරට ය පවා   තුළි්ද අපට විශේ  

විනිමය ප ලබා  ්දන පුු ව්ද ශව්දශ්ද. රටක් දිුතණු ශව්දන, 

 මක් දිුතණු ශව්දන අනිවාර්ය පශය ප්දම ශ් ප්රයාන කරුණු තුන 

මූමේක ශව්දන ඕනෑ. පාරවල්  ැුනශව ත්  වා තපා ිරය පනවා, 

 ේදශ්ද නැතුව තිබුශණ ත්  වා  ේදන ිරය පනවා. ශමවැනි 

ුනර්වල විපක්ෂය පක් මා ීමට කමේ්ද ෙැකලා නැ ැ. පටු ශේ පාලන 

වාිර බලාශප  ශර ත්තුශව්ද ශ් රට අරාජික කර්දන ඔබතුම්දලා 

කටුතතු කර්දන තපා, මැදි ත් ශව්දන තපා ිරය පා මා ශ් 

අවසනාාශදදී විශ ේෂශය ප්ද මතක් කරනවා.  

  විතරක් ශන ශවයි,  ැිඳනි මාතාව්දට මාස 1දක කාලය පක් 

සඳ ා  පමණයි ශපෝෂණ මල්ල ලබා ුන්දශ්ද. ශමවර අය ප වැශය ප්ද 

තම කාලය ප මාස 24ක් ෙක්වා දීර්ඝ කර තිශබනවා.  ැිඳනි මාතාවක් 

ශපෝෂයො උ ණ ාර ශදලක් ලබා  ැනීශම්ද ු වණැති බුේධිමත් 

ෙරුව්ද ශ් රශ  අනා තය පට ිඳිල කළ  ැිරයි.   නිසා ෙරුවා 

ප්රූ ත කළ පසු මාස  ණනක් ය පන කල් ශපෝෂණ මල්ල ලබා දීම 

තුළි්ද ඔවු්ද ශ  ඳි්ද ශපෝෂණය ප ශවනවා. තවැනි වැෙ ත් කාර්ය ප 

භාරය පක් ශ් අය ප වැය ප ශල්්නය ප තුළි්ද දෂනට කර තිශබනවා.   

වාශේම " ම සමඟ පිළිසඳර" වැකසට නටත් ශමවර අය ප වැශය ප්ද 

අතිවි ාල මුෙලක් ශව්ද කර තිශබනවා.  

රත්නපුර දිසන්රික්කශේ ජනතාවට දිසන්රික්කශය ප්ද පිට ශසේවය ප 

ිරීම අප සු වී තති අවසනාාවක මාර්  වයාපෘතිය ප සඳ ා අපට වැි  

මුෙලක් ශව්ද කර දීම ස්බ්දයශය ප්ද විශ ේෂශය ප්ද  රු 

අග්රාමාතයතුමාටත්,  රු ශජ ්දසනට්ද ප්රනා්දුන තමතිතුමාටත්,  රු 

නිමල් ලා්දසා රාජය තමතිතුමාටත් මා සනතුතිව්දත ශවනවා. 

තතුම්දලා ශ් කාර්ය ප භාරය ප දම ත් ස ශය පෝ ය පක් ලබා ශෙනවා.   

රට අරාජික ශවලා තිශබන ශම ශ  තක, රට ණර්ිකක ව ශය ප්ද 

කකා වැටිලා ශම ශ  තක ශ් රට ශ  ක  ්දන  අප ිරය පලුශෙනා 

තකතු ශව්දන ඕනෑ.  

  නිසා ශමවැනි ශවලාවක පාරට බැ ැලා තේශඝෝෂණ කරන 

තක ශන ශවයි, අශේ අ ක පා ක තිශබනවා න්  වා නිවැරදි කර 

 ැනීමට තපශෙසන ලබා දීමයි අප කළ ුතත්ශත්.   අු ව, ශ්  මන 

නිවැරදිව ය ප්දන ඔබ ිරය පලුශෙනාශේම ස ශය පෝ ය ප ලබා ශේදන 

ිරය පා දල්ලා ිරටිනවා.  රු ම්දත්රීතුමා ිරදවා වාශේම මට කළ 

අසායාරණය පට ශෙවිය ප්ද ව ්දශසේත්, වි නව  ක්තිය පත් කවො ශ ෝ 

පිළිතුරු ලබා ශෙයි ිරය පන තක මතක් කරින්ද ිරය පලුශෙනාටම සුබ 

අනා තය පක් ප්රාර්ානා කරින්ද, මා නි ව ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි,  මශේ ස්ූරර්ණ කාාවත් ශ් 

අවසනාාශදදී  වාගත* කරනවා 
 

ගු නිනයෝජ කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ලස්දත අලගිය පව්දන තමතිතුමා, ඔබතුමාට විනාි  1සක 

කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 12.දස] 

 

ගු ල න්ත අලගියවන්න මතතා ( මුපකාර න ේවා, 
අනළවි  ාංවර්ධාන තා පාරිනවෝගික ආරක්ෂණ  රාජ 
අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் சசமவகள், 

சந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்சவொர் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අය ප වැය ප ශෙවැනි වර ිරය පවීශ් 

විවාෙය පට ස භාගි වීමට ලැතිම  ැන මම දතාම සතුටු ශවනවා, 

2දද4 දඳ්ද සෑම වර්ෂය පකම. අවුරුුන 1දකට ණස්දන කාලය පක් මම 

අය ප වැය ප විවාෙවලට ස්බ්දය ශවලා තිශබනවා.   වාශේම ශ් 

පාර්මේශ්්දතු ස්ප්රොශේ දසශවනි සංවත්සරය ප දදිි  වර්ෂය පට ශය පදී 

තිශබනවා.  

අශේ රශ  දති ාසශේ දෙලා වර්තමානය ප ෙක්වාම ිරේය 

ශව්දශ්ද ණ්ඩ ක පක්ෂය ප අය ප වැය ප  ැන සුබවාදීව කාා ිරීම ස  

විපක්ෂය ප අය ප වැය ප  ැන අසුබවාදීව කාා ිරීමයි.  ක අපි 

ිරය පලුශෙනාම පිළි ත ුතතුව තිශබනවා. අෙ අපි ශෙශ  ල්ල 

ශෙපැත්තට ශවලා ිලටිය පාට, අපි විපක්ෂශේ ද්දනශක ට ණ්ඩ ක 

පක්ෂය ප දදිි පත් කරන අය ප වැය පට විරුේයව කාා කරනවා. අපි 

ණ්ඩ කවට ණවාම ණ්ඩ කව තුළ දඳශ න අය ප වැය පට පක්ෂව කාා 

කරනවා. නමුත් ෙැ්ද ශලෝකශේ දිුතණු රටවල විධිය පට නිවැරදි 

වීශ් අව යතාවක් අපට තිශබනවා. රටක් විධිය පට ිලතනවා න් 

අපි   අවශබෝයය ප ලබා  ත ුතතුයි. තශ ම ශන වුශණ ත් ශමිල 

අිලතකර ප්රතිලල ුකක්ති විඳි්දනට ශව්දශ්ද රටටත්, ජනතාවටත් 

ිරය පන තක අපි පිළි ත ුතතුයි.   

විශ ේෂශය ප්දම මම ශපෞේ මේකව ශමවර අය ප වැය ප සුබවාදී අය ප 

වැය පක්, ශ  ඳ අය ප වැය පක් ශලස ෙිරනවා. තම නිසා  රු 
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————————— 
*  පු නතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ජනාධිපතිතුමාටත්, මුෙල් අමාතයතුමාටත් මශේ සනතුතිය ප ස  

ශ ෞරවය ප පළ කරනවා, ශමම අභිශය පෝ  මැෙ, අප සුතා මැෙ 

සමාජශේ විවිය ශක ටසනවලට ශසේවා ලැශබන පි දි, වරප්රසාෙ 

ලැශබන පි දි ශ් අය ප වැය ප දදිි පත් ිරීම පිළිබඳව.  

මශේ රාජය අමාතයාං ය ප භාර  ත්තාට පසුව ෙැකපු ශෙය පක් මම 

මුමේ්දම සඳ ්ද කර්දනට ඕනෑ. කවුරු ශක ශ  ම ශම නවා 

ිරදවත්, අෙ සමුපකාර වයාපාරය ප මම ශපෞේ මේකව ෙිර්දශ්ද 

නිොශ න ද්දන ශය පෝයය පට විධිය පටයි. ශ්ශක් සාමාජිකශය පෝ ලක්ෂ 

9දක් විතර ද්දනවා.   වාශේම අෙත් වාර්ෂික පිි වැටුම සුපිි  

ශවශළඳ සැල් ජාලවලටත් වකා වැි යි,   ප්රමාණය ප ිඳමේය පන දසක් 

පමණ ශවනවා.   වාශේම ශ් වන විට ග්රාීමය ප බැංට ස  සමුපකාර 

වයාපාරය පට අය පත් බැංටවමේ්ද රුපිය පල් ිඳමේය පන දදදක් විතර ණය ප 

ලබා දීලා තිශබනවා.   අු ව ශ් වයාපාරය ප  ක්තිමත් ිරීම 

රජශේ ව කීමක් ස  ුතතුකමක් බව අපි අවශබෝය කර  ත ුතතුව 

තිශබනවා.  

ශ් අය ප වැය ප ශය පෝජනාවල තිශබනවා තැ්දපතුකරුව්දට 

අසායාරණය පක් ිරුන වූ සමුපකාර වයාපාරය ප සතු බැංට  ැන 

විමර් නය පක් කරලා, තැ්දපතුකරුව්දට ය ප් අසායාරණය පක් ිරුන වී 

තිශබනවා න් තය ප නිවැරදි ිරීශ් ව කීම රජය ප භාර  ්දනවා 

ිරය පලා.  ක දතාම ශ  ඳ ලලො උ ශය පෝජනාවක්. විශ ේෂශය ප්දම 

ශ ේවා ්ශකෝරළය ප  ත්තත්,  ්ප   ත්තත් ිරය පය පට 8දක්, 9දක් 

පමණ ශ් බැංට සාර්ාකව තම කටුතතු පවත්වාශ න ය පනවා.   

තක්කම, ිරය පය පට 1සක්, 2දක් බැංටවල පාලන අධිකාි ශේ ස  

පාලනශේ අක්රිනකතා, වංමා ස  දූෂණ  නිසා තැ්දපත්කරුව්ද 

අසායාරණය පට ලක් ශවලා තිශබනවා. 

 ්ප  දිසන්රික්කශේ සණස බැංට දදදක් විතර තිශබනවා. 

ශමයි්ද බැංට 3දක් විතර වි ාල ප්ර නනවලට මුහුණ පාලා 

තිශබනවා. ශ් බැංට 3ද නිසා අශනක් බැංට ප්දිරය ප  ණනම 

නරකයි ිරය පලා ිරය ප්දන පුු ව්දකමක් නැ ැ.   නිසා අර ශ  ඳට 

කරශ න ය පන බැංට ප්දිරය ප  ණනටත් අෙ ප්ර නනය පක් තති ශවලා 

තිශබනවා. අවිධිමත් ණකාරය පට කටුතතු කළ, දූෂණය ප, වංමාව  කළ 

බැංට  සුු  ප්රමාණය පක් නිසා අෙ සමසනත සමුපකාර වයාපාරශේම 

තැ්දපතුකරුව්ද,  ණුශෙු කරුව්ද ය ප් ය ප් ප්ර නනවලට මුහුණ 

පාලා තිශබනවා.   ප්ර නනස  ත බැංටවල තැ්දපතුකරුව්දට ය ප් 

අසායාරණය පක් ිරේය ශවලා තිශබනවා න්, තය ප නිවැරදි ිරීම 

සඳ ා රජය ප මැදි ත් ශවනවාය ප ිරය පන ශය පෝජනාව ශමවර අය ප වැය ප 

ශය පෝජනා තුළ තතුළත් වීම    ු ශෙු කරුව්දට වශේම සමසනත 

සමුපකාර වයාපාරය පට ලබා දීපු  ක්තිය පක් විධිය පටයි මා 

ශපෞේ මේකව ෙිර්දශ්ද.  

  වාශේම සෑම ග්රාම නිලයාි  වසමකම අ ක ණොය ප්ලාභි්දට 

ස න මල්ලක් ලබා දීම  ශවු ශව්ද  රුපිය පල් ිනමේය පන 3ද,දදදක 

මුෙලක් ශව්ද කරලා තිශබනවා.   වාශේම, "Home Shop" 

සංකල්පය ප ය පටශත් සෑම  මකම ශතෝරා  ත් කා්දතාවකට 

තම්දශේ නිවස තුළ කකය පක් දදි කර ැනීම ශවු ශව්ද තවත් 

රුපිය පල් ිනමේය පන 1ස,දදදක මුෙලක් ශව්ද කරලා තිශබනවා.  

පසුගිය ප ෙවසනවලත්, වර්තමානශේත් ජීවන විය පෙම වැි යි ිරය පන 

තක අපි පිළි ත ුතතුයි.  අපි  ක පිළි ්දන ඕනෑ. ජනතාවට 

ප්ර නනය පක් නැ ැ, ජනතාවට අ ක ිනලට බ ක තිශබනවා ිරය පන තැන 

අපි නැ ැ.   ප්ර නනය ප තිශබනවා. අෙ මුු  ශලෝකය පම  ත්තත් 

බල ක්තිය ප පිළිබඳ වි ාල ප්ර නනය පක් තිශබනවා.   ල් අඟුරු, ්නිජ 

ශතල්,  ෑසන ිනල අෙ ිරය පය පට තු්ද ාරිරය පය පිර්ද වැි  ශවලා 

තිශබනවා. බල ක්ති ිනල වැි  වුණාම ප්රවා නය ප විය පෙම වැි  

ශවනවා. කර්මා්දත ාලාවල නිෂනපාෙන පිි වැය ප වැි  ශවනවා. 

ශමම තත්ත්වය ප නිසා අෙ අශේ රටටත් බලපෑ් තති ශවලා 

තිශබනවා. අෙ නැද  ාසනතු ිරය පය පට 3දදිර්ද, 4දදිර්ද විතර වැි  

ශවලා තිශබනවා. අෙ නැද නිය පිනත පි දි දක ප සුක් ලබා  ැනීම 

පිළිබඳ ප්ර නනවලට මුහුණ පාලා තිශබනවා. තම නිසා තමයි පසුගිය ප 

කාලසීමාව තුළදී පාලන ිනශල්ද පාි ශභෝගික කටුතතු පිළිබඳ 

අධිකාි ය ප දවත් වුශ්ඩ. ිනල පාලනය ප ිරීශම්ද ශ ෝ ජනතාවට 

ස නය පක් ශේදන ඕනෑ ිරය පන අවංක ශ්ඡතනාව තුළ තමයි අපි 

කටුතතු කශළේ. නමුත් අපට  ක කර්දන බැි  වුණා. අපි  ක 

පිළි ්දන ඕනෑ. ජනතාව ශවු ශව්ද සේභාවශය ප්ද ය පමක් කර්දන 

ගිිල්ද  ක කර්දන බැි වුණාම, රජය ප  ත්ත තීරණය පක් නිසා   

මතම ද්දනවා ිරය පන තැන රජය ප විධිය පට අපි ිලටිශේ නැ ැ. අපි  

පාලන ිනශල්ද දවත් වුණා. ශම න ණකාරය පකට ශ ෝ 

පාි ශභෝගිකය පාට අසායාරණය පක් ිරේය ශවනවා න්,   සඳ ා 

රජය පට මැදි ත් වීමට දක තබාශ නයි අපි පාලන ිනල ිරය පන 

සංකල්පශය ප්ද අෙ දවත් ශවලා තිශබ්දශ්ද. අෙ අපි  ශක්ද 

සාර්ිකක ප්රතිලල ලබාශ න තිශබනවා. අපි සීනි සඳ ා පාලන 

ිනලක් පැශනදවා. ද්ද පසුව පාි ශභෝගික කටුතතු පිළිබඳ 

අධිකාි ය ප ශවශළඳ ශප ශළේ වැටලී් කළා. නමුත් අපි   පු  ැස  

තකට ශවශළඳ ශප ශළේ සීනි තිබුශ්ඩ නැ ැ.     පාලන ිනල නිසා 

සීනි ිරශලෝව රුපිය පල් ශෙිරය ප  ණ්දවලටත් සීනි ගිය පා.   වාශේම 

අපි ණනය පනය ප සීමා කරලා තිබුණා. ණනය පනය ප මේිලල් කරලා, 

පාලන ිනල දවත් කළාට  අෙ දිනශේදී ශක ටුව ශත   ශවළඳ 

ශප ශළේ සීනි ිරශලෝවක් රුපිය පල් 12සයි. නමුත් ිනල පාලනය ප 

කර්දන ගිිල්ද සීනි ිරශලෝව රුපිය පල් 21දට, රුපිය පල් 22දට            

ගිය පා.   පාලනය ප මේිලල් වුණා විතරයි, ණනය පනකරුව්ද 

තර කාි ත්වය පක් තති කරශ න   අය පශේ සීනි ටික විටණා  ්දන 

කටුතතු කරනවා. කමේ්ද   අය ප ණය පට ුන්දශ්ද නැ ැ. ශක ළෙ 

ණනය පනකරුව්ද ශත   ශවශළ්දේද පිටිපසනශස්ද ගිිල්ද ණය ප 

පෙනම මත   අය පට සීනි ලබා දීමට කටුතතු කරනවා.   නිසා අෙ 

ශවශළ්දේද අතර තර ය පක් තති ශවලා තිශබනවා.   නිසා පාලන 

ිනල දවත් ිරීශම්ද ශම නම ණකාරය පිර්දවත් පාි  ශභෝගිකය පාට 

අසායාරණය පක් ිරේය ශවලා නැ ැ ිරය පන තක මම ශ් අවසනාාශද 

විශ ේෂශය ප්ද සඳ ්ද කරනවා.  

අෙ  ෑසන ිලඟය පක් තිශබනවා. පාලන ිනල දවත් වුණාට පසනශසේ  

ිරශම්දති ිලඟය ප අෙ ක්රම ක්රමශය ප්ද අ ක ශවින්ද පවතිනවා. ශ් 

තිශබන තත්ත්වය ප තුළ  ැස  තකක් මින්ද ිනල පාලනය ප ිරීශ් 

කාර්ය ප භාරය ප කර්දන පුු ව්දකමක් නැති වුණත්, අපි ශ් ිරය පලු 

ශේවල් කර්දශ්ද පාි ශභෝගිකය පා ණරක්ෂා ිරීශ් ව කීම අපට 

තිශබන නිසායි.   

අෙ අපි ශ් ස න මල්ලක් ලබා ශේදශ්ද තයි   පාලන ිනල  

දවත්  වුණත්, ය ප්ිරිර ණකාරය පිර්ද ශවශළඳ ශප ශළේ  බ ක ිනල 

ද ළ ගිය පත්, සෑම ග්රාම ශසේවක වසමකම ජනතාවට මාසය පකට 

ශන ිනශල් ස න මල්ලක් ලබා දීම අශේ තක වැක පිළිශවළක්.  

භා්ඩක ිනල ද ළ ය පෑම නිසා ශ් රශ  ුනී  ුනේපත් ජනතාව මුහුණ 

පාන ප්ර නනවලට ය ප්ිරිර ණකාරය පක විසඳුමක් ශ්ශක්ද ලබා දී 

තිශබනවා.   සඳ ා වි ාල මුෙලක් ශව්ද කර තිශබනවා.   

වාශේම, අපි විවෘත කරන අලුත් කකය ප තුළි්ද බලාශප ශර ත්තු 

ශව්දශ්ද හුශෙක්ම ශ් ස න මල්ල ලබාදීම තතුු  අතයව ය 

භා්ඩක අ ක ිනලකට ලබාදීමයි. ශ් ශවු ශව්ද අපි තක නිය පාමක 

වයාපෘතිය පක්  ණර්භ කළා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රාජය තමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි ය පක කාලය පක් 

තිශබනවා. 

 
ගු ල න්ත අලගියවන්න මතතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මට තව විනාි  ිරිලපය පක් ලබා ශේදන, මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුමනි.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

තම වයාපෘතිය ප දතා සාර්ාකයි.   අු ව අපි ශ් විවෘත කරන 

1ද,දදදකට ණස්දන නව කක ජාලය ප තුළි්ද  ් ම ටශම්ද ස න 

ිනලට බ ක ලබාදීමට කටුතතු කරනවා වාශේම, ුනේපත් අය පට 

ශන ිනශල් ණ ාර මල්ලක්  ලබාදීශ් වැක පිළිශවළත් ශ් අය ප වැය ප 

ශය පෝජනා තුළ තිශබනවා. තම නිසා තමයි මම මුමේ්දම සඳ ්ද 

කශළේ අය ප වැය ප පිළිබඳව අපට සුබවාදීව කාා කර්දන පුු ව්ද 

ිරය පලා.  

සමසනත පාසල් පේයතිය පට ශත රතුරු තාක්ෂණය ප ස්බ්දය 

අ්දතර්ජාල ප සුක් ලබාදීමත් දතාම ශ  ඳ ශය පෝජනාවක්.   

වාශේම, තමයි සං්යාත  ශව්දශේිර ිරීම. අෙ සං්යාත අයිති 

ජනතාවට. අෙ අශේ රශ  මායය ණය පතන තුළි්ද වි ාල ශසේවය පක් 

ිරේය ශවනවා. මම ජනමායය නිශය පෝජය අමාතයවරය පා ව ශය ප්ද  

ද්දනශක ට මට මතකයි, ිරය පලු රාජය මායය තතුු  ශපෞේ මේක 

මායය   ශවලාශද ශකංගු මර්ෙනය ප ශවු ශව්ද සතිය පක කාලය පක් 

ශන ිනශල් ිරය ප ස ශය පෝ ය ප ලබා ුන්ද බව. අපි  කට මුහුණ ුන්දනා. 

තශ ම වුණත්, අෙ ශ් සං්යාත ශව්දශේිර ිරීශ් ක්රමය ප තුළි්ද 

රටට, ජනතාවට අයිති   සං්යාත සඳ ා සායාරණය පක් දටු 

ශවනවාය ප ිරය පා ිරය ප්දන පුු ව්ද. අෙ මායය ණය පතනය පක් පට්ද 

 ත්තාම,   මායය ණය පතනය ප ප්රිරේය වුණාට පසනශසේ   මායය 

ණය පතනශේ වටිනාකම රුපිය පල් ිඳමේය පන 1සක්, 2දක් බවට පත් 

ශවනවා.   සං්යාත අයිති ජනතාවට.   සං්යාතවලට   මායය 

ණය පතනවමේ්ද ත්ඡමර ශ වීමක් කර්දශ්ද නැ ැ. තම නිසා ශ් 

සං්යාත ශව්දශේිර ිරීශ් වැක පිළිශවළ දතා ලලො උ වැක 

පිළිශවළක් විධිය පටයි අපි ෙිර්දශ්ද.   වාශේම, පාි ශභෝගික 

කටුතතු පිළිබඳ අධිකාි ය ප අයිති අමාතයාං ය ප විධිය පට මා සඳ ්ද 

කර්දන ඕනෑ, අෙ රාජය ණය පතනවල කාර්ය ප සායනය ප පිළිබඳව. 

[බායා ිරීමක්] 
 

ගු කුමාර නවල්ගම මතතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 රු රාජය තමතිතුමනි, ඔබතුම්දලා ශ් ශ ශනන සංකල්පය ප 

අලුත් සංකල්පය පක් ශන ශවයි. ශ්ක ම්දද්රිකා මැතිනිය පශේ  

ණ්ඩ කශවත් තිබුණා. ඔබතුමාට මතක තති, franchise shops.  ැම 

 මකටම සමුපකාරශය ප්ද franchise shop තකක් ුන්දනා.  කම 

තමයි ෙැ්ද ඔය ප ශේ්දශ්ද.   
 

ගු ල න්ත අලගියවන්න මතතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

නැ ැ ම්ද්රිතුමා. අපි    ැන ශවනමම කාා කරමු. 

සමුපකාරශය ප්ද franchises ුන්දශ්ද නැ ැ. සශත ශස්ද franchises 

ුන්දශ්ද ිරංසනමේ ීම. වික්රමරත්න ිලටපු තමතිතුමා.[බායා ිරීමක්] 
කමක් නැ ැ.  ක ශ  ඳයි ශ්ද. [බායා ිරීමක්] ශ  ඳ ශේ කරන 

තක ශ  ඳයි ශ්ද. [බායා ිරීමක්] ශ  ඳ ශේ කරන තක ශ  ඳයි 

ශ්ද. [බායා ිරීමක්]   රු ම්දත්රීතුමා. [බායා ිරීමක්]  ි   ි . 

 ක ඔබතුමාශේ මතය ප ශ්ද.  රු ම්දත්රීතුමනි, අපි කවුරු ශ ෝ 

ශ  ඳ ශෙය පක් කරනවා න්  ක ශ  ඳයි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රාජය තමතිතුමනි,  ෙැ්ද කාාව අවස්ද කර්දන. 
 

ගු ල න්ත අලගියවන්න මතතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මට තව විනාි  ශෙකක කාලය පක් ලබා ශේදන, මූලාසනාරූඪ  

 රු ම්දත්රීතුමනි.   රු ටමාර  ශවල් ම ම්දත්රීතුමා මශේ ශවලාව 

 ත්තා.  

පාර්මේශ්්දතුශද කවුරු ශ ෝ මතය පක් දදිි පත් කශළ ත්, 

තහු්ක්ද දීමට පුරුේෙක් තති කර  ැනීම තමයි, 

විනය ප රුකභාවය ප.  ක නිසා අපි තහු්ක්ද ශේදන ඕනෑ. අපි  

සුබවාදී ෙත්ත ිරය පනශක ට අ ශ න ද්දන  බැි  න්,   ක ශ  ඳ 

ශෙය පක් ශන ශවයි.  රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමා කාා කරනශක ට 

අපි අ ශ න ිලටිය පා.   

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, රාජය ණය පතනවල 

කාර්ය පක්ෂමතාව පිළිබඳව කාා ිරීශ්දී, අපි අය ප වැශය ප්ද  වාට 

මුෙල් ශව්ද කළත්,     ණය පතනවමේ්ද තම ව කීම දටු ශවනවාෙ 

ිරය පන තක පිළිබඳව මැනීමක් ිරේය ශව්දශ්ද නැ ැ.   

අවසාන ව ශය ප්ද මම ශ් කාරණය ප ිරය ප්දන ඕනෑ. අෙ ශ් 

තිශබන තත්ත්වය පත් තක්ක බැලුවාම, අපි ශමවර සාර්ාක අය ප 

වැය පක් දදිි පත් කර තිශබන බව ිරය ප්දන පුු ව්ද. ශමම අය ප වැය ප 

තුළි්ද අශේ අමාතයාං වලට පැවී තිශබන කාර්ය ප භාරය ප, ව කීම 

අපි අවංකව, දලක්ක ස  තව දටු කරනවා ිරය පන කාරණය ප 

මතක් කරින්ද මා නි ව ශවනවා. 

සනතුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු නිශරෝෂ්ද ශපශර්රා ම්දත්රීතුමා.  රු ම්දත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාි  ෙ සය පක කාලය පක්  තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 12.2ද] 
 

ගු නිනරෝෂන් නපනර්රා මතතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශමවර අය ප වැශය ප්ද ශ් රශ  

ජනතාව ස න ස  ඔවු්දශේ ප්ර නනවලට විසඳු් බලාශප ශර ත්තු 

වුණා. නමුත්  රු මුෙල් තමතිතුමා දදිි පත් කළ අය ප වැශය ප්ද ශ් 

රජය ප නැවත ශ ේල් ිරය පා ඔේපු ශවලා  මාරයි. අපි    ැන ශමතැන 

කාා කර්දන ඕනෑ නැ ැ. පාරට ගිිලල්ලා කාා කළාම, නැත්න් 

 ෑසන ශපෝමේමට ගිිලල්ලා කාා කළාම, තශ ම නැත්න් 

supermarket තකට ගිිලල්ලා කාා කළාම ජනතාව ශ  ඳට ිරය පා 

ශෙයි, ශ් අය ප වැශය ප්ද   ශ  ල්ල්දට ලැබුශ්ඩ ශම නවාෙ ිරය පලා. 

බල්දන, ශ් රජය ප ශ් රශ  අර්බුෙ  ණනාවක් නිර්මාණය ප 

කර තිශබනවා. පළමුවැ්දන, ජීවන විය පෙශ් අර්බුෙය ප. අශේ  රු 

රාජය තමතිතුමාත් පිළි ත් පි දි ස ල්, තළවලු,  ෑසන, ිරශම්දති 

ිරය පන ශ් ිරය පලු ශේකම ිනල පාලනය ප කර්දන ය පෑම තුළි්ද 

 වාශේ ිනල ජනතාවශේ ඔු  තකට කකා වැීම තිශබනවා.  ැස  

පිට  ැස   ැහුවා. නමුත්    ැස  reverse කර්දන ිරේය වුණා. 

 ාල් ශමෝල්වලට පැ්දනා; කකවලට පැ්දනා. නමුත්   ිරිරවිර්ද 

ජනතාවට ස නය පක්  ්බ වුශ්ඩ නැ ැ. ශවශළ්දශෙෝ ිලතුමශත් 

භා්ඩක ිනල තීරණය ප කර්දන පට්ද  ත්තා. අවසානශේ අෙ 

වනවිට මැශර්දශ්ද නැතුව ජීවත් ශව්දශ්ද ශක ශ  මෙ, ිරය පන 

තක  ැන ජනතාවට ිලත්දන ශවලා තිශබනවා. නමුත් අපි ෙැක්ශක් 

නැ ැ, ශ් අය ප වැශය ප්ද ශ් ප්ර නනවලට, ශ් ජීවන විය පෙශ් 

ප්ර නනවලට තත්තර තිශබන බවක්.  

ඊළඟට, ශප ශ  ර අර්බුෙය පක් නිර්මාණය ප කරලා ශ  විය පාට 

 ැහුවා. අෙ වනවිට චීන අූ චි නැවක් ශ් රට වටා කැ රශකනවා. 

අෙ ශ් රජය ප ශම නවා කර ්දනෙ, ශ්ක පාලනය ප කර්දශ්ද 

ශක ශ  මෙ ිරය පා තීරණය ප කර්දන ශක ්දෙක් නැතුවයි ද්දශ්ද. 

අෙ අසනවැ්දන වැීම තිශබ්දශ්ද. දදිි ශේදී සා තය පක් නිර්මාණය ප 

ශවනවා. ශ් අය ප වැශය ප්ද ශ්වාට විසඳු් ශ  ය ප්දන මුෙල් 

තමතිතුමාට බැි  ශවලා තිශබනවා.  
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ඊළඟට, "X-Press Pearl" ශනෞකාශද අර්බුෙශය ප්ද ධීවරය පාට 

 ැහුවා. විශ ේෂශය ප්දම පුත්තලම දිසන්රික්කශේ තශ ම ව්දදි ලබා 

දිය ප ුතතු ධීවරය ප්දට තවම ව්දදි ලබා දීලා නැ ැ. "X-Press Pearl" 

ශනෞකාශද අර්බුෙය ප නිසා ධීවර කර්මා්දතශේ ශය පශෙන පර්පරා 

 ණනාවකට මත්සය අසනවැ්දන ශනළා  ැනීමට ශන  ැිර වන 

අුති ්ද   ානි වීම නිසා තවත් අර්බුෙය පක් නිර්මාණය ප වුණා. තම 

ශනෞකාශද සු්දබු්ද අයි්ද කර්දශ්ද ශක ශ  මෙ,   ධීවරයි්දට 

 ි  ව්දදිය පක් ශේදශ්ද ශක ශ  මෙ ිරය පා කටුතතු ිරීමට ශ් අය ප 

වැය ප අශප ශ  සත් ශවලා තිශබනවා. 

ඊළඟට බල්දන, බල ක්ති අර්බුෙය ප. අෙ ජනතාව  ෑසන 

ිරමේ්දකර අරශ න ගිිලල්ලා ශපෝමේශ් ද්දන ඕනෑ. ශම කෙ, 

ශක ශ ේවත්  ෑසන නැ ැ.   වාශේම තවත් අර්බුෙය පක් නිර්මාණය ප 

ශවලා තිශබනවා.   තමයි ශතල් අර්බුෙය ප. සපු සනක්දෙ ශතල් 

පිි ප ුනව වසා තැතිශම්ද අෙ ද්දයන ිලඟය පක් නිර්මාණය ප කරලා. 

වැසනස අ ක වුශණ ත්, දදිි ශේදී විුනමේබල අර්බුෙය පටත්  තති ශවයි.   

  වාශේම විුනමේබල ම්ඩකලය ප තතුළත අෙ වනවිට වර්ජනය ප කරන 

තත්ත්වය පක් මතු වී තිශබනවා. New Fortress Energy සමා මත් 

තක්ක මුෙල් තමතිතුමා ිලතුමශත් ගිවිසුමක් අත්ස්ද ිරීම නිසා 

රජය ප තතුළත අර්බුෙය පක් නිර්මාණය ප කරශ න,   විුනමේ අර්බුෙය ප 

තුළි්ද අෙ වනවිට ණර්ිකක අර්බුෙය පකටත් පාර කපා තිශබනවා. 

අෙ ශ් රට තුළ මූලය අර්බුෙය පක් නිර්මාණය ප කර තිශබනවා. 

පසුගිය ප රජය ප තශමි කාු  ශක ලර් ිඳමේය පන ද.2ක සංචිත දතුරු කර 

ගිශේ. නමුත් අෙ තම සංචිත ප්රමාණය ප තශමි කාු  ශක ලර් ිඳමේය පන 

2.2ක් ෙක්වා අ ක ශවලා තිශබනවා. දදිි  මාස 12දී තශමි කාු  

ශක ලර් ිඳමේය පන  තක ණය ප ශ ව්දන අපට ිරේය ශවනවා. නමුත් 

ෙැ්ද වනවිට විශේයය ප රටවල් අපට ණය ප ශෙනවාෙ  අපිට විශේ  

බැංටවමේ්ද, IMF තශක්ද ණය ප ශෙනවාෙ ිරය පන කාරණය ප 

ස්බ්දයශය ප්ද වි ාල අර්බුෙය පක් පැන නැඟී තිශබනවා.   

ශක ශ ්දවත් අෙ වනවිට අපට ණය පක්  ්දන බැි  විධිය පට රශ  

මූලය අර්බුෙය ප ඔ ක ුනවා තිශබනවා. අපි ශක ්ඡමර වැටිලාෙ 

ිරදශව ත්, බංේලාශේ ශය ප්ද පවා ණය ප අරශ න, 

බංේලාශේ ශය පු ත් ිලඟා කන තත්ත්වය පට අපට වැශට්දන ිරේය 

වුණා. ශ්ේණි ත ිරී්වමේ්ද පවා අශේ රට ප ත වැීම තිශබනවා. 

Moody's, Fitch වැනි ණය පතන "ශ් රශ  මූලය විනය පක් නැ ැ. 

ශ් රජශේ මූලය ණොමය පක් නැ ැ" ිරය පා තක්ශසේරු කර,   

ශ්ේණි ත ිරී්වලදී අශේ රට ප ළට ෙමා තිශබනවා. අපි ද්දශ්ද 

බංශක ශල ත්භාවය පට ඔ්දන ශම්දන. අෙ මූලය අර්බුෙය ප, ණර්ිකක 

අර්බුෙය පක් බවට පි වර්තනය ප ශවලා,   ණර්ිකක අර්බුෙය ප 

බංශක ශල ත්භාවය ප කරා  ශ න ය පන ුත ය පක තමයි අෙ අපි ශ් අය ප 

වැශය ප්ද  කට ය ප්ිරිර ස නය පක්, විසඳුමක් බලාශප ශර ත්තු 

වුශ්ඩ. නමුත් අය ප වැශය ප්ද  කට විසඳුමක් ලැශබනවා අපි ෙැක්ශක් 

නැ ැ. විසඳුමක් ලබා ශෙනවා ශවු වට අශේ බැංට පේයතිය පට 

තවත් බර පටවලා, බැංට පේයතිය ප අනතුශර් ශ ළ්දන අෙ ශ් අය ප 

වැය ප තුළි්ද මුෙල් තමතිතුමා ස  රජය ප කටුතතු කර තිශබනවා.  

අෙ ලංකා බැංටව, ම ජන බැංටව තතුු  අනිටත් බැංට වි ාල 

පීකනය පක ද්දනවා. අෙ ශක ලර් අර්බුෙය ප ශ් බැංටවලට වි ාල 

ව ශය ප්ද බලපා තිශබනවා.   මදිවාට ශ් අය ප වැශය ප්ද   

බැංටවලට තවත් බුන   ලා, VAT තකත් වැි  කරලා,   තුළි්ද 

බැංටවමේ්ද ණය ප  ්දන අය පට, බැංටවල පාි ශභෝගිකය ප්දට, ශ් 

රශ  සමසනත ජනතාවට තවත් බර පටවා තිශබනවා. අපි ෙිරනවා, 

ශ් අය ප වැය ප තුළි්ද විශ ේෂශය ප්දම පාරවල්  ැදීමට තමයි ශය පෝජනා 

කර තිශබ්දශ්ද ිරය පන කාරණය ප. 2ද1සට ශපර ණය ප ශය ප ෙවා, 

ණොය ප් නැති වයාපාර පට්ද ශ න, තසනතශ්්දතු ශෙගුණ ශතගුණ 

ශන ශවයි සම ර විට විිර ගුණය පිර්ද වැි  කරලා කටුතතු කළා.   

ණය ප අර්බුෙය ප තමයි අෙ අශේ කටල් ශෙක ළඟට තවිල්ලා 

තිශබ්දශ්ද. තම්දශේ ම්දත්රීවරු්දට සල්මේ දීශම්ද පමණක් ශ් 

අර්බුෙ විසඳ්දන පුු ව්ද ිරය පා මුෙල් තමතිතුමා ිලතනවා න්  ක 

මම ිලත්දශ්ද ිරිලනය පක් පමණයි. රජය ප නිර්මාණය ප කළ ශ් 

අර්බුෙවලට විසඳු් නැතිව  ම්ද කරන රටක් බවට ශ් අය ප 

වැශය ප්ද පසනශසේ අශේ රට පත් වනවා. 

  තක්කම මතක තිය පා  ්දන, ශ් අර්බුෙ දිගි්ද දි ටම ත්දශ්ද 

පාසනට ප්ර ාරශේ සාපය ප නිසායි. පාසනට ප්ර ාරය පට සායාරණය පක් දටු 

කර්දශ්ද නැතිව ශ් රජය පට අනා තශේ  මනක් නැති බව 

ශ  ඳට මතක තිය පා  ්දන. ෙැ්ද ස රා්දලා ශවු වට, නැත්න් 

රසනතවාදී්ද ශවු වට   ිරි ල්  ාිනණී පිය පතුම්දලා වැනි අය ප පසුපස 

 ො ය පනවා. ත්දව ්දශසේලා CID තකට කැඳවනවා. ශබෝ්බ 

 ැහුශද  ි ය පට ශ් රශ  කශතෝමේක සභාව, නැත්න් කශතෝමේක 

පිය පතුම්දලා වාශේ තමයි අෙ රජය ප  ැිරශර්දශ්ද. ශ් ය පන විධිය පට 

කාදිනල් ිලිනපාණ්දවත් අත්අකංගුවට අරශ න දදිි ශේදී ප්ර නන 

ිරීමට ය පයිෙ ිරය පා අපට ශල ට සැකය පක් තිශබනවා.  

නමුත් මතක තිය පා  ්දන, ශ් රශ   කශතෝමේකය ප්දට   ලා, 

කශතෝමේකය ප්ද චූදිතය ප්ද කර, කශතෝමේකය ප්ද පසුපස තළවලා ශ් 

ප්ර නනය ප කවොවත් විසඳ්දන බැ ැ. ශෙවිය ප්ද ව ්දශසේශ ්ද 

අනිවාර්ය පශය ප්ද   ප්ර ාරය ප ිරුන කරපු ිරය පලු ශෙනාටම ෙඬුව් 

ලැශබනවා.   තක්කම ශ් රට නැවත ශෙවිය ප්ද ව ්දශසේශේ 

ණයර්වාෙය ප ලබන රටක්  ැටිය පට දදිි ය පට ය ප්දන ඕනෑ න් 

අනිවාර්ය පශය ප්දම ශ් ප්ර නනය ප විසඳ්දන ඕනෑ ිරය පන මතශේ අපි 

ද්දනවා ිරය පන කාරණය පත් ශ් අවසනාාශදදී මම මතක් කර්දන 

කැමැතියි.  

අපි පිළි ්දනවා, ශක ශරෝනා අර්බුෙය ප ශ ෝලීය ප අර්බුෙය පක් බව. 

නමුත්   ශ ෝලීය ප අර්බුෙය ප ශ් රශ  ීමටත් වකා ශ  ඳට 

කළමනාකරණය ප කළා න් 14,දදදකට වකා නැති වුණු ජීවිත 

ශබ්රා  ්දන තිබුණා. මතක තිය පා  ්දන, තො ත්දනත ශවු වට 

පැණිය ප තමයි දදිි ය පට ෙැ්ශ්; මු ටිය ප තමයි දදිි ය පට ෙැ්ශ්. 

ශ්වා දදිි ය පට ෙමා අශේ රශ  වටිනා ජීවිත නැති කර  ත්තා.  

විශ ේෂශය ප්ද අපි මතක් කර්දන ඕනෑ, අශේ රශ  ප්රිරේය මි ත 

-සුනිල් ශපශර්රා, මං ල සමරවීර, ිරලී ම ාරාජා වැනි අය ප- පවා 

ශ් ශක ශරෝනා වසං තය ප නිසා අපට අිලින වුණු බව.  ශක ශරෝනා 

වසං තය ප -  අනතුර- තවම තිශබන ශවලාශද රජය ප ශම නවාෙ ශ් 

අය ප වැශය ප්ද කර්දශ්ද  ශසෞ්ය අමාතයාං ශේ ප්රතිපාෙන 

කපනවා. දදිි  ශේදී තව රැල්ලක්, නව ප්රශයෙය පක් ශ ෝලීය ප 

ව ශය ප්ද පැතිරුශණ ත්  කට මුහුණ ශේදන තිශබන  ූ ොනම, 

 කට මුහුණ ශේදන තිශබන  ක්තිය ප නැති කර්දන  අෙ ශ් රජය ප 

කටුතතු කර තිශබනවා ිරය පලා ශ් අය ප වැශය ප්ද ඔේපු ශවනවා.    

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! The Sitting is suspended for lunch till 
1.00 p.m.  

 
රැ නවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ. වා. 

1.00  නැවත පවත්වන ලී. 
அதன்படி, அைர்வு பி. ப. 1.00 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று.  

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed.  

 

 තකාර මත නල්කම් 
(உதவிச்  தசயலொளர்  நொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 
කරුණාකර, කවුරු්ද ශ ෝ  රු ම්දත්රීවරශය පක් මූලාසනය ප 

සඳ ා  රු ම්දත්රීවරශය පටශේ නමක් ශය පෝජනා කර්දන. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු  රත් න ොන්න ේකා මතතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்சசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

" රු ිරංසන ශනල්ස්ද ම්දත්රීතුමා ෙැ්ද මූලාසනය ප  ත      

ුතතුය ප" යි මා ශය පෝජනා කරනවා. 
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු නිනරෝෂන් නපනර්රා මතතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
 

විසින්  නථිර කරන ලී. 
ஆசைொதித்தொர். 
Seconded. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්,  වා  ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු කිාං න නනල් න් මතතා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்படி, ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 
 Whereupon THE HON. KINS NELSON took the Chair. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු නිශරෝෂ්ද ශපශර්රා ම්දත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාි  සක 

කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[අ. භා. 1.දද] 
 

ගු නිනරෝෂන් නපනර්රා මතතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශක ශරෝනා අර්බුෙය පට ශ් 

රශ  අශනටත් අර්බුෙ තකතු ශවලා අශේ රශ  ජනතාව ශ් වන 

ශක ට ෙර්දන බැි  පීකනය පකට ලක් ශවලා තිශබනවා. 

විශ ේෂශය ප්දම ශසෞ්ය අමාතයාං ශේ ප්රතිපාෙන කපා  ැීම තුළි්ද 

අශේ රශ  ජනතාවශේ ජීවිත ණරක්ෂාව තතුු  ිරය පලු ශේ 

ශන සලකා  ි ින්ද මුෙල් තමතිතුමා ඔවු්ද අනතුශර් ෙමා 

තිශබනවා ිරය පලා තමයි ශ් අවසනාාශදදී අපට ිරය ප්දන 

තිශබ්දශ්ද.  

  ශක ශරෝනා අර්බුෙය ප නිසා වි ාල ව ශය ප්ද බලපෑමට ලක් වූ 

තක ක්ශෂේරය පක් තමයි අශේ සංමාරක වයාපාරය ප. ශ් රශ  

සංමාරක වයාපාරය ප තුළි්ද තශමි කාු  ශක ලර් ිඳමේය පන 4ක, සක 

පමණ ණොය පමක් අපට ලැබුණා. අප සංමාරක වයාපාරය ප තුළි්ද ශ් 

රශ  වි ාල පිි සකට රැකී රක්ෂා ලබා ුන්දනා. ශමම කර්මා්දතය ප 

තුළි්ද අපි විශේ  විනිමය ප තපය පා  ත්තා. මුු  ශලෝකශේම සංමාරක 

වයාපාරය ප තෙ වැශටන ශක ට, තතැ් රටවල් තම රටවල සංමාරක 

වයාපාරය ප නැවත ශ  ක නඟ්දන කටුතතු කරන ශක ට අශේ 

ක ටිය ප ශම නවාෙ කශළේ ිරය පා අපි ෙැක්කා. තයි්ද තව අර්බුෙය පක් 

නිර්මාණය ප කළා. ිරිරම සැලසුමක් නැතිව ුතක්ශර්නශය ප්ද 

සංමාරකය ප්ද ශ නැල්ලා, අශේ රශ  ජනතාවශේ ජීවිත අනතුරට 

ෙමලා ය ප් ය ප් බල තු තෙවිය ප කටුතතු කළ  ැටි අපි ෙැක්කා, 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. අශේ සංමාරක ශ ෝටල්වලට,   

වාශේම සංමාරක වයාපාරශය ප්ද ය පැපුණු ටකා ශවශළ්දොශේ දඳලා 

මයයම පි මාණශේ වයාපාි කය පා ෙක්වා වන පිි සට ස න දීමට 

රජය ප අශප ශ  සත් වුණා. දතාම සුු  ස න ුන්දනත්, ශවනත් 

රටවල් තක්ක සංස්දෙනය ප කරන ශක ට අශේ සංමාරක වයාපාරය ප 

නිිර කළමනාකරණය පක් නැතිව, නිිර වැක පිළිශවළක් නැතිව, ය පන 

විධිය පටම තශ මම ය ප්දන දක  ැි ය පා, තය පට වැශට්දන දක  ැි ය පා 

ිරය පා ශ් අවසනාාශදදී අපි ප්රකා  කරනවා.   වාශේම, විශේ  

රැිරය පාවල නිුතතු, අශේ රටට තශමි කාු  ශක ලර් ිඳමේය පන දකටත් 

වකා මුෙලක් තවපු අශේම ශ්රී ලාංිරකය ප්දට ණ්ඩ කව සැලටශද 

ශක ශ  මෙ  ශක ශරෝනා ශරගුලාිර ිරය පලා නිශරෝයාය පන නීති 

සකසා ශ් රශ  ජනතාවශ ්ද ූ රා ක්දනට රජය ප කටුතතු කළා 

ිරය පන තක  විශේ  රැිරය පා කරන ිරය පලු ශ්රී ලාංිරකශය පෝ ේදනවා. 

වත්ම්ද ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරණය පට දදිි පත් වූ 

ශවලාශද විශේ  රටවල ජීවත් වන සම ර ශ්රී ලාංිරකය ප්ද 

තම්දශේ මුෙමේ්ද ටික  අරශ න තවිල්ලා තතුමාට ා්දෙය ප 

ුන්දනා. අෙ   අය පට ශ් රජය ප ශකශරිල මුු මනි්ද වවරය පක් තති 

ශවලා,  ක තවත් අර්බුෙය පක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. අපි ශ් 

රශ  ශ් වාශේ අර්බුෙ දිගි්ද දි ටම ෙැක්කා.   අර්බුෙ ිරය පල්ල 

නිර්මාණය ප කශළේ රජය ප. රජය ප අර්බුෙ නිර්මාණය ප කළා න් 

රජය පටම ව කීමක් තිබුණා   අර්බුෙවලට ශ් අය පවැශය ප්ද විසඳු් 

ශේදන.  

  අර්බුෙ විසඳ්දන අව ය මුෙල් දීලා,   වාශේම අව ය 

සැලසු්  ෙලා ශ් රශ  ජනතාවශේ ජීවන බර, පීකනය ප අවම 

කර්දන ශ් රජය පට  ැිරය පාව තිබුණා. නමුත්, ශ් අය ප වැය ප 

මුු මනි්ද තම්දශේ බලය ප රඳවා ්දනට, තම්දශේ ම්දත්රීවරු්ද 

සතුටු කර්දන තමයි දදිි පත් කරලා තිශබ්දශ්ද. ශ් මින්ද 

ශව්ද වන ප්රතිපාෙන  ර ා තක දඳලා ප ළ ද්දන ම්දත්රීවරය පාට, 

නැත්න් සංවියාය පකවරය පාට මුෙල් ය ප්දශ්ද ශක ශ  මෙ, ශක ිනසන 

ය ප්දශ්ද ශක ශ  මෙ ිරය පන තක සැලසු් කරලා තමයි ශ් අය ප 

වැය ප දදිි පත් කරලා තිශබ්දශ්ද.   ිල්දො විපක්ෂය පක්  ැටිය පට 

අපි ශ් රශ  ජනතාවත් සමඟ තකට ිරට  නිින්ද, ශ් අය ප වැය පට 

විරුේයව ශ් අය ප වැය ප පරාජය ප ිරීම සඳ ා අනිවාර්ය පශය ප්ද අශේ 

ා්දෙය ප භාවිත කරන බව ප්රකා  කරින්ද මශේ කාාව අවස්ද 

කරනවා.  

සනතුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  රු ජය පරත්න ශ ේරත් ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  නවය පක 

කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 1.දස] 
 

ගු ජයරත්න නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு ஜயரத்ன சஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, 2ද22 අය ප වැය ප දතාම අමාරු 

ශවලාවක දදිි පත් කරපු අය ප වැය පක් ිරය පලායි මම ිලත්දශ්ද. 

අවුරුුන ශෙකකට ණස්දන කාලය පක් ශක විඩ් - 19 වසං තය ප අශේ 

රට ශවළාශ න තිශබන නිසා අශේ රශ  ණර්ිකක වයාපෘති ිරය පල්ල 

කකා වැටිලා, ිනනිසු්දශේ ජීවිත බරපතළ විධිශේ නරක තැනකට 

තල්ලු ශවලා රජය පක් විධිය පට අපි බරපතළ අසීරු තත්ත්වය පකට පත් 

වුණා.  

 ශමවැනි අසීරු ශවලාවක අය ප වැය පක් දදිි පත් කරපු ලංකා 

ශේ පාලන දති ාසශේ පළමුශවනි අවසනාාව ශ්කයි ිරය පා මම 

වි නවාස කරනවා.   නිසා ශ් අය ප වැශේ අ ක පා කක් තති. 

 ැබැයි, අ ක පා කක් තිබුණාට ශ් තිශබන ණර්ිකක අර්බුෙය පත් 

තක්ක ීමට වකා ය පමක් කර්දන පුු ව්ද තත්ත්වය පක අෙ රජය ප නැ ැ 

ිරය පන තක තමයි අපට පැ ැදිමේ ව්දශ්ද.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අප ශවනො ිරදශද, 'මුු  

ශලෝකශේම අපි වි නව  ්මානය පක් විධිය පට තකට අත් වැල් 

බැඳශ න කටුතතු කර්දන ඕනෑ. අපි භා්ඩක  ා ශසේවා හුවමාරු 

කරශ න ශබ ශ  ම ස ජීවනශය ප්ද කටුතතු කර්දන ඕනෑ.' 

ිරය පන කාාවයි. නමුත්, ශ් ශක විඩ් වසං තය පත් තක්ක ිරය පලු 

රටවල් තමතම්දශේ වරාය පවල්, ගුව්ද ශත ටුශප ළවල් ව ශ න, 

තනි තනිව තමයි ජීවත් ව්දනට හුරු පුරුුන වුශ්ඩ.   නිසා 

ශක ශරෝනා ඊළඟ රැල්ල - තරශවනි රැල්ල- ණශව ත් අපි රටක් 

විධිය පට ඊළඟට ශම කක්ෙ කර්දශ්ද ිරය පන කාරණය ප  ැන ිලතලා 

තමයි අපට කටුතතු කර්දන ිරුන ශව්දශ්ද. ශ් ිරය පල්ල ශ  ඳි්ද 

කල්පනා කර බලා, කළමනාකරණය ප කරලා තමයි ශ් අය ප වැය ප 

දදිි පත් කරලා තිශබ්දශ්ද. ශ්ක ිරය පය පට ිරය පය පක් සාර්ාක 

තත්ත්වය පට ශ ශන්දනට තත්සා  කළත්, ශ් තිශබන 
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තත්ත්වය ප්ද තක විපක්ෂය ප ශමෝෙනා කරින්ද දදිි පත් කරන ය ප් 

ය ප් කාරණා තක්ක අපට  ැටලු ස  ත තත්ත්වය පක් මතුව 

තිශබනවා.  

 ශක විඩ් වසං ත තත්ත්වය ප තති වීමත් තක්ක අශේ ජීවන 
විය පෙම -තේයමනය ප- වැි  වුණා. OPEC සංවියානය ප, රුිරය පාව වාශේ 
බලවතු්ද තකතු ශවලා තො ශක විඩ් වසං තය ප තදි්ද තිබූ 
ශවලාශද ඔවු්දශේ ශතල් නිෂනපාෙනය ප ශබශ වි්ද අ ක කර්දන 
තී්දුන කළා. ශවශළඳාම අ ක වන ශක ට නිෂනපාෙනය ප අ ක කරලා 
ඔවු්ද  ක කළමනාකරණය ප කර  ත්තා.   තුළ ිනල 

සනාා උකරණය පක් තති කර ්දන ඔවු්දට පුු ව්දකම ලැබුණා. 
 ැබැයි, ෙැ්ද ශක විඩ් වසං ත තත්ත්වශය ප්ද ිනදිලා ශලෝකය ප 
නිෙ සන වුණත් OPEC සංවියානය ප, රුිරය පාව වාශේ රටවල් 
ඔවු්දශේ පා කව පිි ම  ්දන, ඔවු්දශේ නිෂනපාෙන ද ළ 
තත්ත්වය පකට ශ න ත්දන කටුතතු කශළේ නැ ැ.   නිසා අෙ නැද 
 ාසනතු වැි  ශවලා; රක්ෂණ  ාසනතු වැි  ශවලා. ශ් ද්දයන 
අර්බුෙය පත් තක්ක සමසනත ජීවන තත්ත්වය ප බරපතළ අර්බුෙය පකට 
තල්ලු වීම වළක්ව්දන පුු ව්දකමක් නැ ැ. ශම්දන, ශ් 
තත්ත්වය ප්ද ය පටශත් තමයි, අපට අය ප වැය ප  ැන කාා කර්දන ිරුන 
ශව්දශ්ද. අපි ස්ූරර්ණශය ප්දම නිෂනපාෙන දලක්ක කර ත් අය ප 

වැය පක් තමයි දදිි පත් කරලා තිශබ්දශ්ද. ඊළඟට ශක විඩ් 
 තරශවනි රැල්ල ණවත් අපට ශමශ ේ ශම නවා ශ ෝ කර 
ිරය පාශ න ජීවත් ශව්දන පුු ව්ද පි සරය පක් ශ  කනඟා  ැනීම 
තමයි ණ්ඩ කශද පරමාර්ාය ප ස  අරමුණ. මා තය ප විශ ේෂශය ප්ද 
මතක් කර්දන ඕනෑ.  

තේයමනය ප ිරය පන තක ලංකාවට විතරක් බලපාන කාරණාවක් 
ශන ශවයි. මා ිලතන විධිය පට, ශප ුනශද තශමි කාශදත් අෙ ශ් 
තත්ත්වය ප තිශබනවා. තක්සත් ජාතී්දශේ සංවියානය ප අනතුරු 
තඟවීමක් කරනවා, 2ද22 අවුරුේෙ තුළ මුු  ශලෝකය පටම ශ් 
තත්ත්වය ප බරපතළ විධිය පට බලපායි ිරය පලා.   නිසා, අශේ රට 
විපත්තිය පට පත් ශව්ඡම ශ් ශවලාශද පක්ෂ විපක්ෂ ශයෙය පක් 
නැතිව, සායනීය ප කරුණු තක්ක අප ිරය පලුශෙනා තකඟ වීම තමයි, 

යලාමාර ම ජන නිශය පෝජිතය ප්දශේ ව කීම ස  ුතතුකම විධිය පට මා 
සලක්දශ්ද.  

  නිසා ශ් ශවලාශද ශ් තත්ත්වය ප ය ප් ප්රමාණය පකට ශ ෝ 
සමනය ප කර්දන රජය ප වි ාල පි ්මය පක්  ්දනවා.  ශේ ගුණික 
විපර්ය පාස  පිළිබඳව ශලෝක බලවතු්දශේ සමුු වක් ඊශේ-ශපශර්ො 
පැවතුණා.   ශකදී ිරදවා,  ශප ිරල ද්දයන භාවිතය ප අ ක කරමු   
ිරය පලා.   ැබැයි චීනය පයි, ද්දදිය පාවයි, තශමි කාවයි   කට  තකඟ 
වුශ්ඩ නැ ැ.   ශ  ල්ල්ද ශබ ශ  ම සැ ැල්ලුශව්ද මේසනසලා 
ගිය පා.    ශ  ල්ල්දශේ ණොය ප් මාර් ය පට, ණර්ිකකය පට ශ්ක 
ශක යි විධිය පට ෙ බලපා්දශ්ද ිරය පලා   අය ප   ළපා බැලුවා.   නිසා 
 ශ් ශවලාශද මට ිරය ප්දන තිශබ්දශ්ද, ශලෝක බලවතු්ද 
 ැිරශර්දශ්ද තක විධිය පකට ිරය පන තකයි.   නිසා ඊට  ැළශපන 

විධිය පට තමයි අපට කටුතතු කර්දන ිරේය ශවලා තිශබ්දශ්ද 
ිරය පන තක මම මතක් කර්දන ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම ශේ ගුණික විපර්ය පාස  
පිළිබඳ මාතෘකාව ශ්  රු සභාශදදී මතක් කශළේ ශ් නිසායි. අෙ 
අපට තිශබන බරපතළ ප්ර නනය පක් තමයි ශප ශ  ර භාවිතය ප. අශේ 
රජය ප කාබනික ශප ශ  ර ස්බ්දයශය ප්ද  තී්දුනවක්  ත් බව 
තත්ත.   පිළිබඳව ය ප්  ැටලුස  ත තත්ත්වය පක් නිර්මාණය ප 
ශවලා තිශබනවා. මම නිශය පෝජනය ප කර්දශ්ද ටරුණෑ ල 
දිසන්රික්කය ප. තිල ිරය පය පට 8දක් පමණ ශ  විතැ්දබත් කරන 
ජනතාවක් ිරටිනවා. කාබනික ශප ශ  ර භාවිතය ප අෙ අශේ 
බකදි ඟු ව ාවට  බරපතළ විධිය පට බලපාලා තිශබනවා.  පසුගිය ප 
ෙ ක තුන  තරක කාල සීමාව තුළ රසාය පනික ශප ශ  ර භාවිතය ප 

නිසා තති වූ ශමම ෙැවැ්දත ශේෙවාමකය පට විසඳුමක් විධිය පට රජය ප - 
ජනාධිපතිතුමා - තී්දුන කර්දන තති, රසාය පනික ශප ශ  ර 
භාවිතය ප, යූි ය පා මින්ද ලබා ශෙන නයිට්රජ්ද භාවිතය ප සීමා කර්දන 
ඕනෑ ිරය පලා.  ැබැයි තශ ම තී්දුන  ත්තත්, ිඳශ් තිශබන 
තත්ත්වය ප ප්රාශය පෝගිකව හුඟක් ශවනසන ශවලා තිශබනවා. මම 
ණ්ඩ ක පක්ෂය ප නිශය පෝජනය ප කරන ම ජන ම්දත්රීවරය පට වුණත්  

ශ් දල්ලීම කළ ුතතු ශවනවා. අශේ දිසන්රික්කශේ ශ  වි ජනතාවට 
තිශබන ෙැි  ක්පනය ප වාශේම, දදිි  ක්දනශේදී ශ් ව ාවලට 
තිශබන ය ප් අනතුරුොය පක තත්ත්වය පත්,  අසනවැ්දන පිළිබඳ තිශබන 
ප්ර නනය පත් තක්ක මම  විශ ේෂශය ප්දම  රු ජනාධිපතිතුමාශ ්ද ශ් 
දල්ලීම කරනවා. ශ් පිළිබඳ කරුණු සමාශලෝමනය ප කරලා,  

නැවත කල්පනා කර බලලා ශ් ශ  වි ජනතාවශේ ප්ර නනය පට 
සායනීය ප පිළිතුරක් ලබා ශේදන. වට  ක ශරෝ  ස  අශනටත් 
ශරෝ  පිළිබඳව ය ප් ය ප් විේවතු්ද ිරය පන කරුණු කාරණා ශකශරිල 
අපි ශල ට තර්කය පකට ය ප්දන බලාශප ශර ත්තු ශව්දශ්ද නැ ැ. 
මූලාසනරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි,  පරණ කාාවක් තිශබනවා, 'තැල්ල 
බඳි්දන ශබල්ල තිශබ්දන ඕනෑ' ිරය පලා. ශබල්ල නැත්න් තැල්ල 
බඳි්දන ශව්දශ්ද නැ ැ.   වාශේ වැකක් තමයි ශ් ශප ශ  ර 
භාවිතශේදී අපට ිරේය ශවලා තිශබ්දශ්ද.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශ් අවසනාාශදදී 

විශ ේෂශය ප්දම මතක් කළ ුතතු තව ශෙය පක් තිශබනවා. සමින ජන 
බලශද ය ප ඊශේ-ශපශර්ො ශල ට තේශඝෝෂණය පක් කළා.   
භාෂණශේ නිෙ ස පිළිබඳ තර්කය පක් නැ ැ. තේශඝෝෂණ කර්දන 
ඕනෑ.  ැබැයි ප්ර නනය පක් තිශබනවා. මම විපක්ෂශේ  රු 
ම්දත්රීතුම්දලාට මතක් කර්දන ඕනෑ, ශක විඩ් වසං තය ප ෙැ්ද 
නැවතත් බුර බුරා තන තත්ත්වය පක් තිශබන බව.  ඊශේ ෙවස වන 
විට ජර්මනිශේ ෙවසකට ශක ශරෝනා ශරෝී ්ද 12,දදදක් 
 ඳුනාශ න තිශබනවා. ජර්මනිශේ ිරය පය පට ද8කට ත්දනත්කරණය ප 
කරලා තිශබනවා. මම ිලතන විධිය පට  ෙැ්ද  තරශවනි රැල්ල 

බටිලි ්ද තළිය පට තවිල්ලා තිශබනවා.   නිසා විපක්ෂශේ 
ඔබතුම්දලාට අපි ශය පෝජනා කරනවා, ශ් තේශඝෝෂණවලට 
විකල්ප ක්රමය පක් සකසන කර  ්දන ිරය පලා. මට මතකයි, අපි අවුරුුන 
1දක් ණ්ඩ කවක් නැතිව විපක්ෂශේ ිරටි ශවලාශද, තො මිල්දෙ 
රාජපක්ෂ  මැතිතුමා -අශේ වත්ම්ද අ මැතිතුමා- ශය පෝජනා කළා,  
තො තිබුණු ණ්ඩ කවට විරුේයව  ශපළපාළි ය ප්දශ්ද නැතිව,   මක් 
 මක්  ාශ්ද ගිිලල්ලා ශ ෙර තිශබන වළං, පිඟ්ද,  ැඳි ටික, 
ිලරමණය ප ශ නැල්ලා  න රවල සේෙ කරලා ණ්ඩ කවට විශරෝයය ප 
ප්රකා  කරමු ිරය පලා.  කත් ණ්ඩ කවට විශරෝයය ප ප්රකා  ිරීමක් 
තමයි. තවැනි ය ප් ිරිර සායනීය ප වැක පිළිශවළකට ය පනවා ිනසක්, 

ශ් ශසනඟ  ශක ළෙට ශ නැල්ලා  තකතු කරන වැශඩ්  කර්දන 
තපා. ඔබතුම්දලාශේ තේශඝෝෂණ වයාපාරවලට, ප්රජාත්දරවාදී 
අයිතිය පට අපි අවිලර කරනවා ශන ශවයි. නමුත් ශ් වසං තය ප 
නැවත අප ශවළා  ත්ශත ත්,   ක බරපතළ අර්බුෙය පක් ශවනවා.    
විතරක් ශන ශවයි. පසුගිය ප කාලශේ තක තක අ්දවර්ා නාම ෙැ්මා 
වාශේ ඊළඟ රැල්ලට ිරය පයි, 'සමින ජනබලශද ශේ සජිත් 
ම ත්තය පාශේ රැල්ල' ිරය පලා.   නිසා දදිි ශේ දී තමු්දනා්දශසේලා 
පවත්ව්දන බලාශප ශර ත්තුවන විශරෝයතා වයාපාර,  ශ් ශක විඩ් 
වසං තය පට ඔශර ත්තු ශෙන විධිශේ වැක පිළිශවළක් අු ව දතා 

බුේධිමත් විධිය පට පවත්වනවා න් වටිනවා ිරය පන කාරණය ප මම 
විශ ේෂශය ප්දම මතක් කර්දන කැමැතියි.  

විශ ේෂශය ප්දම පළාත් සභා ා්දෙය ප පවත්වා නැති  නිසා ශ් 
අවසනාාශද පළාත් සභා අ්රිය පයි. පළාත් සභා අ්රිය ප නිසා 
ජනාධිපතිතුමාශේ විශ ේෂ නිශය පෝජිතය ප්ද විධිය පට ණ්ඩ කකාරවරු්ද 
පත් කර තිශබනවා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමා, ඔබතුමාට නිය පිනත කාලය ප අවස්ද. කාාව 

අවස්ද කර්දන. 

 
ගු ජයරත්න නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு ஜயரத்ன சஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මට තේපර ිරිලපය පක් ශේදන, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.  

මට විනාි  ෙ ය පක් තිබුණා, තයි්ද තක් විනාි ය පක් අ ක කර 

තිශබනවා.   නිසා විශ ේෂශය ප්ද ණ්ඩ ක පක්ෂශේ ප්රයාන 

සංවියාය පක කාර්ය පාලය පට මතක් කර්දන ඕනෑ, ම ජන 
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පාර්මේශ්්දතුව 

ම්දත්රීවරු්ද විධිය පට අපට කාා කර්දන ලැශබන අවසනාාව අ කයි 

ිරය පන තක. කරුණාකර, 2ද22 අවුරුේශේ වත් අපි  ැන ීමට වකා 

ටිකක් සැලිරල්ශල්ද කටුතතු කශළ ත් වකාත් ශ  ඳයි ිරය පලා මම 

මතක් කර්දන කැමැතියි.  

ශ් ණ්ඩ කකාරවරු්දශේ පාලනය ප ය පටශත් තිශබන අශේ 

පළාත් සභා පි පාලනශේ ය ප් ය ප් ුනෂනකරතා තිශබන බව මම 

විශ ේෂශය ප්දම මතක් කර්දන ඕනෑ. පළාත් පාලන ණය පතන 

පිළිබඳව වි ණකාධිපති ශෙපාර්තශ්්දතුශද ය ප් ය ප් වි ණන  

කරුණු අනාවරණ කරනවා.   නිසා ශ් පළාත් සභා ස්රිය ප කරන 

ශතක් රාජය ශසේවා, පළාත් සභා  ා පළාත් පාලන අමාතයාං ශය ප්ද 

ශ ෝ ඊට ව ිරවුතතු පිි සක් ශය ප ො, පළාත් රාජය ශසේවය ප ීමට වකා 

විධිමත්ව ස  විනය පාු ලලව පවත්වාශ න ය පෑම සඳ ා ය ප් නිිර 

ක්රමශදෙය පක් ණර්භ කරනවා න් වකා ශ  ඳයි ිරය පා  මම 

ිලතනවා. 

විපක්ෂශේ ම්දත්රීතුම්දලා ශකශසේ කීවත් ශ් අය ප වැය ප අපි දතා 

ද ළ ා්දෙ ප්රමාණය පිර්ද ස්මත කරනවා. තශසේ ස්මත කරනවා 

පමණක් ශන ශවයි, ශ් ුනෂනකර අවසනාාශද ශ් රට ශ  කනැඟීම 

සඳ ා කළ  ැිර සෑම අභයාසය පක්ම කරලා, ශ් රශ  ජනතාව ීමට 

වකා ශ  ඳ ජීවන තත්ත්වය පකට ඔසවා තබ්දන අපි ශබ ශ  ම 

ව කීශම්ද කටුතතු කරන බවත් මම මතක් කරනවා.  

සනතුතියි.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ශම  ා්ද ප්රිය පෙර් න ෙ ිරල්වා රාජය තමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාි  නවය පක කාලය පක් තිශබනවා.  
 
 

[අ.භා. 1.1ස] 

 

ගු නමොතාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිල්වා මතතා (නවරළ 
 ාංරක්ෂණ තා පතත්බිම්  ාංවර්ධාන රාජ අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ - கமரசயொரப் 

பொதுகொப்பு ைற்றும் தொழ்நில அபிவிருத்தி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister of 
Coast Conservation and Low-Lying Lands Development)   
ඔබතුමාට සනතුතියි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.  

අති රු ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ රජශේ 

ශෙවැනි අය ප වැය ප, තශ ම නැත්න් මුෙල් අමාතය  රු බැිරල් 

රාජපක්ෂ මැතිතුම්දශේ පළමුශවනි අය ප වැය ප, තශ ම නැත්න් 

සමසනතය පක්  ැටිය පට අශේ රශ  දද වැනි අය ප වැය ප ශ්  රු සභාවට 

දදිි පත් කර තිශබන අවසනාාශද අපට අෙ සන ප්රකා  කර්දනට 

ලැතිම ස්දශතෝෂය පට කාරණය පක්.   

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශ් අය ප වැය ප දදිි පත් කළාට 

පසු විශ ේෂශය ප්දම අශේ විපක්ෂය ප විශදමන දදිි පත් කරනවා, අපි 

ෙැක්කා.    ිරිරම විශදමනය පක් සායනීය ප තත්ත්වශේ නැ ැයි ිරය පන 

තක ශබ ශ  ම කන ාටුශව්ද ිරය ප්දන ඕනෑ. සම ර අය ප ිරදවා, 

ශ්ක දතිශය පෝපිය පාු , ශසෝමාමේය පාු  වර් ශේ අය ප වැය පක් ිරය පලා. 

තශසේ ිරය පන පුේ ලය ප්ද ේදශ්ද නැ ැ, අෙ දතිශය පෝපිය පාශද තිශබන 

තත්ත්වය ප ශම කක්ෙ ිරය පලා.   වාශේම සම ර අය ප ිරදවා, ශ්ක 

ජනතාව අශේක්ෂා කළ ිරිර ශෙය පක් නැති ිලසන මේය පවිල්ලක් ිරය පලා. 

  අය ප   කාලශේ ජනතාවශේ අශේක්ෂා දෂනට කරපු  ැටි අපි 

ේදනවා. ඊළඟට, ජනතාවට හී්ද ොි ය ප ෙමන අය ප වැය පක් ිරය පලා 

සම ර අය ප ිරදවා. තත්තටම අෙ රශ  ය ප් ණර්ිකක අර්බුෙය පක් 

තිශබන බව අපි පිළි ්දන ඕනෑ. තය ප ස්ූරර්ණශය ප්දම ශ් 

ණ්ඩ කශද වැරදි කළමනාකරණය ප නිසා තති වුණු ශෙය පක් ිරය පලා 

සම ර අය ප ිරය පනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, 2ද1සදී  මිල්දෙ රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ය ප  පාලන ණ්ඩ කවට ශ් රට භාර  ශෙනශක ට ශ් රශ  

 ක්තිමත් ණර්ිකකය පක් තිබුණු බව අපි ිරය ප්දන ඕනෑ. ජාතික 

ණරක්ෂාව  ක්තිමත් තත්ත්වය පක තිබුණා.  ැබැයි, 2ද19දී  

ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ් රට භාර  ්දනශක ට ඊට 

 ාත්පිර්ද ශවනසන තත්ත්වය පක් තමයි තිබුශ්ඩ. තො ෙටණු 

ණිරය පාු  කලාපශේ ශද වත්ම ණර්ිකකය ප තිබුශ්ඩ අපට.  ැබැයි, 

2ද19දී ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ් රට භාර ්දනශක ට 

ශ් රට ත න නිසනාානය පටත් වකා ප ළ තැනක තිබුශ්ඩ.  ක 

දතාම කන ාටුොය පක තත්ත්වය පක්. අෙ අශේ විපක්ෂශේ ශබ ශ ෝ 

ම්දත්රීවරු්ද, නාය පකය ප්ද ශල ට ශල ට ශේවල්  ැන කාා කළ 

 ැටි අපි ෙැක්කා.   ැබැයි, තො ිරේය වුණු පාසනට ප්ර ාරය ප වළක්වා 

 ්දන   තෙවිය පට බැි  වුණා.   

අශේ සම ර ම්දත්රීතුම්දලා ශ් සභාශදදී සංමාරක වයාපාරය ප 

පිළිබඳව කාා කළා.  මම  ාල්ල දිසන්රික්කය ප නිශය පෝජනය ප කරන 

ම්දත්රීවරය පට  ැටිය පට ිරය ප්දන කැමැතියි, රත් ම ණසනය ප තුළ 

තමයි ිලක්ක කව සංමාරක පුරවරය ප තිශබ්දශ්ද ිරය පලා. අපට 

මතකයි, තො ුතේයය ප කාලශේවත් අශේ රශ  සංමාරක වයාපාරය ප 

වැටිලා තිබුශ්ඩ නැති බව. තො අශේ ිලක්ක කව ශවරළ තීරශේ 

සංමාරක වයාපාරය ප දතාම  ක්තිමත් තැනක තිබුණා.  ැබැයි, 

පාසනට ප්ර ාරශය ප්ද පසුව අශේ රශ  සංමාරක වයාපාරශේ මළ ම 

තති වුණාය ප ිරය පන කාරණය ප අපි ිරය ප්දන ඕනෑ.   වාශේ 

පසුිඳමක දඳශ න තමයි අපට ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ 

ණ්ඩ කව දදිි පත් කර තිශබන ශෙවැනි අය ප වැය ප  ැන කාා 

කර්දන ශව්දශ්ද.  අපි පිළි ්දන ඕනෑ ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ජනාධිපතිවරය පා ශලස පත්වීශම්ද පසු රශ  ජාතික 

ණරක්ෂාව  ක්තිමත් කර්දන තතුමාට පුු ව්දකම ලැබුණු බව.   

වාශේම  අපි ශන ිලතපු අවසනාාවක තමයි ශක විඩ් වසං තය ප 

ණශද. අෙ සම රු ිරය පනවා, ශ් තති වුණු ණර්ිකක තත්ත්වය ප 

ශක විඩ්වලට ලඝු කර්දන තපා ිරය පලා. මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුමනි, නමුත් ශක විඩ්-19 බලපෑම නිසා 2ද21 මැෙ භා ය ප 

වනශක ට මුු  ශලෝකය පටම තශමි කාු  ශක ලර් ට්රිමේය පන 3.සකට 

ණස්දන ප්රමාණය පක් අිලින ශවලා තිශබනවා.  ක අපටත් බලපෑවා, 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. අපි ේදනවා, අශේ රට ිරිලප 

වතාවක් ව ්දන - lock down ිරීමට - අපට ිරුන වුණු බව. අපි 

ිරිලප වතාවක් පළාත් අතර සංමරණ සීමා පැශනදවා.  රට ව පු   

 ැම අවසනාාවකම ජනතාවට ස න ලබා ශේදන අපට ිරේය වුණා. 

අශේ ගුව්ද ශත ටුශප ළ වැහුවා.   තත්ත්වය ප ශ ේතුශව්ද සංමාරක 

වයාපාරය ප නිසා අපට අවුරුේෙකට ලැශබන තශමි කාු  ශක ලර් 

ිනමේය පන සකට ණස්දන මුෙල අිලින වුණා.   වාශේම ශ්රී ලංකා 

සුරාබුන ශෙපාර්තශ්්දතුශව්ද, ශ්රී ලංකා ශර්ගුශව්ද, ශේයය ප 

ණොය ප් ශෙපාර්තශ්්දතුශව්ද ලැබුණු ිරය පලු ණොය ප් අපට අිලින 

වුණා.          

  පැත්ශත්ද ණොය ප් අිලින ශවනශක ට අපට ිරේය වුණා, 

ශක විඩ් තත්ත්වය ප පාලනය ප කර්දන වි ාල මුෙල් ප්රමාණය පක් වැය ප 

කර්දන. අපි තත්තටම අති රු ජනාධිපතිතුමා  ැන ස්දශතෝෂ 

ශවනවා.   වාශේම අපි කන ාටු ශවනවා, අශේ විපක්ෂය ප  ැන. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, විපක්ෂය ප පුුනම විධිය පට ට ක වීම 

තමයි  කට ශ ේතුව. අෙ අති රු ජනාධිපතිතුමා ශන ිලටි්දන, 

ත්දනත් ලබා දීම සාර්ාකව ශන කර්දන අශේ රට දතාම 

ශේෙනීය ප තැනකට පත් ශවනවා. විශ ේෂශය ප්දම ්රිවිය  මුොව, 

ශප ලීිරය ප, ශසෞ්ය ක්ශෂේරය ප මූමේක ශවලා ත්දනත් ලබා දීම 

 ර ා ශක විඩ් තත්ත්වය ප මැවල්දන කටුතතු කශළේ නැත්න් අශේ 

රට දතාම ශේෙනීය ප තැනකට පත් ශවනවා. අෙ අශේ විපක්ෂය ප  ක 

අමතක කරින්ද කාා ිරීම   ැන අශේ කන ාටුව ප්රකා  කර්දන 

ඕනෑ.  
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[ රු ජය පරත්න ශ ේරත් ම තා] 
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මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශක ශරෝනා වසං තය ප 
පැතිශර්දන ශපර, අය ප වැය පක්  සකසන කර්දන සැලිරල්ලට  ්දන 
වුශ්ඩ සාර්ව ණර්ිකක කළමනාකරණය පට අොළ කරුණු ස  
ණොය ප් විය පේ තුලනය ප ිරීමට අොළ කරුණු පමණයි. නමුත්, 
ශක ශරෝනා වසං ත තත්ත්වය පත් තක්ක   ිරය පල්ල ශවනසන කළා. 

  තත්ත්වය ප ම ා බලවත්, යනවත්, තාක්ෂණය ප දතා ද ළ රටවලට 
වාශේම දතාම ශන දිුතණු ුනේපත් රටවලට වාශේම සංවර්යනය ප 
ශවින්ද පවතින රටවලටත් ශප ුන වුණා. අෙ ශක ශරෝනා නිසා 
ණර්ිකකය ප කකා වැීම සැපුත් මාර්  අවිලර ශවලා තිශබනවා. ිනනිසන 
සබඳතා ුනරසන ශවලා ශරෝ  ිඳය ප, මරණ ිඳය ප, අවිනි නචිතතාව  ස  
අනිය පත බව රජය පන සමාජ වටපිටාවක් නිර්මාණය ප ශවලා 
තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.   නිසා ශමවර තය ප 
වැය ප දදිි පත් ිරීශ්දී සා්ප්රොයික තත්ත්වශය ප්ද බැ ැරව 
ජනතාවට ජීවය ප ලබා දිය ප  ැිර තත්ත්වය පක් තති ිරීශ් 

අභිශය පෝ ය ප මුෙල් අමාතයවරය පා  ැටිය පට  රු බැිරල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට තිබුණා. තත්තටම ශ් තත්ත්වය ප ීමට ශපර අය ප වැය ප 
දදිි පත් කරපු ිරිරම මුෙල් තමතිවරශය පටට ශන තිබුණු 
අභිශය පෝ ය පක්.   

ශ් ශක ශරෝනා අභිශය පෝ ය ප  මුශද තිශබන  ැටලුවලට 
පිළිතුරු ශ  ය පන  ම්ද තතුමාට ිරුනවුණා, "ශසෞභා යශේ ෙැක්ම" 

ය පාාර්ාය පක් බවට පත් කර්දන. ශම කෙ, ශසෞභා යශේ ෙැක්ම ශ් 
රශ  ජනතාව අතිවි ාල බහුතරය පිර්ද ස්මත කර තිබුණු තකක්. 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි,   නිසා අපට වි නවාසශය ප්ද 
ිරය ප්දන පුු ව්ද,  රු බැිරල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ් රශ  මුෙල් 
අමාතයවරය පා  ැටිය පට ශ් ස්බ්දයශය ප්ද තතුමාශේ ෙැි  
අවයානය ප ශය ප මු කර විශ ේෂ කාරණා 4ක් මත ශ් අය ප වැය ප 
දදිි පත් කර තිශබන බව. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ද්ද 
පළමු කාරණය ප  ැටිය පට මම ෙිර්දශ්ද  නිෂනපාෙන වැකපිළිශවළක් 
තිශබන ග්රාීමය ප ණර්ිකකය ප නැංවීමට අව ය පිය පවර ශ න තිතිමයි. 

විශ ේෂශය ප්දම අපි කවුරුත් ේදනවා, අපට තිශබ්දශ්ද ශසේවා මත 
පෙන් වූ ණර්ිකකය පක් බව. නමුත්, පසුගිය ප ශක ශරෝනා තත්ත්වය පත් 
තක්ක තය ප බරපතළ ශලස  ානිය පට ලක් වුණා. තො රණය පක් 
 ැටිය පට මම දසනශසල්ලා ිරය පපු අශේ සංමාරක වයාපාරය ප 
ශප්දව්දන පුු ව්ද. නමුත්, අපට ය ප්දත්  ි   ක්තිමත්ව ද්දන 
පුු ව්ද වුශ්ඩ අශේ ග්රාීමය ප කෘෂි කර්මා්දතය ප  ක්තිමත්ව තිබුණු 
නිසා ස  ඊට බේයව අශේ ණ ාර නිෂනපාෙනය පත්, අපනය පන 
කර්මා්දතත් ශ  කනැඟී තිබුණු නිසායි.  

ශමවර අය ප වැශය ප්ද ග්රාීමය ප ණර්ිකකය ප  ක්තිමත් කර්දන වැි  

දකකකක් ලබාදී තිශබනවා.  ැම ග්රාම නිලයාි  වසමකටම රුපිය පල් 
ලක්ෂ 3දක් ශව්ද කර තිශබනවා. අශේ රශ  ග්රාම නිලයාි  වස් 
14,දදදකට වැි  ප්රමාණය පක් තිශබනවා.    ැම වසමකටම රුපිය පල් 
ලක්ෂ 3ද බැගි්ද ශව්ද කර තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ  රු 
ම්දත්රීතුමනි,   වාශේම අශේ රශ  පළාත් පාලන ශක  පාස 
4,91දක් තිශබනවා. තක් ශක  පාසය පකට රුපිය පල් ලක්ෂ 4දක් 
ශව්ද කර තිශබනවා. ශමවර අය ප වැශේ ශ් විධිශේ කරුණු 

කාරණා ශබ ශ  මය පක් තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. 
විපක්ෂශේ සම ර ම්දත්රීවරු ිරය පනවා අපට ශපශනනවා, ශ් මුෙල් 
ශව්ද කර දී තිශබ්දශ්ද අශේ ශේ පාලන ශ ංමයිය ප්දට, තශ ම 
නැත්න් ණ්ඩ කශද ශේ පාලන ිලතවතු්දට ශක ිනසන  ්දන 
ිරය පලා. අපි පැ ැදිමේව ිරය පනවා, පසුගිය ප ය ප  පාලන ණ්ඩ කව කරපු 
වැක අපි කර්දශ්ද නැ ැ ිරය පන කාරණය ප.  ක තමයි තත්ත 
කාරණය ප. අෙ අශේ ම්දත්රීවරු්දට ලබා ශෙන විමයය ත මුෙල වැි  
කර    ර ා ග්රාීමය ප ණර්ිකකය ප වි ාල ව ශය ප්ද  ක්තිමත් කර්දන 
අව ය කටුතතු ශය ප ො තිශබනවා.  

  වාශේම, කාබනික ශප ශ  ර මත පෙන් වූ කෘෂි ණර්ිකකය ප 
 ක්තිමත් කර්දනත් ශල ට වැකපිළිශවළක් නිර්මාණය ප කර 
තිශබනවා. ශක ශ  ම වුණත්   ස්බ්දයශය ප්ද අති රු 
ජනාධිපතිතුමාට,   වාශේම අෙ විවිය අභිශය පෝ  මයයශේ අශේ 
රශ  කාබනික කෘෂි කර්මා්දතය ප  ක්තිමත් කර්දන ශවර ෙරන 
අශේ කෘෂිකර්ම අමාතය මිල්දොන්දෙ අලුත් මශේ මැතිතුමාට, 

 රු  ෂී්ද්ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා තතුු  ිරය පලුශෙනාට මශේ 
ශ ෞරවනීය ප සනතුතිය ප පුෙ කර්දන ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අශනක් කාරණය ප ශමය පයි. අෙ 
අපි ණ්ඩ කවක්  ැටිය පට අයයාපනය ප  ක්තිමත් කර්දන අතිවි ාල 
මුෙල් ප්රමාණය පක් ශ් අය ප වැශය ප්ද ශව්ද කර තිශබනවා. රටක 
සංවර්යනශේ දදිි   මන තී්දුන කරන ප්රයාන සායකය ප ශව්දශ්ද 
රශ  අයයාපනය පයි. අපට මතකයි, තො ය ප  පාලන ණ්ඩ කව බලය පට 

පත් ශවනශක ට වි නවවිෙයාල ණමාර්ය පවරු තකතු කරශ න ිරදවා, 
අශේ රශ  අයයාපනය පට ජාතික ණොය පශම්ද ිරය පය පට දක් ශව්ද 
කරනවා ිරය පලා.  ැබැයි,  ක පුසනසක් බවට පත් වුණා.     පසුගිය ප 
කාලශේ ගුරු-විුන ල්පතිවරු  තක්ක විපක්ෂශේ නාය පකශය පෝ ටික 
පාරට බැ ැලා ශල ට-ශල ට සට්දපාප ිරදවා.  ැබැයි, අශේ 
අති රු ජනාධිපතිතුමා,  රු අ මැතිතුමා,  රු මුෙල් තමතිතුමා 
වාශේම අයයාපන තමතිතුමා මූමේක ශවලා අවුරුුන 2සක් තිසනශසේ 
ශන විසඳී තිබුණු ගුරු-විුන ල්පති වැටුේ විෂමතා නිරාකරණය ප 
කර්දන කටුතතු කර තිතිම  ැන අපි අෙ ස්දශතෝෂ ශවනවා.  ක 

තමයි තත්ත තත්ත්වය ප.   වාශේම රජය පක්  ැටිය පට දති ාසශේ 
පළමු වතාවට ජාතික ණොය පශම්ද ිරය පය පට ද.සකට වැි  මුෙලක් 
අයයාපන කටුතතුවලට ශව්ද කර තිශබනවා. අෙ අශේ සම ර 
ම්දත්රීවරු කාා කරනවා, ශසෞ්ය ක්ශෂේරය පට ශව්ද කරන මුෙල 
කපා  ැරලා ිරය පලා. තත්තටම අෙ ජනතාව තුළ දතාම ශ  ඳ 
ශසෞ්ය ම ටමක් තිශබන නිසා ශසෞ්යය ප ක්ශෂේරය පට වි ාල මුෙල් 
ප්රමාණය පක් ශව්ද කර්දන අව ය ශව්දශ්ද නැ ැ. 

 තු්දවන කාරණය ප ශමය පයි. රාජය අං ය ප විධිමත් කර දලක්ක 

කරා ශමශ ය පව්දනත් ශමවර අය ප වැශය ප්ද කටුතතු කර තිශබනවා. 

ඊළඟ කාරණය ප, වයවසාය පකය ප්ද  ක්තිමත් කර්දන කටුතතු 

කර තිතිම. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, රශ  වයාපාර 

සංවර්යනය ප කරලා පුු ව්ද තර්  ක්තිමත්ව ජනතාවට ස න 

ලබා දීමට අපි කටුතෟ තු කරන බවත් ිරය ප්දන ඕනෑ.  

 අපි ශමවරත් වි ාල ස න මල්ලක් දීලා තිශබනවා. කරුණු 

කාරණා ශබ ශ  මය පක් ිරය ප්දන තිබුණත්, මට ලැති තිශබන 

කාලය ප සීිනත නිසා අවසාන ව ශය ප්ද මම ශ් ශේ  ිරය ප්දන ඕනෑ. 

සමසනතය පක්  ැටිය පට බලනශක ට ශ් පවත්නා වසං ත තත්ත්වය ප 

 මුශද තතිවී තිශබන ුනෂනකරතා පිළිබඳව සංශදදී ශවින්ද, 

නිෂනපාෙන ණර්ිකකය පක් කරා රට ශය ප මු කරින්ද, ණර්ිකක දලක්ක 

ජය ප  ැනීමට 2ද22 වර්ෂය ප සඳ ා අය ප වැය ප ශය පෝජනාවමේය ප දදිි පත් 

ශක ට තිශබනවා.   ස්බ්දයශය ප්ද  රු මුෙල් තමතිතුමා තතුු  

රජය පට නැවත වරක් අශේ ශ ෞරවනීය ප සනතුතිය ප පුෙ කරනවා. ශ් 

ස්බ්දයශය ප්ද සායනීය ප විශදමන දදිි පත් කර්දන ිරය පන 

ශ ෞරවනීය ප දල්ලීමත් විපක්ෂශය ප්ද කරින්ද ම ශේ අෙ සන ෙැක්වීම 

අවස්ද කරනවා. සනතුතියි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්  රු සරත් ශ  ්දශසේකා ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාි  24ක කාලය පක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 1.2ස] 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු  රත් න ොන්න ේකා මතතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்சசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

සනතුතියි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.  

පසුගිය ප 12වැනි ො දදිි පත් කළ වර්තමාන රජශේ අය ප වැය ප 

කාාව අපි අ ශ න ිලටිය පා.   කාාශද ශත්මාව පාර්මේශ්්දතුශදදී 

ශන ිරදවත්,  රු මුෙල් තමතිතුමාශේ  ෘෙය ප සාක්ෂිය පට අු ව   

අය ප වැය ප කාාශද ශත්මාව, “ජනතාවට දීමට ශන ව, ජනතාවශ ්ද 

 ැනීමට” ය ප්දනයි. ශම කෙ අපි ෙැක්කා, මුෙල් තමතිතුමා   මතය ප 

ය ප්ිරිර සනාානවලදී ප්රකා  කරනවා. අපි ේදනා විධිය පට අය ප 

වැය පිර්ද ිරුන ශව්දන ඕනෑ ෙර් නය පක් තළිෙැක්වීම ශන ශවයි. අය ප 
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පාර්මේශ්්දතුව 

වැය ප කාාවකදී අනිවාර්ය පශය ප්දම සං්යාශල්්න අකංගුව ිරය පන,              

  වාශේම තය ප ්රිය පාත්මක කරන ජාතික  ු ශෙු ව 

සායාරණීකරණය ප ශව්දන ඕනෑ. නමුත්, තො ිරය පවූ ශබ ශ ෝ 

සං්යා විසර්ජන පනතට අමතරව ලබා ශෙන  වා විධිය පටයි 

ිරදශද. ඊට අමතරව “ශම්ඡමර ශෙනවා, ශම්ඡමර ශෙනවා, ශම්ඡමර 

ශෙනවා”  ිරදවා. තම නිසා   ිරය පපු ශේවල්  ැන අපට වි නවාසය පක් 

තති වුශ්ඩ නැ ැ.  

අය ප වැය ප කාාවක තිිඳය ප ුතතු අශනක් ප්රයාන ලක්ෂණය පක් 

තමයි,   කාාව  ැන ජනතාවට වි නවාසය පක් ශ  ක නැ ඟීම. නමුත්, 

ශ් අය ප වැය ප කාාශව්ද ජනතාව තුළ   වි නවාසය ප තති ශවලා 

නැ ැ. ඊළඟට අපි ෙැක්කා, මුෙල් තමතිතුමා ප්රයාන ප්රතිපත්ති 

කීපය පක් ිරය පාශ න ගිය ප බව. ශ් ප්රතිපත්තිවමේ්ද ශකළි්දම මශේ 

ිලතට වැුනණු තක තමයි, තතුමා ණ ාර සුරක්ෂිතතාව  ැන කාා 

කරපු තක. ශ් ශවලාශද න් ණ ාර සුරක්ෂිතතාව ශ් රශ  

ිරය පලුශෙනා තපි මශය ප්ද ුකක්ති විඳිනවා.  ශක් තත්ත්වය ප 

ජනතාවශ ්ද අ ලා බල්දන ඕනෑ. අතීතශේ දඳලා ලංකාශද 

ිරය පන ශප ි  කාාවක් තිශබනවා, "අපි කන  ැටි ළිපා ෙනී" ිරය පලා. 

  ිරය ප්දශ්ද, ක්දන ශබ ්දන නැ ැ;   ටි මු ටි ිලසන; ටසනිරශේ 

කෑම තිම නැ ැ ිරය පන තකයි. ශ් ෙවසනවල ණ ාර සුරක්ෂිතතාව 

 ැන කාා කරනශක ට මම ිරය ප්දන ඕනෑ, මාසය පකට දසනශසල්ලා 

රුපිය පල් සදදකට තිබුණු ටටු  මසන ිරශලෝග්රෑ් තක, අෙ වන විට 

රුපිය පල් දදද ෙක්වා වැි  ශවලා තිශබන බව. වයාපාි ක 

ම ත්මශය පක් ිරය පනවා මම අ ශ න ිලටිය පා, තව මාසය පක් 

ය පනශක ට ටටු  මසන ිරශලෝග්රෑ් තකක් රුපිය පල් 3,දදදකට 

ණස්දන ිනලකට ය පයි ිරය පලා.   නිසා තමු්දනා්දශසේලාට ෙැ්දම 

දඳ්ද ටටු  මසන ශන කා පශතෝල ක්දන පුරුුන ශව්දන ශවනවා. 

  වාශේම රුපිය පල් 12දට තිබුණු අර්තාපල් ිරශලෝග්රෑ් තක ශ් 

වන විට රුපිය පල් 32දයි. අශේ රශ  ණ ාර සුරක්ෂිතතාව ිරේය 

ශවන ණකාරය ප අපට ශ් ශේවල්වමේ්ද ශේනවා.  

ඊළඟට,  මුෙල් තමතිතුමා හීන මාලාවක්  ැන කාා කළා. 

මුෙල් තමතිතුමායි, මමයි තක ප්දතිශේ තකට ිලටිශේ. තතුමා මට 

වකා මාස 3ිර්ද බාලයි. තතුමාට ශ  ඳ ශසෞ්ය තත්ත්වය පක් 

තිශබනවා ිරය පලා මම ේදනවා.  ැබැයි, තවැනි ශ  ඳ ශසෞ්ය 

තත්ත්වය පක් තිිඳය පදීත් තො තතුමා අය ප වැය ප කාාව ටිකක් ශවලා 

කරශ න ය පන විට හීන ශේ්දන අරශ නෙ මම ේදශ්ද නැ ැ, 

තතුමාට වාි  ශව්දන ිලතුණා.   හීනවමේ්ද ප්රයාන තකක් තමයි, 

ශ් රශ  තඟලු් කර්මා්දතය පට ඕනෑ fabrics අශේ රශ ම 

නිෂනපාෙනය ප කරනවා ිරය පපු තක. තමු්දනා්දශසේලා ඔක්ශකෝම අෙ-

ශ ට දඳලා ශ් රශ  කපු වව්දන පට්ද  ්දන. ශම කෙ, ෙැ්ද ශ් 

fabrics ඔක්ශකෝම ලංකාශද නිෂනපාෙනය ප කර්දන පට්ද  ්දන 

ය පනවා. කපු වැවිල්ල ශකශසේ ශවතත්, කපු වැවිල්ල පිටි්ද ොලා 

විය පළි කලාපශේ තිශබන ලඳු කැලෑ ටිකටත් ත ටුශවන ්රිය පා 

මාර් ය පක් තමයි ිරේය ශව්දන ය ප්දශ්ද. ඊළඟට තතුමාශේ තවත් 

ිරිලනය පක් තමයි, රබර් නිෂනපාෙනය ප වැි  කරනවා ිරය පන තක. අපට 

තහුණා, පසුගිය ප ෙවසනවල වාි මාර්  තමතිතුමාත් ිරය පනවා, 

ිරං රාජ වනා්දතරශේ ශක ටසන කපා රබර් වවනවා ිරය පලා. මට 

ශේන විධිය පට  කට තමයි ශ් ශ  ර ල් අහුල්දශ්ද. ක්රමාු ලලව 

 වා වටි්ද වටි්ද ශේනවා, අව ය තැනට ශය ප මු කර්දන.   

වාශේම අපි මුෙල් තමතිතුමාශ ්ද අ ්දන ඕනෑ, කාබනික 

ශප ශ  ර ොලා ෙ රබර් නිෂනපාෙනය ප වැි  කර්දශ්ද ිරය පලා. 

ශම කෙ, ශ් ෙවසනවල  ැම නිෂනපාෙනය පක්ම ශ  ඳට ිරි ශය ප්ද 

පැණිශය ප්ද තතුරන කාලය පක් තිශබ්දශ්ද.  

ඊට පසු තතුමා ිරදවා, සංමාරකය ප්දට ලංකාව  මනා්දතය ප 

කරනවා ිරය පලා. අපි ේදනවා, අෙ  ශ් රශ  සංමාරක ක්ශෂේරය ප 

ශක ශ  මෙ තිශබ්දශ්ද ිරය පලා. අපට තිශබන මුහුුන ශවරළ 

නැත්න් සංමාරකය ප්දට ශේදන අශේ රශ  ිරිරම ශෙය පක් නැ ැ.  

සංමාරකය ප්ද විධිය පට අශේ රටට ත්දශ්ද ශලෝකශේ අශනක් 

රටවලට ය ප්දන බැි  ිලඟ්දශනෝ විතරයි. පාර අයිශ්ද දඳශ න 

ේශල්්දටිය පක් තිලා, වශඩ් තකක් කාලා ය පන අය ප අශේ රටට 

ත්දශ්ද. චීනශය ප්ද තන සංමාරකය ප්දශ ්ද ිරය පය පට 8දක් ය පනවා, 

මාලදිවයිනට. ිලඟ්දශනෝ ිරය පය පට 2දක් ශම ාට තනවා. පද 

ිරය පලත් මට ිලශතනවා. සංමාරක ක්ශෂේරශේ  මනා්දතය ප බවට 

අශේ රට පත් කශළ ත්, අශ්ද පද, මාලදිවයින තශ ම කකාශ න 

වැශට්දන දක තිශය පනවා!  මාලදිවයිශ්ද ිරය පලුශෙනාම ලංකාවට 

ත්දන පට්දන  නීවි.  

තතුමා ිරදවා, කෘෂි නිෂනපාෙන අපනය පනය ප කරනවා ිරය පලා. 

 ක න් ශ් කාලශේත් ශ  ඳට ිරේය ශවනවා. ශ් කාලශේ අපි 

ෙිරනවා, ශ  වි ම ත්වරු පා ර දිශේ කෘෂි නිෂනපාෙනය ප අපනය පනය ප 

කරන  ැටි. ශ් කාලශේ අශේ රශ  ශ  වි ම ත්වරු පාර දිශේ 

තේශඝෝෂණය ප කරින්ද, පාර දිශේ පෙශය පෝ පු්ඡම පු්ඡම කෘෂි 

නිෂනපාෙනය ප අපනය පනය ප කරනවා. ඊට පසනශසේ අය ප වැශය ප්ද 

ිරය පනවා, ශ  වී්දශේ අෙ සන විමසලා කෘෂිකර්මය ප දිුතණු කරනවා 

ලු ; ශ  විය පාශ ්ද අෙ සන විමසලා කෘෂිකර්මය ප දිුතණු කරනවා ලු. 

නමුත් ශ් අය ප වැශය ප්ද ශප ශ  ර ප්ර නනය පට විසඳුමක් දීලා නැ ැ. 

ශප ශ  ර ප්ර නනය පට විසඳුමක් ශේදශ්ද නැතුව ශ  වී්දශ ්ද 

අෙ සන විමස්දන ගිශය ප ත් ශ් අය පට ශ  විශය පට්ද ශ  ඳ තෙලු 

පාරක් තමයි ක්දන ශව්දශ්ද. ශ  විශය පෝ ශ් කාලශේ දි ට 

 ර ට පෙශය පෝ පු්ඡමනවා. පෙය පාටත් තෙැල්ශල්ද ශක ටනවා; 

මුහුණට   නවා. ශ් කාලශේ දතා ජනප්රිය ප ශවලා තිශබනවා 

පෙශය පෝ පු්ඡමන තකයි, පෙය ප්දට   න තකයි.  වා ඔක්ශකෝම 

තමු්දනා්දශසේලාට ශ  වී්දශ ්ද ලැශබන ණෂ්ර්වාෙ  තමයි.  

ශ් ශදලාශද අශේ රශ  ශක ලර් ප්ර නනය පක් තිශබනවා. ශ් 

රශ  ශක ලර් ප්ර නනය පට ශ් අය ප වැශය ප්ද පිළිතුරු ලැශබනවා අපි 

ෙැක්ශක් නැ ැ. අශේ රශ  ශක ලර් ප්ර නනය පට ශ් අවසනාාශද 

පිළිතුරක්  ැටිය පට අපට විශේ  ණය පක්වත්  ්දන බැි  ශවලා 

තිශබනවා. Moody's ශ්ේණි ත ිරී්වලට අු ව අශේ රට 

පල්ශල ාටම වැටිලා තිශබනවා.  ශම කෙ, අශේ රශ  විශේ  ණය ප 

බර වැි යි.   ක  ්දො ශ්ේණි ත ිරී්වමේ්ද අපි පල්ශල ාට 

වැටිලා තිශබනවා.   පල්ශල ාට වැටිලා තිශබන නිසා අපට 

විශේ  රටවල් ශ් ශවලාශද ණය ප ශේදශ්ද නැ ැ. ණය ප දීම 

අු මත කර  ්දන බැ ැ. ශලෝකශේ ිරිරම අං ය පිර්ද ණය පක් 

 ැනීම අමාරුයි   ශ්ේණි තවමේ්ද පල්ශල ාට වැටිලා ිල්දො.   

ශ්ේණි ත ිරී්වමේ්ද ප ළට වැශට්දන ප්රයාන ශ ේතුව වුශ්ඩ, 

අපි ශලෝකය පට ණය ප ශවලා තිශබන නිසා අපට ෙරා  ්දන බැි  

විධිය පට.  

මම ශ් කාරණය පත් මතක් කරලා ශේදන ඕනෑ. ම්දද්රිකා 

බ්ඩකාරනාය පක මැතිනිය පශේ රජය ප අවස්ද ශවන ශක ට -2දදස අ  

ශවන ශක ට- අපි ශලෝකය පට ණය ප ශවලා තිබුණා, ිඳමේය පන 

2,22සක්. මිල්දෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ රජය ප අවස්ද ශවන 

ශක ට  ක ිඳමේය පන ද,සදදක් වුණා. ශලෝකය පට ණය පයි.   කාලශේ  

ිඳමේය පන ස2දසිර්ද ණය ප වැි  වුණා. ඊට පසනශසේ අශේ රජය ප අවස්ද 

ශවන ශක ට  ිඳමේය පන 13,දදදක් ෙක්වා ණය ප ශවලා ිලටිය පා.  ැබැයි, 

  ිඳමේය පන 13,දදද්ද ිරය පය පට දදක්ම අපි විය පේ කරලා තිශබ්දශ්ද 

මිල්දෙ රාජපක්ෂ රජය ප සමශේ  ත්තු ණය පවල ශප මේය ප ශ ව්දන. 

  ණය පවල ශප මේය ප ශ ව්දන තමයි අශේ සමශේ වැි  ශව්ඡම   

ශක ලර් ිඳමේය පන ස,සදද්ද ිරය පය පට දදක්ම අපි විය පේ ක රලා 

තිශබ්දශ්ද.   

ඊළඟට මම ශ් කාරණය පත් ිරය ප්දන ඕනෑ.  රු තමතිතුමනි, 

අපි ුතේය කාලශේ ිරය පලු අවිණුතය  ත්ශත් චීනශය ප්ද ණය පට. 

චීනශය ප්ද ණය පට අවිණුතය  ත්තාම  වාට ශ වී් ණර්භ කශළේ 

2ද12 වර්ෂශේ. 2ද12 වසශර් ශ වී් ණර්භ කරලා   ණය ප තපි ම 

ශ ව්දන තිබුශ්ඩ 2ද18 ස  2ද19 වසරවල. තතශක ට   ශ වී් 

ිරේය කශළේ අපි ණය පට  ත්තු මුෙල්වමේ්ද තමයි. අපි ණය ප  ත්තාට, 
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 ශක්ද වි ාල ශක ටසක් ශව්ද කරලා තිශබනවා, විය පේ කරලා 

තිශබනවා තමු්දනා්දශසේලාශේ කාලශේ  ත්තු ණය ප ශ ව්දන. 

වර්තමාන රජශේ  රු ජනාධිපතිතුමා බලය පට පැිනණිය පාට පසු 

ශක ලර් ිඳමේය පන 3,දසදක් ශ් ශවන ශක ට ණය පට අරශ න 

තිශබනවා. මට ශපශනන විධිය පට ජනාධිපතිතුමාශේ ස  

තමු්දනා්දශසේලාශේ රජශේ දතිි  අවුරුුන තුන,  තර තතුළත 

ශක ලර් ිඳමේය පන ෙ ො ක්වත් ණය පට  නියි. තතශක ට ශ් ණය ප 

තගුශල් අපි ත්දන ත්දනම ිලර ශවනවා. රශ  ජනතාව තමයි 

ශ්වාට ව්දදි ශ ව්දශ්ද. ශ් රශ  ජනතාවශේ ෙරු පර්පරා 

 ණනාවක් ෙැනටම ශලෝකය පට ණය පකාරය ප්ද ශවලා දවරයි.  

ශ් අතශර්ත් තක තක ශසල්ල් ය පනවා; තක තක ශේ් ය පනවා.  

වතුවල ජීවත් ශවන ජනතාවට ශ් අය ප වැශය ප්ද ණපසු ලණුවක් 

ුන්දනා.   අිලංසක ිනනිසනසු  ැම ොම රැව ටුවා. ශම නවා වුණත්   

ිනනිසනසු වි ාල ශසේවය පක් කරනවා ශ් රටට. ශත් ෙු  ශනළීම 

ිරං ල ජනතාව අතර ත්ඡමර ජනප්රිය ප නැ ැ.   ්රවික ජනතාව   

ශසේවය ප කරනවා.   ශ  ල්ල්දට ශ වල්  ේදන ිරය පලා මුෙල් 

තමතිතුමා ශව්ද කරලා තිශබනවා, රුපිය පල් ිනමේය පන සදදක්. ශ් 

ශවන ශක ට වතු ජනතාවශේ නිවාස අව යතාව නිවාස ලක්ෂය පක්. 

නිවාස ලක්ෂය පක්  ේදන රුපිය පල් ිනමේය පන සදදක් ශව්ද කළාම, 

තක ශ ය පක්  ේදන ශව්ද ශව්දශ්ද රුපිය පල් ස,දදදයි. 

  තිශබන  ශ ෙර කක්ටසනිරය පවත්  ො  ්දන  ්බ ශව්දශ්ද 

නැ ැ. ශ ය පකට ශව්ද ශව්දශ්ද රුපිය පල් ස,දදදයි. තත්ත 

තත්ත්වය ප අු ව, ශ ය පක්  ේදන ිනමේය පන තක මාරක මුෙලක් 

අව ය වනවා. තක ශ ය පකට. නමුත්,  ඔබතුම්දලා තක ශ ය පකට 

රුපිය පල් ස,දදද  ණශ්ද ශ වල් ලක්ෂය ප  ේදන රුපිය පල් ිනමේය පන 

සදදක් ශව්ද කරනවා. ශ්ක තමයි වර්තමාන රජය ප ශ න ය පන 

ශබ රුව. රජය ප ශබ රුශව්දම අය ප වැය ප ශ නි ය පනවා; ශබ රුශව්ද 

ජීවත් වනවා. ශමතැනදීත් ජනතාව රව ට්දන ශබ රු ප්රකා  

කරශ න ය පනවා.  

ඊළඟට  අපි තව ශෙය පක් ෙැක්කා. තමු්දනා්දශසේලාට සල්මේ 

නැ ැ ිරය පනවා.   නිසා ජනතාවට ක්දන ශබ ්දන ශේදන බැ ැ; 

ජනතාවශේ අව යතා සපුර්දන බැ ැ.  ැබැයි, තමු්දනා්දශසේලා 

ශ් ශවලාශද මුෙල් ශව්ද කරනවා, පළාත් පාලන ණය පතන ස  

පළාත් සභා මඟ  ැරලා, ප්රාශේයය ප ශල්ක්ලාශේ ය ප්දරණය පත් මඟ 

 ැරලා,  ් දිුතණු කර්දන -ග්රාීමය ප ම ටශ් සංවර්යනය පට- ිරය පලා  

ශකෝටි 1ද,දදදක්. ශ්ශක්ද තමු්දනා්දශසේලා අනිවාර්ය පශය ප්දම 

ූ ොන් ශව්දශ්ද ශම කටෙ  ශ්ශක් ප්රතිලාභ ග්රාීමය ප ජනතාවට 

ලැශබ්දශ්ද නැ ැ.   ක මට සක්සුෙක්ශසේ පැ ැදිමේයි. ශ්ශක් 

ප්රතිලාභ ග්රාීමය ප ජනතාවට ලබා ශෙනවා ශවු වට, ශ් රජය ප  ් 

ම ටශ් ශ ංමයිය පලාටත් පුරුුන කරලා තිශබ්දශ්ද ප ා   ්දන, 

අල්ලසන  ්දන, අරක්ට ශබෝතලය ප  ි  නික්  ්දන. ටටු  මසන 

කෑල්ල, පා්ද ශ ි ය ප නික්  ්දන.   ශ  ල්ල්දට ජාවාර් කර 

 ්දන මාර් ය පක් ශමතැනි්ද කපනවා ිරය පලා, අපට පැ ැදිමේයි.  

ඊළඟට, රජශේ මුු  ණොය පම ිඳමේය පන 2,284යි.  ශක්ද ිඳමේය පන 

9දදක් ශව්ද කරලා තිශබ්දශ්ද ප්රාේයන විය පේවලට.   ිඳමේය පන 

9දද්ද ිරය පය පට සදක් ශව්ද කරලා තිශබ්දශ්ද ප්රයාන 

දදිිරී්වලට.   ිරය ප්දශ්ද, ිඳමේය පන 4සදක් ප්රයාන දදිිරී්වලට. 

 ශක්ද ිරය පය පට 4දක්ම තිශබ්දශ්ද මාර්  සංවර්යනය පට; ිඳමේය පන 

18දක් මාර්  සංවර්යනය පට. ශජ ්දසනට්ද ප්රනා්දුන තමතිතුමා ශ් 

ශවලාශද ශමතැන ිලටිය පා න්   කශනු යි, කශටු යි, තසනවමේු යි 

ඔක්ශක ශ ්දම ිලනා ශවයි මම ශ්ක  ිරය පනශක ට. මාර්  

සංවර්යන තමතිට ශෙයිය ප්දශේ පිිලටයි. තතුමාට මඟුල් ශ් කාශල්.  

ිඳමේය පන 18දක  මාර්  සංවර්යනය පක් කරනවා, ජනතාව ක්දන, 

ශබ ්දන නැතුව ජීවත් වන ශ් කාලශේ.  

මම අ ශ න ිලටිය පා, මට කමේ්ද කාා කළ  රු ම්දත්රීතුමාත්  

ිරදවා, අපි බංශක ශල ත් රටක්   ශ  ල්ල්දට භාර ුන්දනා ලු.  

 කට තත්තර මා ළඟ තිශබනවා. 2ද1ස අපි ශ් රට භාර 

 ්දනශක ට, රශ  රාජය ණොය පම තිබුශ්ඩ වර්ෂය පකට ශකෝටි 

12ස,දදදයි. අපි නැවත භාර ශෙනශක ට රාජය ණොය පම වර්ෂය පකට 

ශකෝටි ලක්ෂ ශෙකයි.    රු ම්දත්රීතුමා ද්දනවාෙ ේදශ්ද නැ ැ 

ශක ශ ේ ශ ෝ දඳශ න. අපි බංශක ශල ත් රටක් භාර ුන්දශ්ද 

නැ ැ. 2ද21 වර්ෂශේ ශ් වනශක ට ඔබතුම්දලා රාජය ණොය පම 

බසනසලා තිශබනවා, ශකෝටි 1සද,දදදකට. ශකෝටි ලක්ෂ 2ක්  රාජය 

ණොය පම තතිව  භාර ුන්ද රශ  අවුරුේෙක් තතුළත රාජය ණොය පම 

ශකෝටි 1සද,දදදකට බැ ැලා තිශබනවා. ශ්ශක්ද ශපශනනවා, 

තමු්දනා්දශසේලා කටුතතු කර තිශබන විධිය ප. තමු්දනා්දශසේලා 

ජාවාර්කාරය ප්දට වාිර ලබා ශේදන, ජාවාර්කාරශය පෝ 

ශ  කනඟ්දන බුන අ ක කළා.  වා  ර ා තමු්දනා්දශසේලා රාජය 

ණොය පම නැති කරශ න තිශබනවා. අෙ රාජය ණොය පම කකා            

වැටිලා තිශබනවා.  වාශේ ප්රතිලල තමයි ශ් වනශක ට 

ලැශබ්දශ්ද.  වා බලපා්දශ්ද තමු්දනා්දශසේලාට ශන ශවයි. 

තමු්දනා්දශසේලා සැපශසේ ජීවත් වනවා. රශ  ජනතාව  වාශේ 

ප්රතිලල ුකක්ති විඳිනවා.  ක තමයි වර්තමාන තත්ත්වය ප. 

ඊළඟට තමු්දන ෟා්දශසේලාශේ මුෙල් තමතිතුමා ිරය පාශ න, 

ිරය පාශ න ගිය පා ශෙන ස න  ැන. ශපෞේ මේක බසන රා ිලිනය ප්දට, 

්රිශරෝෙ රා ිලිනය ප්දට ණයාර කරනවා ිරදවා. අපි   ශය පෝජනාව 

බැලුවාම, ්රි ශරෝෙ රා ිලිනශය පටට  ්බ ශව්දශ්ද රුපිය පල් 8දදක් 

පමණ මුෙලක්. පාසල් වෑ්ද රාවලටත්   වාශේ ශස ්ඡම් මුෙලක් 

 ්බ ශවනවා. ශ්වා තසනබැ්දුන් විතරයි. ශ්වායි්ද ජනතාවශේ 

ජීවිතවලට  යිය පක්  ්බ ශව්දශ්ද නැ ැ. ශ් අය ප වැශය ප්ද 

ණපණ ාලා ිලිනය ප්දට සායාරණය පක් දෂනට ශවලා නැ ැ. මයයම 

පි මාණශේ වයවසාය පකය ප්දටත් සායාරණය පක් දෂනට ශවලා නැ ැ. 

සංමාරක ක්ශෂේරශේ රැිරය පාවල නිරත අය පටත් ිරිරම සායාරණය පක් 

දෂනට ශවලා නැ ැ.  

ඊළඟට, "අශේ රට ණිරය පාශද නාවික ශක්්ද්රය ප කරනවා" 

ිරදවා.  ක තහුණාම මට මතක් වුණා   කාලශේ අපි ණරක්ෂක 

කවු්දසලශේ ද්දනශක ට තමු්දනා්දශසේලාශේ  රු අ මැතිතුමා 

ිරය පපු ශෙය පක්. තතුමා ිරය පනවා, "සරත් මම  Navy තශක් 

ශබෝ ටුවක නැ ලා මුහුෙට ගිය පා. මුහුශේ නැද ය පනවා ශ්ද සරත් 

 ාලු පාශර් බසන ය පනවා වාශේ" ිරය පලා. තශ ම ිරය පලා තමයි 

 ්බ්දශත ට වරාය ප  ැුනශද.   වරාය ප අෙටත් ශදළි ශදළී 

තිශබනවා. නැවක් තිය පා  කට මාු  ඔරුවක්වත් ත්දශ්ද නැ ැ. 

ෙැ්ද ිරය පනවා මුෙල් තමති,  අශේ රට ණිරය පාශද නාවික ශක්්ද්රය ප 

කරනවා ලු. නරක නැ ැ ශ්දෙ  තතශක ට ශ් රට වශ ම නැද 

ිලරශවලා, ිලරශවලා, ිලරශවලා අශේ රශ   මාු  අල්ල්දන 

ඔරුවකටවත් ය ප්දන බැි  වනවා. 

අශේ රට නාවික ශක්්ද්රය ප ශවනවා ලු. ඊළඟට ිරය පනවා, අශේ 

රට ද්දදිය පාශද ගුව්ද  ම්ද ශක්්ද්රය ප කරනවා ලු.   ිරය ප්දශ්ද 

ද්දදිය පාශද තිශබන ඔක්ශක ම ගුව්ද ශත ටුශප ළ  ව නවා තති. 

මා ිලතන විධිය පට ද්දදිය පාශද ගුව්ද ශත ටුශප ළ ලක්ෂ  ණනක් 

තිශබනවා. අපි ශමතැන තකක් තිය පාශ න -මත්තල ශදළි ශදළි 

තකක් තිශබනවා.- අශේ රට ද්දදිය පාශද ගුව්ද ශක්්ද්රසනාානය ප 

කර්දන  ෙනවා. "ශ්ව අ ලා පණ ය පනකල් මටම ිලනා..." 

ිරය පලා ශෙඩී ිරල්වා ම ත්මය පාශේ ිර්දුනවක් තිශබනවා ශ්දෙ  

ශ්වා තශ නශක ට මට   ිර්දුනව මතක් ශවනවා. 

තමු්දනා්දශසේලා ශප ඩ්කක් ිරති කවාශ න ිලනාශවලාවත් තඟට 

ශප ි  ජවය පක්  ්දන. 

ඊළඟට ිරය පා තිශබනවා, ග්රාීමය ප ම ටශ් සුපිි  ශවශළඳ සැල් 

සනාාපිත ිරීම සඳ ා රුපිය පල් ශකෝටි ිරය පය පක් ශව්ද කරනවාය ප 

ිරය පලා. නරක නැ ැ ශ්දෙ  ශ් කාලශේ ග්රාීමය ප ම ටශ් 

සමුපකාර කකය පක්වත් නැ ැ. සුපිි   ශවශළඳ සැල් සනාාපිත ිරීම 

සඳ ා රුපිය පල් ශකෝටි ිරය පය පක් ශව්ද කරනවාය ප ිරය පලා තිශබනවා. 

ශ් කාලශේ ශ් රට පුරා තිශබන සුපිි  ශවශළඳ සැල්වලත් කන 

ශබ න ශේවල් නැ ැ; බ ක භා්ඩක නැ ැ; සීනි ිරශලෝ තකක් 

 ත්ශත් නැත්න් ශවන ශෙය පක්  ්දන බැ ැ.   වාශේ තත්ත්වය පක් 

929 930 



පාර්මේශ්්දතුව 

තිශබේදී තමු්දනා්දශසේලා හීන ශලෝකය පක ජීවත් ශවනවා. 

 ්වලටත් සුපිි  ශවශළඳ සැල් ශ න ය ප්දන  ෙනවා.  

ඊළඟට අපි ෙැක්කා, පසුගිය ප ෙවසනවල අශේ  රු මුෙල් 

තමතිතුමා රාජය ශසේවය ප  ැන දතාම කැත විධිය පට කාා කළ  ැටි. 

තමු්දනා්දශසේට මම මතක් කරලා ශේදන ඕනෑ, ශ්  රු සභාශද 

ද්දන ම්දත්රීවරු්දශ ්ද අ ක  ණශ්ද ිරය පය පට අනූවකශේවත් 

ශෙමදපිය ප්ද රාජය ශසේවශේ ිලටපු අය ප. ශ් රශ  අෙ වනශක ට 

ද්දන දංජිශ්දරුවරු්ද, ශෙ සනතරවරු්ද, නීතිඥවරු්දශ ්ද 

ිරය පය පට 9දකශේ ශෙමදපිය ප්ද රාජය ශසේවශේ ිලටපු අය ප.   නිසා 

රාජය ශසේවය පට අප ාස කර්දන තපා. රාජය ශසේවය පට අපි 

ශප ශර ්දුනවක් ශෙනවා, අශේ රජය පක් ණවාම අපි අනිවාර්ය පශය ප්ද 

රාජය ශසේවය ප තවත්  ක්තිමත් කරනවා ිරය පලා. අපි රජශේ 

ශසේවශේ දඳලා තිශබනවා. මමත් අවුරුුන 4දක් රාජය ශසේවශේ 

දඳලා තිශබනවා. මශේ ශෙමදපිය ප්ද රාජය ශසේවශේ ිලටිශේ.   

ශ  ල්ල්ද ෙරුශවෝ පසනශෙශනක්  ැුනවා. අපි රාජය ශසේවය ප  රා 

වැශට්දන දක ශේදශ්ද නැ ැ. රාජය ශසේවකය පාට අවන්බු 

කර්දන, ඔවු්ද  ෑල්ලුවට ලක් කර්දන කවොවත් අපි දක 

තිය ප්දශ්ද නැ ැ.  

ඊළඟට තමු්දනා්දශසේලා ිරය පා තිශබනවා, රාජය 

වයවසාය පකය ප්ද රජය පට බරක් ලු. රාජය වයවසාය පකය ප්ද රජය පට 

බරක් ිරය පලා ශ්  ේදශ්ද   ණය පතන ටික විටණලා ෙම්දන.   

ටික විශේෂ්කය ප්දට, ජාවාර්කරුව්දට විටණලා ෙම්දනයි 

 ේදශ්ද. අශේ ලාභ ලබන ණය පතන ිරය පල්ලම විටණලා විනා  

කර්දන තමු්දනා්දශසේලා ශ  ර  ල් අහුලනවා.  

ඊළඟට, අයයාපනය ප. අයයාපනය පට දතාම ශස ්ඡම් මුෙලක් 

තමයි වැි  කරලා තිශබ්දශ්ද. ෙ ් පාසල්, පිි ශව්ද, භික්ෂු 

අයයාපනය ප සඳ ා රුපිය පල් ිනමේය පන 9දක් වැි  කරලා තිශබනවා. 

පර්ශේෂණ ස  නව නිපැුත් සඳ ා ශව්ද කළ මුෙමේ්ද රුපිය පල් 

ිනමේය පන 14දක් කපලා තිශබනවා. නිපුණතා සංවර්යන, වෘත්තීය ප 

අයයාපනය පට රුපිය පල් ිනමේය පන 3දදක් වැි  කරලා තිශබනවා. 

අයයාපන ප්රතිසංසනකරණ, විවෘත වි නවවිෙයාල සඳ ා ශව්ද කළ 

මුෙමේ්ද රුපිය පල් ිනමේය පන දදදක් කපලා තිශබනවා. ඊළඟට, 

කා්දතා  ා ළමා සංවර්යන ශපර පාසල්, පාසල් ය පටිතල ප සුක් 

සඳ ා ශව්ද කළ මුෙමේ්ද රුපිය පල් ිනමේය පන සදදක් කපලා 

තිශබනවා. වි නවවිෙයාල සඳ ා රුපිය පල් ිනමේය පන 1,3දදක් වැි  

කරලා තිශබනවා. ප්රාාිනක ස  ේවිතීයික අයයාපනය ප සඳ ා ශව්ද 

කළ මුෙමේ්ද රුපිය පල් ිනමේය පන 2දදක් කපලා තිශබනවා. අ්දතිමට 

තත්තටම අයයාපනය පට වැි  කරලා තිශබ්දශ්ද ශක ්ඡමරෙ 

බල්දන. අවුරුේශේද අවුරුේෙට අයයාපනය පට ශක ්ඡමර වැි  

කර්දන ඕනෑෙ  අ්දතිමට වැි  ශවලා තිශබ්දශ්ද රුපිය පල් 

ිනමේය පන 1සදයි. නමුත් තමු්දනා්දශසේලා ශ්වා ශල ටවට පු්බලා 

ශප්දවනවා.  

ඊළඟට,  ශසෞ්ය ක්ශෂේරය පටත්   කණ ශක කාමයි අවලා 

තිශබ්දශ්ද. ශසෞ්ය අමාතයාං  ශේ රුපිය පල් ිනමේය පන ද,දදදක් අ ක 

කරලා තිශබනවා. ඊළඟට, ෂෂය නිෂනපාෙන  ා සැප උ්වමේ්ද 

රුපිය පල් ිනමේය පන දද,දදදක් අ ක කරලා තිශබනවා. 

තමු්දනා්දශසේලා ශ්ක ශ  ඳට අ   ්දන. ශේයය ප ශවෙකශම්ද 

රුපිය පල් ිනමේය පන දදදක් අ ක කරලා තිශබනවා. ප්රාාිනක ශසෞ්ය, 

වසං ත ශරෝ  මර්ෙන කටුතතු ශවු ශව්ද මුෙලක් තිශබනවා. 

ශක විඩ් නිසා  කට රුපිය පල් ිනමේය පන 4සදක් වැි  කරලා 

තිශබනවා. ඊළඟට, ජාතික ශරෝ ල ජාතය්දතර ම ටමට දිුතණු 

ිරීම, රුපිය පල් ිනමේය පන දදදක් අ ක කරලා තිශබනවා. ඊළඟට, සෑම 

දිසන්රික්කය පකම තක් ශරෝ ලක් දිුතණු ිරීම. තතැනදී රුපිය පල් 

ිනමේය පන 1,සදදක් අ ක කරලා තිශබනවා. අ්දතිමට ශසෞ්යය ප සඳ ා 

රුපිය පල් ිනමේය පන 4සදක් වැි  කරලා, රුපිය පල් ිනමේය පන ද8,දදදක් 

අ ක කරලා තිශබනවා.  ශක්ද බහුතරය පක් -වැි ම ප්රමාණය පක්- අ ක 

කරලා තිශබ්දශ්ද, ශබශ ත් ශන ිනශල් ලබා දීම සඳ ා ශව්ද 

කළ මුෙශල්ද. රජශේ ශරෝ ල්වල ශබශ ත් ශන ිනශල් ලබා දීම 

සඳ ා ශව්ද කරන මුෙශල්ද තමයි රුපිය පල් ිනමේය පන ද8,දදදක් අ ක 

කරලා තිශබ්දශ්ද. තමු්දනා්දශසේලා  ේදශ්ද ශ් රශ  ජනතාව 

ශරෝී ්ද කරලා මරලා ෙම්දන. තමු්දනා්දශසේලාශේ මුෙල් තමති 

න් ශමතැනදී ිරදවා, තවත් රුපිය පල් ිඳමේය පන ස,දදදක් ශෙනවා 

ිරය පලා. රුපිය පල් ිඳමේය පන ස,දදදක් දීලා ශම නවා කර්දනෙ  

රුපිය පල් ිනමේය පන ද8,දදදක් අ ක කරලා තිශබනවා.  

තමු්දනා්දශසේලා අෙ රශ  ජනතාවට ක්දන ශේදශ්ද නැ ැ. 

රශ  ජනතාවට ශබශ ත් ශ ේත් ශේදශ්ද නැ ැ. ශ් රශ  

ජනතාව ම්දෙ ශපෝෂණය ප  ැදිලා ශරෝී  ශවලා ශ් රට විනා කාී 

රටක් බවට පත් කර්දනයි  ේදශ්ද. අපි අ ලා තිශබනවා, 

අතීතශේ අර විනා කාී භීෂණ තිබුණු බව.   තත්ත්වය පට ශ් රට 

තෙ ෙම්දනයි තමු්දනා්දශසේලා  ේදශ්ද.  

ඊළඟට, ගුරු-විුන ල්පති වැටුේ වැි  ිරීම සඳ ා අය ප වැශය ප්ද 

රුපිය පල් ිඳමේය පන 3දක් ශව්ද කරනවා ිරදවා. නමුත්   රුපිය පල් 

ිඳමේය පන 3ද ශව්ද කර්දශ්ද ණොය ප් ශලස ලැශබන මුෙල්වමේ්ද. 

රජශේ ණොය පම ශ්ශක් ශප්දවලා තිශබනවා. 

අය ප වැශය ප්ද ශප්දවන විධිය පට ඓති ාිරකව කවොවත් ශ් 

රශ  රජශේ ණොය පම ලැිඳලා නැ ැ. තශ ම න්, ගුරු-විුන ල්පති 

වැටුේ සඳ ා රුපිය පල් ිඳමේය පන 3දක් වැි  කරලා තකතු කර තිශබන 

තක ය පාාර්ාය පක් ශවනවාෙ, නැේෙ ිරය පන තක  ැන අපට වි ාල 

සැකය පක් තිශබනවා.  

ඊට අමතරව මුෙල් තමති ප්රකා  කළා, ීමට පසනශසේ 

භා්ඩකා ාරය පට වශර්දතු නිටත් කර්දශ්ද කාර්තුවකට වරක්ය ප 

ිරය පලා.  ශක්දම ශත්ශරනවා, ශ් දදිි පත් කරන ශය පෝජනා 

්රිය පාත්මක කර්දන ණොය ප් මාර්  තිශබනවාෙ,   තුළි්ද රජය පට 

ණොය ප් ලැශබනවාෙ, නැේෙ ිරය පන තක  ැන මුෙල් තමතිතුමාට 

ශපෞේ මේකව වි නවාසය පක් නැ ැයි ිරය පලා.  

ඊළඟට ිරය පනවා, ග්රාීමය ප පාල් 1ද,දදදක්  ෙනවා ලු. අවුරුුන 

තක මාරක් තුළ තවම  ෙලා තිශබ්දශ්ද පාල් 2දදයි. දතුරු ටික 

 ැශෙන කල් බලාශ න ද්දන. ශ් ශ  ල්ශලෝ අවුරුුන 

තක මාරකට  ෙලා තිශබ්දශ්ද පාල් 2දදයි. තතශක ට දතුරු 

අවුරුුන තුශ්දදී පාල් 9,8දදක්  ෙනවා! මාර වැකක් ිරේය 

ශව්දශ්ද. තතශක ට ශ් පාල් ටික  ෙන තක ශලෝක වාර්තාවක් 

ශවනවා.  

ඊළඟට ිරය පනවා, බ්දයනා ාර රැඳවිය ප්දශේ සනීපාරක්ෂක 

කටුතතු දිුතණු කරනවා ලු. බ්දයනා ාරය ප භාරව ිලටපු රාජය 

තමතිතුමා ශ් ශවලාශද  රු සභාශද නැ ැ. අපරාශේ, තතුමා 

ිරටිය පා න් තතුමාට ිරය පලා ක ටිය ප ේමලා වැිරිරළි වළවල් 

ටිකවත් කපා ්දන තිබුණා. ශම කෙ, බ්දයනා ාරවල 

වැිරිරළිවල වි ාල අ කවක් තිශබනවා. ඔු වට පිසනශතෝශල් 

අල්ලාශ න වැිරිරළි වළවල් කේපවාවි. තශ ම තමයි තතුමා 

කර්දශ්ද. තතුමා ණපසු   ධුරය පට පත් කරලා ශ ෝ වැිරිරළි 

ිඳසනනසන තක තතුමාට භාර ශේදන ිරය පලා මා ශ ෞරවශය ප්ද 

ශය පෝජනා කරනවා.  

ඊළඟට, මේශට්රෝ  ෑසන සමා ශ් සභාපතිතුමා ප්රකා ය පක් කරලා 

තිශබනවා අපි ෙැක්කා. තතුමා ිරය පා තිබුණා,  ෑසන ශක ්දරාත්තුව 

ය ප්ිරිර සමා මකට ශේදන වර්තමාන රජශේ බලයාි ්ද ප්රබල 

ශය පෝජනා දදිි පත් කරනවාය ප,    ර ා රුපිය පල් ිඳමේය පන 1දක්  

රටට අිලින ශවනවාය ප ිරය පලා. ශමවැනි ශේවල් තමු්දනා්දශසේලා 

අත  ි ්දශ්ද නැ ැ.  ැි ල්ල ශ  ඳට ිරේය ශවනවා. තක තක 

ශේවල් ිරදවාට ක්දන ශබ ්දන නැ ැ.  ැි ල්ල නවත්ව්දන 

තපා.  ක තශ මම දදිි ය පට කරශ න ය ප්දන. තතශක ට අපට 

අශේ කාර්ය පය ප ප සු ශවනවා. තව අවුරුුන ශෙක තුනිර්ද අපට අශේ 

ුතතුක් දෂනට කර්දන ඔය ප පැත්ශත් වාි  ශව්දන පුු ව්ද.    
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[ රු සරත් ශ  ්දශසේකා  ම තා] 
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තමු්දනා්දශසේලාශේ අනික් මැති තමතිවරු්ද ිරය පපු ශේවල් 

අපි ෙැක්කා . ීමට කමේ්ද කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශේ ශල්ක්තුමා 

අසනශවලා ගිය පා. තතුමාට වැක කර්දන බැි  නිසා ගිය පා. කෘෂිකර්ම 

ශෙපාර්තශ්්දතුශද සභාපති කලිරි ලා ය ප්දන ගිය පා. ඊළඟට 

පාි ශභෝගික කටුතතු පිළිබඳ අධිකාි ශේ සභාපතිතුමා කලිරි ලා 

ය ප්දන ගිය පා. ශ්රී ලංකා ම  බැංටශද අධිපති කලිරි ලා ය ප්දන ගිය පා. 

ශ්රී ලංකා ම  බැංටශද අධිපති ය පනශක ට ිරදවා, රට සංවර්යනය ප 

කර්දන තමු්දනා්දශසේලාට විඥානය පක් නැ ැ,   නිසා තතුමා 

අසනශවලා ය පනවා ිරය පලා. ශ් තමයි වර්තමාන තත්ත්වය ප. 

තමු්දනා්දශසේලා වැක කර්දශ්ද ශමශ මයි. "කාාව 

ශෙෝලාශව්ද,  මන පයි්ද" ශන ශවයි, ෙැ්ද තමු්දනා්දශසේලාශේ 

 මන පසනස පැත්ශත්ද.   තත්ත්වය පට පත්ශවලා පසනස ිඳම 

තනිලායි තමු්දනා්දශසේලා ද්දශ්ද. ද්දදිය පාශද අ මැති  රු 

ශමෝදි මැතිතුමා ශ  වි තේශඝෝෂණ මර්ෙනය ප කර්දන නීති 

ශ නාවාය ප ිරය පලා අෙ ප්රවෘත්තිවල තිශබනවා අපි ෙැක්කා.   

ශ නාපු නීති තතුමා ෙැ්ද  ටළාශ න තිශබනවා. තතුමා ශත්රු් 

 ත්තා, තය ප ප්රජාත්දර විශරෝධියි ිරය පලා.  

ශ් ෙවසනවල තමු්දනා්දශසේලා තේශඝෝෂණවලට භය පයි; 

විපක්ෂය පට භය පයි.   නිසා  ැස  නිශදෙන නිටත් කරින්ද තක තක 

නීති ශ ශනනවා. තශ ම කරලා තමු්දනා්දශසේලාට අප 

නවත්ව්දන බැ ැ. තමු්දනා්දශසේලා අපව මර්ෙනය ප කළත්, ශ් 

සභාව තුළ ිරටින විපක්ෂශේ ම්දත්රීවරු්ද මර්ෙනය ප කළත්, 

තමු්දනා්දශසේලාට රශ  ජනතාව මර්ෙනය ප කර්දන ලැශබ්දශ්ද 

නැ ැ. ජනතාව ශ ට අනිේොට තමු්දනා්දශසේලාට ශ  ඳ පාකමක් 

ිරය පලා ශෙයි.  

අය ප වැය ප පරතරය ප රුපිය පල් ිඳමේය පන 3,දදදයි. තශ ම තිිඳය පදී, 

මුෙල් තමතිතුමා ශ් සභාවට  ැම ශෙය පක්ම ිරය පලා අ්දතිමට 

ිරය පනවා, තව රුපිය පල් ිනමේය පන ස,දදදක් ශෙනවාය ප ිරය පලා.   

ිරය ප්දශ්ද, රුපිය පල් ිඳමේය පන සක්. ශ්වා ප්රාශය පෝගික නැ ැ. ශ් 

ිරය පපු ශේවල් තකක්වත් ය පාාර්ාය පක් ශව්දශ්ද නැ ැ.   නිසා ශ් 

අය ප වැය ප  ැන අපට ිරිරම වි නවාසය පක් නැ ැ. ශ් අය ප වැය ප  තුළි්ද 

රටට ශසේවය පක් ශවනවාය ප ිරය පා අපට ිරිරම බලාශප ශර ත්තුවක් 

තබා  ්දන බැ ැ.  

මා ිලතන  ැටිය පට මට තව විනාි ය පක පමණ කාලය පක් 

තිශබනවා. අවසාන ව ශය ප්ද මා ශ් කාරණය පත් ිරය ප්දන ඕනෑ. 

ණ්ඩ කව පැත්ශත් ද්දන ටමේය පට කිලන තමති  
 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශ් ෙවසනවල කනසනසල්ශල්ද ද්දශ්ද. තතුමාශේ ශබල්ල 

කකාශ න වැටිලා, ශබල්ල සාක්ටශද. තශසේ වුණත් තතුමා 

විපක්ෂය පට ිරය පනවා, නිර්මාණයලී ශව්දන ිරය පලා.  රු 

ම්දත්රීතුමා, ඔබතුම්දලාශේ පැත්ශත් දසනසර ිලටපු තක් ශකශනක් 

ිරය පනවා, විපක්ෂය පට නිර්මාණයලී ශව්දන ලු. මා තතුමාට ශ් 

කාරණය ප ිරය ප්දන ඕනෑ.  රු තමතිතුමනි, තමු්දනා්දශසේ 

නිර්මාණයලීයි. තමු්දනා්දශසේ නිර්මාණයලී නිසා තමයි 

පාසනශපෝර්  ශෙකක්  ො  ත්ශත්.  

 
ගු නමොතමඩ් මු ම්මිල් මතතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, - 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු  රත් න ොන්න ේකා මතතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்சசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

තමු්දනා්දශසේ වාි ශව්දන. ිලතට අමාරුෙ  [බායා ිරීමක්] 
වාි  ශව්දන. [බායා ිරීමක්] බයිලා ිරය ප්දශ්ද නැතුව වාි  

ශව්දන. [බායා ිරීමක්]  ශ්වා අ  ්දන.[බායා ිරීමක්] ිලඟන 

කාා ිරදව අය පට තත්තර ශෙනශක ට තමු්දනා්දශසේට අමාරුෙ  

[බායා ිරීමක්] වාි ශවලා අ  ්දන, නික් ශෙ කව්දශ්ද නැතුව. 

[බායා ිරීමක්] තතුමාට තේපැ්දන ස තික ශෙකක් තිශබනවා. 

[බායා ිරීමක්] තක තේපැ්දන ස තිකය පක ශනෝනා වැි ම ල්, 

අනික් තේපැ්දන ස තිකශේ ම ත්තය පා වැි ම ල්. ශමතුම්දලා 

කලබල ශවනවා, ශ්වා ිරය පනශක ට. බත් ශ   ට   ශ න, 

බකශ ෝසනතරය පට  
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශේ පාලනය ප කරන අය ප කලබල ශවනවා. අෙ මා තතුමාට මතක් 

කරලා ශේදන ඕනෑ.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමනි, ෙැ්ද කාාව අවස්ද කර්දන. ඔබතුමාට 

නිය පිනත කාලය ප අවසානයි.  
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු  රත් න ොන්න ේකා මතතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்சசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මට තව සුු  ශවලාවක් ශේදන, මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුමනි.   

ශසවීපී තශක් ශක ල්ශලෝ ක ට කාලා කාලා ඔය ප පුේ ලය පා 

ශේ පාලනය පට ශ නාවා.  ශක්ද තමයි තතුමා මි තය පක් වුශ්ඩ. 

කමේසම අඳි්දන දශ න  ත්ශත්  ශක්ද තමයි. ශසවීපී තශක් 

ක ට කාලා ශමතැනට තවිල්ලා, ශමතැන බකශ ෝසනතරය ප ෙැක්කා; 

ප ාව ෙැක්කා; අල්ලස ෙැක්කා, පැ්දනා අශනක් පැත්තට.  වා 

තමයි ඔහු කරපු නිර්මාණයමේ වැක. [බායා ිරීමක්] ශක ශ ේෙ ය පන 

පිසනසු  රශක්ද කෑ  නවා, ශමතැන. පිසනසු  රකා. තේපුල්දන 

තපා. පිසනසු ීම  රකා. 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඊට පසුව නිවාස  ැුනවා. මයයම ප්දතිය පට ිරය පලා නිවාස  ෙලා 

නිවාස ටික ශබෙලා ුන්දනා.[බායා ිරීමක්] අයිය පාට ුන්දනා; 

නැෙෑයි්දට ුන්දනා; නෑනාට ුන්දනා; මසනිරනාට ුන්දනා. [බායා 
ිරීමක්] ශමතුමාට  ්බ ශවලා නැ ැ.  කයි ශ් කෑ  ්දශ්ද. 

ඊළඟට, ණ්ඩ කවට දඳලා ිලටලා ශප ඩ්කක්   නවා අපි ෙැක්කා. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශව්ද කර තති කාලය ප අවස්ද. 

කාාව අවස්ද කර්දන.   

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු  රත් න ොන්න ේකා මතතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்சசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
මට තව විනාි ය පක් ශේදන,  රු ලක්ෂනම්ද ිරි තල්ල 

මැතිතුමනි.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මතතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, please give him one more minute.  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු  රත් න ොන්න ේකා මතතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்சசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
ඊළඟට, ශබ රුවට ණ්ඩ කවට ශප ඩ්කක් අතැන ශමතැනදී 

ප ර   ලා ිරය පනවා, අපි ශ් ිරය ප්දශ්ද ණ්ඩ කව  ො  ්දනලු. 
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පාර්මේශ්්දතුව 

අනිවාර්ය පශය ප්ද අය ප වැය ප විවාෙශය ප්ද පසනශසේ තවිල්ලා ශෙකට 

නැිනලා ශප්දො  
 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වශේ අත තසනසාවි ශමතැන.  ශබ රුවට කිලනවා වශ . අපි 

ෙිරනවා, නැ ට කටල් ශෙක අසනශසේ   ශ න- [බායා ිරීමක්]    ්දනවා, නැ ට 

කටල් ශෙක අසනශසේ. [බායා ිරීමක්] ශක ශ ේ ය පන  ාල්පාරුශවක්ෙ ශ්කා.  
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙැ්ද නළිය පනවා.  ශ්වා ිරය පනශක ට අ ශ න ද්දන බැ ැ.  

ඊළඟට, ශප ලීිරය ප භාර තමතිතුමාටත් මම වමනය පක් ිරය ප්දන 

ඕනෑ. තමු්දනා්දශසේ ිනශල්නිය ප් ිරටි ිරේධිය ප  ැන කාා කළා.  

ිනශල්නිය ප් ිරටි ිරේධිය ප ශවනශක ට මම ය පාපනශේ ණඥාපති. මම 

තතශක ට ශජනරාල් ශකශනක්. තත්ත ව ශය ප්දම ශක ළෙ safe 

house තකක් තිබුණා. දිගු ුනර විිලුන්  කටුතතු කරන අවි ණුතය තිල 

තිබුණා ිරදවා.  ක ස්ූරර්ණශය ප්ද අසතයය පක්.  මුොශද බුේධි 

අං  කවොවත් දිගු ුනර විිලුන් කටුතතු කශළේ නැ ැ.  ශක ළෙට  

RPGs ශේ්දන, ක්ශල්ශමෝ ශබෝ්බ ශේ්දන අව ය නැ ැ.  වා 

කශළේ විශ ේෂ බලකාය ප. තතැන  වා තිය පාශ න ිලටපු තක  මුොශද 

ශජයෂනප නිලයාි ශය පක් කරපු අය පාා වැකක්.  ක රජය පක් පිටි්ද 

ෙමලා මක   ්දන ශ් ශ  ල්ල්ද  ැමොම තත්සා  කළා. රණ 

විරු පාවාදී් වාශේම  කත් විටණලා   ශවලාශද තිබුණු රජය ප 

ශපරළ්දන ්රිය පා කළා. නමුත්, ිනශල්නිය ප් ිරටි ිරේධිශේදී   අය ප 

අත් අකංගුවට  ත්ත තක  ැන මම රණ විරුශවක්  ැටිය පට ශ් 

කාරණය ප ිරය පනවා. ිරිරම නීති විශරෝධී ිරේධිය පක් තතැන වුශ්ඩ 

නැ ැ.  ශබ ශ  ම සනතුතියි. ජය ප ශදවා!  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු කලසන අල ේශපරුම තමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  19 

කාලය පක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 1.ස3] 
 

ගු ඩල න අලතේනපුම මතතා (ජනමාධා අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of  Mass Media) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මට ශ් අවසනාාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබශ වි්ද සනතුතිව්දත ශවනවා.  

ශ් රශ  දති ාසශේ ඔශබ්ත්, මශේත් ජීවිත කාලය ප තුළ 

ශේෙවාමක රාෂ්ය පක් ිරේය වුණා. 19ද1 තරුණ නැිනීමම, 1988-89 

තරුණ නැිනීම් අශේ දූ පුතු්දශේ ජීවිත ලක්ෂ  ණනක් ිඳමේ 

 ත්තා. තතුර, නැ ශඟනිලර තිබුණු ුතේයය පත් තරුණ නැිනීමමක්.   

තුළි්ද අශේ රශ  පුරවැිරය ප්දශේ ජීවිත තවත් ලක්ෂ  ණනක් ිඳමේ 

 ත්තා.  ඊළඟට සුනාිනය ප ණවා.  කත් ම ා ශේෙවාමකය පක්. අශේ 

රශ  වි ාලම සනවාභාවික තප්රවය ප ද්ද පසුව පැිනණිය පා.  , ශ් 

ශක විඩ් වසං ත තත්ත්වය ප. ශ්ක තමයි, අශේ රට නිෙ ිර්ද පසුව 

මුහුණ ුන්ද ෙරුණුම වසං ත තත්ත්වය ප. 

1970 දඳලා අවුරුුන සදක් -ෙ ක ප ක්- තතුළත, පර්පරා 

ප ක් අශේ රශ  දති ාසශේ ෙරුණුම සනවාභාවික ස  ශේ පාලන 

ශේෙවාමකවලට මුහුණ ුන්දනා.  ශක විඩ් වසං තශේ ත්ඡමතම 

අවසනාාවට අපට මුහුණ ශේදන ිරුන වුණා.  ක නිසා මුු  රටම 

අ්රිය ප වුණා. ණර්ිකකය ප, අයයාපනය ප පමණක් ශන ශවයි, සාමානය 

ජීවිත පවා අ්රිය ප වුණා. අශේ රට විතරක් ශන ශවයි. ශලෝකය පම 

අ්රිය ප කරපු,  ත වර්ෂය පකට පසුව පැිනණි ිඳිලසුණුම වසං ත 

කාලය පක් ශ වින්ද තමයි අපි ශ් ද්දශ්ද. ශම්දන ශ් පසුිඳම 

තුළ තමයි මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශ් අය ප වැය ප දදිි පත් 

කර්දන ිරුන ශවලා තිශබ්දශ්ද. ශ් අය ප වැය ප දතාම අවාිරොය පක 

ශක ්දශේිර ය පටශත්, අගුු  වැටුණු ණර්ිකකය පක් තතුශළේ, ඔත්පළ 

ශව්ඡම අයයාපනය පක් මැේශේ දදිි පත් වුණු අය ප වැය පක් නිසා අපි 

ශ් ුනෂනකරතාව ශත්රු්  නිමු ිරය පන දල්ලීමයි, මම පළමුශව්දම 

ශ්  රු සභාවට දදිි පත් කර්දශ්ද.  

අය ප වැය ප ශල්්නශේ අ ක පා කක් තති. තය ප විශදමනය ප 

කර්දන. මි ත ඝාතනය ප කර්දශ්ද නැතිව තය ප විශදමනය ප 

කර්දන. අපව විශදමනය ප කර්දන.  ැබැයි,  ශ් ුනෂනකරතාව 

අවශබෝය කර  නිමු ිරය පන තකයි මශේ දල්ලීම.   නිසා ශමම අය ප 

වැය ප දති ාසය පත් සමඟ සංස්දෙනය ප ශන කර, වත්ම්ද 

අභිශය පෝ ාත්මක තත්ත්වය ප්ද සැලිරල්ලට ශ න සංස්දෙනය ප 

කරන ශලස  මා දතාම ශ ෞරවශය ප්ද දල්ලා ිරටිනවා. 

වර්තමානශේ අපි තක පැත්තිර්ද ශ් වසං ත අර්බුෙශය ප්ද 

බැට කාලා තිශබනවා. අශනක් පැත්ශත්ද, රටක් ශලස අපි 

ජාතය්දතරය ප තුළ ශක තැනෙ ද්දශ්ද  ශ් අය ප වැය ප විවාෙය පට තක් 

ශවන ිරය පලු පක්ෂවල ිරය පලුශෙනා රටක් විධිය පට අපි ශක  තැනෙ 

ද්දශ්ද ිරය පන කාරණය ප ශත්රු්  ැනීම අති යි්දම වැෙ ත්, 

අනා තය ප පිළිබඳව අවංක  ැිනමක් තිශබනවා න්. 

රටකට ජාතය්දතරශේ තිශබන පිළි ැනීම මනින ෙර් ක 

රාෂ්ය පක් තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම තයි්ද 

තක ෙර් කය පක් දදිි පත් කර්දන කැමැතියි.  ක තමයි රටවල 

විශේ   ම්ද බලපර - passports - ශ්ේණි ත ිරීම. Passport 

ශ්ේණි ත ිරී්වලට අු ව අශේ රට තිශබ්දශ්ද ශලෝකශේ 

ප ළම ිරය පය පට 1ද තුළයි. අපට ප ළි්ද තිශබ්දශ්ද තව රටවල් 

1දයි.  ශක්දම ශත්රු්  ්දන පුු ව්ද අපි ද්දන තත්ත්වය ප. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම තවත් පැ ැදිමේ කශළ ත් වීසා 

ශන මැතිව අශේ රශ  පුරවැිරය පටට සංමාරය ප කළ  ැිර රටවල් 

තිශබ්දශ්ද 41යි. තයිු ත් සංවර්ධිත රටකට තිශබ්දශ්ද 

ිරං ේූරරුව පමණයි. අශේ රශ  ිරිරම පුරවැිරශය පටට වීසා 

ශන මැතිව ශවනත් ිරිරම සංවර්ධිත රටකට ය ප්දන බැ ැ. ඔ්දන 

ඕකයි සතයය ප. තශ ම න් කවුෙ ද ළි්ද ද්දශ්ද  වි නවාස 

කර්දන මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශලෝකශේ passport 

ශ්ේණි ත ිරී්වල තක, ශෙක, තුන ිරය පන සනාානවලට තවිල්ලා 

තිශබ්දශ්ද ජපානය ප, ිරං ේූරරුව ස  ෙටණු ශක ි ය පාව. ශ් 

රටවල් තුනම ණිරය පාතික රටවල්.  

ශලෝකශේ රටවල් 191කට වීසා නැතිව නිෙ ශසේ සංමාරය ප 

කර්දන   රටවල් තුශ්දම පුරවැිරය ප්දට පුු ව්ද. තශමි කාව, 

බ්රිතානයය ප, කැනකාව ස  ජර්මනිය ප පවා ඔවු්දට ප ළි්ද 

ිරටි්දශ්ද. මම පාසල් ය පන කාලශේ අපි "මු කක්ට" ිරය පලා 

 ඳු්දවපු පැල්පත් නිවාස ශපශෙසට ිරදශද "ශක ි ය පාව" ිරය පලා. 

 ැබැයි, අෙ ශක ි ය පාශද passport  තක මුු  ශලෝකය පටම නිෙ ශසේ 

ය ප්දන පුු ව්ද passport  තකක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ිරං ේූරරුශද ිරටි කීර්තිමත් 

අ මැතිවරය පට වන ලී ක්වා්ද යූ ලංකාවට තවිල්ලා, ලංකාශව්ද 

ණෙර් ය පක්  ්දනවා ිරදවා.  ැබැයි, ිරං ේූරරුව අෙ ශලෝකශේ 

ඕනෑම රටකට නිෙ ශසේ ය ප්දන පුු ව්ද විෂ්ෂනටතම ගුව්ද  ම්ද 

බලපරය පක් තම පුරවැිරය ප්දට ලබාදීලා තිශබනවා. ශම්දන, 

පිළි ැනීම. ශම්දන, ශවනස. තතශක ට අපට ශම කෙ වුශ්ඩ, තයි 

අපට ශමශ ම වුශ්ඩ  තයි, අපි ශමතැනට වැටුශ්ඩ  කවුෙ, 

ශ්කට ව  ිරය ප්දන ඕනෑ  දති ාසශේ තිබුණු ශක ළ පාට ණ්ඩ ක 

ෙ, නිල් පාට ණ්ඩ ක ෙ, නිල්-රතු ණ්ඩ ක ෙ, තශ ම නැත්න් 

වර්තමාන ණ්ඩ කව ෙ  නැ ැ, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. අපි 

935 936 

[ රු සරත් ශ  ්දශසේකා ම තා] 
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ිරය පලුශෙනාම සම සමව ශමිල විත්තිකරුව්ද බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඕනෑ න් විත්ති ල කශද පළමුශවනි විත්තිකාරය පා කවුෙ, 

ශෙවැනිය පා කවුෙ, තු්දශවනිය පා කවුෙ ිරය පලා අපි අතර විවාෙය පක් 

තිශබ්දන පුු ව්ද.  ැබැයි, අමතක කර්දන තපා, අපි ිරය පලුශෙනා 

ජනතාව දදිි ශේ විත්තිකරුව්ද බවට පත් ශවලා තිශබනවා ිරය පන 

තක. ශමයි්ද ිනදී විත්ති ල කශව්ද බිල්දනට අවසර තිශබනවා න් 

තිශබ්දශ්ද, ශ් පාර්මේශ්්දතුව මුල් වරට නිශය පෝජනය ප කරන ශ් 

ශෙපැත්ශත්ම ිරටින නවක ම්දත්රීවරු  ස8ශෙනාට පමණමයි. අපි, 

අපි විිර්දම ශමිල ව කීම භාර  ත ුතතුයි. "අපි ශවු ශව්ද අපි" 

වාශේම තමයි  කත්. ශ් ව කීමත් අපි භාර  ්දන ඕනෑ. 

ප්ර නනය පකට විසඳු් ශස ය ප්දන න් කළ ුතතු පළමු ශේ තමයි   

ප්ර නනය ප  ඳුනා  ැනීම. ශෙවැ්දන, තිල ව කීම භාර  ැනීම. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, තය ප තමයි විසඳුශ් ණර්භය ප. 

දති්ද අපි ිරය පලුශෙනා නි තමානීව තිල ව කීම භාර  නිමු. අපි 

තවමත් පරක්ට නැ ැ ිරය පලා මම වි නවාස කරනවා.  

අ කම  ාශ්ද අශේ අනා තශේ නාමශය ප්ද, අෙ ද්දන ෙරුව්ද, 

මතු තපදි්දන ද්දන ෙරුව්ද ශවු ශව්ද රශ  ජාතික නයාය ප 

පරය පත් තක්ක, ජාතික ණර්ිකක නයාය ප පරය පත් තක්ක, ජාතික 

අයයාපනික නයාය ප පරය පත් තක්ක අපි 22සශෙනාම තකට 

ිලට ්දනට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම ෙැ්ද ශමවර අය ප වැය ප 

ශෙසට  ැශර්දන්. අෙට ෙවසන සක් අපි අය ප වැය ප ශල්්නය ප  ැන 

විවාෙ කර තිශබනවා. ශ් දින ස තුළ තිරශනකාට තිනල්ල දිගු 

කර ැනීම  ැශර්දනට අප කශළේ ටමක්ෙ  තිරශනකාට තිනල්ල 

දිගු කර ැනීම  ැශර්දනට, ීමට ශම ශ  තකට ශපර ිරුන වුශ්ඩත් 

ශම කක්ෙ   ැම පක්ෂය පම විපක්ෂශේ ද්දන ශක ට ශබෝසතු්ද 

බවට පත් ශවනවා; ණ්ඩ කවට තනශක ට ශේවෙත්තලා බවට පත් 

ශවනවා. ශ්ක තමයි, අවුරුුන ද3ක දති ාසය ප අපට ිරය ප්දශ්ද. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අප ිරය පලුශෙනා ශ්  රු සභාශද 

සායාරණය ප දටු කර්දන තත්සා   ්දශ්ද, තිරශනකාට තිනල්ල 

දිගු ිරීශ්, අප්රස්දන, ව කී් විරිලත දති ාසය පට විනා ශ් රශ  

අනා තය පට ශන ශවයි. ෙවසන සක් තිසනශසේ ශ් විවාෙය ප පැවැත්වුණා. 

තව ෙවසන ශෙකයි අය ප වැය ප ශෙවන වර ිරය පවීශ් විවාෙය ප 

තිශබ්දශ්ද. ඊට පසනශසේ අපි අය ප වැය ප ශෙවනවර ිරය පවීශ් ා්දෙ 

විමසීමට ය පනවා. ශ්  ත ශව්ඡම කාල සීමාශදදී අපි ශමවර අය ප 

වැය ප  ැන විවිය පැතිකකවමේ්ද කාා කර තිශබනවා.  

ශමිලදී දතාම සනවල්ප ව ශය ප්ද සාක්ඡාා වුණු නමුත් වැෙ ත්ම 

කාරණා ශෙකක් තමයි, අයයාපනය ප ස  අධිකරණය ප.   ශෙකම ශ් 

සමාජය පට ෙැි  ශලස බලපාන, සමාජය ප රඳා පවතින කාරණා 

ශෙකක් වුණත්, මා වි නවාස කරනවා   කාරණා ශෙක සඳ ා අව ය 

අවයානය ප අව ය ප්රමාණය පට ලැබුශ්ඩ නැ ැ ිරය පලා. මූලාසනාරූඪ 

 රු ම්දත්රීතුමනි, තම නිසා මම කැමැතියි, අය ප වැය ප ස්බ්දයශය ප්ද 

වන මශේ කාාව සඳ ා ඔබතුමා මට ලබා ුන්ද විනාි  19ක කාලය ප 

ශ් ක්ශෂේර ශෙක  ැන කාා ිරීමට පාවි්ඡචි කර්දන. ෙැනටත්   

කාලශය ප්ද විනාි  9ක් විතර ශ වී ගිිල්ද.   

ශමම වසං ත තත්ත්වය ප තතුශළේ ිරුන වුණු බරපතළම 

ශේෙවාමකය ප වුශ්ඩ, ෙරුව්දශේ අයයාපනය පට වූ බායාවයි. ශමම 

වසං තශය ප්ද බරපතළම පා කව ිරුන වුශ්ඩ, නැවත  රව්දන බැි  

පා කව ිරුන වුශ්ඩ, ජීවිතශේ නැවත ලබා  ්දන බැි  ශෙය පක් අිලින 

වු ශ්ඩ ශ් රශ  ිනමේය පන සං්යාත දූලා, පුතාලාටයි;   අිලංසක 

ෙරුව්දටයි. ශ් වසං තශය ප්ද ෙරුණුම බලපෑමට මුහුණ ුන්දශ්ද 

ෙරුව්ද. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ඔවු්ද තමයි, ශ් 

ශේෙවාමකශේ ශල ටම වි්දදිතය ප්ද බවට පත් වුශ්ඩ. වසර 24ක් 

පුරාවට දිේ ැශසින්ද පැවතුණු ගුරු වැටුේ විෂමතා ප්ර නනය ප තග්රම 

අතට  ැරුශ්ඩ, පාසල් ෙරුව්ද ජීවිතශේ අසීරුම අවසනාාවට මුහුණ 

දී ිරටි ශම ශ  තකදී. මාස 9ක් වාශේ පුංචි කාලය පක් වුණත්, ශ් 

රශ  අයයාපන තමති විධිය පට ිරටිින්ද ශ් තත්ත්වය ප අවශබෝය කර 

 ත් මම කැමැතියි, වසර 24ක ගුරු වැටුේ විෂමතාව තුර්ද 

කර්දනට රුපිය පල් ිඳමේය පන 3දක මුෙලක් ශ් ුනෂනකර අවසනාාශද 

ශව්ද කරින්ද  ත් පිය පවර පිළිබඳව අති රු ජනාධිපතිතුමා,  රු 

අ මැතිතුමා,  රු මුෙල් තමතිතුමා ප්රමු් කැිඳන  ම්ඩකලය පට 

අවංකව සනතුති කර්දන.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි,   වාශේම, ගුරු ශසේවය පට ිලින 

වෘත්තීය ප  රුත්වය ප ලබා දීමත් අශේ ව කීමක්. අපි රජය පක් විධිය පට 

වාශේම, රටක් විධිය පටත් තරශේ ිරතට  ත ුතතුයි, ශමවැනි 

තත්ත්වය පක් ය පළි ිරිරොක තති ශන ව්දනට ව  බලා  ්දන. 

ශමවැනි තත්ත්වය පක් තවත් වසර සිර්ද, 1දිර්ද ශ ෝ 2දිර්ද පැන 

ශන නැඟීම සඳ ා සායනීය ප විසඳුමක්, සනිකරසාර විසඳුමක් අප 

දදිි පත් කළ ුතතුයි. ගුරු වෘත්තිය පට ිලින නිිර වෘත්තීය ප  රුත්වය ප 

ලබා දීම ශම්දම ගුණාත්මකභාවශය ප්ද ුතතු තෘේතිමත් ගුරු 

ශසේවය පක් රශ  ෙරුව්ද ශවු ශව්ද තති ිරීම පාලකය ප්ද 

ව ශය ප්ද අප  ැමශෙනාශේ ව කීමක්. ප්රතිපත්ති ස්පාෙකය ප්ද 

විධිය පට   ව කීශම්ද බැ ැර ශව්දන අප කාටවත් බැ ැ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, පාසලක ශේ ටුව වැශ නවා 

ිරය ප්දශ්ද, ෙරුව්දට නික් පාසල් ූමිනය පට තතුු  ශව්දන තිශබන 

අවසනාාව අිලින වීම විතරක් ශන ශවයි. පාසල් ශේ ටුව වැශසනවා 

ිරය ප්දශ්ද සංසනකෘතික ශෙ රගුු  වැසීමක්; ෂ්ෂනටාමාරය පක ශෙ රගුු  

වැසීමක්. තම නිසා ප්රතිපත්ති ස්පාෙකය ප්ද විධිය පට   පිළිබඳව නිිර 

ශලස අයයය පනය ප කළ ුතතුය ප ිරය පලායි මා ඔබතුමාට ශය පෝජනා 

කර්දශ්ද, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. 

දිුතණු රටවල දිුතණුශද ෙර් කය පක් වන ගුණාත්මක ගුරු 

ශසේවය ප අශේ රටටත් ළඟා කර  ැනීමට අපි දදිි  පිය පවර සැලසු් 

කළ ුතතුමයි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. රටක ෙරුව්දශේ 

ෙෑසන පාෙන වෘත්තිය පශදදී්ද ට පැ ැදිමේ නිර්ණාය පක තිිඳය ප ුතතුයි. 

ශ් වනවිට අශේ ගුරු ශසේවශේ ගුරුවරු්ද වර්  ිරිලපය පක් 

ිරටිනවා. මම අයයාපන අමාතය ධුරය ප ෙැරූ කාලශේ ගුරුවරු්ද 

වර්  13ක් පමණ ිරටිය පා. පුහුණු ගුරුවරු ස  ු පුහුණු ගුරුවරු 

ිරය පලා ගුරුවරු්ද වර්  රාෂ්ය පක් ද්දනවා. මා දදිි  පිට  රු 

ශප ්දන්බල් ම්දත්රීතුමාත් ිරටින නිසා තො රණය පක්  ැටිය පට 

තතුර පළාත  ්දන්.   කාලශේ තතුර පළාශත් ිරටි ප්රාාිනක 

ගුරුවරු්දශ ්ද ිරය පය පට ස3ක් පමණ ු පුහුණු ගුරුවරුයි, 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. තතශක ට ශම කක්ෙ,   

ෙරුව්දශේ තත්ත්වය ප    නිසා ගුරු වෘත්තිය පට තතුළත් වීශ්දී 

තිශබන ශ් පැ ැදිමේ විෂමතාව අප ශවනසන කළ ුතතුව තිශබනවා.  

'අය ප වැය ප' ිරදවාම ිරිලය පට ත්දශ්ද, ශභෞතික ශේවල්; භා්ඩක 

 ා ශසේවා. නමුත් තතැනි්ද ත ාට ගිය ප ණකල්පමය ප ව ශය ප්ද 

ගුණාත්මක ශේවල් තිශබනවා, රටකට ය ප පත් ශලස බලපාන; 

ණශය පෝජන ශලස බලපාන. අනා ත ණශය පෝජන ශම්දන ශමවැනි 

ශේවල් මත රැඳී තිශබනවා. ගුරුවරය පා තපාධියාි  පුහුණු 

වෘත්තිකශය පට කරන තක අප ෙරුව්ද ශවු ශව්ද කරන 

ණශය පෝජනය පක්. ෙරුව්දශේ ෙෑසන පාෙන තක අනා තය පට 

ණශය පෝජනය පක්, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. තය ප, රටටම 

ණශය පෝජනය පක්. තම නිසා ගුරු සුුනසුක් විෂමතාව තුර්ද ිරීශ් 

තක් විසඳුමක් ශලස ගුරු විෙයා පීප 19 වි නවවිෙයාල පීප බවට පත් 

කර්දනට ඊළඟ අය ප වැශේදී  රු මුෙල් තමතිතුමාශේ අවයානය ප 

ශය ප මු වන බව මට වි නවාසයි. තය ප පාර්මේශ්්දතුශද අප  ැම 

ශෙනාශේම ව කීම බව මා නැවත ිරිලපත් කර්දනට ඕනෑ. 

ශ් රශ  ශජයෂනපතම ජනතාවාදී ශේ පාලනඥශය පට වන  රු 

අයයාපන තමතිතුමාශ ්ද මා දල්ලා ිරටි්දශ්ද, අප තො සැලසු් 

කළ විධිය පටම අප රශ  වර්තමාන පාසල් පේයතිය ප තුළ ෙැ්ද ිරටින 

ගුරුවරු්ද වාශේම, බාිලි ්ද තන ිරය පලු ගුරුවරු්ද වර්ෂ 2ද2ද වන 

විට පුහුණු තපාධියාි  ගුරුවරු්ද බවට පත් කර්දනට අව ය 

පි සරය ප නිර්මාණය ප කර්දන ිරය පලායි.  ක, අශේ ජාතිශේ 

ෙරුව්දට කර්දන පුු ව්ද ද ළම සායාරණ ශේවල් අති ්ද තක 

සායාරණය පක්, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. ගුරු ශසේවය පට නිිර 

937 938 



පාර්මේශ්්දතුව 

වැටුපක් වාශේම ගුණාත්මකභාවය පක් ිලින විය ප ුතතුයි.   සඳ ා 

ගුරුවරු්ද, විුන ල්පතිවරු්ද, අයයාපන අමාතයාං ය ප තතුු  ිරය පලු 

පාර් නවය ප්දට තකතු ශව්දන ිරය පා මා ණරායනා කරනවා. 

ඊළඟ කාරණය ප ශ්කයි. රශ  පාසල් ෙරුව්ද ිනමේය පන  තරකට 

වැි  වුවත්, ද්දටර්ශන  ප සුකම තිශබ්දශ්ද ිනමේය පන 1.4කට 

පමණයි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. අපට රටක් විධිය පට 

Starlink වාශේ සැටලයි  ද්දටර්ශන  ශසේවාවක් ලබා ශ න රටම 

ණවරණය ප කර  ැනීශ්  ැිරය පාවක් ශ් ශම ශ  ශත් නැ ැ. නමුත්, 

ශ් අය ප වැශේ මා අ ය ප කරන විශ ේෂ ගුණාං ය පක් තිශබනවා.   

තමයි මුු  රශ ම ිඳ් ප්රශේ  ණවරණය ප වන පි දි ද්දටර්ශන  

ප සුක් සැලසීමට ස්ශප්රේෂණ ටලුු  998ක් දදි ිරීමට ශ් අය ප 

වැශය ප්ද ප්රතිපාෙන ශව්ද කර තිතිම. ඊට අමතරව, සෑම 

පාසලකටම broadband connection ලබා ශේදනට තීරණය ප කර 

තිශබනවා. තය ප අ ය ප කළ ුතතු කාරණය පක්. මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුමනි,   වාශේම  ක ශ  ඳ ණර්භය පක්. ශම කෙ, ශ් 

වසං ත කාලය ප තුළ දශ නීම සඳ ා තව platform තකක්, තශ ම 

නැත්න් තව මානය පක්   තුළි්ද විවෘත වුණා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු තමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක කාලය පක් 

තිශබනවා. 
 
ගු ඩල න අලතේනපුම මතතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මට තව විනාි  ප ක් විතර 

ශේදන.  

තමින්ද අශේ සමාජශේම නව මානය පක් විවෘත වුණා. අශේ 

සමාජය පම තය පට විවෘත වුණා. ගුරුවරු්ද, ෙරුව්ද පමණක් 

ශන ශවයි, වැි ිලටිය ප්ද පවා තය පට විවෘත වුණා. තය ප දතාම 

යනාත්මක පි වර්තනය පක්. මශේ විග්ර ශේ  ැටිය පට ශ් වසං ත 

කු  වලාව තුළ මතු වුණු තකම ි දී ශර්්ාව  කයි, මූලාසනාරූඪ 

 රු ම්දත්රීතුමනි.  

දිුතණු වන රටක්  ැටිය පට අප අනා තය පට ය පන  මන ශද වත් 

කර්දනට ශ් මාර් සනත - online - අයයාපනය ප ිරය පන තක 

අතයව ය කාරණය පක්.    ර ා කාලය ප, ්මය ප, වැය ප වැනි ශබ ශ ෝ 

ශේවල් දතිි  ශවනවා.   වාශේම ය ප් විෂ්ෂනට ගුරුවරශය පටශේ ම  

ශප්දවීම අසීිනතව ෙරුව්ද වි ාල සං්යාවකට ලැතිශ්  ැිරය පාවත් 

ලැශබනවා.   ිල්දො ශ් අසීරු අවසනාාශද අපි විකල්පය පක් ශලසට 

 ත් තම ්රිය පා මාර් ය ප විධිමත්භාවය පට පත් කර දිුතණු කරමු.  මම 

ශ් online අයයාපනය ප සලක්දශ්ද අශේ රශ  ඔත්පළ වුණු - 

ගිල්ද වුණු - අයයාපනය පට ලැබුණු වි නවසනීය ප ත්දනතක් විධිය පටයි. 

මම කැමතියි, මශේ කාාව අවසාන භා ශේ අධිකරණය ප 

ශෙසට  ැශර්දන. තසාවි ස  බ්දයනා ාර ස්බ්දයශය ප්ද 

යනාත්මක පිය පවර කීපය පක් ශ් අය ප වැය ප තුළි්ද තබා තිශබනවා. 

තසාවි, විනිසුරුවරු්ද, රජශේ නීතිඥය ප්දශේ සැලිරය ප ුතතු වැි  

ිරීමක් කර තිශබනවා. අමේ සබ්ි  තමතිතුමා පාර්මේශ්්දතුශදදී 

පැ ැදිමේ කළා, ශ් අධිකරණ පේයතිශේ න කවල තිශබන ප්රමාෙය ප 

පිළිබඳව.   නිසා ශ් ශය පෝජනා දතා ම්දෙ ාීමව ්රිය පාත්මක වන 

අධිකරණ පේයතිය ප කාර්ය පක්ෂම ිරීමට  ත් ලලො උ පිය පවරක්. 

 ක සමාජය පට වැෙ ත්. මම   බව තො රණය පිර්ද පැ ැදිමේ 

කර්දන්.  ඔබතුම්දලා ිරය පලුශෙනාම ේදනවා තති ිරය පලා මම 

ිලතනවා,  ලංකාශද ිනනී මැරු් ිරුනවීමට වැි ශය ප්දම බලපාන 

ශ ේතුව. වැි ශය ප්දම ිනනී මැරු් ිරුන ව්දශ්ද ටමක් නිසාෙ    

තමයි, දක් ණරාවුල්  මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. ශම කෙ, 

අධිකරණශය ප්ද දක් න කවක් විසඳා  ්දන පර්පරාවක, ශෙකක 

කාලය පක්  ත වනවා.   නිසා ිනනිසු්ද   ණරාවුල් විසඳීම තම්ද 

අතට  ්දන   ය පෑශ්  ප්රතිලලය පක් ශලස ජීවිත  ානි ිරුනවනවා. 

ශෙවැනිය පට වැි ශය ප්දම ිනනී මැරු්වලට ශ ේතුව, අනිය ප් සබඳතා. 

වාසනාවට අශේ පාර්මේශ්්දතුශද ිරිර ම්දත්රීවරශය පක්   

ශ ේතුශව්ද ඝාතනය පට පත්ශවලා නැ ැ.  ක වාසනාවක්. 

අධිකරණ ්රිය පාවමේශේ කාර්ය පක්ෂමතාව සමාජය පට ය ප පත් ශලස 

බලපානවා. ඊට අමතරව අවුරුුන 9ද, 1දද, 1දද පරණ, ය පල් පැන 

ගිය ප පනත් සංශ ෝයනය ප කරින්ද, ය පාවත්කාලීන කර්දන අව ය 

කටුතතු ස්පාෙනය ප කර තිශබනවා. කාර්ය පක්ෂම අධිකරණ 

ශසේවාවක් සඳ ා කැප ශවින්ද ස  ශද ශය ප්ද ්රිය පා කරන මා ිනර 

අධිකරණ අමාතය  රු අමේ සබ්ි  තමතිතුමාට ශ් අය ප වැය ප ශය පෝය 

 ක්තිය පක් වු  තතැයි මා වි නවාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශමශතක් කල් අය ප වැය පකදී 
අවයානය ප ශය ප මු ශන කළ මි තය පක් ද්දනවා. ශමශතක් කල් 
අය ප වැය පකදී ශම වු්ද  ැන අවයානය ප ශය ප මු කරලා නැ ැ.  , 
කවුෙ    තමයි, ිරරකරුව්ද. අය ප වැය පකදී ිරරකරුවාට 
අවයානය ප ක් ශය ප මු ව්දශ්දම නැ ැ. අශේ සමාජශේ ිරටිනවා, 
වරෙට ශප  ළශෙන ිනනිසු්ද; වැරැදි කරන ිනනිසු්ද;  ැබැයි,    
අය පත් ිනනිසනසු, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.   වරෙ 
ශවු ශව්ද ඔවු්ද සමාජය පට ව්දදිය පක් ශ විය ප ුතතුයි.   ව්දදිය ප 
ශ වීම සඳ ා තමයි ඔවු්දට බ්දයනා ාර ත වීමට ිරුන 
ව්දශ්ද. අපි හුශෙක්   ිඳත්තිය පක විතරක් මේය පනවා, "ිරරකරුශවෝ 
ෙ මු ෂයශය පෝය ප" ිරය පලා.  ැබැයි, අපි ිරරකරුව්දට 
සලක්දශ්ද මු ෂයය ප්ද විධිය පටෙ  රුිරය පාු   ත්කතුවරශය පට 
වු, ම ශේ ජීවිතය ප ණශලෝකමත් කළ ශෙ සනශත ශය පදසනිර,  ශකටි 
කාලය පක් සාර් පාලනය ප ය පටශත් ිරර තශවලා ලැබූ අත්ෙැකී් 
තුළ ඔහු  ශමශසේ ිරය පනවා: 

"The degree of civilization in a society can be judged by entering its 
prisons." 

ෂ්ෂනටාමාරශේ තරම මැන  ්දන පුු ව්ද, තිල ිරරකරුව්ද 

නිීක්ෂණය ප කශළ ත් පමණයි ිරය පලා ඔහු ිරය පනවා.  ශ් කාරණය ප 

අව ශබෝය කරශ න ිරරකරුව්දට මාු ෂීය ප ශලස තම 

බ්දයනා ාර ත කාලය ප ශ වා ෙැීමමට අව ය ප සුක් 

සැලැසීමට ශ් අය ප වැශය ප්ද පිය පවර ශ න තිශබනවා. ශ් කරුණු 

ශෙකම අ ය ප කළ ුතතුයි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. 

මම ශ් කාරණය පත් ිරය පලා  මශේ කාාව අවස්ද කර්දන්.  

මම කමේු ත් සඳ ්ද කළා, අය ප වැය පක් ිරය පපු සැණි්ද ිරිලය පට 

ත්දශ්ද ශභෞතික ශේවල් බව.  මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, 

නමුත් තතැනි්ද ත ාට ගිය ප රටකට ය ප පත් ව ශය ප්ද බලපාන 

ණකල්පමය ප ව ශය ප්ද ගුණාත්මක ශේවල් තිශබන බව මම සඳ ්ද 

කළා. අධිකරණ විෂය පය ප සැලල විට අශේ අවයානය පට ලක් 

ශන වන තවත් වැෙ ත් කරුණක් තමයි  ශ් අවසනාාශද මා 

ඔබතුම්දලාශේ අවයානය පට  ශය ප මු කර්දශ්ද. අශේ රශ  සැලිරය ප 

ුතතු ම ටමිර්ද ිරුන වන ළමා අපමාර - child abuse -  ැන අපි 

ෙැි  අවයානය පක් ශය ප මු කරින්ද, ෙැි  පිය පවර  ත ුතතුමයි.  ාීි ක, 

මානිරක ස  මේංගික ය පන තු්ද ණකාරශය ප්දම ළමා අපමාර 

ිරුනවනවා. මූලාසනශේ ිරටින  රු ිරංසන ශනල්ස්ද මැතිතුමා ප්රමු් 

ශ් තත්තීතර සභාශද ද්දන තාත්තලා, අ්මලා ේදනවා තති, 

අශේ රශ  සෑම පැය පකට වරක්ම ළමා අපමාර ස්බ්දයශය ප්ද 

පැිනණිල්ලක් දදිි පත් වන බව. මතක තබා  ්දන, ශ් පැිනණිමේ 

කරන ප්රමාණය ප පමණයි. පැිනණිල්ලක්වත් ශන මැතිව වැළලී ය පන, 

ෙරාශ න ිරටින  ණන,-  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු තමතිතුමනි, ඔබතුමා  ලැති තති කාලය ප අවසානයි.  

939 940 

[ රු කලසන අල ේශපරුම ම තා] 
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ගු ඩල න අලතේනපුම මතතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

තව ශම ශ  තක් මට ලබා ශේදන, මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුමනි. මශේ කාාශද අවසාන පි ්ඡශේෙශේ මම ද්දශ්ද. 

මම විනාි  2සක කාාවකට ූ ොන් ශවලා තමයි ණශද. තම නිසා 

මට සමාශවලා ඔබතුමා   අවසනාාව ලබා ශෙයි ිරය පා මම වි නවාස 

කරනවා. 

මූලසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි,  ශ් පැිනණිමේ කරන ප්රමාණය ප 

පමණයි. පැිනණිල්ලක්වත් ශන මැතිව වැළලී ය පන, ිරය පල්ල 

ෙරාශ න ිරටින   ණන ඊට වකා ෙස ගුණය පිර්ද, ිරය ප ගුණය පිර්ද 

වැි  විය ප  ැිරයි. සමාජශේ ෙරුව්ද ණරක්ෂා කර  ්දනා ණකාරය ප, 

ෙරුව්දට සලකන ණකාරය ප වර්තමානශේ ෂ්ෂනට සමාජය පක් මනින 

ෙර් ක බවට පත් ශවලා තිශබනවා; රටක් නිර්ණය ප කරන 

ප්රයානතම නිර්ණාය පකය ප්ද බවට පත් ශවලා තිශබනවා. තම නිසා 

පළමුශව්දම අපි ශ්  ැන ෙරුව්ද ෙැු වත් කළ ුතතුයි. අපි ශ් 

සංවාෙය පට විවෘත විය ප ුතතුයි. අපි ගුේත විය ප ුතතු නැ ැ;  ැංගිය ප ුතතු 

නැ ැ. අයයාපන පේයතිය ප තුළි්ද ෙරුව්ද නිිර ෙැු වත් ිරීමක් 

කළ ුතතුයි.  

ශෙවු ව, අධිකරණ පේයතිය ප ශ් ෙරුව්ද ණරක්ෂා කර  ත 

ුතතුයි. ශ් ෙරුව්දට අධිකරණ පේයතිය ප  ර ා නිිර ණරක්ෂාවක් 

ලැශබනවා න්, වි්දදිත ෙරුව්ද ුතක්තිය ප අශේක්ෂාශව්ද දදිි ය පට 

ත්දනත්, තවැනි ්රිය පා ිරුන කර්දන්ද තය පට අවයර්ය පවීමත් ය පන 

ශෙකම තක විට ිරේය ශවනවා. වි්දදිත ෙරුව්ද ණරක්ෂා වීම 

ශවු වට ඔවු්දශේ ජීවිත අඳුරු වන වටපිටාවක් නිර්මාණය ප වීම 

 ර ා ශ් අපමාරවලට ලක් වුණු ෙරුව්ද අවාසනාව්දත 

දරණමකට මුහුණපානවා. ශ් පාර්මේශ්්දතුශද අපි 22සශෙනා 

අතශර් ළමා කාලශේ අපශය පෝජනය පට ලක් වූ කී ශෙශනක් න් 

තේෙ  අපි  වාට ප්රතිකර්ම ශන ශක ට  වා දති ාසශේ  ැඹුරු 

පතුශල් වළ ෙම්දනටයි කටුතතු කර්දශ්ද. අවසාන ව ශය ප්ද මා 

ිරය ප්දශ්ද,  ෙරුව්ද ෙැු වත් ිරීම  ර ා ෙරුව්ද තයි්ද වළක්වා 

 ්දනට,   වාශේම අයයාපන පේයතිය ප  ර ා ෙරුව්ද ෙැු වත් 

කර්දනට,   වාශේම නීති පේයතිය ප  ර ා ෙරුව්ද ණරක්ෂා කර 

 ්දනට අපි කටුතතු කශළ ත් පමණමයි අපට ශ් සමාජ 

වයසනශය ප්ද ශ  ක ත්දන පුු ව්ද ව්දශ්ද.  මනිර්ද නිශරෝී  

සමාජය පක් නිර්මාණය ප කර්දන න් ෙරුව්ද ශ් ණපොශව්ද මුෙවා 

 ැනීම අති ය ප වැෙ ත්. ශම කෙ, ශ් වි්දදිත ෙරුව්ද  මුහුණ ුන්ද   

අභා යස්ප්දන අත්ෙැකී් සමඟ වැි විය ප පත් වී සමාජ ත වූ පසු 

සමාජය පටත්, ඔවු්දශේ පවුල්වල අය පටත්,   අය පටත් වන  ානිය ප අප 

අත්ෙැක තිශබනවා. ශම්දන ශ් ණකල්පමය ප ශවනස තති ිරීමට 

අව ය පිය පවර  ැනීම අය ප වැය පක් තුළි්ද ිරුනවිය ප ුතතු වාශේම, ශ් 

පාර්මේශ්්දතුශද ප්රතිපත්ති ස්පාෙකය ප්ද විධිය පට තය ප අශේ පරම 

ූරජනීය ප ව කීම බව මම අවස්ද ව ශය ප්ද ඔබතුමාට ිරය පනවා. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම ණර්භශේදීම පැවසුවා, 

ශ් අය ප වැය ප දති ාසය පත් සමඟ සසඳ්දශ්ද නැතිව වර්තමාන 

තත්ත්වය ප සැලිරල්ලට ශ න විනි නමය ප කර්දන ිරය පලා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු තමතිතුමා,  ඔබතුමාට නිය පිනත කාලය ප අවස්ද. 

 
ගු ඩල න අලතේනපුම මතතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

නමුත් දති ාසය පට  ැශරින්ද, තිරශනකාට තිනමේ දිගු කරින්ද 

තවුනරටත් ිරීමශ් වරප්රසාෙය පක් අප ිරිරම ශකශනටට නැ ැ. 

අ කපා ක සකසන කරශ න, වැරැදි  ො ශ න දදිි ය පට ය පෑම ිනස අපට 

ශවන විකල්පය පක් නැ ැ. අප තක්ව දදිි ය පට ශන ගිශය ප ත් 

ිරුනව්දශ්ද ශව්දව වැළලී ය පෑම පමණමයි. බායක මැෙ වුණත් 

රටක් ශලස ශන සැලී දදිි ය පට ය පෑමට අව ය අභිශප්රේරණය ප ටමක්ෙ  

අසං්යාත සුබවාදී භාවය පයි; නිර්ෙය ප තේශය පෝ ය පයි - countless 

optimism and relentless enthusiasm - පමණමයි තිශබ්දශ්ද. 

තශමි කාශද ප්රාර්භක පීතෘවරශය පට ශම්දම තු්දවන ජනාධිපතිෙ 

වූ ශතෝමසන ශජ ර්ස්ද මැතිතුමා විිර්ද පැවූ  වැිරය පක් ිරිලපත් 

කරින්ද මා නි ව ශවනවා. 

“I like the dreams of the future better than the history of the past.”  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අපි ම්දත්රීවරු්ද විධිය පට 

දති ාසය පට වකා අනා තශේ ිරිලන ශතෝරා  නිමු. අපි තකතුශවලා 

  ිරිලන  ො ශ න ය පමු.  

ඔබතුමාට ශබශ වි්දම සනතුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (ණමාර්ය ප) සුශර්්ද රාඝව්ද ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  

1සක කාලය පක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 2.19] 

 

ගු (ආචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් මතතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශබ ශ  ම සනතුතියි.  

76 ශවනි ජාතික අය ප වැය ප පිළිබඳ විවාෙශේදී මට කමේ්ද කාා 

කළ ිරං ල භාෂාව පිළිබඳවත්, අයයාපනය ප පිළිබඳවත් දතාම 

ශළ්ද තුකමිර්ද ද්දන මා ිලතවත් තමතිවරය පාශේ කාාශව්ද  

පසුව මට කාා ිරීමට අවසනාාව ලැතිම තක්තරා විධිය පක 

අභිශය පෝ ය පක්. ශ් විවාෙය පට මා ස භාගි ව්දශ්ද ප්රීතිශය ප්ද 

ශන ශවයි; සෑහීමිර්ද ශන ශවයි; සතුටිර්ද ශන ශවයි.   , 

කාරණා ශෙකක් නිසා.  

  ම්දෙය පත්, ප නමාත් නිෙ සන අවුරුුන ද2ක කාලශය ප්ද පසු ශ් 

ශවනශක ට අශේ රශ  ජන  නය ප ිනමේය පන 22ක් පමණ වනවා. 

අපි නිෙ ස ලබේදි අශේ ජන  නය ප ිනමේය පන දක් පමණ වුණා.  

තමතිතුමා ිරදව ණකාරය පට ශ් ිනමේය පන 22්ද, ිනමේය පන 4ක්ම 

ද්දශ්ද ශ් මාතෘ ූමිනශේ අනා තය ප සකස්දන ය පන අවුරුුන 19්ද 

ප ළ ෙරුව්ද. ශ් ජන  නය ප, සමාජය ප  ා ණර්ිකකය ප මැෙ තවමත් 

අපි කාා කර්දශ්ද ශ් අය ප වැය ප ිලඟය ප පිය පවා  ්දශ්ද ශකශසේෙ 

ය පන ණර්ිකක අවපාතය පක් ස  ණර්ිකක අවොනමක් තිශබන 

ශම ශ  තක  ැන ිරතීම මට සතුටක් ශ න ශෙන කාරණය පක් 

ශන ශවයි.  

ශෙවු ව, 21වන ිරය පවශසේ අවුරුුන 22ක කාලය පක්  ත වූ පසු 

අනා තය ප පිළිබඳව ශුභවාදීව ිරතිය ප ුතතු ජාතිය පක අය ප වැය ප පිළිබඳව 

විවාෙ කරන ශ් ශම ශ  ශත්  ශ් මුු  පාර්මේශ්්දතුශද 

ණසනවමේ්ද ිරය පය පට 9සක් ිලසනව තිතිම පාර්මේශ්්දතු ස්ප්රොය පටත්, 

පාර්මේශ්්දතුවටත් කරන අශ ෞරවය පක්. අපි ශමයි්ද ම ජනය පාට 

ය පවන පණිවුකය ප ටමක්ෙ  ශේ පාලන විෙයාඥය පට  ැටිය පට, 

ප්රජාත්දරවාෙය ප වි නවාස කරන ශකශනට  ැටිය පට ශ්  ැන මට 

අසතුටක් තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. මම ණර්ිකක 

විෙයාඥය පට ශන ශවයි. ශේ පාලන ශදදිකාව ශෙෙරවන 

ශේ පාලනඥය පටත් ශන ශවයි. ශේ පාලන විෙයාව දශ න  ්දනා 

 ා ත ්දවන ශකශනට  ැටිය පට පමණයි මට ශ් අය ප වැය ප දි ා 

බලා වි නශල්ෂණය පක් කර්දන පුු ව්ද ව්දශ්ද.  

ශ් ශම ශ  ශත්දී මා ිරය ප්දන කැමැතියි, ීමට ටික ශවලාවකට 

කමේ්ද කාා කළ අශේ රශ  තකම ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්වරය පා වන සරත් 

941 942 



පාර්මේශ්්දතුව 

ශ  ්දශසේකා ම ත්මය පා, තතුමාශේ කාාශදදී කළ තක්තරා 

අසතයය පක් නිවැරැදි කරන බව. තතුමා සභාශව්ද පිටව්දන කමේ්ද 

මම ිරදවා, ශ්ක තතුමා නැති ශවලාශද කරන අප ාසය පක් 

ශන ශවයි, තතුමාශේ ෙත්ත නිවැරදි කර ්දනයි ශ් කරුණු 

ිරය ප්දශ්ද ිරය පලා. විශේෂ්ක ිලඟ්දන්දශේ  මනා්දතය ප ශ්රී ලංකාව 

ශන ශවයි. ශමය පට සාක්ෂි ෙර්දශ්ද පසුගිය ප සතිශේ -ෙවසන ෙ ය පකට 

කමේ්ද- අවුරුුන 3සකට වකා නවතා තිබුණු සනවිසන ගුව්ද ශසේවාව 

සනවිසන න රශේ ිරට ශ්රී ලංකාවට -ශක ළෙට- නැවත තම්දශේ 

ගුව්ද  ම්ද ශෙකක් ණර්භ කර තිතිමයි. තය ප අපට ශෙන ශ  ඳ 

සංඥාවක්. තතුමා මතක් කර ත ුතතුයි, ශ්රී ලංකාව -මශේ මාතෘ 

ූමිනය ප- හුශෙක් ශවරළකට පමණක් ශන ශවයි, ශලෝක ප්රිරේය 

ව්දශ්ද ිරය පන තක. අපි ිරං ල, ශෙමළ ස  අශනක් ජාතී්ද 

 ැටිය පට ශ  කනඟාශ න තිශබන සංසනකෘතික ්රිශකෝණය පක් 

තිශබනවා.   සංසනකෘතික ්රිශකෝණය ප තමයි, අවුරුුන 2,සදදක 

දති ාසය ප ශලෝකය පට ිරය පාපාන අශේ සංසනකෘතිය ප.  ක බල්දනයි, 

සුුන ජාතිකය ප්ද ත්දශ්ද.   නිසා අපි ිලඟ්දන්ද ශ ්දවන රටක් 

ශන ශවයි. බුේධිය ප තිශබන, තම්ද කැමැති ණකාරශය ප්ද තම්දශේ 

ජීවිතය ප  ත කර්දන ස  අලුත් ය පමක් ශ  ය පා ්දන, ෂ්ෂනටාමාරය ප 

 ැන දශ න  ්දන කැමැති විශේෂ්කය ප්ද බහුතරය පක් ශ් රටට 

තන බව තතුමා මතක් කර ත ුතතුයි. මා ශ් කාාශදදී ශේ පාලන 

වාිර  ්දන තත්සා  කර්දශ්ද නැ ැ. ම්දෙය පත්, තය ප මාශේ 

ගුරුවරු්දට ස  මා ලබා  ත් තපාධිය පට අශ ෞරවය පක් වන නිසා. 

නමුත්, තතැ් ශවලාවට ශේ පාලන ය පාාර්ා  ැන අපට කාා 

කර්දන ශවනවා. මා බැිරල් රාජපක්ෂ තමතිවරය පාශේ 

තපශේ කය පට බව තතැ් මායය ිරය පා තිශබනවා. මම 

නිශය පෝජනය ප කරන නිෙ සන පක්ෂශේ තතැ් අය ප ිලතනවා, මම 

බැිරල් රාජක්ෂ මැතිතුමාශේ නිශය පෝජිතය පට ිරය පලා,   පක්ෂය ප 

තතුශළේ.   නිසා මා තතැ් ශවලාවට ිරය ප්දන ය පන ශේවල්   මත 

ශෙකටම පි බාිලර  ා විරුේය ශව්දන පුු ව්ද. ම්දෙය පත්, ශ් අය ප 

වැය ප තුළි්ද දදිි පත් කර තිශබන, අපට ලබා දී තිශබන ිරතිය පම, ශ්රී 

ලංකාව -අශේ මාතෘ ූමිනය ප- අනා තශේ ය පා  ැිර දි ානතිශේදී 

 මුවන මයයසනාාන, මංස්දධි තතුළත් මාර්  ිරතිය පමයි. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මාර්  ිරතිය පමක් ිරය පවන ඕනෑම 

ෙරුශවට ේදනවා, ිරතිය පම ිරය පව්දන පට්ද  ්දන කමේ්ද තම්ද 

ශක ශ ෙ ද්දශ්ද ිරය පා ිරතිය පශම්ද ෙැන ්දන ඕනෑ බව. ෙවසන 

සකට කමේ්ද දදිි පත් කළ ණර්ිකක අය ප වැශේ තිශබන වැෙ ත්කම 

 ැන කාා කර්දන න්, ශ් රශ  ණර්ිකකය ප අෙ පත්වී තිශබන 

තත්ත්වය ප පිළිබඳව ය පමක් ිරව ුතතුයි.  

1948 වසශර් ශ්රී ලංකාව නිෙ ස ලබා  ්දනශක ට ශක ලරශේ 

වටිනාකම කීය පෙ ිරය පා තහුශව ත්, තතැ් ශවලාවට  ක මතක් 

කරලා පිළිතුරු ශේදන පුු ව්ද ිරිලපශෙනායි ද්දශ්ද. තතශක ට 

ශක ලරශේ වටිනාකම රුපිය පල් ශෙකයි  ත නවය පයි. අෙ 

ශවනශක ට නිල ව ශය ප්ද  ා නිල ශන වන ව ශය ප්ද තිශබන 

අ ය ප    ා සමානව සංස්දෙනය ප කරන විට ිරය පය පට 2දදක් පමණ 

වැි  වී තිශබනවා. 

තශමි කාු  ශක ලරය ප ශන ශවයි ශවනසන ශවලා තිශබ්දශ්ද.  

ශ්රී ලංකාශද රුපිය පල ශවනසන වී තිශබනවා. ශමය පට ශ ේතුව, 

නිෂනපාෙන ණර්ිකකය පක් ශවු වට අර්ාය පක් විරිලතව අපි සුබ සායක 

ණර්ිකකය පට ය පෑමයි. මුෙල් තමතිතුමා ිරදවා ශසේම - මම නැවතත්   

සං්යා පීක්ෂා කර බැලුවා - නිෙ ස ලබේදි ිරවිල් ශසේවකය පට 

ිලටිශේ ජන  නශය ප්ද තශක ශළ සන ශෙශනටටයි. අෙ ශ් ශේවල් 

තනිකර ශේ පාලනීකරණය ප ශවලා තිශබනවා.   නිසා ලාභ ලැිඳය ප 

ුතතු ණය පතනවලට ු සුුනසු පුේ ලය ප්ද පත් ිරීම, ප්රමාණය ප දක්මවා 

පත් ිරීම ිරුන කර තිශබනවා. මා අසු්ද  ්දනා ශේළිශේම   රු 

ය පොිනණී ගුණවර්යන මැතිතුමා වාි  ශවලා ද්දනවා. තතුමාශේ 

සීය පා, තාත්තා  ශ් රශ  ප්රබල ජාතිකවාදී ශේ පාලනඥය ප්ද. 

තතුම්දලා ශපරමුණු කර  ත්තා වූ ලං ම අපි 19දස වාශේ කාල 

සීමාශදදී ජනසතු කළා. අෙ වන විට ලං මට ශවලා තිශබ්දශ්ද 

ශම කක්ෙ  පා ක ශවන ණය පතනය පක්  ැටිය පට, ජනතාවට ශසේවය ප 

සපය ප්දන බැි  ණය පතනය පක්  ැටිය පට ලං ම පත් ශවලා තිශබ්දශ්ද 

තයි   , ශවශළඳ ශප ළ නිසා ශන ශවයි. ශ් ණය පතන 

ශේ පාලනීකරණය ප වීම නිසායි.   අු ව, ු සුුනසු පුේ ලය ප්ද 

ු සුුනසු ණය පතනවලට පත් ශවින්ද තිශබනවා.  

අති රු ජනාධිපතිතුමනි, අෙ ඔබතුමා ශ් රට භාර අරශ න 

ශෙවසර ූරර්ණ ශවන ෙවස. අවාසනාවකට වාශේ ඔබතුමාශේ 

නාය පකත්වය ප තුළත් ශමය ප ිරුනශවින්ද තිතිම ශ් රශ  ජනතාවට 

ුන්ද ශප ශර ්දුනශව්ද අපි ණපසනසට ය පෑමක් ශෙෝ ිරය පා මට සැක 

ිලශතනවා.   නිසා රාජය ණය පතනවල පා කව රුපිය පල් ට්රිමේය පන 

1.1ක්. රාජය සතු වයාපාරවල පා කව රුපිය පල් ිඳමේය පන සදදක් 

දක්මවනවා. ශ් ණය පතන වු  ත විධිය පට ශවනසන කර්දශ්ද 

නැතිව අපි ණර්ිකක විෙයාව  ැන කාා කරලා වැකක් නැ ැ. 

ශක ්ඡමර දපැුතවත් වැකක් නැ ැ, අපි විය පෙම පි පාලනය ප කර 

 ්දශ්ද නැත්න්.  රු මුෙල් තමතිතුමාශේ අය ප වැය ප කාාශද 21, 

22 පිටුවල සඳ ්ද කර තිශබනවා, රාජය ණය පතන ප්රතිවු  ත 

ිරීශ් ්රිය පාවමේය ප ලබන වසශර් ිරට පට්ද  ්දනවා ිරය පලා.   

ස්බ්දයශය ප්ද මම  රු මුෙල් තමතිතුමාට සනතුතිව්දත ශවනවා. 

ශ්රීල්දක්ද ගුව්ද ශසේවශය ප්ද රුපිය පල් ශකෝටි තිසනප්දෙ සක් පා ක 

ශවලා තිශබනවා. නමුත්, ඔබට, මට, මැෙ ශපරදි  ගිිලල්ලා වසර 

ිරිලපය පක් -අවුරුුන 1දක්, අවුරුුන 1සක්- කඳුු  ශ ළන ිරිරුන  ෘ  

ශසේවිකාවකට ශන ිනශල් ටික  තකක් ශන ුන්ද ශ් SriLankan 

Airlines තශක් ප්රයාන වියාය පක නිලයාි ය පා තවමත් රුපිය පල් ලක්ෂ 

 ණනි්ද පි   ්දන ශකශනට බවට පත් වුශ්ඩ ශක ශ  මෙ  තය ප 

තසීශ් අයිතිය ප මට තිශබනවා. ම්දෙය පත්, මම අයිති ව්දශ්ද 

පර්පරාවක් තිශබන, ම  වලදවක්  තිශබන, 'බ්ඩකාර' ශ ෝ 

'නාය පක' ිරය පලා නාමය පිර්ද අවස්ද වන වාස මක් තිශබන 

පවුලකට ශන වන නිසා. ශ් රශ  බහුතරය ප වාශේම ුනක් විඳිින්ද 

බකගි්දශ්ද පාසල් ගිය ප ශකනට තමයි, මම. පාර්මේශ්්දතුවට 

ත්දන මට ලැබුණු ණරායනය ප තතැ් අය ප ිරය ප්දශ්ද, “පි්ද ම්දත්රී 

ණරායනය පක්” ිරය පලා. ඔද, මම පි්ද කරපු නිසා ණවා. රුපිය පල් 

ශකෝටි සදක් විය පේ කරින්ද, පංම යලය ප කකින්ද, අසතය පවසා 

මම පාර්මේශ්්දතුවට ණශද නැ ැ.   නිසා මට ශ්  ැන ප්ර නන 

කර්දන ව  කීමක් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම වි නවවිෙයාලශේ ිරටිය පදී 

ශෙල්කඳ ප්රශේ ශේ නැවතී ිලටිය පා. ශෙල්කඳ ප්රශේ ශේ “දි ො 

ශප ළ” දතා ප්රිරේයයි.   කාලශේ ශෙල්කඳ දි ො ශප ශළේ ශ රමේ 

විටණපු නැ්දො මට මෑතකදී  මු වුණා. ශක ශ  මෙ මට තය ප  මු 

වු ශ්ඩ    නැ්දොශේ පුතා කර්දශ්දත් ශ රමේ විිරණීම. ඔහු 

සාමානය ශපළ සමත් වුණා. නමුත්, තසසන ශපළ කර්දන බැි  

වුණා. අෙ වන විට ඔහුත් ශ රමේ විටණනවා. ශ්කයි තත්ත්වය ප. 

ශ් ණර්ිකක තත්ත්වය ප ශ් වසර 2 තුළ අපි ිඳිල කරපු තකක් 

ශන ශවයි. තශ ම නැත්න් ශප ුන ශපරමුණු ණ්ඩ කව ිඳිල කරපු 

තකක් ශන ශවයි. ීමට කමේ්ද තිබුණු ය ප  පාලන ණ්ඩ කව, ඊටත් 

කමේ්ද තිබුණු ණ්ඩ කව, ඊටත් කමේ්ද තිබුණු ණ්ඩ කව ය පනාදී ිරය පලු 

ණ්ඩ ක තකතු වී අෙ ශ් රශ  ජනතාවට ශමවැනි වූ ණර්ිකක 

තත්ත්වය පක් තො කර තිශබනවා. අති රු ජනාධිපතිතුමනි,  රු 

අ මැතිතුමනි,  රු මුෙල් තමතිතුමනි, ඔබතුම්දලාශ ්ද අපි 

දල්ලීමක් කරනවා. ශ් රශ  ණර්ිකක, සමාජ, ශේ පාලන, 

සංසනකෘතික ශවනසක් තති කර්දන න්, රාජය සංසනාාත්, රාජය 

සංසනාාව තුළ තිශබන ණකල්පත් ශවනසන කළ ුතතුයි.  

There should be a political will for reform. Numbers 
and statistics, we can present and represent. But, where is 
the political will for us to reform? Where is the political 
will to say what is wrong is wrong and to correct 
ourselves? I see there is a light, a distant light in this 
Budget, particularly regarding appointment and 
restructuring of State-owned organizations that are 
incurring billions, if not trillions of rupees in losses.  The 

943 944 

[ රු (ණමාර්ය ප) සුශර්්ද  රාඝව්ද ම තා] 



2021 ශන වැ්බර් 19 

innocent citizens of this country are asking questions 
from us. 

මම සාමානයශය ප්ද ශවශළඳ ශප ළට ය ප්දශ්ද, මශේ වෙනික 

කටුතතු කර  ්දශ්ද ණරක්ෂක භටයි්ද නැතිවයි. මමයි මශේ ි ය ප 

පෙවාශ න ය ප්දශ්ද.   නිසා ශවශළඳ ශප ශළේදී මට සාමානය 

ිනනිසු්ද  මුශවනවා.   ශ  ල්ල්ද මා සමඟ කාා කරනවා. 

"ඔබතුමා ණමාර්ය පවරශය පක්, ඔබතුමා ිරය පලු ශේ අත ැරලා -

කැනකාශද passport තක අත ැරලා, කැනකාශද වි්ාම වැටුප 

අත ැරලා, කැනකාශද තිශබන ණශරෝ ය ාලා ප සුක් 

අත ැරලා- පාර්මේශ්්දතුවට ණශද තයි" ිරය පලා අ නවා. මම   

අය පට ිරය පනවා, ඔබ වැනි අය ප ශවු ශව්ද කාා කර්දනට මට 

අවසනාාවක්  ලැශබ් න්, මම තවත් ශේවල් අත ැරලා 

පාර්මේශ්්දතුශද ද්දන කැමැතියි ිරය පලා.   අය ප නඟන  වක් 

තිශබනවා - අලුත් ශලෝකය පක් මව්දනට; අලුති්ද ණර්ිකක 

සනවාධීනත්වය පක් තතිව ශ් රශ  අභිමානශය ප්ද ජීවත් වීශ් 

රටාවක් තති කර්දනට. ශ් දදිි පත් කර තිශබන ණර්ිකක වැක 

පිළිශවළ ය පටශත් පළමුවරට ග්රාම නිලයාි  වසමක ට රුපිය පල් 

ිනමේය පන 3ක්ෙ, පළාත් පාලන ශක  පාසය පකට රුපිය පල් ිනමේය පන 

4ක්ෙ, පාර්මේශ්්දතු ම්දත්රීවරු්දට රුපිය පල් ිනමේය පන 1ස ෙක්වා 

ශෙින්ද ශ් කර තත්ශත් රශ  ිනනිසාශේ,  ැ ැණිය පශේ, ෙරුවාශේ, 

ෂ්ෂයය පාශේ, තරුණය පාශේ ප්ර නනය ප තතැනි්දම විසඳ්දනට කරන 

තත්සා ය පක්. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක කාලය පක් 

තිශබනවා.   

 
ගු (ආචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් මතතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ශබ ශ  ම සනතුතියි.  

  වැක පිළිශවළට අපි ය පා ුතතුයි. ළඟදී  රු  ණමාර්ය ප  සුිරල් 

ශප්රේමජය ප්දත තමතිතුමා තතුමාශේ ණමාර්ය ප තපාධි නිබ්දයනශේදී 

ශස ය පා ත් ශේවල් දදිි පත් කළා. මා තතුමාට ිරදවා, තතැ් 

ශවලාවට ණමාර්ය ප තපාධිය පක් ලබා  ්දනට  ාසනත්රීය ප ව ශය ප්ද   

ශේවල් දදිි පත් කළත්, ශ් ිරය පලු ශේවල් ම ජනය පා ේදනා ශේවල් 

ිරය පලා. ශම නවාෙ ේදශ්ද  රජශේ ය ප පත්කම රැක  ්දනට න් 

දූෂණශය ප්ද ශත රව, ශේ පාලනීකරණශය ප්ද ශත රව රාජය 

ණය පතන නකත්තු කළ ුතතුයි. ලං ම, ලංකා ්නිජ ශතල් නීති ත 

සංසනාාව, තැපැල් ක්දශතෝරුව, ශ්රී ලංකා ුන්ි ය ප ශෙපාර්තශ්්දතුව 

 ා ශ් ශන කී ිරය පලු ණය පතන අෙ මානව අයිතිය ප තල්ලංඝනය ප 

කරින්ද ිරටිනවා. තයි  ශ් රශ  මානවය පාට අව ය කරන, දිය ප 

ුතතු ශසේවාව  ශන දී පා ක ලබන ණය පතන  ැටිය පට   ණය පතන 

පවත්වාශ න ය පෑම නිසා.   නිසා ශ් අය ප වැශේ මා ෙිරන ප්ර තියමේ 

දතාම පැ ැදිමේ බලාශප ශර ත්තුව න්,   ණය පතන පිළිබඳව, 

මාිරකව, කාර්තුවකට, වාර්ෂිකව - ැම ශම ශ  ශත්ම- ප්ර ති 

වාර්තා දල්ලා ිරීමම ස  ඔවු්ද  ණ්ද දිය ප ුතතු පුේ ලය ප්ද බවට 

පත් ිරීමයි.  

මම ළඟදී ශකෝේ කිනටුශද වාි වුණා. ශ්රී ලංකා ිරනමාව 

ස්බ්දය ණය පතනය ප වන ජාතික චිරපට සංසනාාව අවුරුුන  තිර්ද 

Annual Reports  ෙලා නැ ැ. වාර්ෂික ගිණු් වාර්තා දීලා නැ ැ 

අවුරුුන  තිර්ද. ශක ශ  මෙ, ශ්ක ව්දශ්ද  ශේ පාලන විෙයාව 

ත ්දවන ශකනට  ැටිය පට මා ෙිරනවා, ම ජන ප්රජාත්දරවාදී 

අයිතිය ප රැක  ්දනට ශසේවාොය පක ණර්ිකකය පක් ලබා ශේදන න්, 

ශ් ණය පතන නැවත ශේ පාලනීකරණය පිර්ද ශත රව නිර්භීතව 

ප්රතිවු  ත ිරීමයි අව ය බව.   සඳ ා අති රු 

ජනාධිපතිතුමාත්, අ මැතිතුමාත්, මුෙල් තමතිතුමාත් නාය පකත්වය ප 

 ්දනවා තති.   වැක පිළිශවළට ශ් රශ  ිරය පලු ජනතාව ශම්දම 

මාත් තකතු වන බව දතා සතුටි්ද ිරය පා නි ව වීමට කැමැතියි.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීමළඟට  රු දිමේේ ශවෙණර්ඡචි ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  

1සක කාලය පක් තිශබනවා. 

Order, please! ඊට ශපර කවුරු්ද ශ ෝ  රු ම්දත්රීවරශය පක් 

මූලාසනය ප සඳ ා  රු මධුර විතානශේ ම්දත්රීතුමාශේ නම 

ශය පෝජනා කර්දන. 

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා (ග්රාමීය ය නිවා  තා 
ඉදිකිරීම් තා නගොඩනැගිලි ද්රව කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජ 
අමාතුරමා)   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொணத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, " රු මධුර විතානශේ 

ම්දත්රීතුමා ෙැ්ද මූලාසනය ප  ත ුතතුය ප"යි මම ශය පෝජනා කරනවා. 

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 

විසින්  නථිර කරන ලී. 
ஆசைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්,  වා  ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු කිාං න නනල් න් මතතා මූලා නනයන් ඉවත් 
වූනයන්, ගු මධුර විතානනේ මතතා මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன் அவர்கள் 
அக்கிரொசனத் தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு ைதுர விதொனசக 
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. KINS NELSON left the Chair, and THE 
HON. MADHURA WITHANAGE took the Chair. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු දිමේේ ශවෙණර්ඡචි ම්දත්රීතුමා කාා කර්දන. 

 

[අ.භා. 2.34] 
 

ගු දිලිේ නවදආරච්ික මතතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසනය ප ශ  බවන  රු ම්දත්රීතුමනි, ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ රජශේ ශෙවැනි අය ප වැය ප, වාශේම බැිරල් 

රාජපක්ෂ මුෙල් තමතිතුමා දදිි පත් කරපු පළමුවන අය ප වැය ප  ැන  

මම කාා කර්දන කැමැතියි. ශ් අය ප වැශය ප්ද අශේ රශ  ද්දන 

අිලංසක ුනේපත් ජනතාවට ිරිරම ස නය පක් නැ ැ. රාජය 

ශසේවකය ප්දශේ පි  වැි  ිරීමක් කශළේ නැ ැ.   නිසා ශ් අය ප 

වැය ප ජනතාව රව ටපු අය ප වැය පක්.  ශ් රශ  ුනේපත් අිලංසක 

ජනතාව තමයි ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කර්දන 

ා්දෙය ප ුන්දශ්ද. නමුත් අෙ   ිනනිසු්දශේ ජීවන විය පෙම  අ ක කරන 

වැකපිළිශවළක් නැ ැ.   නිසා ශ් අය ප වැය ප පුසනසක්. අෙ රශ  

ජනතාවට ජීවත් ශව්දන විධිය පක් නැ ැ. ක්දන ශබ ්දන විධිය පක් 

945 946 



පාර්මේශ්්දතුව 

නැ ැ. අ්මලා ෙරුව්දට වස ශප වලා ජීවිතය ප නැති කර  ්දනා 

කාලය පක් තොශවලා තිශබ්දශ්ද. ශ  විය පාට ශප ශ  ර නැ ැ. රශ  

ජනතාවට ිනලදී  ්දන බ ක නැ ැ. ක්දන බ ක මු ටු  ්දන සල්මේ 

නැ ැ. කෑම තය පා ්දන  ෑසන ටික නැ ැ. ෙරුව්දට ිරි පිටි ටික 

නැ ැ. ෙරුව්දට ම්දෙශපෝෂණය ප  ැශෙනවා. දදි ිරී් කටුතතු 

කර්දන ිරශම්දති ටික නැ ැ. ශ්ස්ද බාසනවරු්දට වැක නැ ැ.  

ව ක බාසනලාට වැක නැ ැ. චිර තඳපු තරුණය ප්දට රැිරය පා නැ ැ. අෙ 

  අය ප රට ය ප්දන ශපෝමේ්වල ද්දනවා.  ණ්ඩ කවට ෙැ්ද ශක ලර් 

නැ ැ. ශක ලර් ිලඟා කනවා. බැංටවල ශක ලර් නැ ැ 

අපනය පනකරුව්දශේ   අපනය පන කටුතතු කර්දන.   

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ලංකාව වශ  ද්දන සුු  

කර්මා්දත කරන ධීවරශය පෝ ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ ම ත්තය පාශේ 
අ්මාට බැණ බැණ ය පනවා,  

[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ලා්පු ශතල් ශ  ය ප ශ  ය පා මුහුුන ය ප්දන.   ැම ශවරළකම 

තශ මයි. අපට ුනකයි. තෟන තයි  අපට ුනක ශ්කයි. මිල්දෙ 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, අශේ මමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් අපට 

සීමප පුේ ලශය පෝ. තතුම්දලාශේ අ්මට ශ්ද බනි්දශ්ද. 

ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ ම ත්තය පාශේ අ්මාට බැ්දනාට  
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

   ැන මට ප්ර නනය පක් නැ ැ. නමුත් අර ශෙපළශේ අ්මාට බැණීම  
 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ැන අපට ුනකයි. ශම කෙ, අපි ණශ්රිය ප කරපු මු ෂයශය පෝ නිසා. 

[බායා ිරීමක්]  ශ් මු ෂයශය පෝ නිසා.   නිසා අපට ශදෙනායි.  

ශ් ප්ර නනය ප තති වුශ්ඩ තයි  ශ් ප්ර නනය ප තති වුශ්ඩ 

ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති වුණාම,   

ශ  ල්ල්දශේ ශ ංමයිය ප්දට   ශ  ල්ල්දශේ වයාපාි කය ප්දට බුන 

ස න ුන්දනා, රුපිය පල් ිඳමේය පන දදදක්.    නිසා තමයි අෙ ශ් රට 

ශ් තත්ත්වය පට වැටිලා තිශබ්දශ්ද. ෙැ්ද බල්දන, අශේ ශ ෙරක 

විය පෙමට  රුපිය පල් 1,දදදක් ය පනවා න්, තයි්ද රුපිය පල් දදදක් 

අයි්ද කශළ ත්  ශක ශ  මෙ ශ ෙර  වැක කර  ්දශ්ද    වාශේ 

තමයි ශ් ණ්ඩ කව ුනව්දනත් සල්මේ නැ ැ. ය පාු ව්දට බුන ස න 

ුන්දනා. තශ ම ුන්දන නිසා තමයි අෙ ශ් තත්ත්වය ප තො ශවලා 

තිශබ්දශ්ද.   නිසා තමයි අෙ ශ් කවුරුත් තක්ක දල්ලාශ න 

ක්දශ්ද.  

ෙැ්ද බහුදින ය පාරා ිලිනය ප්දටත් ඩීසල් නැති තත්ත්වය පක් 

තොශවින්ද පවතිනවා.    ැනත් ිරය ප්දන ඕනෑ.  රු 

ජනාධිපතිතුමාශේ පළමුවන ව කීම තමයි ශ් රශ  ජනතාව ජීවත් 

කරවීම.    ැන ේදශ්ද නැත්න් මිල්දෙ රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශ ්ද අ ්දන ඕනෑ.   වාශේම ජනතාවශේ අව යතා  

දෂනට ිරීම තතුමාශේ ව කීම.   ිරිර ශෙය පක් කර්දශ්ද නැ ැ. 

 කාධිපතිකම,  තේේඡමකම, අභිමතය ප පි දි කටුතතු ිරීම නිසා 

තමයි අෙ අශේ රට ිලඟන තත්ත්වය පට පත් ශවලා තිශබ්දශ්ද; 

බංශක ශල ත් ශවලා තිශබ්දශ්ද.  අෙ ශක ලර් ිලඟා කකා ය පනවා. 

අෙ පිටරටවමේ්ද  වැඳ වැඳ ණයාර දල්ලනවා. ශම කක්ෙ ශ්ශක් 

ශත්රුම  ශම කක්ෙ, ශ් ශසෞභා යශේ ෙැක්ම   

ජනාධිපතිතුමාට මම ශ් ශවලාශද ිරය ප්දන කැමැතියි, අෙ  

මුු  ලංකාවම කු  කකය පක් ශවලා තිශබන බව. ම ා පි මාණශය ප්ද 

ණ්ඩ කශද ශ ංමයිය පලා, සල්මේකාරශය පෝ ජාවාර් කරනවා. ිලතුණු 

ිලතුණු  ණ්දවලට බ ක මු ටු විටණනවා. රුපිය පල් 1,දදදක් 

අරශ න ගිය පාම ශෂ පිං බෑේ තකක් පිශර්දන බ ක ශේ්දන බැ ැ. 

ක්දශ්ද ශක ශ  මෙ ිනනිසනසු  අෙ තිශබන ිනල ශන ශවයි, ශ ට 

තිශබ්දශ්ද. ශ ට තිශබන ිනල ශන ශවයි අනිේො තිශබ්දශ්ද. ශ් 

ණ්ඩ කව අශේ අිලංසක ුනේපත් ජනතාවශේ ශල් තරා ශබ න 

ණ්ඩ කවක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. අෙ  ාල් කීය පෙ  ය ප  පාලන 

ණ්ඩ කව කාලශේ අපි  ාල් කීය පටෙ  ුන්දශ්ද  අෙ  ිනි සන කීය පෙ, සීනි, 

පි ේපු, ිරි පිටි කීය පෙ  අෙ  ෑසන, ටි්ද මාු , තළවලු, ශප ශ  ර, 

ිරශම්දති කීය පෙ  අෙ කක්ටසනිර කටක්  ්දන නැ ැ. දති්ද අර 

පරණ ක්රමය පට තමයි ය ප්දන ශවලා තිශබ්දශ්ද. Jungle තකට 

නැත්න් beachside තකට තමයි ිනනිසු්දට කක්ටසනිර ය ප්දන 

ශවලා තිශබ්දශ්ද. ශම කෙ, අෙ  ්දන කක්ටසනිර කටවල්  නැ ැ. 

[බායා ිරීමක්]   වාශේම ලයි  ිඳල, වතුර ිඳල, ශ ෝ්ද ිඳල, 

ශබ්කි   කෑම ිනල ඔක්ශකෝම වැි  ශවලා. දති්ද රජශේ ශසේවකය පා 

ශක ශ  මෙ ජීවත් ශව්දශ්ද  ක්කරුවා ශක ශ  මෙ ජීවත් 

ශව්දශ්ද  අපි අ ්දශ්ද  කයි. අපි ම ශප ශළ ශද පය ප   ලා 

ද්දන ිනනිසනසු. අපි ම ජනතාව අතර ද්දන ිනනිසනසු. අපට   නිසා 

ශ් තත්ත්වය ප ශත්ශරනවා.   ිනනිසනසු ක්දශ්ද ශක ශ  මෙ    

ිනනිසනසු ශබ ්දශ්ද ශක ශ  මෙ  

ශ් ය පන විධිය පට ගිශය ප ත් ලබන අවුරුශේ ේ අශප්රේල් මාසය ප 

ශවනශක ට ශ් රශ  ජනතාව බකගි්දශ්ද මැශර්දනත් පුු ව්ද. 

ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ  
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ේදශ්ද ජනතාව බකගි්දශ්ද මරලා, අයිය පලා ශෙශෙනා අනාා 

කරලා, මල්මේලා ශේදනා ශ් රටි්ද පැනලා ය ප්දනයි.   තත්ත්වය ප 

තමයි අෙ අශේ රටට තො කර්දන  ේදශ්ද. අපට ිරය ප්දන 

තිශබ්දශ්දත්    ැන තමයි. ම බැංට අධිපතිතුමා මුෙල් අ්ඡචු 

  නවා.  තති වනතුරු සල්මේ අ්ඡචු   නවා. රශ  තේයමනය ප 

වැි ශවලා. ශ් ජනාධිපතිතුමා ුතේය කාලශේත් පිට රටට පැනලා 

ගිය පා. ශ් පවතින ෙරුණු ුතේයශේදීත්, ශ් ශවලාශදදීත් ශ් රට 

විනා  කරලා පැනලා ය ප්දන තමයි  ේදශ්ද. අයිය පලා ශෙශෙනා 

තනි කරලා මල්මේලා ශෙශෙනා ශ් රටි්ද පැනලා ය පනවා.  

මම විශ ේෂශය ප්දම ිරය ප්දන කැමැතියි, මුෙල් තමතිතුමා 

කාර්තුශව්ද කාර්තුවට මුෙල්  ැනීම ස්බ්දයශය ප්ද කළ 

ශය පෝජනාව පිළිබඳව.   ිරය ප්දශ්ද, අවුරුේෙට 4 වතාවකට තමයි 

අශේ රජශේ ණය පතනවලට සල්මේ ශව්ද කර්දශ්ද. අශේ 

විමයය ත සල්මේ ශව්ද කර්දශ්ද ශ් විධිය පට. තතශක ට රජශේ 

නිලයාි ්දට ශ්ක ශල ට ප්ර නනය පක්. කාර්තුශව්ද කාර්තුවට මුෙල් 

ශව්ද කරනශක ට ිරිරම රජශේ ණය පතනය පක වැක ශකශර්දශ්ද 

නැ ැ.   නිසා ශ් ක්රමය ප ශවනසන කර්දන ිරය පලා ශ ෝපාභය ප 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාශ ්ද මම දල්ලීමක් කරනවා. 

අෙ තපාධියාි ්ද ප්රාශේයය ප ශල්ක් කාර්ය පාලවල පිළි ැනීශ් 

නිලයාි ්ද  ැටිය පට වැක කරනවා.   අය ප ග්රාම නිලයාි ලාශේ 

පසනශස්ද ය පනවා,   අය පට තෙද කර්දන.   අය පට මාිරකව රුපිය පල් 

2ස,දදදක, 3ද,දදදක පි ය පක් ශෙනවා. ෙැ්ද රජශේ ශසේවකය ප්දශේ 

වි්ාම ය පෑශ් වය පසන සීමාව අවුරුුන දද ිරට අවුරුුන දස කළා. රජශේ 

ශසේවකය පාශේ වි්ාම ය පෑශ් වය පසන සීමාව අවුරුුන සිර්ද වැි  කළා. 

තශසේ අවුරුුන සක් වැි  ශන කර අවුරුුන දද්ද   අය ප වි්ාම ය පවලා, 

තපාධියාි ්දට   රැිරය පා ටික ලබා ශෙනවා න්   අය පට 

අභිමානශය ප්ද රැිරය පාවක් කර්දන පුු ව්ද. අෙ තපාධියාි ්ද 

ප්රාශේයය ප ශල්ක් කාර්ය පාලවල ශදශළනවා.   වාශේම තමයි, 

්රිශරෝෙ රා නිය පාමන අධිකාි ය පක් පිිලටුව්දන කටුතතු කරලා 

තිශබනවා, අවුරුේෙට රුපිය පල් දසදක් ශ ව්දන.  කත් කාර්තු 

ක්රමය පට ශව්දන තති ශ වනවා තත්ශත්. ශ් අවුරුේශේ රුපිය පල් 

දසද ශ වලා register වුණාට පශසන සේ, ලබන අවුරුේශේ ්රිශරෝෙ 
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රාවලටත් පාශර් ය ප්දන බැ ැ, ටැක්සන තකක්   නවාය ප ිරය පන 

තකත් මම අෙ ිරදවාය ප ිරය පලා ිලතා  ්දන, මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුමනි.  

සංමාරක වයාපාරය ප දිුතණු කර්දන අෙ ිරිරම වැක පිළිශවළක් 
නැ ැ. සංමාරක වයාපාරය ප  ර ා ම ා පි මාණ වයාපාි කය ප්ද න් 
ශක ශරෝනා වසං තය ප ෙැි ව තිබූ පසුගිය ප අවුරුුන ශෙශක්දී ශ  ඳට 

 ි  ්බ කර  ත්තා. තෙය පං  වීරතුං ලා තතුු    පර්පරාශද 
ක ටිය ප,  ත්මුතු පර්පරාවම විශේ  සංමාරකය ප්ද අශේ රටට 
ශ ්දවලා  ්බ කර  ත්තා.  කාමර 3ක්, 4ක් තිශබන අශේ ෙටණු 
පළාත තතුු  රට වශ  තිශබන අිලංසක ුනේපත් ශප ි  සංමාරක 
වයපාරවලට රජශය ප්ද ශම නවාෙ ුන්දශ්ද  ශම කක්ෙ ුන්දශ්ද  
ණය පක් ුන්දනා.   ණය ප ණශය පත් ශ ව්දන වුණා.  වාත් තකතු 
කරලා ණශය පත් ශ ව්දන වුණා. අෙ   ිනනිසනසු  ිලඟන තත්ත්වය පට 
පත් ශවලා තිශබනවා.   වයාපාි ක සනාානවල අෙ ලයි  කපලා; 
වතුර කපලා. ශ ෝටල් repair කර්දන බැ ැ. සුේශෙෝ තක්ශකනා, 
ශේදනා තනවා.   සුේොත්  ්දන විධිය පක් නැ ැ, මටු  ෙැල් 

කකලා   සනාාන repair කර ්දන විධිය පක් නැති නිසා.   වාශේ 
තත්ත්වය පක් අෙ තො ශවලා තිශබ්දශ්ද. ශම නවාෙ ශ් කර්දශ්ද  
තඟලු් කර්මා්දතය ප  ැරුණු විට  සංමාරක වයාපාරය ප තමයි ශ් 
රටට වි ාල ව ශය ප්ද ණර්ිකකය ප තත්පාෙනය ප කර්දශ්ද. ශ් 
ශේවල්   අොළ අය ප ිරය ප්දන ඕනෑ. තශ ම නැත්න් 
ජනාධිපතිතුමා ශ්වා ිලතලා කර්දන ඕනෑ. ශ් අය ප අශේ රටට 
ශම කක්ෙ කර්දශ්ද ිරය පලා අපට න් ශත්ශර්දශ්ද නැ ැ.  

ෙැ්ද ශතල් ශපෝමේම තිශබනවා;  ෑසන ශපෝමේම තිශබනවා; සීනි 
ශපෝමේම තිශබනවා; බ ක ශපෝමේම තිශබනවා. ශ්  ැම ශපෝමේමකම 

විරුවාශේ ී තය ප ොශ න තමයි ජනතාව ද්දශ්ද. විරුවාශේ ී තය ප 
ොශ න තමයි අෙ  ෑසන ශපෝමේ් තතුු   ැම ශපෝමේමකම  ිනනිසනසු 
ද්දශ්ද. තුශන්ද ශෙකක බලය පක්  ත්ත ණ්ඩ කවත්, 
ජනාධිපතිතුමාත් අෙ   තර් ජනප්රිය ප ශවලා! ම්දත්රීවරු තකිරය ප 
 ැට  ණනක් ද්දන ණ්ඩ කව අෙ   තර් ජනප්රිය ප ශවලා, 
විරුවාශේ ිරංුනව ෙ ෟාශ න තමයි අෙ  ෑසන ශපෝමේ්වල ද්දශ්ද. 
ශබ ශ  ම කන ාටුයි.  

ශ් ශේවල් ය ප  පාලන ණ්ඩ කව කාලශේ තිබුශ්ඩ නැ ැ.  

ය ප  පාලන ණ්ඩ කව කාලශේ අශේ ජනාධිපතිතුමා ශරෝ ලක් 

 ැුනවා ිරදවා. නමුත්,   ශරෝ ලට තවම තපකරණ දීලා නැ ැ.   
වාශේම,   ශරෝ ලට වවෙයවරු නැ ැ. ඊට අමතරව අශේ සජිත් 
ශප්රේමොස මැතිතුමා  ්බ්දශත ට තතුු ව ලංකාශද පළාත් අට තුළ 
මයයම ශබශ ත්  ාලා 8ක් ශපෞේ මේක යනය ප විය පේ කරලා 
 ැුනවා.    අටම තතුමා පි තයා  කළා. නමුත්,  වා බාර  ත්ශත් 
නැ ැ. වි ාල මයයම ශබශ ත්  ාලා 8ක් පළාත් 8 තුළ  ැුනවා. අපි 
ෙැ්ද    ැන ප්රකා  කළා, ෙැු ් ුන්දනා, නමුත්  ්දශ්ද නැ ැ.  

ශ් අවුරුේශේ ග්රාීමය ප පාල් 1,දදදක්  ෙනවා ිරදවා.   පාල් 
ෙ ශසේ වැක කටුතතු තවම අවස්ද කරලා නැ ැ.  වා භාශ ටයි 

 ෙලා තිශබ්දශ්ද. මම අ මැතිතුමාට ශ්වා මේඛිතව ෙැු ් ුන්දනා. 
අ මැතිතුමාශේ ශ වල් ළඟ තිශබන කටු ්ශප ත පාලම බාශ ට 
 ෙලා තිශබ්දශ්ද. ිනනිසනසු බැණ බැණ ය පනවා.  ්බ්දශත ට 
පාල් 18ක් තිශබනවා. ශකෝ අශේ ශජෟා්දසනට්ද තමතිතුමා  රශ  
පාල් 1,දදදක්  ේදන දසනශසල්ලා ජනාධිපතිතුමාශේ 
 ්බ්දශත ට දිසන්රික්කශේ   පාල් 18  ේදන. ඔබතුම්දලා 
බලය පට තවිල්ලා ෙැනට අවුරුුන ශෙකක් ශවනවා. තෟන පාල් ගිය ප 
අවුරුේශේ  ෙනවා ිරදවා. ශ් අවුරුේශේ  ෙනවා ිරදවා. ශ් 
අවුරුේශේවත්  ෙලා දවර කර්දන. ජනාධිපතිතුමාශේ ශ වල් ළඟ 

තිශබන කටු ්ශප ත පාලම  ේදන.   වැක ශකශරනවාෙ ිරය පලා 
ගිිල්ද බල්දන.  

අපට මතකයි, 19දද ශම කක්ෙ වුශ්ඩ ිරය පලා. ිරටරාො, 
අඟ රුවාො කකවල බත් තය ප්දන ත න් කළා. අපට ශ  ඳට 
මතකයි. අඟ රුවාොට කකවල, ශ ෝටල්වල, ශ වල්වල 
මඤශඤ ක්කා තය ප්දශ්ද. මම මකකලපුශද  ා්දත මයිකල් 
විෙයාලය පට ගිශේ. මම දසනශකෝශල් ගිිලල්ලා ශ ෙර ය පන ශක ට 

ශප ලීිරය ප ම  පාශර් පිි ලා. බලන ශක ට, කශඩ් ද්දන 
මුෙලාමේශේ   ටි, මු ටි ශප මේිරය පට අරශ න ය පනවා. තයි  
අඟ රුවාො බත් තය පලා! අ්දන   ුත ය ප තමයි ෙැ්ද ශ් 
තොශදශ න ත්දශ්ද. ජනාධිපතිතුමා, අ මැතිතුමා ප්රමු් 
සශ ෝෙර සමා ම ස  ශ් ද්දන මැති තමතිවරු ටික නකත්තු 

කරන ශක ට, ශ  රක් කරන ශක ට,  මංශක ල්ල කන ශක ට 
ශ් රශ  ජනතාවට ජීවත් ශව්දන බැරුව ම  පාරට බිල්දන 
ශවනවා. ශ් රශ  ජනතාවශේ බුන සල්මේ දදිි ශේදී තන 
මැතිවරණය පට වැක කර්දන, තම්දශේ  ශ  ක වැි  කර  ්දන, 
ශ ංමයිය පලා පාලනය ප කර්දන ග්රාම නිලයාි  වසමකට ලක්ෂ 
4දක්, ප්රාශේයය ප ම්දත්රීවරශය පටට තවත් ලක්ෂ 3දක් ශෙනවා.  

ිනනිසු්දට අෙ ක්දන, ශබ ්දන විධිය පක් නැ ැ. බ ක මු ටුවල 
ිනල අ ක කරලා ිනනිසු්දට ය ප් ස නය පක් ලබා ශේදන. පාර 
ශත ටවල්  ෙනවා වාශේ ශන ශවයි,  ්වලට ගිිලල්ලා  වාත් 

බල්දන. අෙ ටඹුරු වැක කර්දශ්ද නැ ැ. අෙ රශ  ශම න 
ව ාවක්වත් නැ ැ.  ක තමයි තත්ත කාාව. ඔබතුම්දලාට ශ්ක 
ශත්ශර්දශ්ද නැ ැ. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ිනනිසනසු පුුනම 
අසරණ තත්ත්වය පට පත් ශවලා තිශබ්දශ්ද. අපි ම  ශප ශළ ශද 
පය ප   ශ න ද්දන නිසා අපට  ක ශත්ශරනවා. අිලංසක 
ිනනිසු්දට ක්දන, ශබ ්දන විධිය පක් නැ ැ. ශ් විධිය පට තව 
මාසය පක්, ශෙකක් ගිශය ප ත් ිනනිසනසු මැි ලා ය පනවා. මූලාසනාරූඪ 
 රු ම්දත්රීතුමනි, ජනාධිපතිතුමාශ ්ද මම අ නවා, ඔබතුමා අශේ 
රශ  ජනතාව බක ගි්දශ්ද තිය පලා මර්දනෙ  ේදශ්ද ිරය පලා. මම 

  කාරණය ප ජනාධිපතිතුමාශ ්ද අ නවා. මම ශකළි්දම තිනල්ල 
දික් කරලා අ නවා, "තයි ශමශ ම කර්දශ්ද, අශේ දිසන්රික්කශේ 
ජීවත් වුණු ශකශනට විධිය පට තයි ශ් වාශේ ශේවල් කර්දශ්ද 
ිරය පලා. ශ් රශ  ුනේපත් ිනනිසු්දට ක්දන ශබ ්දන විධිය පක් 
නැතුව, ජීවත් ශව්දන විධිය පක් නැතුව අෙ අසරණ තත්ත්වය පට පත් 
ශවලා තිශබනවා.  

 අශේ ෙටශ්ඩ සංමාරක වයාපාි කශය පෝ අ්දත අසරණ 
තත්ත්වය පට පත් ශවලා තිශබනවා.   වැක කටුතතු ශ  ය පලා 
බල්දන ශකශනක් නැ ැ. ෙැ්ද ශ්  රු සභාශද  මුෙල් තමති 
නැ ැ. මුෙල් තමති ශක ශ ේ ගිිලල්ලාෙ ේදශ්ද නැ ැ. ශපශර්ො 

ණශදත් නැ ැ. ශම කක්ෙ ශ්ශක් ශත්රුම  රජය ප කර්දන බැි  
න් භාර ශේදන. සම ර ක ටිය ප ිරය පනවා, "තු ත් තකයි, මුු ත් 
තකයි" ිරය පලා. අපි ත්දශේ පැත්ශත්ත් ශන ශවයි  ; මු්දශේ 
පැත්ශත්ත් ශන ශවයි. "ත්ද" ිරය ප්දශ්ද ශප ශ    ටුව. "මු්ද" 
ිරය ප්දශ්ද තක්සත් ජාතික පක්ෂය ප. අපි සමින ජනබලශද ය ප. අපි 
සජිත් ශප්රේමොස මැතිතුමාශේ පැත්ශත්. අපි පිි ිරුන  ිනනිසනසු. අපි 
ශ  රු ශන ශවයි. අපි ශ  රු්දශේ  ණනට වැටිලා නැ ැ. [බායා 
ිරීමක්] අශේ පක්ෂශේ ිරිර ිනනිශ ක් ශ  රක් කරලා නැ ැ. 
 ක නිසා - 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක් තිශබනවා. 

 
ගු දිලිේ නවදආරච්ික මතතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මම ිරය ප්දශ්ද තත්ත කාාව. අපි අලුත් පක්ෂය පක්. ශ් පක්ෂය ප 

පිිලටුවලා මාස ශෙශක්ද අපි ම්දත්රීවරු්ද ස4ශෙශනක් තක්ක 

විපක්ෂශේ ප්රයාන පක්ෂය ප බවට පත් වුණා. විපක්ෂ නාය පකය පා 

 ැටිය පට පත් වුශ්ඩත් අශේ පක්ෂශය ප්ද. තසන.කබ්මේද.ණර්.ඩී. 

බ්ඩකාරනාය පක ම ත්තය පා තක්සත් ජාතික පක්ෂය ප කකාශ න 

මැතිවරණය පට ගිිලල්ලා ම්දත්රීවරු්ද අට ශෙනයි දිනා ත්ශත්. 

අ්දන  ක ශ  ඳට මතක තිය පා  ්දන. සජිත් ශප්රේමොස මැතිතුමා 

 ැන රශ  ජනතාවට වි නවාසය පක් තිශබනවා, ශ  රක් 

කර්දශ්දත් නැ ැ. ශ  රක් කර්දන දක ශේදශ්දත් නැ ැ 

ිරය පලා. ශ  රු අශේ ළඟ තත්ශත්ත් නැ ැ.  ක නිසා ශ  රක් 

ශන කරන නාය පකශය පක් අපි - 
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා  
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මයයම සංසනකෘතික අරමුෙශල් සල්මේ ටික ශ නැත් ශේදන 

ිරය ප්දන.  
 

ගු දිලිේ නවදආරච්ික මතතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මයයම සංසනකෘතික අරමුෙශල් සල්මේ ශ ෙර අරශ න ගිශේ 

නැ ැ.   මුෙල්වමේ්ද ශ  කනැිනමේ  ැුනවා.   වාශේ ජරා වැක 

කරන ිනනිශ ක් ශන ශවයි, සජිත් ශප්රේමොස. ශ  රක් කර්දශ්ද 

නැ ැ. ත්දන ශප්දව්දන.  ්බ ්දශත ටට තවිල්ලා බල්දන. 

සජිත් ශප්රේමොස  ැුනව  වා ිරය පලා තමු්දනා්දශසේලා  වා  ේදශ්ද 

නැ ැ. ප ට ශ  රු ශන ශවයි, සජිත් ලා. සජිත් ලා නිය පම පිි ිරුන 

ිනනිසනසු. අශේ අත්වල ජරාව  ෑවිලා නැ ැ. ප්දසල් ටික  ෙලා 

භාශ ට නිම ශවලා; පාරවල් ටිශක් වැක භාශ ට නිම ශවලා; ශපර 

පාසල් ටිශක් වැක භාශ ට නිම කරලා; දසනශකෝශල් වැක භාශ ට 

නිම කරලා. සජිත්  ෙපුවා ිරය පලා ෙැ්ද  වා  ේදශ්ද නැ ැ. 

රජශේ සල්මේවමේ්ද  වා  ෙලා තිශබ්දශ්ද.  වා  ේදශ්ද 

ශ  රක් කරලා ශන ශවයි. ප්දසල්  ේදශ්ද ශ  රක් කරලා 

ශන ශවයි. සංසනකෘතික අමාතයාං ශේ සල්මේ තිබුණා න්,    

නික් තිශබන සල්මේ අරශ න වැක කර්දන ඕනෑ. 
 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශක ්ඩශඩ් කපන වැශඩ් කවුෙ කර්දශ්ද  

 

ගු දිලිේ නවදආරච්ික මතතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ශක ්ඩශඩ් කපන තැනි්ද ශක ්ඩශඩ් කපා  නීවි. සජිත් 

ශප්රේමොස ශක ්ඩශඩ් කප්දන ගිශේ නැ ැ ශ්ද. සජිත් ශප්රේමොස 

වැක කළා. පිසනසු  ැදිලා වාශේ ඔබතුම්දලා කාා කරනවා. සජිත් 

ශප්රේමොස වාශේ ිනනිශ ටට ශ් රශ  පාලන බලය ප ශේදන ඕනෑ. 

අපි රශ  පාලන බලය ප අරශ න අවුරුුන ශෙකක් ය පන ශක ට ශ් රට 

 ි  සනසලා ශප්දවනවා ිරය පන තක මම තමු්දනා්දශසේලාට ශ් 

අවසනාාශද ප්රකා  කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අපි ශකශරිල වි නවාසය පක් අෙ 

රශ  ජනතාවට තිශබනවා. රශ  ජනතාවට අපි ිරය පනවා, ශ් 

පක්ෂ ශෙක  වාශේ ශන ශවයි ිරය පලා සජිත් ශප්රේමොස මැතිතුමාශේ 

සමින ජනබලශද ය ප පක්ෂය ප.  ශක් ද්දශ්ද පිි ිරුන ක්ඩකාය පමක්. 

ජනතාවශේ ණෙරය ප අපට තිශබනවා. අපි අවුරුේෙක්, ශෙකක් 

තතුළත ශ් රට සංවර්යනය ප කරලා ශප්දවනවා ිරය පන තක මම 

ශ් අවසනාාශදදී ප්රකා  කරනවා. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දදිම වීරක්ශක ි  ම්දත්රීතුමා.  

 
[අ.භා. 2.49] 
 

ගු චන්දිම වීරක්නකොඩි මතතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, දද වසරක් තිසනශසේ ශ් රශ  

පාර්මේශ්්දතුවට අය ප වැය ප දදිි පත් වුණා. අපිත් අවුරුුන  ානක් 

තිසනශසේ පාර්මේශ්්දතුව නිශය පෝජනය ප කරින්ද   අය ප වැය ප කාාවලට 

සව්ද දීලා, සම ර කාලවල විරුේය වුණා; සම ර කාලවල පක්ෂ 

වුණා. නිෙ ස ලබා ෙ ක  ණනාවකට පසනශසේ අෙ අපි රටක් 

 ැටිය පට අති ය ප අමාරු ණර්ිකක අර්බුෙය පකට මුහුණ පාලා ිරටිනවා. 

තව්ද ශම ශ  තකයි ශ් අය ප වැය ප දදිි පත් කර්දන ිරේය ශවලා 

තිශබ්දශ්ද.  

ශමය ප අපි රට  ැන ිලතා කටුතතු කර්දන ඕනෑ ශවලාවක්. ශ් 

තත්ත්වශේ තිශබන රටක ණ්ඩ කවක් භාර  ්දනත් කවුරුත් 

දදිි පත් ශවයිෙ ිරය පන ප්ර නනය පටත් තිශබන ම ටමට අෙ අශේ 

ණර්ිකකය ප වැටිලා තිශබනවා. අපි පළමුව ිරතිය ප ුතත්ශත් රට  ැනයි. 

රට දදිි ය පට ශ න ය පෑමට අව ය විසඳු් ශසවීම සඳ ා  ැම 

ශෙනාම තකතු ශව්දන ඕනෑ.    මශ්දදී අෙ අපි ප්රයාන ව ශය ප්ද 

ෙිර්දශ්ද ශම කක්ෙ  අශේ විශේ  සංචිත ිලතා  ්දන බැි  විධිය පට 

ප ළ වැීම තිශබනවා. තශ ම න් අපි කර්දන ඕනෑ ශම කක්ෙ  

විශේ  විනිමය ප තපය පන ක්රම ස  විශේ  විනිමය ප අපශත් ය පෑම  

නවත්වා  ්දනා ක්රම ්රිය පාත්මක ිරීමට, අනව ය ශලස ශකශරන 

නාසනතිකාර විය පේ අ ක ිරීමට කටුතතු ිරීමයි.   සඳ ා ෙැක්මක් 

තක්ක වැක පිළිශවළක් තිශබ්දන ඕනෑ. අශේ අපනය පන ද ළ 

ෙමන, අශේ ණශය පෝජන වැි  කරන  ා ණශය පෝජකය ප්ද ණකර්ෂණය ප 

කරන වැක පිළිශවළක් තිශබ්දන ඕනෑ.  

පත්තශර් විසනතශර් අ ්දන අෙ තශේ රූපවාිලනිය ප බලනශක ට, 

පත්තශර් පළවී තිබුශ්ඩ ශම නවාෙ    සඳ ්ද වන විසනතර අු ව 

ණනය පන විය පෙම පසුගිය ප වසරට සාශේක්ෂව ිරය පය පට 2දිර්ද වැි  

ශවලා තිශබනවා. වා න ශ ශනන තක නවත්වලා, සුශ්ෝපශභෝී  

භා්ඩක ශ ශනන තක නවත්වලා, ශබ ශ ෝ ණනය පන සීමා කරලා 

තිශබන විටත් ණනය පන විය පෙම වි ාල ප්රමාණය පිර්ද වැි  ශවලා 

තිශබනවා.   නිසා ශමිලදී අපි ශත්රු්  ්දන ඕනෑ, ශ් වැක 

පිළිශවශළේ ය ප්ිරිර ප්රාශය පෝගික ප්ර නනය පක් තිශබන බව.   

ප්රාශය පෝගික ප්ර නනය ප ටමක්ෙ ිරය පලා අපි අවයානය ප ශය ප මු කළ 

ුතතුමයි.   සඳ ා අප මූලය විනය ප තති කර ත ුතතුයි. මූලය විනය ප 

තති කරශ න, ශ් ශම ශ  ශත් තිශබන ප්ර නනශය ප්ද, 

අභිශය පෝ ශය ප්ද රට ශ  ක ැනීමට කටුතතු කළ ුතතුයි.   සඳ ා 

අපට පැ ැදිමේ ණර්ිකක ප්රතිපත්තිය පක් තක්ක, පැ ැදිමේ විශේ  

ප්රතිපත්තිය පක් තිශබ්දන ඕනෑ. අපි මූලය විනය පක් තිශබන රටක් 

 ැටිය පට පිළි ්දන ම ටමට පැවැත්මක් තති කරශ න, විශේ  

ණය ප  ත්ත ණය පතන තක්ක, රටවල් තක්ක ිනරය පට  ැටිය පට කාා 

කරලා, ඔවු්දශ ්ද ණය ප ශ වීම සඳ ා කාලය පක් දල් ලා  ත්ශත් 

නැත්න් ස  ණය ප ශ වීම සඳ ා දිගු කාලීන වැක පිළිශවළකට 

ගිශේ නැත්න්, ශ් ශම න කාරණා අපි කාා කළත්, දදිි පත් 

කළත්, මට ෙැශනන විධිය පට දදිි  මාස කීපය ප තුළ අති ය ප බරපතළ 

තත්ත්වය පකට අපට මුහුණ ශේදන ිරේය ශවනවා.  

ශ් රශ  වැි ම ණොය පම ලබ්දන පුු ව්ද වයාපාරය ප තමයි, 

ශතල් පිි ප ුනව. මම ශ් කටට තන වමන ශන ශවයි  ිරය ප්දශ්ද. 

19ද9දී ශ් රශ  දිනකට බැරල් සද,දදදක් නිෂනපාෙනය ප ශකශරන 

පිි ප ුනවක් ණර්භ කළා. අෙටත් තිශබ්දශ්ද   පිි ප ුනව. 

ජනාධිපතිතුමා පත් ශවලා, අශේ ණ්ඩ කව තවිල්ලා අවුරුුන ශෙකක් 

 ත වන ශම ශ  ශත් බල ක්ති අමාතයාං ය ප ිරය පනවා, "පිි ප ුනව 

ුනව්දශ්ද පා කවට" ිරය පලා. පිි ප ුනව පා කවට දිදවා න්,  කට 

අපි  ැම ශෙනාම ව  ිරය ප්දන ඕනෑ. මම ිරය ප්දශ්ද, ශ් 

ණ්ඩ කවත් අවුරුුන ශෙකක්  ක ශත්රු්  ්දන කල්  ත්ත තකට 

ව  ිරය ප්දන ඕනෑ. ඊට කමේ්ද තිබුණු ණ්ඩ කත්  කට ව  ිරය ප්දන 

ඕනෑ. ශලෝකශේ ඊට පසනශසේ පිි ප ුන ණර්භ- 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තිශබ්දශ්ද තව විනාි  ශෙකක 

කාලය පක් පමණයි. 

 
ගු චන්දිම වීරක්නකොඩි මතතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, මම විනාි  කීය පක් කාා කරලා 

තිශබනවාෙ  
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ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා ිනනිත්තු  තක් කාා කරලා තිශබනවා.  

 

ගු චන්දිම වීරක්නකොඩි මතතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මට තවත් විනාි   තරක්, ප ක් ශේදන. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තත ශක ට අශනක් ම්දත්රීවරු්දට අසායාරණය පක් ශවනවා.  

 
ගු චන්දිම වීරක්නකොඩි මතතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අපට  ැමොම කාා කර්දන 

අවසනාාව ශේදශ්දත් නැ ැ.   නිසා අපි රටට වැෙ ත් ශෙය පක් 

ිරය පනශක ට  කට අවසනාාවක් ශේදන. [බායා ිරීමක්]  වා න් 

තපා. [බායා ිරීමක්]  වා අව ය නැ ැ. ජනතාව ශවු ශව්ද 

කරුණු ටික ිරය ප්දන අවසනාාවක් ශේදන ිරය පලායි දල්ල්දශ්ද.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, 2ද1දදී ශ් රශ  ිලටපු 

වෘත්තිකය ප්දශ ්ද, මූලය විශ ේෂඥය ප්දශ ්ද, ශපශට්රෝමේය ප් 

ක්ශෂේරශේ පිළි ත් විශ ේෂඥය ප්දශ ්ද සම්දවිත වූ කිනටුවක් පත් 

කරලා අපි අයයය පනය පක් කළා.   අයයය පනය පට අු ව ලංකාශද 

අව යතාව වන බැරල් ලක්ෂය පකට අශේ පවතින පිි ප ුනව වැි  

දිුතණු ිරීමට   ශම ශ  ශත් අව ය වුශ්ඩ, ශක ලර් ිඳමේය පන 

2.1යි.   ශක ලර් ිඳමේය පන 2.1 ණශය පෝජනය ප කරලා, hydrocracker 

ය ප්දරය පක් තක්ක අලුත් තාක්ෂණය ප  ඳු්දවා ුන්දනා න් අපට 

වසරකට ලබ්දන පුු ව්ද ලාභය ප, වසරකට කර්දන පුු ව්ද 

දතිි ය ප අවම ව ශය ප්ද ශක ලර් ිනමේය පන 34සයි; වැි ම ශක ලර් 

ිනමේය පන 4දදයි. ශ්ක අපි කරපු අයයය පනය පක්, අශේ ිලතලුවක් 

ශන ශවයි. මුෙල් අමාතයාං ශේ නිලයාි ්ද ශ් අවසනාාශද රජශේ 

නිලයාි ්දශේ මැදිි ශේ ද්දනවා. මුෙල් අමාතයාං ශේත් කිනටුවක් 

පත් කරලා, 2ද11 ිරට 2ද1ස ශවනකල් ශ් රශ  තිබුණු actual 

පි ශභෝජනය ප තපශය පෝගි කරශ නයි   වාර්තාව  ැුනශද.   වැක 

පිළිශවළ ්රිය පාත්මක වුණා න්, අවුරුුන  තරක්, ප ක් ය ප්දන 

කමේ්ද   මුෙලත් ශ වලා, ශ් රටට පිි ප ුනවක් ොය පාෙ කරලා, අෙ 

වනශක ට වි ාල මුෙලක් තපය පනවා. මම අභිශය පෝ  කරනවා, 

ලංකාශද ශක ලර් ිනමේය පන 4දදක ලාභය පක් තපය පන ිරිරම 

වයාපාරය පක් නැ ැ ිරය පලා. අපට ශම කක්ෙ ශවලා තිශබ්දශ්ද   

සපු සනක්දෙ ශතල් පිි ප ුනව පුු ල් ිරීම  ා නවීකරණය ප ිරීශ් 

වයාපෘතිය පට අොළ තම වාර්තාව මම සභා ත* කරනවා, 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. අශේ රට දදිි ය පට ශ න ය පෑම 

සඳ ා තපශය පෝගි කර  ත  ැිර කාරණාවක්  ැටිය පට 

වර්තමානශේදීවත් ශ් වාර්තාව ප්රශය ප ජනය පට  ්දන. 

විශ ේෂශය ප්දම  ාලු දිසන්රික්කය ප නිශය පෝජනය ප කරන 

ම්දත්රීවරය පට  ැටිය පට මා ශ් ශවලාශද ිරය ප්දන ඕනෑ, අෙ 

ශත්වලට, ටරුඳුවලට ශප ශ  ර ටික නැතුව, යූි ය පා ටික නැතුව 

අශේ ජනතාව ුනක් විඳින බව. අපි දිගි්ද දි ටම දල්ලුවා, ශ් 
ප්ර නනය පට විසඳුමක් ශේදන ිරය පලා.  

අෙ යූි ය පා ශප ශ  ර ිනටිය පක් කීය පෙ  මට ඊශේ  ශ් ශකශනක් 

මුණ  ැහුණා. ඔහු ිරදවා, යූි ය පා ශප ශ  ර ිනටි 1දක් තවිල්ලා 

තිශබනවා, තක ශප ශ  ර ිනටිය පක් රුපිය පල් 1ද,දදදයි ිරය පලා. අශේ 

අපනය පන ණොය පම තවුනරටත් වර්යනය ප කර්දන න් ශප ශ  ර 

ටික අව යයි. ශප ශ  රවලට විය පේ කරන මුෙලත් තක්ක 

බලනශක ට ශත්වමේ්ද ලබන වාර්ෂික අපනය පන ණොය පම 

ශස ්ඡමමක්.   නිසා ශ් පිළිබඳව අවයානය ප ශය ප මු කර්දන ිරය පා 

 රු තමතිතුමාශ ්ද මා දතාම ඕනෑකින්ද දල්ලනවා.  

ශ් වර්ෂය ප වර්ෂාපතනය ප වැි ම වර්ෂය පයි. වර්ෂාපතනය ප වැි ම 

වර්ෂශේ අපි  ශක්ද ප්රශය පෝජන  ත්ශත් නැ ැ.  දිිර තීරණ  ත් 

නිසා කෘෂි කර්මා්දතශය ප්ද, වැවිමේ කර්මා්දතශය ප්ද ඓති ාිරක 

ණොය පමක් ලබ්දන තිබුණු අවුරුේෙ අපි අත ැි ය පා. අපි ශ් 

පිළිබඳව අවයානය ප ශය ප මු කර්දන අව ය ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අශේ ප්රශේ ශේ කරන 

සංමාරක කර්මා්දතය ප අෙ ිඳමටම වැටිලා තිශබනවා. 

සංමාරකය පටට ලංකාශද ගුව්ද ශත ටුශප ශළ්ද පිටතට ත්දන 

වි ාල කාලය පක්  තශවනවා. මා දල්ලා ිරටිනවා, කරුණාකර,   

අය පට ගුව්ද ශත ටුශප ශළ්ද  කි නින්ද පිටතට ත්දන අවසනාාව 

සලසා ශේදන ිරය පලා. ඊශය පත් මට  බරාුනශදදී ප්රං ශේ  

සංමාරකය ප්ද ක්ඩකාය පමක් මුණ  ැහුණා.   අය ප ිරදවා, ඔවු්දට 

ගුව්ද ශත ටුශප ශළ්ද පිටතට ත්දන විනාි  3දකට, විනාි  

4සකට වැි  කාලය පක්  ත වුණා  ිරය පලා.   නිසා විනාි  1දක් 

තතුළත පිටතට ත්දන  ැිරවන ණකාරය පට වැක පිළිශවළක් සකසන 

කරලා ශේදන ිරය පා මා දල්ලා ිරටිනවා.  

අපි ශ් කාා කර්දශ්ද, රටට ණොය පම ශ ශනන ක්රම  ැනයි. 

විය පෙම, විනා ය ප, නාසනතිය ප නවත්ව්දන ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා 

පාවි්ඡචි කර්දශ්ද වා න තුනයි. අපි  ක අ ය ප කරනවා. ශ  ඳ 

ශේ ශ  ඳයි ිරය ප්දන ඕනෑ.   ැබැයි, තතුමාශේ  ප ළ ද්දන 

නිලයාි ්ද පාශර් ය පනශක ට සම ර ශවලාවට   වා න 

ශපළපාළිය ප "රුහුණු ටමාි " ුන්ි ය පටත් වකා දි යි.  රු 

ජනාධිපතිතුමාශ ්ද දල්ලා ිරටිනවා, කරුණාකරලා   නාසනතිය ප 
නවත්වා ුනේපත්, අිලංසක ශස ල්ොුනව්දශේ ශුභ සායනය පට   මුෙල් 

ශය ප මු කර්දන ිරය පලා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, තවත් කරුණු රාෂ්ය පක් 

ිරය ප්දන තිශබනවා. රශ  අනා තය ප ශවු ශව්ද විශේ  රටවලට 

ය ප්දන ශපෝමේශ් ද්දන ෙරුව්දට අපි ණර්භ කරපු skills 

passports ලබා දීලා,   අය ප  ක්තිමත් කරලා,  ැිරය පාවක් තක්ක 

රැිරය පා ත ිරීමට කි න් වැක පිළිශවළක් සකසන කර ශේදන 

ිරය පා මා කාරුණිකව දල්ලා ිරටිනවා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමා වැි පුරත් කාලය ප ලබාශ න 

තිශබනවා. කරුණාකරලා ඔබතුමාශේ කාාව ෙැ්ද අවස්ද 

කර්දන. 
 

ගු චන්දිම වීරක්නකොඩි මතතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ශ් කාරණය පත් ශකටිශය ප්ද ිරය පලා මශේ කාාව අවස්ද 

කර්දන්, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. ශ් ප්රතිපත්ති, අරමුණු 

ශ  ඳයි. ිරං ල ශබෞේයය ප්ද ව ශය ප්ද අපි  ැම විටම ිරය ප්දශ්ද, 

"නිව්ද සැප ලබ්දන, නිව්ද ලබ්දන" ිරය පලායි. නමුත්  ාල්ශල් 

ශ ෝ ලංකාශද ිරං ල ශබෞේයය ප්ද  නිව්ද සැප ලබා නැතිව තති.  

  වාශේ තමයි.  ශ් රට සංවර්යනය ප කර්දන දදිි පත් කර 

තිශබන වැක පිළිශවළත් ශ  ඳයි; අශේ අරමුණුත් ශ  ඳයි.   

අරමුණ කරා  ම්ද කරන වැක පිළිශවශළේ ය ප් ප්ර නනය පක් 

තිශබනවා.   ප්ර නනය ප ශත්රු්ශ න සංවර්යනය ප කරා ශ් රට 

ශමශ ය පව්දනට අව ය, ජනතාවට තත්තරය ප දිය ප  ැිර, 

විනිවිෙභාවශය ප්ද ුතතු වැක පිළිශවළක් ශ් වර්ෂශේදී ්රිය පාත්මක 

කර්දන රජය පට  ැිරය පාව ලැශබ්වායි ිරය පා ප්රාර්ානා කරින්ද මා 

නි ව ශවනවා. 

953 954 

————————— 
*  පු නතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්මේශ්්දතුව 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ජය ප්දත සමරවීර රාජය තමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  14ක 

කාලය පක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 3.ද1] 
 

ගු ජයන්ත  මරවීර මතතා (ගුදම් පතසුකම්, බතාලුම් 
අාංගන, වරාය  ැපුතම් පතසුකම් තා නබෝට්ටු තා නැේ 
කර්මාන්ත  ාංවර්ධාන රාජ අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர - களஞ்சிய வசதிகள், தகொள்கலன் 

முமனயங்கள், துமறமுக வழங்கல் வசதிகள், இயந்திரப் 

படகுகள் ைற்றும் கப்பற்தறொழில் அபிவிருத்தி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Jayantha Samaraweera - State Minister of 
Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply 
Facilities and Boats and Shipping Industry Development) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අශේ ණ්ඩ කශද ශෙවර්ෂ 

ූරර්ණය ප ිරුනවන අවසනාාශදදී, අති රු ජනාධිපති ශ ෝපාභය ප 

රාජපක්ෂ මැතිතුම්දට ශ් රශ   ැටනව ලක්ෂය පක ජනතාව 

ඓති ාිරක ජන වරමක් ලබා ශෙින්ද  ශ් රට භාරදීලා, ශෙවර්ෂ 

ූරර්ණය ප ස්ූරර්ණ වන අවසනාාශද, ශ්රී ලංකාශද දදවන අය ප වැය ප 

විවාෙය පට තකතු ශව්දන ලැතිම සතුටක් ශක ට සලකනවා.   

අවසනාාව ලබාදීම ස්බ්දයශය ප්ද පළමුශව්දම මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමාට අශේ ශ ෞරවය ප, ප්රණාමය ප පුෙ කර්දන 

කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශ්රී ලංකාශද දදවන අය ප වැය ප 

ශල්්නය ප  රු මුෙල් අමාතය බැිරල් රාජපක්ෂ මැතිතුම්ද දදිි පත් 

කර්දශ්ද, මට ශපර කාා කළ මැති තමතිතුම්දලා සඳ ්ද කළ 

පි දි මුු  ම ත් ශලෝකය පම නව සාමානය තත්ත්වය පකට මුහුණ 

ශෙින්ද ිරටින අවසනාාවකයි.  

අපි ේදනවා, ශ්රී ලංකාව ශක විඩ් - 19 වසං තය පට ශ  ුනරු 

වුශ්ඩ ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ශ් රට භාර  ත්තාට 

පසුව බව. ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ් රට භාර  ත්ශත් 

2ද19.11.19වන ො. ඊට  ි ය පටම මාස ශෙකයි, ෙවසන නවය පකට 

පසුව,   ිරය ප්දශ්ද 2ද2ද ජනවාි  28වන ො තමයි ශ්රී ලංකාශද 

පළමු ශක විඩ් ණසාදිතය පා ශලස චීන කා්දතාවක් ශ්රී ලංකාශව්ද 

 මු වුශ්ඩ. තතැ්ද ිරට අප තවමත් ශ්  ම්ද කර්දශ්ද, ශක විඩ් 

වසං ත තත්ත්වය ප තුළයි ිරය පන තක මා අමුතුශව්ද ිරව ුතතු නැ ැ. 

තශ ම න්, ශ් අය ප වැය ප විවාෙශේදී අප කරුණු සලකා බල්දන 

ඕනෑ, ශ් අය ප වැය ප ස්බ්දයශය ප්ද අප විවාෙ කර්දන ඕනෑ, ශ් 

අය ප වැශේදී අප තර්ක විතර්ක කර ්දන ඕනෑ, ශ් අය ප වැය ප 

දදිි පත් කරන කාල වකවාු ව පිළිබඳ සලකා බැලීශම්ද 

අනතුරුව බවයි මම වි නවාස කර්දශ්ද.  ශ් කාල වකවාු වට 

සාශේක්ෂව, ශ් අය ප වැය ප දදිි පත් කරන නව සාමානය තත්ත්වය පට 

සාශේක්ෂව තමයි ශ් අය ප වැය ප පිළිබඳ පක්ෂ, විපක්ෂ මත ෙැක්වීම 

අප කළ ුතතු ව්දශ්ද.  

ශමවැනි තත්ත්වය පක ශන ශවයි, ශස.ණර්. ජය පවර්යන මැතිතුමා, 

ණමාර්ය ප ත්ද.ත්. ශපශර්රා මැතිතුමා, ශර නී ෙ  මැල් මැතිතුමා, 

සරත් අමුණු ම මැතිතුමා, රවි කරුණානාය පක මැතිතුමා, මං ල 

සමරවීර මැතිතුමා ණදි ූරර්ව ාීම මුෙල් අමාතයවරු්ද අය ප වැය ප 

දදිි පත් කශළේ. අශේ රශ  ූරර්ව ාීම මුෙල් අමාතයවරු්ද අය ප වැය ප 

දදිි පත් කශළේ බැිරල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා දදිි පත් කළා වාශේ 

අභිශය පෝ ාත්මක තත්ත්වය පක ිරට ශන ශවයි. රට වසා තිශබන 

තත්ත්වය පක් තුළ, සංමරණ සීමා පනවන තත්ත්වය පක් තුළ, 

ශලෝකශේත්, ශ්රී ලංකාශදත් ණර්ිකක ්රිය පාකාි ත්වය ප, සාර්ව 

ණර්ිකක ්රිය පාකාි ත්වය ප මුු මනි්ද අක පණ ශව්ඡම, ුනර්මු් ශව්ඡම 

තත්ත්වය පක් තුළ තමයි ශ් අය ප වැය ප ශල්්නය ප මුෙල් අමාතය  රු 

බැිරල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට දදිි පත් කර්දන ිරේය වුශ්ඩ.   

තත්ත්වය පට සාශේක්ෂව තමයි විපක්ෂශේත්, ණ්ඩ ක පක්ෂශේත් 

ම්දත්රීවරු්ද ශ් අය ප වැය ප දි ා බල්දන ඕනෑ. හීශන්ද බය ප ශවලා 

වාශේ ශ් දි ා බලලා  ි ය ප්දශ්ද නැ ැ.  

අපි ේදනවා, අශේ රශ  සංමාරක කර්මා්දතය ප මුු මනි්ද ිඳඳ 

වැටුණු බව. තම තත්ත්වය ප මට ශපර කාා කළ ම්දත්රීවරු 

සං්යාශල්්න සිලතව දදිි පත් කළා.  ශක්ද ශක ලර් ිඳමේය පන 

සක් ශ්රී ලංකාවට අිලින වුණා. අශේ අපනය පන කර්මා්දතය ප සැලිරය ප 

ුතතු ම ටමිර්ද අක පණ වුණා. විශේ  රැිරය පා නිුතක්තිකය ප්දශේ 

ශප්රේ ණ සැේතැ්බර් මාසය ප වන ශක ටත් ිරය පය පට ති  තළි ිර්ද 

අ ක ශවලා තිශබනවා. ීමට සාශේක්ෂව ශන ශවයිෙ, ශ්  ැන 

සලකා බල්දන ඕනෑ  ීමට සාශේක්ෂවයි ශ්  ැන සලකා බල්දන 

ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාට 2ද19 ශන වැ්බර් මාසශේ 19වන දින ශ් රට භාර 

ශෙනශක ට අප ිරටිශේ කවර ණර්ිකක තත්ත්වය පකෙ  අශේ රශ  

ණය පබර අු ව, දති ාසශේ අප ලබා ත් මුු ම ත් ණය ප ප්රමාණය ප 

ශක ලර් ිඳමේය පන දයි. ශ ෝපාභය ප රාජපක්ෂ මැතිතුම්දට ය ප  

පාලන ණ්ඩ කව ශ් රට භාර ශෙනශක ට තය ප ශක ලර් ිඳමේය පන 14 

යි. ණය පබර  ිරය පය පට ිරය පය පිර්ද වැි යි.   විතරක් ශන ශවයි. 

ිරය පය පට දට තිබුණු ණර්ිකක වර්යන ශද ය ප ිරය පය පට 2.3ට,                 

2.සට ව ටපු තත්ත්ය පක් තිබුශ්ඩ. දිය පවැි ය පාශව්ද  ශපශළන 

ශරෝගිශය පටට  දිිර අනතුරක් වුණා වාශේ ශෙය පක් තමයි ශක විඩ්-

19  ැුනණාම අපට වුශ්ඩ. බරපතළ ණර්ිකක අර්බුෙය පක් සිලත 

රටකට තමයි, ණර්ිකක වර්යන ශද ය ප පත්ලට කකා වැටුණු 

රටකට තමයි, ණය පබර ිරය පය පට 1දදිර්ද වැි  ශව්ඡම රටකට තමයි 

ශක විඩ්-19 වසං තය ප  ැුනශ්ඩ.   නිසා මුු  ම ත් රටම වසා 

ෙම්දන ිරේය වුණා, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.   තත්ත්වය පට 

සාශේක්ෂවයි ශ් අය ප වැය ප  ැන කරුණු ෙක්ව්දන ඕනෑ; ශ් අය ප 

වැය ප  ැන සලකා බල්දන ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, ශක විඩ් - 19 ශ්රී ලංකා 

ණර්ිකක ශේ ය පට වැලඳුණාට පසනශසේ, ශ් ණර්ිකක ශේ ය පට 

ප්රතිකාර කර්දන පට්ද  ත්තාට පසනශසේ තමයි ශ් ණර්ිකක ශේ ය ප 

තුළ තිශබන තව තවත් ශරෝ ාබාය  ි ය පට  ඳුනා  ්දන පුු ව්ද 

වුශ්ඩ. මම ිලතනවා, අපට තිශබන තත්ත ශලශඩ් ශස ය පා  ්දන 

පුු ව්ද වීම අප කවුරුත් ලබපු ජය පග්ර ණය පක් ිරය පලා. වළකට 

වැශට්දන ඕනෑ ලු, ශම ළය පට ලාභය පක් ත්දන. ශක විඩ් වසං තය ප 

නිසා ශ්රී ලංකා ණර්ිකක ශේ ය පට ශව්ඡම ණතුරභාවය ප පීක්ෂා කරන 

ශක ට ශ්රී ලංකා ණර්ිකක ශේ ය පට වැලඳී තිශබන ඊට වකා භය පානක 

ශරෝ    ඳුනා  ්දන පුු ව්ද. 

 මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අෙ අපි ශෙපැත්ශත් අය ප වාෙ 

විවාෙ කර  ්දනවා; ෙෙරැිනල්ල දිගුකර  ්දනවා. තත්තටම අශේ 

රටට ශවලා තිශබ්දශ්ද ශම කක්ෙ  ශක විඩ් වසං තය පත් තක්ක 

අපට  ක දතා මැනවි්ද පිළිිඳඹු ශවනවා. මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුමනි,   අ්ද ිරිරවක් ශන ව, ශ්රී ලාංකීය ප ජාතිශේ, ජාතික 

ණර්ිකකශේ පෙනම ස්ූරර්ණශය ප්ද කකා ිඳඳ ෙැීමමයි, ුනර්වල කර 

ෙැීමමයි. ශමය ප ණර්භ ව්දශ්ද කවොෙ  

1977 වනශක ට ශම න අ ක පා ක තිබුණත් ිරි මාශවෝ ණර්.ඩී. 

බ්ඩකාරනාය පක මැතිනිය පශේ නාය පකත්වශය ප්ද ශ් රට ජාතික 

ණර්ිකක, නිෂනපාෙන ණර්ිකක මඟක  ම්ද කළා.  "ිරය ප රට ශේ - ිරි  

සැප ශේ" ිරය පලා අපට ඕනෑ කරන, අප කන ශබ න, අඳින පළඳින 

ිරය පල්ල ශ් රශ  නිපෙවීම ණර්භ කරු  ලැබුවා. තො   සඳ ා 

වන ෙැව්දත රාජය වයවසාය ප පේයතිය පක්,  ැම ක්ශෂේරය පක්ම 

ණවරණය ප වන පි දි ණර්භ කළා. කැලණි ටය පර් සංසනාාව අපට 

මුණ  ැශ ්දශ්ද, ඔරුවල වාශ්ද සංසනාාව අපට මුණ 

 ැශ ්දශ්ද, ශතල් ස  ශ්ෙ සංුතක්ත ම්ඩකලය ප අපට මුණ 

 ැශ ්දශ්ද, තුනී ලෑමේ සංසනාාව අපට මුණ  ැශ ්දශ්ද, ූරශ  ක, 

ශදය ප්දශ  ක ස  තුල්ිලි ය ප ශපශ ක් ල් අපට මුණ 
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 ැශ ්දශ්ද තිල ප්රතිලල ව ශය ප්ද. රජය ප මැදි ත් ශවලා, ණ්ඩ කව 

මැදි ත් ශවලා බැර කර්මා්දත  ණනාවක් ශ් රශ  ණර්භ 

කරලා, ණනය පන ණශේ න - අපනය පන අභිමු් කර්මා්දත ණර්භ 

කරලා නිෂනපාෙන ණර්ිකක  මනකට ශ් රට, ශ් රශ  ජාතික 

ණර්ිකකය ප  ැශරදවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි,   විතරක් ශන ශවයි. ශ් රශ  

සුු   ා මයය පි මාණ කර්මා්දතකරුව්ද ශපෞේ මේක අං ශය ප්ද 

ිඳිල වුණා. ටකා කර්මා්දතකරුව්ද,  ෘ  කර්මා්දතකරුව්ද ශ් 

රශ   ් ිඳ්වමේ්ද ිඳිල වුණා. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, 

අශේ ප්රශේ ශේ, වාේුනශද තිබුණා, ශේුනරුතු කවට ය පැවූ, 

ශේුනරුතු කශද ශෙමළ ශ  විය පාත් පාවි්ඡචි ක ළ "ශ  විය පා සබ්ද" 

ිරය පලා සබ්ද කැටය පක්. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, අශේ 

ප්රශේ ශේ, වාේුනශද තිබුණා, මකකලපුශද මුසනමේ් ජනය පා පාවි්ඡචි 

කළ  "ෙය පාන්දෙ  ටරු" ිරය පලා  ටරු කැටය පක්. තො ශ් විධිය පට 

මුු ම ත් රශ ම සුු  කර්මා්දතකරුව්ද වයර්ය පශය ප්ද නිෂනපාෙන 

කාර්ය පය පට අත  ැහුවා;  ෘ  කර්මා්දතකරුව්ද වයර්ය පශය ප්ද 

 ෘ  කර්මා්දතවලට අත  ැහුවා. ොස මුෙලාමේ "ි ුතශරෝ" 

නිෂනපාෙන ශවශළඳ ශප ළට තළි ෙැක්වූවා. තො ශ් විධිය පට ම ා 

ජාතික කර්මා්දත පුනරුෙය පක් සමඟ නිෂනපාෙන ණර්ිකක  මනකට 

ශ් රට  ැශරදවා, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.  

තො තතුශර් ශ  වි ජනතාව වැදවා, අපට ඕනෑ කරන තළවලු 

ටික, පලතුරු ටික. ණඬිය පා ළි ශඳ්ද වතුර තෙලා අපට ඕනෑ කරන 

තළවලු ටික, පලතුරු ටික, අපට ඕනෑ කරන ිනදි ටික, ලූු  ටික   

ප්රශේ වල වැදවා. නමුත් ශම කෙ වුශ්ඩ  19දද ශස.ණර්. 

ජය පවර්යන ජනාධිපතිවරය පා  කට ගිනි ිඳ්දො; ශ් රශ  ජාතික 

ණර්ිකක  මන වැනසුවා; ශක ල්ලකාී විවෘත ණර්ිකක 

ප්රතිපත්තිය පට, නැත්න් නව මේබරල්වාදී ණර්ිකක ප්රතිපත්තිය පට ශ් 

රට  ැශරදවා; ශ් රශ  ජාතික ණර්ිකක  මන මුු මනි්ද 

වැනසුවා. තතැනි්ද පසනශසේ ශ් රශ   ෘ  කර්මා්දත ටික වැනිර 

වැනසී ය පනවා. තතැනි්ද පසනශසේ ශ් රශ  ටකා කර්මා්දත ටික 

වැනිර වැනසී ය පනවා. තතැනි්ද පසනශසේ ශ් රශ  රාජය වයවසාය ප  

ටික  වැනිර වැනසී ය පනවා.  

අෙ කැලණි ටය පර් ශකෝ  නැ ැ. අෙ ඔරුවල වාශ්ද ශකෝ  

නැ ැ. අෙ ශතල් ස  ශ්ෙ සංුතක්ත ම්ඩකලය ප ශකෝ  නැ ැ. අෙ 

තුනී ලෑමේ සංසනාාව ශකෝ  නැ ැ.   විතරක් ශන ශවයි, තො 

ිරි මාශවෝ බ්ඩකාරනාය පක මැතිනිය පශේ දූරෙර්ය නාය පකත්වශය ප්ද, 

ණමාර්ය ප ත්ද.ත්. ශපශර්රා මුෙල් අමාතයතුමාශේ නාය පකත්වශය ප්ද 

තවත් ශේවල් නිෂනපාෙනය ප කළා. අශේ රශ  ජනතාවට අරක්ට 

ශබ ්දන ඕනෑ වුණා න්, ජාතික සනකා ාර සංසනාාව අරක්ට ටිකත් 

ශපරා ුන්දනා. අරක්ට ටිකත් ශපරුවා සනකා ාර සංසනාාව  ර ා. 

තශ ම ජාතික ණර්ිකක  මනකට ශ් රට  රවා තිබුණු තත්ත්වය ප 

තමයි ශස.ණර්. ජය පවර්යන මැතිතුම්දලා වනසලා, විනා  කරලා 

ෙැ්ශ්.  ශක් ණදීනව තමයි අෙ ශක විඩ් වසං ත තත්ත්වය ප 

තතුශළේ අප ශ් ුකක්ති විඳි්දශ්ද, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ම්දත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව ිනනිත්තු ශෙකක කාලය පක් 

තිශබනවා. 

 
ගු ජයන්ත  මරවීර මතතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමා මට තව විනාි  ශෙකක්   ශේදන, ශ් කාාව අවස්ද 

කර්දන. 

අපි ශ් කාරණය ප වි නවාස කරනවා.  අපි වළකට වැීමම අපට 

ලාභය පක් කර  ්දන ඕනෑ. ශ් ශක විඩ් -19 වසං ත තත්ත්වශය ප්ද 

අපි දශ න  ත්ත පාකම අ්ද කවරක්වත් ශන ශවයි. ශ් නව 

මේබරල්වාදී ණර්ිකක  මනට අෙ ලංකාශදත්, ශලෝකශේත්  මානව 

සං තිය පට ිරිරුන ය ප පත් ජය පග්ර ණය පක් ලබා ශේදන බැ ැ ිරය පන 

තක අෙ ඔේපු ශවලා දවරයි. අෙ  කට ශේදන පුු ව්ද විනා ය ප 

විතරයි. අෙ ශ්රී ලංකාවට ශ් නව මේබරල්වාදී ණර්ිකකය ප තරුම 

කරලා තිශය ප්දශ්ද ශම නවාෙ  මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, 

අසනවැ්දනට ිනලක් නැති වී ශ  විශය පෝ, ිරි  ශ  විශය පෝ, තළවලු 

ශ  විශය පෝ, පලතුරු ශ  විශය පෝ ද්දනවා. තතුශර් ශ  වී්දශේ 

අසනවැ්දනට ිනලක් නැ ැ.  

  විතරක් ශන ශවයි. විරැිරය පාශව්ද ශපශළන තරුණ 

තරුණිශය පෝ, ටස ගි්දෙශර් ජීවත් ශවන ම ා ජන  නය පක්, 

ෙරුශවෝ ශන සලකා ම  පාරට වැටුණු වැි ිලටිශය පෝ  ද්දනවා.  ුනව 

දූෂණය ප කරන තාත්තලා, ෙරුශවෝ විටණන අ්මලා  ැන 

ශන ශවයිෙ අෙ අපට අ ්දන ලැිඳලා තිශබ්දශ්ද  අෙ ිලතක් 

පපුවක් නැති ිනනිසන සමාජය පක්, තශකටට තශකක් නැති ිනනිසන 

සමාජය පක්, අසංසනකෘතික ිනනිශ ක් අපට ලැිඳලා තිශබ්දශ්ද.  

මට මතක් ශවනවා, ශ් නව මේබර්වාදී ණර්ිකකය ප  ැන ශනෝ් 

ශම ්සනිර ිරය පන ොර් නිකය පා ිරය පපු කාාවක්. ඔහු ිරය පනවා,  

"නව මේබරල්වාදී ප්රජාත්දරවාෙය ප ය පු , පුරවැිරය පා ශවු වට 

පාි ශභෝගිකශය පට ිඳිල කරන, ප්රජාව ශවු වට සාේපු සංකීර්ණ ිඳිල 

කරන, ිනනිසු්දශේ සාමූිලකත්වය ප අකා මකා ොන, ශුේය ව ශය ප්ද 

ිනනිසා ශන ිනනිශසට බවට පත් කරන, ජන ස භාගිත්ව 

ප්රජාත්දරවාෙය පට මුු මනි්දම  තුරු සමාජ ණර්ිකක ක්රමය පක්" 

ිරය පලා.  ශ්ක තමයි තත්ත. මම අ ශ න ිලටිය පා, අෙ ශරෝිලණී 

ටමාි  විශසරත්න ම්දත්රීතුිනය පශේ කාාව. තතුිනය ප ිරදවා, "සඳිලරු 

සෑය පට ශව්ද කරපු මුෙල් ශ  ඳයි ලු, ුතේයශේදී ිනය ප ගිය ප 

රණවිරුව්දශේ ස  තල්ීමීමඊ සමාජිකය ප්දශේ වැ්දෙඹුව්දට ලබා 

ුන්දනා න්" ිරය පලා. ඔ්දන පාි ශභෝගිකය පා! ශම ්සනිර ිරය පන 

විේවතා නව මේබර්වාෙය ප විධිය පට  ෙලා තිශබ්දශ්ද ිනනිශ ක් 

ශන ශවයි, පාි ශභෝගිකශය පක්. පුරවැිරශය පක් ශන ශවයි, 

පාි ශභෝගිකශය පක්. ිනලදී  ැනීම නමැති අයිසන වතුශර් ිරය පල්ල 

ගිල්වා මරා ෙමා තිශබන අමුම අමු   ු ශෙු කරුශවක්.  ක තමයි 

ශ් ඔේපු ශව්දශ්ද.   

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, තම නිසා අපි ශ් ශක විඩ් -19 

වසං තශය ප්ද ත ත ුතතු පාකම න්, අ්ද කවරක්වත් ශන ශවයි, 

ශ්කයි.  "ශ ෝපාභය ප රට  ෙන ශසෞභා යශේ ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති 

ප්රකා නය ප මත පෙන් වුණු ජාතික ණර්ිකක  මනකට ශ් රට 

 රවලා, අපට ඕනෑ ශේ අශේ ශප ශළ ශව්ද, අශේ ෙෑති්ද අප 

නිපෙවන ජාතික ණර්ිකක  මනකට  ැරවූශව ත්, අපට ඕනෑ 

ශක ලර් ටික ශ  ය පා ්දන පුු ව්ද, අපට ඕනෑ කරන ණර්ිකක 

තත්ත්වය පට ශ් රට ශ නය ප්දන පුු ව්ද. තශ ම නැතුව රනිල් 

වික්රමිරං  ම ත්මය පා ිරය පනවා වාශේ,  ර්ෂ ෙ ිරල්වා ම ත්මය පා 

ිරය පනවා වාශේ, ජාතය්දතර මූලය අරමුෙල - IMF-  පිටිපසනශසේ  

 ාටලා ශ්ක කර්දන බැ ැ.   ව ශටෝරු පත අට තකට ිල්දෙලා, 

තිලා  ි  ය ප්දශ්ද නැ ැ ිරය පන තක මා අවයාරණය ප කරනවා. 

ජාතික ණර්ිකක  මනකට ශ් රට  ැරවීම ශ් අය ප වැශේ ප්රමු්තම 

කාර්ය පභාරය ප බවට පත් වී තිශබන ශවලාශද  දදිි  ශෙවසර තුළ 

"ශ ෝපාභය ප රට  ෙන ශසෞභා යශේ ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ප 

ය පාාර්ාය පක් බවට  පත්  කර  ැනීමට අපට  ැිරය පාව ලැශබ්වා යි 

පතින්ද, ඔබතුමාට කෘතශදදීත්වය ප පළ කරින්ද මම නවතිනවා, 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි. ිරය පලුශෙනාටම ශබ ශ  ම 

සනතුතියි,  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු  ශස්ද්ර ටමාර් ශප ්දන්බල් මැතිතුමා.  

ඊට ප්රාම  කවුරු්ද ශ ෝ  රු ම්දත්රීවරය පට මූලාසනය ප සඳ ා 

 රු  ි නි අමරූ ි ය ප ම්දත්රීතුිනය පශේ නම ශය පෝජනා කර්දන.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුමනි, " රු  ි නි අමරූ ි ය ප 

ම්දත්රීතුිනය ප ෙැ්ද මූලාසනය ප  ත ුතතුය ප" යි  මා ශය පෝජනා කරනවා.  

 

ගු ජයන්ත  මරවීර මතතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 

විසින්  නථිර කරන ලී 
ஆசைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්,  වා  ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනුරුව ගු මධුර විතානනේ මතතා මූලා නනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගු (ආචාර්ය) තරිනි අමරසූරිය නමනනවිය මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ைதுர விதொனசக அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) 
ஹொினி அைரசூொிய அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MADHURA WITHANAGE left the Chair, 
and  THE HON. (DR.) (MS.) HARINI AMARASURIYA took the Chair. 

    
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please commence your speech. 

 
[3.16 p.m.] 

 

ගු ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මතතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, I must say that I am quite 
privileged to speak when you, one of the most honourable 
Members and also one who consistently and intellectually 
delivers to the Debates of this House, are in the Chair. So, 
in that way, I am quite privileged to speak now. 

Last year, when the Gotabaya Rajapaksa Government 
presented its first Budget, I made it a point to state that 
the country cannot look upon the North-East as the same 
as the rest and the most important instrument that must 
reflect that difference is the Budget. I said that one year 
ago, Madam, because the North-East has been a region 
that had been affected by war; it had been completely 
destroyed and the economies of the people there lag 
behind some 35 years, not only with regard to genuine 
capital, but also with regard to capacity. So, just because 
the war is over, to essentially treat that part of the country 
in an equal footing with the rest is to perpetuate their 
disadvantage because you have already created a situation 
where they are in a rut and without recognizing the fact 
that they are in that rut, you are trying to treat them that 
way. Therefore, first, in some way, protect whatever that 
they have and then come up with some sort of policy that 
can strengthen their economies so that at some point 
during the course of the incumbent Government’s term, 
they can reach a stage where they can thereafter try to 
compete with the rest of the country. If you do not adopt 
such an approach, but rather continue to simply forget the 
fact that they are 35 years lagging behind and treat them 
on an equal footing with the rest of the country, you 

would be perpetuating their pauperization and 
disadvantage. By creating a situation, like what you are 
doing now, where you build infrastructure facilities like 
roads and various other facilities in the North-East, you 
are only creating a situation where people from outside 
the North-East can quite simply come to that area and 
take over the economy.  

I am not a person who essentially takes after 
protectionism, but in a situation where peoples are not 
equal, in a situation where regions are not equal, you 
have to resort to such protectionism if you are to protect 
those vulnerable people. The previous Budget failed to do 
that; this Budget goes even further in failing to do that. 
The justification, if at all, that this Government can give 
is that the rest of the country has also been suffering 
because of the COVID pandemic and the whole country’s 
economy is in a bad footing. But, you cannot compare the 
negativities of the rest of the country with that of the 
North-East. The situation in the North-East is ten times 
worse, at least ten times worse, because of the COVID 
situation. But this Government does not care; not one 
utterance from the Government Benches has tried to, in 
some way, address those concerns.  

Hon. Presiding Member, you know that the North-
East stands on three pillars economically: fishing, 
farming and to some extent, trade.  

But, fishing continues to be an area where the 
Government systematically destroys livelihoods. The 
Navy works in a way where it protects illegal fishermen 
coming into the North and the East from other areas and 
using banned methods of fishing and in the process, 
destroying the fishing nets and the various other assets of 
the local fishermen. Not only that, you also have the 
Navy deliberately allowing foreign fishermen, fishermen 
belonging to India, to come to the northern waters and 
once again use illegal fishing means and in the process, 
destroying all the assets. We, my Colleague, the Hon. 
Selvarajah Kajendren and myself and many other Hon. 
Members of Parliament belonging to the North and the 
East, have repeatedly brought this matter up, but the 
Government takes no action. During the 34 to 35 years of 
war, you had a ban on fishing and now, once the war is 
over, those fishermen, who are still fishing only with 
techniques 35 years old, are asked to compete with the 
rest of fishermen who come into their own area, use 
illegal means - those illegal means maybe lucrative - and 
destroy their assets in the process. What is this? What is 
the outcome? Those people cannot continue to survive.  

Farming has the same story. Hundreds of acres of 
lands, because the owners of which were chased off due 
to military activities, have turned into forests. Now, the 
Forest Department comes and declares private land, 
permit land - hundreds of acres! - that were used by those 
people as forest areas. When we bring it up to the notice 
of the Minister, the Minister is not bothered. On the 
contrary, if there is a reallocation of those State lands 
through permits, they are given to border villagers, 
members who belong to other districts other than the 
North and the East. Why? To systematically try and 
change the demography of the North and the East. This is 
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what is happening. But, when we tell these truths, the 
Members opposite - even the Members on this side when 
they were on the opposite side last time did the same, turn 
around and say that we are racists, that we are communal-
minded or that we do not want Sinhalese to come and be a 
part of the North and the East. No, that is not the reason. 
You cannot pauperize the people of the North and the 
East to the benefit of people outside so that they can come 
and take over the entire area. But, that is what is 
happening. If that is happening despite the fact that we 
repeatedly bring it to the notice of this House and nothing 
happens and, in fact, things are exacerbated the wrong 
way, then it can only mean that it is another arm of the 
racist agenda that plagues this House.  

Hon. Presiding Member, we talk in terms of a unitary 
State. I was listening very patiently to the Hon. Dullas 
Alahapperuma. I was impressed by his honesty. He was 
honest in the sense that he said every consecutive 
Government, after, maybe, the first ten years since 
Independence, must take the blame for the appalling 
situation to which this country has fallen. That is true. 
This country began to fall not because of COVID-19, but 
because whichever Government that came into power ten 
years after Independence chose to look upon another 
population that inhabits this country as an enemy and 
because you chose to deliberately pursue policies, first 
and foremost, to destroy that perceived enemy so that 
they can claim no part of this Island, cannot say that the 
North and the East is their homeland and that it can only 
be the Sinhalese who can call this entire Island their 
homeland.  

That was the policy that was pursued, which resulted 
in creating enemies within the State and eventually, the 
State itself had to spend vast amounts of its money in 
trying to pursue a military option in order to continue to 
pursue that idea of this being purely a Sinhala Buddhist 
country. Well, you succeeded in the sense that you made 
sure that the war was brought to an end. But, you had 12 
years since the war came to an end. What are your 
achievements? There is no LTTE now for you to blame. 
Have you achieved anything in the last 12 years? First, 
there was the Mahinda Rajapaksa Government for five or 
six years and thereafter, the Ranil Wickremasinghe-
Maithreepala Sirisena Government. But, what have  you 
achieved? Every year, you went down! The following 
year was worse than the previous and now, you have the 
COVID-19 pandemic, where you have taken a  nosedive, 
you are scraping the barrel.  

Even now, you would rather not reconsider your past. 
We say that Sri Lanka has to change, take a new path. 
Seventy four years of this unitary State has been a 
disaster; you have systematically plummeted the country 
to ground zero. So, rethink! You have nothing to lose 
because you have hit rock bottom. Rethink, make every 
part of this Island plurinational where everyone can 
contribute. Rethink so that the Tamil nation can ask its 
diaspora to contribute, to invest. But, no, you would 
rather not do that. You would rather cling to this notion of 
a unitary State, that Sri Lanka only belongs to the Sinhala 
Buddhists and go down the path of not only destroying 

the Tamils - now, you have started that against the 
Muslims also - but also that selfishness destroying your 
own soul. In committing the most heinous crimes known 
to mankind, fighting the war and winning the war against 
the Tamils, you became indebted to countries. Now, what 
is happening? To pay that debt, you are selling off  your 
country to those countries. In the process, you have 
created a geopolitical contestation. Now, you cannot sell 
off only to one particular global power, but spread it out 
and sell it to quite a few others. Are you not ashamed? 
Honestly, are you not ashamed? Touch your heart and say 
whether you actually think that your children have a 
future in this country. I can assure you, Hon. Presiding 
Member, that every member of this country, if given a 
choice, would rather have their children go abroad and 
get educated. Are you not ashamed? After 74 years, this 
is what you have to show. Well, you have hit rock 
bottom, but sadly, you can even hit a lower bottom. If 
you go down the path that you have been going, you are 
going to sink even further and sink to such a point that 
your own ideal Sinhala Buddhist nation will decamp, and 
they are decamping. Listening to the speeches made in 
the House on this Budget, I think quite a few Hon. 
Members, both from the Government as well as from the 
Opposition, were saying how so many citizens are lining 
up to get passports to go abroad. They all are not Tamils, 
the vast majority of them are Sinhalese. So, rethink, put 
an end to the 74 years of stupidity that has brought this 
country to this stage. You want a unitary State and you 
are not prepared to consider this as a plurinational federal 
State because you think that federalism reaches to 
separation. For 74 years, you clung on to the unitary State 
and created a separatist war that came up under your 
unitary State.  

There was a de facto State when you were claiming it 
to be a unitary State. The State structure, whether it be 
unitary or federal, is not going to be the determining 
factor of whether there is a separate State or not. That 
decision is going to be made only by making sure that 
you convince, in some way, all the peoples of this 
country to say that this is, in fact, their country. By failing 
to do that and simply saying that this State is Sinhala  
Buddhist, you will make sure, no matter whether you 
have it as a unitary State till perpetuity, that your State 
will never be stable, that its legitimacy will constantly be 
called into question and one day, when the geopolitical 
realities create a situation where strong global powers 
feel that Sri Lanka need not be looked upon as one unit, 
that is when separation will take place.  

So, you, as the 75 per cent of the population of the 
country, decide whether you want to go down the path of 
74 years of mayhem, hell and disaster, where even 12 
years after the end of the war, you are still scraping the 
barrel year after year, creating not new heights but new 
depths, I should say, or whether you want to start anew 
and genuinely put this country on a newer footing where 
all its members can contribute to the upliftment of the 
country as a whole.  

Thank you.  

961 962 



පාර්මේශ්්දතුව 

[අ.භා. 3.33] 

 
ගු ේදයන කිරිඳිනගොඩ මතතා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
2022 අය ප වැය ප විවාෙය පට ස භාගි වීම සඳ ා අවසනාාව ලබා දීම 

ස්බ්දයශය ප්ද පළමුශව්දම මම ඔබතුමාට කෘතඥතාව පළ 

කරනවා, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි.  

ශේයය පව ශම්දම ශ ෝලීය පව ශසෞ්යමය ප, ණර්ිකකමය ප, 

සමාජ උය පමය ප අර්බුෙ රැසක් තති ශම ශ  තක ශ ෞරවා්දවිත 

ණර්ිකක සංවර්යනය පක් තශෙසා නව මානය පිර්ද ුතක්තව, නව 

ෙැක්මිර්ද ුතක්තව ශේයය ප ණර්ිකකය ප නඟා ිරටුවීමට ශ් 

අවසනාාශද  ත  ැිර ප්රාශය පෝගික විසඳු් ශස ය පින්ද ය පන  මනට 

2ද22 අය ප වැය ප ශ ේතු සායක ශදවා ිරය පා මම පතනවා.  අභිශය පෝ ය ප 

භාර  නිින්ද 2ද22 අය ප වැය ප ශල්්නය ප දදිි පත් කළ නව මුෙල් 

අමාතය  රු බැිරල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මශේ කෘතඥතාව පළ 

ිරීමටත් මම ශමය ප අවසනාාවක් කර  ්දනවා.  

ශ් අය ප වැය ප විවාෙශේදී අය ප වැශේ සං්යා ශල්්න 

ස්බ්දයශය ප්ද කාා ශන ශක ට අය ප වැය ප ශල්්නය ප තුළ තති 

සායාරණීත්වය ප, තය ප සංශ ෝයනය ප විය ප ුතත්ශත් ශකශසේෙ, අපි ටමන 

කරුණු ස්බ්දයශය ප්ද ශවනසන විය ප ුතත්ශත්ෙ ය ප්දන 

ස්බ්දයශය ප්ද සාක්ඡාා කළ ුතතු ය පැයි මා වි නවාස කරනවා. ශ්රී 

ලංකාව ශක විඩ්-19 අර්බුෙය ප තුළ ිලර වී ිරටින ශම ශ   ශත් අපි 

ේදනවා, ශ් රශ  ණර්ිකකය පට දතා වි ාල ප රක් වැදිලා තිශබන 

බව. විශ ේෂශය ප්ද විශේ  විනිමය ප පිළිබඳ ප්ර නනය ප අෙ  ැම තැනකම 

කාා කරන මාතෘකාවක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. ශ් තත්ත්වය ප 

තති ශව්දන ශ ේතු සායක ශව්ඡ්ඡ මූමේක ශේ තමයි, සංමාරක 

වයාපාරය ප ිඳඳ වැීමම. 2ද19 පාසනට ප්ර ාරශය ප්ද පසුව ශ් රශ  ිඳඳ 

වැටුණු සංමාරක වයාපාරය ප නිසා වාර්ෂිකව ශක ලර් ිඳමේය පන ප ක 

පමණ ප්රමාණය පිර්ද ණර්ිකකය පට ප රක් වැුනණු බව අපි  ැම 

ශෙනාම ේදනා කරුණක්. 

  වාශේම, විශේ  ත ්ිනකය ප්දශ ්ද ශක විඩ් වසං තය ප 

ශ ේතුශව්ද ලැශබ්දනා වූ ශප්රේෂණ ප්රමාණය ප අවම වීම, ණනය පන 

විය පෙම ද ළ ය පෑම ණදී ශ ේතු රැසක් ශ් විශේ  විනිමය ප අර්බුෙය පට 

ශ ේතුශවලා තිශබනවා. ශ් තත්ත්වශය ප්ද ශ  ක  මට න් රාජය 

මුෙල් වර්යනය ප කර  ැනීමටත්,   තුළි්ද රටට ලැශබන විශේ  

විනිමය ප වර්යනය ප කර  ැනීමටත් ලංකාව  ත ුතතු ්රිය පාමාර්  

කීපය පක් තිශබනවා.  ශ් ස්බ්දයශය ප්ද ශමවර අය ප වැය ප ශල්්නය ප 

තුළි්ද වි ශ ේෂ අවයානය පක් ශය ප මුශවලා තිශබනවා. විශ ේෂශය ප්ද 

ණශය පෝජකය ප්ද ණකර්ෂණය ප කර  ැනීමටත්, සංමාරක වයාපාරය ප 

ප්රවර්යනය ප කර  ැනීමටත්. අපට මතකයි, ීමට වසර ප   ය පකට 

ශපර මිල්දෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමා අති රු ජනාධිපතිවරය පා 

ව ශය ප්ද ිලටපු කාල සීමාව තුළ -2ද1ද - 2ද1ස කාල සීමාව තුළ- ශ්රී 

ලංකාශද සංමාරක ශ ෝටල් තරු ප්දතිය ප මත  ාසනතු අය ප කර 

 ැනීශ් අවම  ාසනතු පිළිබඳ ක්රමශදෙය පක්  ඳු්දවා දී තිබුණු බව. 

ශ් තුළි්ද සංමාරක ක්ශෂේරශේ ශ ෝටල්වල තරු ප්දතිය ප මත 

ඔවු්ද අය ප කළ ුතතු අවම  ාසනතුව තී්දුන තීරණ කර තිබුණා. නමුත් 

පසුගිය ප ය ප  පාලන කාල සීමාව තුළ   ක දවත් කරු  ලැබුවා.  මා 

ිලතන  ැටිය පට  ක රජය පක් විධිය පට  ්දනා ලෙ දතා අිලතකර 

්රිය පාමාර් ය පක්.  

ශක විඩ් වසං තය ප අවසානශවලා -සමනය ප ශවලා- දදිි ශේදී 

සංමාරක කර්මා්දතය ප වර්යනය ප වු  තතැයි බලාශප ශර ත්තුශව්ද 

තම්දශේ ශ ෝටල් ක්ශෂේරය පට වාශේම සංමාරක කර්මා්දතශේ 

දදිි  වැකසට ්දවලට තකතු වන ජනතාවට  ස  වයාපාි කය ප්දට 

ශමම  ශ ෝටල්වල තරු ප්දතිය ප මත  ාසනතු ශ්ේණි ත ිරීම, අවම 

 ාසනතු  ඳු්දවා දීශ් ක්රමශදෙය ප නැවතත් ්රිය පාත්මක ිරීම තුළි්ද 

සංමාරක ක්ශෂේරශේ වි ාල වර්යනය පක් තති කර  ්දනට පුු ව්ද. 

  තුළි්ද සංමාරක වයාපාරය ප වකාත් ණකර්ෂණීය ප, ජනප්රිය ප, ද ළ 

සංමාරක ශවශළඳ ශප ළක් ණකර්ෂණය ප කර  ත  ැිර තත්ත්වය පට 

වර්යනය ප කර්දන පුු ව්ද. අෙ වනවිට ශ ෝටල් කර්මා්දතය ප 

අර්බුෙ රැසකට මුහුණ  දීලා තිශබනවා. බැංටවමේ්ද  ්දනා ලෙ ණය ප 

ශ වීශ්දී පසුගිය ප කාලශේ ලබා ුන්ද බැංට ස න -moratorium 

facilities - මත වුවෙ ශ විය ප ුතතු ශප මේය ප මත නැවතත් ශප ලී 

ශ වීමට ිරුන වීම  නිසා  සංමාරක කර්මා්දතය පට  වි ාල අ තිය පක් 

ිරුනශවලා තිශබනවා .   වාශේම අපි ේදනවා, අත්ෙැකී් සපිි  

පුහුණු ්ිනකය ප්ද සංමාරක ක්ශෂේරය ප අත් ැර ගිිලල්ලා තිශබන 

බව. ඔවු්ද නැවතත් ශ් ක්ශෂේරය පට අපි තකතු කර  ත ුතතුයි. 

තශසේ ශන කශළ ත් අලුති්ද ත්දනා වු සංමාරකය ප්දට ණකර්ෂණීය ප 

සංමාරක ශවශළඳ ශප ළක් බවට ශ්රී ලංකාව පත් කර  ැනීශ් 

 ැිරය පාව ලැශබ්දශ්ද නැ ැ.   නිසා තමයි මම ශය පෝජනා 

ක ර්දශ්ද තත්තටම ශ් අවසනාාව තුළ සංමාරක ශ ෝටල් 

ප්රිනති ත  අවම ශසේවා  ාසනතු  ඳු්දවා දීම සඳ ා මුෙල් අමාතයාං ය ප 

්රිය පාත්මක විය ප ුතතුයි ිරය පලා.   වාශේම   ්රිය පාමාර් ය ප ෙැි  ශසේ 

නිය පාමනය ප කළ ුතතුයි. තය ප නිය පාමනය ප ිරීශම්ද පමණක් ශ්රී 

ලංකාශද විශේ  විනිමය ප අර්බුෙය පට වි ාල ස නය පක් ලබා  ැනීශ් 

 ැිරය පාව තිශබන බව ශ් අවසනාා ශද මා ශය පෝජනා කරනවා. 

අපි ේදනවා, ශ් කාලශේ ශක විඩ් වසං තය ප ශ ේතුශව්ද 

ශ වල්වලට ිලර ශවලා ිලටපු ජනතාව සංමාරක ත්දමාෙය පිර්ද 

ශපශළන කාලය පක් බව.   නිසා මම ිලතන විධිය පට ශ්  ාසනතු 

පිළිබඳ තී්දුන තීරණ  ැනීශ්දී අපි භය පශව්දන අව ය නැ ැ. 

ලැශබන ශෙයි්ද සෑහීමකට පත්වීම ශන ව, සායාරණ ශසේවය පක් 

සැලසීමට  ැිර ණකාරශය ප්ද  ාසනතු අය ප කළ ුතතුයි ිරය පන තකයි 

මම ශය පෝජනා කර්දශ්ද.  

අපි ේදනවා, ශක විඩ් අර්බුෙය ප ශ ේතුශව්ද අවුරුුන ශෙකක 

පමණ කාලය පක් සංමාරක ශ ෝටල් ණදිය ප වැසී තිබුණු නිසා, 

සංමාරකය ප්ද නවාතැ්ද ශස ය පා  ැනීශ්දී තම සංමාරක ශ ෝටල් 

නිිර ප්රිනතිශය ප්ද තිශබනවා,  වාශේ ශක විඩ් මර්ෙනය ප සඳ ා, 

ශක විඩ් ණශ්රිත ශලක ශරෝ වමේ්ද ණරක්ෂාවීම සඳ ා අව ය 

ශසෞ්යාරක්ෂිත ප සුක්  තතැයි ිරය පා බලාශප ශර ත්තු ශවන 

බව. ශ් ිරය පල්ල සඳ ා සංමාරක ණය පතනවලට අව ය පිටුබලය ප 

ලබා දීමටත් ශ් ශය පෝජනා තුළි්ද  ැිරය පාව ලැශබනවා ිරය පා මා 

වි නවාස කරනවා . අපි ේදනවා, සංමාරක ක්ශෂේරශේ නිුතතුවූව්දට 

පසුගිය ප කාල සීමාව තුළ වි ාල අ තිය පක් ිරේය වුණු බව. ව ිරව 

ුතතු රජය පක් විධිය පට අපි   ස්බ්දයශය ප්ද අවයානය ප ශය ප මු කළ 

ුතතුයි.  

ඊළඟට, ණශය පෝජන ප්රවර්යනය ප  ැනත් සඳ ්ද කළ ුතතුයි. 

ණශය පෝජකය ප්ද ලංකාවට ත්දන කැමැත්තක් නැත්ශත්, 

විශ ේෂශය ප්දම ණශය පෝජන සඳ ා අු මැතිය ප ලබා  ැනීශ්දී තති 

ව්දනා වූ  ැටලු නිසායි.   නිසා  වාට මුහුණ දීම සඳ ා මා 

ශය පෝජනා කර්දශ්ද   අොළ සංශදදී ප්රශේ වල කළ  ැිර 

වයාපෘති  ඳුනා ශ න,  වා රතු, ශක ළ ස  ක  පැ ැශය ප්ද 

 ඳු්දවාදීමක් ිරුනකළ ුතතු බවයි. තශසේ කළශ  ත් ණශය පෝජන 

සඳ ා අු මැතිය ප ලබා  ැනීශ්දී ණශය පෝජකය ප්දට තයි්ද වි ාල 

පිටුව ලක් ලැශබනවා. තො රණය පක් විධිය පට, අු මැතිය ප අවම 

ව ශය ප්ද අව ය වයාපෘති green projects විධිය පට  ඳුනා ශ න 

 වාශේ ණශය පෝජනය ප ිරීමට තම ණශය පෝජකය ප්දට ක්රමශදෙය ප 

සකසන කර දිය ප  ැිරයි. රජය පක් විධිය පට අපි තය ප කළ ුතතුයි. 

ඊළඟට, රාජය ශසේවකය ප්ද වි්ාම ය පන වය පස අවුරුුන දසක් 

ිරීමට ශ් අය ප වැශය ප්ද ශය පෝජනා කර තිශබනවා. තිල ය ප් 

ශවනසනකමක් කළ ුතතුයි ිරය පා මා ශය පෝජනා කරනවා. අපි ේදනවා, 

199ද ෙ කශේ පැවැති තරුණ අස නය ප  ැන.   කාලශේ 

තරුණය ප්දට රැිරය පා පිළිබඳ තිබුණා වූ වි නවාසය ප පලුුනවීම 

ශ ේතුශව්ද ඔවු්ද රාජය විශරෝධි ්රිය පාවලට ශය ප මු වුණු බව  ඳුනා 

ශ න තිශබනවා.   වාශේම අපි ේදනවා, ශ් අවසනාාශදත් 

තරුණය ප්ද ිඳලී බා  ැනීමට බලාශප ශර ත්තුව ිරටින ය ප් ය ප් 

ශේ පාලන  ශක  පාසවලට ශමිලදී ිරය ප අභිමතාර්ා දටු කර 
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 ැනීශ්  ැිරය පාව තිශබන බව. වි්ාම ය පන වය පස ද ළ ෙැීමමත් 

සමඟම ඊට පසුපිර්ද ිරටින නිලයාි ්දශේ තසසනවී් 

ස්බ්දයශය ප්ද පවා වි ාල  ැටලුවක් මතු වී තිශබනවා.   නිසා 

ශ් ශය පෝජනාව සලකා බැලීශ්දී ශ් ිරය පලු කරුණු  ැනත් අපි 

සලකා බැමේය ප ුතතුයි.    නිසා,  තශසේ තබා  ැනීශ් අව යතාව 

තිශබන පුේ ලය ප්දශේ පසුගිය ප ශසේවා කාලය ප තුළ ඔවු්දශේ 

්රිය පාොමය ප,   වාශේම රශ  ත්දනතිය ප සඳ ා ඔවු්ද කරන ලෙ 

කැප ිරීම, ඔවු්දශේ නිවැරදිතාව ිරය පන ිරය පලු කරුණු සලකා 

බලා අව ය න් පමණක් ඔවු්ද දදිි ය පටත් ශසේවශේ තබා  ැනීශ් 

්රිය පාමාර් ය පක් අු  මනය ප කළ ුතතුයි ිරය පා මම ශ් අවසනාාශද 

ශය පෝජනා කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මම වැි පුර කාලය ප  ්දශ්ද 

නැ ැ. නමුත් මම ශ්  ැනත් ිරව ුතතුයි. පාර්මේශ්්දතුව තුළ කාා 

ිරීශ්දී   විනය පක් නැ ැ. කාා කරන ම්දත්රීවරු්ද තශේ දඳලාම 

වැි පුර විනාි ය ප, ශෙක, තුන,  තර, ප  අර  ත්තාම, අවසානශේ 

කාා කර්දන ිරටින අය පට කාා කර්දන තිශබන කාලශය ප්ද 

ිරය පය පට සදක්වත් ලැශබ්දශ්ද නැ ැ. ශ් තත්ත්වය ප අපි  ඳුනා  ත 

ුතතුයි. තත්තටම මම ිලතාශ න ිලටිශේ අෙ මට විනාි  ශෙක, 

තුනක කාලය පක් ලැබුශණ ත්  අෙ කාා ශන කර   විනාි  ශෙක, 

තුන තුළ ශ් තත්ත්වය පට විශරෝයතාව පා ද්දනවා ිරය පලායි.   

නිසා ශ් විනය ප මූලාසනශය ප්ද තති කළ ුතතුයි. තශ ම නැත්න් 

පසුශපළ ම්දත්රීවරු්දට  ැම ොම ශව්දශ්ද කාා කර්දනට 

ිරදවාම, කාා කර්දන තිශබන ශේ පැත්තක තබා බු්මාශ න 

ද්දන විතරයි. ශබ ශ  ම  සනතුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු අජිත් මා්දනේශපරුම ම්දත්රීතුමා.  රු ම්දත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාි  1දක කාලය පක් ශව්ද කර තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.42] 

 

ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ඔබතුිනය පට සනතුතියි.  

ිලටපු පි සර අමාතය,   වාශේම ිලටපු ජනාධිපතිතුමා ශ්  රු 

සභාශද ිරටින ශදලාවකම ශමම කරුණු ප්රකා  කර්දන ලැතිම 

 ැන මට සතුටුයි. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, "අෙ" පත්තරශේ සඳ ්ද 

ශවලා තිශබනවා, මුතුරාජශවල ශ මේශක ේටර් අං ණ, ශ  ල් න 

පිටි ශ ෝ ශ ෝටල් දදිකර්දශ්ද නැ ැ ිරය පලා. තශසේ ිරය පලා 

තිශබ්දශ්ද පි සර අමාතය මිල්දෙ අමරවීර මැතිතුමා. පි සර 

අමාතයාං ශේ පැවැති මායය  මුවකදී තතුමා කළ ප්රකා ය ප 

2ද21.11.18 දිනැති "අෙ" පුවත් පශත් සඳ ්ද ව්දශ්ද ශමශසේයි: 

"මුතුරාජශවල ශතත් ිඳ් සංරක්ෂිත කලාපය ප සඳ ා නා ි ක සංවර්යන 

අධිකාි ය ප මගි්ද පවරා  ු  ලබ්දශ්ද   අවට වගුරු ිඳ් පමණයි.    ැර 

  අවට පදිංචි ිරිරම අශය පටශේ නිවාස ශ ෝ දක් පවරා  ැනීමක් ිරුන 

ශන කරන බව මම අනිවාර්ය පශය ප්දම ිරය පනවා...."  

තිලදී තතුමා තවුනරටත් ශමශ මත් ිරය පා තිශබනවා: 

"....තශසේ වගුරු ිඳ් නා ි ක සංවර්යන අධිකාි ය පට පවරා  ැනීශම්ද 

අනතුරුව රැ්සා ශතත් ිඳමක් ශලස සංරක්ෂණය ප කර වනජීවී 

ශෙපාර්තශ්්දතුවට පවරනවා." 

මම ිලත්දශ්ද ිලටපු පි සර තමතිවරය පට වන අශේ ිලටපු 

ජනාධිපතිතුමාත් ශ්ක අු මත කර්දශ්ද නැ ැ. පි සර 

අමාතයාං ය පක් තිිඳය පදී නා ි ක සංවර්යන අධිකාි ශය ප්ද ශම කටෙ 

ශ් මුතුරාජශවල පවරා  ්දශ්ද  ශ්ක ශ  ුනරකට ගිිලල්ලා 

වැශඩ් වැරුනණාම කරන ප්රකා ය පක්ෙ, තශ ම නැත්න් ශ් 

තමතිතුමාට ශක ්දෙ පණ නැේෙ   ිලටපු  රු ජනාධිපතිතුමනි, මට 

මතකයි, ඔබතුමා පි සර තමතිවරය පා ව ශය ප්ද ිරටිය පදී මම රාජය 

තමතිවරය පා ව ශය ප්ද ිරටිය පදී ශලෝක වාර්තාවක් තබ්දන අපි 

සංරක්ෂිතවලට දක් පවරා  ත් ණකාරය ප. 

ශම්ඡමර බලය පක් පි සර අමාතයාං ය පට තිශබනවා. රැ්සා 

ශතත් ිඳ් සංරක්ෂණය ප ිරීශ් ව කීම තිශබ්දශ්ද පි සර 

අමාතයාං ය පට. තශ ම නැතිව නා ි ක සංවර්යන අධිකාි ය පට 

ශන ශවයි. තතශක ට පි සර තමතිවරය පා ශරේෙක් තඳශ න ෙ 

ප්රකා  කර්දශ්ද, නා ි ක සංවර්යන අධිකාි ය පට මුතුරාජශවල 

පවරා  ත්ශත් ශ් වැශඩ්ටයි ිරය පලා   තතුමාශේ විෂය ප ශ්දෙ ශ්   

ිරය පලා මම ව කීශම්ද අ නවා.   වාශේම ශ් තමතිවරය පාට 

තිශබන බලතලවලටත්  ානි කරලා, රාජපක්ෂලා නටන නැටුමට, 

රාජපක්ෂලා   න ශබරය පට නට්දන ලෑසනති ශවලා වැක කටුතතු 

කරනවා ිරය පලා මම විශ ේෂශය ප්ද මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ 

 රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ශ් අය ප වැය ප ශල්්නශේ තිශබනවා, "වි්ාම 

 ැනීශ් වය පස අවුරුුන දස ෙක්වා දීර්ඝ ිරීම" ිරය පලා. නමුත් රජය ප,- 

[බායා ිරීමක්] ඔබතුමාට අොළ නැ ැ ශ්ද.  

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, තතුමා ෙැ්ද මතු කරපු 

කාරණාව නිසායි මම අ ්දශ්ද.  

 රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුම්දලාශේ ණ්ඩ කව කාලශේ ඔබතුමා 

තමති විධිය පට ිරටිය පදී තමයි   දකම පවරා ශ න ශ  ක කශළේ. 

තතශක ට ඔබතුම්දලාට   නීති ්රිය පාත්මක කර්දන දක තිබුශ්ඩ 

නැේෙ  

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ෙැ්ද ඔබතුම්දලා කර්දශ්දත්  ක ශ්ද.  

ශ් අය ප වැය ප  ැන කාා කරනශක ට  "අඳුරට  ාප කරනවා 

විනා ප නක් ෙල්ව්දශ්ද නැ ැ" ිරය පන කාාව තමයි මතක් 

ශව්දශ්ද. ඔබතුමා දති ාසය පට ශෙෝෂ ිරය ප ිරය පා ද්දනවා ිනසක්, 

ෙැනට අවුරුුන 2ක් තිසනශසේ බලශේ ිරටින ඔබතුම්දලාශේ 

ණ්ඩ කශව්ද   වැරැදි නිවැරැදි කර්දන විධිය පක් නැේෙ  ශ් අය ප 

වැය ප විවාෙශේදී අපට අ ්දන ලැබුශ්ඩ ශම නවාෙ  තො ශව්ඡම 

ශේවල්; ශක විඩ් වසං තශේ දී ශව්ඡම ශේවල්. ශෙයිය පශ්ද, අශනක් 

රටවල් ශක විඩ් වසං තය ප දසනසර  ශ් වාශේ වැටුශ්ඩ නැ ැ. 

ද්දදිය පාව, බංේලාශේ ය ප වාශේ අප වශ  තිශබන රටවල් - 

ණිරය පාශද තිශබන රටවල් - දි ා බැලුශව ත්,   රටවල් ශක විඩ් 

වසං තය ප නිසා ශක ලර් නැති කර  ත්ශත් නැ ැ. ද්දදිය පාශද 

ශක විඩ් වසං තශය ප්ද පසුව තිබුණාටත් වකා  ශපට්රල්, ඩීසල් ිනල 

අ කශවලා. නමුත් ඔබතුම්දලා තක තක ශේවල්,- [බායා ිරී්] 
ලැසජා නැතිව ගිිලල්ලා දඳ ්දන. ශෙ කව්දශ්ද නැතිව; ූමිනශතල් 

  පු බල්නලක්,  ැරඬිශය පක් 

 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාශේ ෙඟල්දශ්ද නැතිව ගිිලල්ලා දඳ ්දන. මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුිනය පනි, මශේ ශවලාව නාසනති කර්දන දක ශේදන තපා. 

[බායා ිරීමක්]   විධිය පට නට්දන තපා.  ්ප ටත් ලසජයි. [බායා 
ිරීමක්]  

965 966 



පාර්මේශ්්දතුව 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, වි්ාම ය පෑශ් වය පස අවුරුුන 

දසක් ෙක්වා දීර්ඝ ිරීම  ත්ශත ත්, ණ්ඩ කව බලනවා ිනමේය පන දදක් 

දදක් දතුරු කර  ්දන. [බායා ිරීමක්] නමුත් ශ්ශක්ද මතුවන 

ප්ර නන  ශ් රශ  අමාතයාං වල cadre තක වැි  ශවලාෙ  [බායා 
ිරී්]  

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අමාතයාං වල cadre තක වැි  ශව්දශ්ද නැ ැ. 

 
ගු ගාමිණී වනල්නබොඩ මතතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வசலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  
Madam, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, බංේලාශේ ය ප වැටුශ්ඩ 

නැත්ශත්, ද්දදිය පාව වැටුශ්ඩ නැත්ශත් ශ් වාශේ වහුටණු 

විපක්ෂය පක්   රටවල තිබුශ්ඩ නැති නිසායි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ම්දත්රීතුමා,  ක point of Order  තකක් ශන ශවයි.  රු 

අජිත් මා්දනේශපරුම ම්දත්රීතුමා, ඔබතුමාශේ කාාව කර්දන. 

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මට කාා කර්දන ශවලාව 

ශෙනවාෙ  [බායා ිරීමක්] මශේ කාාවට බායා කර්දන ශේදන 

තපා.   

ඔබතුම්දලාශේ ණ්ඩ කව ශක ්ඡමර බංශක ශල ත් වුණාෙ 

ිරය පනවා න් ශප ි  මුෙලක් දතුරු කර  ැනීශ් අරමුණි්ද වි්ාම 

ය පෑශ් වය පස අවුරුුන  දස ෙක්වා දසනසර ට ෙමනවා.  ශක්ද 

ශම කක්ෙ ශව්දශ්ද  තරුණ රාජය ශසේවකය ප්ද ද්දනවා, දදිි ය පට 

ය පා  ්දන විධිය පක් නැතිව. ශ් අවුරුුන ස තුළ ණය පතනවල cadre 

තක වැි  ශව්දශ්ද නැ ැ. Cadre තක වැි ශව්දශ්ද නැතිව 

ශසේවකය ප්ද බඳවා  ්දශ්ද නැ ැ. අවු සක් ය පනතුරු අලුත් අය පට 

රාජය ශසේවය පට ය ප්දන විධිය පක් නැ ැ. ශ් වාශේ ප්ර නන  ණනාවක් 

තිශබනවා. නමුත් ණ්ඩ කශද තිශබන බංශක ශල ත්භාවය ප නිසා,  

ETF, EPF  ශ වා  ්දන බැි  නිසා වි්ාම  ැනීශ් වය පස අවුරුුන 

දස ෙක්වා දීර්ඝ කරනවා. ශ් නිසා අලුත් පර්පරාව රජශේ 

ශසේවය පට ය ප්දශ්ද ශක ශ  මෙ   රජශේ ණය පතනවල cadre තක 

වැි  ශව්දශ්ද ශක ශ  මෙ  ශ් වාශේ ප්ර නන තති ශවලා 

තිශබනවා.   

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, සාමානයශය ප්ද ම  බැංටව 

වසරකට ිඳමේය පන 1දදක් ශපෞේ මේක අං ශේ retire ශවන අය පට 

EPF, ETF release කරනවා. ෙැ්ද  කත් නවත්වා  ත්තා. 

තතශක ට වසරකට ිඳමේය පන 1දද  ණශ්ද වසර සකට ිඳමේය පන 

සදදක් නවත්වා  ්දන ශපෞේ මේක අං ශේ ශසේවකය ප්ද වි්ාම ය පන 

වය පස අවුරුුන දද ෙක්වා දීර්ඝ කළා.  අවුරුුන දදක් ශවලා වය පසට 

ගිය පාම තමයි   මු සනසය පාට කීය පක්   ි   ්බ ශව්දශ්ද. ශමශතක් 

කල් වුශ්ඩ ශපෞේ මේක අං ශේ අය ප EPF, ETF ටික අරශ න 

 ශක්ද තමු්දශේ ශේ  ො ්දනවා; ුනව කසාෙ බ්දෙලා ශෙනවා; 

ය පාන - වා න   ්දනවා; ජීවිතය ප ශවනසන කර  ්දනවා.   අය පට 

ශවනත් තැ්දවලට ගිිල්ද රසනසාවක් කර්දන පුු ව්දකමත් 

තිබුණා. නමුත් ණ්ඩ කව ශම කක්ෙ කශළේ    අය පටත් EPF, ETF 

ශ වන තක අවුරුුන සක් ය පනතුරු block කළා. තයි්ද සමාජ 

අසායාරණක් ශෙකක් ිරේය ශවනවා. තකක් තමයි,   අය පශේ 

අතට මුෙලක් ලැශබ්දශ්ද අවුරුුන දද පැ්දනාට පසුවයි. තමු්දශේ 

ෙරුව්දශේ කටුතතු ිරුන කර්දන ශව්දශ්ද අවුරුුන දද පැ්දනාට 

පසුවයි. ෙැ්ද   ශෙකම ශකශර්දශ්ද නැ ැ.  ශ් විධිය පට ගිශය ප ත්, 

  මු සනසය පා දතුරු ශවයිෙ ේදශ්දත් නැ ැ. ශ් ණ්ඩ කව තව 

අවුරුුන සකට තිය පා  ත්ශත ත්- ත්දශ්ද නැ ැ. බැි ශවලා ශ ෝ 

ණශව ත් - අවුරුුන දස කරයි; දද කරයි. තශ ම තමයි ය ප්දශ්ද. තයි 

   ශසේවකය ප්දට ශ වා  ්දන සල්මේ නැ ැ. 

ණ්ඩ කශද බංශක ශල ත්භාවය ප ශ් රශ  වයවසාය පකය පා 

නැත්න් රැිරය පාවක් කරන රාජය ශසේවකය පා ශ ෝ ශපෞේ මේක 

අං ශේ රැිරය පාවක් කරන පුේ ලය පා මත ෙම්දන තපා ිරය පලා මම 

ව කීශම්ද ිරය පනවා. සල්මේ නැත්න්  ක ණ්ඩ කව බලා ්දන.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි,   විතරක් ශන ශවයි. ශ් 

රජය ප තවත් වැකක් කරනවා. ප්ශපෝි    ලා ිරය පනවා, "ග්රාම 

නිලයාි  වස් 14,ද21යි තිශබ්දශ්ද.  වාට රුපිය පල් ිනමේය පන තුන 

බැගි්ද ිනමේය පන 42,දදදක් ශව්ද කරනවා" ිරය පලා. පළාත් පාලන 

ශක  පාස 4,91දක් තිශබනවා. තක් ශකෟා පාසය පකට රුපිය පල් 

ිනමේය පන  තර බැගි්ද රුපිය පල් ිනමේය පන 19,දද8ටත්, දිසන්රික්ක 2සට 

රුපිය පල් ිනමේය පන 19,894ක් ශව්ද කරනවා ිරය පලා තිශබනවා. මම 

ෙැකපු විධිය පට ශ් මුෙල, ශ් අය ප වැශය ප්ද ශව්ද කරන ලෙ 

ශල ටම  ණන. නමුත්, ශ්කට වැක පිළිශවළක් තිශබනවාෙ 

ිරය ප්දන ශකෝ  ශ් ණ්ඩ කව කර්දශ්ද රශ  තිශබන ප්ර නනවලට 

තත්තර ශ  ය පන තකෙ  නැ ැ. ෙැ්ද ණ්ඩ කව පළාත් පාලන 

මැතිවරණය පට ූ ොන් ශවනවා.   ශවු ශව්ද  මට සල්මේ ශේදන 

 ෙනවා. ප්රාශේයය ප සභාශද TOsලා ද්දශ්ද කී ශෙනාෙ  මම ිලතන 

විධිය පට තු්ද ශෙශනක් විතර තති. න ර සභාශද TOsලා තු්ද  තර 

ශෙශනක් තති. ශම්ඡමර සල්මේ ශ  කක් තකවර ෙැීමම තුළ   අය පට 

  කටුතතු නිිරය පාකාරව කරශ න ය ප්දන පුු ව්දෙ  ශ් ශම කක්ෙ 

කර්දන  ේදශ්ද   මට සල්මේ ය පවලා, ශ  රක් කර්දන 

අවසනාාවක්  ෙලා, තම්දශේ ශ ංමයිශය පෝ, තම්දට විිරල්   න 

ිනනිසනසු  ක්තිමත් කරන වැක පිළිශවළක් ශ නය පන තකයි රජය ප 

කර්දන  ේදශ්ද. [බායා ිරීමක්] ශ්ශක්ද රට තවත් 

බංශක ශල ත් ශවනවා. අෙ  ශ් ිනනි ාශේ ප්ර නනය ප පාරට තාර 

ෙමා  ්දන තකෙ  [බායා ිරීමක්]  ශ් ිනනි ාට ජීවත් ශව්දන 

විධිය පක් නැ ැ. තළවලු ටිකක්  ්දන, බ ක මු ටු ටිකක්  ්දන 

විධිය පක් නැ ැ. 

 
ගු නශයීයතාන්  න ේමසිාංත මතතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, පැ ැදිමේ ිරීමක් කර්දන 

අව යයි. කාලය ප පිළිබඳ ප්ර නනය පක් තිශබනවා න් අපි අශේ 

ශවලාශව්ද  ්දන්. [බායා ිරීමක්] නැ ැ,  රු ම්දත්රීතුමනි, 

ඔබතුමා   ශවලාව  ්දන.  ක ප්ර නනය පක් නැ ැ. ඔබතුම්දලාශේ 

ම්දත්රීවරු -විපක්ෂය ප නිශය පෝජනය ප කරින්ද ශක  පාස දිනපු 

ම්දත්රීවරු- 1,2දදක් විතර ද්දනවා. තතශක ට   රුපිය පල් ිනමේය පන 

 තරක මුෙල ශක  පාස දිනපු ඔබතුම්දලාශේ පක්ෂශේ 

ම්දත්රීවරු්දටත් ශෙනවා. ඔබතුම්දලා තය පට අකැමැති න් 

ඔබතුම්දලා පක්ෂය පක්  ැටිය පට මේඛිතව දල්ලීමක් කර්දන, ශ් 

මුෙල ඔබතුම්දලාශේ ම්දත්රීවරු්දට තපා ිරය පලා. ඊට පසශසේ අපි 

විකල්ප ක්රමශදෙය පක්  ො  ්දන්.  ශ් ම්දත්රීවරු්දට  ශ් 

ජනතාවශේ අව යතා දටු කර්දන අවසනාාව ශේදන,  රු 

ම්දත්රීතුමා. [බායා ිරීමක්] 

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 රු රාජය අමාතයතුමාට මම විශ ේෂශය ප්ද ිරය පනවා, අපි ශ් 

පාර්මේශ්්දතුවට තවිල්ලා ද්දශ්ද අශේ ම්දත්රීවරු්දට සල්මේ 

අරශ න ශේදන ශන ශවයි, රට  ේදනයි ිරය පන තක. [බායා 

967 968 

[ රු අජිත් මා්දනේශපරුම  ම තා] 
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ිරීමක්] ඔබතුම්දලා තවිල්ලා ද්දශ්ද ඔබතුම්දලාශේ 

ම්දත්රීවරු්දට සල්මේ අරශ න ශේදන න්,    ැන කන ාටුයි. 

[බායා ිරීමක්] මම තවිල්ලා ද්දශ්ද, අශේ සමගි ජන බලශද ය ප 

පාර්මේශ්්දතුව නිශය පෝජනය ප කර්දශ්ද අශේ ම්දත්රීවරු්දට සල්මේ   

අරශ න ශේදනෙ  අපි ද්දශ්ද අශේ අය පට ශ  රක් කර්දන 

ශේදනෙ  අපි ශමතැනට ණශද අශේ  ශ් ද්දන ිනනිසු්දට 

ශ  රක් කර්දන ශේදන ශන ශවයි, රට  ේදනයි.  ක මතක 

තිය පා  ්දන.   නිසා මශේෙ, ඔශබ්ෙ ිරය පලා වැකක් නැ ැ.  කට 

 ශ් ය පා්දරණය පක් නැ ැ. තො ය ප පාලන රජය ප කාලශේ රජශේ 

කාර්ය පාල  ෙලා  ශ් නිලයාි ්ද ෙැ්මා. [බායා ිරීමක්] අෙ 

ශම නවාෙ ශව්දශ්ද   අපි "නිල ශසවණ" වයාපෘතිය ප තති කරලා, 

ග්රාම නිලයාි  වස්වල ද්දන රාජය නිලයාි ්ද පසනශෙනා තක 

කාර්ය පාලය පක තිය ප්දන  වැක කටුතතු කළා.  ම  ක්තිමත් 

කර්දශ්ද නැතිව,  ශ් වැක කටුතතුවල අධීක්ෂණය ප  ක්තිමත් 

කර්දශ්ද නැතිව සල්මේ ශ  කක් දීලා කර්දන  ේදශ්ද 

ශම කක්ෙ    නිසා සල්මේ ශව්ද කර්දන දසනශසල්ලා  ම 

 ක්තිමත් කර්දන,  ශ් පි පාලනය ප  ක්තිමත් කර්දන. ශ් 

කර්දන  ේදශ්ද, පළාත් පාලන මැතිවරණය ප ෙැක ෙැක සල්මේ 

ටික නාසනති කර්දන කටුතතු කරන තකයි.  

මම දංජිශ්දරුවරය පට ව ශය ප්ද ශ් කාරණය පත් ිරය ප්දන 

කැමැතියි. ඔබතුම්දලා කාර්ිනක නිලයාි ්දට -TOs- වැක කර්දන 

ශේදශ්ද නැ ැ. අපට   ශමෝෙනා  අ ්දන ලැශබනවා. තාර ෙමපු 

පාර ති ්ද ශක ්දක්රී  ෙමනවා. කාර්ිනක නිලයාි ්ද - TOs - තාර 

ෙමපු පාර ති ්ද ශක ්දක්රී  ෙම්දන තපා ිරදවාට ඔබතුම්දලා 

අ ්දශ්ද නැ ැ. [බායා ිරීමක්] තයි    අෙ නිලයාි ්දශේ 

බලය පට වකා ශේ පාලන බලය ප දසනමතු ශවලා තිශබනවා.  අෙ 

නිලයාි ්දට වැක කර්දන බැ ැ. ප්රාශේයය ප නිලයාි ්ද අෙ 

ිරය පනවා, ශේ පාලනඥය ප්ද   ශ  ල්ල්දට වැක කර්දන දක 

ශේදශ්ද නැ ැ ිරය පලා.   

ඔබතුම්දලා බලය පට ණපු  ම්ද ශ නාශද ශම කක්ෙ  විිරවන 

ණ්ඩ කක්රම වයවසනාා සංශ ෝයනය ප ශ නාවා. විිරවන ණ්ඩ කක්රම 

වයවසනාා සංශ ෝයනය ප ශ නැල්ලා රාජය ශසේවකය පා  නිෙ ශසේ වැක 

ිරීශ් අයිතිය ප  ටළා ෙැ්මා. ෙැ්ද ශ්  සල්මේ ටික  ශෙනශක ට 

 ශ් ම්දත්රීවරු්දටම ශ් සල්මේ ටික දීලා ෙැ්මා න් ශ  ඳයි. 

රජශේ නිලයාි ්දට සල්මේ ෙම්දන ඕනෑ නැ ැ.  

අෙ  ශ් ිනනිසු්දට ක්දන බැ ැ, ව ා කර ්දන ශප ශ  ර 

ටික නැ ැ. තශළේ වතුර ටික නැ ැ.  ැබැයි, jogging tracks 

 ෙනවා. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි,  ශ් ශ  විය පාට ව ා 

කර ්දන විධිය පක් නැ ැ.   ශ් ශ  විය පා හූල්ලනවා, පෙශය පෝ 

පු්ඡමනවා.  ැබැයි, ශවල මැේශේද jogging track තක  ෙනවා. අෙ 

ශම්දන  ශ් සංසනකෘතිය පයි තිශබ්දශ්ද. දසනශසල්ලා ශ  රක් 

ිරීම පැත්තකට ෙමලා ිනනිසනසු ජීවත් කරව්දන කටුතතු කර්දන 

ිරය පලා මම විශ ේෂශය ප්ද ිරය පනවා. [බායා ිරී්]  

ඊළඟට, ශ් අය ප වැශේ ප්රාේයන විය පේ සඳ ා ශව්ද කර 

තිශබන මුෙල කීය පෙ  රුපිය පල් ිඳමේය පන 9දදයි.  ශක්ද ිඳමේය පන 

22සක්ම ොලා තිශබ්දශ්ද අධිශදී  මාර් වලට.  වා  ේදන තමයි 

දීලා තිශබ්දශ්ද. ශ් රශ  ශක ලර් නැ ැ. සීනි ශ ්දව්දන සල්මේ 

නැ ැ, ිරශම්දති ටික ශ ්දව්දන සල්මේ නැ ැ, ිනනිසු්දට  ාල් 

ටික ිනලදී  ්දන බැ ැ.  ෑසන නැතිව ිනනිසනසු අෙත් ශපෝමේශ් 

ද්දනවා. 

 ෑසන ටික ශෙනක් නැිනටි්දශ්ද නැ ැ ිරය පලා කා්දතාවක් 

පාශර් බුදිය පාශ න ද්දන  ැටි මම newsවල ෙැක්කා.   වාශේ 

තත්ත්වය පක් තමයි රශ  තිශය ප්දශ්ද. අපි පාශර් ය පනශක ට ශපට්රල් 

ශපෝමේ්, ඩීසල් ශපෝමේ් ෙිර්දන තිශබනවා. ශක ලර් නැ ැ.   

අසනශසේ අධිශදී  මාර්   ේදන සල්මේ ශව්ද කර  ්දනවා.  වා 

 ්දශ්ද ණය පට ශන ශවයි ෙ  ශක ලර්  ්දශ්ද ණය පට ශන ශවයි ෙ  

ඔබතුම්දලා තොත් රට කෑවා. ශකෝටි-ප්රශකෝටි  ණ්ද ශක ලර් 

විය පේ කරලා ශනු ් ටලුන  ැුනවා. තයි්ද රශ  ජනතාවට 

තිශබන වැශඩ් ශම කක්ෙ   ශකෝටි-ප්රශකෝටි  ණ්ද විය පේ කරලා 

 ්බ්දශත ට ස්ම්දරණ  ාලාවක්  ැුනවා.  ශක්ද රශ  

ජනතාවට තිශබන වැශඩ් ශම කක්ෙ  මත්තල ගුව්ද ශත ටුශප ළ 

 ැුනවා. වැකක් තිශබනවාෙ  ිරි පිටි ශේනවාෙ  සීනි ටික තනවාෙ  

නැ ැ. තක වැකයි වුශ්ඩ. රාජපක්ෂලාශේ   
 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සල්මේ ටික Pandora Papersවමේ්ද තළිය පට ණවා. අ්දන!  සල්මේ 

ශකෝටි  ණනක් ශවන රටක තිශබනවා ිරය පලා තළිය පට ණවා. 

ත්ඡමරයි වුශ්ඩ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මම විශ ේෂශය ප්ද ිරය පනවා 

ශ් ණ්ඩ කව බලය පට පත් වුශ්ඩත් ශබ රු ිරය පලා, රව ටලා ිරය පන 

තක. මශේ දිසන්රික්කශේ කැලණිය ප ප්දසලට නා ශය පක් තවිල්ලා 

යාතු්ද ව ්දශසේලා වැකශමදවා ිරය පලා ජනතාව රව ටලා 

ජනතාවට ශනු ් ශප ශ   ටු ුන්දනා, "ගිිලල්ලා ව්දෙනා 

කර්දන. ශ  ඳ කාලය පක් රටට තනවා" ිරය පලා.   විධිය පට 

ශබ රුශව්ද තමයි පට්ද  ත්ශත්. 

ශක විඩ් වසං තය ප ණවාම ශවන රටවල් ශම නවාෙ කශළේ  

ත්දනත  ැන ශ දවා. ත්දනත්කරණය ප  ැන ශ දවා. විෙයාත්මක 

විසඳුමක් ශ දවා. නමුත් ශ් රටට ශක විඩ් වසං තය ප ණවාම 

ශම නවාෙ කශළේ   ඟට මු ටි ෙැ්මා. ඔ්දන ශක විඩ් ප්ර නනය ප 

විසඳ්දන කටුතතු කරපු  ැටි!  ඟට මු ටි ොලා ශක විඩ් ප්ර නනය ප 

විසඳ්දන  ැුනවා. ඊට පසනශසේ කශළේ ශම කක්ෙ  ිලටපු ශසෟ ්ය 

තමතිතුිනය ප ශ් පාර්මේශ්්දතුවට තවිල්ලා කාමේ අ්මාශේ පැණිය ප 

තිලා ශප්දු වා. ඔ්දන ශක විඩ් ප්ර නනය ප විසඳ්දන කටුතතු කරපු 

 ැටි! ශ් රශ  ශමතර් ජනතාවක් මැරුශ්ඩ ශක විඩ් ප්ර නනය ප 

විසඳ්දන තො විෙයාත්මක ක්රමශදෙය පක් අු  මනය ප ශන කරපු 

නිසායි. අෙ ප්ර නන විසඳ්දන බැි   ැම ශවලාශදම, ශක විඩ් 

වසං තය ප  ැන ිරය පනවා. අශනක් රටවලත් ශක විඩ් වසං තය ප 

තිබුණා. නමුත් ිරිර ප්ර නනය පක් වුශ්ඩ නැ ැ.   රටවල් 

කළමනාකරණය ප කළා.   නිසා තමු්දශේ අසාර්ාකභාවය ප, 

කළමනාකරණශේ ශන  ැිරය පාව ශක විඩ් වසං තය ප පිටි්ද ෝදන 

තපා ිරය පලා මම විශ ේෂශය ප්ද ිරය පනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි,   විතරක් ශන ශවයි. අෙ ශ් 

රශ  තිශබන ප්ර නන ශම නවාෙ  අෙ ිරය පනවා, ශතල් පිි ප ුනශව්ද 

පා කයි ලු; ව න තක ශ  ඳයි ලු. ශ ට අනිේො ශවනශක ට ශතල් 

පිි ප ුනව ද්දදිය පාවට විටණයි ෙ ේදශනත් නැ ැ,  "ශ්ක වැකක් 

නැ ැ ශ්ද. ශ්ශක්ද පා කයි ශ්ද" ිරය පලා. ඊට වැි ය ප ලාභයි ලු, 

ශපට්රල්, ඩීසල් ිනල දී  ්දන තක. තශ ම වුශණ ත් ශම කෙ 

ශව්දශ්ද  ශතල් පිි ප ුනව ව ලා නිසා අෙ වන විටත් ඩීසල් 

ශපෝමේ්, ශපට්රල් ශපෝමේ්, ූමිනශතල් ශපෝමේ්  තිශබනවා. නමුත්, 

ශ් ශ  ල්ල්ද ිරය පනවා, ශ්ශක්ද පා ක නිසා ව නවා  ිරය පලා.  

ශ ට අනිේො ශවනශක ට අපට ණරංචි ශවයි, "ශ්ශක්ද පා කයි. 

ශ්ක සුුන අමේශය පක්"  ිරය පලා Ceylon Petroleum Corporation 

තකත් ද්දදිය පාවට විටණුවා ිරය පලා.   විධිය පට රට කනවා, ණශය පත් 

තව ිනනිශ ටට  ේදන බැි  විධිය පටම.  කයි අපට තිශබන ුනක. 

ශ් රජය ප අෙ දඳලා ශ ට ය පයි.  ැබැයි, අපට ශේ පාලනය ප 

කර්දන රටක් තිශබ්දන ඕනෑ. ශ් රශ  ජනතාවට අනා තය පක් 

තිශබ්දන ඕනෑ. ෙරුව්දට අනා තය පක් තිශබ්දන ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ශමවර අය ප වැය ප තුළ රශ  

තිශබන ප්ර නනවලට ිරිරම තත්තරය පක් නැ ැ. ජනතාවශේ ප්ර නන 

 ැන කාා කරලා නැ ැ. අ ක  ාශ්ද ීමවී තක බලනවා න්, 

පත්තරය පක් ශ ෝ බලනවා න් ශ් රශ  ජනතාවශේ ුනක, 

සාගි්දන, ඔවු්දට තිශබන  ප්ර නන ශපශනනවා. ශ් අය ප වැය ප  වාට 

ිරිරම තත්තරය පක් දීලා නැති පුහු අය ප වැය පක් ිරය පන තක මම 

විශ ේෂශය ප්ද ප්රකා  කරනවා.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රාජය අමාතය  රු ද්දදික අු රුේය මැතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩ් 1දක  කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.සද] 

 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා (ග්රාමීය ය නිවා  තා 
ඉදිකිරීම් තා නගොඩනැගිලි ද්රව කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජ 
අමාතුරමා)   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொணத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, තත්තටම රට 2ද1ස්ද 

පසනශසේ ශබ ශ  ම ෙරුණු ණ ායය පකට තෙ ොලා 2ද19 වනතුරු   

තත්ත්වය ප තව තවත් වැි  කරලා  ජනතාවට ුන්දු  

බලාශප ශර ත්තු දෂනට කර  ්දන බැි   වුණු අය ප ශ ෙර ද්දන 

තිිඳය පදීත් පාර්මේශ්්දතු තදවාට පසනශසේ තවිත්  තේපුලනවා.  කට 

දති්ද කර්දන ශෙය පක් නැ ැ. මම ශමශ ම ිරය ප්දශ්ද තත්තටම 

ශල ට කන ාටුවක්,  ුනකක් තතිවයි.  ශම කෙ, තතුම්දලා 

මුතුරාජශවල රක්ෂිත ූමිනය ප ස්බ්දයශය ප්ද තෙ බාපු ප ටපල් 

ශබ රුව අපි ෙැක්කා.  තො ශජෝ්ද අමරතුං ට ඕනෑ විධිය පට කෑමේ 

කෑමේ ුන්දනා. තතශක ට ශමතුමා පි සරය ප ස්බ්දය නිශය පෝජය 

තමති ශ ෝ රාජය තමති.  ැබැයි, වමේ ය ප පසනස පැත්ශත්   ශ න 

කීක් කීක්  
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

  ා ිලටිය පා ිනසක් වමනය පක්වත්  තො කාා කශළේ නැ ැ. 
 

ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි,- 
 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම ෙැ්ද "ශමතුමා" ිරදශද ඔබතුමාට ෙ  මම  නම ිරදශද 

නැ ැ.  ි ෙ    නිසා වාි  ශව්දන. නැ ට පසනස පැත්ශත්     

 ත්තා ිරදව තකට නැින ටා න් ශම නවා ශ ෝ තත්තරය පක් 

ශේදන. 
 

ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 රු රාජය තමතිතුමනි, ඔබතුමාශේ පක්ෂශේ සභාපතිතුමා, -

ශ් රශ  ිලටපු ජනාධිපතිවරය පා- තවිල්ලා පැය ප 24්ද  ැස  

අවලංගු කරලා, ද්දන නිලයාි ්ද ශ ෙර ය පවලා,- 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ම්දත්රීතුමනි,  ක ීති ප්ර නනය පක් ශන ශවයි.  

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, "නැ ට පසනස පැත්ශත් 

  ශ න ිලටිය පා" ිරදවාම නැිනටිනවා න්, "තේපුලනවා" ිරදවාම 

නැිනටිනවා න්, මා ිලතන  ැටිය පට   පැත්ශත් ශකශනක් තමයි 

නැිනටි්දන ඕනෑ.   නිසා   නැිනීමම  ැන බලා ිරටින අය ප 

ේදනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මම ශ් ිරය ප්දශ්ද 2ද1ද 

වර්ෂශේදී අක්කර දදදකට වැි  ප්රමාණය පක් රුපිය පල් සදද  ණශ්ද 

දීපු තක  ැනයි. ශ්  ැන COPA වාර්තාශද සඳ ්දව තිශබනවා. 

  ිලටපු පි සර නිශය පෝජය තමතිවරය පා ශ් සබා ැශබ් ෙැ්ද 

ද්දනවා ශ්ද. පසු ගිය ප ණ්ඩ කව කාලශේ ජනාධිපතිවරය පා 

ිරටිය පදීත්, පි සර නිශය පෝජය තමතිවරය පා ිරටිය පදීත් තමයි  වා 

අල්ලා  ත්ශත්.  වා අල්ලා  ත්තාට පසුව ශම න  ැස   ැහුවත් 

2ද1ද වර්ෂශේ ිරට 2ද19 වර්ෂය ප වනකල් තළවා ්දන පුු ව්ද 

වුණාෙ ිරය ප්දන. තළවා ්දන පුු ව්ද වුණාෙ    අය ප අෙටත් 

ද්දනවා. [බායා ිරීමක්] මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, 

විවාෙවලදී ශමශ ම බායා කර්දන බැ ැ. [බායා ිරීමක්]  

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Madam, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු අජිත් මා්දනේශපරුම ම්දත්රීතුමා, ීති ප්ර නනය පක් න් 

පමණක් දදිි පත් කර්දන.    

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

  ජනතාව තළවනවාෙ ෙැ්ද     ජනතාව තළවනවාෙ  ිරය පන 

ප්ර නනය පට පැ ැදිමේව තත්තර ශේදන.  

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, අතිතතු් කාදිනල් 

ිලිනපාණ්ද ජනාධිපතිතුමාශ ්ද පැ ැදිමේවම දල්ලුශද තක ශෙය පයි. 

තතුමා දල්ලුශද, ශ් මුතුරාජශවල පසු ගිය ප ණ්ඩ කශද අය ප 

ශක ල්ල කෑවා,  මුතුරාජශවල විටණා ත්තා, අපි පල්මේවමේ්ද 

පාරට ණවාම   ලා පැ්දු වා, මුතුරාජශවල විනා  වුණා, ශ්ක 

ණරක්ෂා කර්දන ිරය පලායි.  ැබැයි, වනජීවී කලාපය පකට-[බායා 
ිරී්] ිලටපු පි සර නිශය පෝජය තමතිවරශය පක්   තත්තර ුන්දශ්ද. 

  නිසා කරුණාකර-, [බායා ිරී්] මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුිනය පනි, කරුණාකර-  

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Madam, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු අජිත් මා්දනේශපරුම ම්දත්රීතුමා, ීති ප්ර නනය පක් න් 

පමණක් මතු කර්දන.  

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ීති ප්ර නනය පක්. කාදිනල්තුමා  ැන ිරය පපු ිල්දො. [බායා ිරී්]  

කාදිනල්තුමා  ැන ිරය පපු ිල්දො. [බායා ිරී්]   
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ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ක ීති ප්ර නනය පක් ශන ශවයි,  රු ම්දත්රීතුමා. 

 
ගු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු ම්දත්රීතුමා, ශම කක්ෙ ීති ප්ර නනය ප  [බායා ිරී්]  

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ඔ්දන පි සර තමතිවරු 

ණ්ඩ ක කරපු විධිය ප, පි සර තමතිවරු අමාතයාං  කරපු විධිය ප. 

තම්දශේ විෂය ප පාය ප ේදශ්ද නැ ැ. ෙැ්ද අ නවා,  ක UDA 

තකටෙ අයිති  ිරය පලා. අශ්ද! ිලටපු නිශය පෝජය තමතිතුශමෝ, වන 

සංරක්ෂණ කලාපය පක් ව ශය ප්ද ය ප් ූමිනය පක්  ැස  කළාම,   

ූමිනශේ ද්දන අය ප ඕනෑ ඕනෑ ශේවල් කරනවා.  ැබැයි, නා ි ක 

සංවර්යන අධිකාි ය පට  ැස  කළාට පසුව නා ි ක සංවර්යන 

අධිකාි ය ප තතුශළේ තමයි   නීති ීති  ැශේදශ්ද.   නිසා   අත් 

පත් කර ත් අක්කර දදද තුළ දදි ිරීමක් කර්දන  ්දනවා න්, 

  දදිිරීම කර්දන ශේදශ්ද නැ ැ ිරය පන තක ිරය පය පට ිරය පය පක් 

වි නවාසයි. තශ ම ශක ්දෙ පණ තිශබන නාය පකශය පක් තමයි 

වත්ම්ද ජනාධිපතිතුමා. තො ශජෝ්දට නැමුණා වාශේ ශකශනක් 

ශන ශවයි, තතුමා. තො කැළෑ ශජෝ්දලාට නැමුණා වාශේ 

ශකශනක් ශන ශවයි තතුමා.  

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Madam, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු අජිත් මා්දනේශපරුම ම්දත්රීතුමා, ීති ප්ර නනය පක් න් 

පමණක් දදිි පත් කර්දන. [බායා ිරී්] 

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අශනක් අය ප නැඟුශද ීති ප්ර නනෙ  මම කාා කරන විට විතරෙ- 
[බායා ිරී්] 

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශ්ක තත්තටම  ි ම කරෙරය පක් ශ්ද. [බායා ිරී්]  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ම්දත්රීතුමා, ඔබතුමාට ීති ප්ර නනය පක් නඟ්දන තිශබනවා 

න් විතරක්  මතු කර්දන.  

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ෙැ්ද තතුම්දලාට තිශබන 

ප්ර නනය ප ශ්කයි. තතුම්දලා ශප ි  ශෙය පක් වුණත් ුනවශ න- 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු අජිත් මා්දනේශපරුම ම්දත්රීතුමා, ීති ප්ර නනය පක් න් 

පමණක් මතු කර්දන.  

 
ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ිරය ප්දන ශේදශ්ද නැති තක ශ්ද ප්ර නනය ප. ීති ප්ර නනය ප 

ශ්කයි.  රු රාජය අමාතයතුමා, ඔබතුමා ශ් රශ  තිශබන  ැස  

තකක්  ැනවත් ේදශ්ද නැතිව කාා කර්දශ්ද.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තය ප ීති ප්ර නනය පක් ශන ශවයි,  රු ම්දත්රීතුමා. 

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශමෝකකම තවත් ප්රකා  කර්දශ්ද නැතිව වාි  ශව්දන. 

ශම කෙ, ඔශ  ම පා්ඡමල් ශවේදී,  ්ප  දිසන්රික්කශේ මටත් 

ුනකයි.   නිසා කරුණාකර, වාි  ශව්දන.  ්ප  දිසන්රික්කශය ප්ද 

පාර්මේශ්්දතුවට තන පුේ ලශය පෝ ශමශ ම අය ප ශන ශවයි. තශ ම 

අය ප ශෙතු්ද ශෙශනක් ිරටිය පා. ෙැ්ද   ශ  ල්ශලෝ ශ වල්වලට 

ය පවලා.   ශවු වට තමයි ඔබතුම්දලා ණශද.   තන අය පත්  

ශමශ ම න් දති්ද ුනකයි!   නිසා ඔය ප  පා   ෙම්දන තපා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ෙැ්ද විපක්ෂය ප ශබ ශ ෝ 

බංශක ශල ත් ශවලා. ීම මුව, කටාන  ප්රශේ වල ශේවසනාානවල 

පිය පතුම්දලා සමඟ අපි කටුතතු කරේදී තතුම්දලා ිරය පනවා, "අශ්ද 

තමතිතුමා  ි  කරෙරයි. ශ් විපක්ෂශේ ම්දත්රීවරු පල්මේවලට 

තනවා. අපට ිරය ප්දශ්ද ශවන ශෙය පක්." ිරය පලා.  තයි, ශ් ශබ රු 

ශබ් ල් තෙ බා්දශ්ද  පාසනට දරුදින ප්ර ාරය ප ස්බ්දයශය ප්ද 

කර්දන පුු ව්ද ඔක්ශක ම ශේවල් ණ්ඩ කව කරේදී,   ශවලාශද 

ණරක්ෂාව දී ්දන බැි ව ගිිලල්ලා පල්මේශේ පිය පතුමාට ිරය ප්දන 

 ත්තා, ශවනත් ශෙය පක්. කාදිනල්තුමාට ිරය ප්දන  ත්තා, ශවනත් 

ශෙය පක්. අෙ ජනතාවට ය පාාර්ාය ප අවශබෝය ශදශ න තනවා.   

නිසා මුතුරාජශවලත්, මුතුරාජශවල ණශ්රිත කලපුවත්  ැස  කරලා 

අති රු ජනාධිපතිතුමා මූමේක පිය පවර ශ න තිශබ්දශ්ද , වංමනික 

වයාපාි කය ප්ද අත් පත් කර  ත් ූමිනය ප තුළ දදි ිරී් කරන තක 

නැවැත්වීම සඳ ායි.    ැන තමයි විපක්ෂශේ අය ප පල්මේය පට ගිිල්ද 

පිය පතුම්දලාට ිරදශද,  අ්දන ඔබතුම්දලාශේ  ් පිටි්ද  ැස  

කරලා අර ්දන ය පනවා  ිරය පලා.  ක ම ා අසතයය පක්.   

ශවු ශව්ද අති රු ජනාධිපතිතුමාත්,  රු අ මැතිතුමාත්, 

විශ ේෂශය ප්ද  රු බැිරල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ශවනම ම 

සාක්ඡාාවක් පවත්වා ෙැ්ද   වැක කටුතතු කරශ න ය පනවා. මම 

 ක පැ ැදිමේව ශ්  රු සභාවට ිරය ප්දන ඕනෑ.  

මා අය ප වැය ප  ැන කාා කර්දනයි ණශද. මා අය ප වැය ප  ැන 

කාා කරේදී  රු  ර්ෂ ෙ ිරල්වා ම්දත්රීතුමා ශ්  රු සභාශද ිරටින 

තක ශ  ඳයි. ශම කෙ, තතුමාශේ නම ිරදවාම තතුමා තත්තරය පක් 

ශෙයි. තතුමා 2ද21  ත්වැනි මාසශේ පමණ ිරදවා, ශ් ණ්ඩ කව 

කර ත් ශල ටම වැරැේෙ තමයි තම්දශේ ිලතවතු්දශ ්ද, 

තම්දශේ වයාපාි කය ප්දශ ්ද, තම්දශේ ශකෝටිපතිය ප්දශ ්ද, 

තම්දශේ ොනපතිය ප්දශ ්ද අය ප කර ත් බුන මුෙල කපා  ි ්දන 

වැක පිළිශවළක් ශ න ණ තක  ිරය පලා.  ැබැයි, ෙැ්ද දදක්, දදක් 

පමණ වන ම ා පි මාණශය ප්ද ණොය ප් තපය ප්දන්දශේ 

ණොය පශම්ද බේෙක් අය ප කර ්දනවා ිරදවාම, තතුමා නැිනටලා 

අ නවා,  ශ් රශ  බුන අය ප ිරීම තර් පාපය පක් තිශබනවාෙ, බුන 

අය ප ිරීම තර් සාපය පක් තිශබනවාෙ ිරය පලා.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

මම තවම   දිව න් ෙැකලා නැ ැ. මම ේදශ්ද නැ ැ, කාා 

කරේදී දිව ශෙකක් තළිය පට තනවාෙ ිරය පලා. දිව ශෙකක් තළිය පට තන 

අය පශ ්ද තමයි   වාශේ කාා තළිය පට ත්දශ්ද.  ශම කෙ, තතුමා 

 ැුනවා තක කාලය පක්  ක්ති- 

 
ගු (ආචාර්ය) තර්ෂ ද සිල්වා මතතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

නැඟී සිියනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔය ප දති්ද තව තක්ශකශනක් නැින ටා ශ්ද. 

 

ගු අිතත් මාන්නේනපුම මතතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අසතය ිරය පන ශක ට අ ශ න ිරටිය ප  ැිර ෙ   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු  ර්ෂ ෙ ිරල්වා ම්දත්රීතුමා. 

 

ගු (ආචාර්ය) තර්ෂ ද සිල්වා මතතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, රාජය තමතිතුමා මශේ නම 

ිරය පලා ප්ර නනය පක් තහුවා. [බායා ිරීමක්] තතුමා ිරය පනවා, 

තතුම්දලා බලාශප ශර ත්තු වන ණොය පම රුපිය පල් ිඳමේය පන ද24ක් 

ිරය පලා.    ැටශෙශෙනාශ ්ද ශ ශන්දශ්ද රුපිය පල් ිඳමේය පන 

1දදයි. තතශක ට දතිි  රුපිය පල් ිඳමේය පන- 

 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 ි .  , තතුමාශේ අෙ සන. 

මම පැ ැදිමේවම ිරදශද ශ්කයි.  රු අජිත් මා්දනේශපරුම 

ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමා ය ප්දන තපා; තව ටිකක් තිශබනවා, ිරය ප්දන. 

[බායා ිරීමක්]  ඔශ  ම තමයි. ිරදවා; පැ්දනා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, විපක්ෂශේ ිරිරම ශකශනක් 

ශ් ශවලාශද ශ් විවාෙය පට ස්බ්දය ශව්දශ්ද නැ ැ. ශම කෙ, 

තතුම්දලා ශම නවා  ි  ිරය පලා තළිය පට ුනවනවා.  ක තමයි 

තතුම්දලාශේ  ැටි.  ැබැයි, ශ් ණර්ිකක ඔසනතාර්ලාට අපි භාර 

ුන්දශ්ද ිරය පය පට දකට ණස්දන ණර්ිකක වර්යන ශද ය පක් තිබුණු 

රටක්.   ශවලාශද ිරය පය පට දකට ණස්දන ණර්ිකක වර්යන 

ශද ය පක් තිබුණා. තො ශ් රශ  සංමාරක ක්ශෂේරශේ ශ ෝටල් 

කාමර පිී ගිය පා. සංමාරකය ප්ද ලක්ෂ 2සකට ණස්දන පිි සක් ශ් 

රටට ණවා. ශ් රට බක දි ඟු, වී තතුු  කෘෂි කර්මා්දතශය ප්ද, 

කර්මා්දතවමේ්ද, දදි ිරී් ක්ශෂේරය ප තුළි්ද වි ාල ශලස දෙි ය පට 

ණවා. අශ්ද අ්ශ්! තතුම්දලා බලය පට ණ  ම්ද ශම කෙ කශළේ  

පාරවල්  ෙන තක නැවැත්තුවා; අධිශදී  මාර්   ෙන තක 

නැවැත්තුවා; Port City තක නැවැත්තුවා.   වාශේම  ්බ්දශත ට 

වරාය ප විටණුවා. කරපු වයාපෘති භාශ ට භා ය පක් නවත්වලා 

දසනශසල්ලාම කරපු කටුතත්ත තමයි ම  බැංටව තතුළට ගිිලල්ලා 

බ ක කීය පක් තිශබනවාෙ, ශ් තන ශක ්දරාත්කාරය ප්දට ශ වලා 

commission  කීය පක්   ්දන පුු ව්දෙ ිරය පලා බලපු තක. අ්දන 

 ක බලලා, කවුරුත් ේදනා ම  බැංට බැඳු්කර වංමාව තමයි ශ් 

ශ  ල්ල්දට කර  ්දන පුු ව්ද වුශ්ඩ.   ණ්ඩ කශද ිලටපු සම ර 

තමතිවරු අෙ ිරය පනවා, "මම  ෙපු ක්රමශදෙය ප, මශේ වැක 

පිළිශවළ..." ිරය පලා.  

 රු  ර්ෂ ෙ ිරල්වා ම්දත්රීතුමනි,  ක්ති ස ල් සමුපකාර 

සිනතිය ප ඔබතුමා ශ්ද  ැුනශද.    ක්ති ස ල් සමුපකාර සිනතිශේ 

සභාපතිවරය පා කරපු වංමා, දූෂණ තිශබනවා.  ක්ති ස ල් 

සමුපකාර සිනතිශේ සභාපතිවරය පා ශම කක්ෙ කශළේ    

සභාපතිවරය පා කශළේ ඔබතුමාට ශේ පාලනය ප කරපු තක. තො මම 

ඔබතුමා ළඟට ගිිල්ද දල්ලීමක් කළා.   ශවලාශද අපි විපක්ෂශේ. 

 රු ම්දත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාට ිරදවා, " ්බ්දශත ට ිනනිසු්දට 

වී ටික  ්දන සල්මේ නැ ැ, ඔබතුම්දලාශේ ශ් වයාපෘතිශය ප්ද 

සල්මේ ශේදන" ිරය පලා. මම ිරදවා, " ්ප  ිනනිසු්දට වී ටික 

 ්දන සල්මේ නැ ැ. ටකා ශමෝල් ිලිනය ප්දශේ සං මය ප තිශබ්දශ්ද 

 ්ප  මරඳ  මුල. මරඳ  මුල   ටකා ශමෝල් ිලිනය ප්දශේ 

සං මය පට සල්මේ ටිකක් ශේදන." ිරය පලා. ඔබතුමා සැලටශද 

නැ ැ. ශම්දන ශ් විධිය පට ඔබතුමාශේ පි්දූරරය ප ොලා campaign 

තක කළා.  ර්ෂ ෙ ිරල්වා ිරය පන ම්දත්රීතුමා, ිලටපු තමතිතුමා ශ් 

තත්ත්වය පට බාල්ුන වන ශකශනක් ිරය පලා මම ේදශ්ද නැ ැ. 

 ැබැයි, සම ර ිරල්වලා න් ඔය ප වාශේ වැක කරනවා. ශම න 

ිරල්වා ෙ ිරය ප්දන මම ේදශ්ද නැ ැ. ශ් වාර්තාශද සමුපකාර 

සංවර්යන ශෙපාර්තශ්්දතුව- 

  
ගු (ආචාර්ය) තර්ෂ ද සිල්වා මතතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, තතුමා දතාම කැතට මක 

ප්ර ාරය පක් තල්ල කරනවා. [බායා ිරීමක්] මම ශප ශළ ්දනරුශද 

ා්දෙ කශළේ නැ ැ. [බායා ිරී්]  මට ිරිරම විධිය පකට   ිරය පන 

විධිශේ ස්බ්දයතාවක් නැ ැ. මම අභිශය පෝ  කරනවා-  

 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මම ශ් වාර්තාව සභා ත 

කර්දන්.  
 

ගු (ආචාර්ය) තර්ෂ ද සිල්වා මතතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

I have the right to reply. තතුමාට තවැනි ශම කක්  ි  

ශෙය පක් තිශබනවා න්, කරුණාකර ශප ලීිරය පට  ි  ශක ශ ේට  ි  

ගිිලල්ලා   සභාපති  ැන complain කර්දන ිරය ප්දන, ශමතැන 

මක   ්දශ්ද නැතිව. 

 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මා ළඟ ෙැනට තිශබනවා, 

වාර්තාව. මා කැතට ිරය පපු, තතුමා ලසනසනට කරපු ශ  රකම  
 

[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ැන- මම කැතට ශ්ද ිරදශද. මම කැතට ිරදවා, තතුමා 

ලසනසනට කළා. මා ළඟ තිශබන ශ් වාර්තාශද සඳ ්ද වනවා, 

"සමුපකාර සංවර්යන ශෙපාර්තශ්්දතුව - තතුරු මැෙ පළාත" 

ිරය පලා. තතුරු මැෙ පළාශත්,   ස ල් නිෂනපාෙකය ප්දශේ සමුපකාර 

සිනතිශේ කටුතතු  ැන වි ණනය පක් කරලා තිශබනවා.   වි ණන 

වාර්තාව මා ළඟ තිශබනවා.  ාල් ස්බ්දයශය ප්ද පිිලටුවා තිබුණු 

  සමුපකාර සිනතිය ප "සුවසැි ය ප සංග්ර  වැය ප" ශලස අයයක්ෂ 

975 976 

[ රු ද්දදික අු රුේය ශ ේරත් ම තා] 



2021 ශන වැ්බර් 19 

ම්ඩකලශේ අු මැතිශය ප්ද ශත රව රුපිය පල් 43,දදදක පමණ 

මුෙලක් වැය ප කර තිශබනවා.  ත ප ක් ශ  රක් කළත් ශ  රකම 

ම තමයි. රුපිය පල් 43,දදදක් විය පේ කළා ිරය පලා සඳ ්ද වාර්තාව 

මා අත තිශබනවා. මා ෙැ්ද තම වාර්තාව  වාගත* කරනවා.  

 
ගු (ආචාර්ය) තර්ෂ ද සිල්වා මතතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මම ශබශ වි්දම කන ාටු 

ශවනවා, ශ් වාශේ කාාවක් තතුමා ශමතැන ිරය පන තක  ැන. 

තතුමා ිරය පනවා න්,  ක්ති ස ල් වයාපාරශය ප්ද සුවසැි ය පට 

විය පේ කළා ිරය පලා,  ක ස්ූරර්ණ අසතයය පක්. තතුමා ශ් වාශේ 

මක   න තක  ැන මම ස්ූරර්ණශය ප්ද මශේ විරුේයතාව ප්රකා  

කරනවා. මම ඔබතුිනය පශ ්ද දල්ලා ිරටිනවා- [බායා ිරීමක්] 

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නතේරත් මතතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ඔබතුිනය පලාශේ අෙ සන  

තකට  ැළපුනාට කරුණාකර ශ් විධිශේ අසායාරණක් කර්දන 

තපා. ඔබතුිනය පලාශේ අෙ සන තකට  ැළශපනවා ශව්දන පුු ව්ද. 

 ැබැයි ශමවැනි ීති ප්ර නන ශය ප මු කරලා ශ් විවාෙය ප කකාකේපල් 

කර්දන බැ ැ. මට ලැශබශනේ සීිනත කාලය පක්.   සීිනත කාලය ප 

තුළ ශ් කරපු ශ  රක්, වංමා ව ෟාශේම ශ් අය ප කරපු විනා ය ප 

 ැනත් ිරය ප්දන ඕනෑ. ශුේයව්දතශය පෝ වාශේ, ම ා ප්රාඥශය පෝ 

වාශේ අෙ ශමතැනට තවිල්ලා කාා කරනවා. ඔබතුිනය පත්  කට 

පුු ව්ද තර් දක ශෙනවා. ඔබතුිනය ප  ැන වි නවාසය පිර්ද තමයි ශ් 

සභා ශව්ද ශය පෝජනා කරලා ඔය ප තත්තීතර ණසනය පට ඔබතුිනය ප 

පත් කරලා තිශබ්දශ්ද.   නිසා   වැරැේෙ කර්දන තපා.  

 රු බැිරල් රාජපක්ෂ මුෙල් තමතිතුමා,  තතුමාශේ පළමුවැනි 

අය ප වැය ප පාවි්ඡචි කරලා තිශබ්දශ්ද ග්රාීමය ප සංවර්යනය පට මුෙල් 

ය පව්දනයි. අපි  ක අත්ෙැක්කා. අපි පළාත් පාලන සභාපතිවරු, 

ප්රාශේයය ප සභා සභාපතිවරු විධිය පට  ක අත්ෙැක්කා. 2ද11 - 2ද14 

කාලය ප තුළ අපි ෙැක්කා,  මට මුෙල් ණපුවාම  ම ශක ශ  මෙ 

දිුතණු වුශ්ඩ ිරය පලා. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, සම ර 

ම්දත්රීතුම්දලා ිරදවා   මුෙල් ය ප්දශ්ද  ශ් ශ ංමයිය පලාට 

ිරය පලා. ඔද, ශ් පළාත් පාලන ණය පතනවලට  ශ් ශ ංමයිය පලා 

ලැයිසනතුශව්ද පත් කළා.  ක තත්ත.  ැබැයි, අපි පත්වුශ්ඩ 

ම ජන ා්දෙශය ප්ද. ම ජන ා්දෙශය ප්ද පත්වුණු  රු 

ම්දත්රීවරු්දට රුපිය පල් ිනමේය පන 3ක් -ලක්ෂ 3දක්-  මට ගිය පාම   

ම්දත්රීවරය පා   මුෙල විය පේ කර්දන ඕනෑ විධිය ප  ිරය පලා දීලා 

තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි.    රු  ර්ෂ ෙ ිරල්වා 

ම්දත්රීතුමනි,   ක කර්දන ඕනෑ ශක ශ  මෙ ිරය පලා ලසනසනට 

ිරය පලා දීලා තිශබනවා.  ශ් ජනතාවශේ ජීවශනෝපාය ප,  ශ් 

ණර්ිකකය ප ශ  ක නඟා  ැනීම ශවු ශව්ද තයි්ද ලක්ෂ 12ක 

මුෙලක්, තශ ම නැත්න් ිරය පය පට 4දක මුෙලක් විය පේ කර්දන 

ිරය පලා අනිවාර්ය ප කරලා තිශබනවා. මාර්  ස  ය පටිතල ප සුක් 

ශවු ශව්ද   ලක්ෂ 3ද්ද තවත් ිරය පය පට 4දක මුෙලක්, -ලක්ෂ 

12ක්- ශය ප මු කර්දන ිරය පලා අනිවාර්ය ප කරලා තිශබනවා.   

වාශේම සමාජ සුබ සායනය පටත්, පි සර සංරක්ෂණය පටත් ලක්ෂ 3 

 ණශ්ද ලක්ෂ දක් ශය ප ෙව්දන ිරය පලා ිරය පා තිශබනවා. ශමශ ම 

ලසනසනට, කළමනාකාි ත්වය පක් තතිව මුෙල්  මට ගිය ප විධිය පක් 

කමේ්ද තිබුශ්ඩ නැ ැ.  

 2015-2ද19 කාලය ප තුළ අපි ෙැක්කා, ඕනෑ ඕනෑ 

ම්දත්රීවරය පාශේ ශ වල්වලට ය පන පාරවල්  ො  ්දනා විධිය ප; ඕනෑ 

ඕනෑ ශකනාට රසනසාව ලබා ශෙන විධිය ප. මම ඊශේ ශපශර්ො 

දිනය පක ශකෝේ කිනටු රැසනවීමකට ස භාගි වුණා. තතැනදී දක් 

ප්රතිසංසනකරණ ශක ිනෂ්ද සභාශද වි ණන වාර්තාව අපි 

සාක්ඡාාවට  ත්තා. අශ්ද ුනකයි! ශ  ඳට, සුුනවට තඳ්ද ණවාම 

අපි ිලතනවා  රු  ා්භීරයි ිරය පලා.  ාල්ල දිසන්රික්කශේ 

ම්දත්රීවරශය පක් කළමනාකරණ ශෙපාර්තශ්්දතුශද අු මැතිය පක් 

නැතිව පත්වී් 21සක් ලබා දීලා, වි ාල විධිය පට වයාපෘතිය පක් 

ණර්භ කරලා තිශබනවා, ඔේපු ලක්ෂය පක් ශේදන. ෙැ්ද අපි 

පාරවල් ලක්ෂය පක්  ෙනවා. ශ වල් ලක්ෂ ශෙකක්  ෙනවා. අපට 

 වාට තිශබනවා වැක පිළිශවළක්. පාරවල් ලක්ෂය ප 

ස්බ්දයශය ප්ද ඊශේ-ශපශර්ො  රු ශජ ්දසනට්ද ප්රනා්දුන 

තමතිතුමා අපට   විසනතර ශ නැල්ලා ශප්දනලා ිරදවා, තක 

දිසන්රික්කය පකට ශම්ඡමරයි, ශ් ශවේදී පාරවල් ිරශලෝීමටර 

ලක්ෂශය ප්ද 2ද,දදදක වැක අවස්ද ශවින්ද පවතිනවා ිරය පලා.    

 ක  ි  පිළිශවළයි. නිවාස තමතිවරය පා විධිය පට  රු 

අග්රාමාතයතුමාශ ්ද තපශෙසන අරශ න අපි ශ් ශවේදී නිවාස 

2ද,දදදක්  ෙලා දවරයි.   නිවාස 2ද,දදද තුළ ෙරුව්ද තතුු    

පවුල්වල ිරය පලුශෙනා ජීවත් ශවනවා.  ශ් ලබා  ්දනා 

මුෙල්වමේ්ද,  අපි තම වැක පිළිශවළ   විධිය පට ක්රමාු ලලව 

කරශ න ගිිලල්ලා තිශබනවා.  ැබැයි, ශ් ශ  ල්ල්දට 

තිශබ්දශ්ද භීතිකාවක්; භය පක්. ඔේපු ලක්ෂය පක් ශේදන ණපු 

අය පශ ්ද අපි තහුවා, ඔේපු කීය පක්  ෙලා දවරෙ ිරය පලා. ඔේපු 

දදදක් වත්  ො ්දන පුු ව්දකමක් තිිඳලා  නැ ැ. අ්දන 

ශමශ මයි   අය ප මුෙල් නාසනති කශළේ.  

අර බැලු්ද තරපු ම ත්මශය පටත් ිලටිය පා ශ්ද. තතුමා ශමතැනට 

තවිල්ලා පාසනට ප්ර ාරය ප  ැන ම ා විේවශතක් වාශේ කාා 

කරනවා.  ි ්ද ප්රනා්දුන ම ත්මය පා ශ් ශවලාශද  රු සභාශද 

ිලටිය පා න් ශ  ඳයි. තතුමා  ි ය පට බැලුම ති ය පා න්,   බැලුම 

 ි ය පට ගිිල්ද ්රිය පාත්මක වුණා න්;  free Wi-Fi ලැබුණා න්,  

අනිවාර්ය පශය ප්දම අශේ ෙරුව්දට අෙ පාසල්වල ශත රතුරු 

තාක්ෂණය ප ඔසනශසේ, නැත්න් පි  ණක තාක්ෂණය ප ඔසනශසේ  

ෙැු ම ලබා ්දන පුු ව්දකම තිබුණා ශ්ද. ඔබතුම්දලා නැති 

කරපු, ඔබතුම්දලා විනා  කරපු 2ද1ස-2ද19 කාලය ප තමයි ශ් 

රශ  අභා යස්ප්දනම ුත ය ප.  ක මතක තිය පා  ්දන.    2ද1ස-

2ද19 කාලශේ ශමතුම්දලා නැති කරපු ශේවල් අල්ල්දන තමයි 

අපට ෙැ්ද ශ් විධිය පට ුනව්දන ිරුන ශවලා තිශබ්දශ්ද. ශක්ක් තකට 

අයිිරං තක ලසනසනට ොලා නැ ැ; අයිිරං කරලා නැ ැ.   නිසා 

ශක්ක් තක තිශබනවා, කන අය පශේ බක කට පිශරනවා. රස 

ෙැශනනවා, අයිිරං විතරයි නැත්ශත්. මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුිනය පනි, ශ් ශ  ල්ල්ද අයිිරං කරලා "Enterprise Sri 

Lanka" programme තක ශ නාවා.  ක කාටෙ ුන්දශ්ද  

ප්රශකෝටිපතිය ප්දට ුන්දශ්ද. ශක ශ ේෙ දඳශ නෙ   ගිවිසු් කාා 

කශළේ  ෂැ්දග්රි-ලා තශක්, ිලල්ට්ද තශක් දඳශ න. ශ් 

ශ ෝටල්වලට තමයි වයාපාි කශය පෝ ශ ්දවාශ න   ම ා පි මාණ 

වයාපාි කය ප්දට enterprisesවමේ්ද ිනමේය පන 1,දදද, 2,දදද ශබෙලා 

ුන්දශ්ද. අශ්ද!  ශ් අිලංසක ශ  විය පාට මුෙලක් ය පේදී,  ශ් 

වයසාය පකය පාට මුෙලක් ය පේදී ශමතුම්දලා ශම නවාෙ ශ් 

ිරය ප්දශ්ද   

අෙ ශමතුම්දලා  මට ලබා ශෙන රුපිය පල් ලක්ෂ 3ද, 4ද  ැන 

තමයි කාා කශළේ;  මට ලබා ශෙන රුපිය පල් ිනමේය පන 8ස,දදද  ැන 

තමයි කාා කශළේ. ඊළඟට,  මට ලබා ශෙන නිවාස  ැන, පාරවල් 

 ැන තමයි කාා කශළේ.  රු බැිරල් රාජපක්ෂ  මුෙල් තමතිතුමා, 

ණර්ිකක සංවර්යන තමතිවරය පා විධිය පට ජනතාවශේ ණර්ිකකය ප 

තත්පාෙනය ප කරන ශ් ක්රමශදෙය ප තතුශර්ත් කළා; ෙටශ්ඩත් කළා; 

නැ ශඟනිලරත් කළා; මුු  රශ ම කළා. ෙිනළ ම්දත්රීවරය පට ිරදවා, 

"අෙ අපට වයසනය පකට මුහුණ ශේදන ිරුන ශවලා තිශබනවා" 

ිරය පලා. තව ෙිනළ ම්දත්රීවරය පට ිරදවා, "අශේ වැක කටුතතු 

ශව්දශ්ද නැ ැ" ිරය පලා. තතුශර් ම්දත්රීවරු්ද අෙ   ප්රශේ වල 

නැ ැ.   ම්දත්රීවරු්ද ද්දශ්ද ශක ළෙ. තතුම්දලාශේ ෙරුශවෝ, 

ඥාති්ද ද්දශ්ද පිටරට. අපි ගිය ප සතිශේත්   ප්රශේ වලට ගිිලල්ලා 

ිඳ් ශබෝ්බ අයි්ද කරපු අක්කර 4දදක, සදදක ූමින ප්රමාණය පක්   
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————————— 
*  පු නතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්මේශ්්දතුව 

ජනතාවට ව ා කර්දන, කෘෂි කර්මා්දතය ප කර්දන ිරය පලා ලබා 

ුන්දනා.   ශේවල්වලට ශ් අය ප වැය ප තුළ  ි  ලසනසනට මුෙල් ශව්ද 

කරලා තිශබනවා.   

අපි ඊශේ ශපශර්ො ෙැක්කා බාන කකා  ත් පිි සක් ශක ළෙට 

තනවා. මම  කට ිරය ප්දශ්ද "බාන කකා ත්" ිරය පලායි.  බාන 

ිරය ප්දශ්ද ශම කක්ෙ ිරය පලා ිරය ප්දන ඕනෑ නැ ැ ශ්ද. මට 

පුු ව්ද විධිය පට මම ිරය පනවා,  බාන කකා  ත් පිි ස ිරය පලා. ම  

බාශ්ද ද්දන ම  ත්දෙෑ තවිල්ලා ිරය පනවා, "අපි රක්ෂා ශේදශ්ද 

රාජපක්ෂලා ිරය පන විධිය පටවත්, ශප්රේමොසලා ිරය පන විධිය පටවත්, 

බ්ඩකාරනාය පකලා ිරය පන විධිය පටවත්, අපට කශඩ් ගිය ප අය පටවත් 

ශන ශවයි. අපි රක්ෂා ශේදන ලසනසන වැක පිළිශවළක්  ෙනවා" 

ිරය පලා.  තතුමා තමයි, "තස අය පයි, ිනටි අය පයි, මට රැසනවී් කරපු 

අය පයි, මට ශපෝමේ් බූත් ගිය ප අය පයි, මට  ා්ා සිනති  ෙපු අය පයි" ිරය ප 

ිරය පා රක්ෂා ුන්දශ්ද. තශ ම දීලා තමයි නිවාස සංවර්යන අධිකාි ය ප 

විනා  කශළේ.  වා තමයි අපට ෙැ්ද ශ  ක ්දන ිරේය ශවලා 

තිශබ්දශ්ද. ශ් ිරය පලු ණය පතන ශ  ක ්දන පුු ව්ද, රාජය 

ණය පතන සඳ ා ණොය ප් තකතු කර ්දන පුු ව්ද අය ප වැය පක් ශ් 

ශවලාශද දදිි පත් කර තිශබනවා. ජනතාවට ක්ෂණිකව ෙැශනන 

ශේ ශ්ශක් ශන තිබුණා ශව්දන පුු ව්ද. අශේ ණ්ඩ ක කාල සීමාව 

තුළ   දිුතණුව ක්ෂණිකව ළඟා කර  ්දන පුු ව්ද වටපිටාවක් 

අපට තිශබනවා. ජනතාව ශරෝී  කර්දශ්ද නැතිව, ඔවු්ද පීකාවට 

පත් කර්දශ්ද නැතිව, ශක විඩ් ශරෝ ය ප නැවත පාසලට ගිිලල්ලා 

පාසල ව න තත්ත්වය පට පත් කර්දශ්ද නැතිව,  කරුණාකර 

බලාශ න ද්දන ිරය පලා විපක්ෂශය ප්ද මම දල්ලා ිරටිනවා.  

සනතුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
   රු (ම ාමාර්ය ප) තිසනස විතාරණ ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාි  11ක කාලය පක් තිශබනවා.  

 
 

[අ.භා. 4.1ද] 
 

ගු (මතාචාර්ය) ති න  විතාරණ මතතා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) திஸ்ஸ விதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මම මුමේ්දම ශ් 

කාරණශය ප්ද මශේ කාාව පට්ද  ්දන කැමැතියි. ශලෝකශේ 

තිශබන ණර්ිකක අර්බුෙය ප  ා සමානව ශන ශවයි , ටකා රටක් වන 

අශේ රටට ඊට වකා ෙරුණු ණර්ිකක අර්බුෙය පකට මුහුණ ශේදන  ිරුන 

ශවලා තිශබනවා.   තක්කම, ශක විඩ් වසං තය ප පිළිබඳ 

ප්ර නනය පටත් අපට මුහුණ ශේදන ිරුන ශවලා තිශබනවා. තක 

පැත්තිර්ද,  ෙරුණු වසං ත තත්ත්වය පකට මුහුණ ශෙින්ද කටුතතු 

කරන  ම්ද, අශනක් පැත්ශත්ද අශේ රශ  සංවර්යනය ප සඳ ා බර 

ොලා මුෙල් ශව්ද කරලා කටුතතු ිරීම  ැන මම මුමේ්දම  රු 

බැිරල් රාජපක්ෂ මුෙල් තමතිතුමාට මශේ ප්ර ංසාව පළ කර්දන 

කැමැතියි.  ්වල ජීවත් වන ජනතාවශේ පීකනය ප සැලිරල්ලට 

ශ න, අය ප වැය ප ශල්්නශය ප්ද  ශ් ණර්ිකකය ප දිුතණු ිරීමට වැි  

බරක් ොලා තිශබන තක  ැන අපි කවුරුත් සතුටු ශවනවා. 

 ීමට මාස  ය පකට විතර කමේ්ද මට ලැබුණු වාර්තාවලට අු ව, 

අශේ රශ  ජනතාවශ ්ද ිරය පය පට සදක් පමණ ෙි ්රතා ශර්්ාශද 

වකා ප ළ ම ටමක ණොය ප් ලබන පවුල්.   තක්කම ම්දෙ 

ශපෝෂණය ප ිරය පය පට 18ක් පමණ තිශබනවා. ශමවැනි අමාරු 

තත්ත්වය පක් තිශබන අශේ රශ  ජනතාවශේ ප්ර නනවලට ක්ෂණික 

විසඳු් ලබා ශේදනත්, දදිි ශේදී රට සංවර්යනය ප ිරීම සඳ ාත් 

මුෙල් තමතිතුමා කටුතතු කරලා තිශබනවා.  

තතුමා ශමවර අය ප වැශය ප්ද වැෙ ත් තැනක් දීලා තිශබනවා, 

කර්මා්දත දිුතණුවට.    ැන මම දතා සතුටු ශවනවා. ශම කෙ, 

කර්මා්දත සංවර්යනය පත් තක්ක රැිරය පා නිුතක්තිය ප වැි  වනවා. අප 
වැනි රටවල් පමණක් ශන ශවයි, තශමි කාව වාශේ රටක් 

අරශ න බැලුවත් ම ා පි මාණ කර්මා්දත තිබුණත්,   රටවලත් 

රැිරය පා වැි  ප්රමාණය පක් ලබා ශේදශ්ද ටකා  ා මයය පි මාණ 

කර්මා්දත  ර ායි. ශමවර මුෙල් තමතිතුමා වැි  බරක් ෙමා 

තිශබනවා, කර්මා්දත දිුතණුව පැත්තට. අප රට තුළ ටකා 

කර්මා්දත දිුතණු ිරීම දතාම වැෙ ත්. ශම කෙ,   සඳ ා අපට 

අමු්රවයත් තිශබනවා.   වාශේම  ් ම ටශම්ද   කර්මා්දත 

දිුතණු ිරීමට  ැිරය පාවත් තිශබනවා.  

මම විෙයා  ා තාක්ෂණ විෂය පය ප භාර තමතිවරය පා ව ශය ප්ද ිරටි 

කාලශේදී විොතා ස්පත් මයයසනාාන 244ක් පිිලටුවා  ් ම ටමට 

තාක්ෂණය ප ශ න ය ප්දන සැලැසනවූවාම, වයවසාය පකය ප්ද මතු වූ 

ණකාරය ප ෙැක මම පුුනම වුණා. ශමවර අය ප වැශය ප්ද   පෙනින්දම 

ටකා කර්මා්දත දිුතණු ිරීමට වැි  බරක් ෙැීමම  ැන මම 

ස්දශතෝෂ වනවා. 

ඊළඟට, අපනය පන ක්ශෂේරශේ දිුතණුවක් තති කර්දන ඕනෑ 

බවත්  රු මුෙල් තමතිතුමා පිළි ශ න ශ් අය ප වැශය ප්ද  කටත් 

ය ප් බරක් ෙමා තිශබනවා. මම තතුමාට ශ් අවසනාාශද SLINTEC 

ණය පතනය ප පිළිබඳව මතක් කර්දන කැමැතියි.   ණය පතනය ප 

නැශනෝ තාක්ෂණය ප දිුතණු ිරීශ් කටුතතු කරනවා. නැශනෝ 

තාක්ෂණය ප ිරය ප්දශ්ද තසසන තාක්ෂණය පක්. තය ප තපශය පෝගි 

කරශ න අප වැනි රටවලට මතු ශව්දන  ැිරය පාව තිශබනවා. 

විශ ේෂශය ප්දම අපනය පන වර්යනය ප ිරීම සඳ ා   පැත්තට බරක් 

ෙමා කටුතතු කශළ ත්  ක ප්රතිලලොය පක ශවයි. 

වවෙයවරශය පට  ැටිය පට මම ත්දනත් ප්ර නනය ප පිළිබඳවත් 

වමනය පක් ිරය ප්දන කැමැතියි. පිට රටවල ශවශළඳ තර ය පක් 
තිිඳය පදීත් ශක විඩ් වයිරසන ශරෝ ය ප පාලනය පට අප රශ  ජනතාවට 

අව ය ත්දනත් සැලිරය ප ුතතු ප්රමාණය පක් - රටට අව ය ම ටමට 

ිර ටු ප්රමාණය පක්- ලබා දීම  ැන අපි ස්දශතෝෂ ශව්දන ඕනෑ. 

නමුත්, ශ් ශවලාශද මම ශන ිරය පා බැි  ශෙය පක් තිශබනවා. 

 යිසර් ත්දනත තමයි අපි වැි  ව ශය ප්ද ශතෝරා ශ න 

තිශබ්දශ්ද.  යිසර් ත්දනත  ැන මශේ ිලශත් න්, ය ප් ප්ර නනය පක් 

තිශබනවා. ශක විඩ් ශරෝ ය පට ලබා ශෙන තවත් ත්දනත් 

තිශබනවා. සාමානය ක්රමශදෙය ප අු ව වයිරසය ප ස්ූරර්ණශය ප්ද 

අ්රිය ප කර පාවි්ඡචි කරන සයිශන  ා් වාශේ ත්දනත් තිශබනවා. 

බ්රිතානයශය ප්ද  ා ශන ශය පටත් රටවමේ්ද ශ ්දවා  ්දන 

පුු ව්ද,    ා සමාන ශවනත් ත්දනත් පවා තිශබනවා.  වාත් අපි 

ලබාශ න තිශබනවා. නමුත්,  යිසර් ත්දනශත් විෙයාු ලල 

තත්ත්වය ප ස්බ්දයශය ප්ද න් මට සැකය පක් තිශබනවා.   

ිරය ප්දශ්ද,  ක අලුත් ත්දනත් වර් ය පක්. Messenger RNA 

භාවිත වන ත්දනතක්. RNA ිරය පන ජාන ශක ටසන පාවි්ඡචි කරන 

ත්දනත් ශ් ශක විඩ් ශරෝ ය පත් තක්ක තමයි ප්රාම වරට 

ිනනිසු්දට පාවි්ඡචි කර තිශබ්දශ්ද.   ජාන ඍජුව  ීරය පට තතුු  

ිරීශම්ද පසු  ැිරශරන ණකාරය ප  ැන කාටවත් අනාවැිර 

ිරය ප්දන බැ ැ. ය ප්  ානිකර ශේවලුත් ිරේය ශව්දන දකක් 

තිශබනවා. මා ිරය ප්දශ්ද නැ ැ, තශ ම ිරේය ශවයි ිරය පලා. නමුත් 

  සඳ ා දකකක තිශබන නිසා මා දල්ලීමක් කරනවා, අපි  යිසර් 

ත්දනත ශ ්දවීම පුු ව්ද තර් අ ක කර, විකල්ප ත්දනත් පාවි්ඡචි 

කරමු ිරය පලා. 

සනතුතියි.   

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
The next speaker is the Hon. Sivanesathurai 

Santhirakanthan. You have seven minutes. 
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ගු සිවනන් ුරනරි  චන්ද්රකාන්තන් මතතා 
(ைொண்புைிகு சிவசநசதுமர சந்திரகொந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

2022ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத்திட்ட விவொதத்திசல 

சபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் கிமடத்தமைக்கு ைகிழ்ச்சி 

யமடகின்சறன். குறிப்பொக, இந்த நொட்டினுமடய புதிய நிதி 

அமைச்சரொகப் தபொறுப்சபற்றிருக்கின்ற தகௌரவ தபஸில் 

ரொஜபக்ஷ அவர்கள், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்மத 

முன்தைொழிந்த பின்னர், விசசடைொக எங்களுமடய ஆளும் 

கட்சிப் பிரதிநிதிகமள அமழத்துப் சபசியதபொழுது, “நொன் ஒரு 

நிதியில்லொத நிதி அமைச்சரொகப் தபொறுப்சபற்றிருக்கின்சறன்; 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்குங்கள்!” எனக் 

சகட்டிருந்தொர். அந்த சநரத்தில் உண்மையிசலசய நொன் 

பயந்சதன்; என்ன நடக்கப்சபொகின்றது என்ற அச்சம் எனக்குள் 

இருந்தது. இருந்தொலும், இன்று உலகளொவிய ொீதியிசல 

தகொவிட்-19 ததொற்றுக் கொரணைொக தபரும் உற்பத்திப் 

தபருக்கமுள்ள நொடுகசள தபொருளொதொரத்தில் தள்ளொடிக் 

தகொண்டிருக்கின்ற சவமளயிசல, எங்களுமடய நொடும் 20,000 

சகொடி சுற்றுலொத்துமற ைற்றும் தவளிநொட்டு வருைொனங்கமள 

இழந்திருக்கின்ற இந்தச் சூழலிசல, தகௌரவ நிதி அமைச்சர் 

அவர்களொல் கிரொைப் புறங்களுக்கொன வொழ்வொதொர உயர்ச்சி, 

உட்கட்டுைொனம், வட்டொரத்திற்கொன நிதிதயொதுக்கீடு, 

விவசொயம், ைீன்பிடி, கல்வித்துமற என்பவற்றுக்கொக சைற் 

தகொள்ளப்பட்ட நிதிதயொதுக்கீடுகமளப் பொர்க்கின்றசபொது, 

உண்மையிசல நொன் ைகிழ்ச்சியமடகின்சறன். அந்த அடிப் 

பமடயிசல எங்களுமடய தகௌரவ நிதி அமைச்சர் 

அவர்களுக்கு நொன் இந்த இடத்திசல பொரொட்டுக்கமளயும் 

வொழ்த்துக்கமளயும் ததொிவித்துக்தகொள்கின்சறன்.  

என்மனப்தபொறுத்தவமரக்கும் நிதி அமைச்சரொல் தசய்யப் 

பட்ட ஒதுக்கீடுகளில் ைிகப் பொொியளவொன நிதி ஒதுக்கீடு 

உட்கட்டுைொன வசதிகமள ஒட்டியதொக, உள்ளூர் 

உற்பத்திகமள அதிகொிக்கும் சநொக்கிசல இடம்தபற்றிருக் 

கின்றது. இந்த உற்பத்திப் தபருக்கத்தினூடொக எங்களுமடய 

ைொவட்டமும் நன்மையமடய சவண்டும். குறிப்பொக,  

என்னுமடய ைொவட்டைொன ைட்டக்களப்பு ஒரு விவசொய 

ைொவட்டம். அந்த வமகயில், விவசொயத்துமற சைம்பொட்டிசல 

அதிகூடிய கவனஞ்தசலுத்தசவண்டுதைன்று நொம் எதிர்பொர்க் 

கின்சறொம்.  

குறிப்பொக, இந்த நொட்டிசல உற்பத்தித்துமறயில் ைொற்றம் 

வரசவண்டுைொக இருந்தொல், அதற்கு  நீர்ப்பொசனத் திட்டங்கள் 

ைிகவும் இன்றியமையொதமவயொக இருக்கின்றன. எங்களுமடய 

நொட்டிசல ஏற்பட்ட நீர் தசழுமைப் புரட்சி கொரணைொகப் 

தபருைளவு ைொற்றங்கள் கிழக்கு ைொகொணத்திசல ஏற்பட்டி 

ருந்தது உங்களுக்குத் ததொியும். 1960ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் 

அம்பொமறயில் தபருைளவு  ைொற்றங்கள் ஏற்பட்டன. கடந்த 

யுத்த சூழல் கொரணைொக ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திசல நீர் 

திட்டைிடல் சம்பந்தைொகப் தபொிய குமறபொடு இருந்துவந்தது. 

இருந்தொலும் இப்தபொழுது தபொறுப்சபற்றிருக்கின்ற அரசொங்கம் 

எங்களுமடய ைொவட்டத்திற்கொன நீர் வழங்கல் சதமவகமளப் 

பூர்த்திதசய்யுமுகைொகப் பல சவமலத்திட்டங்கமள ஆரம்பித் 

திருக்கின்றது. இதனூடொக ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில்  

வருடந்சதொறும் கிட்டத்தட்ட 4 - 5 இலட்சம் ஏக்கொில் 

விவசொயத்மத, குறிப்பொக தநல் உற்பத்திமயச் தசய்யக்கூடிய 

நிமலமைமயக் தகொண்டுவர சவண்டுதைன்று நொங்கள் 

எதிர்பொர்க்கின்சறொம். அதற்கு உதவி தசய்யசவண்டிய 

தபொறுப்பு அரசொங்கத்திற்கு இருக்கின்றது. 

குறிப்பொக, எங்களுமடய ைொவட்டத்திற்குள் வருகின்ற 

ைகொவலி ‘பி’ வலயத்திசல, ‘ஆர்பி’ திட்டத்தின்கீழொன 44,500 

தஹக்தடயர் நிலங்களும், அசதசபொன்று வொகமரப் பகுதிமய 

ஒட்டியதொக 24,700 தஹக்தடயர் நிலங்களும் விவசொயக் 

கொணிகளொக இருக்கின்றன. இந்த விவசொயக் கொணிகமள 

சைம்படுத்த சவண்டுைொகவிருந்தொல், அதற்கு  நீர்ப்பொசனத் 

திட்டங்கள் ைிக இன்றியமையொதமவயொக இருக்கின்றன. 

அதில் ைகொவலி நீர்ப்பொசனத் திட்டமும் ஒன்றொக 

அமைகின்றது. இருந்தொலும், இந்த நொட்டிசல கடந்த 

கொலங்களிசல உருவொக்கப்பட்ட நீர்ப்பொசனத் திட்டங்கள் 

எல்லொசை எைது ைக்களின் இன விகிதொசொரத்மதக் 

குமறக்கின்ற சநொக்கில், குறிப்பொகச் சிங்கள ைக்கமளக் 

குடிசயற்றுவதற்கொன திட்டங்கள் என்று தைிழ் ைக்களுக்கு 

அச்சமூட்டப்பட்டிருந்து உங்களுக்குத் ததொியும். ஆமகயொல் 

இந்தத் திட்டங்கமள முன்தைொழிகின்றதபொழுது நிச்சயைொக 

அந்த ைொவட்டத்தில் இருக்கின்ற ைக்கள் பிரதிநிதிகமள 

முன்னுொிமைப்படுத்திச் தசயற்பட சவண்டும். குறிப்பொக 

ைகொவலித் திட்டத்திசல புதிய ஒரு ைொற்றத்மதக் தகொண்டுவர 

சவண்டும். ஏதனன்றொல், ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திசல 

தபரும் பொன்மையொகத் தைிழர்கள் இருக்கின்ற கொரணத்தொல், 

அவர்கமள அதிகைொக சவமலக்கு அைர்த்தி, அவர்களுக்கொன 

வலயைொக இமதக்தகொண்டுவருகின்றதபொழுது நிச்சயைொக 

அதிசல ைொற்றங்கள் ஏற்படும்.  

சைலும், கொல்நமட உற்பத்தி அதிகொிக்கசவண்டுைொக 

விருந்தொல், திமணக்களங்களுக்குள்சள பலத்த ஒற்றுமை 

ஏற்படசவண்டுதைன்று நொன் நம்புகின்சறன். குறிப்பொக,  

எல்மலப் புறங்களிசலயிருக்கின்ற கொல்நமட வளர்ப்பொளர் 

களுமடய பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்குக்கூடச் 

சம்பந்தப்பட்ட திமணக்களங்கள் முன்வருவதில்மல. சிறிய 

சிறிய விடயங்கமளப் தபொிதொக்கி அவர்கமள வன பொிபொலனத் 

திமணக்களம் மகதுதசய்வதும், எல்மலப்புறங்களிலிருக்கின்ற 

தபொலிஸொர் அவர்கமளக் மகதுதசய்வதுைொன விடயங்கள் 

ைக்கள் ைத்தியில் அதிருப்திகமளத் சதொற்றுவிக்கின்றன. 

எனசவ, அவற்மறத் தடுப்பதற்கொன சவமலத்திட்டங்கமள 

முன்மவக்கசவண்டுதைன்று  எதிர்பொர்க்கின்சறன்.  

உண்மையிசல, எனக்கு இங்கு சபசுவதற்கொகப் பத்து 

நிைிடங்கள் ஒதுக்கியிருப்பதொக நொன் எண்ணியிருந்சதன். நொன் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொகி ஒரு வருடம் பூர்த்தியொகியுள்ள 

நிமலயிலும் என்னுமடய கருத்துக்கமள இங்கு முன்மவக்க 

முடியொத சூழ்நிமல இருக்கின்றது. இதற்கு இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்மத வழிநடத்துபவர்கள் தபொறுப்சபற்க 

சவண்டும். எனசவ, நொன் என்னுமடய கருத்மதச் சுருக்கைொகச் 

தசொல்லிமுடிக்க முயல்கின்சறன். 

எங்களுமடய ைொவட்டத்திற்குத் சதமவயொன வளங்கமளப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதில் நிர்வொக ொீதியொகப் பல முன்சனற் 

பொடுகள் இருக்கசவண்டுதைன நொன் எதிர்பொர்க்கின்சறன். 

கொல்நமட வளர்ப்பு, பொல் உற்பத்தி, ைீன் உற்பத்தி, விவசொய 

உற்பத்தி ைற்றும் விவசொயத்திற்குச் சசமவ வழங்கும் 

நிறுவனங்கள் எல்லொம் ைக்கள் தசறிந்துவொழும் நகரப் 

புறங்களில் இருப்பதனொல் ைக்கள் தைது சதமவகமளப் பூர்த்தி 

தசய்துதகொள்வதில் பல இடர்பொடுகமளச் சந்தித்து 

வருகின்றொர்கள். அதனொல் தபொருத்தைொன இடங்களில் 

தபொருத்தைொன நிறுவனங்கள், கொொியொலயங்கமள அமைப் 

பதற்கு அந்தந்த அமைச்சர்கள் இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தினூடொகத் தரப்படுகின்ற நிதிகமள ஒதுக்குவொர் 

கதளன நொன் நம்புகின்சறன்.  

நிதி அமைச்சர் வரவு தசலவுத்திட்ட உமரயின் 

முடிவுமரமய, நொட்டில் பிரபல்யைொன இலக்கியவொதியொன 

ைஹகைசசகர என்பவொின் “தர்சை கொசிம் இரொஜசுந்தரம் 
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පාර්මේශ්්දතුව 

அமனவரும் இங்கு வொருங்கள்! நொம் ஒன்று சசர்ந்து இவ் 

வுலமகத் தற்சபொதிருப்பமதவிடச் சிறந்த இடதைொன் 

றொக்குசவொம்!” என்ற சிந்தமனமய சைற்சகொள்கொட்டிச் 

சிறப்பொக முடித்திருந்தொர். இந்தப் பொதீட்டு உமரமய மையைொக 

மவத்துப் பொர்க்கின்றதபொழுது, வடக்கு, கிழக்மகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தைிழ்ப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் எல்சலொரும் இங்கு கடும்சபொக்கொன ததொனி 

யிசலசய தங்களுமடய கருத்துக்கமள முன்மவக்கின்றொர்கள் 

என்பது உங்களுக்குத் ததொியும். என்மனப்தபொறுத்தவமர 

2005ஆம் ஆண்டு தகௌரவ பிரதைர் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அவர்களுமடய ஆட்சிக் கொலத்திலிருந்து - நொன் ‘சநொட்டீஸ்’ 

ஒட்டிய கொலத்திலிருந்து - முதலமைச்சரொகி, இன்று 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொக இந்த அரசொங்கத்துடன் 

இமணந்து இயங்கிவருகின்சறன். அரசொங்கத்துடன் ஒத்து 

எங்கள் கட்சியினூடொக ைக்களுக்கொன சவமலத்திட்டங்கமள 

முன்தனடுக்கின்ற எங்கமளப்சபொன்றவர்கமள அரசியல் 

ொீதியொக வளர்த்ததடுக்க சவண்டும். கடும்சபொக்கொனவர் 

களுக்குத் தீனி சபொடுகின்ற அளவிசல எங்களுமடய அரசியல் 

நிருவொகம் தசயற்படக்கூடொது. அந்த அடிப்பமடயிசல 

உங்களுடன் சசர்ந்திருக்கும் நொங்கள், ைக்கள் முகஞ்சுளிக் 

கொதளவில் எங்களுமடய தனித்துவைொன அரசியமல 

வளர்த்ததடுப்பதற்குொிய சூழமல எங்களுமடய ைொவட்டத்தில் 

உருவொக்கித் தரசவண்டும் என்று சகட்டுக்தகொள்கின்சறன். 

நன்றி, வணக்கம். 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ත්.කබ්මේද.ඩී. ස ්ද ප්රදීේ විතාන ම තා. ඔබතුමාට 

විනාි   තක කාලය පක් තිශබනවා. 
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ගු එම්.ඩේලිේ.ඩී.  තන් ප්රීේ විතාන මතතා 
(ைொண்புைிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதொன)  

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

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ශ්රී ලංකාශද දදවන අය ප වැය ප 

ශෙවැනි වර ිරය පවීශ් විවාෙය පට ස්බ්දය වීමට අවසනාාව ලැතිම 

පිළිබඳව මා දතාම සතුටු ශවනවා.  

2022 වසශර් සමසනත ණොය පම රුපිය පල් ිනමේය පන විිරලක්ෂ 

 තළිසනඅටෙ සක්  ා සමසනත විය පෙම රුපිය පල් ිනමේය පන 

පනසනතක්ලක්ෂ විිරඅටෙ සන  ාරිරය ප  ැත්තෑවක් ශවනවා. සමසනත 

ණොය පම තසනතශ්්දතු කරලා තිශබ්දශ්ද, බුන ණොය පින්ද රුපිය පල් 

ිනමේය පන ො ත්ලක්ෂ  තළිසනඅටෙ සටත්, බුන ශන වන ණොය පින්ද 

රුපිය පල් ිනමේය පන ශෙලක්ෂ විිරනවෙ සන ප්දිරය පය පටත්, පළාත් සභා 

ණොය පින්ද රුපිය පල් ිනමේය පන  ැටෙ සන ප්දිරය පය පටත්, ප්රොන 

ව ශය ප්ද රුපිය පල් ිනමේය පන ෙසෙ සටත් ව ශය ප්ද.  

සමසනත විය පෙම තසනතශ්්දතු කරලා තිශබ්දශ්ද, 

පුනරාවර්තන විය පේ සඳ ා රුපිය පල් ිනමේය පන විිරඅටලක්ෂ 

 ැත්තෑඅටෙ සන ප්දිරය ප විිරතකටත්, ෙැවැ්දත සංවර්යනය පක් ශ් 

රශ  තති කර්දන මූලයන විය පේ  ැටිය පට රුපිය පල් ිනමේය පන 

 ත්ලක්ෂ ෙ අටෙ සන  ාරිරය ප  ැත්තෑ තරටත්, රාජය ණය ප ණපසු 

ශ වීම සඳ ා රුපිය පල් ිනමේය පන ප ශළ සනලක්ෂ තිසනතක්ෙ සන 

 ාරිරය ප  ැත්තෑවටත් ව ශය ප්ද.  

යර්ෂ 11සක් ය පටශත් ිනමේය පන විිරලක්ෂය පට අධික මුෙල  තකතු 

කර්දන කටුතතු කරනවා.  බුන ණොය ප් යර්ෂ ස1ක්, බුන ශන වන 

ණොය ප් යර්ෂ 12ක්, පළාත් සභා ණොය ප් යර්ෂ ස1ක් ස  ප්රයාන 

යර්ෂ 1ක් තිශබනවා. ශ් යර්ෂ 11ස්ද තමයි ණොය ප් තකතු ිරීශ් 

කටුතත්ත කර්දශ්ද.   වාශේම සමසනත වැය ප යර්ෂ 233ක් 

තිශබනවා. විය පේ  කක 2සක් ස  අමාතයාං  වැය ප යර්ෂ 2ද8ක් 

තක්ක සමසනත වැය ප යර්ෂ 233ිර්ද තමයි ශ් විය පෙම කර්දශ්ද.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, බුන ණොය පම තකතු ිරීම 

දතාම වැෙ ත්. ශ් කාර්ය පය ප කර්දශ්ද අශේ රාජය නිලයාි ්ද.   

  වර්ෂය ප තුළ නිය පිනත කාර්තුවට, නිය පිනත ශවලාවට ශ්            

ණොය පම තකතු කශළේ නැත්න්, අය ප වැය ප ශල්්නශය ප්ද 

බලාශප ශර ත්තුවන ජය පග්ර ණ ජනතාවට ලබාශේදන අපට 

පුු ව්දකමක් ලැශබ්දශ්ද නැ ැ.   නිසා විශ ේෂශය ප්ද තපශේ ක 

කාරක සභාවලදී ශ් ණොය ප් තකතු ිරීම පිළිබඳව සාක්ඡාා 

කර්දන අශේ  රු පාර්මේශ්්දතු ම්දත්රීවරු්දට ව  කීමක් 

තිශබනවා. තශ ම සාක්ඡාා කරලා, ශ් ණොය පම තකතු ශවනවාෙ, 

නැේෙ ිරය පන තක පිළිබඳව ශස ය පා බැලීශ් ව කීමක් තිශබනවා. 

  සඳ ා රාජය නිලයාි ්දශේ කැපවීම අව යයි.   නිසා ණොය ප් 

තකතු කර  ැනීම දතාම වැෙ ත් ිරය පන තක ශ් අවසනාාශද  

මතක් කර්දන ඕනෑ.  

  විතරක් ශන ශවයි. අමාතයාං වල  ා රාජය අමාතයාං වල 

වැය ප යර්ෂ පිළිබඳව පාර්මේශ්්දතුව පවත්වන සෑම දිනය පකම තර්ක 

විතර්ක ශ  ක නැශඟ්දනට ඕනෑ. සෑම තපශේ ක කාරක 

සභාවකම ශ් පිළිබඳව ශස ය පා බැලී් කර්දන ඕනෑ. තශ ම 

වුශණ ත් තමයි, 2ද22 වර්ෂය ප තුළ අප බලාශප ශර ත්තු වන 

දලක්ක කරා ගිිල්ද   සමසනත මුෙල 2ද22 වර්ෂය ප තුළ විය පේ 

ිරීශ්  ැිරය පාව තිශබ්දශ්ද. ලලො උ ශලස ජනතාවට ශ් මුෙල් 

 ලා ය ප්දන පුු ව්දකම තිශබ්දශ්ද, පාර්මේශ්්දතු ම්දත්රීවරු්ද 

 ැටිය පට අපි   පිළිබඳව ශස ය පා බැලුශව ත් විතරයි.   පිළිබඳව 

අශේ  රු ම්දත්රීවරු්දශේ ෙැි  අවයානය ප ශය ප මු කර්දන  ිරය ප න  

දල්ලීම ශ් අවසනාාශදදී මා කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, 2ද22 අය ප වැය ප ශල්්නය ප 

තුළ විය පේ කළමනාකරණය ප සඳ ා ශය පෝජනා ස2ක් දදිි පත් කර 

තිශබනවා. ශ් ශය පෝජනා ස2  ර ා තමයි, 2ද22 අවුරුේෙ තුළ  

මූලයන විය පේ තුළි්ද ජනතාවට ෙැවැ්දත සංවර්යනය පක් ළඟා   

කර ශේදන කටුතතු කර්දන බලාශප ශර ත්තු ශව්දශ්ද; 

පුනරාවර්තන විය පේ තුළි්ද ෙැවැ්දත ශසේවාවක් ශ් රටට ලබා 

ශේදන කටුතතු කර්දන බලාශප ශර ත්තු ශව්දශ්ද.   ිරිලපය පක් 

පිළිබඳව අෙ සන ෙක්ව්දන මා බලාශප ශර ත්තු ශවනවා. 

්රිශරෝෙ රා නිය පාමන අධිකාි ය පක් පිිලටුවීම, අපනය පනකරුව්ද 

සඳ ා ශර්ගු ස න ලබාදීම, 2ද22 වර්ෂය ප තුළ වයාපාර මේය පා 

පදිංචිකරුව්දශ ්ද  ාසනතු අය ප ශන ිරීම, කා්දතාව්දට ස  

තරුණය ප්දට විශ ේෂිත පෙනමක් මත ව ා කර්දන දක් ලබාදීම, 

විශ ේෂශය ප්දම ණිරය පාශද ගුව්ද ශක්්ද්රය ප බවට ශ්රී ලංකාව පත් 

කර්දනට ගුව්ද ශත ටුශප ළවල් සංවර්යනය පට මුෙල් ශය පෙවීම, 

ශක ළෙ, ්රිටණාමලය ප,  ාල්ල  ා  ්බ්දශත ට ය පන වරාය ප 

සංවර්යනය ප සඳ ා මුෙල් ශය පෙවීම, රශ  ෙරුව්දශේ අයයාපනය පට 

ිරය පය පට ද.සක මුෙලක් ශව්ද කරලා ෙරුව්දශේ අයයාපනය ප 

ශවු ශව්ද වැි  දකකකක් ලබාදීම ප්රමු් කාර්ය පය ප්ද ිරිලපය පක් බව 

ශ් අවසනාාශදදී මා මතක් කර්දන ඕනෑ.  

  විතරක් ශන ශවයි. ක්ශෂේර 11ක් ය පටශත් අතිශර්ක ප්රතිපාෙන 

රුපිය පල් ිනමේය පන 1,දස,294ක් -රුපිය පල් ශකෝටි 1,දස2ක් - ශව්ද 

කරලා තිශබනවා.   ශව්ද කරලා තිශබ්දශ්ද විශ ේෂිත වූ ක්ශෂේර  

ය පටශත් ෙැවැ්දත සංවර්යනය පක් ශ් රටට ළඟා කර  ්දනයි. 

ශක විඩ් - 19 ශරෝ ශය ප්ද ිඳඳ වැටුණු රශ  ජනතාව ය පළි නඟා 

ිරටුවීමටත්, ශ් රශ  සංවර්යනය පටත් වි ාල මුෙලක් ශය ප ෙවා 

තිශබනවා. ශ් රශ  ිඳඳ වැටුණු නිෂනපාෙනය ප වැි  කරලා ණර්ිකකය ප 

ශ  ක නඟා  ැනීම සඳ ා වි ාල මුෙලක් ශ් අය ප වැශය ප්ද ශව්ද 

කරලා තිශබනවා.   වාශේම, ශ් රශ  සුු  පි මාණ 

කර්මා්දතකරුව්ද, වයාපාි කය ප්ද නඟා ිරටුව්දන වි ාල මුෙලක් 

ශ් අය ප වැය ප තුළි්ද ශව්ද කරලා තිශබනවා.   විතරක් ශන ශවයි, 

983 984 

[ රු ිරවශ්දසතුශරයි ම්ද්රකා්දත්ද ම තා] 
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මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි. 2ද22 වර්ෂය ප තුළ ශ් රශ  

වයවසාය පකය ප්ද ෙ සන  ණනක් තති කර්දන අව ය මුෙල් ප්රමාණය ප 

ශව්ද කරලා තිශබනවා.   තුළි්ද ශ් රශ  ජීවශනෝපාය ප 

සංවර්යනය ප  ර ා වයවසාය පකය ප්ද වි ාල ප්රමාණය පක් ශ  ක 

නඟ්දන අව ය කටුතතු කරලා තිශබනවා.  

තරුණ තරුණිය ප්දට, ක්රීකකය ප්දට තම්දශේ අනා තය ප ශ  ක 

නඟා  ැනීම සඳ ා අව ය මුෙල් ප්රමාණය ප ශමම අය ප වැ ශය ප්ද ශව්ද 

කරලා තිශබනවා.   වාශේම මම විශ ේෂශය ප්ද මතක් කළ ුතතු 

තවත් කරුණක් තිශබනවා.  රු බැිරල් රාජපක්ෂ තමතිතුමා 

ුනේපත්, අිලංසක ිනනිසු්දශ ්ද බුන අය ප ශන කර, දතා සීරුවට බුන 

ණොය ප් තකතු ිරීශ් වැක පිළිශවළ ශ් අය ප වැය ප ශල්්නය ප තුළි්ද 

්රිය පාත්මක කරලා තිශබනවා. ශක විඩ් වයසනය ප නිසා රශ  

ණර්ිකකය ප  කකා වැීම තති ශමව්ද අසීරු අවසනාාවකදීත්  රු 

බැිරල් රාජපක්ෂ මුෙල් තමතිතුමා දතාම සාර්ාක, ජනතාවාදි අය ප 

වැය පක් දදිි පත් ිරීමට කටුතතු කරලා තිශබනවා. විපක්ෂය ප 

බලාශප ශර ත්තු වුශ්ඩ ශමවැනි අය ප වැය පක් ශන ශවයි, ීමට වකා 

ශවනසන, අ්ඡමාරු වුණු අය ප වැය පක්. නමුත් තතුමා අෙ සාර්ාක අය ප 

වැය පක් දදිි පත් කර තිශබනවා. තම නිසා අෙ විපක්ෂශේ  ව නි ව 

කර්දන අපට පුු ව්ද ශවලා තිශබනවා.  

නවක ම්දත්රීවරු  ැටිය පට ශ් ශවලාශද අප විශ ේෂශය ප්ද 

මතක් කළ ුතතු කරුණක් තිශබනවා.   රු මුෙල් තමතිතුමා ශමවර 

අය ප වැශය ප්ද අපි වි්ාම වැටුප ලැතිමට න් පාර්මේශ්්දතුව 

නිශය පෝජනය ප කළ ුතතු කාලය ප අවුරුුන පශ ේ ිරට අවුරුුන 1ද ෙක්වා 

දීර්ඝ කළා. නවක ම්දත්රීවරු  ැටිය පට අපට රුපිය පල් 1ද,දදදක 

වි්ාම වැටුපක් තමයි ලැශබ්දශ්ද.  වි්ාම වැටුප ස්ූරර්ණශය ප්ද  

නැති කරනවා න් නවක ම්දත්රීවරු  ැටිය පට අපි තය පට කැමැතියි, 

අපි    ණෙර් ය පත් රටට ලබා ශේදන ූ ොන් ිරය පන කාරණය ප 

මතක් කරින්ද මශේ කාාව අවස්ද කරනවා.  

සනතුතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Faizal Cassim. You have 

seven  minutes.  

 
[பி.ப. 4.41] 

 
ගු  ි  ාල් කාසිම් මතතා  
(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

தகௌரவ நிதி அமைச்சர் தபஸில் ரொஜபக்ஷ அவர்களொல் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 2022ஆம் வருடத்திற்கொன வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தின் இரண்டொம் ைதிப்பீட்டின் ைீதொன 

விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு எனது கருத்துக்கமளயும் 

முன்மவப்பதற்கு சநரம் ஒதுக்கித்தந்தமைக்கு முதற்கண் 

உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்சறன். 

 

මම මුමේ්දම අශේ රාජය තමති ද්දදික අු රුේය මැතිතුමාට 

සනතුතිව්දත ශව්දන ඕනෑ. පසුගිය ප ණ්ඩ කශව්ද අශේ පළාශත් 

coastal belt තශක්  ෙපු ශ වල්වලට තව රුපිය පල් ිනමේය පන 1සදක් 

ශේදන තිශබනවා. අපට   මුෙල් ක්රම ක්රමශය ප්ද ශෙනවා ිරය පලා 

ශප ශර ්දුන ශවලා, මුමේ්ද රුපිය පල් ිනමේය පන 2සක් දීපු රාජය 

තමතිතුමාට මම සනතුතිව්දත ශවනවා. නමුත් විපක්ෂශේ 

ම්දත්රීතුශමක් කාා කරනශක ට පසුගිය ප ණ්ඩ කව  ෙපු 

ශ වල්වලට සල්මේ ුන්දශ්ද නැති කාාවක් ිරය පනවා මට තහුණා. 

  නිසා මම ද්දදික අු රුේය රාජය තමතිතුමාට සනතුතිව්දත 

ශවනවා.   වාශේම අශේ ශජ ්දසනට්ද ප්රනා්දුන තමතිතුමාටත්, 

අශේ නිමල් ලා්දසා රාජය තමතිතුමාටත් මම සනතුතිව්දත 

ශවනවා, මාර්  ිරශලෝීමටර ලක්ෂශේ වයාපෘතිශේදී අශේ 

ම්දත්රීතුම්දලාට ිරශලෝීමටර සදක් දීලා අපට ශ් වැක ටික 

කර්දන තෙවු වීම  ැන.   වාශේම  රු ම්දත්රීවරශය පක් ිරදවා, 

"අපි ශක ්දක්රී  පාරවල් කාප  කරනවා. අශනක් පාරවලුත් 

 ෙනවා" ිරය පලා. නමුත් සාමානයශය ප්ද පාර බලලා තමයි කර්දන 

පුු ව්දෙ, බැි ෙ ිරය පලා තීරණය පක්  ්දශ්ද.   ක RDA තශක් 

නිලයාි ්දශේ වැකක්.  

මම ෙැ්ද අය ප වැය ප විවාෙය පට තකතු ශව්දන කැමතියි. මට ලැති 

තිශබ්දශ්ද විනාි   තයි.   නිසා මම මශේ කාාව ශකටි කර 

 ්දන ඕනෑ. අපට තිශබන ප්රයානම  ණර්ිකක ප්ර නනය පක් තමයි 

foreign exchange ලංකාවට  ශ ශන්දශ්ද ශක ශ  මෙ ිරය පන 

තක. මුමේ්දම අශේ ණර්ිකකය ප සනාාවර කළ ුතතුයි.   සඳ ා අපි 

ලංකාශද export industries පට්ද  ්දන ඕනෑ. අපට 

ශලශ ිරශය ප්ද, දක්මනි්ද, ශකටි කාලය පිර්ද පට්ද  ්දන 

පුු ව්ද ශෙය පක් තමයි garment factories. අපි 199දවල පට්ද 

 ත්ත garment factories ටික 2දද4දී නැති වුණා. ෙැ්ද  ක 

බංේලාශේ ය පට ගිිල්ද. නමුත් ලංකාශව්ද තවමත් orders 

ශ ශන්දන buyersලා ද්දනවා.   නිසා මම ණ්ඩ කශව්ද 

දල්ලීමක් කරනවා, තක දිසන්රික්කය පකට garment factories  
ශෙක  ණශ්ද ලංකාශද දිසන්රික්ක විිරපශ ේම garment factories 
50ක් පට්ද  ්දන ිරය පලා. තශ ම පට්ද  ්දන garment 
factoriesවලට අ ක interest ratesවලට ණය ප දීලා, අව ය 

ප සුක් ටික දීලා නැවත අශේ export industry තක නඟා 

ිරටුව්දන ිරය පා මම දල්ලීමක් කරනවා. 

නමුත්, ිරය ප්දන කන ාටුයි, ශජෝර්ොනශේ ලංකාවට අයිතිව 

තිබුණු  ැක්ටි ය පක් ව ලා තිශබනවා.   වාශේම, මැෂි්ද 2,දදදක් 

සිලත  ැක්ටි ය පක් ලංකාශද ටරුණෑ ල ප්රශේ ශේ  ේදන  රු 

ශජ ්දසනට්ද ප්රනා්දුන තමතිතුමා තෙවු කරලා තිශබනවා. නමුත්, 

තවම  කට දකම  ්දන මාස තුනක  තරක ිරට තතුම්දලා 

ශවශ ශසනවා. ණශය පෝජකශය පක් ලංකාවට තනශක ට   

ශ  ල්ල්දට ශමවැනි ප්ර නන තිබුශණ ත් ලංකාශද export 
industry තක පට්ද  ්දන බැ ැ. පසු ගිය ප ණ්ඩ කශදදීත් මම 

ෙැක්කා, අශේ ශසෞ්ය අමාතයාං ය ප ශබශ ත්  ේදන ිරය පලා  3ස 

ශෙශනටට permission ුන්දනා. අ්දතිමට   අවුරුුන  තශර් 

ශේදශනක්, තු්දශෙශනක් විතරයි ශබශ ත්  ැුනශද.   ිරය ප්දශ්ද 

  කාලශේ  ි ය පට වැශඩ් කශළේ නැ ැ. මම ණ්ඩ කශව්ද දල්ලීමක් 

කරනවා, ශ් වයාපෘති කර්දන තන investorsලාටතෙවු කර්දන 

ිරය පලා. 

අශනක් කාරණය ප තමයි tourism. Tourism  ැන කාා 

කරනශක ට ිරය ප්දන ඕනෑ, ෙැ්ද අපි ශක විඩ්වලට භශය ප්ද 

ද්දශ්ද. අපි ශමශ ්ද  කබායිවලට ය පනශක ට  කබායිවමේ්ද PCR 
Test තක කරනවා.   PCR Test  තක ණ්ඩ කශව්ද කරන තකක්. 

නමුත් මම ගිිල්ද අශේ ශසෞ්ය අමාතයාං ය පත් තක්ක කාා කළාම 

ිරදවා, " ක අපට කර්දන බැ ැ, ණ්ඩ කශද නීතිය පක්" ිරය පලා. 

කන ාටුයි ිරය ප්දන, ලංකාශද ශ  රට PCR Test වාර්තා ශෙනවා. 

 කබායි දෙලා තනශක ටත් ශ  ර PCR test  වාර්තා ශෙනවා. ශ්ක 

අවොන්, ශ් ව කීම  ්දන ිරය පලා මම ණ්ඩ කශව්ද දල්ලීමක් 

කරනවා. ණ්ඩ කව ලංකාවට තන  ැශමෝශේම PCR Tests  
කර්දන ඕනෑමයි. නැත්න් ශ් ණ්ඩ කවට ණශය පත් ශක විඩ් 

ප්ර නනය පට මුහුණ ශේදන ශවනවා.  

අශනක් කාරණය ප තමයි foreign employment. මම ෙැක්කා 

ශ් ෙවසනවල ශ  කක් අය ප Middle East  ය පනවා. මම ිලතන 

විධිය පට තව මාස ශෙකක්, තුනක් ය පනශක ට   ශ  ල්ල්දශේ පි  

985 986 



පාර්මේශ්්දතුව 

ලංකාවට තව්දන පුු ව්ද. නමුත් තතැන තිශබන ප්ර නනය ප  ශ්කයි. 

ෙැ්ද   ශ  ල්ලත් ත්ඩි ය පල් ක්රමය පට තමයි සල්මේ තව්දශ්ද. 

 ශක් exchange rate තක වැි යි. සාමානයශය ප්ද  කබායිවල වැක 

කරන ශකශනටට, Dubai exchange rate තක රුපිය පල් ස1යි 

ිරය පලා ිලතුශව ත්, ෙැ්ද   ශ  ල්ල්දට රුපිය පල් ද2ට විටණ්දන 

පුු ව්ද. ශ් ප්ර නනය පටත් ණ්ඩ කව විසඳුමක් ශේදන ඕනෑ.   

වාශේම Middle East විතරක් ශන ශවයි Japan and Korea 
ගිය පත් තශ ම තමයි.  

මශේ අශනක් ශය පෝජනාව ශ්කයි. ෙැ්ද යූනිය ප්දකාරශය පෝ තමයි 

ලංකාව පාලනය ප කර්දශ්ද. මම දල්ලීමක් කරනවා, ලංකාශද 

ඔක්ශක ම Public-Private Partnership තකට ශේ්දන ිරය පලා. 

ෙැ්ද අපි ිඳමේය පන 3දදක් විය පේ කරනවා health  අං ය පට. මම 

ිරය ප්දශ්ද Public-Private Partnerships ශ නැල්ලා, ශසෞ්ය 

අං ය පට විය පේ කරන   ිඳමේය පන 3දද්ද ිඳමේය පන 1දදක් health 
insurance තකකට ය පන ක්රමය පක්  ේදන පුු ව්ද න්, ලංකාශද 

ප්ර නනවලට විසඳු් ශේදන පුු ව්ද. [බායා ිරීමක්]  මට තව 

විනාි ය පක් ශේදන, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි. Health 
Ministry තක, Education Ministry තක ස  CEB තක වාශේ 

පා කවට ය පන  ැම ණය පතනය පකටම අපි Public-Private 
Partnerships ශේ්දන ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මශේ කාාවට විනාි  1දක් 

නිය පම කරලා තිබුණත්, ලැබුශ්ඩ විනාි  දයි. ශබ ශ ෝ ශේ  ැන 

කාා කර්දන ිලතාශ න ණවත්, කාලය ප සීිනත වුණා. තම නිසා 

මශේ කාාව  වාගත* කරනවා.  

සනතුතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ීමළඟට,  රු ජ ත් පුෂනපටමාර ම්දත්රීතුමා, ඔබතුමාට විනාි  

දක කාලය පක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.48] 

 
ගු ජගත් පුෂනපකුමාර මතතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මට ශ් අවසනාාව 

ලබාුන්දනාට සනතුතියි.  

 රු බැිරල් රාජපක්ෂ තමතිතුමා, දතාම අර්බුෙකාී 

ශම ශ  තක ජනතාවට ශේදන පුු ව්ද ස න ිරය පල්ල ලබා 

ශෙින්ද ශ  ඳ අය ප වැය පක් දදිි පත් කර තිශබනවා.  අති රු 

ජනාධිපතිතුමා,  රු අග්රාමාතයතුමා, මුෙල් අමාතය  රු බැිරල් 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්රයාන කැිඳන  ම්ඩකලය පට   ශවු ශව්ද 

සනතුතිය ප පළ කර්දනට මා ශමය ප අවසනාාවක් කර  ්දනවා.   

ශ් අය ප වැය ප තුළි්ද සැමට පානීය ප ජලය ප ලබාදීම සඳ  ෟා මුෙල් 

ශව්ද ිරීම  ැන මම විශ ේෂශය ප්ද සනතුතිව්දත ශවනවා. අශේ 

ිලතවත්  රු කබ්මේද.ත්ඡ.ත්. යර්මශසේන ම්දත්රීතුමාත් ේදනවා 

"පුර නැඟුම" වයාපෘතිශේ මම විශ ේෂ වයාපෘති අයයක්ෂතුමා 

 ැටිය පට කටුතතු කළ කාලශේ පැල්වත්ත ජනාවාස ිරය පල්ලටම 

ජලය ප සපය පා ශේදන කටුතතු කළ බව.   වාශේම මමත්, ිලටපු 

නිශය පෝජය කාානාය පකතුමාත්  ්ශබ මුව ජල ශය පෝජනා ක්රමය ප 

සඳ ා ජල මූලා්  ඳුනාශ න, ිරය පලු සැලසු් සකසන කරලා, 

අව ය කටුතතු කරලා තිශබ්දශ්ද. පසුගිය ප රජය පට   සඳ ා මුෙල් 

සපය පා  ැනීමට ශන  ැිර වුණත්, වත්ම්ද මුෙල් අමාතයතුමා 

 ්ශබ මුව ජල ශය පෝජනා ක්රමය ප සඳ ා මුෙල් ශව්ද කර දීම 

ශවු ශව්ද සනතුතිව්දත ශවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ධීවර  ා ජලජීවී 
වැකසට න ය පටශත් අෙ ශන ශය පක් ප්රශේ වල විිරතුරු මත්සය 

ව ාව කරනවා. අපට තවත් ිරය පය පට 9දකට වකා විිරතුරු මසු්ද 

අපනය පනය ප කර්දන  ැිරය පාව තිශබනවා.   සඳ ා "ශසෞභා යා 

 ්මාන වයාපෘතිය ප" ය පටශත් බුත්තල, වගුරුශවල ප්රශේ ශේ 

වයවසාය පකය ප්ද සදශෙශනට  ඳුනාශ න, විිරතුරු මසු්ද තති 

ිරීම කරශ න ය පනවා.   වාශේම, " ම සමඟ පිළිසඳර" 

වැකසට න  ර ාත් මුෙල් දීලා, තම වයාපෘති 8දක් ෙක්වා වැි  

කර්දන  රු මුෙල් අමාතයතුමා අපට ස ාය ප ලබා දී තිශබනවා.  

වැවිමේ ණර්ිකකය ප ස්බ්දයශය ප්ද ලබා දී තිශබන සංවර්යන 

ස න  ැනත් අපි සනතුතිව්දත ශවනවා. මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුිනය පනි, 2ද1ද වර්ෂශේ රටට ණශද තශමි කාු  ශක ලර් 

ිඳමේය පන 4දයි. අෙ   ප්රමාණය ප   වාශේ  තර ගුණය පිර්ද -

තශමි කාු  ශක ලර් ිඳමේය පන 1දද ෙක්වා- වැි  ශවලා තිශබනවා. 

ශ්ක, අපට විශේ  විනිමය ප අව ය ශම ශ  තක්. අපි 2ද1ද දඳලා 

සැලසු්ස  තව ශප ල් ව ා ිරීම වැි  කරපු නිසා අෙ   ප්රතිලල 

අපට ලැශබින්ද පවතිනවා. ිලටපු ශප ල් සංවර්යන තමතිවරය පා 

 ැටිය පට මම    ැන ණක්බර ශවනවා. 

2012 වර්ෂශේ ශප ල් පැළ ලක්ෂ 4දටත්, 2ද13 වර්ෂශේ 

ශප ල් පැළ ලක්ෂ දදටත්, 2ද14 වර්ෂශේ ශප ල් පැළ ලක්ෂ 

9දටත් අපි ව ා කර තිශබනවා. තිල ප්රතිලලය පක්  ැටිය පට                   

-ශවනො  ාල්ශල්ද, මාති ්ද,  ්බ්දශත ටි්ද, වලසනමුල්ශල්ද, 

ිනේශෙනිශය ප්ද තමයි ශම නරා ලට ශප ල් ශ නාශද- අෙ ශප ල් 

ශ ි ය පක්වත් අපි පිටි්ද ශේ්දශ්ද නැ ැ. අෙ ශම නරා ල 

දිසන්රික්කය ප ශප ල්වමේ්ද සනවය පංශපෝෂිත ශවලා තිශබනවා. අෙ   

ශ වල්වල ශප ල්ශතල්  ෙලා ශබෝතලය පක් රුපිය පල් 4දදට, 42දට 

විටණනවා. අෙ ශක ළෙ වාශේ න රවල ශප ල්ශතල් ශබෝතලය පක් 

රුපිය පල්  සදදක්, දදදක් වුණාට, ශම නරා ල අපිට   ම ටමට 

ශප ල්ශතල් ටික විටණ්දන පුු ව්ද.   වාශේම ශප ල්කටු තකතු 

කරලා ීමට ශපර රුපිය පල් සකටයි ිරශලෝවක් විටණුශද. අෙ 

රුපිය පල් 2ස, 3ද ෙක්වා වූ ණොය පමක් ශප ල්කටුවමේු ත්  ්දනවා. 

මම ශ් කාරණා ශකටිශය ප්ද ිරය ප්දශ්ද.  

  රු මුෙල් තමතිතුමා පශු ස්පත් සංවර්යනය පටත් මුෙල් ශව්ද 

කර තිශබනවා.    ැනත් අපි තතුමාට සනතුතිව්දත ශවනවා. 

වැල්ලවාය ප ණසනශේ බුත්තල ප්රශේ ශේ අශේ ශේයය ප 

වයාපාි කශය පට වන ණි ය පයල වික්රමනාය පක මැතිතුමාට මා 

සනතුතිව්දත ශවනවා. තතුමා මුෙල් ණශය පෝජනය ප කරලා, අෙ 

පැල්වත්ත ිරි පිටි වි ාල ව ශය ප්ද වයාේත කර තිශබනවා. ිරි පිටි 

ිලඟය ප ශවලාශදත්    ිලඟය ප නැති කර්දන පුු ව්ද ණකාරය පට 

තතුමා කටුතතු කළා.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක කාලය පක් 

තිශබනවා. 

 
ගු ජගත් පුෂනපකුමාර මතතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි,  තවම විනාි  3යි  ත ශවලා 

තිශබ්දශ්ද.  

987 988 

[ රු  යිසාල් කාිර් ම තා] 

————————— 
*  පු නතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අශේ රජය ප විිර්ද "වාි  ශසෞභා යා" වැකසට න ය පටශත්ත් 

වි ාල වැක ශක ටසක් කර තිශබනවා.  රු අග්රාමාතයතුමා තො 

ිලටපු ජනාධිපතිතුමා  ැටිය පට දරාන රජය පත් තක්ක සාක්ඡාා කර 

ලබා  ත් ණයාර ය පටශත්, තමා ඔය ප සංවර්යන වයාපෘතිය ප ණර්භ 

කළා. පසුගිය ප කාලශේ  ඳපානා ල ජලා ය ප ණශ්රිත ශ  විිඳ්වල 

වැක කටුතතු ක්දන සක් අත ැි ලායි තිබුශ්ඩ.   ජලා ය ප අි  8ක් 

තසනසලා, අෙ ය පල ම  ශෙක්දනශේ ටඹුරු කරන ම ටමට ශ න 

ත්දන අපට  ැිරය පාව ලැති තිශබනවා.   වාශේම, ශදමේ ඔය ප ිරට 

 ්ශබ් මුව වැව ෙක්වා වැද සදකට ණස්දන සං්යාවකට   

තුළි්ද ජලය ප සපය ප්දන  ැිරය පාව ලැබුණා. 1994 මම 

පාර්මේශ්්දතුවට ණපු අවසනාාශද වාි මාර්  අමාතයවරය පා 

ව ශය ප්ද කටුතතු කළ, දිවං ත  රු අු රුේය රත්වත්ශත් 

තමතිතුමා මම ශ ෞරවශය ප්ද ිරිලපත් කරනවා. ශම කෙ, තතුමා   

ශවු ශව්ද වි ාල කාර්ය ප භාරය පක් කළා.   ප්රශේ ශේ ය පල, ම  ස  

අතුරු ක්දනය පටත් ව ා කර්දන අපට  ැිරය පාව ලැිඳලා 

තිශබනවා.   වාශේම, ටඹුක්ක්ද ඔය ප වයාපෘතිශේ මූමේක සැලසු් 

ටික සකසන කර ෙැ්ද   වැක කටුතතු ්රිය පාත්මක කරශ න ය පනවා. 

 අති රු ජනාධිපතිතුමා  ි ත බල ක්ති නිෂනපාෙනය ප ය පටශත් 

ූ ර්ය ප බල ක්තිය ප සඳ ා විශ ේෂ අවසනාාවක් ලබා දීම 

ස්බ්දයශය ප්ද අපි විශ ේෂශය ප්දම සනතුතිව්දත ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මශේ නිවශසේත් ූ ර්ය ප ශකෝෂ 

පැනල සවි කර තිශබනවා. ශ් නිසා ශ ෙර ලයි  ිඳල අ ක 

කරශ න මටත් රුපිය පල් 2ස,දදදක් පමණ මාසය පකට දතුරු ශවන 

තත්ත්වය පක් තිශබනවා. ශ් සඳ ා ජාතික ම ටින්ද  අපි  ැශමෝම 

පුු ව්ද තර් ස න ලබා දීලා කටුතතු කශළ ත්, ජාතික ණොය පම 

වැි  කර ්දන  ැිරය පාව ලැශබන බවත් මා මතක් කර්දන ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මාර්  ිරශලෝීමටර ලක්ෂය පක් 

සංවර්යනය ප ිරීශ් වැකසට න ෙැ්ද සාර්ාකව ්රිය පාත්මක 

ශවනවා.   වාශේම, " ම සමඟ පිළිසඳර" වැකසට න ය පටශත් 

අති රු ජනාධිපතිතුමා  ්ශබ් මුව ප්රශේ ය පට පැිනණීශම්ද 

අනතුරුව මාර්  වි ාල ප්රමාණය පක් කාප  කර්දනත්, පාසල් ක්රීකා 

පිටි සකසන කර්දනත් කටුතතු කළා. "ෙැය පක් නඟන ිරය පක් න ර" 

සංවර්යන වැකසට න ය පටශත්, මශේ ශය පෝජනාව පි දි 

ඔක්ක්පිටිය ප  ා තණමල්විල න ර   සඳ ා  ඳුනාශ න 

තිශබනවා.   කටුතතු සැලසු් කරලා, ළඟදීම අපි   සංවර්යන  

කටුතතු කර්දන බලාශප ශර ත්තු ශවනවා.  

 ඊළඟට මම ශ් කාරණය පත් මතක් කර්දන ඕනෑ. ශම නරා ල 

ිරය ප්දශ්ද අති ුනෂනකර ප්රශේ ය පක්.   ප්රශේ ශේ ශසේවශේ නිුතතු 

අශේ රාජය ශසේවකය ප්ද දතා කැපවීශම්ද කටුතතු කරනවා. 

ශම නරා ල දිසන්රික්කශේ දිසාපතිතුමා, ප්රාශේයය ප ශල්ක්තුම්දලා 

තතුු  ිරය පලු රාජය  නිලයාි ්ද අප සුතා මැේශේයි කටුතතු 

කරශ න ය ප්දශ්ද.   අය ප දතා අවංකව   කටුතතු කරශ න 

ය පනවා.    ක්තිය ප ස්බ්දයශය ප්ද මම තතුම්දලාට සනතුතිය ප පුෙ 

කර්දන ඕනෑ. ශම කෙ, සම ර කාාවලදී ිරය පැශවනවා, "රාජය 

ශසේවකය ප්ද වංමාකාරශය පෝ" ිරය පලා. සුු තරය පක් -අශත් තිනමේ 

 ානට වාශේ-   වාශේ වැක කරනවා තති. නමුත් අශේ 

දිසන්රික්කශේ  රාජය ශසේවකශය පෝ වි ාල පිි සක් දතාම අවංකව 

කටුතතු කරශ න ය පනවා. 

මම අවසාන විනාි ය ප  ්දශ්ද ශමම කාරණය ප ිරය ප්දනයි.  

ශසවණ ල, පැල්වත්ත සීනි සමා ් 1993 දඳලා 

ශපෞේ ලීකරණය ප කර්දන තත්සා   ත්තා, මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුිනය පනි.  නමුත් අපි  කට දක ුන්දශ්ද නැ ැ. 2දද3 වර්ෂශේ 

තක්සත් ජාතික පක්ෂය ප බලය පට පත් වූ අවසනාාශද  වා 

ශපෞේ ලීකරණය ප කරලා, තක්සත් ජාතික පක්ෂශේ කෘතයාධිකාී 

ම්ඩකලශේ සාමාජිකශය පටට වංමාස  ත ශලස තය ප ුන්දනා. 2ද11 

දී ඌන තපශය පෝජිත වත්ක් ය පටශත්   සමා ් ශෙක ණපහු රජය පට 

පවරා  ත්තා.   සඳ ා කැප වූ ශකශනට  ැටිය පට මා විශ ේෂශය ප්ද 

  කාරණය ප මතක් කරනවා.   කටුතතු කරපු ණකාරය ප  ැන  රු 

අග්රාමාතයතුමාත්, තවකට ිලටි කැිඳන  ම්ඩකලය පක් ේදනවා. 

ශකෝේ තශක් සාමාජිකශය පක්  ැටිය පට මා මතක් කර්දන ඕනෑ, 

ෙැනටමත් රජශේ ණය පතනය පක් ශලස තිශබන   ණය පතනශේ වි ාල 

දූෂණ ිරේය ශවන බව. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ෙැ්ද 

furnace oil රුපිය පල් 9දක් වන නිසා   ශවු වට කු ශතල් 

අරශ න තිශය පනවා. මා ළඟ තිශබන ශ් ශල්්න ිරය පල්ල මා 

 වාගත* කරනවා. ශ්  ැන පැ ැදිමේ කර්දන මට තව විනාි ය පක 

කාලය පක් ලබා ශේදන.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කාාව අවස්ද  කර්දන,  රු ම්දත්රීතුමනි. ශවලාව අවස්ද.  

 
ගු ජගත් පුෂනපකුමාර මතතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

  ප්රශේ ශේ ීේප අි ය පක් රුපිය පල් 1දට  ්දන තිිඳය පදී, 

ශක ළඹි්ද රුපිය පල් 3දකට අරශ න ති ශබනවා. ශ්වා දූෂණ. 

කවුරු කළත් ශ්වා වැරැදියි. ශ්වා  ේදන තමයි අපට බලය ප දීලා 

තිශබ්දශ්ද.   වාශේම hume pipes-  [බායා ිරීමක්] ශ  ඳයි. 

සනතුතියි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
  රු මාමර ස්පත් ෙසනාය පක ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  

දක කාලය පක්  තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 4.සස] 

 

ගු චාමර  ම්පත් ද නායක මතතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ශ්රී ලංකාශද දදවැනි අය ප වැය ප 

පිළිබඳ විවාෙය පට තක් ශවින්ද කාා කර්දන මට ලැබුශ්ඩ, විනාි  

 ය පක කාලය පක්. කමක් නැ ැ. ශ් අය ප වැය ප විවාෙශේදී විපක්ෂශේ 

අය ප "ශ් අය ප වැය ප පුසන අය ප වැය පක්; ිලසන අය ප වැය පක්" ිරය පලා ශමෝෙනා 

කරනවා. නමුත් මම විපක්ෂය පට ිරය ප්දන ඕනෑ, විවා  ශව්ඡම 

 ම්ද ෙරුශවෝ  ්බ ශව්දශ්ද නැ ැ. ෙරුශවෝ  ්බ ශව්දන මාස 

ෙ ය පක් ශ ෝ අවුරුේෙක් පමණ  ත ශවනවා ිරය පන තක. නික් 

ිලටිශය ප ත්  කත් නැ ැ.  

    මට, අශේ පළාත්වලට ශ් අය ප වැශේ වැෙ ත් ශේවල් 

ශ  කක් තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි. ලංකාශද 

පාසල් 1ද,1සසකට අව ය අ්දතර්ජාල ස්බ්දයතා ශටමේශක ් 

ණය පතනය ප  ර ා ලබා ශෙනවා ිරය පා ශමම අය ප වැශේ සඳ ්දව 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ශ්කම තති. ශ් 

රශ  සමසනත ෙරු පරපුර ශවු ශව්ද තම වැක පිළිශවළට ශමවර 

අය ප වැශය ප්ද ප්රතිපාෙන ශව්ද ිරීම  ැන ෙරුශවෝ ද්දනා 

ශෙමදපිය ප්ද විධිය පට අපි සතුටු ශවනවා.  

අෙ තශේ විපක්ෂශේ  රු ම්දත්රීතුිනය පක් ිරදවා මාදිශවල  ෑසන 

නැ ැ, ෙර ශ  ය ප්දන ය ප්දනයි ශව්දශ්ද ිරය පලා. ෙර ශ  ය ප්දන 

ය ප්දන ඕනෑ නැ ැ. අපි අල්ලපු ශ වල්වල ද්දශ්ද.  ෑසන තකක් 

හුවමාරු කර ්දන පුු ව්ද. ඕනෑ න් අශේ  ෑසන  තශක්ද අපි 

දදවාට පසුව  ක ශබො  ො  ්දන පුු ව්ද.  

989 990 

——————— 
*  නල්ඛන ඉදිරිපත් නනොකරන ලී. 
 *  ஆவணங்கள் சைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

 *  Documents not tendered. 



පාර්මේශ්්දතුව 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, අශේ වි්ාම වැටුප ලබා 

දීමට, ශසේවය ප කළ ුතතු කාලසීමාව අවුරුුන ප  ිරට ෙ ය ප ෙක්වා දීර්ඝ 

කළා. අපිට  ශක් ප්ර නනය පක් නැ ැ.  ැබැයි,  ක කාටත් සායාරණ 

ශව්දන ඕනෑ. ශම කෙ, 1989 දඳලා බැලුවාම ශ් තිශබ්දශ්ද 

නවවැනි පාර්මේශ්්දතුව. ෙැ්ද පාර්මේශ්්දතු අටක කාලසීමාව 

දවර ශවලා තිශබ්දශ්ද. රනිල් වික්රමිරං  ම ත්මය පලා වාශේ 

1989 ිරට පාර්මේශ්්දතු අශ ම ිරටි අය ප ශමතැන ද්දනවා. 

ලක්ෂනම්ද ිරි තල්ල ම ත්මය පා, නිමල් ිරි පාල ෙ ිරල්වා ම ත්මය පා 

වාශේ ශන පැරදී දි ටම අට වතාවක් පාර්මේශ්්දතුවට ශත්ී පත් 

වුණු අය ප ද්දනවා.   වාශේම   පාර්මේශ්්දතු කාලසීමාවලදී 

වා න බලපර අටක්  ත් අය පත් ද්දනවා;  තක්  ත් අය පත් 

ද්දනවා;  ය පක්  ත් අය පත් ද්දනවා.  ක නිසා ශ්ක  ැශමෝටම 

සායාරණ ශව්දන ඕනෑ. අෙ වනවිට අශේ වි්ාම වැටුප  ැන 

කවුරුත් කාා කර්දශ්ද නැ ැ; ශ් පාර්මේශ්්දතුශද ද්දන 

22සශෙනාශ ්ද ිරිර ශකශනක්    ැන කාා කර්දශ්ද නැ ැ. 

නමුත් අපි කාා කළ ුතතු තැන කාා කරනවා. ශ් කාරණශේදී 

කාටත් සායාරණය ප දෂනට ශව්දන ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ  රු 

ම්දත්රීතුිනය පනි, රාජය ශසේවය පට වා න බලපර 14,දදදක් ශෙනවා.   

වාශේම රජශේ නිලයාි ්ද වා න 8ද,දදදක් පාවි්ඡචි කරනවා.   

විතරක් ශන ශවයි. 1989 දඳලා දි ටම පාර්මේශ්්දතුව 

නිශය පෝජනය ප කළ ම්දත්රීවරු්ද වා න බලපර  ය ප,  ත අරශ න 

තිශබනවා.  ැබැයි, පසුගිය ප මැතිවරණශය ප්ද නවවැනි 

පාර්මේශ්්දතුවට නවක ම්දත්රීවරු්ද ශලස ශත්ී පත් වුණු අය පට 

විතරයි, ශල ටම අසායාරණය ප ශවලා තිශබ්දශ්ද. මම    ැන 

ශකළි්ද කාා කරනවා. කවුරු කාා ශන කළත් කමක් නැ ැ. කාා 

කර්දන ඕනෑ ශේ කාා කර්දන ඕනෑ;   ශවු ශව්ද ශපනී 

ිරටි්දන ඕනෑ.  

ශ් අය ප වැය ප ශ  ඳ අය ප වැය පක්. ශ් අය ප වැශය ප්ද රජය ප 

 ැශමෝටම ශප ඩ්ක ශප ඩ්ක  ි  තෙද කර තිශබනවා. ්රිශරෝෙ රා 

ි ය පැුනර්ද, ශපෞේ මේක බසන රා ිලිනය ප්ද වැනි සෑම ශකශනටටම 

ශ් අය ප වැය ප තුළි්ද ස න ලැති තිශබනවා.  ැබැයි,   ශේවල් අෙ 

ලැශබ්දශ්ද නැ ැ; ශ ට ලැශබ්දශ්දත් නැ ැ. ශක ශ  මත් 

විපක්ෂය ප ශ් අය ප වැය පට ශ  ඳ ිරය ප්දශ්ද නැ ැ. අපි ශප ි  

කාලශේ ශර නී ෙ මැල් ම ත්මය පාශේ අය ප වැය ප අපි අසා තිශබනවා. 

ශර නී ෙ මැල් ම ත්මය පා අය ප වැය ප දදිි පත් කළ කාලශේ ශ්රී ලංකා 

නිෙ සන පක්ෂය ප විපක්ෂශේ ිරටිශේ. අපි කවොවත් ශර නී ෙ මැල් 

ම ත්මය පාශේ අය ප වැය ප ශ  ඳයි ිරදශද නැ ැ.   වාශේමයි ශ් 

විපක්ෂශේ අය පත්. අපි ශම නවා ුන්දනත්, ශ් අය ප වැය ප ශක ්ඡමර 

ශ  ඳ වුණත් "ශ්ක ශ  ඳ නැ ැ" ිරය පන තක තමයි විපක්ෂශේ අය ප 

දිගි්ද දි ටම ිරය ප්දශ්ද.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මම ශ් අවසනාාශද 

බ්ඩකාරශවල, තකරට තළවලු ශ  වී්ද  ැනත් ය පමක් ිරය ප්දන 

කැමැතියි. බුනල්ල දිසන්රික්කය ප ිරය ප්දශ්ද තළවලු ශ  වී්ද ද්දනා 

ප්රශේ ය පක්. ලංකාවට අර්තාපල් වැි ශය ප්දම සපය ප්දශ්ද අශේ 

බුනල්ල දිසන්රික්කශය ප්ද. ලංකාවට වැි ශය ප්දම තළවලු 

සපය ප්දශ්දත් අශේ බුනල්ල දිසන්රික්කශය ප්ද . ඌව-පරණ ම, 

වැමේමක වාශේම  පුතශල්,  ාමේතල ස  බ්ඩකාරශවල ිරය පන 

ප්රශේ වල ශ  වි ජනතාවට ශල ට ප්ර නනය පක් තිශබනවා.   තමයි, 

කෘෂි රසාය පනික ්රවය ශන මැති  ැටලුව. කෘෂි රසාය පනික ශප ශ  ර 

නැතුව අ  ශේ පළාශත් ශ  වී්දට ශක ශ  මත් තළවලු ටික  ේදන 

බැ ැ, නරක් ශවනවා. ශ් කාලශේ දිගි්ද දි ටම වර්ෂාව.   නිසා 

අෙ තළවලු ිනල අධික ශලස ද ළ ගිිල්ද තිශබ්දශ්ද. ශ් කෘෂි 

රසාය පනික ප්ර නනය ප අශේ පළාතට ශල ට ප්ර නනය පක් ශවලා 

තිශබනවා. වී ශ  විතැනට  ා අශනක් ශ  විතැ්දවලට වකා 

තළවලු ශ  විතැශ්ද ශය පශෙන බුනල්ල දිසන්රික්කය ප වාශේ ප්රශේ වල 

ජීවත් ශවන තකරට තළවලු  ශ  වී්දට ශ්ක ශල ට ප්ර නනය පක් 

ශවලා තිශබනවා. අපි ණ්ඩ කව නිශය පෝජනය ප කරින්ද ණ්ඩ ක 

පක්ෂශේ ිරටි්දශ්ද. අශේ පළාශත් ිනනිසු්ද ශවු ශව්ද කාා 

කර්දන තමයි අපි පාර්මේශ්්දතුවට තවා තිශබ්දශ්ද.   නිසා අපි 

  අය ප ශවු ශව්ද කාා කර්දන ඕනෑ;   අය ප ශවු ශව්ද ශපනී 

ිරටි්දන ඕනෑ. 

අෙ වනශක ට වැමේමක ප්රශේ ශේ ශ  වී්ද ශල ට ප්ර නනය පකට 

මුහුණ ශෙනවා. ශක ්ශපෝසන  ශප ශ  ර ශය පුනවාම අල    

ශ  ඳට  ැශෙනවා. අල    ශකළි්ද ශවලා  ැුනණාට වැකක් 

නැ ැ;  ාරන ශක ට අල නැ ැ. තශ ම ප්ර නනය පක් රශ  අෙ 

තිශබනවා.   ශවු ශව්ද අපි කාා කර්දන ඕනෑ; ශපනී ිරටි්දන 

ඕනෑ.   නිසා තමයි මම අෙ පාර්මේශ්්දතුශදදී ශ් ස්බ්දයශය ප්ද 

කාා කර්දන ිරතුශද.  

සාර්ාක අය ප වැය පක් ශමවර අපට ලබා දී තිශබනවා. තමින්ද 

 ැම ක්ශෂේරය පක්ම ණවරණය ප කර තිශබනවා;  ැම ශකශනටටම 

සායාරණය ප දෂනට ශවලා තිශබනවා. රශ  පවතින ශක විඩ් 

වසං තය ප වැනි ප්ර නන මැෙ ශමවැනි අය ප වැය පක් දදිි පත් කරයි ිරය පා 

අපි කවුරුවත් ිලතුශද නැ ැ. ජනතාව බලාශප  ශර ත්තු ශන වුණු -

කවුරුවත් ිලතපු නැති- විධිශේ අය ප වැය පක් අශේ  රු බැිරල් 

රාජපක්ෂ මුෙල් තමතිතුමා දදිි පත් කර තිශබනවා. 

පසුගිය ප කාලශේ අපට ශල ට ප්ර නනය පක් තිබුණා. මට පාසල් 

ය පන වය පශසේ ෙරුශවෝ ශෙශෙශනක් ද්දනවා. මශේ ෙරුව්දටත්, 

මටත් ප්ර නනය පක් තිබුණා.   ප්ර නනය ප තමයි, ගුරුවරු්දශේ ස  

විුන ල්පතිවරු්දශේ ප්ර නනය ප.   ප්ර නනය ප තකවර විසඳයි ිරය පා                

ශ් රශ  කවුරුවත් ිලතුශද නැ ැ. ගුරුවරු්දශේ ස  

විුන ල්පතිවරු්දශේ ප්ර නනය පත් විසඳීම  ැන  රු මුෙල් 

අමාතයතුමාට සනතුතිව්දත ශවින්ද මම නි ව ශවනවා.  

ිරය පලු ශෙනාට සනතුතියි.  
 
එකල්හි නේලාව අ. වා. 5.00 වූනයන්, ක ුතුර අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලී. 
එතැන් සි  විවාදය 2021 නනොවැම්බර් 20 වන න නසුරාදා 

පවත්වනු ලැනේ. 
 

பி. ப. 5.00 ைணியொகிவிடசவ, அலுவல்கள் இமடநிறுத்தப்பட்டு 

விவொதம் ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

விவொதம், 2021 நவம்பர் 20, சனிக்கிழமை ைீளத் ததொடங்கும். 
 
It being 5.00 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned.  
Debate to be resumed on Saturday, 20th November, 2021.  

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු නජොන් න න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, "පාර්මේශ්්දතුව ෙැ්ද කල් 

තැිඳය ප ුතතුය ප" යි මා ශය පෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශයීයනනය  වාිමමුඛ කරන ලී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවසනාාශද ශය පෝජනාව,  රු  ාිනණී 

වශල්ශබ ක ම්දත්රීතුමා. 
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පා ල් විෂය මාලාව  වෘත්තීය මාර්නගෝපන ශයීය 
ඇුරළත් කිරීම 

ததொழில் வழிகொட்டல்கமளப் பொடசொமலப் 

பொடத்திட்டத்தில் சசொோ்த்தல்   
INCLUSION OF CAREER GUIDANCE IN SCHOOL CURRICULA 

 
[අ.භා. ස.ද2] 

 
ගු ගාමිණී වනල්නබොඩ මතතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வசலதபொட)  

(The Hon.GaminiWaleboda)  
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මට ශ් අවසනාාව ලබා 

ුන්දනාට ඔබතුිනය පට සනතුතියි. අෙ දින සභාව කල් තබන අවසනාාශද 

මා ප ත සඳ ්ද ශය පෝජනාව දදිි පත් කරනවා: 

"1943 වසශර්දී නිෙ සන අයයාපනය ප  ඳු්දවා දීමත් සමඟ අෙ වන විට 

වි නවවිෙයාල අයයාපනය ප ෙක්වා ශන ිනශල් අයයාපනය ප ලබා දීම රාජය 

ප්රතිපත්තිය පයි. විශ ේෂශය ප්දම පාසල් අයයාපනශේදී ෙරුව්ද මුහුණ ශෙන 

මුල්  ා ශෙවන කක ද් විභා  වන අ.ශප .ස. (සාමානය ශපළ) විභා ය පට 

ශ ෝ අ.ශප .ස. (තසසන ශපළ) විභා ය පට මුහුණ දීශම්ද පසුව ෙරුව්දට තම 

අනා ත මාර් ය ප  ශතෝරා  ැනීමට ිරුන ශද. 

තම අභිශය පෝ ය ප කක ද් විභා  සමත් ෙරුව්දට ශම්දම වි ාල ව ශය ප්ද 

කක ද් සමත්වීමට ශන  ැිර වූ ෙරුව්ද ෙ මුහුණ ශෙන  ැටලුවක් වී තිශබ්. 

විභා  ප්රතිලල සමඟ තම්දශේ අනා තය ප පිළිබඳව භීතිය පට ස  ණතතිය පට 

පත්වීමත්, නිවස තුළ පවා අව ය ස ාය ප ශන මැතිකශම්ද අවාසනාව්දත 

ශලස ෙරුව්ද ිරය ප දිවි  ානි කර  ්දනා අවසනාාව්ද සෑම වර්ෂය පකදීම 

වාර්තා ශද.  

ශ් ශ ේතුශව්ද ෙරුව්දට ිරය ප කක ද් විභා ය ප්දශේ ප්රතිලලය ප අු ව ිරය ප 

අනා තය ප  ැක සනවා  ැනීමට නි නචිත වැක පිළිශවළක් ්රිය පාත්මක කළ 

ුතතුව තිශබ්. තයි්ද රටට වකාත් ලලො උ මානව ස්පතක් නිර්මාණය ප කර 

 ැනීමට ෙ අවසනාාව ිලින ශද. 

  නිසා පාසල් ෙරුව්දශේ මූමේක කක ද් විභා ය ප්දට ප්රාම විෂය ප මාලා 

සඳ ා නව ශල ව ප්රවණතා අු ව සකසන කළ වෘත්තීය ප මාර්ශ ෝපශේ ය ප්ද 

තතුළත් කර ඔවු්ද   සඳ ා ශය ප මු ිරීමට අව ය වැක පිළිශවළක් සකසන 

කළ ුතතු ය පැයි මම ශ්  රු සභාවට ශය පෝජනා කරින." 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මා කැමැතියි, ශ් පිළිබඳව 

කාරණා කීපය පක් ශකශරිල ශ්  රු සභාශද අවයානය ප  ශය ප මු 

කරව්දන. අශේ ලංකාශද පාසල් පේයතිය ප තුළ සාමානයශය ප්ද 

පළමු වසරට ළමු්ද ලක්ෂ 3කට වැි  ප්රමාණය පක් තතුළත් ශවනවා. 

2ද1ද වර්ෂශේදී ළමු්ද 33ද,ස91ක් පළමු වසරට තතුළත් වුණා. 

2ද1ද වර්ෂශේදී පළමු වසරට තතුළත් ශව්ඡම ළමයි්ද තමයි 2ද2ද 

අශප ස සාමානය ශපළ විභා ය පට ශපනී ිරටිශේ.   ළමයි්ද 

සං්යාව 3දස,සදදයි. සාමානයශය ප්ද 1, 2, 3, 4, ස වසරවලදී ළමයි 

පාසල්  ැර ය ප්දශ්ද නැ ැ. සවන වසශර්ද පසු ද, ද, 8, 9, 1ද 

වසරවලදී තමයි ළමයි්ද පාසල්  ැර ය ප්දශ්ද. 2ද1ද දී පළමු 

වසරට තතුු  වුණු ළමයි්දශ ්ද ළමයි 32,ද2සශෙශනක් 2ද2ද 

වර්ෂශේ අශප ස සාමානය ශපළ විභා ය ප කශළේ නැ ැ.   අය ප 

පාසල්  ැර ශ  සන තිබුණා.   අය පශේ සං්යාව සැලිරල්ලට  ත් 

විට,   පිළිබඳ  ණනය ප ිරීමක් කර බැලුශව ත් සාමානයශය ප්ද 

වසරකට ළමයි 8,දදදක් පමණ පාසල්  ැර ය පනවා, මූලාසනාරූඪ 

 රු ම්දත්රීතුිනය පනි.  ශ් පිළිබඳව අපි අවයානය ප ශය ප මු කර්දන 

ඕනෑ. අශප ස සාමානය ශපළ විභා ය පවත් ශන කර වාර්ෂිකව 

පාසල්  ැර ය පන ප්රමාණය ප දතා වි ාලයි.  

A/L විභා ය ප කරනවා, ළමයි 2ස1,දදදක්.   අය පශ ්ද 

වි නවවිෙයාලවලට  ්දශ්ද 41,දදදයි. 33ද,දදදිර්ද 41,දදදක් 

වි නවවිෙයාලවලට  ත්තාම 29ද,දදදක් දතුරු වනවා. 29ද,දදද්ද 

3ද,දදදක් රාජය අං ශේ වෘත්තීය ප පාපමාලාවලට බඳවා  ත්තාම 

තව 2දද,දදදක් දතුරු ශවනවා. ශපෞේ මේක අං ය පට ස  විශේ  

අයයාපනය ප සඳ ා රට  ැර ය පන ප්රමාණය ප  ණනය ප කර දද,දදදක් 

අ ක කළත් තවත් ලක්ෂ 2ක් රට තුළ දතිි  වනවා, මූලාසනාරූඪ 

 රු ම්දත්රීතුිනය පනි. අප   අය ප පිළිබඳව අවයානය ප ශය ප මු කර්දන 

ඕනෑ නැේෙ  ශම්දන ශ් ශ ේතුව නිසා ෙරුව්දට ිරය ප කක ද් 

විභා ශේ ප්රතිලල අු ව ිරය ප අනා තය ප  ැක  සනවා  ැනීමට 

නි නචිත වැක පිළිශවළක් ්රිය පාත්මක ිරීම ශකශරිල මම ශ්  රු 

සභාශද අවයානය ප ශය ප මු කරවනවා.   විතරක් ශන ශවයි, තමින්ද 

රටට වකාත් ලලො උ මානව ස්පතක් නිර්මාණය ප කර  ැනීමටත් 

අවසනාාව ිලින වන බව ශන අු මානයි. 

  නිසා පාසල් ෙරුව්දශේ මූමේක කක ද් විභා වලට -අශප ස 

සාමානය ශපළ ස  අශප ස තසසන ශපළ විභා වලට- ප්රාම 

විෂය පමාලා සඳ ා නව ශල ව ප්රවණතා අු ව සකසන කළ වෘත්තීය ප 

මාර්ශ ෝපශේ න තතුළත් කර ඔවු්ද   සඳ ා ශය ප මු කරවීමට 

අව ය වැක පිළිශවළක් සකසන කළ ුතතු ය පැයි මම ශ්  රු සභාවට 

ශය පෝජනා කර ිරටිනවා.  සනතුතියි.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශය පෝජනාව සනිකර ිරීම,  රු වස්දත ය පාපාබ්ඩකාර 

ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  සක කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. ස.ද8] 

 

ගු ව න්ත යාපාබණ්ඩාර මතතා 
(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, කාශලෝචිත මාතෘකාවක් 

ය පටශත් වන ශය පෝජනාවක් තමයි  රු  ාිනණී වශල්ශබ ක 

ම්දත්රීතුමා අෙ ෙවශසේ සභාව කල් තබන අවසනාාශද ශය පෝජනාව 

ව ශය ප්ද දදිි පත් කර තිශබ්දශ්ද. මුමේ්දම, මම තතුමාශේ 

ශය පෝජනාව සනිකර කරනවා. ශමිලදී තතුමා ශය පෝජනා කර්දශ්ද, 

වි නවවිෙයාලවලට ප්රශද  වීමට ශන  ැිර වන; තසසන 

අයයාපනය පට,  ාසනත්රීය ප අයයාපනය පට ශය ප මු වීමට ශන  ැිර වන 

අතිබහුතර ෙරුව්ද පිි ස ශවු ශව්ද වැක පිළිශවළක් ණර්භ 

කර්දන ිරය පලායි.  

අයයාපන විශ ේෂඥය පට වන  රු ණමාර්ය ප සුිරල් ශප්රේමජය ප්දත 

රාජය තමතිතුමනි,   වාශේම ශ් අයයාපනය ප තුළි්ද ිඳිල ශව්ඡම 

වෘත්තීය පශදදිනිය පක වන  රු සීතා අරශෙශප ළ මැතිනිය පනි, දතා 

වැෙ ත් කාලීන ශය පෝජනාවක් තමයි ඔබ ශවත අෙ ශ් ශ නැවිත් 

තිශබ්දශ්ද. ඔබතුමාශේත්, ඔබතුිනය පශේත් රාජය අමාතය ධුර 

කාලය ප තුළ ශ් ශය පෝජනාව පිළිබඳ අති ය ප සැලිරල්ල ශය ප මු 

කර්දන ිරය පන ශ ෞරවණීය ප දල්ලීම මා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, අශප ස තසසන ශපළ 

විභා ය පට ශපනී ිරටින ෙරුව්දට අවුරුුන 3දකට ණස්දන කාලය පක් 

මුු ල්ශල් මම ද ැ්දවූවා. අප  මුවට ණ   ෙරුව්ද අති බහුතරය ප 

අති ්ද දතාම සුු තරය පක් තමයි වි නවවිෙයාලවලට ප්රශද  වීම 

සඳ ා අවසනාාව දිනා  ත්ශත්. ලංකාශද නීතිය ප පිළිබඳ අයයාපනය ප 

 ැෙෑීම සඳ ා වි නවවිෙයාලය පට පිවිශස්දශ්ද සාමානයශය ප්ද 

ළමයි්ද 4දදක වාශේ ප්රමාණය පක්. වවෙය විෙයාව  ත්ශත ත්, තම 

සං්යාව 9දදක් වාශේ ප්රමාණය පක්. නමුත් අපි ේදනවා ලක්ෂ 

තුනකට ණස්දන ළමු්ද පිි සක් අශප ස තසසන ශපළ විභා ය පට 

ප්රශද  වනවා ිරය පලා.   අති ්ද ිරය පය පට 1දක වාශේ පිි සකට 

තමයි වි නවවිෙයාල අයයාපනය ප සඳ ා අවසනාා ලැශබ්දශ්ද. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මා අ ්දශ්ද, අශේ රශ   ෙලා 

තිශබන -නිර්මාණය ප කරලා තිශබන- ශ් අයයාපන ක්රමය ප තුළ තිල 

දලක්ක කරා ය ප්දන පුු ව්ද ව්දශ්ද ිරය පය පට 1දක පිි සකට 

පමණක් ෙ; ශ් රශ  අයයාපන ක්රමය ප සෑදිය ප ුතතු ව්දශ්ද විභා  

සමත් වන ිරය පය පට 1ද ශවු ශව්ද පමණක්ෙ ිරය පලායි.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

විභා  අසමත් ශවනවා ිරය පලා අප ිරය ප්දශ්ද ශම කක්ෙ  කට 
පාක් ිරීමට ශන  ැිර වන, මතක තබා  ැනීමට අසීරු වන, තක 
තැනක දඳශ න ය ප් අයයය පන කටුතත්තක් කර්දන බැි  පිි සක් 

ිරය පා අපි   ෙරුව්දශ ්ද ිරය පය පට 9දක් ශෙනා ශනරපා  ි නවා, ශ් 
අයයාපන යාරාව තුළි්ද.  ැබැයි, විෂය ප කරුණු මතක තබා 
 ැනීමක් අව ය ශන වන නිර්මාණාත්මක  ති ලක්ෂණ සිලත 
ශවනසන ශේවල් ෙ තිශබනවා. ්රික    න තක මතක තබාශ න 
කර්දන පුු ව්දෙ  ව ක කර්මා්දතය ප මතක තබාශ න කර්දන 
පුු ව්දෙ    වාශේමයි ශ  කනැිනමේ දදිිරීශ් කර්මා්දතය පට 
අොළ  ෘ  නිර්මාණ ෂ්ල්පය පත්. මතක තබා  ැනීශම්ද, කට පාක් 
ිරීශම්ද තවැනි ක්ශෂේරවලට ය ප්දන පුු ව්දෙ   

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ශ් අයයාපනශේ නි් වළලු 

පුු ල් විය ප ුතතුයි. විශ ේෂශය ප්දම ශ් රටට ඕනෑ ශව්දශ්ද වෘත්තීය ප 
අයයාපනය පයි. තම නිසා  රු සීතා අරශෙශප ළ රාජය 
අමාතයතුිනය පනි, ශ් අයයාපනශේ තිශබන සා්ප්රොයික නි් වළලු 
ශවනසන කර්දන ිරය පා මා ඔබතුිනය පට ශය පෝජනා කරනවා.  

ශ් පවතින තත්ත්වය ප තුළ තවුනරටත් විශේ  වි නවවිෙයාලවලට 
අශේ ළමයි ය ප්දශ්ද තයි  අෙ තිශබන කාර්ිනක විෙයාල ජනප්රිය ප, 
ණකර්ෂණීය ප මයයසනාාන ශන ශවයි ිරය පා මම ිරය පනවා. තම නිසා 
ඔබතුිනය පට අපි ශය පෝජනා කරනවා,   ශකශරිලත් අවයානය ප ශය ප මු 
කර්දන ිරය පලා. ශ් පවතින ස්ප්රොය ප තුළ ිරුන ව්දශ්ද අපි අවුරුුන 

12ක් වීර්ය පය ප කරලා, අ්දතිශ්දී ිරය පය පට 1දක් පමණක් 
වි නවවිෙයාලය පට ය පවලා, ිරය පය පට 9දක් ශනරපා ෙමන තකයි. ශ්ක 
අපරායය පක්!  

 තම නිසා ශ් ශ ෞරවනීය ප සභාශදදී  මම ිරය පනවා, වෘත්තීය ප 
අයයාපනය ප විධිමත් කර්දන, තය ප විධිමත් කරලා ශ් රශ  
ෙරුව්දට ශ ෞරවනීය ප තත්ත්වය පක් ලබා ශේදන ිරය පලා. අශප ස 
තසසන ශපළ විභා ය ප අසමත් ශවනවා ිරය පන ශමෝක තර්කය ප දවත් 
කර්දන. අසමත් වීමක් නැ ැ. ශ් අයයාපනය ප තුළ අසමත් ශවලා 
තිශබ්දශ්ද ත  උශ් ක්රමශදෙය පයි. ද ත කී නිර්මාණයමේ ටසලතා 
අ ය ප්දශ්ද නැතිව අපි   ෙරුව්දට ිරය පනවා, "තෙ අසමත්" 

ිරය පලා . තම නිසා කරුණාකර වෘත්තීය ප අයයාපනය ප  ක්තිමත් 
කර්දන.   සඳ ා ඔබතුමාශේත්, ඔබතුිනය පශේත් ධුර කාලය ප තුළ 
වැෙ ත් පිය පවර කි නින්ද  ්දන. මම කන ාටුශව්ද වුණත් 
නැවත ිරය පනවා, වෘත්තීය ප අයයාපන ණය පතන තවමත් ණකර්ෂණීය ප 
නැති බව. මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මට කාලය ප ලබා 
ුන්දනාට ඔබතුිනය පට සනතුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු නිශරෝෂ්ද ශපශර්රා ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  සක 

කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. ස.1ද] 
 

ගු නිනරෝෂන් නපනර්රා මතතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, අෙ දින දදිි පත් කර තිශබන 

සභාව කල් තබන අවසනාාශද ශය පෝජනාව දතාම වැෙ ත් තකක් 

ිරය පලා මම ිලතනවා. ශම කෙ, ශ් රශ  තාරුණයය ප 

අයයාපනශය ප්ද ඔබ්බට ගිිලල්ලා ශම නවාෙ කර්දශ්ද ිරය පන 

ශල ට ප්ර නනය පක ද්දනවා.  

අපි ේදනවා, ශ් රශ  නිෙ සන අයයාපනය ප  ඳු්දවා දීලා අවුරුුන 

8දකට වැි  බව.   කාලශේ තිබුණු ශලෝකය ප ශන ශවයි අෙ 

තිශබ්දශ්ද. අෙ ශවනශක ට ශලෝකය ප සංකීර්ණ ශවලා  තාක්ෂණය ප 

අති්ද, ෙැු ම අති්ද දසනසර ට ගිිල්ද තිශබනවා.   නිසා අලුත් 

විධිය පට ශක ශ  මෙ  ශ් රට දසනසර ට ශ නිය ප්දශ්ද ිරය පලා අපට 

ිලත්දන ිරේය ශවලා තිශබනවා.  

අෙ ශවනශක ට ශ්රී ලංකා වෘත්තීය ප පුහුණු අධිකාි ය ප, ජාතික 

ශය ප වු්ද ශසේනාංකය ප, ජාතික තරුණ ශසේවා සභාව වැනි ණය පතන 

තිබුණාට, සම ර ශවලාවට තාරුණය  වාට ණකර්ෂණය ප ව්දශ්ද 

නැ ැ. අෙ  නිෙ සන අයයාපනය ප තුළි්ද වි නවවිෙයාලය පට ය ප්දශ්ද 

දතාම සුු  ප්රමාණය පක් ිරය පන තක අපි ේදනවා. තතශක ට අශනක් 

අය පට ශම නවාෙ කර්දශ්ද ිරය පලා වි ාල ප්ර නනය පක් තිශබනවා.   

තුළි්ද තමයි ශ් රශ  තරුණ අස නය ප පට්ද  ත්ශත්.    නිසා  

තමයි ශ් රශ  තාරුණය ශම නවාෙ කර්දශ්ද ිරය පලා 

දලක්කය පක් නැතිව ළත ශවින්ද දඳලා,   ශ  ල්ල්ද ෙරුණු 

මාර් වලට පිවිසුශ්ඩ.   නිසා අශේ තාරුණය නිවැරැදි මඟට 

ශ නිය ප්දශ්ද ශක ශ  මෙ ිරය පලා  ශ් අවසනාාශද දී අපට අලුති්ද 

ිලත්දන ශවනවා.  

ශවනත් රටවල න් ය ප්ිරිර වය පසන සීමාවක දඳලා - ශප ි  

කාලශේ දඳලා - career track තක  ො  ්දශ්ද ශක ශ  මෙ, 

වෘත්තීය ප සකසන කර්දශ්ද ශක ශ  මෙ ිරය පලා   ශ  ල්ල්දට 

වෘත්තීය ප මාර්ශ ෝපශේ  ශෙනවා. නමුත්, හුඟක් ශවලාවට අශේ 

රශ  පාසල් ළමයි්දට  ටමන මාර් ශේෙ ය ප්දන ඕනෑ, ටමන 

විෂය පය ප්දෙ  ොර්දන ඕනෑ ිරය පන තක ෙැන ්දන අවසනාාවක් 

නැ ැ.  කට    අය පට ෙැු මක් නැ ැ. හුඟක් ශවලාවට අපි ළඟටත් 

ය ප්ිරිර රක්ෂා දල්ලාශ න තන අය ප ද්දනවා.   ශ  ල්ල්ද 

තැනි්ද තැනි්ද අහුලාශ න තමයි අයයාපනය ප කරලා තිශබ්දශ්ද. 

ය ප් ය ප් පාපමාලා  ැෙෑරුවාට නිවැරදි වෘත්තිමය ප සංසනකෘතිය පකට 

  ශ  ල්ල්ද ශය ප මු ශවලා නැ ැ.   නිසා අපි අශේ 

අමාතයතුම්දලාශ ්ද දල්ලා ිරටිනවා, ශ්  ැන අලුති්ද ිලත්දන 

ිරය පලා. ශ් ශලෝකය පට සි ලන මාර්ශ ෝපශේ   ෙලා, අශේ 

අයයාපන පේයතිය පට career guidance officer ශකශනට 

ශය ප ෙවලා,   career guidance officer මින්ද ටකා කාලශේ 

පට්දම සෑම ෂ්ෂය ෂ්ෂයාවක්ම දලක්ක කරින්ද career guidance 

ශේදන ඕනෑ.   career guidance  දීලා ය ප්ිරිර ුනරකට ය පනශක ට 

  ෙරුව්දට  ක  ැළශපනවාෙ, තව ුනරටත්  කට අු  ත 

ශවනවාෙ, නැත්න්  ශක්ද බැ ැරව ය පනවාෙ ිරය පලා වසරක් 

පාසා සීමක්ෂණය පක් කර්දනට ඕනෑ. 

සෑම ෂ්ෂය ෂ්ෂයාවක්ම නිවැරැදි මාර් ශේ ය පැදශව ත් ශ් රට  

ීමට වකා දිුතණු කර ්දන පුු ව්ද. අශේ තරුණ-තරුණිය ප්ද ශ් 

රට අත ැර ය පනවා ශවු වට ඔවු්ද ශ් රට තුළ රඳවා  ැනීශම්ද 

ඔවු්දශ ්ද ණර්ිකකය පට ස  සමාජය පට වි ාල ොය පකත්වය පක් ලබා 

 ්දන පුු ව්ද. මම ිලතන විධිය පට අයයාපනය ප තමයි ශමය පට 

දලක්ක කර  ්දන ඕනෑ. අපි ෙ ක අටකට -  ිරය ප්දශ්ද අවුරුුන 

8දකට- දසනශසල්ලා කරපු නිෙ සන අයයාපන ක්රමය ප ශ  ඳයි.   

මූමේක පරමාර්ා තිය පාශ න ශ් ශලෝකය පට  ැළශපන අ්දෙමට  

ෙැ්ද තය ප ශවනසන කර්දන ඕනෑ.  

විශ ේෂශය ප්දම career guidance counsellorsලා  ර ා 

ලංකාශද තාරුණය  ැන සීමක්ෂණය පක් කරලා, ශම න 

ම ටශම්දෙ   ශ  ල්ල්දට වෘත්තීය ප පුහුණුව ලබා ශේදන ඕනෑ 

ිරය පන තක බල්දන ඕනෑ.   වාශේම ශලෝකය ප  ැන සීමක්ෂණය පක් 

කරලා, අශේ ණර්ිකක ප්රතිපත්තිය ප අු ව ටමන අං  ශකශරිලෙ ශ් 

ශ  ල්ල්ද දිි  ්දව්දන ඕනෑ ිරය පන තැනට අශේ අයයාපන ක්රමය ප 

career guidance තපශේ කවරු්ද  ර ා දදිි ය පට ය පා ුතතුයි.  

විශ ේෂශය ප්දම අපි ශ් පිළිබඳව ෙැි  අවයානය පක් ශය ප මු කළ ුතතු 

ශවනවා. ශම කෙ, අෙ වන විට තාරුණය වි ාල පීකනය පිර්ද 

ද්දශ්ද.   පීකනය ප තවත් ත ාට ගිශය ප ත් දදිි ශේ දී අිලතකර ලල 

විපාක තති ව්දනට දක තිශබනවා. දති ාසශේ තති වූ ලල විපාක 

අප ෙැක තිශබනවා.   නිසා තරුණ  පීකනය ප අවම කරලා,   

ශ  ල්ල්ද අශේ රශ  ණර්ිකකය පට, සමාජය ප කටුතතුවලට ොය පක 

කර ්දනා ශලස දල්ලා ිරටිින්ද, අෙ දදිි පත් කර තිශබන සභාව 

කල් තබන අවසනාාශද  ශය පෝජනාව අු මත කරින්ද මශේ කාාව 

අවස්ද කරනවා.  

995 996 

[ රු වස්දත ය පාපාබ්ඩකාර  ම තා] 
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ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මුජිබුර් රහුමා්ද ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  ප ක 

කාලය පක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. ස.1ස] 
 

ගු මුිතබුර් රහුමාන් මතතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සනතුතියි, මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි. විශ ේෂශය ප්දම අශේ 

පාර්මේශ්්දතු ම්දත්රී  ාිනණී වශල්ශබ ක මැතිතුමා විිර්ද සභාව 

කල් තබන අවසනාාශද දදිි පත් කරන ලෙ ශය පෝජනාව දීර්ඝ 

කාලීනව ශ් සමාජය ප තුළ සාක්ඡාා වන කාරණාවක්.   තමයි, 

අ.ශප .ස සාමානය ශපළ ස  අ.ශප .ස තසසන ශපළ විභා වමේ්ද 

අසමත් වන ෂ්ෂය ෂ්ෂයාව්දශේ අනා තය ප පිළිබඳව සෑම 

වකවාු වකම සාක්ඡාා වුණාය ප ිරය පන කාරණය ප. 

අශේ පසුගිය ප ණ්ඩ කව කාලශේ ිලටපු අයයාපන අමාතය අිරල 

විරාස කාි ය පවස් මැතිතුමා 'ිරය පලු ෙරුව්ද 13 වසර ෙක්වා 

අනිවාර්ශය ප්දම දශ ු ම ලැිඳය ප ුතතුයි' ිරය පන තක නීතිය පක් 

 ැටිය පට ශ නාවා.   ිරය ප්දශ්ද, වසර 13ක අයයාපනය ප ලැිඳය ප 

ුතතුයි ිරය පන තක. විශ ේෂශය ප්දම අශප ස සාමානය ශපළ විභා ශේ 

දී අසමත් ශවන ෂ්ෂයය ප්දශේ අනා තය ප  ැන ිලතලා, ඔවු්ද 

අනිවාර්ශය ප්දම දතිි  අවුරුුන 2ත් පාසශල් දශ න  ත ුතතුයි ිරය පන 

  තී්දුනව  ත්තා.  ඔවු්ද අශප ස සාමානය ශපළ විභා ය ප අසමත් 

වුණත්,  ඔවු්දට අශනටත් විෂය පය ප්ද තක්ක ස්බ්දය ශවලා 

තාක්ෂණ විෙයාලය පට ය ප්දන පුු ව්ද, තාක්ෂණය ප පැත්ශත්ද 

දසනසර ට ය ප්දන පුු ව්ද විෂය පය ප්ද  2දක් අපි ශතෝරා  ත්තා.   

විෂය ප්ද 2ද  තකතු කරලා අශප ස සාමානය ශපළ විභා ය ප අසමත් 

ශවන ෂ්ෂයය ප්දට තවත් විෂය ප්ද ශෙකක් තක්ක තාක්ෂණ විෂය ප 

 ොර්දන අවසනාාව ුන්දනා.    අු ව,  දදිි ශේ දී සනවය පං රැිරය පාවක් 

කර්දන ශ ෝ   තශ ම නැත්න්  තවැනි ක්ශෂේරය පිර්ද දදිි ය පට 

ය ප්දන පුු ව්ද  ැිරය පාවක් ලබා  ත  ැිර  විෂය පය ප්ද 2දක් අපි 

තකතු කරලා තිබුණා.  මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි,    අු ව 

ඔවු්ද විභා ය ප මේය පලා අවුරුුන ශෙකිර්ද පසනශසේ NVQ Level 3 

ස තිකය ප ලබා  ත්තාම,  ඊළඟට තාක්ෂණ විෙයාලය පට ය ප්දන 

පුු ව්ද. රශ  තිශබන අශනටත් තාක්ෂණ විෙයාලවලට ස්බ්දය 

ශවලා ි ේශලෝමා පාපමාලා  ොර්දන පුු ව්ද අවසනාාව තයි්ද 

සලසා ුන්දනා.    ය ප්දන පුු ව්ද මඟ අපි තො  ෙලා ුන්දනා.  

ශ් ශලෝකශේ තිශබන  අලුත් තත්ත්වය පත් තක්ක, ශ් 

ශලෝකශේ තිශබන අලුත් දිුතණුවත් තක්ක, තාක්ෂණය පත් තක්ක 

විභා   අසමත් ශවන ෂ්ෂයය ප්දට දදිි ය පට ය ප්දන පුු ව්ද 

සැකැසනමක් අයයාපන අමාතයාං ය ප තුළ පසුගිය ප කාලශේ දී 

ශ  කනැඟුවා. ෙැ්ද තිශබන  ැටලුව තමයි   තුළි්ද දසනසර ට 

ය පනවාෙ, නැේෙ ිරය පන තක. අපට ලැිඳලා තිශබන ශත රතුරු අු ව 

න් තම කටුතත්ත දසනසර ට ය ප්දශ්ද නැ ැ. මම ිලතන විධිය පට  

සුිරල් ශප්රේමජය ප්දත මැතිතුමා ේදනවා, -  

 

ගු (ඩවද) සීතා අරනලනපොළ මතත්මිය (නිපුණතා 

 ාංවර්ධාන, වෘත්තීය අධාාපන, පර්නේෂණ තා නව නිපැුතම් 
රාජ අමාතුරමිය)   
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சீதொ 

அரம்சபதபொல - திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததொழில் கல்வி, 

ஆரொய்ச்சி ைற்றும் புத்தொக்க இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola - State Minister 
of Skills Development, Vocational Education, Research and 
Innovation) 
 රු ම්දත්රීතුමනි, ිරසු්දට 13 වසරක අයයාපනය ප ලබා දීශ් 

කාර්ය පය ප දතාම  තසසන කාර්ය පය පක්. ශ් ශවනශක ට   ෂ්ෂය 

සං්යාව ශෙගුණය පක් කරලා ශ් වසශර් 11,දදදක් බඳවා ශ න 

තිශබනවා. ඔවු්දට අශේ වෘත්තීය ප පුහුණු ණය පතනවල ඍජු 

අයයය පන කටුතතු කර්දන අවසනාාව සලසා දීලා තිශබනවා.  ිරිරුන 

විධිය පකට අපි   කර්තවය නවත්වලා නැ ැ.  ක තවත් වැි  දිුතණු 

කරලා පවත්වා ශ න ය පනවා.  

 
ගු මුිතබුර් රහුමාන් මතතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
  ිරය ප්දශ්ද 13 වසරක අයයාපනය පත් තක්ක   කර්තවය 

දදිි ය පට ය පනවා  

 

ගු (ඩවද) සීතා අරනලනපොළ මතත්මිය 

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சீதொ 

அரம்சபதபொல) 

(The Hon. (Dr.) ( Mrs.) Seetha Arambepola) 
ඔද.  

 
ගු මුිතබුර් රහුමාන් මතතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශබ ශ  ම ශ  ඳයි,  රු රාජය තමතිතුිනය ප. අපට ඕනෑ ශවලා 

තිශබ්දශ්ද  ක තවත් දිුතණු වීශ් පැත්තකට තල්ලු කර්දනයි.  

 රු සුිරල් ශප්රේමජය ප්දත අමාතයතුමා ේදනවා, ීමට කමේු ත් 

තාක්ෂණ විෂය ප ිරය පලා විෂය පක්  ඳු්දවා ුන්දනා  ිරය පලා. අශප ස 

සාමානය ශපළ විභා ය ප අසමත් ශවලා කලා විෂය පය ප්ද කර්දන 

බැි  ෂ්ෂයය ප්දට තාක්ෂණ විෂය ප ිරය පලා විෂය පය පක් 2ද1සට කමේ්ද 

 ඳු්දවා ුන්දනා,  ඔබතුමාට  මතක තති. නමුත්  තිලදී අ්දතිමට  

වුශ්ඩ  අශනක් විෂය පය ප්ද කරන ෂ්ශෂයශය පෝත්  තවිල්ලා තාක්ෂණ 

විෂය ප කර්දන පට්ද  ත්ත තක.  අසමත් ශව්ඡම ළමු්දට තිශබන 

  විෂය ප යාරාවට අශනක් අය පත් තකතු වීශ් ප්රමාණය ප වැි  වුණා.  

මම ිලතන විධිය පට   ෂ්ෂය වැි වීමත් තක්කම   ක්රමය පත් 

අර්බුෙය පකට ලක් වුණා. නමුත්, ශ් ක්රමය ප පට්ද  ත් තක ශ  ඳයි.  

ශ්  ්රිය පාවමේශේ අ කපා ක තිශබනවා න්  වා සකසන කළ ුතතුයි.  

ශ් ක්රමය ප දතාම ශ  ඳ ශෙය පක්. තත්තටම ශ් රශ  ුනවා ෙරුව්දට 

තම්දශේ අනා තය ප, තම්දශේ වෘත්තීය ප  ො  ැනීශ්   ප්රාාිනක 

පිය පවරක්  ැටිය පට අපට ශ් ක්රමය ප ෙිර්දන පුු ව්ද.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, විශ ේෂශය ප්දම ශ් විෂය පය ප්ද 

2ද තුළ  ෘ  නිර්මාණ ෂ්ල්පය ප, motor mechanism, තතුු ව, 

කා්දතාව්දට  සනවය පං රැිරය පා පිළිබඳව ෙැු ම ලබා දීම  ව ශය ප්ද 

 ැම තකක්ම අකංගු ශවලා තිශබනවා. මම  රු තමතිතුමාශ ු ත්, 

 රු රාජය තමතිතුිනය පශ ු ත් දල්ලා ිරටිනවා,    ඳු්දවා දීපු 

තාක්ෂණ විෙයාල  ක්තිමත් කර්දන ිරය පලා.  වාශේ  අ කපා ක 

තිශබනවා න්   අ කපා ක  ො ශ න,  අ කම තරින්ද තක ප්රාශේයය ප 

ශල්ක් ශක  පාසය පක  තක පාසලක්වත් ශමම විෂය ප  ොර්දන 

පුු ව්ද  තාක්ෂණ පාසලක් ශලස ශ  කනැිනය ප ුතතුයි. ශම කෙ, 

අශේ කාලශේ තවැනි පාසල් අ කශව්ද තමයි ශ  කනැඟු ශ්ඩ. ශ් 

ිරය පලු විෂය පය ප්ද තිබුණු පාසල් තිබුශ්ඩ නැ ැ. තක පළාතක් 

 ත්ශත ත්, තක ප්රාශේයය ප ශල්ක් ශක  පාසය පක්  ත්ශත ත්, 

සාමානයශය ප්ද තක පාසලක් වාශේ තමයි තිබුශ්ඩ.    නිසා මම 

ිලතන විධිය පට  කට කරන දල්ලු් ප්රමාණය ප වැි  වුණා.   

වැි වීමත් තක්කම   දල්ලුමට අොළ සැපුතම කර  ්දන බැි  

වුණා.  

මම ඔබතුම්දලා ශෙප ළට විශ ේෂශය ප්ද මතක් කරනවා, තවත් 

යනාත්මක පැත්තට ශ් ්රිය පාොමය ප තල්ලු ිරීශම්ද දදිි  

අනා තශේදී වෘත්තීය ප ෙක්ෂතා පැත්ශත්ද දදිි ය පට ය පන ෂ්ෂයය ප්දට 

ශ් ප්රාාිනක අයයාපනය ප දතාම වැෙ ත් වන බව.  

ශබ ශ  ම සනතුතියි.  
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පාර්මේශ්්දතුව 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු සීතා අ රශෙශප ළ රාජය අමාතයතුිනය ප. ඔබතුිනය පට විනාි  

ප ක කාලය පක් තිශබනවා.  

[අ.භා. ස.21] 
 

ගු (ඩවද) සීතා අරනලනපොළ මතත්මිය (නිපුණතා 

 ාංවර්ධාන, වෘත්තීය අධාාපන, පර්නේෂණ තා නව නිපැුතම් 
රාජ අමාතුරමිය)   
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சீதொ 

அரம்சபதபொல - திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததொழில் கல்வி, 

ஆரொய்ச்சி ைற்றும் புத்தொக்க இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola - State Minister 
of Skills Development, Vocational Education, Research and 
Innovation) 
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, විනාි  ප ක කාලය පක් තුළදී 

ිරය පල්ල විසනතර කළ ශන  ැිර වුණත්, කතාබ ට ලක් වූ ශ් 

කාරණාවත්, කල් තැතිශ් විවාෙශය ප්ද මතු වූ මූමේක කරුණත් 

පිළිබඳව මා කාා කර්දන්.  

 රු  ාිනණී වශල්ශබ ක ම්දත්රීතුමා දදිි පත් කළ සභාව කල් 

තබන අවසනාාශද ශය පෝජනාශද මූමේක අරමුණ ව්දශ්ද, පළමු 
වසරට පාසලට තතුු  වන ෙරුව්දශේ අයයාපනය ප සාමානය  ශපළ, 
තසසන ශපළ ය පන කකද්වමේ්ද අවස්ද කර්දන ශන දී, තන් තම 
විභා වමේ්ද අසමත්ව ද ළට ය පන අවසනාාව අිලින වන ෙරුව්දට 
පවා තවත් දදිි ය පට කටුතතු කර ශ න ය ප්දන ස  ඔවු්දශේ 
අයයාපන කටුතතු ශවනත් මාන ඔසනශසේ කර ශ න ය ප්දන අව ය 
ප සුක් ස  කටුතතු සලසා ශේදන ිරය පන තකයි. වෘත්තීය ප 
අයයාපනය ප පිළිබඳව ව කීම ෙරන අමාතයාං ය ප විධිය පට තම 
ව කීශ් ශක ටසක් මටත් පැවශරන නිසා   පිළිබඳ අෙ සන 
ෙක්ව්දන මම කැමැතියි.  

 රු මුජිබුර් රහුමා්ද ම්දත්රීතුමා සඳ ්ද කළ ශේ  ැන මා 
මුමේ්දම සඳ ්ද කර්දන්.    ණර්භ කශළේ දතාම විෂ්ෂනට 
කර්තවයය පක්. තය ප ිරිරශසේත්ම අකාළ කර්දන ශ ෝ මඟ 
නවත්ව්දන අශේ බලාශප ශර ත්තුවක් නැ ැ.   පාපමාලාවලට 
බැ ශඳන ිරසු්ද ප්රමාණය ප  ෙැ්ද ශෙගුණය පක් බවට පත්ශවලා 
තිශබනවා.   ිරසු්දට දදිි ශේදී අශේ ණය පතන තුළි්ද NVQ Level 
4, Level 5 විධිය පට අොළ ක්රමශදෙශේ දදිි ය පට ය ප්දන අව ය 
සැලසු් අපි සකසන කර තිශබනවා වාශේම   සඳ ා අවසනාාවත් 
ලබා ශෙනවා. තිල ශවනසක් ිරීමටත් අශේ අෙ සක් තිශබනවා. 

තන්, ෙරුව්දට පාසල් කාලය ප තුළදීම NVQ Level 3 ලබා  ්දන 
පුු ව්දෙ ිරය පලා බලන තක.   නිසා ශ් ක්රමශදෙය ප නැවැත්වීශ් 
ිරිරුන ශය පෝජනාවක් නැ ැ.  

ඊට අමතරව මා සරලව තවත් අෙ සක් ෙක්ව්දන කැමැතියි. 
ශ් කාා කළ ශබ ශ ෝ ්රිය පාකාරක් අවුරුුන  ණනාවක් තිසනශසේ 
ිරේය ශව්ඡම ශේවල්. ඔබතුම්දලා ශය පෝජනා කර්දශ්ද අලුති්ද 
තක්විය ප ුතතු ය පැයි අෙ සන කරන ශේවල්. ශමය ප සරලව  ත්ශත ත්, 
සෑම ප්රාශේයය ප ශල්ක් ශක  පාසය පකම ප්රාශේයය ප ශල්ක්  ර ා, 
තශ ම නැත්න් වෘත්තීය ප පුහුණු ණය පතන  ා ස්බ්දය නිලයාි ්ද 

 ර ා පාසල් තුළ මාර්ශ ෝපශේ න ශසේවය ප ිරුන වුණත් තය ප 
ක්රමවත්ව ිරුන ව්දශ්ද නැ ැ, කාර්ය පක්ෂම නැ ැ, නිිර ප්රිනතිය පට ිරුන 
ව්දශ්ද නැ ැ ිරය පන තක තමයි ශමවැනි කාලය පක ශමවැනි 
විවාෙය පක් ශ් පාර්මේශ්්දතුවට දදිි පත් ිරීශම්ද ශත්රු් 
ය ප්දශ්ද. පසුගිය ප වසර තුළ අමාතයාං ය පක් විධිය පට ශ් කාරණය ප 
දතාම ශ  ඳි්ද ශත්රු්  ත් නිසා තය පට අව ය නව වැ ක 
පිළිශවළක් අපි සකසන කර තිශබනවා. පසුගිය ප වසරම ශක විඩ් 
වසං තය ප ශ ේතුශව්ද පාසල් වසා තිබූ නිසා,   වැක පිළිශවළ 
පාසල් තුළ ස්රිය පව ්රිය පාත්මක ිරීමට ශන  ැිර වුණත්,   සඳ ා 

වූ ්රිය පා මාර් ය පක්  ැටිය පට ශක විඩ් කාලය ප තුළදී අප ්වය  ා ෙෘ ය 
මායය  ර ා ිරය පලු ෙරුව්දට විවිය පාපමාලා පිළිබඳ 

මාර්ශ ෝපශේ නය ප ලබා  ්දන රූපවාිලනී තිරය ප ඔසනශසේ සතිශේ 
දින ප  පුරාම ඔවු්දට අව ය වැකසට ්ද ප්රමාරය ප කරින්ද, 
ඔවු්දට මාර්ශ ෝපශේ න ශසේවය ප ලබා ශේදන තත්සා  කළා. 
නමුත්, තතැනි්ද ත ාට ගිය පාම පාසල් පට්ද  ත් පසු පාසල් 
ම ටින්ද, ප්රාශේයය ප ශල්ක් ශක  පාස ම ටින්ද පාසල් තුළ 

විවිය වූ ෙැු වත් ිරීශ් ්රිය පා මාර්  තති ිරීමටත්, ශ් වෘත්තීය ප 
පුහුණු ණය පතන දතාම ණකර්ෂණීය ප  ා කාර්ය පක්ෂම සනාාන බවට 
පත් කර්දනත් ශ් අය ප වැය ප තුළි්ද ලබා ුන්දනා වූ   මූලය ශය පෙවී් 
භාවිත කරින්ද, තිශබන ණය පතන දතා කාර්ය පක්ෂම කර්දන, 
තිශබන පාපමාලා නවීකරණය ප කරින්ද නව කර්මා්දතවලට සුුනසු 
වන ණකාරය පට ශපෞේ මේක අං ය ප සමඟ තකතු වී ශපෞේ මේක 
අං ශේ රැිරය පා අවසනාාවලට සුුනසු ශලස පාපමාලා අලුත් 
කර්දනත්, පාපමාලා සකසන කර්දනත්,   සඳ ා අව ය නවීන 
තපකරණ ලබා දීමටත් කටුතතු සකසන කරින්ද ිරටිනවා. තත්තටම 

ෙැ්ද   ිරය පලු කටුතතු ණර්භ ශවලා තිශබනවා. ශබ ශ ෝ ෙරුව්ද 
-පාසල්  ැර ගිය ප ෙරුව්ද ස  අයයාපනය ප අවස්ද කළ ෙරුව්ද- 
ශපෞේ මේක අං ය ප තක්ක තකතු ශවලා    කර්මා්දත ාලා, තශ ම 
නැත්න් තම්දශේ වැක ිඳම, පුහුණු ිඳම බවට පත් කර  නිින්ද   
අයයය පන කටුතතු ණර්භ කර තිශබනවා. තමින්ද ඔවු්දශේ 
රැිරය පා අවසනාා සුරක්ෂිත කර්දනත් අපි බලාශප ශර ත්තු ශවනවා. 
ශම කෙ, රැිරය පා තිශබ්දශ්ද ටමන ක්ශෂේරශේෙ ිරය පා  ඳුනාශ න 
 වාට අව ය පාපමාලා තති කර්දනත්,   වාශේම ගුරුවරු්දශේ 
ෙැු ම ය පාවත්කාලීන කරින්ද ඔවු්ද ශ් නවීන තාක්ෂණය ප ඔසනශසේ 

දදිි ය පට ශ න ය ප්දනත්, ෙ තු්ද වසරක අ්්ඩක අයයාපන 
ක්රමශදෙය ප දදිි ය පට ශ න ය ප්දනත්, තාක්ෂණශදෙය ප  ොරන තසසන 
ශපළ ෙරුව්දට තසසන ශපළි්ද පසු වි නවවිෙයාල වර් අිලින වුණත්, 
  ලැබූ අවුරුුන ශෙකක තාක්ෂණශදෙ ෙැු ම ශය ප ොශ න ඔවු්දට 
NVQ ස තික පරය පක් ලබා ශේදනත්, තමින්ද ඔවු්දට   
ක්රමශදෙය ප දදිි ය පට ශ න ය ප්දන අව ය පාර  ො ශේදනත් අපි 
ූ ොන් ශවලා ද්දනවා.    සඳ ා අව ය ක්රමශදෙ සකසන කර 
ෙැනටමත් ්රිය පාත්මක ශවනවා. පාසල් ණර්භ කළ පසු පාසල් 
ම ටින්ද සාමානය ශපළ ෙක්වා ිරටින ෙරුව්දටත්, තසසන ශපළ 
ෙරුව්දටත්   අයයාපන කටුතතු අතරතුරම ශ් පිළිබඳ 

අවශබෝයය පක් ලබා ශේදන බලාශප ශර ත්තු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, තසසන ශපළ අසමත් ශ ෝ 
සාමානය ශපළ අසමත් ෙරුව්දට පමණක් ශන ශවයි, ිරය පලුශෙනාට 
අව ය මාර්ශ ෝපශේ  ලබා ශෙින්ද තම්ද කැමැති ක්ශෂේරය පක් 
ශතෝරා  ත  ැිර විධිය පට ශ් අයයාපන ක්රමශදෙය ප සකසන ශව්දන 
ඕනෑ. 

මම ිලතනවා,   සඳ ා අව ය ක්රමශදෙ ෙැනටමත් සුිරල් 
ශප්රේමජය ප්දත මැතිතුමාශේ අමාතයාං ය ප තුළි්ද සකසන කරින්ද 
තිශබන බව.   සඳ ා අව ය ක්රමශදෙත් තක්ක, ෙරුව්ද පාසල් 

කාලය ප තුළ   ප්රාාිනක අවශබෝයය ප ලබාශ න තතැනි්ද ත ාට 
ඔවු්දශේ ක්ශෂේරය ප ඔවු්දශේ අභිරුචිය ප පි දි ශතෝරා  ්දනත්, 
ඔවු්දශේ ෙක්ෂතාව මත ශතෝරා  ්දනත් අව ය සැකැසනම සකසන 
කර තිශබනවා. තය ප දදිි ශේදී ්රිය පාත්මක කර්දන ඔබ 
ිරය පලුශෙනාශේ ස ශය පෝ ය ප මම ප්රාර්ානා කරනවා. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු  ය පාෂා්ද නවන්දෙ ම්දත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  ශෙකක 

කාලය පක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. ස.2ද] 

 

ගු ගයාෂාන් නවනන්ද මතතා 
(ைொண்புைிகு கயொஷொன் நவனந்த)   

(The Hon. Gayashan Nawananda)  
මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, වෘත්තීය ප අයයාපනය ප 

ශවු ශව්ද කාා කර්දන මම විනාි  ප ක් දල්ලුවා. නමුත්, 

විනාි  ශෙකයි ලැශබ්දශ්ද.  

999 1000 
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 රු රාජය තමතිතුමනි, මම ශ් ශවලාශද ශ් කරුණ මතක් 

කරනවා. 2ද2දදී ශ් රශ  3දස,000ක් O/Level විභා ය පට ශපනී 

ිරට ද්ද ිරය පය පට ද3ක් සමත් වන අතර, ිරය පය පට 2දක් අසමත් 

ශවනවා. අසමත් වන   ිරය පය පට 2ද  ණනය ප කළාම 8ද,දදදක්.   

8ද,දදද්ද මා ෙැු වත් පි දි 3ස,දදදකට විතර  ැෙෑි ය ප  ැිර 

පාපමාලා ශ් රශ  තිශබනවා. දතිි  4ස,දදදට වෘත්තීය ප පුහුණුවක් 

ශ ෝ ලබා දීශ්  ැිරය පාවක් ෙැනට නැති බවත් ෙැන ්දන 

තිශබනවා. අශේ රජය ප තුළි්ද ශ් ශවලාශද කළ ුතත්ත තමයි, ශ් 

රශ  වෘත්තීය ප පුහුණුව ලබා දීශ්  ැිරය පාව වැි  ිරීම. ශ්ශක් 

තක් අ්දතය පක් තිශබනවා. අශේ රශ   ෘිලණිය ප්ද  ෘ  ශසේවිකාව්ද 

ව ශය ප්ද පිටරට ය පනවා. තත්තටම තතුිනය ප්දලාට අපි  රු කර්දන 

ඕනෑ. ශම කෙ, තතුිනය ප්දලා  ෘ  ශසේවය පට පිටරට  ගිිලල්ලා තමයි 

රටට ණොය පම ලබා ශ න ත්දශ්ද. අෙ රට පවති්දශ්ද ඔවු්ද මත. 

 ැබැයි, රුපිය පල් 8ද,දදදට, 1දද,දදදට රට ය ප්දශ්ද නැතිව, 

වෘත්තීය ප පුහුණුව ලත් අශේ රශ  තරුණය ප්ද ටික පිටරට ය පවලා 

රුපිය පල් ලක්ෂ 8ට, 1දට ්මය ප සපය පා ශ් රටට ණොය පම ශේනවා 

න් නරකෙ  තශ ම වුශණ ත්, ශ් රශ  ශක ලර් ිලඟය පට, ශ් 

රශ  ණය පබරට තත්තර ශේදන වාශේම ශ් රට ඔසවා තබ්දනත් 

ඔවු්දට  ැිර ශදවි.  

  වාශේම මම ශ් කාරණය පත් ිරය පනවා.  ැම ශකශනක්ම 

ශෙ සනතර ශකශනක් ශව්දනයි  ේදශ්ද. මම වවෙයවරශය පක්. ශ් 

රශ  ජනතාව අතර අෙ ස තිශබ්දශ්ද ශෙ සනතරම ශව්දන ඕනෑ, 

දංජිශ්දරුශවක්ම ශව්දන ඕනෑ ිරය පන තකයි. මට මතකයි, මා 

ේදනා පුේ ලය පටට වවෙයවරය පට ශව්දන -වවෙය විභා ය පට 

ය ප්දන- බැි  වුණා ිරය පලා ිනය පැුනණු බව. තවැනි අෙ සන නැති 

ශව්දන ඕනෑ. ඔබතුම්දලා ේදනවාෙ, සම ර දිුතණු රටවල වැි ම 

ණොය පම  ්දශ්ද වෘත්තිකය ප්ද බව     රටවල වැි ම ණොය පම 

 ්දශ්ද ශ්ස්ද බාසන. තශ ම රටක් බවට ශ් රට පත් වුණා න් 

ශක යිතර් ශ  ඳෙ  තශ ම රටක් බවට ශ් රට පත් ශව්දන 

ඕනෑ. Carpenter,  ශේ්ද  බාසන වාශේ වෘත්ති්ද  රශ  ද ළ 

පිළි ැනීමක් තිශබන වෘත්ති්ද ශව්දන ඕනෑ. ශෙ සනතරට, 

දංජිශ්දරුවාට විතරක් ශන ශවයි, ශ්ස්ද බාසනටත් ශබ්දසන 

තකිර්ද බැ ැලා ත්දන පුු ව්ද රටක් තති ශව්දන ඕනෑ. තතැනට 

ය ප්දන පුු ව්දකම අපට තිශබනවා.   සඳ ා අපි වෘත්තීය ප පුහුණු 

පාපමාලා ප්රමාණය ප වැි  කර්දන ඕනෑ.   වාශේම  ැශමෝම 

ිරය පනවා, “අසමත්, අසමත්, O/ Level අසමත්” ිරය පලා. රශ  

අසමත් ිරය පලා ිරිරම ශෙය පක් නැ ැ. මශේ ිනරය පට මට වකා ද ළ 

rank තකක්  අරශ න වවෙය පීපය පට ය පනවා. නමුත්, ඔහු O/ 

Level අසමත් ශවලා ිලටිශේ.  ැබැයි, ශෙවන වර O/ Level සමත් 

ශවනවා. තතශක ට ශ් රශ  O/ Level අසමත් ිරය පලුශෙනා 

වවෙයවරු ශව්දන බැි  අය පෙ  නැ ැ, පුු ව්ද. අ්දන  කයි අපි 

ශත්රු්  ්දන ඕනෑ.  රු රාජය තමතිතුිනය පනි, O/ Level අසමත් 

අය පට වෘත්තීය ප පුහුණුවක්  ශේදන ිරය පන තක ශන ශවයි, මශේ 

ශය පෝජනාව. අපි 8 වසශර්දී විතර වෘත්තීය ප පුහුණුව පට්ද  ්දන 

ඕනෑ. තතශක ට O/ Level අසමත් පිි සක් ිඳිල ශව්දශ්ද නැ ැ. 

වෘත්තිශය ප්ද සමත් අය ප   විධිය පට දදිි ශේදී ිඳිලශදවි. 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ශ් කාාව ිරය ප්දන මට 

තත්පර ති ක් ශේදන. ඊශේ මම අෙ සක් දදිි පත් කළා, ශ් රශ  

විනා ය පට ව ිරය ප්දන ඕනෑ රාජය ශසේවකය පශ්ද  ්ද ශ  රා කාපු 

ප්රමාණය ප  ැන. රශට්ද ිරය පය පට 8දක් විනා  වුශ්ඩ   නිසාය ප 

ිරය පලා පාර්මේශ්්දතුශද මම කාා කරේදි,  ක සම ර ජක මායය, 

සම ර social mediaවල වැරදි ශලස අර්ා කානය ප කරනවා, 

“රශ  රාජය ශසේවකය ප්දශ ්ද ිරය පය පට 8දක්” ිරය පලා. දති්ද 

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, මම  ක නැවතත් නිවැරදි 

කරනවා, රශ  රාජය ශසේවකය ප්ද රටට ස්පතක් ිරය පලා පට්ද  ත් 

කාාවයි ඊශේ තිබුශ්ඩ. අෙත් ිරය පනවා, රශ  රාජය ශසේවකය ප්ද 

රටට ස්පතක්.  ැබැයි, ශ  රක් කරපු රාජය ශසේවකශය පෝ රශ  

විනා ය පට මුල පිරුවා ිරය පලා. අවංකව, ොි ය ප ම ්දිරශය ප්ද වැක 

කරන රාජය ශසේවකය ප්ද ශ් රශ  ද්දනවා. මම ශ් කාා 

කර්දශ්ද   රාජය ශසේවකය ප්ද ශවු ශව්ද. ඔවු්ද ශවු ශව්ද 

ශපනී ද්දන මම ූ ොන්. රාජය ශසේවශේ ද්දන ශ  රු්දශේ 

තැපැල් ා්දෙය ප මට තපා. මම ණශද තැපැල් ා්දෙ  ්දන 

ශන ශවයි. මම ණශද රට ශ  කනඟ්දනයි. මට පාර්මේශ්්දතුශද 

ිලටිය පත් කමක් නැ ැ, නැතත් කමක් නැ ැ. මම ණශද රට  ේදන. 

මම ණශය පත් පාර්මේශ්්දතු ත්දන කරන ශේ පාලනය පක් 

ශන ශවයි ශ්ක ිරය පලා මම  ිරය පනවා.  ැබැයි,  ක ජනතාව 

තීරණය ප කරයි ිරය පන තකත් මතක් කරින්ද මශේ කාාව නතර 

කරනවා.  

ශබ ශ  ම සනතුතියි. 

 

[අ.භා. ස.29] 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු සුිරල් ශප්රේමජය ප්දත රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාි  

ප ක කාලය පක් තිශබනවා. 
 
ගු (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මතතා (අධාාපන 
ප්රති ාං නකරණ, විවෘත විශයීයනවවිදාල තා ු ර නා අධාාපන 
ප්රවර්ධාන රාජ අමාතුරමා)  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிசரைஜயந்த - கல்விச் 

சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் 

ததொமலக்கல்வி சைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ  රු ම්දත්රීතුිනය පනි, ශමය ප කාලීන මාතෘකාවක්. 

 ැබැයි, ශ්  ැන පැ ැදිමේ කරනවා න්, මට පැය පකවත් කාාවක් 

අව යයි. නමුත්, අෙ තතර් ශවලාවක් නැ ැ. අයයාපන වැය ප 

යර්ෂය ප ය පටශත් ශ් ස්බ්දයශය ප්ද අපි වැි ුනරටත් කරුණු 

ෙක්ව්දන ූ ොන්.  

නිෙ සන අයයාපනය ප ණර්භ ශව්ඡම 194ස ිරට ශ් ෙක්වා 

අයයාපන ක්ශෂේරය ප තුළ ප්රබල ප්රතිසංසනකරණය පක් ිරුන වුශ්ඩ නැ ැ. 

සී.කබ්මේද.කබ්මේද ක්දන්ද ර මැතිතුමා 194සදී නිෙ සන අයයාපන 

පනත ශ නාවා. තො නිෙ සන අයයාපන පනත ශ න  ශ්දී ප්රයාන 

අරමුණ වුශ්ඩ, පළමුශවනි ශ්ේණිශේ ිරට වි නවවිෙයාලශේ ප්රාම 

තපාධිය ප ෙක්වා  ාසනතු ශ වීමිර්ද ශත රව අයයාපනය ප ලබාදීමත්, 

පාසශල් ප්දති කාමරය ප තුළ ද ැ්දවීමට අොළ ව්දනා වූ 

තපකරණ ස  අශනටත්  වා සඳ ා රජශය ප්ද විය පේ ෙැීමත්ය ප.  

ශ් කාරණය පත් තක්ක මයය විෙයාල ස2ක් තති කරලා,   වටා 

clusters තති කරලා ශප ටරු  ෙලා, දවැනි ශ්ේණිශේ ිරට 13වැනි 

ශ්ේණිය ප ෙක්වා ිරං ල මායය, ෙිනළ මායය, දං්රීිර මායය ිරය පන 

ිරය පලු මායය තක්ක ශ් අයයාපනය ප දදිි ය පට ශ නිය ප්දනත් 

වෘත්තීය ප පුහුණුවත් දතා වැෙ ත් වුණා. අයයාපනශේ ප්රයාන 

කරුණු 3ක් වන ෙැු ම, ටසලතා, ණකල්ප ිරය පන ශ් තුශන්ද 

ෙැු ම අශේ රශ  දතා විෂ්ෂනටයි. දති ාසශේ දඳලාම තශ මයි.   

 ැන  ැටලුවක් නැ ැ. අෙත්  ක තශ මයි.  ැබැයි, ටසලතා 

පිළිබඳව තමයි ප්ර නනය ප තිශබ්දශ්ද.   නිසා තමයි skills 

development සඳ ා ශවනම රාජය අමාතයාං ය පටත්  ෙලා 

තිශබ්දශ්ද,   පැත්තට වැි  අවයානය පක් ශය ප මු කර්දන.  

අති රු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරණය පට දදිි පත්වීමටත් 

ප්රාම ස්පත්ොය පකය ප්ද 2දදකට ණස්දන සං්යාවක් ශය ප ොශ න, 

ිරය පලු ක්ශෂේර ණවරණය ප ශවන විධිය පට අවුරුුන ශෙක මාරක් 

තිසනශසේ සීමක්ෂණ කරලා ශත රතුරු අරශ න, පසුගිය ප වාර්තා 

කීපය පක් ශ් පාර්මේශ්්දතුශද සකසන කරලා, වි ්ද වර  වා 

පි යලනය ප කරලා, අයයාපන ප්රතිසංසනකරණ පිළිබඳව ප්රතිපත්ති 

රාමුවක් සකසන කළා.   නිසා තමයි මානව ස්පත් සංවර්යනය ප 

ිරය පන තක, තක අමාතයාං ය පකට ශ නැල්ලා  ක වෘත්තීය ප 
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පාර්මේශ්්දතුව 

අයයාපනය ප, innovations ස  විෙයාව තක රාජය 

අමාතයාං ය පකටත්, ප්රතිසංසනකරණ ස  ුනරසනා අයයාපනය ප තවත් 

රාජය අමාතයාං ය පකටත්, ළමා  ා කා්දතා කටුතතු තක්ක 

primary education තවත් රාජය අමාතයාං ය පකටත්, ෙ ් 

අයයාපනය ප ස  බුේය  ාසනය ප තවත් රාජය අමාතයාං ය පකටත් 

විධිය පට තමයි ශව්ද කරලා තිශබ්දශ්ද. මානව ස්පත් 

සංවර්යනය ප ිරය පන තක,  තක කැිඳන  අමාතයාං ය පක් ය පටශත් 

රාජය අමාතයාං  4ක්  ෙලා සැලසු් කරලා තිශබ්දශ්ද  

kindergarten දඳලා,   ිරය ප්දශ්ද ූරර්ව ළම අවධිශේ ිරට 13 

ෙක්වා සාමානය අයයාපනය ප ප්රතිසංසනකරණය ප ිරීමට. ඊළඟට,  රු 

නිශරෝෂ්ද ශපශර්රා ම්දත්රීතුමනි, ඔබතුමා මතක් කරපු ණකාරය පට 

වෘත්තීය ප පුහුණුව ස  innovations පැත්තත් තක්ක  ක ස්බ්දය 

ශවනවා, ද ශ්ේණිශේ ිරට ද ළට ය පන career guidance තක්ක. 

 ක විධිමත් ණකාරය පට ිරේය ශවනවා.  

ඊළඟට, තසසන අයයාපනය ප වි නවවිෙයාල ම ටින්ද ශවනම 

ප්රතිසංසනකරණය පක් ය පනවා.   නිසා ශ් ිරය පල්ල තකට අරශ න 

තමයි අයයාපන ප්රතිසංසනකරණ ශය පෝජනාව කරලා තිශබ්දශ්ද. ශ් 

සඳ ා ජනතාවශේ අෙ සන අපි ලබා  ත්තා. ශය පෝජනා 2,4දදක් 

ණවා.  ක අු ව  ැුනවා, Analysis of Educational Reforms: 

Proposals Submitted on the Digital Platform. ෙැ්ද ශ් ිරය පල්ල 

අරශ න ජාතික අයයාපන ශක ිනසමට අපි ශය ප මු කරලා 

තිශබනවා. තමගි්ද අවසාන ප්රතිපත්තිය ප සකසන කරනවා. මම 

බලාශප ශර ත්තු වුණා  ක පාර්මේශ්්දතුවටත් ශේ්දන. ශම කෙ, 

ශ් අයයාපන ප්රතිපත්තිය ප වි ්ද වර ශවනසන ශව්දන බැ ැ. ණ්ඩ ක 

පක්ෂ ස  විපක්ෂ ිරය පලු ශෙනාශේ ස ශය පෝ ශය ප්ද ශ්ක දදිි පත් 

කශළ ත් ශ  ඳයි. සාමානයශය ප්ද අවුරුුන ශෙක තුනිර්ද ශමවැනි 

ප්රතිසංසනකරණය පක් කර්දන බැ ැ. විෂය ප මාලා සංවර්යනය පට පවා 

අවුරුුන 8ක circle තකක් ය පනවා.   නිසා අපට  දිිරය පක් නැ ැ.   

නිසා ක්රමාු ලලව ශ් වැක පිළිශවළ ිරේය විය ප ුතතුයි. ෙැනටත් 

ශ්ශක් ය ප් ය ප් ශක ටසන ස්බ්දයශය ප්ද ෙැු ම ලබාදීම සඳ ා  

විුන ල්පතිවරු්දට, ගුරුවරු්දට, අයයාපන ක්ශෂේරශේ අය පට 

වැකසට ්ද ණර්භ ශවලා තිශබනවා. තවුනරටත් තන අෙ සන ලබා 

 ්දනවා.   අු ව ශ් කටුතතු සැලසු් කරනවා.  ශ්ශක් වැෙ ත්ම 

ශේ තමයි, Human Development Index තකක් අශේ රශ  තවම 

 ෙලා නැති තක. මානව ස්පත් ෙර් කය පක් අපට නැ ැ. ෙැ්ද   

කටුතතු ශකශර්වි. තතශක ට අපට පුු ව්ද අව ය වවෙයවරු 

සං්යාව ශක ්ඡමර ෙ, දංජිශ්දරුශවෝ ශක ්ඡමර ෙ, ක්කරුශවෝ 

ශක ්ඡමර ෙ ිරය පලා   සෑම මානව ස්පතකම අව යතාව  ඳුනා 

 ්දන. අ්දන  කට  ැළශපන ණකාරය පට ශ් කටුතතු කශළ ත් 

අතර dropouts ත්දශ්ද නැ ැ. Career guidance  පට්ද  ්දනවා 

දවැනි ශ්ේණිශේ දඳලා ශේදන. 9වැනි ශ්ේණිය ප ශවනශක ට, 

කනිෂනප, ේවිතීයික අයයාපනය ප අවස්ද ශවන ශක ට ය ප් ණකාරය පක 

තක්ශසේරුවකට ලක් ශවනවා.   තක්ශසේරුශව්ද පසනශසේ ෙරුවාටත්, 

ශෙමදපිය ප්දටත්, ගුරුවරු්දටත් ශෙන තපශෙසන අු ව තී්දුන කළ 

 ැිරයි, ටමන දිසාවට ෙ ය ප්දශ්ද ිරය පන කාරණය ප. ශමයි්ද 

ශක ශ ේවත් curtail  කර්දශ්ද නැ ැ. වෘත්තීය ප අයයාපනය ප අශේ 

රශ  කර්දශ්ද සාමානය ශපළ තු්ද පාරක් විතර අසමත් වුණාම. 

තතශක ට ශ් ිරය පල්ල   ෙරුවාට තපා ශවලා. අවුරුුන 1ස්ද 

විභා ය පට ශපනී ද්දනවා න්, අවුරුුන 1ද,1ද,18 ශවලා, සාමානය 

ශපළත් අසමත් ශවලා, තතැනි්ද ත ාට වෘත්තීය ප පුහුණුවත් තපා 

ශවලා තිශබ්දශ්ද.   තත්ත්වය පට ය ප්දශ්ද නැතිව අපි ශ් කටුතතු  

කර්දන ඕනෑ. අපි ෙැ්ද  රටවල්  ණනාවක අයයාපන ක්රමශදෙ  

පිළිබඳව අයයය පනය ප කරලා තමයි ශ් තත්ත්වය පට තවිල්ලා 

තිශබ්දශ්ද.  රු මිල්දෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ කාලශේ බ්දුනල 

ගුණවර්යන මැතිතුමා තාක්ෂණ විෂය ප යාරාව  ඳු්දවා ුන්දනා. 

බල්දන, ශක යිතර් සාර්ාකත්වය පක්  ශක් තිශබනවා ෙ ිරය පලා  

තෟන වාශේ තාක්ෂණික විෙයා ාර 2දදක් රට පුරා  ැුනවා. ෙැ්ද 

ජාතික පාසල් 1,දදද අලුත් වයාපෘතිය ප ය පටශත් සෑම ප්රාශේයය ප 

ශල්ක් ශක  පාසය පකටම ජාතික පාසල් 3ක් ලබා ශේදනත්,   

වටා ශප ටරු  ේදනත්, පාසල් 3,දදදක් ේවිතීයික ම ටමට ශ න 

ත්දනත්, ශ් ිරය පල්ල දදිි  වසර 3 තුළදී ්රිය පාත්මක ිරීමට 

අව ය සැලසු්  ෙලා,   මාර්  ිරතිය පමක්  ෙලා   අු ව අපි 

කටුතතු කරශ න ය පනවා. ශ් අයයාපන ප්රතිසංසනකරණය ප දතාම 

ප්රබල අභිශය පෝ ය පක්.   සඳ ා ශබ ශ ෝ ශෙශනටශේ ස ශය පෝ ය ප 

අපට අව ය ශවනවා. ශම කෙ, තිශබන ණකාරය ප ශවනසන 

කරනශක ට තමයි  ැම තිසනශසේම ප්රතිශරෝයය පක් ත්දශ්ද. අපි  ක 

සමනය ප කර  ්දන ඕනෑ. ක්රමාු ලලව ය පන වැක පිළිශවළක් තුළ 

විභා  බර අ ක කරින්ද, ටසලතාව වැි  කරන ශක ට ඔබතුමා මතු 

කරපු කාරණය ප සාක්ෂාත් කර  ්දන පුු ව්ද. Outline තක  ැන 

විතරයි මම ිරදශද. Detailsවලට ය ප්දන ෙැ්ද ශවලාවක් නැ ැ.   

ශවු ශව්ද  ශ් රජය ප කැප වී කටුතු කරනවා ිරය පන කාරණය පත් 

සඳ ්ද කරනවා. අයයාපන වැය ප යර්ෂය ප පිළිබඳ විවාෙශේදී අපි ශ් 

කාරණය ප පුු ල්ව පැ ැදිමේ කරලා ශේදන බලා ශප ශර ත්තු 

ශවනවා ිරය පින්ද මශේ  කාාව අවස්ද කරනවා.   

 
 

එකල්හි නේලාව අ. වා. 5.30 වූනයන් මූලා නාරූඪ ගු 
මන්ත්රීුරමිය විසින් ප්රශයීයනනය නනොවිම ා පාර්ලිනම්න්ුරව කල් තබන ලී. 

පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, 2021 ඔක්නතෝබර් 21වන දින  වා 
 ම්මතිය අනුව, 2021 නනොවැම්බර්  20වන න නසුරාදා පූ. වා. 9.30 
වන නතක් කල් ගිනේය.  

 

அப்தபொழுது. பி. ப. 5.30 ைணியொகிவிடசவ ைொண்புைிகு 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைசலசய 

பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர்.  

அதன்படி பொரொளுைன்றம், அதனது 2021 ஒக்சரொபர் 21ஆம் 

திகதிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2021 நவம்பர் 20, சனிக்கிழமை                

மு. ப. 9.30 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.  
 

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

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Saturday, 
20th November, 2021, pursuant to the Resolution of Parliament of 21st 
October, 2021. 
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[ රු (ණමාර්ය ප) සුිරල් ශප්රේමජය ප්දත ම තා] 



 

 
 
 
 

 ැ.ුත. 
 

ශමම වාර්තාශද අවසාන මු්රණය ප සඳ ා සනවකීය ප කාාවල නිවැරදි කළ ුතතු තැ්ද ෙක්වු  ි ිර ම්දත්රී්ද ින්ද පිටපතක් ශ න 
 නිවැරදි කළ ුතතු ණකාරය ප තිල පැ ැදිමේව ලටණු ශක ට, පිටපත ලැති ශෙසතිය පක් ශන දක්මවා  

තැන් ාඩ් සංසනකාරක ශවත ලැශබන ශසේ තවිය ප ුතතුය ප. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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තැන් ාඩ් වාර්තා  
නකොළල 5, නපොල්නතේන්නගොඩ, කිුළපන පාර, අාංක 163 දරන  නාානනයහි ිළහිිය 
රජනේ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුරනේ ිළහිිය රජනේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයනයන්  

මිල ී ගත තැක. 
 

නමම තැන් ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  
බාගත තැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்சஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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