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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිගම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ෙුණ මහින්ද යාපා අගේවර්ධාන මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் பி.ப 1.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සන්ගේශය 
சனொதிபதியிடைிருந்து வந்த தசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
தபொதுசனப் பொதுகொப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත දික්ශවන සන්ශේ   අතිගන් ජනශධිපතිතුමශශගන් මශ 

ශවත ලිබී තිශෙනවශ. 

නිගේදන 
அறிவிப்புகள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 විවාදවල ගුණාත්මකභාවය සහ මන්ත්රීවුණන්ගේ 
හැසිරීම වැඩිදියුු කිරීම සඳහා ගය ජනා 

விவொதங்களின் தரத்மதயும் உறுப்பினர்களின் 

நடத்மதமயயும் மைம்படுத்துவதற்கொன 

முன்தைொழிவுகள் 
PROPOSALS TO IMPROVE QUALITY OF DEBATES AND 

CONDUCT OF MEMBERS   
 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Prime Minister, Hon. Leader of the Opposition, 
Hon. Leader of the House, Chief Whips of both the 
Government  and the Opposition, Hon. Ministers and 
Hon. Members of Parliament, first, let me wish you all a 
happy, healthy and a productive New Year!  

As you all know, last year was a very challenging and 
a stressful year for all of us. The House was not spared 
from the COVID-19 disruption that engulfed the whole 
world. Despite that, we managed to conduct Sessions on 
matters of importance to the country and pass the Budget 
for 2022, keeping in line with our responsibilities.  

I would like to place on record my heartfelt 
appreciation and thanks to all the Members of Parliament, 
all the staff led by the Secretary-General of Parliament, 
Sergeant-at-Arms, security forces, health authorities and 
all others who made smooth functioning of Parliament 
possible during those times. 

The year 2022 marks a new beginning and I feel it is 
appropriate for this House to also make note of it and 
change some of the things for its betterment.  

Once you cross the Bar of the House, you all are 
considered as Hon. Members of Parliament. That 
honourable title demands that you speak and behave 
accordingly, in a respectable manner, which in turn 
reflect upon the House. That is how I learnt when I 
entered Parliament. When I first spoke in Parliament, it 
was after weeks of preparation, reading in the Library and 
watching and listening to speakers such as the late Hon. 
Gamini Dissanayake, the Hon. Ranasinghe Premadasa, 
the Hon. Lalith Athulath Mudali et cetera. As new 
Members, we wanted to give the best impression of 
ourselves to the House because it would have been a 
great shame to do otherwise. But today, a very few Hon. 
Members prepare for their speeches in advance, use the 
Library or speak facts. According to the information 
furnished by the Library, only 330 books had been 
borrowed by Hon. Members during the year 2021 and 
122 of those had been under the title “fiction”. Ninety 
four of the borrowed books had been on political science 
and 27 on sociology. 

Only 11 books on economics, five books on science, 
four books on law, three books on technology, one book 
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on education and one book on Sinhala literature had been 
borrowed by Hon. Members.  

For a House of 225 Members, this is embarrassing. 
This lack of preparation and knowledge on subject 
matters have led to insults, lies and false allegations with 
unparliamentary language being part of the speeches and 
most of the speeches and statements being made to gain 
political mileage rather than guiding the State. This 
finally escalates to shameful, unparliamentary conduct.  

As the Speaker, it is my responsibility to conduct the 
House productively and to ensure the rights of all Hon. 
Members. The House, its Standing Orders and other 
procedures are designed to facilitate that, taking for 
granted that its Members will conduct themselves 
honourably.  

All Hon. Members must understand that upholding the 
dignity of this institution is the most sacred duty of all of 
us. If people lose faith in this House, that means that they 
lose faith in democracy. The repercussions of that will be 
grave for all political parties and citizens of this country. I 
urge all of you to understand that and have national 
interest and the interests of all you represent at heart in all 
matters, putting aside petty political drama inside the 
House. People of this country are facing grave difficulties 
and they expect both the Government and the Opposition 
Members to act responsibly like statesmen and 
stateswomen.  

I earnestly request all of you to help me rebuild the 
image of this institution and discuss with me how we can 
achieve that. I expect both Chief Whips especially to act 
more responsibly and guide their respective sides.  

I have drafted the following proposals to improve the 
quality of the debates and the conduct of Hon. Members, 
and are for discussion and adoption: 

 An Independent Research Analysis Office 
especially tasked with giving the Hon. Members 
an independent view on the Budget and 
performances.  

 Discussions and presentations by sector experts on 
topics such as economics, technology, 
management, leadership, sociology and any other 
related topic which any Hon. Member can request 
to be held during evenings after Parliamentary 
Sittings conclude. 

 Language and education facilities for Hon. 
Members who wish to master different languages 
or pursue education. 

I invite all the Hon.Members to put forward any 
improvements or corrections to these proposals and to 
propose better ones to ensure better functioning of the 
honourable Parliament.  

Thank you very much.  
 

ෙුණ රනිල් වික්රමසිහහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Hon. Speaker, I agree with what you said regarding 

better functioning of the House and the need to improve 

the standards because we are going through the worst 
crisis we have faced in the last few decades and it is also 
essential that Parliament gains and maintains the respect 
of the people. Your proposal especially in regard to 
having a separate Office for looking at the economy and 
for its assessment is good, but we must also have an 
assurance that the Ministry of Finance and the Central 
Bank would make the statistics available to us.  

Then, documents relating to other matters, which the 
Government have, should also be tabled. For instance, 
recently we found that the Agreement with the New 
Fortress Energy had not been tabled and we have to get it 
through courts. If that is done, I would go a bit further and 
suggest a Code of Conduct which, from time to time, the 
Party Leaders could see who is maintaining and who is 
not. So, if we all can agree on a Code of Conduct and to 
have all these issued discussed with the Hon. Members 
when they are raised, I would go along with it. I only 
have to make those comments. I do not think the Party 
Leaders would disagree on having a Code of Conduct and 
ensuring that it is followed. Then, privately, you can talk 
to the Hon. Members who do not follow it.   

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you.  
 
ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Lakshman Kiriella? 
 
ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, පශර්ලිශේන්තුශේ විදගත්කම 

ඔෙතුමශශහ කථශශවන් ඔෙතුමශ පිහිදිලිව ශපන්වූවශ. හිෙියි, මම 

එක ශද ක් කි න්න ඕනෑ. විශ ේෂශ න්ම ශේ රශට් උච්චතම 

අර්බුද  තිබුණු කශලශේදී අශප් පශර්ලිශේන්තුව වසශ දිමුවශ. නමුත්, 

අපි දිනපතශ රැස් වි  යුතුව තිබුණශ. ශදවිනි ශලෝක යුේධ  පිවිති 

කශලශේ බ්රිතශනය පශර්ලිශේන්තුවට ශෙෝේෙ දිේමශම ටට අ්ලලු 

ඉඩශේ තිබුණු ප්ලලිශේ පශර්ලිශේන්තුව රැස් වුණශ; පශර්ලිශේන්තුව 

විහුශේ නිහි. නමුත් අශප් රශට් ඉතිහශසශේ නිදහරීන් පසුව 

උච්චතම අර්බුද  තිබුණු අවස්ථශශේදී අශප් පශර්ලිශේන්තුව සති 

හ කට විහුවශ. ඒක හරිද කි ලශයි අපි අහන්ශන්. 

 
ෙුණ දිගන්ෂ ් ගුණවර්ධාන මහතා (අධායාපන අමාතය සහ 
පාර්ලිගම්න්තුගේ සභානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்)  

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

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඔෙතුමශ විරීන් දින් කරන ලද ප්රකශ   

මම අග  කරනවශ. එහි සඳහන් කන්ණු ගින රජශේ අවධශන  

53 54 
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ශ ොමු කරනවශ. ආණ්ඩු පක්ෂ  ඒ ගින සශකච්ඡශ කරනවශ. එහි 

සඳහන් කන්ණු අනුව ඔෙතුමශ එක්ක විඩ කිමමට අපි ෙිඳී 

රීටිනවශ. ඔෙතුමශශහ ප්රකශ   අපි  ි  අග  කරනවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, පශර්ලිශේන්තුශේ ශගෞරව  හශ 

පශර්ලිශේන්තු සේප්රදශ  න් අනුගමන  කිමමට දක්වන උනන්ුවව 

ඔෙතුමශ සඳහන් කළ පරිදි ක්රමශනුූලල ශසෝදශ පශුවවකට ලක් 

ශවලශ තිශෙනවශ.  

එක්ශකෝ ඒ සේප්රදශ  න් කශශලෝිතත ශනොවනවශ ඇති. එශසේ 

නේ, ඒවශ කශශලෝිතත කර ගිනීමට අව ය නේ අපි සශකච්ඡශ  

ශකොට  ේ  ේ ශවනස්කේ රීුව කළ යුතුයි. අපට දරදඬු ශවන්න 

ෙිහි. එවිනි ශවනස්කේ රීුව වි  යුතුයි. ශමොකද, ශලෝක  

ඉස්සරහට  නවශ. අවුන්ුව 75ක් පිරැණි අශප්  ේ  ේ සේප්රදශ  න් 

හශ මති එශසේම පශවිච්ිත කළ යුතුද, නිේද කි න කශරණ  අද 

දිනශේ අලුත් පරේපරශව සශකච්ඡශවට ලක් කරමින් රීටිනවශ. 

නමුත් පශර්ලිශේන්තුශේ ප්රධශන වගීමම වන වයවස්ථශම  ෙල , 

මූලයම  ෙල  ඉු  කිමම සහ පශර්ලිශේන්තුව ඒ ශවනුශවන් කරන 

මඟ ශපන්වීම සේෙන්ධශ න් අප ශදපශර් ්ව ටම වගීමමක් 

තිශෙනවශ. ටශේත් අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ඒ ෙව ප්රකශ  කළශ. 

රශට් ජනතශවශහ නිශ ෝජිත න් හිටි ට ඉු  කළ යුතු 

කශර් භශර  ඉු  කරන්න කි ශ එතුමශ ශගෞරවශන්විත 

පශර්ලිශේන්තුශේ ශදපශර් ්වශේ රී ලු මන්ත්රීවන්න්ශගන් 

ආ ශචන ක් කළශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඔෙතුමශ අද ශමම ප්රකශ   කිමම 

ඉතශම විදගත්. මම කිරීවක් කි න්න  න්ශන් නිහි, මශ මිත්ර ගන් 

ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල මිතිතුමශ කි ු ශද ට. ගන් 

කථශනශ කතුමනි, පශර්ලිශේන්තුශේ ආණ්ඩුවයි, විපක්ෂ යි 

ඔෙතුමශශහ සභශපතිත්වශ න් ගි  අවුන්ේශේ රැස් වී තමයි ජනවශරි 

මශසශේ 12විනි දශ දක්වශ පශර්ලිශේන්තුව ක්ල තෙනු ලිබුශේ. එ  

රහසක් ශනොශවයි. එ  තමයි සතය . පශර්ලිශේන්තුශේ සශමශනය 

සේප්රදශ  අනුව දීර්තතම නිවශඩුව පිමිශණන්ශන් අ  වි  

විවශදශ න් පසුවයි. එ , සේප්රදශ  . ඒ අනුව අපි එකඟතශවකට 

පිමිණි ශ, 'අපි  ි  රැස් ශවන්ශන් ජනවශරි මශසශේ 12 විනිදශ' 

කි ලශ.  

ජනශධිපතිතුමශට පශර්ලිශේන්තුව ඇමතීමට තිශෙන සුවිශ ේෂ 

වගීමම 2022 වසර සඳහශ පශර්ලිශේන්තුව හමුශේ ඉු  කිමමට 

එතුමශ 18විනි දශ, එනේ ටශේ දිනශේ පශර්ලිශේන්තුව රැස් ශකොට  

ආණ්ඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ශේ ගන් සභශවට ඉදිරිපත් කළශ. 

ඉතින් අපි ඒවශ ගින විරැදි අර්ථ නිරූපණ දීමට උත්සශහ දිරි  යුතු 

නිහි. ශනොශ කුත් ෙශධක පසු කරශගනයි ගංගශවක් ගලශ 

ෙරීන්ශන්. ගංගශවට ගලශ ෙහින්න එපශ කි ලශ කිේවශට හරි න්ශන් 

නිහි. ඒ වශශහ තත්ත්ව කින් තමයි ශලෝකශේ ශේ අර්බුද  ගමන් 

කරන්ශන්. මශ හිත මිත්ර හිටු අ්ශමශතයතුමශත් ඒ ෙව පිි ගන්නවශ 
ඇති. ශලෝකශේ කිරී රටක් මුහුණ ශනොශදන භ ශනක තත්ත්ව ක් 

කරශ අපි ගමන් කරනවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, අපි ශදපශර් ්ව ම පශර්ලිශේන්තුශේ 

ශගෞරව  ආරක්ෂශ ශකොට, ඔෙතුමශට ලෙශ දි  හිකි සහශ ෝග  

ලෙශ ශදමින් ජනතශ ෙලශශපොශරොත්තු ඉෂ්ට කිමශේ ක්රි ශවලි ට 

කිප වී රීටින ෙව ආණ්ඩු පක්ෂ  ශවනුශවන් මම ප්රකශ  කරන්න 

කිමිතියි.  

 
ෙුණ චමින්ද වි ගේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගන් කථශනශ කතුමනි,  පශර්ලිශේන්තුශේ වශර අවසශන වීමත් 

එක්ක අපි භශර දී තිශෙන වශිතක පිි තුන් අශප්ක්ෂිත ප්ර ්න ඇතුුව 

කශරක සභශ ගණනශවක් අවලංගු ශවන ෙව අපි දන්නවශ.  ප්ර ්න 

ලෙශ ශදන මන්ත්රීවන්න් හිටි ට අපි ට ට ශපර පශර්ලිශේන්තුශේ 

සෑම වශර අවසශන කිමමකදීම, අශප් ඉතිරි වුණු ප්ර ්න ටික අලුතින් 

පටන් ගන්නශ ටළඟ වශර ට දශන්න කි ලශ ඉ්ලලමින් අශප් ශකටි 

අත්සන සහ දින  සහිතව ලිඛිතව ඉ්ලලීමක් කරනවශ. නමුත්, 

ශමවර ඒක භශර ගත්ශත් නිහි. කලින් එවිනි ප්ර ්න ක් ඇති 

ශවච්ච නිසශ තමයි අපි එම ලිඛිත ඉ්ලලීම ගිහින් භශර ුවන්ශන්, ගන් 

කථශනශ කතුමනි.  නි ්ිතත ශේලශවට ශනොශවයි, ටට කලින් අපි 

ඉ්ලලීේ භශර ුවන්නු අවස්ථශත් තිශෙනවශ. නමුත් ශමවර Table 

Office එකට භශර ශදන්න හදනශකොට අශපන් එ   භශර ගත්ශත් 

නිහි. ඔවුන් අපට උපශදස් ුවන්නශ, 18වන දශ 10.00ට තමයි භශර 

ගන්ශන් කි ලශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, ජනශධිපතිවර ශ ආණ්ඩුශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  ඉදිරිපත් කිමශමන් පසුව ශේ පශර්ලිශේන්තුශේ 

සශමශනයශ න් රීුව වන සෑම ක්රි ශදශම ක්ම රීුව ශවනවශ කි න 

කශරණ  තමයි කිේශේ.  

එශහම ශවන්න ුුවවන්. ඒක හරි. අපට එ  ශත්ශරනවශ. ගන් 

කථශනශ කතුමනි, නමුත් ප්ර ්න  ශේකයි. ඒක එශහම ශවනවශ 

නේ අශනක් කශරණශ රීුවශවන්නත් ෙිහි ශන්. මම 

පශර්ලිශේන්තුශේ තවත් ආ තන කට භශර ුවන් ලිපි ක් මශ ළඟ 

දින් තිශෙනවශ. එම ආ තන  ඒ ශවලශශේම ඒක භශර ගත්තශ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඒ ආ තන  මශහ ලිපි  භශර ගන්නත්, 

අපි ප්ර ්න භශර ශදන Table Office එක ශේක භශර ශනොගිනීමත් 

අතර  ේ කිරී ෙරපතළ ප්ර ්න ක් තිශෙන ෙව ශපශනනවශ. 

ඔෙතුමශ දින් කරු ප්රකශ   අනුවයි මම ශේ කශරණ  කි න්ශන්. 

පශර්ලිශේන්තුව ශේ පශලනීකරණ  කරන්න ශදන්න එපශ, ගන් 

කථශනශ කතුමනි. එශහම වුශණොත්, ආණ්ඩු මශන්ශවනශකොට 

ශවනස්වීේ සඳහශ කටයුතු කිමම හරිම අප්රසන්න ශේවි.  

 අපට පශර්ලිශේන්තුශේ නිලධශරින් පිි ෙඳව ශලොකු 

ගන්ත්ව ක් තිශෙනවශ. ශමොකද, ඔවුන් මධයස්ථව ඉඳශගන, රී ලු 

මන්ත්රීවන්න්ශහ ප්ර ්න, ජනතශවශහ ප්ර ්න, පශර්ලිශේන්තුශේ කථශ 
කරන්න ඉඩ සලසශ දීලශ, ඒවශ විසඳන්න සහශ ෝග   ශදන්න 

ඕනෑ  කි න අදහරීන් කටයුතු කරන නිලධශරින් පිරිසක් හිටි ට 

තමයි අපි දික්ශක්. නමුත්, ශේ ශවලශශේ ඒක වුශණ් නිහි, ගන් 

කථශනශ කතුමනි. ශමතින ඉතශම ෙරපතළ අසශධශරණ ක්                

රීේධ ශවනවශ. අපි දන්ශන් නිහි, ඉදිරිශේදී අශප් ප්ර ්න 

පශර්ලිශේන්තුශේ නයශ  පත්ර ට ඇතුළත් කරයිද, ඒවශ  භශර ගනීවිද 

කි ලශ. ශමොකද, ජනශධිපතිතුමශත් කිේවශ, විශේචන  කරන්න, 

කථශ කරන්න අවස්ථශව ශදනවශ කි ලශ. මූලශසනශේ කථශවට 

පරිෙශහිරව රීේධ වුණු කශරණ ක් පිි ෙඳවයි මම මතක් කශළේ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඔෙතුමශශහ අවධශන  ශ ොමු කරලශ අපට 

ජනතශවශහ ප්ර ්න නිරී ශවලශවට අහන්න අව ය විඩ පිි ශවළ 

හදලශ ශදන්න. ශමොකද, සමහර බි  ගින්වීේ, ඒ වශශහම 

ශේ පශලනීකරණ  වීේ ශවන්න  න ෙව අපි දකිනවශ. ඒ නිසශ 

තමයි ක්ල ති ශ ශේ පිි ෙඳව ඔෙතුමශට දිනුේ ශදන්ශන්. එශහම 

රීේධ ශවන්න ශදන්න එපශ, ගන් කථශනශ කතුමනි. 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි, මම ඒ පිි ෙඳව ශසො ශ ෙලන්නේ, 

ශමොකක්ද රීුවශවලශ තිශෙන්ශන් කි ලශ.   

 
ෙුණ බුේධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගන් කථශනශ කතුමනි, අලුත් සභශවශර  ආරේභ වන 

ශවලශශේදී තව කශරණ ක් ශකශරහි මම ඔෙතුමශශහ අවධශන  
ශ ොමු කරවන්න කිමිතියි. ඔෙතුමශත් දන්නවශ, ඔෙතුමශත් එක්ක 
එකට පශර්ලිශේන්තුවට ආු නීතිඥ චන්ද්රකුමශර විශගගුණවර්ධන 
මිතිතුමශ ප්රමු   තවත් මන්ත්රීවන් වි ශල පිරිසකශහ අභශව න් 
සේෙන්ධ ශ න් පශර්ලිශේන්තුශේ ශ ෝක ප්රකශ  ශ ෝජනශ 
අරශගන නිති ෙව. ඒ වශශහම, පසු ශපළ මන්ත්රීවන්න්ශහ ෙලවත් 

අයිතිවශරීකමක් වන, "ශපෞේගලික මන්ත්රී ශ ෝජනශ" - Private 
Members' Motions - ශේ පශර්ලිශේන්තුව රැස් වුණු පසුගි  අවුන්ුව 
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පශර්ලිශේන්තුව 

 එකහමශරටම අරශගන නිහි. මහජන ශපත්සේ පිි ෙඳ කශරක 
සභශව, උපශේ ක කශරක සභශ  ේ මට්ටමකට ක්රි ශත්මක 
ශවනවශ. ඒ වශශහම තමයි, ආංශික අධික්ෂණ කශරක සභශත්. 
ඔෙතුමශ ට ට කලින් ප්රකශ  ක් කළශ, ආංශික අීකක්ෂණ කශරක 
සභශ සඳහශ වන පත් කිමේ ඉදිරි දිනවලදී කරනවශ කි ලශ. 

හිෙියි, ඒක රීුව වුශණ්ත් නිහි. පශර්ලිශේන්තු ක්රි ශදශම  
ප්රජශතන්ත්රවශදී ශලස  ක්තිමත්ව රීුවවන්න නේ ආංශික අීකක්ෂණ 
කශරක සභශ ක්රි ශත්මක කිමමත්, ඒ වශශහම ශපෞේගලික මන්ත්රී 
ශ ෝජනශවලට තිනක් දීමත් රීුව වන්න ඕනෑ. ඒ නිසශ, කන්ණශකර 
මි  ගි  මන්ත්රීවන්න්  පිි ෙඳ ශ ෝක ප්රකශ  ශ ෝජනශ ටික ගන්න, 
ගන් කථශනශ කතුමනි. අපි දික්කශ, ටශේ වි ශල පිරිසක් ගිලරි ට 
ඇවි්ලලශ හිටි ශ. ගිලරි  විවෘත කරන්න ුුවවන් කි න එක ගින 
ටශේ දිනශේ සංඥශවක් දීලශ තිශෙනවශ. ඒ සංඥශව තුළ මහජන 
ගිලරි   ේ ප්රමශණ කට විවෘත කරන්න. මි  ගි  මන්ත්රීවන්න්ශහ 

ඥශතීන්ට එන්න කි ලශ දවස් කිහිප ක් අරශගන හරි අපි ඒ 
මන්ත්රීවන්න් ශවනුශවන් ශ ෝක ප්රකශ  ශ ෝජනශ අරශගන ඒ 
කටයුතු අවසන් කරමු. ඒ සඳහශ කඩිනමින් ක්රි ශමශර්ග ගන්න 
කි ලශ මම ඔෙතුමශශගන් ඉ්ලලශ රීටිනවශ.   

 
ෙුණ ගහේෂා විතානගේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගන් කථශනශ කතුමනි,  ගන් චමින්ද විශගරීරි මන්ත්රීතුමශ 

සඳහන් කළ කශරණ  ගින මම  නිවත කි න්න  න්ශන් නිහි. 

ඒ ගිටලුව මටත් ඒ විධි ටම ෙලපෑවශ. මට තවත් කශරණ ක් 

තිශෙනවශ කි න්න. ශේක කි න්න පසු ගි  දවස්වල 

පශර්ලිශේන්තුශේ රැස්වීේ තිබුශණ් නිහි. පශර්ලිශේන්තුශේ මහ 

ශ්ලකේතුමශශහ අවධශන ට ශේ කශරණ  ශ ොමු ශවන්න ඕනෑ. 

පශර්ලිශේන්තුශේ කෑම සඳහශ මහශ වි ශල වි දමක්  නවශ, ආහශර 

සිපයීශේදී ශලොකු වංචශවක් රීුව ශවනවශ කි ලශ ඉරිදශ "ලංකශදීප" 

ුවත් පශත් මු්ල පිු ශේ පළ ශවලශ තිබුණශ. ඒ කශරණ  හරිම 

අශ ෝභනයි. එවිනි ුවතක් පළ වුණශම පශර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවන්න් 

වන අපි ගින තමයි  ගශේ මිනිස්සු විරදි විධි ට හිතන්ශන්. ගන් 

කථශනශ කතුමනි, මම ඔෙතුමශශගන් ශේ ඉ්ලලීම කරනවශ.  ශේ 

රශට් මිනිසුන්ට කන්න - ශෙොන්න නිතිව රීටින ශවලශවක ශමවිනි 

ුවත් පළ වුණශම  මිනිසුන් පශර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවන්න්ට ගහන්න 

කුව ග්ල අරශගන එන්න ුුවවන්. එහි සතය අසතයතශව 

ශහො න්නත්, එශහම වංචශවක් රීුව ශවලශ තිශෙනවශ නේ ඒ ගින 

පමක්ෂණ ක් කරන්නත් කටයුතු කරන්න. රශට් අශනකුත් 

ආ තන ගින පමක්ෂණ කරන ආ තනශේත් ශහොරකේ කරන අ  

ඉන්නවශ නේ, ඒක ඔෙතුමශටත් ශහොඳ නිහි; අපටත් ශහොඳ නිහි. 

ඒක නිසශ ඒ ගින අනිවශර් ශ න්ම පමක්ෂණ ක් කරන්න. ඒ 

වශශහම මම ඔෙතුමශශගන් ඉ්ලලීමක් කරනවශ, පශර්ලිශේන්තු 

ශභෝජනශගශරශේ කෑම සඳහශ ඔ  කි න ආකශරශේ වි දමක් 

ශවනවශ නේ ශේ ශවලශශේ රශට් පවතින තත්ත්ව  අවශෙෝධ ට 

අරශගන  ේකිරී ශවනසක් කිමමට  කටයුතු කරන්න කි ලශ. 

 
II 

කථානායකතුමාගේ සහතිකය 
சபொநொயகரது சொன்றுமர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්්රික සමශජවශදී ජනරජශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථශශේ 79 වයවස්ථශව ප්රකශරව, 2021 ශදසිේෙර් 10 වන දින 

මවිරීන් “විසර්ජන” නමිති පනත් ශකු ේප ශතහි සහතික  

සටහන් කරන ලද ෙව දන්වනු කිමිත්ශතමි. 

III 
 

සභාපති නාමාවලිය 

தவிசொளர் குழொம் 
CHAIRMAN'S PANEL 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 140 ප්රකශරව, නවවිනි 
පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි සභශවශරශේ ශසේව  කිමම පිණිස මතු 
සඳහන් පශර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවර න් සභශපති නශමශවලි ට ඇතුළත් 
කිමමට මවිරීන් නේ කර තිශෙන ෙව පශර්ලිශේන්තුවට දන්වනු 
කිමිත්ශතමි.  

  ගන්  ශන්ත ෙණ්ඩශර මහතශ 

  ගන් ශේලු කුමශර් මහතශ 

  ගන් ම න්ත දිසශනශ ක මහතශ 

  ගන් හර්ෂණ රශජකන්ණශ මහතශ 

  ගන් ශරෝහිණි කුමශරි විශගරත්න මහත්මි  

  ගන් ශහේෂශ විතශනශහ මහතශ 

  ගන් සංජීව එදිරිමශන්න මහතශ 

  ගන් ශකෝකිලශ ගුණවර්ධන මහත්මි  

  ගන් ශප්රේේනශත් . . ශදොලවත්ත මහතශ 

  ගන් වසන්ත  ශපශෙණ්ඩශර මහතශ 

  ගන් අජිත් රශජපක්ෂ මහතශ 

  ගන් ෂශණක්කි න් රශජුත්තිරන් රශසමශණික්කේ මහතශ 

  ගන් වීරසුමන වීරරීංහ මහතශ 

  ගන් (ආචශර් ) සුශර්න් රශතවන් මහතශ 

  ගන් (ආචශර් ) හරිනි අමරසූරි  ශමශනවි  
 

 

විෙණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්්රික සමශජවශදී ජනරජශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථශශේ 154()) වයවස්ථශව ප්රකශරව - 

 201) මුද්ල වර්ෂ  සඳහශ විගණකශධිපතිවර ශශහ වශර්තශශේ 
නවවිනි කශණ්ඩශේ XIX ශකොටස;  

 2017 මුද්ල වර්ෂ  සඳහශ විගණකශධිපතිවර ශශහ වශර්තශශේ 
නවවිනි කශණ්ඩශේ XXIII ශකොටස;  

 2019 මුද්ල වර්ෂ  සඳහශ විගණකශධිපතිවර ශශහ වශර්තශශේ 
ශදවිනි කශණ්ඩශේ XXVIII ශකොටස සහ නවවිනි 
කශණ්ඩශේ XXI ශකොටස; සහ 

 2020 මුද්ල වර්ෂ  සඳහශ විගණකශධිපතිවර ශශහ වශර්තශශේ 
ශදවිනි කශණ්ඩශේ VI හශ VII ශකොටස්, ශතවිනි කශණ්ඩශේ  
IV හශ V ශකොටස් සහ නවවිනි කශණ්ඩශේ I ශකොටස මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, “එීම වශර්තශ මුද්රණ  කළ යුතු ” යි 

මම  ශ ෝජනශ කරමි.  
 

ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

වාර්තා මුද්රණය ක  යුතුයි  නිගය ෙ කරන ලී. 
அறிக்மக  அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 
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[ගන් බුේධික පතිරණ මහතශ] 



2022  ජනවශරි  19 

ලිපි ගල්ඛනාදිය පිළිෙැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 2020 වර්ෂ  සඳහශ ශ්රී ලංකශ යුේධ හමුදශශේ කශර්  සශධන වශර්තශව; සහ 

 2020 වර්ෂ  සඳහශ ශ්රී ලංකශ නශවික හමුදශශේ වශර්ෂික කශර්  සශධන 

වශර්තශව.- [අ්ශමශතය, ආර්ිකක ප්රතිපත්ති හශ සිලසුේ ක්රි ශත්මක කිමශේ 
අමශතය, බුේධ ශසන, ආගමික හශ සංසක්ෘතික කටයුතු අමශතය සහ 
නශගරික සංවර්ධන හශ නිවශස අමශතයතුමශ ශවනුවට ගන් දිශන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතශ]  

 
සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිගය ෙ කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

1978 අංක 1) දරන වි ්වවිදයශල පනශත් 21 වගන්ති  සහ 1 9 වගන්ති  

සමඟ කි වි  යුතු 27(1) වගන්ති   ටශත් වි ්වවිදයශල ප්රතිපශදන 

ශකොමිෂන් සභශශේ නිර්ශේ   මත, ශ්රී ලංකශශේ ශ්රී ජ වර්ධනුර 

වි ්වවිදයශලශේ මශනව  ශස්ත්ර හශ සමශජ විදයශ ඨයේශේ අධය න අං  

සේෙන්ධශ න් උසස් අධයශපන, තශක්ෂණ සහ නශවෝත්පශදන 

අමශතයවර ශ විරීන් සශදන ලුවව, 2020 ශපෙරවශරි 27 දිනිති අංක 

21)4/5  දරන අති විශ ේෂ ගිසට් පත්රශේ පළ කරන ලද නි ම .- [ගන් 

දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතශ]  

 
සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිගය ෙ කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

2020 වර්ෂ  සඳහශ සමෘේධි සංවර්ධන ශදපශර්තශේන්තුශේ කශර්  සශධන 

වශර්තශව.- [මුද්ල අමශතයතුමශ ශවනුවට ගන් දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතශ]  
 
සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිගය ෙ කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

2020 වර්ෂ  සඳහශ ්ශට   හශ පශස්ල රීඩශ  ටිතල පහසුකේ ප්රවර්ධන 

රශජය අමශතයශං ශේ වශර්ෂික කශර්  සශධන වශර්තශව.- [තන්ණ හශ රීඩශ 

අමශතය, සංවර්ධන සේෙන්ීකකරණ සහ අීකක්ෂණ අමශතය සහ ඩිජිට්ල 

තශක්ෂණ හශ වයවසශ  සංවර්ධන රශජය අමශතයතුමශ ශවනුවට ගන් දිශන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මහතශ]  

 
සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිගය ෙ කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

2020 වර්ෂ  සඳහශ අධිකරණ අමශතයශං ශේ කශර්  සශධන වශර්තශව.- 

[අධිකරණ අමශතයතුමශ ශවනුවට ගන් දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතශ]  
 
සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිගය ෙ කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
 
 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ෝජනශ පිි ෙඳ දිනුේදීම,  ගන් සභශනශ කතුමශ. 

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැසව්ීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 8හි විධිවිධශනවල කුමක් සඳහන්ව 

තිබුණ ද, අද දින රැස්වීේ පිවිත්ශවන කශල ශේලශව අ.භශ. 1.00 රීට අ.භශ. 

).00 දක්වශ වි  යුතු  . අ.භශ. 1.00ට සථ්ශවර නිශ ෝග 8(5) ක්රි ශත්මක 

වි  යුතු  . අ.භශ. ).00ට කථශනශ කතුමශ ප්ර ්න  ශනොවිමසශ 

පශර්ලිශේන්තුව ක්ල තිබි  යුතු  ." 
 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
 

II 
 
ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 8හි විධිවිධශනවල කුමක් සඳහන්ව 

තිබුණද, නවවිනි පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි සභශවශරශේ  පශර්ලිශේන්තුශේ 

රැස්වීේ පිවිත්ශවන කශල ශේලශව 2022 ජනවශරි 20 දින රීට අඟහන්වශදශ, 

ෙදශදශ, බ්රහස්පතින්දශ සහ රීකුරශදශ ූ..භශ. 10.00 රීට  අ.භශ. 12. 0 දක්වශ ද, 

අ.භශ. 1. 0 රීට අ.භශ. 5. 0 දක්වශ ද වි  යුතු  . අ.භශ. 4. 0ට 

පශර්ලිශේන්තුශේ සථ්ශවර නිශ ෝග 8(5) ක්රි ශත්මක වි  යුතු  . අ.භශ. 

5. 0ට කථශනශ කතුමශ ප්ර ්න  ශනොවිමසශ පශර්ලිශේන්තුව ක්ල තිබි  

යුතු  ." 
 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 
 

පාර්ලිගම්න්තුගේ කටයුතු 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"නයශ  පත්රශේ ප්රධශන විඩකටයුතුවල අංක 1 රීට 9 දක්වශ විෂ  න් 

පිි ෙඳ විඩ අද දින රැස්වීශේදී පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 27හි 

විධිවිධශනවලින් නිදහස් වි  යුතු  . 
 

ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පශර්ලිශේන්තුව 

ගත්රීම් කාරක සභාව 
ததொிவுக் குழு  

COMMITTEE OF SELECTION 
 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 114හි විධිවිධශන ප්රකශරව, 

නවවිනි පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි  සභශවශරශේ ශසේව  කිමම සඳහශ 

ශත්මේ කශරක සභශව, කථශනශ කවර ශශහ සභශපතීත්වශ න් සහ 

ශේ පශලන පක්ෂවල නශ ක න් ශහෝ ඔවුන්ශහ නිශ ෝජිත න් ද 

ඇතුළත්ව පශර්ලිශේන්තුව විරීන් නේ කරනු ලෙන සශමශජික මන්ත්රීවර න් 

ශදොශළොස් ශදශනකුශගන් (12) සමන්විත වි  යුතු  ." 
 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"අද දින පශර්ලිශේන්තුව විරීන් සේමත කරන ලද ශ ෝජනශව ප්රකශරව, 

මතු සඳහන් සශමශජික මන්ත්රීවර න් ශදොශළොස් ශදනශ (12) නවවිනි 

පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි  සභශවශරශේ  ශත්මේ කශරක සභශශේ ශසේව  කළ 

යුතු  :- 

 ගන් නිම්ල රීරිපශල ද රී්ලවශ මහතශ        

 ගන් දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතශ         

   ගන් ශජොන්සට්න් ප්රනශන්ුව මහතශ         

   ගන් ඩහලස් ශේවශනන්දශ මහතශ 

      ගන් ඩලස් අලහප්ශපන්ම මහතශ  

 ගන් විම්ල වීරවං  මහතශ 

 ගන් ප්රසන්න රණතුංග මහතශ  

 ගන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල මහතශ 

 ගන් ග න්ත කන්ණශතිලක මහතශ        

 ගන් රවුෆ් හීමේ මහතශ         

 ගන් විජිත ශහේරත් මහතශ 

           ගන් ශස්ලවේ අඩඩක්කලනශදන් මහතශ  

 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිගම්න්තුගේ කටයුතු 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
II 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 50(2) සහ 111 හි විධිවිධශනවල 

කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, 2022  ජනවශරි 19 දින රීට ආංශික අීකක්ෂණ 

කශරක සභශවලට සශමශජික මන්ත්රීවර න් පත් කරන ශතක්,  

පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 50(2) සහ 111 අත්හිටවි  යුතු  . 
 

ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රජගේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

அரசொங்க நிதி பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE  
 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"පශර්ලිශේන්තුශේ සථ්ශවර නිශ ෝග 121(1)හි විධිවිධශනවල කුමක් 

සඳහන්ව තිබුණ ද, රජශේ මුද්ල පිි ෙඳ කශරක සභශශේ සභශපතිවර ශ, එම 

කශරක සභශශේ සශමශජික මන්ත්රීවර න් අතරින් කශරක සභශව විරීන්ම ශතෝරශ 

පත්කර ගනු ලිබි  යුතු  .  

 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ෙුණ රනිල් වික්රමසිහහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගන් කථශනශ කතුමනි, රජශේ මුද්ල පිි ෙඳ කශරක සභශශේ 

සභශපතිවර ශ ඇතුුව සශමශජික මන්ත්රීවන් තවම පත් කර නිහි 

ශන්ද?  
 

 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No. With this Item, we are moving that they be 
appointed first.  
 

 

ෙුණ රනිල් වික්රමසිහහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Okay.  

 

 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

The Committee of Selection will have to appoint them 
today. Thereafter, the Committee- 
 

 
ෙුණ රනිල් වික්රමසිහහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Then, the Chairman - 

 
ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We do not mind even the former Prime Minister 
presiding over it, if you  would agree. I mean, you are 
more experienced.  
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ෙුණ රනිල් වික්රමසිහහ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
The former Prime Minister says that experts only 

preside with the sitting Chairman of the Committee.  
 
ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 Let the Members decide that.  

 

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැසව්ීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

III 
 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 8හි විධිවිධශනවල සහ අද දින 

සේමත කරන ලද ශ ෝජනශශවහි කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, 2022 ජනවශරි 

20 බ්රහස්පතින්දශ රැස්වීේ පිවිත්ශවන කශල ශේලශව ූ..  භශ. 10.00 රීට 

අ.භශ. 12. 0 දක්වශ ද, අ.භශ. 1. 0 රීට අ.භශ. ).00 දක්වශ ද වි  යුතු  . 

ූ..භශ. 10.00ට පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර නිශ ෝග 8(5) ක්රි ශත්මක වි  යුතු 

 . අ.භශ. ).00 ට කථශනශ කතුමශ ප්ර ්න  ශනොවිමසශ පශර්ලිශේන්තුව ක්ල 

තිබි  යුතු  ." 

 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

IV 
 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"අද දින විරීර  ෑශේදී ශමම පශර්ලිශේන්තුව 2022 ජනවශරි 20 

බ්රහස්පතින්දශ ූ.. භශ. 10.00 වන ශතක් ක්ල තිබි   යුතු  ."  

 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

වරප්රසාද ගය ජනා 
சிறப்புொிமைப் பிமரரமணகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 
 

වට්සඇ්ප් සහවාදවලට සවන්ීම 
"வட்ஸ்அப்" உமரயொடல்கமள ஒட்டுக்மகட்டல் 

TAPPING WHATSAPP CONVERSATIONS  

 
ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"පශර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ගන් පශේලී චේපික රණවක මහතශ විරීන් 

තමන්ශහ වරප්රසශද කඩවී ඇති ෙවට 2021  ඔක්ශතෝෙර් 21 දින 

පශර්ලිශේන්තුශේ දී මතු කරන ලද කන්ණු, පශර්ලිශේන්තුශේ ස්ථශවර 

නිශ ෝග 118හි විධිවිධශන ප්රකශරව ආචශර ධර්ම සහ වරප්රසශද පිි ෙඳ 

කශරක සභශවට ශ ොමු කළ යුතු  ." 

 
ෙුණ නිගර ෂන් ගපගර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
 
 

විසින් සථ්ිර කරන ලී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
 

ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

ගත්රීම් කාරක සභා රැසව්ීම 
ததொிவுக் குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශත්මේ කශරක සභශශේ ප්රථම රැස්වීම 2022 ජනවශරි මස 19 

වන ෙදශදශ, එනේ අද දින අපර භශග 0 .00ට කශරක සභශ කශමර 

අංක 02හිදී පිවිත්වීමට නි මිත ෙිවින්, ටට පිමිණ සහභශගී වන 

ශලස ගන් සශමශජික මන්ත්රීවන්න් රී ලු ශදනශටම ශමයින් දිනුේ 

දීමට කිමිත්ශතමි.  

 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, "පශර්ලිශේන්තුව දින් ක්ල තිබි  

යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 

 
ප්රශන්ය සභාිමමුඛ කරන ලී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශව ක්ල තෙන අවස්ථශශේ ශ ෝජනශව, ගන් ශකෝකිලශ 

ගුණවර්ධන මහත්මි .  

63 64 



පශර්ලිශේන්තුව 

නව වැනි පාර්ලිගම්න්තුගේ ගදවන සැසිවාරය විවෘත 
කරමින් අතිෙුණ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් ක  

ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය 
ஒன்பதொவது பொரொளுைன்றத்தின் இரண்டொவது 

கூட்டத்ததொடமர ஆரம்பித்து மவத்து அதிமைதகு 

சனொதிபதி அவர்கள் முன்மவத்த தகொள்மகப் 

பிரகடனம் 
POLICY STATEMENT MADE BY HIS EXCELLENCY THE 

PRESIDENT AT THE INAUGURATION OF SECOND SESSION OF 
NINTH PARLIAMENT 

 
[අ.භශ. 1.2)] 

 
ෙුණ ගක කිලා ගුණවර්ධාන මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மகொகிலொ குணவர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, අද දින  සභශව ක්ල තෙන අවස්ථශශේ 

මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරනවශ: 

"ශ්රී ලංකශ පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි සිරීවශර  විවෘත කරමින් අතිගන් 

ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ විරීන් ඉදිරිපත් කරන ලද රජශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ   හරහශ එතුමශශහ රජ  ඉදිරි වසර තුන තුළදී රට හදන 

ශසෞභශගයශේ දික්ම ප්රතිපත්ති ප්රකශ    ථශර්ථ ක් කරන්ශන් ශකශසේද 

 න්නත්, ගතවූ වසර ශදකක කශල  තුළ රටක් හිටි ට අප මුහුණ ුවන් 

අභිශ ෝග හරහශ ලෙශගත් පන්නර  ඉදිරි ඉලක්ක සුරශගිනීමට ශ ොදශගත 

යුතු ෙවත් පසක් කරන ලදී.  

එශසේ ශහයින් ශ්රී ලංකශ පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි සිරීවශර  විවෘත 

කරමින් අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ විරීන් ඉදිරිපත් කරන ලද රජශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ   සඳහශ ශමම ගන් සභශශේ ූ.ර්ණ සහශ  ලෙශදි  යුතු ියි මම 

ශ ෝජනශ කරමි. " 

 ගන් කථශනශ කතුමනි, මම වි ්වශස කරනවශ, අපි රටක් 
හිටි ට ඉතශම  අභිශ ෝගශත්මක වසර ශදකක කශල ක් තමයි  ගත 
කශළේ කි ලශ. විශ ේෂශ න් එක පිත්තකින් ආර්ිකක  කඩශ විු ණු 
රටක් භශර ගත් අපට අශනක් පිත්ශතන් ශකොශරෝනශ වයසන ට 
මුහුණ ශදන්න රීේධ වුණශ. ඒ කශලශේ රශට් ප්රධශන ආදශ ේ මශර්ග 
අපට අහිමි වුණශ. ශකශසේ ශවතත්, අපි වි ්වශස කරනවශ රටක් 
හිටි ට, අභිශ ෝග භශරගත් ආණ්ඩුවක් හිටි ට අශප් විඩ 
පිි ශවළ සශර්ථකව ඉදිරි ට ශගන න්න අපට ුුවවන්කම 
ලිබුණශ  කි ලශ. ශකොශරෝනශ අර්බුද  හමුශේ අශප් රශට් සෑම 

ුරවිරීශ ක්ම ශේ උවුවශරන් ආරක්ෂශ කරන එක අශප් වගීමම 
හිටි ට වි ්වශස කරලශ අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ සෑම ශකශනකුටම 
ශකොවිඩ් මර්දන එන්නත ලෙශ ශදන්න කටයුතු කළශ. ශේ රශට් 
ජනතශවශගන් රී  ට 80කට එහශ ගි  ප්රමශණ කට එන්නත් මශත්රශ 
ශදකක් ලෙශ ශදන්න අපට හිකි ශව ලිබුණශ. 

ඒ වශශහම, බූස්ටර් එන්නත ලෙශශදන්නත් ශේ ශවනශකොට අප 
පහසුකේ සලසශ ති ශෙනවශ. ශේ ශවන ශකොටත් සමස්ත 
ජනගහනශ න් රී  ට 20කට එහශ ගි  ප්රමශණ ක් බූස්ටර්  
එන්නත ලෙශශගන තිශෙනවශ. ශකොශරෝනශ වසංගත  නිසශ 
ශලෝකශේ ශෙොශහෝ රටව්ල  රජශේ හිටු සමහර ශසේවක න් 
එි  ට දශේදී, ශපෞේගලික අං ශේ ෙහුතර ක් ශදනශට රැකි ශ 
අහිමි ශවේදී, ඒ විධි ට ජනතශව අසරණ ශනොවන විධි ට 

කළමනශකරණ  කරගන්න රටක් හිටි ට අපට ුුවවන්කම 
ලිබුණශ. මම වි ්වශස කරනවශ, ඒක අපි රජ ක් හිටි ට ලෙශගත්ත 
වි ශල ජ ්හණ ක් කි ලශ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපට ශේ රට  විවිධ අවස්ථශවලදී වහන්න 
රීේධ වුණශ. ඒ වහු හිම ශවලශවකදීම අපි ශේ රශට් ජනතශවශහ 
ආර්ිකක  ගින ක්ලපනශ කරලශ, ඒ අ ශහ පවු්ලවලට අව ය 
ආර්ිකක සහශ ෝග   ලෙශ ුවන්නශ. පවු්ලවලට විතරක්  ශනොශවයි, 
ගන් කථශනශ කතුමනි, අනුපවු්ල දක්වශ ඒ සහශ ෝග  ලෙශ 
ශදන්න අපි කටයුතු කළශ. ඒ නිසශ ශේ රශට් ජනතශව අරක්ෂශ 
කරගන්න අපට ුුවවන්කමක් ලිබුණශ  කි ලශ මශ වි ්වශස 
කරනවශ.  

විශ ේෂශ න්ම ශකොශරෝනශ වසංගත  නිසශ නිශරෝධශ න  
ශවන පවු්ල අපි අත හිරිශේ නිහි. නිශරෝධශන  ශවන පවු්ලවලට 
න්පි ්ල 10,000ක සහන ම්ලලක් ලෙශ ශදන්න අපි කටයුතු කළශ. 
රජ ක් හිටි ට අශප් වගීමම අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ඉතශ 
මිනවින් වටහශශගන, ගන් අ්ශමශතයතුමශ ඇතුුව  අශප් ආණ්ඩුව 

ශේ කශල  අශප් රශට් ුවෂ්කරම කශල  වුණත්, ශකොශරෝනශ 
වසංගත  මනශව කළමනශකරණ   කර ගත්තශ  කි ලශ මශ 
වි ්වශස කරනවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, ශේ රට අර්බුදවලට මුහුණු ුවන් 
පළමුවිනි අවස්ථශව ශේක ශනොශවයි. විවිධ කශලවලදී අර්බුද  
එක්ක රජ   භශරගත්ත අ  ශකොශහොමද රජ  කළමනශකරණ  

කරගත්ශත් කි න කශරණ  ගින අපි ආපස්සට හිරිලශ ෙිලුශවොත්,  
2002දී ඍණ ආර්ිකක ක් එක්ක ආණ්ඩුව භශර ගත්තශ. එශසේ භශර 
ගත්තත්, ඒක කළමනශකරණ  කරගන්න ගත්ත ක්රි ශදශම  දිහශ 
ෙලනශකොට රට ආපස්සට ශගනි න්න තමයි ඒ අ  කටයුතු කශළේ 
කි න කශරණ  ශපනී  නවශ.   

විශ ේෂශ න්ම අපට මතකයි, ශේ රශට් ඒ කශලශේ දිවින්ත 

යුේධ ක් තිබුණු ෙව. ඒ යුේධ  අවසශන කරන්න ඔවුන් ගත්ත 
උපක්රම හරහශ තව ශපොඩ්ශඩන් රට ශදකඩ ශවලශ තමයි 
අවසශනශේ නතර ශවන්ශන්.  ඒ කළමනශකරණ  තුළ රට 
ආපස්සට ගි ශ මිසක් රට ඉස්සරහට ගිශේ නිහි. හිෙියි, ඒ 
අභිශ ෝගත් එක්ක 2005 වර්ෂශේ මහින්ද රශජපක්ෂ  
ජනශධිපතිතුමශ ශේ රට භශර ගත්තශ. එදශ එක පිත්තකින් මුුව 
ශලෝකශේම ආහශර අර්බුද ක් තිබුණශ. අශනක් පිත්ශතන්, අශප් 
රශට් ජශතික ආරක්ෂශව පිි ෙඳ ශලොකු ගිටලුවක් තිබුණශ. 
සංවර්ධන  අශප් රටට හීන ක් ශවලශ තිබුණශ. හිෙියි, 2005-

2015 කශල . මශව තුළ දිවින්ත විඩ පිි ශවළක් එක්ක, මනශ 
කළමනශකරණ ක් එක්ක අපි රට ඉදිරි ට ශගන ගිහින්, 
අවසශනශේ අපට ුුවවන්කමක් ලිබුණශ, අවුන්ුව  0ක් තිස්ශසේ 
තිබුණු යුේධ  අවසශන කරන්න. හීන ක් ශවලශ තිබුණු  අශප් රශට්  
අධිශේගී මශර්ග සංක්ලප  හඳුන්වශ ශදන්න, අලුත් වරශ ක්, අලුත් 
ගුවන් ශතොු ශපොළක් වශශහම  කශපට් මශර්ග අශප් රටට එකතු  
කරන්න අපට ුුවවන්කම ලිබුණශ. 2015 වසශර් අපි රී  ට 7. ක 
ආර්ිකක වර්ධන ශේග ක් එක්ක භශර ුවන් රට  හ පශලන 
ආණ්ඩුශේ ආර්ිකක කළමනශකරණ ත් එක්ක ආපස්සට ගි ශ. 
එශහම ආපස්සට ගි   රට 2019දී අපි ආපසු භශර ගන්ශන් රී  ට 

2. ක ආර්ිකක වර්ධන ශේග ක් එක්කයි.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ අභිශ ෝග මිද 
පසුගි  කශල. මශව තුළ ශේ ආණ්ඩුව ඉතශම ශහොඳින් 
කළමනශකරණ  කරමින් ඉස්සරහට ශගන ගි ශ. අප වි ්වශස 
කරනවශ, අපි දික්මක් එක්ක විඩ කරන ආණ්ඩුවක් කි ලශ. අපිට 
වුවමනශවක් තිශෙනවශ, ශේ රශට් තිරසශර සංවර්ධන ක් ඇති 

කරන්න. ඒ සඳහශ තමයි, අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ හඳුන්වශ ුවන් 
මශර්ග කිශලෝට ටර ලක්ෂශේ වයශපෘති , "සිමට නිවසක් -  හපත් 
දිවි ක්", "සිමට විුවලි ", "සිමට පශනී  ජල " ආදී වයශපෘති 
කඩිනමින් ක්රි ශත්මක කරන්න අපි පටන් ගත්ශත්. අපි දන්නවශ 
 ේ  ේ . මශවලට අශප් රශට් ජනතශව නතු කරන්න රීේධ වූ ෙව. 
ශඩොලර් අර්බුද ක් ඇති ශවනශකොට අපට රීේධ වුණශ, ආන න  
. මශ කරන්න, වශහන ආන න   . මශ කරන්න.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ගන් කථශනශ කතුමනි. අපට වගශ 

කරන්න ුුවවන් ශෙොශහෝ ශභෝග පිට රටවලින් ශගශනන්න ුන්ුව 
වුණු රටක් තමයි අශප් රට. ඒ නිසශ සමහර අවස්ථශවලදී ඒ 
ශවලශවට ජනප්රි  ශනොවුණත්, රටට අව ය විදගත් තීන්ුව 
කිහිප ක් අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ගත්තශ. අශප් රට තුළ වගශ කළ 
හිකි ශේශී  ශභෝග 1)ක් ශේ රටට ආන න  කිමමට තහනේ 
කිමම නිසශ අද අපි කහවලින් ස්ව ංශපෝෂිත රටක්. වී වලින් 
ස්ව ංශපෝෂිත ශවලශ තිබුණු අශප් රට 2015-2019 කශල  තුළ 

නිවත කඩශ විටීමකට ලක් වුණශ. අපි වි ්වශස කරනවශ, නිවතත් 
ශේ කෘෂිකශර්මික ප්රතිපත්ති ශගශනන්න ඕනෑ ෙව. ඒ කෘෂිකශර්මික 
ප්රතිපත්ති  ශගශනනශකොට හරිත කෘෂි කර්මශන්ත  ශකශරහි 
අතිගන් ජනශධිපතිතුමශශහ අවධශන  ශ ොමු ශවලශ තිශෙන්ශන් 
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රශට් සමස්ත ජනතශවශහ සුෙරීේධි  ශවනුශවන්. අද ශලෝකශේ 
ශෙොශහෝ රටව්ල ශේ හරිත කෘෂි කර්මශන්ත  දිහශ ෙලශශගන 
රීටිනවශ. ඒ සඳහශ විඩ පිි ශවළ  සකස් කරනවශ.  ේ  ේ               
ගිටලු සහගත තත්ත්ව ඇති වුණත්, ශේ විඩ පිි ශවළ 
ශේ පශලනීකරණ  කරමින් විනශ  කරන්න හිුවවත්, අද ගමට 

 නශකොට ශගොවි ශ කි න කශරණශත් එක්ක ෙිලුවශම ගශේ 
ශගොවි ශශහ අව යතශව තිශෙන්ශන්ත් හරිත කෘෂි කර්මශන්ත  
නිවතත් රට තුළ ආරේභ කරන්නයි කි ලශ අපි වි ්වශස කරනවශ. 
ඒ නිසශ ශේ විඩ පිි ශවළ ඉදිරි ටත් අපි කරශගන  නවශ  කි න 
කශරණශව ශේ ශමොශහොශත්දී මම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

විශ ේෂශ න්ම පසුගි  කශල වකවශනුව තුළ ශේ රශට් 

නිෂ්පශදන ආර්ිකක  සේූ.ර්ණශ න්ම කඩශ විටිලශ තිබුශණ්. 

නිවත වතශවක් ශේශී  කර්මශන්ත සවිෙල ගන්වන්න, මහශ 

පරිමශණ හශ සුුව පරිමශණ වයශපශර ශේ රට තුළ ඇති කරන්න, 

ස්ව ං රැකි ශ සඳහශ විඩි පිරිසක් රට තුළ බිහි කරන්න අපි 

ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ. ඒ සඳහශ ශේශී  නිෂ්පශදන  විඩි 

කරමින් ශේශී  කර්මශන්ත සවිෙල ගන්වන විඩ පිි ශවළක් රජශේ 

ප්රතිපත්ති  තුළ ක්රි ශත්මක ශවනවශ.  

විශ ේෂශ න්ම වි ශල මුද්ල ප්රමශණ ක් ශේ වසශර් ගමට ලෙශ 

දීලශ තිශෙනවශ, ස්ව ං රැකි ශ විඩ පිි ශවළ  ක්තිමත් කරන්න. 

අපි වි ්වශස කරනවශ, ගමක කුු ේභ ක ආර්ිකක   ක්තිමත් 

කරන්න අපට ුුවවන්කම ලිශෙයි කි ලශ. ඒ කුු ේභශේ 

ආර්ිකක   ක්තිමත් ශවනශකොට ගශේ නිෂ්පශදන  විඩි ශවනවශ. 

නිෂ්පශදන  විඩිවීම තුළ අශප් ආන න ප්රමශණ  අඩු කර ගිනීම 

තුි න් වි ශල මුද්ල ප්රමශණ ක් ඉතිරි කර ගන්න අපට ුුවවන් 

ශවයි කි ශ අපි වි ්වශස කරනවශ.  පසුගි  මශස කිහිප  තුළ රශට් 

ජනතශවට වි ශල ආර්ිකක ප්ර ්න ක් තිබුණු ෙව අපි දන්නවශ. ඒ 

නිසශ තමයි අපි රජ ක් හිටි ට බිලි න 229ක සහන පිශක්ජ ක් 

හඳුන්වශ ුවන්ශන්. ශේවශ ඉතශම අ. න් තත්ත්ව ක් තුළ 

ජනශධිපතිතුමශ විරීන් ගන්නශ ලද තීන්ුව; රජ ක් හිටි ට අප විරීන් 

ගන්නශ ලද තීන්ුව. හිෙියි, රජ ක් හිටි ට අපි එදශ ශේ රශට් 

ජනතශව ආරක්ෂශ කර ගන්න, ඒ අ ශහ අනශගත  සුරක්ෂිත 

කරන්න භශරගත් වගීමම ඉු  කරන්න ඕනෑ  කි ශ අපි වි ්වශස 

කරනවශ. අමශන් වුණත්, වුවමනශ අවස්ථශශේදී ඒ සඳහශ තීන්ුව 

ගන්න කටයුතු කරන්ශන් ඒ නිසශයි, ගන් කථශනශ කතුමනි. එක් 

පිත්තකින් ්ශට   ආර්ිකක   ක්තිමත් කරනවශ වශශහම, අනික් 

පිත්ශතන් ජශතික ව ශ න් විඩ පිි ශවළක් ශගනි්ලලශ රශට් 

ආශ ෝජක න් දිරිමත් කරන්න අපට වගීමමක් තිශෙනවශ. ශේ 

රටට ශේශී  සහ විශේශී  ආශ ෝජක න් විඩි සං යශවක් එකතු 

කරගිනීම රජ ක් හිටි ට අප සතු වගීමමක් ශවනවශ. 

ශකොළඹ වරශශේ නි ශඟනහිර පර් න්තශේ ඉදිකිමේ කටයුතු 

අපි ශේ වනශකොට  ි ත් ආරේභ කර තිශෙනවශ. ෙටහිර 
පර් න්තශේත්  ඉදිකිමේ කටයුතු අවසන් වුණශට පස්ශසේ ශලෝකශේ 

ප්රධශන ශපශළේ වරශ න් 15 අතරට අශප් වරශ ත් ශගන  න්න අපට 

ුුවවන්කම ලිශෙනවශ. ශේවශ ශලශහරීශ න් ගන්න ුුවවන් තීන්ුව 

ශනොශවයි. නමුත්  අපි ශේ ශවලශශේදී ඒ අව ය තීන්ුව රටක් 

හිටි ට අරශගන තිශෙනවශ  කි ලශ මම ශෙොශහොම සතුටින් 

ඔෙතුමශට මතක් කරනවශ, ගන් කථශනශ කතුමනි.  

 ආහශර සුරක්ෂිතතශව ඇති කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවශ. 

සශමශනයශ න් අපි අසශ තිශෙනවශ වසංගත කට පසු සශගත ක් 

එනවශ කි ලශ. ඒ නිසශ අපි ඒකට විසඳුේ ශදන්නත් විඩ පිි ශවළක් 

සකස් කර තිශෙනවශ. ඒ නිසශ තමයි තන්ණ වයවසශ ක න් දිරිමත් 

කරමින් ඒ අ ට නිවත වගශ කරන්න -ුරන් වුණු කුඹුන් ටික වගශ 

කරන්න, ඒ වශශහම අතහිර දිමූ ඉඩේ ටික වගශ කරන්න- අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශ ආරශධනශ කශළේ.  ශේ රී ලු කශරණශ එක්ක, රශට් 

ආර්ිකක   ක්තිමත් කරන්න අපට වගීමමක් තිශෙනවශ  කි ලශ 

මම හිතනවශ. ඒ සඳහශ ඇප කිප ශවමින්, අශප් වගීමම ඉෂ්ට 

කරන්න සූදශනමින් රීටින ෙවත් මම ශේ ශවලශශේ මතක් කරන්න 

ඕනෑ. 

රටක අනශගත  රැඳී තිශෙන්ශන් අධයශපන  මතයි. තනතන 

ශලෝක ට ගිළශපන අධයශපන ක්රමශේද ක් සකස් කිමශේ 

කර්තවය  ශේ වනශකොට රජ ක් හිටි ට අපි ආරේභ කර 

තිශෙනවශ.    

ශේ විඩ පිි ශවළව්ල රී ්ලශ්ල අවසශන ප්රතිලල , අවසශන 

ෙලශශපොශරොත්තුව අශප් රශට් ජනතශවශහ සුෙරීේධි යි. එශහම 

නේ, අපට ඒ සඳහශ වුවමනශවක් තිශෙන්න ඕනෑ. අපි හිම 

ශකශනක්ම ජනතශවශහ ඡන්දශ න් තමයි ශේ පශර්ලිශේන්තුවට 

ඇවිත් තිශෙන්ශන්. එශහම නේ, අපි හිම ශකශනකුටම 

වුවමනශවක් තිශෙන්න ඕනෑ අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ශ ෝජනශ කළ 

ශේ විඩ පිි ශවළ  ක්තිමත්ව රට තුළ ක්රි ශත්මක කරන්න 

සහශ ෝග  ශදන්න. මිතිවරණ පවත්වන කශල ට අපට ඡන්ද 

ලෙශ ගිනීම ශවනුශවන් ශේ පශලන  කරන්න ුුවවන්. හිෙියි, 

වයසන ක් තිශෙන ශේ ශවලශශේත් අපි හිම ශකශනකුශහම 

වගීමම තමයි රශට් ආර්ිකක   ක්තිමත් කරමින්, ජශතික 

ආරක්ෂශව  ක්තිමත් කරමින් ශේ රට ඉදිරි ට ශගන  ශමට 

 ක්ති  ලෙශ දීම. ඒ සඳහශ පක්ෂ විපක්ෂ ඔෙ රී ලුශදනශශහම  

සහ ශ ෝග  ලෙශ ශදන්න කි ශ මම ශගෞරවශ න් ඉ්ලලශ රීටිනවශ.  

ස්තුතියි, ගන් කථශනශ කතුමනි. 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ෝජනශව ස්ිකර කිමම, ගන් ඉසුන් ශදොඩන්ශගොඩ මන්ත්රීතුමශ,  
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ෙුණ ඉසුුණ ගදොඩන්ගෙොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ගන් ශකෝකිලශ ගුණවර්ධන 

මන්ත්රීතුමි  විරීන් අද දින සභශව ක්ල තෙන අවස්ථශශේ ඉදිරිපත් 

කරන ලද ශ ෝජනශව ස්ිකර කරමින්, ඒ සේෙන්ධශ න් අදහස් 

දක්වන්න මශ ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ.  

විශ ේෂශ න් අපි දන්නවශ, ටශේ දිනශේදී අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශ ඉදිරිපත් කළ එතුමශශහ ප්රතිපත්ති ප්රකශ   තුි න් 

අභිශ ෝගශත්මකව ශගවුණු වසර ශදක පිි ෙඳවත්, ඒ වශශහම ඉදිරි 

කශල. මශශේදී රටක් විධි ට අපි ගත යුතු මඟ පිි ෙඳවත් පිහිදිලි 

අදහසක් එතුමශ ඉදිරිපත් කළ ෙව. ශකොශරෝනශ වසංගත  අශප් 

රටට පමණක් ශනොශවයි, සමස්ත ශලෝක ටම ශනොරීතූ 

අවස්ථශවක ඉතශම දිඩි  ෙලපෑේ එ්ලල කළ ෙව අප රී ලුශදනශම 

දන්නශ කශරණ ක්. අපි මහශ වි ශල ආර්ිකක කට හිමිකේ කි න 

රටක් ශනොවුණත්, අශප් ආර්ිකක ට වි ශල දශ කත්ව ක් 

ලෙශශදන ක්ශෂේත්ර ගණනශවකට ශකොශරෝනශ වසංගතශ න් දිඩි 

විධි ට ෙලපෑේ එ්ලල වුණශ.  සංචශරක ක්ශෂේත්ර ට ඇති වුණු 

ෙලපෑම අපි දික්කශ. අශප් රශට් යුේධ  තිබුණු කශල . මශශේදීත්, 

සුනශමි  ඇතුුව ස්වශභශවික විපත්, ත්රස්ත ප්රහශර ඇතුුව අශනකුත් 

කන්ණු කශරණශ මත රශට් ජනතශවශහ ජීවිත අහිමි වුණශ වශශහම, 

අපට ආර්ිකකම  ව ශ න් වි ශල ෙලපෑේ එ්ලල වුණු ෙව අපි 

දන්නවශ.  

ශකොශරෝනශ වසංගත ත් එක්ක අශප් සංචශරක කර්මශන්ත  

මුුවමනින්ම ඇණහිටීම තුළ දීර්ත කශල ක් ඒ හරහශ ආදශ ේ ලෙු 

ජනතශවට ආදශ ේ මශර්ග අහිමි වුණශ වශශහම රශට් ආර්ිකක ටත් 

එමඟින් දිඩි ෙලපෑමක් එ්ලල වුණශ. ඇඟලුේ ක්ශෂේත්ර  ගත්තත්, 

විශේ ගත ශ්රමික න්ශහ රැකි ශ කටයුතු ආදි  ගත්තත් 

ශකොශරෝනශ වසංගත  නිසශ එශලරීන්ම දිඩි ෙලපෑේ එ්ලල වූ ෙව 

අපි කවුන්ත් දන්නශ කශරණ ක්. හිෙියි, අපි ක්රමවත්ව සහ 

ඉව. ශමන් යුතුව ක්රි ශත්මක කළ විඩ පිි ශවළව්ල නිසශ ශේ වන 
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පශර්ලිශේන්තුව 

විට ඒ රී ලු ක්ශෂේත්ර ටිශකන් ටික වර්ධන  කරමින් ශපරට එන 

ෙව සඳහන් කළ යුතුයි. ඉන් පළමු කශරණ  තමයි ශකොවිඩ් 

මර්දන  සඳහශ අපි ක්රි ශත්මක කළ ක්රමවත් සහ ශේගවත් 

එන්නත්කරණ විඩ පිි ශවළ. ශේගවත්, ක්රමවත් එන්නත්කරණ 

විඩ පිි ශවළක් ක්රි ශත්මක කර රශට් ජනගහනශ න් රී  ට 

85කට ශේ ශවන ශකොටත් එන්නත් මශත්රශ ශදකම ලෙශදී පළමුව 

ජනතශවශහ ජීවිත ආරක්ෂශ කිමශේ විඩ කටයුත්ත රජ  ඉතශම 

ක්රමවත්ව ආරේභ කළශ.  ගන් ජනශධිපතිතුමශශහ නශ කත්වශ න් 

ශසෞ ය අං , ආරක්ෂක අං  ආදී රශජය  න්ත්රණශේ රී ලු ශදනශම 

එකතු කරශගන ඒ විඩ පිි ශවළ ආරේභ කළශ. එමඟින් අපිට 

හිකි ශව ලිබුණශ, ශලෝකශේ ශෙොශහෝ ෙලවත් රටවලටත් වඩශ 

ඉදිරි ට ඇවි්ලලශ එන්නත්කරණශ න් රශට් ජනතශවශහ ජීවිත 

ආරක්ෂශ කරගන්න. ශේ සමඟ තමයි අපට  ි ත් රශට් ආර්ිකකම  

ුනර්ජීව  ශගොඩ නිඟීමට අව ය වශතශවරණ  ශගොඩ නිුණශණ්; 

රට ඉක්මනින් ශගොඩනඟන්න, දන්වන්ශහ පශස්ල අධයශපන  

ඇතුුව අශනකුත් විඩ කටයුතු ආරේභ කරන්න හිකි ශව ලිබුශණ්.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, අශප් ගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ තවත් 

විදගත් කශරණ ක් සඳහන් කළශ. උතුර, දකුණ, ෙස්නශහිර කි ලශ 

ශවන් කරන්ශන් නිතිව, සංවර්ධන  සහ අශනකුත් රී ලු ප්රතිලශභ 

රශට් රී ලුම -සෑම පළශතකම- ජනතශවට එක හශ සමශනව ලෙශ 

දීමයි එතුමශශහ ෙලශශපොශරොත්තුව. ශේ පශලනික ව ශ න් කුමන 

මත වශද දින්වත් රී ලු ශදනශම ශේ තීරණශත්මක අවස්ථශශේදී 

එතුමශ කළ ආරශධනශවත් එක්ක ඒක රශශි ශවයි කි ලශ අපි 

ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ. කුමන ප්ර ්න  තිබුණත්, ශකොශරෝනශ 

වසංගත ත් එක්ක ආර්ිකකම  ව ශ න් රට අ. න් තිනකට පත් 

වුණත්, ශේ රජ  ජනතශව ශවනුශවන් කළ යුතු යුතුකේ අ ණ්ඩව 

ඉු  කළශ.  

අශප් ගන් මන්ත්රීතුමි ත් ගන් සභශශේදී සඳහන් කළ විධි ට 

අශප් රජ  මශර්ග පේධතිශේ සංවර්ධන  අ ණ්ඩව රීුව කළශ. ශේ 

රශට් සශමශනය මහජනතශවට, වයවසශ ක න්ට, ආශ ෝජක න්ට, 

ශවළඳ වයශපශරවලින් තමන්ශහ ජීවිකශව කරගන්න උදවි ට 

කශල , ශ්රම , ධන  ඉතුන් කරගන්නත් ආර්ිකකම  විඩ 

කටයුතුවලදී ක්රමවත්ව, ශේගවත්ව විඩ කටයුතු කරගන්නත් 

මශර්ග පේධතිශේ සංවර්ධන  ඉතශම කඩිනමින් රීුව වන ෙව 

තමුන්නශන්ශසේලශ දන්නශ කශරණ ක්. එපමණක් ශනොශවයි, 

ජනතශවශහ මූලික අව යතශවක් වන විුවලි  ලෙශ දීම සඳහශත් අප 

කටයුතු කර තිශෙනවශ.  විුවලි  පහසුකම ශනොමිති, අඩු ආදශ ේ 

ලෙන සමෘේධිලශභීන් ඇතුුව ඒ ජනතශවට විුවලි  ලෙශ දීම සඳහශ 

ආරේභ කළ "සිමට විුවලි " විඩසටහන අදටත් ක්රි ශත්මකයි.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, පිරිරීුව පශනී  ජල  ශනොලෙන වි ශල 

පිරිසක් අදත් අශප් රශට් ජීවත් ශවනවශ. පසුගි  වසරක ශදකක 

කශල . මශව තුළ වි ශල පිරිසකට අලුතින් ජල සෙඳතශ ලෙශ 

ශදන්නත්, නිවශස ගණනශවකට පිරිරීුව පශනී  ජල  ලෙශ ශදන්නත් 

රජ ට හිකි ශව ලිබුණශ. රශට් ජනතශවට පිරිරීුව ජල  ලෙශ දීම 

ශවනුශවන් "සිමට ජල " විඩසටහන  ටශත් ප්රජශ ජල වයශපෘති, 

මහශ පරිමශණ ජල වයශපෘති ඇතුුව විඩසටහන් ගණනශවක් 

අ ණ්ඩව ක්රි ශත්මක ශවනවශ.  

ටළඟට, "ගමට ශග ක් - රටට ශහටක්" විඩසටහන  ටශත් 

අශප් රශට් සෑම ්ශම ශසේවශ වසමක්ම ආවරණ  වන ආකශර ට 

කු  මිටි, ලෑලි නිවශසවල ජීවත් වුණු ජනතශවට ශහොඳ නිවසක් 

ලෙශ ශදන්න -පසුකශලීනව ආර්ිකක ව ශ න් අපහසුතශවන්ට පත් 

ශනොවන ආකශර ට නව නිශවස් ඉදිකර ශදන්න- පසුගි  කශල 

. මශශේ අපි කටයුතු කළශ. ශේ ආකශරශ න් නිවශස වි ශල 

ප්රමශණ ක් ඉදිකළශ. ඒ වශශහම, නශගරික ජනතශව ශවනුශවනුත් 

අද නිවශස වයශපෘති ඉදිශවනවශ.  

උපශ  මශර්ගිකව විදගත් නගරවලට අමතරව අශනකුත් අනු 
නගර සංවර්ධන  කරන්න, අලංකශරවත් කරන්න "දි ක් නඟන - 
රී ක් නගර" විඩසටහන  ටශත් අදත් අ ණ්ඩව විඩ කටයුතු  
ක්රි ශත්මක ශවනවශ. "වශරි ශසෞභශගයශ" ජශතික විඩසටහන  ටශත් 
වශරිමශර්ග පේධති සංවර්ධන  කිමශේ විඩ කටයුතු  ක්රි ශත්මකයි. 

ඒ වශශහම ජශතික පශස්ල 1,000ක් ඇති කිමශේ සංක්ලප  ශෙෝඩ් 
ලෑ්ලලකට . මශ ශනොකර, පශස්ල ගණනශවක  ටිතල පහසුකේ 
සංවර්ධන  කරන්නත්, සෑම ශපශදසකම ජීවත් වන අශප් ුවවශ 
දන්වන් ශවනුශවන් ගුණශත්මක අධයශපන ක් ලෙශ ශදන්නත් 
අව ය විඩ කටයුතු අද ඉෂ්ට රීේධ ශවනවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, අනශගත ට ගිළශපන පරිදි වරශ  
ධශරිතශව විඩි කරන ෙවත්, ගුවන් ශතොු ශපොශළේ හසුන්වන මගීන් 
ප්රමශණ  සහ ගුවන්  ශනශ ප්රමශණ  විඩි කරන ෙවත්, ඒවශශේ 
සංවර්ධන විඩ කටයුතු අනශගතවශදී දික්මක් ඇතිව ක්රි ශත්මක 

කරන ෙවත් මම ශේ ශවලශශේදී මතක් කරන්න කිමිතියි.  

ශකොශරෝනශ වසංගත ත් සමඟ අප මුහුණ ුවන්නු ආර්ිකකම  
ප්ර ්නවලින් ශගොඩ එන්නට හිකි ආකශරශේ නිෂ්පශදන ආර්ිකක ක් 
අශප් රශට් ශගොඩ නඟන්න අප කටයුතු කරනවශ. ගම තුළ, 
තමන්ශහ ශගවත්ත තුළ වගශ කළ හිකි, නිෂ්පශදන  කළ හිකි දෑ 
හඳුනශශගන රීුව කරන වයශපෘති ශවනුශවන් දශ කත්ව  ලෙශ 
ශදන්න අප රජ  විරීන් විඩ කටයුතු රීුව කරනවශ. විශ ේෂශ න් 
තම ශගවත්ශත් එළවලු කිහිප ක් ශහෝ පලතුන් කිහිප ක් වගශ 
කිමම තුි න් තමන්ට ආදශ මක් ලෙශ ගිනීමට වශශහම තමන්ශහ 

ආහශර අව යතශව සුරශ ගිනීම සඳහශත්, තමන්ශහ වි දේ 
කළමනශකරණ  කර ගිනීම සඳහශත් හිකි වන ආකශර ට ශගවතු 
වගශ සංක්ලප  හඳුන්වශ දීශේ විඩ කටයුත්ත රජ  ශේ වන විටත් 
ආරේභ කර තිශෙනවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, ගේවල තිශෙන, ශමශතක් ඉදිරිපත් 
ශනොවුණු ගිටලු "ගම සමඟ පිි සඳර" විඩසටහන තුි න් ජනතශව 
ඉදිරිපත් කර තිශෙනවශ.  ඒ අ ශහ ගේ බිේවල ක්රි ශත්මක කළ 
හිකි ජීවශනෝපශ  වයශපෘති හඳුනශශගන, ඒ වයශපෘති ක්රි ශත්මක 
කිමම සඳහශ එම විඩසටහන තුි න් ඔවුන්ශහ අදහස් හශ  ශ ෝජනශ 
ලෙශ ගිනීශේ කටයුත්තත් ක්රි ශත්මක ශවනවශ. ශේ සඳහශ ගන් 

මුද්ල අමශතයතුමශ ලෙශශදන නශ කත්ව  අප විශ ේෂශ න් රීහිපත් 
කළ යුතුයි.  

ඒ වශශහම, රට තුළ අපන න භශණ්ඩ නිෂ්පශදන  විඩි කරලශ, 
අනව ය ආන න . මශ කළ යුතුයි.  නිෂ්පශදන  කළ හිකි 
උපරිම  රට තුළ නිෂ්පශදන  කරන තිනට අපි තවුවරටත් ගමන් 
කළ යුතුයි. ඒ ශවනුශවනුත් විඩ කටයුතු රීුව ශවනවශ. ශේ  
පරතර  අවම කර ගිනීම සඳහශ ඉදිරි කශල . මශශේදී අපි 
තවුවරටත් විඩ කටයුතු  කළ යුතුයි.  

ගන් කථශනශ කතුමනි,  විරැකි ශවට පිි  මක් විධි ට 

වයවසශ කත්ව  හරහශ රැකි ශ උත්පශදන  කිමශේ, 
වයවසශ ක න්  ක්තිමත් කිමශේ විඩ කටයුතු ක්රි ශත්මක 
ශවනවශ. ඒ වශශහම වර්තමශනශේ කථශ ෙහට ලක්වන ෙල ක්ති 
අර්බුද ට විසඳුමක් විධි ට ශලෝකශේ හිඟ ශවමින් පවතින, 
ශලෝකශේ රටව්ල එකඟතශවකට පිමිශණමින් ඉවත් කරමින් 
තිශෙන ෙල ක්ති ප්රභව න්ශගන් තත්ශවලශ ුනර්ජනනී  
ෙල ක්ති ප්රභව ශවත ශ ොමු වීශේ විදගත්කම ගින අතිගන් 
ජනශධිපතිතුමශ ටශේ සඳහන් කළශ. ඒ ශවනුශවනුත් විඩ කටයුතු 
ක්රි ශත්මක ශවනවශ. විශ ේෂශ න් රජශේ ආ තන, ශපෞේගලික 

අං ශේ ශවශළඳ වයශපශර, රශට් සශමශනය ජනතශව ඇතුුව රී ලු 
ශදනශම ුනර්ජනනී  ෙල ක්ති ප්රභව ශවත විඩි-විඩිශ න් ශ ොමු 
කිමම සඳහශත් කටයුතු ක්රි ශත්මක ශවනවශ. 

 විශ ේෂශ න් ශකොශරෝනශ වසංගත  පිවිති අවධිශේ ශේ දිගු 
කශලීන වයශපෘති වශශහම, ශකොශරෝනශ වසංගත  සහ අවශ ේෂ 
කශරණශ නිසශ ඨයඩශවට පත් වූ ජනතශව ශවනුශවන් න්පි ්ල 
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10,000ක ෙඩු ම්ලලක් ලෙශදීම, න්පි ්ල 5,000ක දීමනශව ලෙශ දීම 
රීුව කළශ වශශහම ඒ රී ලු ජනතශව ශවනුශවන් න්පි ්ල බිලි න 
229ක සහන පිශක්ජ  ලෙශ දීමටත් අපි කටයුතු කළශ. ඒ 
ආකශර ට, ලෙශ දි  හිකි උපරිම සහන ලෙශ ශදන්න රජ  කටයුතු 
කර තිශෙනවශ  කි න කශරණ ත් මම විශ ේෂශ න් රීහිපත් 

කරනවශ.   

  කුමන ආකශරශේ ගිටලු තිබුණත්, රජ  ශේ ශකටි කශල 

. මශව තුළ ගුන් විුවහ්ලපති විු ප් විෂමතශ ගිටලුව විසඳන්නත්, 

උපශධිධශමන්ශහ රැකි ශ ස්ිකර කරන්නත් කටයුතු කළශ. ඒ නිසශ 

විපක්ෂ    විශේචන ඉදිරිපත් කිමශේදී ශද ක් විනශ  කිමම සඳහශ 

වන විශේචනවලින් - destructive criticismවලින් - තත්ශවලශ, 
 ේ ශද ක් වර්ධන  කරගිනීම සඳහශ  වන විශේචන - 

constructive criticism - ඉදිරිපත් කරනවශ නේ ශහොඳයි කි ලශ 
මම හිතනවශ. ශකොශරෝනශ වසංගත ත් සමඟ ආර්ිකකම  ව ශ න් 

රට ශගොඩ නි ශඟමින් තිශෙන ශවලශශේ ශේ විඩ පිි ශවළ සශර්ථක 

කර ගිනීම සඳහශ ඔෙ රී ලු ශදනශශහම  ක්ති  ලෙශ ශදන්න 

කි න ඉ්ලලීමත් කරමින්, මට කශල  ලෙශදීම පිි ෙඳව 

ඔෙතුමශටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශහ වචන කිහිප  අවසන් 

කරනවශ, ගන් කථශනශ කතුමනි. 

 

[අ.භශ. 1.47] 
 

ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ටශේ අපි ගන් ජනශධිපතිතුමශශහ 

රශජශසන කථශව අහශගන රීටි ශ. නමුත් එතුමශශහ කථශශවන් රශට් 

කශලීන ප්ර ්නවලට උත්තර ක් ුවන්ශන් නිති එක ගින මශ ුුවම ට 

පත් වුණ ාශ. අශප් බුුවන් වහන්ශසේත් ශේ නශ කර  තිශෙනවශ, 

වර්තමශනශේ ජීවත් ශවන්න කි ලශ. අපි අතීතශ න් පශඩේ ඉශගන 

ශගන වර්තමශනශේ ජීවත් ශවන්න ඕනෑ. අද රට මුහුණ පශ තිශෙන 

ප්රධශන ප්ර ්නවලට එතුමශ උත්තර ක් ුවන්ශන් නිහි. උදශහරණ ක් 

ව ශ න්, ශගොවීන්ශහ ප්ර ්න ට එතුමශ උත්තර ක් ුවන්ශන් නිහි. 

රී  ට 80ක් ශගොවි ජනතශව අද අසරණශවලශ ඉන්නවශ. ඒ වශශහම 

ඉන්ධන ප්ර ්න , විුවලි  ප්ර ්න , ගෑස් ප්ර ්න  විසඳීම ගින ශහෝ 

අතයව ය භශණ්ඩවල මිල අඩු කරන්ශන් ශකොශහොමද කි න 

කශරණ  ගින එතුමශ පිහිදිලි කශළේ නිහි. අද ජනතශවට ජීවත් 

ශවන්න අමශන්යි. ඒ ප්ර ්න  තිශෙනවශ.  ඒවශ ගින පිි තුරක් ලෙශ 

දීමයි අද වටින්ශන්, ගන් කථශනශ කතුමනි. පශරව්ල හදන්න 

ුුවවන්, ශගොඩනිඟිලි හදන්න ුුවවන්. හිම ආණ්ඩුවක්ම ඒ 

කටයුතු කරනවශ. නමුත් මිනිස්සු ෙලශශගන ඉන්ශන් කශලීන 

ප්ර ්නවලට විසඳුමක් ලිශෙන ක්ල. ශේ ප්ර ්නවලට උත්තර ක් 

ුවන්ශන් නිහි. අපි ෙලශශගන රීටි ශ, ශේ ප්ර ්නවලට එතුමශශගන් 

උත්තර ක් ලිශෙයි කි ලශ. නමුත් උත්තර ක් ලිබුශණ් නිහි. 

ඉතින්, අපි ශකොශහොමද, ශමවිනි රශජශසන කථශවක් ගින 

ගන්ත්වශ න් කථශ කරන්ශන්?  

ශගොවි ජනතශව ෙලශශගන රීටි ශ, ශපොශහොර ගින  ේකිරී 

සහනදශයී උත්තර ක් ලිශෙයි කි ලශ.   

අශනක් එක, අශප් රශට් ඉතිහශසශේ කිරීම දවසක මිල 

පශලන  අශහෝරී කරලශ නිහි. නිදහස ලිබිච්ච දශ ඉඳලශ පිවිති 

හිම ආණ්ඩු කශල කම ශේ රශට් මිල පශලන ක් තිබුණශ. නමුත්, 

අද මිල පශලන ක් නිහි. ආණ්ඩුවට control එකක් නිහි; out of 
control ගිහි්ලලශ. ශපොශළොන්නන්ශේ මශෆි ශව ඒ අ ට අව ය මිල 
නි ම කරනවශ. ඒ වශශහම, ශෙශහත් ශගන්වන අ  ඒ අ ට 

කිමිති ගණන් අ  කරනවශ. ඉතින් ශමන්න ශේවශ තමයි ප්ර ්න, 

ගන් කථශනශ කතුමනි. අපට ශේවශට උත්තර ඕනෑ. එශහම නිතිව, 

අතීතශේ කරු ඒවශ, අනශගතශේ කරන්න  න ඒවශ විදගත් නිහි. 

ඒවශ ශහොඳයි; ඒවශ සංක්ලප. නමුත්, කශලීන ප්ර ්නවලට 

එතුමශශගන් උත්තර ක් ලිබුශණ් නිහි. අන්න ඒ පිත්ශතන් ශේ 

රශජශසන කථශව අසශර්ථකයි.  

අශනක් කශරණ  ශේකයි. පශර්ලිශේන්තුව වශරශවසශන 

කරන්න ෙල  තිශෙනවශ තමයි. නමුත්, ශේ අවස්ථශශේදී 

පශර්ලිශේන්තුව වහලශ ශමොකක්ද ශකන්ශේ? ශත්ල ටිංකි රී ්ලල 

ඉන්දි ශවට ුවන්නශ. නමුත්, "ශසෞභශගයශේ දික්ම" තුළ තිබුශණ් 

ඉඩ කඩේ ඇතුුව අශප් ශේශී  සේපත් ආරක්ෂශ කරනවශ කි ලශයි. 

අශප් ආණ්ඩුව ුවන් ඒවශත් ගන්නවශ කිේවශ. එශහම කි ලශ ෙල ට 

ඇවි්ලලශ පශර්ලිශේන්තුව වහලශ ශහොර රහශසේ ගිවිසුමක් අත්සන් 

කරලශ ශත්ල ටිංකි 80ක් ඉන්දි ශවට ුවන්නශ. ඒක හරිද? ගන් 

කථශනශ කතුමනි, ඒක හරිද? ඒවශ ශේශී  සේපත්. අශනක් අතට, 

අද හුඟ ශදශනකුට අමතක ශවලශ තිශෙනවශ, 200  දී පිවිති අශප් 

ආණ්ඩුව කශලශේ ඉන්දි ශවට ශත්ල ටිංකි 10ක් ුවන් ශහේතුව. ඒ, 

යුේධශේ උච්චම අවස්ථශව. ශත්ල ටිංකි ඉන්දි ශවට ුවන්නශම 

එ්ලටීටීට සංවිධශන ට ඒ ස්ථශන ට පහර ශදන්න ෙිරිව  නවශ. 

අන්න ඒ වශශහ strategic තීරණ ක් තමයි එදශ අපි ගත්ශත්. ඒ 

ශත්ල ටිංකි දහශේ ආරක්ෂශව ඉන්දි ශවට ුවන්ශන් එ ට එ්ලල වි  

හිකි එ්ලටීටීට ප්රහශර වළක්වන්නයි. ඒ ශත්ල ටිංකි ුවන්නු ශහේතුව 

අන්න ඒකයි. නමුත්, පශර්ලිශේන්තුව වහලශ ශේ වශශහ ශේව්ල 

කිමම අපට පිි ගන්න ෙිහි.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, ටශේ ජනශධිපතිතුමශශහ කථශශේදී 

කි ු ශද ක් ගින මම ඇත්ත ව ශ න්ම ුුවම වුණශ. එතුමශ 

කිේවශ, නීතිශේ ප්රමශද  ශහේතුශවන් ඨයඩශ විඳින මහ ජනතශවට 

විසඳුේ ශසො ශ දීම වශහම ආශ ෝජන ශක්න්ද්රස්ථශන ක් ශලස ශ්රී 

ලංකශව ස්ථශනගත කිමමක් ගින.  ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ 

ෙල ට පත් ශවලශ අවුන්ේදක්  න ශකොට එක්සත් ජශතීන්ශහ 

මශනව හිමිකේ කවුන්සලශේ ශ ෝජනශවක් ශගනශවශ, අශප් රටට 

වින්ේධව. එතශකොට ලංකශවට ආශ ෝජකශ ෝ එයිද? නීතිශේ 

උත්තමතරභශව  නිති කරලශ, මශනව හිමිකේ අහිමි කරලශ, සුුව 

ජශතීන්ට හිරිහිර කරලශ කි ලශ ඒ පළමුවිනි අවුන්ේශේම ශචෝදනශ 

එ්ලල වුණශ, ගන් කථශනශ කතුමනි. ඉතින්, ඒ වශශහ ශචෝදනශ 

තිශෙන ශකොට ආශ ෝජක න් අශප් රටට ඒවිද?  

ඒ වශශහමයි, විරීවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ සංශ ෝධන ත්. 

එතුමශ අධිකරණ ට කරු ශසේවශව ගින කිේවශ. ශගොඩනිඟිලි 

හිුවවශ කිේවශ, විනි ්ච කශරවන්න් පත් කළශ කිේවශ. "අධිකරණ 

පි ස" ගිනත් කිේවශ. හිෙියි, අශප් ආණ්ඩුව කශලශේ 

විනි ්ච කශරවන්න්ශහ පඩි  රී  ට  00කින් විඩි කළශ. රී  ට 

 00කින්! ශගොඩනිඟිලි හදන්න ුුවවන්; විනි ්ච කශරවන්න් පත් 

කරන්න ුුවවන්. නමුත් විදගත්ම ශේ තමයි, නිදහස. අද  

නිදහසක් තිශෙනවශද? අපි දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ 

සංශ ෝධනශ න් අධිකරණ , වයවස්ථශදශ ක , විධශ ක  

සමශන්තරව  න, එකිශනකට  ටත් නිති ස්වශීකන ආ තන තුනක් 

ෙවට පත් කළශ. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ සංශ ෝධන  

තිශෙන ශකොට ජනශධිපතිතුමශ ශශ්රේෂ්ේශධිකරණ ට විනි ්ච කශර 

වරශ කු නේ කශළොත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ සභශවට ෙල  

තිබුණශ, ඒ නම ප්රතික්ශෂේප කරලශ, 'ශවනත් නමක් එවන්න' 

කි න්න. නමුත් අද ඒක කරන්න ෙිහි. අද ශේ රශට් තිශෙන 

රී ලු උත්තමතර ආ තනවලට අදශළ පත් කිමේ කරන්ශන් 
ජනශධිපතිතුමශ. රී ලු ආ තන අද එතුමශ  ටතට අරශගන 

තිශෙනවශ.  

අශනක් කශරණ  ශේකයි.  "අධිකරණ  ස්වශීකනයි. ශේ රශට් 

මශනව හිමිකේ උ්ලලංතන  වන්ශන් නිහි" කි ලශ ඔෙතුමන්ලශ 

පශර්ලිශේන්තුවට ඇවි්ලලශ කිේවශට, ඒක කවුන්වත් පිි ගන්ශන් 

නිහි. ආණ්ඩුව දිහශ ෙලශශගන ඉන්න අ යි එශහම කි න්න 

ඕනෑ. ශවනත් රටවල නශ කශ ෝ එශහම කි න්න ඕනෑ; විපක්ෂ  

එශහම කි න්න ඕනෑ. ඇත්ත ව ශ න්ම අශප් රශට් ජනතශව 

ශමශහම ශනොමඟ  ිවීම සේෙන්ධශ න් අපි කනගශු  වනවශ.  

ටළඟට, නව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශවක් හිදීම ගිනත් කිේවශ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඔෙතුමශ දන්නවශ, ශේ රශට් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථශ හදු ආණ්ඩු එ  කශළේ විශ ේෂ කශරක සභශවක් හරහශ 

ෙව. ඔෙතුමශ ඒ ගින දන්නවශ ශන්. ඔෙතුමශ සෑශහන කශල ක් 
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පශර්ලිශේන්තුව 

පශර්ලිශේන්තුශේ රීටි ශ; අදත් ඉන්නවශ. ඒ හිම අවස්ථශවකදීම 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ හිුවශේ විශ ේෂ කශරක සභශවක් පත්කරලශ. 

නමුත් අද ශමොකක්ද ශවලශ තිශෙන්ශන්? ජනශධිපතිතුමශශහ නඩු, 

රශජපක්ෂ පවුශ්ල නඩු කථශ කරු නීතිඥ මහත්වන්න් ීමප 

ශදශනකුට අඬ ගහලශ කි ශ තිශෙනවශ, වයවස්ථශවක් හදන්න 

කි ලශ. ඒක හරිද? පශර්ලිශේන්තුශේ ඒ ගින කිරී සංවශද ක් නිහි. 

විරීවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ සංශ ෝධන  ශගනශශේත් එශහම 

ශන්. විරීවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ සංශ ෝධන  ශේ 

පශර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන තුන් අපි දන්ශන් නිහි.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, දින් ඔෙතුමශ කිේවශ, පශර්ලිශේන්තුශේ 

ශගෞරව  ආරක්ෂශ කරන්න ඕනෑ කි ලශ. ඔෙතුමශ ආංශික 

අීකක්ෂණ කශරක සභශ පත් කළශද? ඔෙතුමශ ඒවශ පත් කළශද? 

'ුස්තකශලශේ තිශෙන ශපොත් ෙිලුවශද' වශශහ කශරණශ තමයි 

ඔෙතුමශ කිේශේ. මන්ත්රීවන් ශපොත් කි වන්ශන් නිහි කිේවශ. ටට 

වඩශ විදගත් නිේද, ආංශික අීකක්ෂණ කශරක සභශ පත් කිමම? අපි 

ආංශික අීකක්ෂණ කශරක සභශ පත් කශළේ  ශමොකද? අමශතයශං යී  

උපශේ ක කශරක සභශවල පනත් ශකු ේපත් පිි ෙඳ සශකච්ඡශ 

ශවන්ශන් නිහි.  

ඔෙතුමශ එ  දන්නවශ ශන්. අමශතයශං යී  උපශේ ක කශරක 

සභශවල පනත් ශකු ේපත් ගින සශකච්ඡශ වන්ශන් නිහි. පසු ගි  

ආණ්ඩුව ආංශික අීකක්ෂණ කශරක සභශ ඇති කශළේ විදගත් පනත් 

ශකු ේපතක් ශගනශවශම එ  වගන්තිශ න් වගන්ති  - clause by 
clause - අධය න  කරන්නයි. නමුත් ඔෙතුමශ ආංශික අීකක්ෂණ 

කශරක සභශවලට සශමශජික න් පත් කළශද? දින් ඔෙතුමශ 

පශර්ලිශේන්තුශේ ශගෞරව  ගින කථශ කරනවශ. නමුත් ඔෙතුමශ 

එම කශරක සභශවලට සශමශජික න් පත් කරලශ නිහි. විරීවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ සංශ ෝධන පනත් ශකු ේපත ඇත්ත 

ව ශ න්ම ආංශික අීකක්ෂණ කශරක සභශවකට  ශ යුතුව තිබුණශ 
නමුත් ඒක රීේධ වුශණ් නිහි. 

කි න්න නේ ුුවවන්. ජනශධිපතිතුමශට කථශ කරන්න ුුවවන්; 

ඔෙතුමශට කථශ කරන්න ුුවවන්. නමුත් ක්රි ශව තමයි විදගත්.  

අපියි කි න්න ඕනෑ, "ඔෙතුමශ හරි. ජනශධිපතිතුමශ හරි” කි ලශ. 

තමන්ම ඒක කි ශගත්තශට විඩක්  නිහි. දින් තමන්ම ශේ ගන් 

සභශවට ඇවි්ලලශ කි ශගන්නවශ,  "අපි හරි” කි ලශ. 

 ටශේ ජනශධිපතිතුමශශහ කථශව අහශගන ඉන්න ශකොට අපිට 

තව කශරණ ක් ශත්න්ේ ගි ශ. එතුමශ හිම ප්ර ්න ක්ම ශකොවිඩ් මත 

දිේමශ. අපි පිි ගන්නවශ ශකොවිඩ්වලින්  ේකිරී ෙලපෑමක් රීුව 

වුණශ කි ලශ. අපි එ  නිහි කි න්ශන් නිහි. මශ ළඟ තිශෙනවශ  

ශ්රී ලංකශව වටශ තිශෙන රටවල දත්ත. ශේ අර්බුද කශලශේ ඒ හිම 

රටකම විශේ  විනිම  රී  ට 20කින් විඩි ශවලශ තිශෙනවශ. ඒ 

රටවල විශේ  විනිම  රී  ට 20කින් විඩි ශවලශ තිශෙනවශ; 

ආර්ිකක  දියුණු ශවලශ තිශෙනවශ. නමුත් අශප් රශට් විතරයි 

ආර්ිකක  ඇද විු ශණ්, ගන් කථශනශ කතුමනි. ඒ, විරැදි 

පරිපශලන  නිසශයි. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඔෙතුමශත් දන්නවශ,  හ පශලන 

ආණ්ඩුව ෙල ට පත් වන ශකොට අශප් රශට් වශර්ෂික ආදශ ම 

න්පි ්ල බිලි න1,000ක් ෙව. අපි ආණ්ඩුව දීලශ  න ශකොට එ  

න්පි ්ල බිලි න 2,000 යි. අපි ඒ ආදශ ම ශදගුණ ක් කළශ. ඒකයි 
අපි රජශේ ශසේවක න්ට පඩි විඩි කිමම සඳහශ අවුන්ේදකට 

න්පි ්ල බිලි න 170ක් ුවන්ශන්. නමුත් ශේ රජ  පළමුශවනි අ  
විශ න්ම ශමොකක්ද කශළේ? ඔෙතුමශ දන්නවශ ඒක. ඔෙතුමන්ලශ 

ශලොකු සමශගේවලට “විට්”සහන  ුවන්නශ. “විට්” එක ඉවත් 

කිමම නිසශ ශේ රජ ට න්පි ්ල බිලි න 800ක්පළමුශවනි අ  

විශ න්ම නිති වුණශ ශන්. අපිද කශළේ ඒක? අපි ශනොශවයි. ශේ 

ආණ්ඩුව න්පි ්ල බිලි න 800ක් නිති කර ගත්තශ, පළමුශවනි අ  

විශ න්ම.  ශේ ආර්ිකක  කඩශ විශටන්න ප්රධශන ශහේතුව ඒකයි.   

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඒ වශශහම මම ශේ කශරණ ත් 

කි න්න ඕනෑ. අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශවක් ගින ටශේ එතුමශ 

කථශ කළශ. ශේ පශර්ලිශේන්තුශේ ගන් කථශනශ කතුමශ වන 

ඔෙතුමශශගන් මම ඉ්ලලශ රීටිනවශ ශේ අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ 

ශකු ේපත ගින සශකච්ඡශ කරන්න විශ ේෂ කශරක සභශවක් පත් 

කරන්න කි ලශ. පිටදී හදලශ, ආංශික අීකක්ෂණ කශරක සභශවකට 

ශ ොමු කරන්ශන් නිතිව ඒ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ ශකු ේපත 

ශගොශඩොස් ගශලශ පශර්ලිශේන්තුවට දිේමශම, ඒක හරිද කි ලශ මම 

ඔෙතුමශශගන් අහන්න කිමිතියි. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගන් මන්ත්රීතුමශ, ඔෙතුමශට තව විනශඩි ක කශල ක් 

තිශෙන්ශන්. 

 

ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශහොඳයි, ගන් කථශනශ කතුමනි. 

ටශේ ජනශධිපතිතුමශ අශපන් සහශ ෝග  ඉ්ලලුවශ. 

අපි සහශ ෝග  ශදන්න සූදශනේ. අපට ආණ්ඩුවක් ගන්න 

හදිරී ක් නිහි. මිතිවරණ ක් පිවිත්වූවශම ජනතශව ඒක තීන්ුව 

කරයි. නමුත්, ෙල ට ආු කශලශේ ඔෙතුමන්ලශ ශෙොශහොම 

උජශන්ශවන් ශන් විඩ කශළේ; ශෙොශහොම උජශන්ශවන් විඩ කශළේ. 

විපක්ෂ  ඕනෑ නිති විධි ටයි විඩ කශළේ. හිම ශද ක්ම 

හිතුවක්කශර විධි ට කශළේ. විරීවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ 

සංශ ෝධන  ශගනශවශ. ඒක පශර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනතුන් 

කවුන්වත් දන්ශන් නිහි. ශෙොශහොම හිතුවක්කශර විධි ට තමයි 

විඩ කශළේ. අනික් කශරණ  ශේකයි. ශේ පශර්ලිශේන්තු 

ඉතිහශසශේ කිරීම දවසක රැඳවුේ නිශ ෝග මත මන්ත්රීවන් 

ති ශශගන හිටිශේ නිහි. නමුත්, ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

මිතිතුමශශහ කශල  තුළ පශර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවන් පවශ DOs 

ගහලශ මශස ගණනක් රඳවශ තෙශ ගත්තශ.  ශේක තමයි තිත්ත 

ඇත්ත. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, විඩ කරන්න ුුවවන් ශකනශට දවසක් 

ඇති. අශප් ශෙෞේධ ඉතිහශසශේ කි මනක් තිශෙනවශ, "විඩ 

කරන්න ුුවවන් ශකනශට දවසක් ඇති, නමුත් විඩ කරන්න ෙිරි 

ශකනශට ක්ලප ක් ුවන්නත් ෙිහි" කි ලශ. ඒක තමයි අද 

ඔප්ුශවලශ තිශෙන්ශන්. අවුන්ුව ශදකක් තුළ තමුන්නශන්ශසේලශ 

කිරීම ශද ක් කශළේ නිහි. අපි ආරේභ කරු ඒවශ දින් විවෘත 

කරමින්  නවශ. ඒකයි කරන්ශන්. 

 
 

ෙුණ මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගේ මහතා (කෘෂිකර්ම 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

අපි රී ඹලශ විකුණලශම නිේද? 

 
ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අගමිතිතුමශ ශපශර්දශ මහනුවරට ඇවි්ලලශ පශේලී චේපික 

රණවක මිතිතුමශ වන්දනශකන්වන් ශවනුශවන් ආරේභ කරු 

Tomlin Park විශ්රශම  ශලශව විවෘත කළශ. මම ආරේභ කරු 
පශලමයි, අධිශේගී මශර්ග යි විවෘත කළශ.  දින් තමුන්නශන්ශසේලශට 

ශපන්වන්න ශද ක් නිහි. 

73 74 

[ගන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල  මහතශ] 



2022  ජනවශරි  19 

ෙුණ මන්ත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඇයි, ඔෙතුමශ අසතය කි න්ශන්? 

 
ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තමුන්නශන්ශසේලශට ශපන්වන්න ශද ක් නිහි. අපි ආරේභ 

කරු ඒවශ විවෘත කරමින්  නවශ. 

 
ෙුණ මන්ත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කලිසේ අඳින්න දක්ෂයි ශන්ද? [ෙශධශ කිමමක්] අනුන්ශහ  

ඒවශ.   
 

ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 1948 ඉඳලශ ශේ රශට් ආණ්ඩු ගණනශවක් පත් වුණශ. නමුත්, 

කිරීම ආණ්ඩුවක් ශේ රට ෙංශකොශලොත් කශළේ නිහි, ගන් 

කථශනශ කතුමනි. ඔෙතුමශ කි න්න, ශකොයි ආණ්ඩුවද රට 

ෙංශකොශලොත් කශළේ කි ලශ? මට භ  ශේකයි. රට අරශජික 

වුශණොත් ඔෙතුමශත් ඉවරයි, අපිත් ඉවරයි. අන්න ඒක මතක 

ති ශගන්න. රට අරශජික වුශණොත් පශර්ලිශේන්තුවයි, පරිපශලන යි, 

අධිකරණ යි ඔක්ශකෝම ඉවරයි. එශහම වුශණොත් ශේ රශට් රීවි්ල 

යුේධ ක් ඇතිශවලශ ජනතශව නීති  අතට ගන්නවශ. අන්න ඒක 

ගින විමරී්ලශලන් ඉන්න.  Websitesවල පළ ශවන ලිපි ෙලන්න. 
රශජය  ඇද විු ශණොත්, if the State collapses, ශේ රශට් නීති  

ඉවරයි කි ලශ තමයි හිම ශකනශම කි න්ශන්.  මශ කලින් කිේවශ 

වශශහ, ඇත්ත ව ශ න්ම අපි රජ ට සහශ ෝග  ශදන්න සූදශනේ.  

පසු ගි  අවුන්ුව ශදක තුළ විපක්ෂ  කිරීම සංවශද කට ආණ්ඩුව 

ගතු කශළේ  නිහි.  පශර්ලිශේන්තුව තුළ අපට ශදන්න ුුවවන් 

සහශ ෝග  අපි ලෙශ ශදනවශ. ගන් කථශනශ කතුමනි, අපි 

ඔෙතුමශටත් සහශ ෝග  දීලශ තිශෙනවශ. 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටශේත් ුවන්නශ.  
 

ෙුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටශේත් ුවන්නශ. මම දික්කශ ඔෙතුමශ මශ දිහශ ශහොශරන් 

ෙලශශගන හිටි ශ, මම ශමොනවශද කරන්ශන් කි ලශ. අපි ඔෙතුමශට 

අව ය සහශ ෝග  ලෙශ ශදනවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, මට කශල  ලෙශ ුවන්නශට  ශෙොශහොම 

ස්තුතියි. 

 
[අ.භශ. 2.01] 
 

ෙුණ ගර හිත අගේගුණවර්ධාන මහතා (වරාය හා නාවික 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்) 

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

ගන් කථශනශ කතුමනි,  ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්්රික සමශජවශදී 

ජනරජශේ අතිගන් ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ටශේ 

දවශසේ නවවිනි පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි සිරීවශර  විවෘත 

කරමින් ඉදිරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකශ   සේෙන්ධශ න් තමයි අපි 

ශේ සභශව ක්ල තෙන අවස්ථශශේ විවශද  පවත්වන්ශන්. අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශ ඉදිරිපත් කළ එම ප්රකශ ශේ එක ශකොටසක් නිවත 

මතක් කරන්න මම කිමිතියි. එහි ශමශසේ සඳහන් ශවනවශ:  

" ශේ රට අයිති වර්තමශනශේ ජීවත් වන ශමන්ම අනශගතශේ ජීවත් 

වන ජනතශවටයි. අප ශේ රශට් වර්තමශන භශරකන්වන් පමණයි. අද අප 

කටයුතු කරනශ ආකශර  මත ශේ රශට් අනශගත  තීරණ  ශවනවශ. ඒ 

නිසශ අප රී ලු ශදනශම අනශගත පරේපරශවට වගකිව යුතුයි.  

ඒ නිසශ රටට ආදර  කරන රී ලු ශදනශ එක්ව ශේ අවසථ්ශශේ ඒ 

සහශ  ලෙශ ශදනු ඇතියි මම ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ." 

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ දවශසේ දී ශේ ප්රකශ   කරමින්, 

රටට ආදර  කරන ජනතශවට තමයි ඒ පණිවුඩ  ලෙශ ුවන්ශන්. 

අශප් ශජයෂ්ේ මන්ත්රීතුමශ; ගන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල හිටු 

ඇමතිතුමශ විපක්ෂ  නිශ ෝජන  කරමින් අද ශේ විවශද ට 

සේෙන්ධ වුණශ. එතුමශ, ජනශධිපතිතුමශශහ ප්රතිපත්ති ප්රකශ   

ගින ශනොශ ක් කථශ කිේවශ. මට මතකයි, 2005 වර්ෂශේ ගන් 

මහින්ද රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ රට භශර ගත්තු ශවලශශේ 

එතුමශත් කිේවශ, "රටට ආදර  කරන මිනිසුන් සහ රටට ආදර  

ශනොකරන මිනිස්සු කි ලශ ශකොට්ේශස ශදකක් ඉන්නවශ" කි ලශ. 

රටට ආදර  කරන මිනිසුන්ට එක කඳවුරකට එකතු ශවන්න 

කි ලශ එතුමශ කිේවශ. ගන් කථශනශ කතුමනි, ඔෙතුමශට ඒ කථශව 

මතක ඇති. ශේ රටින් ත්රස්තවශද  අවසන් කරන්න රටට ආදර  

කරන මිනිසුන්ට එකතු ශවන්න කි ලශ එතුමශ කිේවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඒ ශවලශශේ රටට ආදර  කරන 

මිනිස්සු එක කඳවුරකට එකතු ශවලශ ඒ සටනට ඩධර්  , 

 ක්ති  ලෙශ ුවන්නශ. හිෙියි, ඒ ශවලශශේ රටට ආදර  ශනොකරන 

මිනිස්සු ශකොටසකුත් හිටි ශ. ශෙොශහොම අකමිත්ශතන් වුණත් අද 

මට ශේ කශරණ  කි න්න ශවනවශ. අශප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල 

මිතිතුමශ එදශ හිටිශේ රටට ආදර  කරන කඳවුශර්ද, රටට ආදර  

ශනොකරන කඳවුශර්ද කි න ප්ර ්න  තිශෙනවශ. මට මතකයි, 

එතුමශ කළ ප්රකශ  ක්. ඕනෑම ශකශනක් ඒ ප්රකශ   දන්නවශ, ගන් 

කථශනශ කතුමනි. "ඕනෑම ශගොශනකුට යුේධ කරන්න ුුවවන්" 

කි ලශ එතුමශ එදශ කිේවශ. අශප් ගන් කථශනශ කතුමශට ශේවශ 

ශහොඳට මතක ඇති. ඒ විතරක් ශනොශවයි. අශප් වීශරෝදශර 

රණවින්වන් ජීවිත පරිතයශගශ න්, තමන්ශහ ඇස්, ඉස්, මස්, 

අතප  බිේ ශෙෝේෙවලට ුද කරමින්, ජීවිත  ගින ආදර ක් 

නිතුව රට ශවනුශවන් ඉදිරි ට ගිහි්ලලශ කිලිශනොච්ිත  අ්ලලශ 

ගන්නශකොට කිේවශ, "කිලිශනොච්ිත  නවශ කි ලශ මිදවච්ිත  නවශ" 

කි ලශ. එතශකොට මම අහනවශ, එතුමශ එදශ හිටිශේ රටට ආදර  

කරන කඳවුශර්ද, රටට ආදර  ශනොකරන කඳවුශර්ද කි ලශ. අද 

විපක්ෂශේ පළමුවිනි කථශව කළ මන්ත්රීතුමශශහ හෘද  

සශක්ෂිශ න් මම ශේක අහන්ශන්. හිෙියි,  "ඕනෑම ශගොශනකුට 

යුේධ කරන්න ුුවවන්", "කිලිශනොච්ිත  නවශ කි ලශ මිදවච්ිත 

 නවශ" කි න ප්රකශ  හරි ශවනවශ,  එදශ අපට යුේධ  අවසන් 

කරන්න ෙිරි වුණශ නේ, ගන් කථශනශ කතුමනි. අන්න එතශකොට 

කි න්න තිබුණශ, "ශගොන්නු යුේධ කළශ" කි ලශ. හිෙියි, අපි එදශ 

යුේධ  අවසන් කළශ. එදශ මහින්ද රශජපක්ෂ හිටු ජනශධිපතිතුමශ 

ශසේනශධිනශ ක ශ හිටි ටත්, ඒ වශශහම ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ එදශ හිටු ආරක්ෂක ශ්ලකේතුමශ හිටි ටත් 

ශෙොශහොම පිහිදිලිව අශප් රශට් ජනතශවට සශම  උදශ කරලශ 

ුවන්නශ. ශදවුන්දර තුඩුශේ ඉඳලශ ශප්ුවන් තුඩුවට  නක්ල අද 

නිදහශසේ  න්න ුුවවන් අයිති  ලෙශ දීලශ තිශෙනවශ. ගන් 

කථශනශ කතුමනි,  ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශට ශේ 

රශට් ජනතශව ෙල  ලෙශ ුවන්ශන් 2019 ශනොවිේෙර් මශසශේ 1) 

විනි දශ.  හ පශලන ආණ්ඩුව අවුන්ුව පහක් ශේ රට පශලන  කළශ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඒ කශල  තුළ ජනතශවට ඒ ආණ්ඩුව එපශ 

ශවලශ, ජනතශව ඒ ආණ්ඩුව ප්රතික්ශෂේප කරලශ, ඒ ආණ්ඩුව ඉවත් 

කරලශ අතිගන් ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශට රට භශර 

ුවන්නශ. 
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පශර්ලිශේන්තුව 

ගන් කථශනශ කතුමනි, අතිගන් ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ 2019 ශනොවිේෙර් මශසශේ ශේ රට භශර ගන්නවශ. 

හිෙියි, මශර්තු මශස  ශවනශකොට ශේ රට වහන්න ශවනවශ; අශප් 

රට  ශකොවිඩ් වසංගත ට මුහුණ ශදනවශ. ගන් කථශනශ කතුමනි, 

ශකොවිඩ් වසංගත  නිසශ ජනශධිපතිතුමශට අවුන්ුව ශදකක් රට 

වහන්න රීේධ වුණශ. අපි දන්නවශ, රටක් වහනශකොට ඒ රටට 

අත්වන ඉරණම ශමොකක්ද කි ලශ. ඒා් රශට් කර්මශන්ත ශලශ ටික 

විශහනවශ; සංචශරක වයශපශර  නිති ශවනවශ; ආදශ ේ මශර්ග 

විශහනවශ. හිම ශකශනකුම තමන්ශහ ජීවිත ආරක්ෂශ කරගන්න 

විතරයි, ශේ වසංගතශේදී උත්සශහ කශළේ. ශමොකක්ද, අශප් රශජය 

නශ ක ශශහ වගීමම වුශණ්? අශප් ජනශධිපතිතුමශ කිේවශ, "මශශහ 

ප්රමු තශව තමයි මශහ රශට් ුරවිරී ශශහ ජීවිත ආරක්ෂශ කිමම." 

කි ලශ. ඒ ශවනුශවන් තමයි අතිගන් ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ තීන්ුවවක් ගත්ශත්, "මම පිහිදිලි ශලසම ශේ රශට් 

සමස්ත ජනතශවටම එන්නත් ලෙශ දීශේ ක්රි ශවලි  ක්රි ශත්මක 

කරනවශ." කි ලශ. ඒ කටයුත්ත එතුමශ අතට ගත්තශ. අද එහි 

ප්රතිලල තමයි ශේ බුක්ති විඳින්ශන්; අද -2022 අවුන්ේශේ- රටක් 

හිටි ට අපි බුක්ති විඳින්ශන් ඒ ලෙශ ගත් ජ ්හණ යි.  

අපි දික්කශ, අස්ලවිරී ඉන්දි ශවට ශකොවිඩ් නිසශ මි  ගි  

අ ශහ මිනී ටිකවත් වළලශ ගන්න ෙිරි වුණ ෙව, ගන් 

කථශනශ කතුමනි. ගංගශවල ඒා් මිනී ටික පශ වුණශ; පශරව්ල දිශහ 

මිනී කඳු ශගොඩ ගිසුණශ. ඒ රට ශකොවිඩ් එන්නත නිෂ්පශදන  කළ 

රටක්. හිෙියි, අපි එන්නත නිෂ්පශදන  කශළේ නිහි. ගන් 

කථශනශ කතුමනි, දින් පළමුවිනි එන්නත් මශත්රශවත් ලෙශ දීලශ, 

ශදවිනි එන්නත් මශත්රශවත් ලෙශ දීලශ, තුන්විනි එන්නත් මශත්රශව 

ලෙශ ශදන්න ඩවදයවන්න්ට, ශහදි න්ට ජනතශව පස්ශසන් එළවශ 

ශගන  න්න රීේධ ශවලශ තිශෙනවශ. ජනතශව තුන්විනි එන්නත් 

මශත්රශව ගන්න ෙ යි. ඇයි? ශනොශ ක් මතවශද ජනතශව තුළ වුරශ 

තිශෙනවශ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, අද අපට රට විවෘත කරන්න 

ුුවවන්කමක් ලිබී තිශෙන ෙව අපි ශෙොශහොම පිහිදිලිව දන්නවශ. 

ගන් කිරිඇ්ලල මන්ත්රීතුමනි, අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ රශජශසන 

කථශව කශළේ, ධුර කශලශ න් වසර ශදකකට පමණ පස්ශසේ. 

එතුමශශහ වසර පහක ධුර කශලශ න් වසර ශදකක් රට වහශගන 

ඉන්න වුණශ. දින් තමයි අපිට අර ශගවී ගි  වසර ශදකත් එකතු 

කරශගන නිවත ඉක්මනට විඩ පටන් ගන්න ශවලශ තිශෙන්ශන්. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ඒ ආරේභ  තමයි අපි සනිු හන් කශළේ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ශකොළඹ වරශශේ නි ශඟනහිර 

පර් න්තශ න් අපි ඒ ආරේභ  රීුව කළශ. ටළඟට, එහි ෙටහිර 

පර් න්තශේ ඉදිකිමේ ආරේභ ශවනවශ. ට රිගම-කුන්ණෑගල 

අධිශේගී මශර්ග  විවෘත වුණශ. ඒ විවෘත වීමත් එක්ක ජනතශව 

ෙලශශපොශරොත්තු වුණු විධි ට නිවත වතශවක් රට ඉතශ ඉක්මනින් 

ආර්ිකක ව ශ න් ශගොඩනි ශඟනවශ. 

කිරිඇ්ලල මන්ත්රීතුමශ මහශමශර්ග විෂ   භශරව හිටු 

ඇමතිවර ශ. මහශමශර්ග ඇමතිකම නුවර මන්ත්රී ශකශනකුට 

ුවන්නශම අපිත් ෙලශශපොශරොත්තු වුණශ, ශදයි න්ශහ පිහිශටන් 

අධිශේගී මශර්ග ක ගිහි්ලලශ අපට දළදශ වහන්ශසේ වඳින්න ුුවවන් 
ශවයි කි ලශ. ඇයි, ඇමතිවර ශත් මහනුවර ශන්? හිෙියි, ගහු 

පද කුත් නිහි, ශෙශර් පුවවකුත් නිහි. ශමොකද ව ා ශණ්?  න්න 

කිඩපතක් ඉස්සරහට. ශමොකද ව ා ශණ් කි ලශ ෙලන්න. ගන් 

කථශනශ කතුමනි, අපට මතකයි ගන් මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශ 

ජනශධිපතිවර ශ ව  ශ න් රීටි දී අධිශේගී මශර්ග හදන්න පටන් 

ගත්ත කශලශේ ශේ පශර්ලිශේන්තුව නිශ ෝජන  කරන ශේ 

සශහෝදරශ ෝ කි ු කථශවක්. ගන් ග න්ත කන්ණශතිලක 

මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමශත් දකුශණ්. ශේ සශහෝදරශ ෝ කිේවශ, 

"මහින්ද රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශට ඇඹුල ති ු මශුව ශගශනන්න 

අධිශේගී මශර්ග ක් හදනවශ. අධිශේගී මශර්ගශ න් මිදමුලශනන් 

ඇඹුල ති ු මශුව ටික ඉක්මනට අරශගන එන්න ඕනෑ" කි ලශ. 

"ගශලු පශශර් -මශතර පශශර්- එන්න ෙිහි, ශවලශව  න නිසශ, ඒ 

නිසශ අධිශේගී මශර්ග  හදනවශ" කි ලශ කිේවශ. ශේ සශහෝදරශ ෝ 

තමයි කිේශේ. තවත් ඒවශ කිේවශ. "අධිශේගී මශර්ග  හදන නිසශ 

ගේ ශදකට ශෙශදනවශ" කිේවශ. "ශමහශ ශගදර ඉන්න රීරිපශලශහ 

ේලලශට එහශ පිත්ශත් ශගදර ඉන්න හීන් මිණිශකශහ ෙි්ලලිව 

ෙලන්න  න්න විධි ක් නිහි" කිේවශ. සත්ව හිංසශව. මතකයි 

ශන්ද, ග න්ත මන්ත්රීතුමනි?  

 
ෙුණ ෙයන්ත කුණණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මු්ලගල තිබ්ෙ හිටි තමයි. ඒ අතීත  මතකයි. 

 
ෙුණ ගර හිත අගේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 
ඔේ, ඔේ. මු්ලග්ල ති න්න ුුවවන්. පිළශවන ඒවශ ති න්න 

ෙිරි ඇයි, ශදයි හශමුුවන්වශන්!  හිෙියි, මු්ලගල ති ලශ විතරක් මදි. 
දන්ව ාශශහ උප්පින්න ට නම දශන්න ුුවවන්. හිෙියි, තශත්තශ 

ශවන්නත් ඕනෑ. උප්පින්න කට නම දිේම පි  ට තශත්තශ 

ශවන්ශන් නිහි ශන්. මු්ලගල ති න්න ුුවවන්. මු්ලගල ති ලශ, 

එ  ක්රි ශවට නංවන්න ඕනෑ. හිටු  ජනශධිපති ගන් මහින්ද 

රශජපක්ෂ මිතිතුමශශහ කශලශේ දී ඒවශ ක්රි ශවට නිංවූවශ, ගන් 

කථශනශ කතුමනි. මම ශේ කි න්ශන්, සමහර අ  කි ුවශ. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි ගන් කථශනශ කතුමනි, තව ශේව්ල කිේවශ. අපි 

එදශ ශගෝ්ලශෆේස්  පිටි  ළඟින් තත ට දිශවන වරශ  දි කඩන  

හදනශකොට, ඒ දි කඩන ත් එක්ක වරශ  නගර  -Port City එක- 

හදන්න ගත්තශම ශේ පශර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ ශමොනවශද කිේශේ? 

හින්සශඩ් වශර්තශවල ඒවශ සඳහන් ශවලශ තිශෙනවශ. "වරශ  

නගර  හදලශ ඉවර ශවන්න ග්ල කියුබ් ශකොච්චර  නවශ ද?" 

කි ලශ ඇහුවශ. "දි  කඩන කට ග්ල කියුබ් ශකොච්චර  නවශ ද?" 

කි ලශ ඇහුවශ. එශහම ඇහුවශම අපි කිේවශ, ශමච්චර  නවශ 

කි ලශ. ශේ සශහෝදරශ ෝ  කිේශේ ශමොකක්ද? ශේ සශහෝදරශ ෝ 

කිේවශ, Port City එක සහ ශේ දි කඩන  හදලශ ඉවර ශවනශකොට 

ලංකශශේ එක කුව ගලක්වත් ඉතිරි ශවන්ශන් නිහි කි ලශ. . ගිරි  

කඩන්න ශවනවශ  කිේවශ;  ඓතිහශරීක . ගිරි ගල කඩන්න 

ශවනවශ කිේවශ.  . ගිරි ගල ශගනි්ලලශ දිේමත්  Port City එකට 

ග්ල මදි ශවනවශ කිේවශ. එශහමයි ඒ සශහෝදරවන් කිේශේ. දින් අපි 

ශේ සශහෝදරවන්න්ශගන් කශරණ ක් අහන්න කිමතියි. ගන් 

කථශනශ කතුමනි, . ගිරි ගල තවම  එශහමම තිශෙනවශ. 

. ගිරි ට ශවනසක් ශවලශ නිහි, කිරීශසේත්ම. ලංකශශේ 

ග්ලවලට හශනි ක් ශවලත් නිහි. ශේ ශගෝලලන් ශච්ති  

රගජුන්වන්ට ඉස්ශස්ලලශ ඉපදිච්ච අ . ශේ ශගෝලලන් තමයි 

අසතය සමශජගත කරන්ශන්. ගන් කථශනශ කතුමනි, ඔෙතුමශ 

ශවලශවක එන්නශකෝ, ශපොඩ්ඩක් ශගෝ්ලශෆේස් පිට්ටනි  ගශවට. අපි 

දික්කශ මිනිස්සු වරශ  නගර  ෙලන්න  නවශ. ටශේ දවසට 

22,000යි. මිනිස්සු වරශ  නගර  ෙලන්න  නවශ. අපි එතින ඉඳන් 

ෙිලුවශ, ඒ  න කවුන් ශහෝ වීසශ එකක්, විශේ  ගමන් ෙලපත්ර ක්, 

ටිකට් එකක් අරන් තිශෙනවශද කි ලශ. ශමොකද, ශමතින ඉඳන් 

ග්ල පිශළන අසතය කිේවශ ශන්, "ශමන්න ශවනම ීනන 

ශකොලනි ක්, ශේශක් ඉන්ශන් ීනන්නු විතරයි, ශේකට  න්න වීසශ 

ගන්න ඕනෑ, ශේකට ඇතුුව ශවන්නවත් ෙිහි" කි ලශ. ඒ විධි ට 

ග්ල පිශළන අසතය කිේවශ. එශහම කිේවශට දින් මිනිසුන් ගිහින් 

ශහොඳට වරශ  නගර  ෙලලශ එනවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, තව ඉදිරි ටත් ශේ අ  ශමශහමම 

තමයි. ශේ ශගෝලලන් හදන්න ලිශෙන්ශන් නිහි. ශේ 

ශගෝලලන්ශහ ශේ තිශෙන ඩවර  අතහරින්ශන් නිහි. හිෙියි, 

ශේ ශගෝලලන් ශමොන තරේ ඩවර කළත්, ශමොන ශේ ශකන්වත් 

අපි අශප් ගමන නවත්වන්ශන් නිහි. ගන් කථශනශ කතුමනි, අපි 
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අශප් ගමන ආරේභ කළශ. දින් රට ඇශරනවශ. සංචශරක ඇමතිතුමශ 

ශේ ශවලශශේ සභශශේ ඉන්නවශ. සංචශරක වයශපශර  ඇ්ලල 

ප්රශේ ශේ ඉතශ ශේගවත්ව ක්රි ශත්මක ශවනවශ. ඒ ප්රශේ ශේ 

සංචශරක ශහෝට්ලවල එක කශමර ක්වත් ගන්න නිහි. දකුණු 

පළශශත් තත්ත්ව ත් ශහොඳයි. අද ශහොඳට සංචශරක න් ලංකශවට 

එනවශ. හිෙියි, ශකොශහොම හරි ශේක නවත්වශ ගන්න තව 

ශමොනවශ ශහෝ කරන්න ුුවවන්ද කි ලශ දින් ශේ අ  ෙලයි. අපි 

ආර්ිකක ව ශ න් ශගොඩ එන්න ඕනෑ. නමුත් ඒකට ශකොශහොම හරි 

ෙශධශ කරන්න තමයි දින් ශේ ශගෝලලන් උත්සශහ කර ෙලන්ශන්, 

ගන් කථශනශ කතුමනි.  

සංචශරක වයශපශර  දියුණු වනශකොට ශඩොලර් අර්බුද ට, 

විශේ  විනිම  ප්ර ්න ට අපට පිි තුරක් ලිශෙනවශ. අද ශලෝකශේ 

සංචශරක න්ට  න්න තිශෙන ශහොඳම රටව්ල අතශර් ශදවිනි 

ස්ථශන  ශ්රී ලංකශවට ලිබිලශ තිශෙනවශ. ඒක සතුු යි අහන්න, හිත 

ශහොඳ මිනිහශට. ඒක සතුු යි අහන්න, රටට ආදර  කරන මිනිහශට. 

හිෙියි ඒකට සතුු  නිහි, පුශේ සිරව තිශෙන මිනිහශ. ඒකට 

සතුු  නිහි, රටට ආදර  ශනොකරන මිනිහශ. ශේශකන් ශවන 

ශවන ශේව්ල ෙලශශපොශරොත්තු ශවන අ  ඒකට සතුු  නිහි. 

අවුන්ුව ශදකක් රට වහලශ තිබිලශ ප්ර ්න ටිකක් ආවශම, ෙලන්න 

ශකෝ ශේ අ  කි න ශේව්ල. ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල මන්ත්රීතුමශ 

කිේවශ ශන් ප්ර ්න තිබුණශ කි ලශ. මශහ අේශේ! ගන් 

කථශනශ කතුමනි, ප්ර ්න ටිකක් ආවශට පස්ශසේ අනශගත 

ජනශධිපතිවන් ුවරීමයි! අපි හිතුවශ එක්ශකශනක්, ශදශදශනක් 

කි ලශ. නිහි, ුවරීමක් ඉන්නවශ. දිනට ුවරීමයි. හිෙියි, දින් 

ඔන්න 2022දී ඒ ප්රමශණ  අඩු ශවනවශ.  

2021 අන්තිම ශවන ශකොට ජනශධිපතිවන් ශවන්න ුවරීමක් 

හිටි ශ. අශන්! සමහන් ඇඳුම  ඇඳශගන ජනශධිපතිවන් වශශහ 

ඇවිදිනවශ මම දික්කශ. සමහන් ඇවිදිනශකොටත් අර ශවනදශ ඇවිේද 

මිනිහශ වශශහ ශනොශවයි. අත් ශදක ශදපිත්තට දශලශ, ඇවිදිනවශ. 

රෑට ඇඳලශ ෙලනවශ ලු, ජශතික ඇඳුම. ජශතික ඇඳුම ඇඳලශ 

ෙලනවශ ලු, ගිළශපනවශ ද කි ලශ. හිෙියි රෑට ජශතික ඇඳුම 

ඇඳශගන ඔුවශවන් හිටශගන ෙිලුවශ නේ ශහොඳයි. එත ශකොට 

ශපශනයි හරි ට. ශමතුමන්ලශට අව ය කරන්ශන්, ශමතුමන්ලශ 

ලිහිස්ති ශවන්ශන් රශට් මිනිසුන්ශහ ජීවිත බි්ලල ට දීලශ හරි  රට 

 න ගමන නවත්වන්නයි.  

අද ගන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල මන්ත්රීතුමශ ආශ ෝජකශ ෝ ගින 

කථශ කරනවශ. එක ආශ ෝජන ක් ශේ රටට එන්න හේෙ 

ශවන්ශන් නිහි. එන්න ඉස්ශස්ලලශ ඒශක් ශක්න්දර පත්ර 

ශහො නවශ. ශහො ලශ ඒ ආශ ෝජක ශට ගහලශ එළවනවශ; කෑ 

ගහනවශ; මිනිස්සු උේශතෝෂණවලට  වනවශ. මම මශහ මිත්ර 

කිරිඇ්ලල මන්ත්රීතුමශශගන් ශේක අහනවශ. ඩමත්රීපශල රීරිශසේන  

මිතිතුමශ  ජනශධිපති කරන්න, ඔෙතුමන්ලශශහ හිටු අගමිතිතුමශ 

අගමිතිවර ශ ෙවට පත් කරන්න  ඔෙතුමන්ලශ පශරට  ෙිහිලශ 

කි ු පළමුවිනි සටන් පශේ  ශමොකක්ද? අධයශපන ට දළ ශේශී  
නිෂ්පශදිතශ න් රී  ට ) මුදලක් ශවන් කරනවශ කිේවශ. එශහම 
ශන්ද ගන් දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි? අධයශපන ට රී  ට 

)න් ශදන්න ඕනෑ කිේවශ. අධයශපන ට රී  ට )ක් ගන්න තමයි 

අපි  හ පශලන ආණ්ඩුව ගන්ශන් කි ලශ මහශචශර් වන්, 

ආචශර් වන් අරශගන පශශර් ගි ශ; දකුණු ප්රශේ ශේ ඉඳලශ 

ශකොළඹට ආවශ. ශහොඳයි. ඔන්න මිනිස්සු ආණ්ඩුවක් ුවන්නශ.  ගන් 

කථශනශ කතුමනි, රටක අනශගත  කි න්ශන්, ශහොඳ, උගත්, 

බුේධිමත් දන් පරුරක්. ඒ නිසශ මිනිස්සු ඔෙතුමන්ලශට ඡන්ද  

ුවන්නශ; ජනශධිපතිවරශ ක් හිුවවශ; අගමිතිවරශ ක් හිුවවශ;  

අධයශපන ඇමතිවරශ කු හිටි ශ; රජ ක් හිුවවශ. හිෙියි, ඒ රී  ට 

) හේෙ වුණශද, ගන් කථශනශ කතුමනි?  ඒ රී  ට ) ශකශසේ 
ශවතත්, අඩු ගණශන් අවුන්ුව 24ක් තිස්ශසේ තිබුණු ගුන්වන්න්ශහ 

සහ විුවහ්ලපතිවන්න්ශහ විු ප් විෂමතශවට පිි තුරක් හේෙ වුණශද 

ගන් කථශනශ කතුමනි? ගන් කථශනශ කතුමනි,  ඒවශයි කළ යුතු 

ශදව්ල. එතුමන්ලශ ඒ එක ශද ක් කශළේ නිහි, ගන් 

කථශනශ කතුමනි. හිෙියි අද ශදපිත්ත පත්තු ශවන විලක්කුවක් 

අපට දීලශ තිශ ේදී ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශහ 

ආශිර්වශදශ න්, ගන් මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශශහ ආශිර්වශද ත් 

ඇතිව ශේ ගුන් විු ප් විෂමතශ ප්ර න් ට විසඳුම ලෙශ ශදන්න අපට  

ුුවවන්කම ලිබුණශ  කි න එක ශෙොශහොම ශගෞරවශ න් අපි 

රීහිපත් කරනවශ.  

ගන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නශන්ශසේ කශලීන 

ප්ර ්න වග ක් ගින කිේවශ. ඒවශට අපි පිි තුන් ශදනවශ. කශලීන 

ප්ර ්නවලට තමයි අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ නව විනි 

පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවන සිරීවශර  විවෘත කරමින් ඉදිරිපත් කළ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශ න් විසඳුේ  දීලශ තිශ න්ශන්. කශලීන ප්ර ්න 

ශවනුශවන් විතරක්  ශනොශවයි,  මම  කි ු උපදින්න ඉන්න 

දන්වන්ශහ අනශගත  ශවනුශවනුත් තීන්ුව-තීරණ අරශගන 

තිශ නවශ. ගන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නශන්ශසේ 

කිඩපතක් ඉස්සරහට ගිහි්ලලශ ෙලන්න. තමුන්නශන්ශසේලශශහ  

අවුන්ුව 5 තුළ කළ එක ශද ක් කි න්න. තමුන්නශන්ශසේලශත් 

අසරණයි ඇත්තටම. එදශ තමුන්නශන්ශසේලශ ශකොශහේද තීන්ුව 

ගත්ශත්? එදශ තීන්ුව ගත්ශත් එක් ශකශනක් ශදන්ශනක්.  

ඒ එක්කම, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශව හදන එක ගිනත් කථශ 

කළශ, ගන් කථශනශ කතුමනි. මට මතක් ශවනවශ, 2017 

සිප්තිේෙර් මශසශේ 21වන දශ. ගන් කථශනශ කතුමනි, 2017 

සිප්තිේෙර් 21වන දශ ඔෙතුමශත් අපිත් එක්ක අන්න අර පිත්ශත් -

වින්ේධ පක්ෂ  පිත්ශත්- හිටිශේ. එදශ පළශත් සභශ ඡන්ද විම. ේ 

සේෙන්ධශ න් වූ පනත් ශකු ේපත ශේ ගන් සභශවට ශගනශු 

ශවලශශේ, ඒක සේමත කරන්න අව ය තුශනන් ශදශක් ෙල  

නිතිව ශහලිශකොප් ටර්  ිේවශ, මඩකලුවට. ශහලිශකොප්ටර් 

 ිේවශ  නි ශඟනහිර පළශතට මන්ත්රීවන්න් ශගශනන්න. එදශ                  

ඒ පනශත් වගන්තිශ න් වගන්ති  කිශ ේවශද, ගන් 

කථශනශ කතුමනි? ඒවශ කි වලශද ඒක සේමත කර ගත්ශත්? රශත්රී 

10.45ට කඩුශවල උසශවි  ඇරලශ තිබුණශ වශශහ පශර්ලිශේන්තුවත් 

ඇරලශ තිබුණශ. එශහම කරලශ තමයි පශර්ලිශේන්තුශේ එම පළශත් 

සභශ පනත සේමත කරගත්ශත්. එශහම කළත්, අදත් පළශත් සභශ 

නිහි. අදත් නිහි, පළශත් සභශ. ශේ ශගෝලලන් කරු අපරශධ 

ශේවශ.  අදත් ඒ නිසශ පළශත් සභශව හකුළශශගන තිශෙන්ශන්.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ 

විඩ කරන නශ කශ ක්; අභිශ ෝග භශර ගන්නශ නශ කශ ක්. 

2005දීත් මහින්ද රශජපක්ෂ හිටු ජනශධිපතිතුමශත් එක්ක එතුමශ 

අභිශ ෝග  භශර ගත්තශ. ඒ භශර ගත්ත වගීමම ඉු  කළශ වශශහම 

ශේ වගීමමත් ඉු  කරනවශ. අපට තිශෙන්ශන් ශේ රට ආර්ිකක 

ව ශ න් නිඟිු වන්නයි. ආර්ිකක ව ශ න් ශේ රට නිඟිු වන්න 

අව ය  විඩ පිි ශවළ අශප් ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ 

 ක්තිවන්තව කරනවශ  කි න එක ශෙොශහොම ශගෞරවශ න් අපි 

තමුන්නශන්ශසේලශට ශේ ශවලශශේ  කි නවශ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, අර්බුද නිර්මශණ  කිමම ගින 

ශනොශ ක් ශේව්ල කිේවශ. ශත්ල ප්ර ්න  ගින කිේවශ. ගන් 

කථශනශ කතුමනි, හරි ශ්ලරීයි අර්බුද ක් නිර්මශණ  කරන්න. 

එක වෘත්තී  සමිති කට ශහෝ තව ශකශනකුට කි නවශ, මශධය 

සශකච්ඡශවක් ති න්න කි ලශ. මශධය සශකච්ඡශව ති ලශ කි නවශ, 

අපට ශත්ල තිශෙන්ශන් දවස් තුනකට විතරයි, ශපට්ර්ල ශමච්චරයි 

තිශෙන්ශන්, ඩීස්ල ශමච්චරයි තිශෙන්ශන් කි ලශ. එශහම 

කි න්න එක මශධය සශකච්ඡශවයි ති න්න ඕනෑ. එතශකොට, විදයුත් 

මශධයවල, මු්රිත මශධයවල, සමශජ මශධයවල  නවශ ශත්ල නිහි 

කි ලශ. එශහම කි ු ගමන් ශමොකද කරන්ශන්, ගන් 

කථශනශ කතුමනි? ශගදර තිශෙන වශහන හතරම අරශගන  නවශ, 

ශපට්ර්ල ශෂඩ් එකට. වශහන හතරම අරශගන ගිහි්ලලශ full tank 

ගහගන්නවශ. ශපට්ර්ල ශෂඩ් එශකන් ශත්ල ගහන්න ුුවවන් 

ශවන්ශන් වශහන ප්රමශණ කට විතරයි. ටට පස්ශසේ ශත්ල නිහි, 

ගන් කථශනශ කතුමනි. ශේවශට තමයි අර්බුද නිර්මශණ  කිමම 

79 80 



පශර්ලිශේන්තුව 

කි න්ශන්. දින් කිේවශ ශන්, අනිවශර් ශ න්ම 2022 අවුන්ේද 

ලෙනශකොට කන්න නිති ශවනවශ කි ලශ. එක ණ  වශරික ක් 

අපට ශගවශගන්න ෙිරි ශවනවශ කිේවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි, එක ණ  වශරික ක් අපට ශගවන්න 

ෙිරි ශවනවශ කිේවශ. ණ  ශගවශ ගන්න ෙිරි ශවච්ච රටව්ල අතරට 

අප එකතු කරනවශ කිේවශ. ගන් කථශනශ කතුමනි,  මුද්ල අමශතය 

ෙිරී්ල රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ශේ වන විට ශගවන්න තිශෙන හිම 

ණ  වශරික ක්ම රජ ක් හිටි ට ශගවශ තිශෙනවශ  කි න එක 

මම ශෙොශහොම වගීමමකින් කි නවශ. ඒ වශශහම ඉදිරි ට තිශෙන 

ණ   ටිකත් ශගවනවශ. මහ ෙිංකු අධිපතිතුමශශගන් සමහර අ  

අහනවශ මම දික්කශ,  ශකොශහොමද ණ  ශගවන්ශන්, කවුද ුවන්ශන් 

කි ලශ? ශේ ශගෝලලන්ට කි න්නශකෝ, ගන් කථශනශ කතුමනි, 

LB Finance එශකන් අහන්න කි ලශ කවුද ඒශක් තින්පතු දශලශ 

තිශෙන්ශන් කි ලශ අහන්න කි ලශ.   ඒක කි නවශද කවුන්වත්? 

කවුන්වත් එශහම කි න්ශන් නිහි. හිෙියි, අපි රටක් හිටි ට ශේ 

රශට් ශේ තිශෙන ප්ර ්න ට විසඳුම ශහො න්න ඕනෑ. ඒ විසඳුම 

ශහො න්න අව ය විඩ පිි ශවළ ක්රි ශත්මක කරන්න ඕනෑ.  

අපි සංවර්ධන  නවත්වලශ නිහි, ගන් කථශනශ කතුමනි. 
ශපෙරවශරි මශසශේ 0 ශවනි දශට අ  විශ හි සඳහන් ගම සමඟ 

පිි සඳර - ්ශට   සංවර්ධන විඩසටහන ්ශම නිලධශරි වසේ 

14,021ක් තුළ අපි ක්රි ශත්මක කරනවශ. හිම ගමකම ජීව ශනෝපශ  

විඩසටහනක්,  සංවර්ධන විඩසටහනක්, පශරිසරික විඩසටහනක් 

ක්රි ශත්මක කරන්න අව ය විඩ පිි ශවළ ක්රි ශත්මක කරනවශ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, පවතින ශකොවිඩ් - 19 වසංගත 

තත්ත්ව  අනුව, ශේ වර්ෂ ට අපි න්පි ්ල ශකෝටි 22,900ක් ශවන් 

කර තිශෙනවශ. ඒ වශශහම   විශ්රශමික  ශසේවක න් සහ රශජය 

ශසේවක න් ශවනුශවන් න්පි ්ල ශකෝටි 8,700කුත්, න්පි ්ල ශකෝටි 

4,000කුත්,- 

 
 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දින් කශල  අවසශනයි, ගන් ඇමතිතුමශ. 

 
 
ෙුණ ගර හිත අගේගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

න්පි ්ල ශකෝටි )0,000ක ප්රමශණ ක් අපි ශවන් කරලශ 

තිශෙනවශ.  

ගන් කථශනශ කතුමනි,  ජනශධිපති ඇඳුම ඇඳශගන ඉන්න 

ජනශධිපතිවන්න්ට දින් අපි කි නවශ, ඇඳලශ තිශෙන ඒ ඇඳුම 

ගිළශපනවශද කි ලශ ශපොඩ්ඩක් ශහොඳට ෙලන්න කි ලශ. ගන් 

කථශනශ කතුමනි, අපි දිකලශ තිශෙනවශ, මිනීවලට අන්දන 

ඇඳුේවල ශකෝට් එශක් උඩ පිත්ත විතරයි තිශෙන්ශන්. 

විරදිලශවත් මිනි  අශනක් පිත්ත හරවලශ ෙිලුශවොත්, පටි 

ශදකකින් ගිට ගහලශ තිශෙන්ශන්. සමහර විට ඒ වශශහ ඒවශ 

අන්දලශද දන්ශන්ත් නිහි. ශමොකද, ශහේතුව අනුන් ශදන එකක් ශන් 

ශේ අඳින්ශන්; තමන්ට ගිළශපන එකක් ශනොශවයි. මිනි ට 

අන්දලශ තිශෙන ඇඳුේ අඳිනවශට වඩශ ශහොඳයි,  ථශර්ථ ට   මුහුණ 

ශදන එක. ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශහ ආණ්ඩුශේ අපි 

එක පවුරක් හිටි ට ශේ ආර්ිකක අර්බුද  ජ ්හණ  කරශගන 

රට දිනවන තිනට  න්න ලෑස්තියි කි න පණිවුඩ  ලෙශශදමින්, 

ශේ ශේලශව ලෙශදීම ගින ඔෙතුමශට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශ නිහඬ 

ශවනවශ, ගන් කථශනශ කතුමනි.  

ෙුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthirian.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. (Dr.) Suren Raghavan to the Chair? 

 
ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I propose that the Hon. (Dr.) Suren Raghavan do 
now take the Chair.  

 

ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ෙුණ කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්  

ෙුණ (ආචාර්ය) සුගර්න් රාඝවන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுமரன் ரொகவன் அவர்கள் 

தமலமை  வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
(DR.) SUREN RAGHAVAN took the Chair. 

 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Speaker reiterated this afternoon the need 
for an honourable conduct in Parliament in order to build 
a deeper and a stable democracy and all the Leaders have 
agreed to that. So, I hope I will get all the support from 
you to meet such aspirations.  

Hon. M.A. Sumanthiran, the Floor is yours.  

 
[2.24 p.m.] 
 

ෙුණ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Presiding Member, thank you for the time given 
to me to say a few words on the Policy Statement made 
by His Excellency the President yesterday in this House.  

When the Party Leaders met last week, there was a 
long discussion as to the sufficiency of time for this 
Debate. The Opposition sought more time. We thought 
the President would actually lay out something that we 
must debate in this House and that we need more time for 
it. So, we spent quite a bit of time haggling over the 
insufficiency of time allotted for this Debate. But, 
listening to His Excellency the President yesterday, to 
that listless speech he made in this House, I am 
convinced that the time allotted is too much. There was 
no policy that was stated; there was identification of a 
few issues, but no answers were given and there was 
nothing by way of a message on the Inauguration of the 
Second Session of Parliament which Parliament should 
get excited about and debate for two more days.  

Sir, he was right when he identified one issue. He 
said, I quote:  

“The most serious challenge we face today in economic 
management is the current foreign exchange problem.”  
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That, we all know. Then, he said, I quote: 

“Today, we are encountering the climax of a problem for which a 
number of Governments have failed to provide a lasting solution." 

He rightly does not blame just the last Government. 
He blames a number of previous Governments and if you 
go back for two more Governments in the past, those 
were the Governments headed by the former President 
Mahinda Rajapaksa. So, he has squarely laid the blame 
for the crisis that the country faces today on them - if you 
take the last 15 years, two-thirds of that was governed by 
the Government of President Mahinda Rajapaksa - and 
says that they failed to provide a lasting solution. But, as I 
said, he identifies the issue, lays the blame on the 
shoulders of someone else, albeit his own brother, but 
does not provide a solution or a direction. A Policy 
Statement of a Government is one that gives a direction, 
one that points in a particular way to give the people 
confidence and one that says that this is the path we will 
tread and this is how we intend tackling this issue.  

While he makes the Statement, we are told by text 
messages that another US Dollars 500 million has been 
put into our begging bowl. It is like a daily existence now 
for this country. We are waiting out there holding the 
bowl and someone has to come and give us the next meal. 
That is the level to which the country’s finances have 
come to. We really do not know where our next month’s 
supplies are going to come from or what we will pay 
towards that. When the country is facing such an 
enormous challenge, all that the President has to say is 
just that one paragraph, two sentences - one identifies the 
problem; the other lays the blame on someone else’s 
shoulder.  

He started his Policy Statement by rightly identifying 
the fact that there are different Hon. Members in this 
House elected by different people with different 
mandates. So, he said that right at the beginning of his 
Statement, but as he went along, he probably forgot how 
he recognized this House because when it came to the 
people of the North and the East, he said something that 
was opposite to how he started his Statement and it is 
very serious. Sir, I quote the President: 

“We regard Government’s prime responsibility towards 
reconciliation as providing such facilities to these people without 
discrimination.”  

This is, talking about the people in the North and the 
East. It is an insult to the people who have been 
struggling and fighting for their dignity, to be treated as 
equals in this country. That is far more important than 
what he identifies here as “facilities”. They have not been 
fighting for facilities. They have been fighting for their 
equal citizenship right, their right to self-determination, 
the right for self-rule, for shared powers of governance, 
and for the President to reduce all of that to a level of 
saying that there are these basic facilities that are 
necessary and that is what will bring about reconciliation 
shows much about what he understands the national 
problem to be. 

 

Then, he says, I quote; 

“Therefore, I urge the Members of Parliament representing the 
people of the North and East in this Parliament to set aside various 
political ideologies, at least temporarily, and support the 

Government’s efforts to improve the living conditions of the people 
in their areas.” 

Having recognized that we have different mandates 
from our people, he says, “set aside your ideologies, at 
least temporarily”. What does he mean by “ideologies”? I 
read the Sinhala and the Tamil texts. It should have been 
translated as “your party policies”. Our party policy is the 
mandate we have received from our people and it is a 
consistent mandate that we have received, for which we 
serve our people. We do not listen to others who tell us 
how we should serve our people. We listen to our people 
and the mandate that they give us. So, it does not lie in 
the mouth of even His Excellency the President to tell us 
to lay aside the mandate that the people had given us and 
to join in providing basic facilities.  

For shortness of time and also because, as I said, this 
Statement or policy declaration - I do not even want to 
call it Throne Speech - does not deserve any more time of 
this august Assembly, I conclude my speech with that.  

Thank you very much.  
 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) Bandula 
Gunawardana. ඔෙතුමශට විනශඩි 1 ක කශල ක් තිශෙනවශ.  
 

[අ.භශ. 2. 4] 
 

ෙුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (ගවග ඳ 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අතිගන් ජනශධිපති ශගෝේශභ  

රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ටශේ දිනශේ ශේ උත්තමතර සභශව අමතනු 

ලිබුශේ, ශේ රශට් ජනතශවශහ වයවස්ථශදශ ක  ශලසටත්, ශේ 

ගන් සභශවට ශත්ම පත්වී රීටින ගන් මහජන නිශ ෝජිත න් 

රී ලුශදනශම ජශතික ව ශ න් අශප් රට, රශට් අනශගත  පිි ෙඳ 

ප්රබුේධ සංවශද ක් ඇති කරන ශක්න්්රී  ස්ථශන ක් ශලස 

පශර්ලිශේන්තුව ශ ොදශ ගන්නවශ ඇත කි න වි ්වශස ත් ඇතිවයි 

කි ශ මශ හිතනවශ.  

මම ශමහිදී එක් කන්ණක් පිි ෙඳ විශ ේෂ අවධශන  ශ ොමු 

කරනවශ. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ වන විට අශප් රශට් 

ප්රධශන අර්බුද තුනක් තිශෙනවශ. එකක් තමයි, විශේ  විනිම  -

ශඩොලර්-  අර්බුද . ශදවිනි එක තමයි රශජය මූලය පිි ෙඳ අර්බුද . 

තුන්විනි එක, ආර්ිකකශේ කඩශ විු ණු තිනින් ශගොඩ ඒම පිි ෙඳ 

අර්බුද . ශමීම අර්බුද සඳහශ විසඳුේ ශසවීශේදී ජශතික ව ශ න් 

ශේ පශර්ලිශේන්තුශේ වගීමම ගින එතුමශශහ කථශශේදී ශෙොශහොම 

පිහිදිලිව සඳහන් කළ ෙව මශ කි න්න ඕනෑ. එයින් එක් කන්ණක් 

පිි ෙඳ ශේ ශකටි ශවලශව තුළ මශ කථශ කරන්න  ෙලශශපොශරොත්තු 

ශවනවශ. ගන් ජනශධිපතිතුමශ  නවවිනි පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවන 

සිරීවශර  විවෘත කරමින් ඉදිරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ 17 

වන පිු ශේ ශමශසේ සඳහන් ශවනවශ:  

"වර්තමශනශේ ආර්ිකක කළමනශකරණශේ දී අප මුහුණ ශදන 

ෙරපතළම අභිශ ෝග  ශේ වන විට උේගතව ඇති විශේ  විනිම  

ගිටලුවයි. කශලශන්තර ක් තිස්ශසේ රජ න් ගණනශවක් විරීන් තිරසශර 

විසඳුමක් ලෙශ දීමට ශනොහිකි වූ ගිටලුවක උච්චතම අවස්ථශවට අද අප 

මුහුණ දී තිශෙනවශ."  
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(4th Start)  



පශර්ලිශේන්තුව 

ඒ වශශහම, එතුමශ  සඳහන් කර තිශෙනවශ,  "2019දී මශ රට 

භශර ගන්නශ අවස්ථශශේ ඉදිරි වසර ශදක තුළ වසරකට 

ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න )කට විඩි විශේ  ණ  වශරික 

ශගවන්නට තිබුණශ. ශේ දක්වශ පිවති රී ලු රජ න් විරීන් වරින් 

වර ලෙශශගන තිබූ ණ  තමශ එශසේ අපට ශගවන්නට රීුව වී 

තිබුශණ්"  කි ලශ. 

ගන් කථශනශ කතුමනි, ශේ විශේ  විනිම  අර්බුද  -ශඩොලර් 

අර්බුද - අද ටශේ ඇති වුණු ප්ර ්න ක් ශනොශවයි. අශප් රටට 

නිදහස ලිබුණු දවශසේ රීට -කවුන් ආණ්ඩු කළත්- ලංකශවට භශණ්ඩ 

ආන න  කරන්න  න වි දමට, විඩිවන වි දමට සශශප්ක්ෂව අපි 

නිර් ශත ආදශ ේ විඩි කර ගත්ශත් නිහි. ඒ නිසශ නිදහරීන් පසු; 

විශ ේෂශ න් 1977න් පසු -ටට ශපරත්, පසුවත්- සෑම වර්ෂ කදීම 

පශශහේ ලංකශශේ තිබුශණ් ශවළඳ හිඟ ක්.  

ශරොනී ද මි්ල හිටු මුද්ල අමශතයවර ශ 1978 අ  වි  

ශ්ල නශේ 24වන පිු ශේ සඳහන් කර තිශෙන ප්රකශ  ක් ශේ 

අවස්ථශශේ මම කි වන්න කිමිතියි. එහි සඳහන් වනවශ, "1975 දී 
ශව ළඳ හිඟ  න්පි ්ල එකරී හති ස් ශදශකෝටි දස ලක්ෂ ක් වි . 

ඒ ශ්රී ලංකශශේ ශමශතක් වශර්තශ වූ ඉහළම ශව ළඳ හිඟ යි" කි ලශ. 

ඒ, 1975 දී. ටළඟට, සඳහන් වනවශ, "ශවළඳ හිඟ ත්, විශේශී  

ණ  සඳහශ අධික ශපොලී ප්රමශණ ත් නිසශ ශගවුේ ශ ේෂශේ ජංගම 

ගිණුශේ හිඟ  ඉහළ මට්ටමක පිවතිණි. විශේශී  ණ වල 

ප්රශහධන ආපසු ශගවීේ පමණක් 197) වර්ෂශේදී න්පි ්ල විරීතුන් 

ශකෝටි තිස්ලක්ෂ ක් දක්වශ විඩි වි . පසුගි  හත් වසර තුළ වි ශල 

විශේශී  සේපත් පරතර ක් ඇති වීමට ශේ සෑම සශධක ක් ම 

ෙලපශ ඇත"  නුශවන්. ශේ 1978 අ  වි  ශ්ල නශේ 24වන 

පිු ශේ ශරොනී ද මි්ල මුද්ල අමශතයවර ශ කර තිශෙන ප්රකශ  .  ඒ 

අනුව ශේ ශව ළඳ හිඟ , ශගවුේ ශ ේෂ අර්බුද  1975දීත් ඒ වන විට 

වශර්තශ ශවලශ තිබුණු දන්ණුම අර්බුද  ෙව සඳහන් වනවශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අශප් රටට නිදහස ලිබුණශට 

පසු දිගටම දළ ශේශී  නිෂ්පශදන ට වඩශ -රට ඇතුශළේ නිෂ්පශදන  

කරන ප්රමශණ ට වඩශ- දළ ශේශී  වි දම විඩියි කි න්ශන්, ඒක 

තමයි ශගවුේ ශ ේෂශේ ජංගම ගිණුශේ හිඟ  කි න්ශන්. හිම දශම, 

අපි ශේ රශට් නිෂ්පශදන  කරනවශට වඩශ විඩිශ න් පිටින් 

ශගනි්ලලශ පරිශභෝජන  කර තිශෙනවශ. ශේක තමයි ප්ර ්නශේ 

ඇත්ත කථශව. කශට ශහෝ ෙිණ ෙිණ ඉන්නවශ ශවනුවට, ශේ 

තිශෙන ගිඹුන් ප්ර ්න  අවශෙෝධ කර ශනොශගන ඒ ඒ අවස්ථශශේදී 

ඇති වන වශරීදශ ක තත්ත්ව  තුළදී විශේ  විනිමශ න් ෙඩ පිනුේ 

ගි. මත්, ුවෂ්කරතශවට පත්වන අවස්ථශශේදී කර කි ශගත 

ශනොහිකිව කශට ශහෝ ඇඟි්ලල දිගු කිමමත් තමයි ඉතිහශස  ුරශම 

රීේධ ශවලශ තිශෙන්ශන්.  

මහින්ද රශජපක්ෂ යුගශේදී 2009 වර්ෂශේ යුේධ  නිම කළශට 

පසු ශේ රශට් ශගවුේ ශ ේෂ අර්බුද  විසඳශ ගිනීම සඳහශ අශප් රටට 

එන විශේ  විනිම  විඩි කර ගන්නත්, රටින් පිටට ගලශ  න 

ප්රමශණ  අඩු කර ගන්නත්, රශට් විශේ  ආශ ෝජන විඩි කර 

ගන්නත්, ජශතයන්තර ශවශළඳ ශපොළ ශවතට විඩි විඩිශ න් 

නිඹුන් ශවන්නත්  ක්රි ශ කිමම නිසශ 2014 වර්ෂ  අග වන විට ශේ 

රශට් පිවතුණු තත්ත්ව  පිි ෙඳව මශ ශේ අවස්ථශශේදී ඉතශම 

ශකටිශ න් කි න්නේ. එ  මහ ෙිංකු වශර්තශශේ සඳහන් වන්ශන් 

ශේ ආකශර ටයි. "දළ ශේශී  නිෂ්පශදිතශේ ප්රති ත ක් ශලස 

රී  ට 2.7ක් ශලස ජංගම ගිණුශේ හිඟශ හි පහළ  ෑමක් සහ 

ශගවුේ තුලනශේ ඇශමරිකශනු ශඩොලර් මිලි න 1, )9ක 

අතිරික්ත ක් වශර්තශ කරමින්, 2014 වර්ෂශේදී ශ්රී ලංකශශේ 

විශේශී  අං   වර්ධන  වි . 

2014 වර්ෂශේ දී ශගවුේ තුලනශේ ඉහළ අතිරික්ත ක් වශර්තශ 

වි . එහි ප්රතිලල ක් ශලස රශටහි දළ නිල සංිතත 2014 වර්ෂ  

අවසශනශේදී එක්සත් ජනපද ශඩොලර් බිලි න 8.2ක් දක්වශ 

වර්ධන  වූ අතර, එ  ආන නික මශස 5.1 කට සමශන වි . ශේ 

අතර,  ඉහළ අපන න ඉපියුේ ඇතුුව විශේ  විනිම  ලිබීේ ඉහළ 

 ෑම හමුශේ ශ්රී ලංකශ න්පි ල වසශර් පළමු භශගශේදී අධිප්රමශණ  

වූ නමුත්, ප්රධශන ව ශ න් ආන න වි දේ ඉහළ  ෑේ සහ රශජය 

සුරැකුේපත් ශවළඳශපොශළහි විශේශී  ආශ ෝජන ආශ්රිත ද්ේධ 

විශේ   විනිම  ශගවීේ ශහේතුශවන් වසශර් ශදවන භශගශේදී ශමම 

තත්ත්ව  ශවනස් වි . ශේ අනුව, 2014 වර්ෂ  තුළදී න්පි ල 

සශශප්ක්ෂව ස්ථශවරව පිවිති අතර, මූර්ත සලල විනිම  අනුපශතික 

දර් ක අධිප්රමශණ  වි ."  

ශගවුේ ශ ේෂ අර්බුද   ේකිරී ප්රමශණ කට විසඳලශ, ජශති  

සතු විශේ  සේපත් ප්රමශණ  ශඩොලර් බිලි න 8.2ට විඩි කරලශ, 

න්පි ල අධිප්රමශණ  ශවච්ච රටක් තමයි අපි 2014 දී භශර ුවන්ශන්. 

ඒක තමයි ඇත්ත. 2015 දී තමුන්නශන්ශසේලශට විරුවණශ. ඒක 

පිි ගන්න ඕනෑ.  2015 වර්ෂශේදී ශලෝක ආර්ිකක  තුළ ඉතශම 

වශරීදශ ක තත්ත්ව ක් පිවතුණශ. ශලෝකශේ  නිජ ශත්ල මිල 

එකකට එකක් පහත විු ණශ;  කඩ මිල අඩු වුණශ; රත්රන් මිල අඩු 

වුණශ; කිරි පිටි මිල අඩු වුණශ; ආහශර ද්රවයවල මිල අඩු වුණශ. 2015 

වර්ෂශේදී පමණක්  නිජ ශත්ල ආන න වි දම අඩු වීශමන් 

තමුන්නශන්ශසේලශශහ රජ ට ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 2ක 

වශරී ක් තිබුණශ. එම වර්ෂ  තුළ   නිජ ශත්ලවලින් පමණක් 

ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 2ක ද්ේධ ලශභ ක් 

තමුන්නශන්ශසේලශට ඉතිරි වුණශ.  තමුන්නශන්ශසේලශ ශමොකක්ද 

කශළේ? එවකට හිටු මුද්ල අමශතයවර ශ ශලෝකශේ ශහොඳම මුද්ල 

අමශතයවර ශ කි ලශ හිතශශගන, න්පි ශ්ල අග  ඉහළ  න්න 
ශනොශදන්න ඕනෑ  කි ලශ දිනපතශම ශවළඳශපොළට ශඩොලර් 

දමන්න පටන් ගත්තශ. 

2015 වර්ෂශේදී විතරක් ුච්චු ශඩොලර් ප්රමශණ  ඇශමරිකශනු 

ශඩොලර් බිලි න  යි. ශත්ලවලින් ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 

2ක් ඉතිරි වුණශ. එ ට අතිශර්කව තවත් ඇශමරිකශනු ශඩොලර් 

බිලි න එකක් එකතු කරලශ ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න තුනක් 

දිේමශ ශවශළඳ ශපොළට. 2015, 201), 2017, 2018, 2019  

වර්ෂවල  හ පශලන රජ  විරීන් ුච්චු ශඩොලර් ප්රමශණ  

ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න පහකට විඩියි. එශසේ ශනොවුණශ  

කි ලශ කවුන් හරි කි නවශ නේ, එ  ඔප්ු කරන්න කි ලශ මම 

අභිශ ෝග කරනවශ. ශකොයි දවශසේ ද, ශකොශහොමද වුශණ් කි න 

එක  මම සං යශ දත්ත සහිතව ඔප්ු කරනවශ.  

ඒ වශශහම, ෙල  ලිබීමත් සමඟ ඇති ශවලශ තිබුණ තත්ත්ව  

තුළ අසශමශනය ශලස තමුන්නශන්ශසේලශ ආන න  කරන්න පටන් 

ගත්තශ. 2015 වර්ෂශේදී පමණක් වශහන ආන න වි දම විඩි 

වුශණ් ශකොශහොමද කි ශ මශ කි න්නේ. ඇශමරිකශනු ශඩොලර් 

මිලි න 897ක්ව තිබුණු වශහන ආන න වි දම 2015 වර්ෂශේදී 

ඇශමරිකශනු ශඩොලර් මිලි න1, )0 දක්වශ විඩි වුණශ. ටළඟට, 

ගෘහ භශණ්ඩ උපකරණ ආන න වි දම ශඩොලර් මිලි න 15) රීට 

 ශඩොලර් මිලි න 221 දක්වශ විඩි වුණශ. එළවලු ආන න වි දම 

රී  ට 40කින් විඩි වුණශ. මුහුුව ආහශර ආන න වි දම රී  ට 

5 කින් විඩි වුණශ. ශත්ල හශ ශේද ආන න වි දම රී  ට ))කින් 

විඩි වුණශ. කුුවෙඩු ආන න වි දම රී  ට 15කින් විඩි වුණශ. 

පලතුන් ආන න වි දම රී  ට  0කින් විඩි වුණශ. පශන වර්ග 

ආන න වි දම රී  ට 2)කින් විඩි වුණශ. ශේ විධි ට අසශමශනය 

ශලස විශේ  විනිම  සමඟ ශස්ලලේ කරලශ සන්ශතෝෂශ න් මුදශ 

හරිනු ලිබුවශ. හිෙියි,  නිජ ශත්ල ආන න වි දම ශඩොලර් 

මිලි න 4,597 රීට 2,700 දක්වශ රී  ට 42කින් අඩු වුණශ. සහ්ල 

ආන න වි දම ඇශමරිකශනු ශඩොලර් මිලි න 882 රීට 1 5 දක්වශ 

රී  ට 52කින් අඩු වුණශ. කිරි පිටි ආන න වි දම ඇශමරිකශනු 

ශඩොලර් මිලි න   9 රීට 250 දක්වශ රී  ට 2)කින් අඩු වුණශ. 

ටළඟට, ප්රධශන ආන න ද්රවය අඩු ශවේදී, වක්කඩ කිඩුවශ වශශහ 
රී ලුම ශේව්ල ශහන්න පටන් ගත්තශ. අවසශන භශග  ශවනශකොට 

ගේමිරිස්, කහ, කජු පවශ ශහන්න පටන් ගත්තශ. එ ශර් ලංකශ 
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සමශගමට අ ත් ගුවන්  ශන කින් ගමනක්  නශකොට එවකට 

හිටු ජනශධිපති, ඩමත්රීපශල රීරිශසේන මිතිතුමශම කිේවශ,  "ශේ 

කජු නේ ලංකශශේ කජු ශවන්න ෙිහි, ේලශලකුටවත් කන්න ෙිරි 

කජු" කි ලශ.  ඒ විධි ට කජු ටිශක් ඉඳන් ශවන රටවලින් 
ශගනි්ලලශ පිශරේ වශ.  ඒ විධි ට විශේ  විනිම  නශස්ති කළ 

ප්රමශණ  වි ශලයි. තමුන්නශන්ශසේලශ 2017 වර්ෂශේ දී රත්රන් 

විතරක් ආන න  කර තිශෙනවශ, ඇශමරිකශනු ශඩොලර් මිලි න 

)50ක. 2018 වර්ෂශේ දී රත්රන් ආන න  කර තිශෙනවශ, 

ඇශමරිකශනු ශඩොලර් මිලි න 4 7ක.  
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් ඇමතිතුමනි, ඔෙතුමශට තව විනශඩි ශදකක කශල ක්  

තිශෙනවශ. 
 

ෙුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මම ආණ්ඩු පක්ෂශ න් තව විනශඩි 5ක් ඉ්ලලශ ගන්නවශ, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 
 

ෙුණ දිගන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ගන් ෙන්ුවල ගුණවර්ධන 

ඇමතිතුමශට තවත් විනශඩි 5ක කශල ක් ලෙශ ශදන්න. 
 

ෙුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

එතශකොට මට තව විනශඩි 7ක කශල ක් තිශෙනවශ, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

මම ශේ පළමුවන වතශවටයි ඒ ජශවශරම පිි ෙඳව ශහි දරේ 

කරන්ශන්. රත්රන් ආන න  කිමශේ ඒ ජශවශරම ගින 

තමුන්නශන්ශසේලශ කවුන්වත් දින රීටිශේ නිහි. රත්රන් ආන න  

කරන්න රටින් පිටට ගි  විශේ  විනිම  පිි ෙඳව එකම එක 

තිනක විතරක් ශවනම සඳහනක් එවකට ශ්රී ලංකශ මහ ෙිංකුව කර 

තිශෙනවශ. 2017 ශ්රී ලංකශ මහ ෙිංකු වශර්තශශේ විදගත් කන්ණු 

ශදකක් තිශෙනවශ. එකක්, රත්රන් ආන න  සේෙන්ධශ න්. 

අශනක, විශේ  ණ  සේෙන්ධශ න්. ශේ ෙලන්න, රත්රන් 

ආන න  සේෙන්ධශ න් එහි සඳහන් කර තිශෙන කශරණ . 

රත්රන් ආන න  සේෙන්ධශ න් එහි සඳහන් කර තිශෙන්ශන් 

ශමශහමයි: 

"වරශ  හශ ගුවන් ශතොු ශපොළ ෙුව නිදහස් ශකොට 201) ජනවශරි 

මශසශේදී එශසේ නිදහස් කිමම නිසශ ජනවශරි මශසශේ රීට 

ක්රි ශත්මක වන පරිදි ශේ ෙුව ඉවත් කිමම ශහේතුශවන් ශේ වසර 

තුළදී රත්රන් ආන න වි දම ඇශමරිකශනු ශඩොලර් මිලි න )59ක් 

දක්වශ රී  ට 7 කින් ඉහළ ගිශේ . එශසේ වුවත් ශේශී  

ස්වර්ණශභරණ නිෂ්පශදනශේ ශහෝ ආභරණ කර්මශන්තශේ 

අපන නවල සිලකි  යුතු ඉහළ  ෑමක් රීුව වී ශනොමිති අතර, 

ඉන්දි ශව සහ ශ්රී ලංකශව අතර රත්රන් ආන න  මත පවතින ෙුව 

අතර ශවනස්කේ තුි න් අ ථශ ශලස ලශභ ඉපයීම රීුව කරමින් 

පවතින ෙව එමඟින් ශපන්නුේ ශකශර්."  

රත්රන් ශහොරකම ගිනයි ශේ කි න්ශන්. ඇශමරිකශනු ශඩොලර් 

බිලි න කට වඩශ විඩි රත්රන් ප්රමශණ ක් ශහොරකේ කරලශ 

තිශෙනවශ. ශ්රී ලංකශ මහ ෙිංකුව ඒක කි නවශ. ඒ ආකශර ට 

ශගනශු රත්රන්වලින් ස්වර්ණශභරණ කර්මශන්ත  දියුණු ශවලශ 

නිහි. එහිදී රීේධ ශවලශ තිශෙන්ශන්, ඒ රත්රන් ටික ඉන්දි ශවට 

ශහොශරන්  වශ තිශෙන එකයි. ඉන්දි ශවට ශහොශරන් රත්රන් 

 ිවීශේ ජශවශරම කශළේ කවුද? ඒ ගින අද වන ක්ල කිරීශවකුත් 

දන්ශන් නිහි. ඒ ගින කවදශවත් ශේ ගන් සභශශේ කථශ කරලශත් 

නිහි. එශහම තමයි විශේ  විනිම  ඉවර කශළේ.  

ටළඟට, අද තිශෙන ශේ  ශඩොලර් අර්බුද  පිි ෙඳව එදශ ශ්රී ලංකශ 

මහ ෙිංකුශේ ආර්ිකක විදයශඥශ ෝ ශමශසේ අනතුන් හිඟවීමක් 

කළශ.එතිනදී ශමශහමයි කි ශ තිශෙන්ශන්. 

"විශේ  ණ  කළමනශකරණ  ක්රමවත් කර ගිනීම එම 

ක්රි ශමශර්ග කඩිනමින් ක්රි ශත්මක කිමම සඳහශ ඉහළ ප්රමු තශව 

ලෙශදීම අතයව ය ශේ. එෙිවින් ෙශහිරින් පින නඟින 

කේපන න්ට මුහුණ දි  හිකි පරිදි ආර්ිකක  වඩශ  ක්තිමත් 

කිමම සඳහශ විශේ  අං ශේ ගිටලු විසඳීශේදී ෙහුවිධ ප්රතිපත්ති 

ක්රි ශමශර්ග ක්රි ශත්මක කිමම ඉතශ විදගත් ශේ." 

ශ්රී ලංකශ මහ ෙිංකුව එදශ කිේවශ, ශේ කඩශ විටීම රීේධ 

ශවනවශ කි ලශ. තමුන්නශන්ශසේලශ ඒක වහගන්න ෙිලුවශ. මුදශ්ල 

අග  කඩශ විශටන ශකොට ස්ලලි ශතොග ව ශ න් ශවශළඳ 

ශපොළට දිේමශ. ඒක හරි ගිශේ නිහි. උපනුපන් පරේපරශවන්ට 

අයිති ශවන්න තිබුණු හේෙන්ශතොට වරශ  විකුණලශ ඇශමරිකශනු 

ශඩොලර් බිලි න 1.4ක් ගත්තශ. වශෂ්ප ශවලශ ගි ශ, ඒ රී ්ලල. ටට 

පස්ශසේ කරගන්න විධි ක් නිතිව වහන්නම ෙිරි තින 

අවසශනශේදී හිම දවශසේම වශශහ ජශතයන්තර ශවශළඳ ශපොළට 

ගිහි්ලලශ ස්ඩවමත්ව ෙිඳුේකර නිකුත් කරලශ, ලංකශ ඉතිහශසශේ 

කිරීම ආණ්ඩුවක් ලෙශ ශනොගත් ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 

1 ක ණ  ජශතයන්තර ශවශළඳ ශපොශළන් ගිනි ශපොලි ට ගත්තශ. 

සංිතත ශඩොලර් බිලි න 8.2ක් තිබුණු රශට් ණ  ෙර විතරක් වි ශල 

ප්රමශණ කින් විඩි කළශ. 2019 වර්ෂශේදී ලෙශ ගත්තශ, දස අවුන්ුව 

ක්ල පිශරන ෙිඳුේකර. ඒවශ 2029 දී තමයි ක්ල පිශරන්ශන්. ඒ 

නිසශ ශහට කවුන් ආණ්ඩුව ගත්තත්, තව අවුන්ුව 5කින් ආණ්ඩුව 

ගත්තත් 2029 වන ක්ල ශේ විනිම  අර්බුද ට ශේ රට මුහුණ 

ශදන්නට ඕනෑ. ඒකයි ශේ ගිටලුවට "ජශතික අර්බුද ක්" කි ලශ 

කි න්ශන්. ලංකශ ඉතිහශසශේ කිරීම ආණ්ඩුවක් ශමශහම 

ස්ඩවමත්ව ෙි  ඳුේකර නිකුත් කරලශ ශමශලරීන් ණ  අරශගන 

නිහි. ඒකයි ඇත්ත. ඒක ඇත්ත ශනොශවයි කි ලශ කශටවත් 

කි න්න ෙිහි. ශමොකද, ඒ තරමටම අපි ජශතයන්තර ට හිර කරලශ 

තිශෙනවශ.  

ඒ හිර කිමම තුළ තමුන්නශන්ශසේලශට ශේ රට ශගන  න්නම 

ෙිරි ශවච්ච තින අවසශනශේදී ඇශමරිකශ එක්සත් ජනපද ට ශේ 

රශට් ශකොටසක් සේූ.ර්ණශ න් පශවශ ශදන Millennium 

Challenge Corporation ගිවිසුමට අත්සන් කරන්න ලිහිස්ති 

වුණශ. එහිදී ශකොච්චර මුදලක් ලිශෙයි කි ලශද ෙලශශපොශරොත්තු 

වුශණ්? අද ෙංහලශශේ ශ න් ඇශමරිකශනු ශඩොලර් මිලි න 200ක් 

ගන්නවශ කි ලශ අවලශද කි න අ  ඇශමරිකශශවන් ශඩොලර් 

මිලි න 480ක් ගිනීම සඳහශ තමයි මුුව රටම පශවශ ශදන 

Millennium Challenge Corporation - MCC - ගිවිසුම අත්සන් 

කරන්න ගිශේ. ඒ තරමටම එදශ රට විටිලශ තිබුශණ්. ඒ අර්බුද  

තමයි ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශට උන්ම වුශණ්. එතුමශට 

එ  උන්ම වන විටත් එ  වසශගන්න ුුවවන්කම තිබුණශ. ශමොකද, 

සංචශරක වයශපශරශ න් ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 4කට වඩශ 

ලිශෙමින් තිබුණශ. නමුත් තමුන්නශන්ශසේලශට පශස්කු ඉන් දින 

ප්රහශර  වළක්වශ ගන්න ෙිරි වුණශ. ඒශක් ප්රතිලල  තමයි, 

සංචශරක වයශපශර  සේූ.ර්ණශ න් කඩශ විටීම. ඒ නිසශ සංචශරක 

වයශපශරශ න් අහිමි වූ ශඩොලර් බිලි න 4කට විඩි මුදල ශසො ශ 

ගන්න ෙිරිකම නිසශ ඇති වී තිශෙන ශේ අර්බුද ට පිි  මක් 

ශසවීමටත්, අශප් රට පත් වී තිශෙන විනිම  අර්බුදශ න් 

ගිලවීමටත්, අශප් රට තුළට ගලශ එන මුද්ල ප්රමශණ  විඩි වීමටත්, 

ආන න පිරිවි  අඩු වීමටත්, රටින් පිටට ගලශ  න මුද්ල ප්රමශණ  

අඩු වීමටත් අදශළ ලලදශයී වික්ලප විසඳුේ ශ ෝජනශ සඳහශ මශන් 

වන පශර්ලිශේන්තුවක් ෙවට  ශේ පශර්ලිශේන්තුව පරිවර්තන  කර 

ගත යුතු වනවශ.  

87 88 



පශර්ලිශේන්තුව 

අපි විශේ  විනිම  රටින් පිටට ගලශ  න එක අඩු කර ගන්ශන් 

ශකොශහොමද? අතිගන් ජනශධිපතිතුමශත් කියූ පරිදි අශප් දන්වන් පිට 

රට අධයශපන  සඳහශ  වන විට ඒ මේපි න්ට ශකොච්චර මුද්ල 

ප්රමශණ ක් වි  වනවශද? අප අතර එකඟතශවක් ඇති කරශගන පිට 

රටවලට  න මුද්ල ඉතිරි කර ගන්න විඩසටහනක් හදන්න එකතු 

වන්න කි ලශයි එතුමශ කිේශේ. එම නිසශ රටින් පිටට  න මුද්ල 

ප්රමශණ  අඩු කර ගන්නත්, රටට එන මුද්ල ප්රමශණ  විඩි කර 

ගන්නත් පශර්ලිශේන්තුවක් ව ශ න් අපට කරන්න ුුවවන් 

ශමොනවශද කි න එක පිි ෙඳව ජශතිශේ හශ පශර්ලිශේන්තුශේ 

අවධශන  ශ ොමු කරන්න කි න ආරශධන  කරමින් මශහ වචන 

කිහිප   සමශප්ත කරනවශ. 

ස්තුතියි. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් ග න්ත කන්ණශතිලක මන්ත්රීතුමශ.  ඔෙතුමශට විනශඩි 

10ක කශල ක් තිශෙනවශ. 

 

[අ.භශ. 2.51] 
 

ෙුණ ෙයන්ත කුණණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, රශට් රශජය නශ ක ශ ශලස 

ජනශධිපතිවර ශ ශේ ගන් සභශශේ තිශෙන උත්තමතරම අසුශන් 

ඉඳශගන සශේප්රදශයිකව කරන කථශව "රශජශසන කථශව" කි ලශයි 

හඳුන්වන්ශන්. ඒ කථශවට වි ශල වටිනශකමක් වශශහම වි ශල 

වගීමමක් තිශෙන නිසශ තමයි එශහම කි න්ශන්. මූලශසනශරූඪ 

ගන් මන්ත්රීතුමනි, එ  තමයි ජනශධිපතිවර ශ වයවස්ථශදශ ක  

අමතශ කරන විදගත්ම කථශව. ඒ කරන කථශශේ හිම වචන කම 

වගීමමක්, වගවීමක් ශමන්ම වටිනශකමකුත් තිශෙනවශ. 

සශමශනයශ න්, ගශ්ල ශකූ  අකුන් වශශහ ඉෂ්ට කරන්න ුුවවන් 

ශේව්ලම තමයි කි න්ශන් කි ශ ජශති ම ඒ කරන කථශව දිහශ 

ෙලශශගන ඉන්නවශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ට ට ශපරත් ශේ 

පශර්ලිශේන්තුව අමතමින් ජනශධිපතිවර ශ කථශ ශදකක් 

පිවිත්වූවශ. ඒ අවස්ථශවලදීත් ශේ රශට් ජනතශව විතරක් 

ශනොශවයි, විපක්ෂශේ අපිත් ෙලශශපොශරොත්තු වුණශ, ඒ කි ු ඒවශ 

ගශ්ල ශකූ  ඉරක් වශශහ ශනොශවනස්ව ජනශධිපතිවර ශ ඉෂ්ට 

කරයි කි ලශ. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, නමුත් පසුගි  

අවුන්ුව ශදක ුරශම අපි දික්ශක් ගශ්ල ශකූ  ඉරක් ශවනුවට මශඩ් 

හිටවු ඉන්නක් වශශහ ශේ රශට් විඩ රීේධ වූ ආකශර යි. උශේට 

එකක් කි නවශ, හවසට තව එකක් කි නවශ. අද ගහන ගිසට් එක 

ශහට reverse කරනවශ; ඒ ගිසට් එකම නිවත ගහනවශ. ඒ එකම 

තීරණ කටවත් වග කි න ශකශනක් රීටිශේ නිහි. ඒ තීරණ මත 

පිහිටශ ඉන්න තරේ කශ ේන්කශවක් ආණ්ඩුවට තිශෙනවශ අපි 

දික්ශක් නිහි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, 

රසශ නික ශපොශහොර නිකේ ශදනවශ කි නවශ. තව ශවලශවක 

කි නවශ, කශෙනික ශපොශහොර විතරයි ශදන්ශන් කි ලශ. ආශ ත් 

කි නවශ, ශපෞේගලික අං  ට ඕනෑ නේ රසශ නික ශපොශහොර 

ශහන්න ුුවවන් කි ලශ. ශමන්න ශමශහම විනි විනී ආ අවුන්ුව 

ශදකක් තමයි අපට පසුගි  අවුන්ුව ශදක හිටි ට ශගවන්න රීේධ 

වුශණ්. අවුන්ුව ශදකක් තිස්ශසේ 'කරනවශ, කරනවශ, ශහොඳටම 

කරනවශ!' කිේවශට ඇත්ත ව ශ න් කරු ශද ක් නිහි. දින් 

ඇවි්ලලශ කි නවශ, 'ඉතිරි වසර තුන ශහොඳටම කරනවශ, 

කරනවශමයි' කි ලශ. හිෙියි, ජනශධිපතිවර ශ ටශේ 

පශර්ලිශේන්තුශේදී කරු රශජශසන කථශශවන්, ජනතශවට තිශෙන 

ශේ ප්ර ්නවලට විසඳුේ එකක්වත් ඉදිරිපත් වුශණ් නිහි කි න එක 

කනගශු ශවන් වුණත් මට කි න්න රීේධ ශවනවශ. 

ශේ රශට් ජනතශව ෙලශශගන හිටි ශ, ඇඟට ශ්ල ටිකක් උනන 
විධිශේ  ක්තිමත් කථශවක් ජනශධිපතිතුමශ ඉදිරිපත් කරයි කි ලශ. 

ජනතශවශහ දිශවන ප්ර ්නවලට විසඳුේ සහිත ූරරදර්ශී විඩ 

පිි ශවළක් ජනශධිපතිවර ශ ඉදිරිපත් කරයි කි ලශ මිනිස්සු 

ෙලශශගන හිටි ශ. ශමොකද, ශේ ආණ්ඩුශේම ඇමතිවන් කි නවශ, 

පංච මහශ අර්බුද ක් මශර්තු වනශකොට රට තුළ ඇති වනවශ කි ලශ. 

ආහශර අර්බුද ක්, ඉන්ධන අර්බුද ක්, විුවලි  අර්බුද ක්, ශසෞ ය 

අර්බුද ක් වශශහම විශේ  විනිම  අර්බුද ක් -පංච මහශ අර්බුද ක්

-  ගින ඇමතිවන් කි නවශ. "ආහශර අර්බුද ක් ඇති ශවන්න මම 

ඉඩ ශදන්ශන් නිහි. ඒකට මශ ළඟ විසඳුේ තිශෙනවශ. ශමන්න, 

විසඳුේ" කි ලශ ටශේ මූලශසනශේ ඉඳශගන ජනශධිපතිතුමශ කි යි 

කි ශ ජනතශව ෙලශශගන හිටි ශ. "විුවලි හිඟ ක් ඇති ශවන්න 

ශදන්ශන් නිහි. ඒ ප්ර ්න  මම ක්ල ඇතිව දික්කශ. ඒ අනුව 

ශමන්න ශේවශ තමයි ඒ සඳහශ මශහ සිලසුේ" කි ලශ, 

ජනශධිපතිතුමශ ටශේ මූලශසන ට ඇවි්ලලශ  කි යි කි ශ මිනිස්සු 

ෙලශශගන හිටි ශ. " රශජය තශන්්රික ෙව පශවිච්ිත කරලශ, විශේ  

විනිම  අර්බුද ට සිලසුේ සහගත විසඳුේ ශසො ශ ගන්නවශ,  

ශමන්න මශහ විසඳුේ" කි න එක රටට කි යි කි ලශ මිනිස්සු 

ෙලශශගන හිටි ශ. "ඉන්ධන අර්බුද ක් ඇති ශවන්ශන් නිහි. රශට් 

ජනතශව ෙ  ශවන්න එපශ, මශ ළඟ ඒකට තිශෙන විසඳුම ශේකයි" 

කි ලශ ජනශධිපතිවර ශ පශර්ලිශේන්තුශේ වශරශවසශන කිමශමන් 

පසුව ටශේ මූලශසන ට ඇවි්ලලශ කි යි කි ශ මිනිස්සු ෙලශශගන 

හිටි ශ. ඒ විධි ට රශට් ජනතශවශහ ඇඟට ශ්ල ටිකක් උනන 

විධිශේ කථශවක් ජනශධිපතිතුමශ ඉදිරිපත් කරයි කි ලශ තමයි 

ජනතශව ෙලශශපොශරොත්තු වුශණ්. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි,  දවශසේ එක ශේලක්වත් 

කන්න ෙිරිව හූ්ලලන ශේ රශට් මිනිසුන්ශහ ුවක ගින අ්ලප 

මශත්ර ක හිඟීමක් නිතිව,  ශපෝලිේවල ුවක් විඳින මිනිස්සු ගින එක 

වචන ක්වත් කථශ කරන්ශන් නිතිව, කශටවත් අත  ශනොපශ එදශ 

ශමදශ තුර ජීවත් ශවච්ච, අද වනශකොට ශගොවිතින පශුවශවලශ, 

ෙඩගින්ශනන් හඬශ විශටන මිනිස්සු ගින වශහ වගක් නිතිව, හඳ 

අ්ලලන්න කරු කථශවක් වශශහ තමයි ජනශධිපතිවර ශශහ ශමවර 

රශජශසන කථශව අපි දකින්ශන්. ඒ නිසශ තමයි ිතත්ර ඇඳු 
තන්ණ න්ට රශට් ප්ර ්න අමතක කරලශ, ආපසු හඳ අ්ලලන්න 

එන්න කි ශ එතුමශ   ආරශධනශ කශළේ. රශට්ම කුඹුන් පශුව කිමශේ 

ප්රධශන වගකිව යුත්තශ, ආපසු ුරන් කුඹුන් අස්වේදන්න 

තන්ණ න්ට කථශ කිමම ශමොන තරේ විහිුවවක්ද කි ලශ අපි 

අහනවශ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි,  ජනශධිපතිවර ශශහ රශජශසන 

කථශශේ  තිශෙන, ශේ රශට් ජනතශවශහ ඇ ශේ තිශෙන ශ්ල ටිකත් 

හි ශඳන කශරණ   තමයි, ශේ රජ  හරිත ප්රතිපත්ති  දිගටම ශගන 

 නවශ කි ු එක. තමන්ශහ හරිත ප්රතිපත්ති  ගමට හරි ට 

සන්නිශේදන  වුශණ් නිති නිසශ තමයි ප්ර ්න ඇති වුශණ් කි ලශ 

එතුමශ මූලශසනශේ ඉඳශගන කිේවශ. මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි, ශේ ආණ්ඩුශේ හරිත ප්රතිපත්ති  කි න්ශන් මූලික 

ව ශ න්ම ශපොශහොර සහනශධශර  කපන්න ශගනශු 

උප්පරවිට්ටි ක් ෙව අශප් ගේවල ජනතශව නේ ශහොඳටම 

දන්නවශ. රටට ෙත සප ු මිනිසුන්ට  ශපොශහොර ටික නිති කරලශ, 

ඉන්දි ශශවන් ණ ට හිඟශ කන එක තමයි ශේ රජශේ හරිත 

ප්රතිපත්ති  කි න එක අද වනශකොට රටම ශහොඳට ශත්න්ේ ශගන 

තිශෙනවශ. අශප් රශට් වගශ කරශගන කන්න තිබුණු ශේ නිති 

කරලශ, තුන් ශේල කන්න ඉන්දි ශවට ණ  වුණශම, ඒ ණ  

ශගවන්න මිණික් ම්ලලක් කවුන්වත් ශගනි්ලලශ ශදනවශද කි ලශ 

අපි අහන්න කිමිතියි. එශහම නිත්නේ පින්ශඩෝරශ ප්රිකශවලින් 

ස්ලලි ශගන්වශ ගන්නවශද කි ශ අපි අහන්න කිමිතියි. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, වීවලට මිලක් ශදනවශ කි ලශ 
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ජනශධිපතිවර ශ කි නශකොට, හශ්ල මිලට ගන්න ශවන්ශන් ීම ටද 

කි ශ ජනතශවශගන් හංගන කශරණ  අද මිනිසුන්ට ප්ර ්න ක් 

ශවලශ තිශෙනවශ.  

තවත් කතන්දර ක් එතුමශ කිේවශ. "නීතිපති 

ශදපශර්තශේන්තුවට ෙලපෑේ කශළේ නිහි. අධිකරණ  

ඩිජිට්ලකරණ  කරනවශ, කශර් ක්ෂම කරනවශ" කි ලශ කිේවශ. 

අලුතින් ශපොලිස් ස්ථශන රී  ක්  ඇති කළශ ලු; අලුත් වශහන 

ශපොලීරී ට ුවන්නශ ලු; ශපොලීරීශේ ආක්ලප සංවර්ධන  කළශ ලු.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ දවස්වල  ශපොලීරී  ශකොච්චර 

සක්රි  කරලශද  කි නවශ නේ CID එකට නේ නිවශඩුවක් ඇත්ශත්ම 

නිහි. ජනශධිපතිවරණශේ දී "දි ශසන්" ගීත  නිර්මශණ  කරු 

සුදත්ත තිලකරීරිවත් CID එකට ශගනිච්චශ. ඒ වශශහම "පශස්කු 

ප්රහශරශේ මහ ශමොළකන්වන් අ්ලලන්න ආණ්ඩුව ක්රි ශ කරන්ශන් 

නිත" කිේවශම රීරි්ල ගශමිණී ප්රනශන්ුව පි තුමශත් CID එකට 

අරශගන ගි ශ. පශස්කු ප්රහශර  ශවනුශවන් යුක්ති  ඉ්ලලන 

ශ හශන් මශලක ගමශහ අට වතශවකට වඩශ CID එකට ශගනිච්චශ. 

ජනශධිපතිවර ශට විශේචන එ්ලල වන විධි ට posts share කළශ 

කි ලශ රශජය ශසේවකශ ෝ පවශ  CID එකට ශගනිච්චශ, ප්ර ්න 

කරන්න. ආහශර හිඟ ක් අත ළඟයි කි ු කෘෂිකර්ම 

අමශතයශං ශේ හිටු ශ්ලකේටත් -ඒ මහශචශර් වර ශටත්- තව 

ශපොඩ්ශඩන් CID එකට  න්න ශවනවශ. එතුමශ ශගදර ගිහි්ලලශ 

 න්තේ ශබ්න්ණශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ගෑස් පිඨයමේ රීේධ ශවලශ 

මිනිස්සු මින්ණශ.  හිෙියි, ඒ ගෑස්වල සංයුති  ශහොශරන් ශවනස් 

කළ අපරශධකශරශ ෝ කවුන්වත් CID එකට ශගනි්ලලශ  

තිශෙනවශද? ීනනශ න් අසූිත ශපොශහොර ශගනි්ලලශ ඉතිරි ශවලශ 

තිබුණු ශඩොලර් ලක්ෂ )7ත් විනශ  කරන්නට කටයුතු කළ ශහොන් 

කවුන්වත් CID එකට ශගනි්ලලශ තිශෙනවශද? එකට හතර 

ගුණ ක් ශගවලශ ඉන්දි ශශවන් නිශනෝ ශපොශහොර ශගන්වු 

අපරශධකශරශ ෝ කශටවත් දඬුවේ දීලශ තිශෙනවශද? ශපෝල ශත්ල 

ශහොන් CID එකටවත් ශගනිච්චශද? එශහම ෙලනශකොට නේ 

ශපොලීරී  ජනශධිපතිවර ශ  ටශත් සෑශහන්න දියුණු කර තිශෙන 

ෙව ශපශනන්න තිශෙනවශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශෙොශහෝ අ  අද ශේ විවශදශේ 

දී කථශ කරන ශකොට ටශේ කළ කථශව ගිනවත්, වර්තමශන ප්ර ්න  

ගිනවත් ශනොශවයි කි න්ශන්. රූපවශහිනී විවශද කට ගි ත් 

ඇශහන්ශන් - [ෙශධශ කිමමක්] මට තව විනශඩි තුනක් විතර ශදන්න, 
මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමශට තව විනශඩි ශදකක කශල ක් 

තිශෙනවශ, විඩි කරු කශල ත් එක්ක. 

 
ෙුණ ෙයන්ත කුණණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

අශප් ගන් රංජිත් මේුවම ෙණ්ඩශර මිතිතුමශ නිති නිසශ මට තව 

විනශඩි ක් ලෙශ ශදන්න, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි.  

ශමතුමන්ලශ හිම ශවලශශේම කිේශේ ශමොකක්ද? අදත් අපට 

ඇහුශණ් ශමොනවශද? එන්නත්කරණ  සශර්ථකව කළශ කි ලශ 

තමයි ශමතුමන්ලශ කිේශේ. හිෙියි, එන්නත්කරණ  පරක්කු 

වුශණ් ආණ්ඩුව නිසශ ෙව කවුන්වත් කි න්ශන් නිහි. එන්නත 

ප්රමශද වුණු නිසශ  මිනිස් ජීවිත වි ශල සං යශවක් රටට අහිමි ශවච්ච 

එක ගින කථශ කරන්ශන් නිහි. ටළඟට, යුශක්රේන් සංචශරක න් 

ශගනි්ලලශ කරු ඒ අමශනෝඥ ක්රි ශ කලශප  ගින, මුට්ටි ගඟට 

දදශ හිටු එක ගින, ජනතශවට පිණි ශපොවන්න හදු එක ගින, 

මිථයශව පස්ශසේ  මින් එන්නත ප්රමශද කරු නිසශ ඇති වුණු 

තත්ත්ව  ගින කි න්න ආණ්ඩුවට අමතක ශවලශ තිශෙනවශ. ඒ 

කශලශේ අපි එන්නත ඇණවුේ කරන්න කි ේදී; ශේ සභශශේ දීම 

අනන්ත වශර ක් කි ේදී,  "එන්නත ගහලශ අශප් රශට් ජනතශව 

පර්ශේෂණශගශර ක ට ශ ෝ ෙවට පත් කරන්න ෙිහි"  කි ු 

ශේ පශලනඥශ ෝත් ශේ සභශශේ ආණ්ඩුව පිත්ශත් රීටින ෙව 

අමතක කරන්නට නරකයි. එන්නත් කිමශේ ප්රතිලල අශප් රටට 

ශනළශ ගන්න පරක්කු වුශණ් රජශේ ප්රමශද  නිසශයි කි න එක අපි 

මතක් කරනවශ. ඒ වශශහම අඩුවට ගන්න ුුවවන් එන්නත විඩි 

මිලට අරශගන, එන්නශතනුත් ගසශ කශු ෙව අමතක කරන්න 

ෙිහි. ශේ රශට් ඇති වුණු රී ලු අර්බුද ශකොශරෝනශ නිසශ තමයි 

ඇති වුශණ් කි න්න තමයි දින් උත්සශහ කරන්ශන්.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අද අශප් කලශපශේ අශනක් 

රටව්ල දිහශ ෙලන්න. ශලෝකශේ අශනක් රටව්ල දිහශ ෙලන්න. 

අපට වඩශ පහි න් හිටු ර ටවලවත් ශකොශරෝනශ නිසශ ශේ වශශහ 

ආර්ිකක අර්බුද ක් ඇති ශවලශ නිහි. දින් රජශේ ඔක්ශකොම 

ෙිරිකේ ශකොශරෝනශ පිට දශලශ ඇඟ ශබ්රශ ගන්න අසශර්ථක 

උත්සශහ ක නිරත ශවන හිටි අපට ශප්නවශ.  ශඩොලර් නිතිව 

ඉන්දි ශශේ සරණ පතනවශ; ෙංහලශශේ ශ න්  දිනවශ; මිද 

ශපරදිග රටවලට ආ ශචනශ කරනවශ. ශකොශරෝනශ නිසශ ඒ රටවල 

ආර්ිකක  බිඳ විටිලශ නේ, ඒ රට වලට ආ ශචනශ කරන්ශන් 

ශකොශහොමද කි ලශ මම අහනවශ. ජනශධිපතිතුමශශහ කථශශේදී 

එතුමශ ශේ පශලනඥ න්ශගන් සහ ශේ පශලන පක්ෂවලින් විශ ේෂ 

ඉ්ලලීමක් කළශ. ඒක කි ලශ මම කථශව අවසන් කරන්නේ, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. එතුමශ කිේවශ, පු  ශේ පශලන 

වශරී තකශ ඩවර  වුරන්න එපශ කි ලශ. පු  ශේ පශලන වශරී 

තකශ ජනතශව උරී ගන්වන්නට එපශ කිේවශ. මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි, ඇත්ත ව ශ න්ම රශජපක්ෂවන්න්ට ශමවිනි 

ඉ්ලලීමක් කරන්නට රීුවවීමත් ඩදවශේ සරදමක් හිටි ටයි මම 

දකින්ශන්. ඇත්ත ව ශ න්ම ජශතිවශද , ආගේවශද , අන්තවශද  

පශවිච්ිත කරලශ ශේ පශලන වශරී ගත්ශතත්, ජනතශව උරී 

ගින්වූශවත්, "දින් සිපද?" කි ශ අසමින්  ජනතශව අතරට ගිශ ත් 

කවුද කි න එක අපි අමුතුශවන් කි න්නට ඕනෑ නිහි. තමන් 

වුරු ශේ ශේ පශලන පශරශවළ්ලලක් ශවලශ අද ශේ ආණ්ඩුවට 

එ්ලල වීම ඩදවශේ සරදමක් ෙව   ප්රකශ  කරමින්, මට අමතර 

විනශඩි ශදක තුනක් දීම ගින ඔෙතුමශටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් 

මශහ කථශව අවසන් කරනවශ, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 
 

[பி.ப. 3.04] 
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்ததொக, தகளரவ அமைச்சர்  டக்ளஸ் மதவொனந்தொ 

அவர்கள்.  உங்களுக்குப் 12 நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.  
 

ෙුණ ඩේලස ්ගේවානන්දා මහතා (ධීවර අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ - கடற்தறொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள! 

முதலில் அமனவருக்கும் உதித்திருக்கும் புத்தொண்டுக்கொன 

வொழ்த்துக்கமளயும், இனிய மதப்தபொங்கல் வொழ்த்துக்கமளயும் 

ததொிவிப்பதில் ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன்.  

தகௌரவ ேனொதிபதி மகொட்டொபய ரொேபக்ஷ அவர்களின் 

இந்த ஆண்டிற்கொன தகொள்மகப் பிரகடன உமர நொட்டு 

ைக்களுக்கு ஒளி வீசும் நம்பிக்மககமள விமதத்திருக்கின்றது. 

ேனொதிபதி அவர்கள்ைீது நொம் மவத்திருக்கும் நம்பிக்மக வீண் 

மபொகவில்மல என்பமதத் தனது ைிகச்சிறந்த ததளிவுமரமூலம் 

தவளிப்படுத்தியுள்ளொர். தகொவிட்-19 நிறம் பொர்ப்பதில்மல; 

இனம் பொர்ப்பதில்மல; ைதம் பொர்ப்பதில்மல; மதசங்கள் - 

நொடுகள் என்று மபதம் பொர்ப்பதில்மல. அது ைனித குலத்திற்மக 
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இன்று சவொல் விடுகின்றது. அந்தச் சவொமலச் சந்திக்க வல்லரசு 

நொடுகமள இன்று திண்டொடிக்தகொண்டிருக்கும் மவமளயில், 

வளர்ந்துவரும் ஒரு குட்டி நொடொகிய இலங்மகத் தீவு அதனொல் 

எதிர்தகொள்ளும் சவொல்கமள யதொர்த்தைொகத் தனது உமரயில் 

ததளிவுபடுத்தியுள்ளொர். சவொல்கமள எதிர்தகொண்டு சகல 

ைக்களும் விமரவில் நிைிர்ந்ததழும் கொலத்மத உருவொக்கு 

வதற்கு ேனொதிபதி அவர்கள் உறுதி பூண்டிருக்கின்றொர்.  

இன்மறய நிமலமைகமள எண்ணிப்பொர்க்கும்மபொது, இந்த 

ஆட்சியின்றி இன்தனொரு ஆட்சி இருந்திருந்தொல் கடலில் 

ைிதக்கும் கப்பலில்தொன் நொடொளுைன்றமை கூடியிருக்கும். 

சிலமவமள அது கூட நமடதபற்றிருக்கொது. அந்த நிமலமை 

க்கு நொட்மட இட்டுச் தசல்லொது, தகொடிய மநொய்ப் பரவமலயும் 

அதன் தொக்கத்தொல் உருவொன தபொருளொதொர தநருக்கடி 

கமளயும் அரசியல் அவதூறுகமளயும் விைர்சனங்கமளயும் 

எதிர்தகொண்டு,  எதிர்கொலத் திட்டங்கமளொடும் சைகொல 

முன்தனடுப்புக்கமளொடும் எைது இலங்மகத் தீமவ விமனத் 

திறமனொடு நிர்வகித்துவரும் ேனொதிபதி மகொட்டொபய ரொேபக்ஷ 

அவர்களுக்கும் பிரதைர் ைஹிந்த ரொேபக்ஷ அவர்களுக்கும் நிதி 

அமைச்சர் தபஸில் ரொேபக்ஷ அவர்களுக்கும் ைற்றும் சக 

அமைச்சர்களுக்கும் இரொேொங்க அமைச்சர்களுக்கும் எனது 

பொரொட்டுதல்கமளயும் வொழ்த்துக் கமளயும் ததொிவித்துக் 

தகொள்கிமறன்.  

பல்மவறு அரசியல் கருத்துக்கமளொடு பயணித்து வரும் சக 

கட்சி நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்களின் சுயங்கமள ேனொதிபதி 

அவர்கள் ஏற்றுக்தகொண்டதும் தனக்கு வொக்களிக்கொத 

ைக்களுக்கும் மசமவகள் ததொடரும் என்ற அவரது தபருந் 

தன்மைைிக்க கூற்றுக்களும் அவரது பன்மைத்துவ அரசியல் 

நிமலப்பொட்மடப் பமறசொற்றி நிற்கிறது. இந்நிமலயில், 

இனங்களுக்கிமடயில் ஒருவமரதயொருவர் மைொதவிட்டு 

அரசியல் நடத்தும் சுயலொபங்கமளக் மகவிடமவண்டுதைன 

ேனொதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்டதுமபொல், எத்தரப்பில் 

இருந்தும் இன முரண்பொடுகளுக்குத் தூபைிடும் சக்திகள் 

எதுவொக இருப்பினும் அவற்றுக்கு இனியொவது முற்றுப்புள்ளி 

இடமவண்டும் என நொன் மநசமுடன் மகட்கிமறன்.  

தகொடிய மநொயின் ததொற்றுப் பரவலொல் சொிந்து கிடக்கும் 

இலங்மகத் தீவின் மதசிய, சமூக, தபொருளொதொர அபிவிருத்தி 

மயத் தூக்கி நிறுத்துவமதொடு ைட்டுைன்றி, இலங்மகத் தீவின் 

சகல ைக்களினதும் வொழ்வியல் உொிமைகமளயும் தவன்தற 

டுக்க உறுதிபூண்டிருக்கும் ேனொதிபதியவர்கள் தனது 

உமரயில், "நொம் இனவொதத்மத நிரொகொிக்கின்மறொம்" என்றும் 

"நொட்டில் வொழும் சகல பிரமேகளும் தகௌரவத்துடன் வொழ்வ 

தற்கும் அவர்களது அமனத்து உொிமைகமளப் பொதுகொப் 

பதற்கும் நடவடிக்மககள் எடுத்து வருகின்மறொம்" என்றும் 

திறந்த ைனதுடன் தனது நல்தலண்ணத்மத தவளிப்படுத்தி 

யுள்ளொர். இந்த விடயங்கள் குறித்து சக தைிழ்க் கட்சித் 

தமலமைகள் ஆழ்ந்து சிந்திக்க மவண்டும். அதன் அர்த்தத்மதப் 

புொிந்துதகொண்டு அரசியல் தீர்வு குறித்து நம்பிக்மகமயொடு 

தசயலொற்ற முன்வரமவண்டும். அதுைட்டுைன்றி, கடந்த 

ேனொதிபதித் மதர்தலின்மபொது தகௌரவ மகொட்டொபய ரொேபக்ஷ 

அவர்களிடம் நொம் உொிமைமயொடும் மதசிய நல்லிணக்க ஒழுங்கு 

முமறயிலும் முன்மவத்த விடயங்கள் குறித்தும் தனது 

உமரயில் ததொிவித்துள்ளமை எைக்கு நம்பிக்மகமயத் 

தருகின்றது. மதர்தல் கொலங்களில் ைட்டும் முணுமுணுக்கப்படும் 

விடயங்கமள ேனொதிபதியவர்கள் யதொர்த்தைொகத் தைது 

உமரயில் உணர்வுபூர்வைொக தவளிப் படுத்தியுள்ளொர்.  

சிமறயில் வொடும் தைிழ்க் மகதிமகமளப் படிப்படியொக 

விடுவித்து வருவது குறித்தும் அவர் மபசியுள்ளொர்.  

அதுைட்டுைன்றி, யுத்த கொலத்தில் ைொண்புைிகு மகொட்டொபய 

ரொேபக்ஷ அவர்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சின் தசயலொளரொக 

இருந்தமபொது ஏற்கனமவ பமடயினொின் பயன்பொட்டில் இருந்த 

90 சதவீதைொன நிலங்கமள விடுவிப்பதற்குத் தொன் முயற்சி 

எடுத்தமை குறித்தும் மபசியுள்ளொர். எனது பங்தகடுப்மபொடு 

ைக்களின் பல்லொயிரம் ஏக்கர் நிலங்கமள அவர் விடுவித்துத் 

தந்திருக்கிறொர் என்பமத நொன் இங்கு கூறிமவக்க 

விரும்புகின்மறன்.  இன்னமும் விடுவிக்கப்படொத நிலங்கமள 

விடுவிப்பதொகவும் அவர் தனது உமரயில் உறுதியளித் 

துள்ளொர்.  

புதிய அரசியல் யொப்மப விமரவில் உருவொக்குமவொம் 

என்பதமனயும் ேனொதிபதி அவர்கள் தனது மநற்மறய 

தகொள்மகப் பிரகடனத்தில் தசொல்லியிருக்கின்றொர்.  1978இல் 

இருந்து நமடமுமறயிலிருக்கும் பயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்தில் திருத்தங்கமள உருவொக்கி வருவதொகவும் ததொிவித் 

துள்ளொர்.  அதுைட்டுைன்றி, சர்வமதச சமூகத்தினரொல் 

முன்மவக்கப் பட்ட அவதொனிப்புகள் குறித்தும் நியொயைொன 

முடிவகமள எடுப்பதொகவும் நம்பிக்மக ததொிவித்துள்ளொர்.  

தைிழ் மபசும் ைக்களின் எதிர்பொர்ப்புகள் குறித்துத் தனது 

உமரயில் ைிகவும் யதொர்த்தபூர்வைொகத் ததொிவித்திருக்கும் 

ேனொதிபதி அவர்கள், வடக்கு, கிழக்கு நொடொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் அரசியல் மவறுபொடுகமளத் தற்கொலிகைொகத் 

தவிர்த்துவிட்டு, தொன் முன்தனடுக்கும் வடக்கு, கிழக்கு 

ைக்களுக்கொன நடவடிக்மககளுக்கு ஆதரவு வழங்குைொறும் 

மகட்டுள்ளொர்.   

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

ேனொதிபதி அவர்களின் உமர வடக்கு, கிழக்கின் மபொலித் 

மதசிய நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளப் தபொறுத்தவமர அது 

பன்றிக்கு முன்னொல் மபொடப்பட்ட முத்தொகப் மபொய்விட்டது.  

உமரமய முழுமையொகப் படித்து முடித்தொர்கமளொ அல்லது 

தசவிைடுத்தொர்கமளொ ததொியொது.  அதில் ஒன்றும் இல்மல 

என்றும் குப்மப என்றும் வழமைமபொல் கூச்சலிடத் 

ததொடங்கிவிட்டொர்கள்.  13ஆவது திருத்தச் சட்டத்மதத் 

தும்புத்தடியொல்கூட ததொட்டும் பொர்க்க ைொட்மடொம் என்று 

நிரொகொித்துவிட்டு, இன்று சுடமல ஞொனத்தில் அமதமய தூசு 

தட்டி இந்தியப் பிரதைருக்கு அனுப்பிமவத்துள்ளொர்கள். 

இன்னும் பல ஆண்டுகள் கழித்து ேனொதிபதி அவர்களின் 

இன்மறய தகொள்மகப் பிரகடனங்கமளயும் தூசு தட்டிப் 

பொர்க்க அவர்கள் வரக்கூடும். எமதயும் தபற்றுத்தரொத 

முண்டொட்சியில் - கடந்த கொல ஆட்சிமய முண்டொட்சி என்று 

தசொல்மவொம். - மதன் நிலவு! இன்று மதநீர் விருந்து 

பகிஷ்கொிப்பு! மதநீர் விருந்மதப் பகிஷ்கொித்தவர்கள் அரச 

சலுமகயுடன் வொழும் உல்லொச ைொளிமககமளயும் தசொகுசு 

வொகனங்கமளயும் நிரொகொிக்க முன்வருவொர்களொ?  என்று 

மகட்கின்மறன்.   

வரலொதறங்கும் கிமடத்த வொய்ப்புக்கமளத் தட்டிக் 

கழித்தவர்கள் தொம் அரசியலுக்கு வந்ததொல் தொம் ைட்டும் 

சுகமபொகங்கமள அனுபவித்து வருகின்றொர்கள்.  தைக்கு 

வொக்களித்த ைக்களுக்கு இதுவமர எமதப் தபற்றுக் 

தகொடுத்திருக்கிறொர்கள்?  என்று மகட்கின்மறன்.  "அரசியல் 

மவறுபொடுகமள ஒருபுறம் மவத்துவிட்டு வொருங்கள்! 

முன்மனொக்கிச் தசல்மவொம்" என்றுதொன் ேனொதிபதி அவர்கள் 

அமழப்பு விடுத்துள்ளொர். "தகொள்மகமய ஒருபுறம் மவத்து 

விட்டு வொருங்கள்" என்று மகட்டதொக அந்த உமரமயத் 

திொிபுபடுத்திக் கூச்சலிடுமவொர்களிடம் மகட்கின்மறன், 

முண்டொட்சியில் உங்கள் தகொள்மகமய விற்று யொொிடம் எமதப் 

தபற்றீர்கள்? என்று. ைக்களிடைிருந்து நீங்கள் அபகொித்த 

ஆமணக்கு என்ன ைதிப்பளித்தீர்கள்?  உங்கள் தவட்டிப் 
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மபச்சுக்களும் தவற்றறிக்மககளும் இனியும் தைிழ் ைக்களிடம் 

மவகொது.  "மபொரொட்டம் தவடிக்கும்" என்பீர்கள்! "எச்சொிக்மக" 

என்பீர்கள்! ஓரங்குலம்கூட உங்களொல் நகர முடியவில்மல. 

அதற்குள் பொய்ச்சல், கொட்டம், சொட்டம் என்தறல்லொம் அறிக்மக 

விட்டு, உங்களுக்குக் தகொண்டொட்டம்! தீர்வின்றி இருக்கும் 

ைக்களுக்குத் திண்டொட்டம்! இருக்கும் இடத்மதவிட்டு இல்லொத 

இடம் மதடி அமலயும் ஞொனசூனியங்களொக இருப்பதில் 

அர்த்தைில்மல.  கண் இழந்தவன் யொமனமயத் ததொட்டுப் 

பொர்த்ததுமபொல் ேனொதிபதி அவர்களின் உமர குறித்துக் 

கண்மூடித்தனைொகச் சுயலொப அரசியல் நடத்துவமதத் தவிர்க்க 

மவண்டும் எனக் மகட்கின்மறன்.  

எள்மளக் தகொடுத்தொல் எண்தணய்தொன் மவண்டும் என்று 

அடம்பிடிக்கும் தைிழ் அரசியல் சுயலொபங்கமள தைிழ் ைக்கள் 

ைீது அவலங்கமளயும் அழிவுகமளயும் சுைத்தியிருக்கிறது.  

வமலயும் படகும் தகொடுத்துக் கடமலயும் கொட்டிவிட்டொல், 

ைீன்கமளயும் பிடித்துத் தருைொறு மகட்பீர்கள்.  நீமரயும் விமத 

தநல்மலயும் தகொடுத்து வயமலயும் கொட்டிவிட்டொல், மசொற்மற 

யும் தருைொறு மகட்பீர்கள்.  சும்ைொ இருக்கச் சுதந்திரம் வந்து 

மசரொது.  அர்த்தைற்ற கூச்சல்களினொல் எந்தக் மகொட்மடயின் 

கதவுகளும் திறக்கொது. சொத்தியைொனமத ஏற்றுக்தகொண்டு 

சொதித்துக்கொட்டும் வல்லமைமயொடு பயணிக்கமவண்டும்.    

ஆகமவ, ேனொதிபதி அவர்களின் திடைொன, ைதிநுட்ப 

உமரயின் அர்த்தங்கமளப் புொிந்துதகொண்டு தைிழ் மபசும் 

ைக்களின் வொழ்விலும் சுபிட்சைொன ஒளி வீசும் கொலத்மத 

உருவொக்க அமனத்து வடக்கு, கிழக்கு நொடொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களும் தயொரொக மவண்டும் என நொன் பகிரங்க 

அமழப்பு விடுக்கிமறன். நன்றி.   
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් දිලිප් ශවදආරච්ිත මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශාශඩි 5ක 

කශල ක් තිශෙනවශ.   
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ෙුණ දිලිප් ගවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මට විනශඩි )ක කශල ක් තිබුණශ. ඒක විනශඩි 5ක් ශවලශ ශන්, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ 

රශජශසන කථශව පවත්වලශ එතුමශශහ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ 

සඳහන් කන්ණු ගිනත් කිේවශ. නමුත්, රශට් ජනතශව ගින, රශට් 

ඇති වුණු අර්බුද ගින කිරීම ප්රකශ  ක් එතුමශ කශළේ නිහි. 

විශ ේෂශ න්ම දිශවන ප්ර ්න, කශලීන අර්බුද ගින කිරීම 

ප්රකශ  ක් කශළේ නිහි. ශගොවි ශ ගින, ශපොශහොර ප්ර ්න  ගින, 

ඉහළ  න ෙඩු මිල ගින, ඒ වශශහම රශට් ඇතිශවලශ තිශෙන 

ඉන්ධන ප්ර ්න  ගින කිරීවක් කථශ කශළේ නිහි. අද ගශේ ශපෝල 

අතු ශගදර රීටින ශපොඩි දන්වශට රෑට පශඩේ කරන්න ලශේුව පත්තු 

කරන්න ලශේු ශත්ල කශලක් ශහනවශ වශශහ, විුවලි  ලෙශ ශදන්න 

ශත්ල ගන්න හිම දශම ශඩොලර් හිඟශ කනවශ. ඒ වශශහ යුග ක් 

තමයි අද උදශශවලශ තිශෙන්ශන්. ඒ වශශහම ගෑස් ප්ර ්න ට, ශේ 

රශට් ඇතිශවලශ තිශෙන අලි-මිනිස් ගිු ම පිි ෙඳ ප්ර ්න ට, 

උතුශර් ීකවර න්ශහ ප්ර ්න ට -ඒ කිරී ප්ර ්න කට- ජනශධිපතිතුමශ 

විසඳුමක් ලෙශ ුවන්ශන් නිහි. ඒවශ ගින කථශ කශළේවත් නිහි. ශේ 

රශට් ඇතිශවලශ තිශෙන එවිනි අර්බුද ගින, රශට් ඇතිශවලශ 

තිශෙන ඉන්ධන ප්ර ්න  ගින කිරීවක් ප්රකශ  කශළේ නිහි. එම 

නිසශ ශේ රශට් ීකවර කර්මශන්තශේ නි ිළී රීටින ීකවර න් 

පිි ෙඳව මම විශ ේෂශ න් කථශ කරන්න ඕනෑ. 

අද ශේ රශට් ඉන්ධන අර්බුද ක් ඇතිශවලශ තිශෙනවශ. ශමවර 

ඉන්ධන මිල විඩි වුණශ වශශහ තව වතශවක් ඉන්ධන මිල විඩි 

වුශණොත් අනිවශර් ශ න්ම ීකවර කර්මශන්ත  සදහටම නතර 

කරන්න රීේධ ශවනවශ. විශ ේෂශ න්ම ශපොඩි ශෙෝට්ු  එන්ජින්, 

outboard engines, ශතප්පේ එන්ජින් වශහ ලශේු ශත්ලවලින් 

විඩ කරන ශෙෝට්ු  25,000ක්,  0,000ක් රට වශට්ම තිශෙනවශ. 

එම ශෙෝට්ු  25,000,  0,000 ලශේු ශත්ල උපශ ෝගි කරශගන 

තමයි ීකවර කර්මශන්තශේ නි ිශළන්ශන්. අශප්  පශලන කශලශේ  

ලශේු ශත්ල ලීටර  තිබුශණ් න්පි ්ල 70ට. දින් ලශේු ශත්ල 

ලීටර  න්පි ්ල 87යි. Oil මිල අද රී  ගුණ කින් විඩිශවලශ 

තිශෙනවශ. ශෙෝට්ු වලට oil අව ය ශවනවශ. එතශකොට, කලින් 

ගි  මුදලට විඩි  න්පි ්ල 1,500ක් ශපොඩි ශෙෝට්ු  හිමි න්ට trip 

එකක් සඳහශ අනිවශර් ශ න්ම විඩිශවලශ තිශෙනවශ. එම විඩිවීම 

නිසශ ීකවර කර්මශන්තශේ නි ිශළන සුුව ීකවර කශර්මිකශ ෝ අද 

අන්ත අසරණ තත්ත්ව ට පත්ශවලශ තිශෙනවශ. තව එක් වතශවක් 

ශත්ල මිල විඩි වුශණොත්, අනිවශර් ශ න්ම ඒ ශපොඩි ශෙෝට්ු  

හිමි න්ට ීකවර කර්මශන්ත  නතර කරන්න රීේධ ශවනවශ. ඒ 

වශශහම තත්ත්ව කට  තමයි, ෙහුදින  ශත්රශ හිමිශ ෝ මුහුණ දී 

තිශෙන්ශන්ත්. අද ශේ රශට් ෙහුදින  ශත්රශ 5,000කට ආසන්න 

ප්රමශණ ක් තිශෙනවශ. එම ෙහුදින  ශත්රශ ශේශී  ආර්ිකක  

උත්පශදන  කිමම සඳහශ සහ ශේශී  ජනතශවශහ පරිශභෝජන  

සඳහශ අව ය මත්සයයින් සිපයීම සඳහශ වි ශල දශ කත්ව ක් ලෙශ 

ශදනවශ. ශත්ල මිල විඩි වීම නිසශ ීකවර කර්මශන්තශේ නි ිශළන 

5,000කට ආසන්න ෙහුදින  ශත්රශ හිමි න්ට trip එකක් සඳහශ ගි  

මුදල අනිවශර් ශ න්ම විඩිශවලශ තිශෙනවශ.  ඩීස්ල ලීටර ක් 

තිබුශණ් න්පි ්ල 104ට. අද එ  න්පි ්ල 121ක් දක්වශ විඩිශවලශ 

තිශෙනවශ. ශත්ල මිල විඩිවීම නිසශ, ගෑස් මිල විඩිවීම නිසශ, අයිස් 

මිල විඩිවීම නිසශ, ඒ වශශහම ෙඩු මිල විඩිවීම නිසශ අද  trip 

එකක්  න්න ශවනදශ ගි  ගණනට වඩශ න්පි ්ල ලක්ෂ ක විතර 

මුද්ල විඩිශ න්  නවශ. 
 
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔෙතුමශට තව විනශඩි ශදකයි තිශෙන්ශන්. 
 

 

ෙුණ දිලිප් ගවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගන් රංජිත් මේුවම ෙණ්ඩශර මන්ත්රීතුමශට ශවන් වූ කශලශ න් 

විනශඩි 4ක් මට ලිශෙනවශ, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

 අද ශත්ල මිල විඩි ශවනශකොට ීකවර කර්මශන්තශේ නි ිළී 

රීටින ෙහුදින  ශත්රශ හිමි න්ට සහ ඒවශශේ  න අ ටත් අර්බුද 

රශශි කට මුහුණ ශදන්න රීුව ශවලශ තිශෙනවශ. ශේ විධි ට ශත්ල 

මිල විඩි ශවන්න ගිශ ොත්, වි ශල අර්බුද ක් ඇති වනවශ. කෘෂි 

කර්මශන්ත  සහ ීකවර කර්මශන්ත  ශේ රශට් ආර්ිකක  

උත්පශදන  කරන්න අද වි ශල දශ කත්ව ක් ලෙශ ශදනවශ. එම 

කර්මශන්ත ශදකම කඩශ විු ශණොත් රශට් වි ශල අර්බුද ක් ඇති 

ශවනවශ. එම නිසශ මම නේ කි න්ශන් ශේකයි. අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශ ටශේ ශේ කිරී ශද ක් දන්ශන් නිති ආකශරශ න් 

නිකේ ප්රකශ  ක් කළශ පමණයි. අද මිනිසුන් ජීවත් ශවන්ශන් 

ශකොශහොමද කි ලශ එතුමශ ශහේශේ නිහි, රශට් ඇතිශවලශ 

තිශෙන අර්බුද ගින ශහේශේ නිහි, විුවලි  ප්ර ්න  ගින ශහේශේ 

නිහි, අලි මිනිස් ගිටලුව ගින ශහේශේ නිහි. ඒ කිරී ශද ක් 

ගින ශසො න්ශන් නිතුව එතුමශ නිකේ ප්රකශ  ක් කරලශ ෙිහිලශ 

 න්න ගි ශ. ජනශධිපතිවන් ශමශහම ශනොශවයි. 

රශජශසන කථශව කරන ශකොට රශට් ජනතශවට  ේ සහන විඩ 

පිි ශවළක් ප්රකශ  ට පත් කරන්න ඕනෑ; නිකුත් කරන්න ඕනෑ; 
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පශර්ලිශේන්තුව 

කි න්න ඕනෑ; මිනිසුන්ශහ ප්ර ්න ගින කථශ කරන්න ඕනෑ. 

එශහම කිරීශද ක් කිේශේ නිහි. ශේ අවුන්ුව ශදක ඇතුළත ගෑස් 

ශහොරකම රීේධ වුණශ; . නි ශහොරකම රීේධ වුණශ; සුුව ලූනු 

ශහොරකම, ශපෝලශත්ල ශහොරකම රීේධ වුණශ. ඒ රී ලු ශහොරකේ 

ගින කිරීම විභශග ක් කශළේ නිහි. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්ශත් 

නිහි. ගජමිතුන් සමශගම අශප් රශට් තිශෙන සේපත් ඔක්ශකෝම 

ශහොරකේ කරලශ, විනශ  ට පත් කරලශ අද ශේ රට අගශධ කට 

ඇදලශ දිේමශ. එතුමශ ජනශධිපති වුණු ගමන් අශප් රටට තිබුණු 

ආදශ ම බිලි න )00කින් අඩු කළශ, ගජමිතුරන්ට සහන ශදන්න. 

එශහම ෙුව ආදශ ම කපශ දශු නිසශ තමයි ශේ රට ශේ තත්ත්ව කට 

අද පත් ශවලශ තිශෙන්ශන්. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, එවිනි 

ප්ර ්න ශේ රශට් ඇති කරලශ, රට අසරණ තත්ත්ව කට පත් කරලශ, 

අද ර ට විනශ  ට පත් ශවලශ තිශෙනවශ. 

මම විශ ේෂශ න්ම කි න්න ඕනෑ, අලි-මිනිස් ගිු ම ගින. 

විශ ේෂශ න්ම හේෙන්ශතොට දිස්්රික්කශේ වන රක්ෂිත ට  

ශහක්ශට ශර  0,000ක් ශවන් කරලශ තිබුණශ. ශගොවිශ ෝ දින 

එකරී  ගණනක් තිස්ශසේ සතය්හ ක් කළශ ශේ වන රක්ෂිත  

රැක ගන්න. ඒ අවස්ථශශේ ඒක ලෙශ ශදනවශ කිේවශ. නමුත් එශහම 

ශපොශරොන්ුව ශවලශ අදට දවස් 24ක් ශවනවශ. වන රක්ෂිත  රැක 

ගන්න ශගොවිශ ෝ අද උපවශසශේ ශ ශදනවශ. අලි රෑට ඇවි්ලලශ 

ශගොවීන්ශහ ශගව්ල කඩනවශ. වන රක්ෂිත  සඳහශ ශහක්ශට ශර 

 0,000ක් ගිසට් කරලශ ශවන් කරලශ තිශෙනවශ. ඒ වන රක්ෂිත  

රැක ගන්න තමයි අද ශගොවිශ ෝ උපවශස කරන්ශන්. එයින් 

ශහක්ශට ශර 1,)54ක් අඩු ශවලශ තිශෙනවශ. හේෙන්ශතොට 

දිස්්රික්කශේ තිශෙන ශහක්ශට ශර 1,)54ක් ගජමිතුරන්, 

වයශපශරික න්, හිතවතුන්, ශකෝලලකශර න් විරීන් අද අ්ලලශශගන 

තිශෙනවශ. ශගොවීන් කි න්ශන් ඒ ශහක්ශට ශර 1,)54 අයින් 

කරලශ හරි ඉතුන් ටික වන රක්ෂිත ට ලෙශ ශදන්න කි ලශයි. 

එතශකොට අලින්ශහ නිජබිම ඒ සතුන්ට තිශෙනවශ. එතශකොට 

ශගොවීන්ශහ ශගොවිබිම රැක ගන්නත් ුුවවන්. මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි, ශේක වි ශල ප්ර ්න ක්. ගි  සතිශේත් මිනිස්සු 

මින්වශ. අලිත් මරනවශ. ඒ ප්ර ්න ට විසඳුේ ලෙශ ශදන්න ඕනෑ. 

ජනශධිපතිතුමශට ශත්ශරන්ශන් නිත්නේ  වි ත් ම   ශේ ඉන්න 

නශ කශ ෝ ටික හරි එතුමශට ශත්න්ේ කරලශ ශදන්න ඕනෑ.  

ශේ ඉන්න ීකවර ඇමතිතුමශ ජනශධිපතිතුමශට කි න්න ඕනෑ, 

ලශේු ශත්ලවල මිල විඩි වුණශම සුුව ීකවර කශර්මික ශ අනශථ 

ශවනවශ කි ලශ; ෙහුදින  ශත්රශ හිමි න් අනශථ ශවනවශ කි ලශ. ඒක 

ජනශධිපතිතුමශට ශත්ශරන්ශන් නිත්නේ එතුමශශහ සශහෝදර ශ 

වන හිටු ජනශධිපතිතුමශ කි න ශේ අහන්න ඕනෑ. ශේ ගින  එතුමශ 

ශහොඳට දන්නවශ. නමුත් එතුමශ කි න ශේව්ලවත්  අහන්ශන් නිහි 

ශන්. ඔෙතුමන්ලශ කවුන්ත් එකතු ශවලශ එතුමශට ඒ ගින පහදලශ 

ශදන්න. එතුමශට ශේ රශට් අහිංසක ීකවර න් ගින, ශගොවීන් ගින, 

කේකන්වන් ගින, ෙඩගින්ශන් ඉන්න අහිංසක මිනිසුන් ගින 

පහදලශ ශදන්න. ශමතිනට ඇවි්ලලශ මිනිසුන්ට රීහින මශි ගශ 

මිේවශට විඩක් නිහි. ගමට ගිහි්ලලශ ෙලන්න. ගශේ මිනිසුන් 

කන්න නිතුව අසරණ තත්ත්ව ට පත් ශවලශ තිශෙනවශ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ අවස්ථශව ලෙශ දීම ගින 

ස්තුති  ුද කරමින් මශහ කථශව අවසන් කරනවශ. 

 
 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගන් රශජිකශ වික්රමරීංහ මහත්මි . ගන් මන්ත්රීතුමි නි, 

ඔෙතුමි ට විනශඩි අටක කශල ක් තිශෙනවශ. 

[අ.භශ.  .22] 
 

ෙුණ රාජිකා වික්රමසිහහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரொேிகொ விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 
මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ රට තවත් එක් විසශලශ 

මහනුවරක් ෙවට පත් ශවන තුන් ෙලශශගන හිටු මශනව හිතවශදි 

 ියි කි න ක්ලලි, කණ්ඩශ ේවලට ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ පිි තුන් දීලශ තිශෙනවශ. ශේ රශට් පිවති 

යුේධ ටත් වඩශ දන්ණු වූ ශකොවිඩ් වසංගතශ න් අවුන්ුව 

එකහමශරක්, ශදකක් තිස්ශසේ ශේ රශට් ජනතශව ආරක්ෂශ 

කරගන්න ශේ  රශට් නශ ක ශ විධි ට එතුමශ වි ශල කිපවීමක් 

කරමින් ඒ වගීමම සශර්ථකව ඉෂ්ට රීේධ කළශ  කි න එක අද 

ශලෝක ම පිි ගන්වශ. ශකොවිඩ් වසංගතශ න් ජනතශව ආරක්ෂශ 

කළශ කි ලශ අද විපක්ෂ  පිි ශනොගත්තශට, ශලෝක ම 

පිි ගන්නවශ ශේ ුංිත රශට් ජනතශවශහ ජීවිත ආරක්ෂශ කළශ 

කි ලශ. ශකොවිඩ් වසංගතශේ මරණ බිශ න්, ශරෝග බිශ න් 

ජනතශව ආරක්ෂශ කරලශ, වික්රීන්කරණ  රී  ට 100ක් 

සශර්ථකව නිමකරලශ නිවත වරක් ජනතශවශහ ජීවිත ආරක්ෂශ කර 

දීම පිි ෙඳව අපි විශ ේෂශ න් ජනශධිපතිතුමශට වශශහම එ ට 

දශ ක වුණු රී ලු පශර් ්ව න්ට ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ. කුහක 

ශේ පශලන  තුළ ශහොඳ ශේ අග  කරන්ශන් නිති එක ගින අපි 

කනගශු  ශවනවශ.  

"ශසෞභශගයශේ දික්ම"  ථශර්ථ ක් කරන විඩ පිි ශවළ අපට 

පසු ගි  අවුන්ුව ශදකහමශර තුළ සශර්ථකව ක්රි ශත්මක කරගන්න 

ෙිරි වුණශ. අපි සංවර්ධන කටයුතු ක්රි ශත්මක කළත් රී  ට 

100ක්ම ඒ විඩ පිි ශවළ ක්රි ශත්මක කරගන්න ෙිරි වුශණ් 

ශකොවිඩ් වසංගත  නිසශයි.  

අශප් අගමිතිතුමශ සඳහන් කරන ආකශර ට අශප් අවුන්ුව 

පහක කශලශ න් අවුන්ුව ශදකක කශල ක් විපක්ෂ ට ශදමු  

විශේචන  කර කර ඉන්න. අපට තව අවුන්ුව තුනක කශල ක් 

තිශෙනවශ. ශගවුණු අවුන්ුව ශදකත් ඇතුුව අවුන්ුව පශහේම විඩ ඒ 

අවුන්ුව තුනක කශල  තුළ කරන්න ුුවවන් කි න ප්රතිඥශව රටට 

වග කි න නශ ක ශ විධි ට ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ 

රශට් ජනතශවට දීලශ තිශෙනවශ. ඒ සඳහශ අපි රී  ට පන්රී  කට 

එහශ ගි  දශ කත්ව ක් ලෙශ ශදමින්, රශට් ජනතශව ශවනුශවන් 

අශප් වගීමම ඉෂ්ට රීේධ කරන්න කටයුතු කරනවශ. ටශේ  එතුමශ 

ශේ සභශව ආමන්ත්රණ  කරමින් ජනතශවශහ වත්මන් අර්බුද සහ 

ඒ අර්බුදවලට විසඳුේ ශහො න්ශන් ශකොශහොමද, රශට් ජනතශවට 

සහන ශදන්ශන් ශකොශහොමද, රශට් ජනතශවශහ ආර්ිකක  

 ක්තිමත්  කරන්ශන් ශකොශහොමද කි න කශරණශ තමයි සඳහන් 

කශළේ. මශ හිතන විධි ට විපක්ෂ  ඒ කථශව අහශගන ඉඳලශ නිහි. 

නිත්නේ ඒ අ  නිදිමශත් ඉඳලශ; නිත්නේ නින්ද ගිහි්ලලශ ඉන්න 

ඇති. ඒ නිසශ තමයි, ජනතශව ගින කථශ කශළේ නිහි, අර්බුද ගින 

කථශ කශළේ නිහි  කි ලශ නිතරම සඳහන් කරන්ශන්.  

ශකොවිඩ් වසංගත  තිබි දීත් ශේශී  කර්මශන්ත -විවිලි 

කර්මශන්ත ක්ශෂේත්ර  වශශහම අශප් සංචශරක කර්මශන්ත ක්ශෂේත්ර - 

හරහශ රශට් ආර්ිකක   ක්තිමත් කරන විඩ පිි ශවළ අපි 2021 

වසර ුරශ ක්රි ශත්මක කරශගන ගි ශ. ශේශී  කර්මශන්ත හරහශ 

ගශේ, ශගදර ආර්ිකක   ක්තිමත් කරන විඩ පිි ශවළ ක්රි ශත්මක 

කළශ. "ශසෞභශගයශ නිෂ්පශදන ගේමශන විඩසටහන" හරහශ 

වශශහම ගේමිරිස්, කුන්ඳු, කහ ආදී අපන න ශභෝග වගශව හරහශ 

රටට ආදශ ේ ශගශනන්න ුුවවන් විධි ට අශප් 

කෘෂිකර්මශන්ත ට  ක්ති ක් ශදන්න අප කටයුතු කළශ. අවදශනේ 

ආර්ිකක ක් තිශෙන කශල වකවශනුවක එ  ආර්ිකක ට වි ශල 

 ක්ති ක් වුණශ. ඒවශ තව තවත් ජනතශව අතරට ශගන  මින්, 

ආර්ිකක   ක්තිමත් කරන විඩ පිි ශවළට වි ශල දශ කත්ව ක් 

ලෙශ ශදන්න  2022 අ  වි  හරහශ මුද්ල ප්රතිපශදන ශවන් කරලශ 

තිශෙනවශ.  
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පසුගි  කශල  ුරශ සංචශරක කර්මශන්ත  අඩශළ වීම තුළ අශප් 

රශට් ආර්ිකක ට වි ශල ෙලපෑමක් වුණශ. අද විශේශික න්ට 

ආකර්ෂණී  ආකශරශ න් සංචශරක කර්මශන්ත   ක්තිමත් 

කරමින් තිශෙනවශ. අශප් දිස්්රික්ක  තුළ සංචශරක කර්මශන්ත  

ඔස්ශසේ සංවර්ධන  කරන්න ුුවවන් ස්ථශන වි ශල සං යශවක් 

තිශෙනවශ. 2022 අ  වි  තුි න් ඒ සඳහශ වි ශල මුද්ල ප්රමශණ ක් 

ශවන් කරලශ, නිරඹුේ මිදිරි සකස් කරලශ, සංචශරක ආකර්ෂණ  

ශගන ශදන ආකශර ට වටපිටශව ශගොඩ නඟන්න අපට ුුවවන්කම 

ලිබී තිශෙනවශ.  ඉදිරි ටත් සංචශරක කර්මශන්ත  නඟශ රීු වන්න 

අප ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ. දින් වසංගත තත්ත්ව  අඩු ශවලශ 

තිශෙනවශ. ඒ නිසශ සංචශරක කර්මශන්ත  හරහශ අපට ගලශශගන 

ආු විශේ  විනිම  නිවත අපට ලෙශ ගන්න ුුවවන්.  

2021දී අශප් ශ්රමික න් 85,000-90,000ක පිරිසක් විශේ ගත 

වුණශ, රැකි ශ අවස්ථශ සඳහශ. 2022දී ඒ සං යශව තවත් ඉදිරි ට 

ගිහි්ලලශ තිශෙනවශ. අද අශප් තන්ණ පිරිස්වලට, කශන්තශවන්ට 

වි ශල ව ශ න් විශේ  රැකි ශවලට  න්න අවස්ථශව උදශශවලශ 

තිශෙනවශ. ඒ රී ලු ශේ තුි න් අපි ෙලශශපොශරොත්තු ශවන්ශන් 

ගශේ ආර්ිකක  හදලශ, රශට් ආර්ිකක   ක්තිමත් කරන්නයි. ඒ 

වගීමම, යුතුකම ඉු  කරන ශමොශහොශත්, 2022 වසර සඳහශ හිම 

ප්රශශේශී  ශ්ලකේ ශකොට්ේශස කටම වි ශල මුද්ල ප්රමශණ ක් 

ශවන් කරලශ තිශෙනවශ, ගශේ ආර්ිකක  හදන්න. ජනතශවශහ 

ආර්ිකක  ශකොතරේ නේ අමශන්ද කි ලශ නශ කත්ව  ශත්න්ේ 

අරශගන තිශෙන නිසශ තමයි ඒ විධි ට කටයුතු කර තිශෙන්ශන්. 

අද වන විට කිතු්ල කර්මශන්ත , ශේවි්ල කර්මශන්ත  සහ මිටි 

කර්මශන්ත  තුි න් අලුත් නිෂ්පශදන කරලශ, ඒ නිෂ්පශදන අශළවි 

කරන්න ුුවවන් ආකශර ට විඩි දියුණු කරමින් තිශෙනවශ. 

ඒවශයින් ආදශ ේ ලෙශ ගන්න අද අදශළ අමශතයශං  හරහශ අශප් 

දිස්්රික්ක ටත්, ඒ වශශහම මුුව රටටත් දශ කත්ව  දීලශ 

තිශෙනවශ. ගශේ ආර්ිකක , ශගදර ආර්ිකක  කඩශ විශටන 

අවස්ථශශේදී, එවිනි ශේ තුි න් තමයි අපට ආර්ිකක  විඩි දියුණු 

කර ගන්න ුුවවන් වන්ශන්.  

සංවර්ධන විඩ කටයුතු ගත්ශතොත්, කෘෂිකර්මශන්ත  වශශහම 

ආර්ිකක   ක්තිමත් කරන තවත් ක්ශෂේත්ර ක් තමයි මහශමශර්ග 

ක්ශෂේත්ර . අශප් මහශමශර්ග අමශතයශං   හරහශ මශර්ග ලක්ෂශේ 

වයශපෘති  තුි න් අධිශේගී මශර්ග, කශපට් මශර්ග, ගුවන් පශලේ 

හදලශ, අද ඒ කටයුතු තවත් ඉදිරි ට ක්රි ශත්මක ශවමින් තිශෙනවශ. 

ඒ හරහශ ආර්ිකක ට ශලොකු  ක්තික් ලෙශ ශදන්න ුුවවන්කම 

ලිබී තිශෙනවශ. ඒ රී ලු ශේ තුළ "ශසෞභශගයශේ දික්ම" තමයි 

ක්රි ශත්මක ශවන්ශන්. ඒ නිසශ ඉදිරි අවුන්ුව තුනක කශල  තුළ 

ජනතශව ෙලශශපොශරොත්තු වුණු සුරක්ෂිත රටක්, සංවර්ධිත රටක් 

බිහි කරන්න අපට ුුවවන්කම ලිශෙනවශ.  

අපි යුේධ  නිම කළශ. ටට පසුවත් ශෙෝේෙ පිපින්ණශ. හිෙියි, 

ඒ ශෙෝේෙ ුුරණ යුග  නිවතත් නිම කශළේ, ශගෝේශභ  

රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ. 

අද රශට් ජනතශවට ආරක්ෂශව තිශෙනවශ. විශ ේෂශ න්ම මත් 

උවුවර ුවරලන්න එතුමශ වි ශල දශ කත්ව ක් ලෙශ ුවන්නශ. රී ලු 

ආරක්ෂක අං  එකතු කර ගනිමින් රශට් තන්ණ පිරිස මත් උවුවරින් 

ආරක්ෂශ කරගන්න එතුමශ ඒ දශ කත්ව  ලෙශ ුවන්නශ. එම කටයුතු 

ඉදිරි ටත් ඒ ආකශරශ න්ම ඒ ආරක්ෂක අං  විරීන් ක්රි ශත්මක 

කරශගන  නවශ.  

එතුමශ මතක් කළශ, ෙශලව ස්කශර දන්වන්ට සහ කශන්තශවන්ට 

රීුවවන අකටයුතුකේ ශවනුශවන් නීති  ඉක්මනින් ක්රි ශත්මක වන 

ආකශර ට විඩ කටයුතු සිලසුේ කර තිශෙනවශ කි ලශ. ඒක තමයි 

ජනතශව ෙලශශපොශරොත්තු වුශණ්. ඒ රී ්ලල  ථශර්ථ ක් කිමම 

සඳහශ -ඔෙ රටට ආදශරයි නේ, රශට් ජනතශවට ආදශරයි නේ- 

වගකිව යුතු විපක්ෂ ක් විධි ට ශේ  හපත් වූ විඩ පිි ශවළට 

සහශ ෝග  ලෙශ ශදන්න. ශේ විඩ පිි ශවළ විශේචන  කරන්න 

ුුවවන්; විරදි, අඩුපශඩු ශපන්වශ ශදන්න ුුවවන්. හිෙියි, ශේ හරි 

ශේ ක්රි ශත්මක කිමශේදී, ඔෙ රශට් ජනතශවට ආදශරයි නේ ඒ විඩ 

කටයුතුවලට  ක්ති  ශසේම ආශීර්වශද  සහ ඔෙටත් ශදන්න 
ුුවවන් සහශ ෝග  ලෙශ ශදන එක තමයි මම හිතන විධි ට 

වගකිව යුතු විපක්ෂ ක් විධි ට ඔශෙන් වි  යුත්ශත්. එශහම 

නිතුව, හශ්ල නිහි, භූමි ශත්ල නිහි, ශපොශහොර නිහි කි ශ 

ජනතශව උරී ගන්වන එක ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. හිම දශම 

විපක්ෂ  මශධයවලින් ශදන්ශන් අසුෙවශදී රීතුවිලි. ශේ අසුෙවශදී 

රීතුවිලිවලින් මිදී ජනතශව සුෙවශදී රීතුවිලිවලට හිරවීම සඳහශ 

රශට් වගකිව යුතු විපක්ෂ  විධි ට ඔෙ කටයුතු කරශවි, අදහස් 

ප්රකශ  කරශවි කි ශ අප වි ්වශස කරනවශ. ඒ ශවනුශවන් 

ඔෙතුමන්ලශට බුේධි  පහළ ශේවශයි කි ශ ප්රශර්ථනශ කරමින්, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ අවස්ථශව ලෙශ දීම 

ශවනුශවන් ඔෙතුමශටත්  ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශ නවතිනවශ.  

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்ததொக, தகளரவ இரொதொகிருஷ்ணன் அவர்கள்! 

உங்களுக்கு 08 நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

[பி.ப. 3.30] 
 

ෙුණ (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂණ්න් මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

விமசடைொக மநற்மறய தினம் மைதகு சனொதிபதி அவர்கள் 

நிகழ்த்திய தகொள்மகப் பிரகடன உமரயொனது, மதர்தல் 

கொலத்தில் அவர் மைமடகளில் ஆற்றிய உமரகளின் பிரதி 

யொகவும், "அமரத்த ைொமவ அமரப்பது மபொன்று" நொட்டு 

ைக்களுக்கு எந்தவிதைொன பிரமயொசனமும் இல்லொத - உப்புச் 

சப்பில்லொத உமரயொகவும் இருந்தமத நொங்கள் அவதொனிக்கக் 

கூடியதொக இருந்தது. குறுகிய கொலப் பிரச்சிமனமய 

தவற்றிகரைொக எதிர்தகொண்டு, நிமலயொன அபிவிருத்திமய 

இமடயறொைல் தசய்ய மவண்டுதைன்று அவர் கூறினொர். 

இன்மறய கொலகட்டத்திமல ைக்கள் முகங்தகொடுக்கின்ற 

பல்மவறு பிரச்சிமனகளுக்குொிய தீர்மவ அல்லது அவற்றுக்கு 

எவ்வொறொன நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும் என்பமத அவர் 

தன்னுமடய உமரயில் ததொிவிப்பொர் என நொங்கள் 

எதிர்பொர்த்மதொம். ஆனொல், அமவ எதுவும் அவரது உமரயில் 

இருக்கவில்மல என்பமத நொன் இந்த மநரத்தில் தசொல்ல 

மவண்டும்.  

இன்னும் சில நொட்களுக்குொிய தபற்மறொல், டீசமல 

மகயிருப்பில் இருப்பதொகச் தசொல்லப்படுகின்றது. தற்மபொது 

நொடு எதிர்மநொக்கியிருக்கின்ற பொொிய கனிய எண்தணய் 

தநருக்கடிக்கு இந்த அரசு என்ன தசய்யப்மபொகின்றது 

என்பமத இன்னும் ஒரு சில தினங்களிமல எங்களொல் ததொிந்து 

தகொள்ளக் கூடியதொக இருக்கும். அதற்கு முன்பு அரசொங்கம் 

அமதக் தகொண்டுவந்தொல், அதமன நொங்கள் ஏற்றுக் 

தகொள்மவொம். இன்று சந்மதயில் மபொதுைொன அளவு பொல்ைொ 

இல்மல; Gas இல்மல. இவற்மற ைக்கள் வொிமசயிமல நின்று 

தபறக்கூடிய நிமலமைதொன் இருக்கின்றது. கொமலயில் 

மவமலக்குப் மபொவதொ? அல்லது வொிமசயிமல நின்று அொிசி, 

பொல்ைொ, gas மபொன்றவற்மற வொங்குவதொ? என்ற பிரச்சிமன 

இன்று ைக்களுக்கு இருக்கின்றது. அமதமபொல, இன்று 

அரசொங்கம் தபொருட்களுக்கொன கட்டுப்பொட்டு விமலமய 

அகற்றியிருக்கின்றது. இன்று தபொதுவொக வியொபொொிகள் 
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පශර්ලිශේන්තුව 

தொங்கள் விரும்பிய விமலக்குப் தபொருட்கமள விற்கின்றொர்கள். 

அரசொங்கம் கொமலயில் குறித்த தபொருளுக்கு ஒரு விமலமய 

நிர்ணயித்துவிட்டு, "விமலக்கட்டுப்பொடு இல்மல; விரும்பிய 

விமலக்கு விற்கலொம்" என்று ைொமலயில் தசொல்கின்றது. 

முதலில் சந்மதயிமல தபொருட்களுக்கொன தட்டுப்பொட்மட 

ஏற்படுத்தி, அதற்குப் பிறகு விமலமயக் கூட்டுவதுதொன் 

வியொபொொிகளுமடய திட்டைொக இருப்பமத நொங்கள் 

அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது.  

இமவதயல்லொம் மைதகு சனொதிபதி அவர்களுக்குத் 

ததொியவில்மலயொ? என்பது  மகள்விக்குறியொக இருக்கின்றது. 

அடுத்து, அவர் ேனநொயகம் பற்றிப் மபசியிருந்தொர். இந்த 

நொட்டில் ேனநொயகம் இருக்கின்றது என்றொல், ஏன் நீங்கள் 

மதர்தல்கமள ஒத்திமவத்துக் தகொண்டிருக்கிறீர்கள்? ைொகொண 

சமபத் மதர்தல், உள்ளூரொட்சி சமபத் மதர்தல்கமள நடொத்தி, 

இந்த நொட்டில் ேனநொயகத்மத நிமலநிறுத்துவதற்குொிய 

நடவடிக்மககமள மைற்தகொள்ள மவண்டும்.  

இந்த நொட்டில் 'ஒமர நொடு, ஒமர சட்டம்' என்ற எண்ணக்கரு 

தகொண்டுவரப்பட்டொலும், அது நமடமுமறயில் இருக்கின்றதொ, 

இல்மலயொ என்று ததொியவில்மல. ஏதனன்றொல், இன்று 

நொட்டில் ஒவ்தவொரு பகுதிக்கு அல்லது ஒவ்தவொரு 

ைொகொணத்துக்கு என தவவ்மவறு சட்டங்கள் இருப்பமத 

நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது.  இன்று 

நொட்டிலுள்ள அரச ஊழியர்களுக்கு 5,000 ரூபொய் தகொடுப்பனவு 

தகொடுக்கப்பட்டொலும், ைமலயக ைக்களுக்குப் மபொதிய 

நிவொரணம் கிமடக்கவில்மல. தவறுைமன அவர்களுக்கு ஒரு 

கிமலொகிரொம் மகொதுமை ைொமவ 80 ரூபொய்க்கு தகொடுப்பதொகச் 

தசொல்லியிருக்கிறொர்கள். இது எந்த வமகயிமல நியொயம்? எனக் 

மகட்க விரும்புகின்மறன். இவ்வொறு நிமலமைகள் இருக்க, 

இந்த நொட்டில் 'ஒமர நொடு, ஒமர சட்டம்' நமடமுமறயில் 

இருக்கின்றது என்பமத எந்த வமகயிமல ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியும்?  

இன்று இந்த நொட்டிமல ைனித உொிமை ைீறல் 

தசயற்பொடுகள் அதிகைொக நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. 

மபச்சளவிமலகூட, இந்த நொட்டிமல ேனநொயகம் 

இல்மலதயன்பது அண்மைக்கொலச் தசயற்பொடுகளிலிருந்து 

ததொிய வருகின்றது. இன்று சட்டம், ேனநொயகம் எனப் 

தபருைிதைொகப் மபசிக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்த மநரத்திமல, 

நொன் ஒரு விஷயத்மதச் தசொல்ல மவண்டும். அண்மையில் 

கிறிஸ்தவ மதவொலயதைொன்றில் மகக்குண்டு மவக்கப்பட்டது. 

ைமலயகத்திலுள்ள அக்கரப்பத்தமனப் பகுதியிமல மநற்று 

முன்தினம் மூன்று மகொவில்கள் உமடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

கடந்த ைொதம்கூட, ஒரு மகொவில் உமடக்கப்பட்டது. 

இவ்வொறொன நடவடிக்மககள் ைக்களுக்கிமடமய 

அன்னிமயொன்னியைொன உறமவ ஏற்படுத்தொது; ைொறொக, 

பிளமவமய ஏற்படுத்தும். இவ்வொறொன தசயற்பொடுகமளத்தொன் 

இன்று அரசொங்கம்  எடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்றது. 

“தவளிநொட்டு முதலீடுகமள அதிகொிக்க மவண்டும்", 

"இலங்மக சுதந்திர நொடு", "தன்னொதிக்கமுள்ள நொடு” 

என்தறல்லொம் வீர வசனங்கமளச் தசொல்லுகின்ற சனொதிபதி 

அவர்கள், முதலீடு என்ற தபயொிமல நொட்மட விற்பது  

ேீரணிக்கமுடியொத ஒரு விஷயைொக இன்று இருக்கின்றது. 

“தவளிநொட்டு முதலீட்டொளர்களுக்கு எைது வளங்கமள 

விற்பமன தசய்ய மவண்டொம்; அப்படிச் தசய்தொல், நொங்கள் 

ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு அவற்மறதயல்லொம் ைீட்மபொம்” என்று 

மைமடகளிமல இந்த அரசொங்கத்மதச் மசர்ந்தவர்கள் 

கூச்சலிட்டொர்கள். அப்படிச் தசொன்னவர்கள் இன்று நொட்மடக் 

கூறுமபொட்டு விற்பமத நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. இன்று தகரவலப்பிட்டிய 'யுகதனவி' ைின் 

உற்பத்தி நிமலயம் அதைொிக்கொவுக்கு விற்கப்பட்டுள்ளது. Port 

City முழுமையொக சீனொவுக்கு விற்றொகிவிட்டது. 'தனிப் பொமத' 

என்பதுமபொல, 'தனிக் கடவுச்சீட்டு' மதமவப்படும் 

சூழல்நிமலதொன் ஏற்படப் மபொகின்றது. முன்பு வியொபொரம் 

தசய்யவந்த மபொர்த்துக்மகயர், ஒல்லொந்தர் - 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
இன்னும் இரண்டு நிைிடங்கள் இருக்கின்றன. 

 
ෙුණ (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂණ්න් මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 

சொி. இந்த நொட்டிமல உர ைொனியம் இல்மல. அமதமபொல, 

பல்மவறு பிரச்சிமனகளுக்கு நொங்கள் 

முகங்தகொடுக்கமவண்டிய சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

ைின்சொரத் தட்டுப்பொடு கொரணைொக உள்ளூர் உற்பத்திகமளச் 

தசய்ய முடியொைல் இருக்கின்றது; bakery  உற்பத்திகமளச் 

தசய்ய முடியொத  நிமலமை இருக்கின்றது. இவ்வொறொன 

பல்மவறு சிக்கல்களுக்கு ைத்தியில்தொன் இன்று இந்திய 

அரசொங்கம் எங்களுக்குப் பல்மவறு உதவிகமளச் தசய்து 

வருகின்றது. இன்று இலங்மகக்கு அதிகைொன உதவிகமள 

வழங்குவதிமல இந்தியொதொன் முதலிடம் தபற்றிருக்கின்றது 

என்று நொங்கள் தசொல்லலொம்.  இந்த தநருக்கடியொன 

சூழ்நிமலயிலும்கூட, எொிதபொருள், உணவு, ைருந்துகள் எனப் 

பல உதவிகமள இந்தியொ தசய்துதகொண்டிருக்கின்றது. 

இலங்மகயினுமடய கடமனக்கூட, இப்மபொது இந்தியொ 

தசலுத்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுத்திருப்பதொக நொங்கள் 

அறிகின்மறொம். ஆகமவ, இவ்வொறொன பல்மவறு உதவிகமளச் 

தசய்கின்ற இந்தியொவினுமடய தசல்லப்பிள்மளயொக 

இலங்மக இருக்கமவண்டுமை தவிர, அவ்வப்மபொது 

சீனொவினுமடய தசல்லப்பிரொணியொக இருக்கக்கூடொது 

என்பமத நொங்கள் இந்த மநரத்திமல ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறொம். ஏதனன்றொல், ஒரு நொட்டுக்கு அந்நிய நொடு 

என்பது ைிக முக்கியைொனது. அந்த வமகயிமல, இலங்மக 

இந்தியொவினுமடய தசல்லப்பிள்மளயொக இருந்தொல், 

நிச்சயைொக அவர்கள் உதவி தசய்வொர்கள்! ஆகமவ, 

சீனொவினுமடய தசல்லப்பிரொணியொக இருந்து, இந்த 

உறமவக் தகடுத்துக்தகொள்ள மவண்டொம் என்று இந்த 

மநரத்திமல தசொல்லிக்தகொண்டு, உங்களுக்கு நன்றி கூறி, 

விமடதபறுகின்மறன். வணக்கம். 
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් ගශමිණී වශ්ලශෙොඩ මන්ත්රීතුමශ. - [සභශ ගර්භ  තුළ නිත.]  

ට ළඟට, ගන් එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමශ. ගන් මන්ත්රීතුමනි, 

ඔෙතුමශට විනශඩි අටක කශල ක් තිශෙනවශ.  
 

[අ.භශ.  . 7] 
 

ෙුණ එච්. නන්දගසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தமசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ 

දිනශේ ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ සමස්ත  

පිි ෙඳවම කථශ කරන්න තරේ කශල ක් ශනොමිති නිසශ, කශලීන 
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[ගන් (ආචශර් ) වී. රශධශක්රිෂ්ණන් මහතශ] 
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ව ශ න් විදගත් වන එක කශරණශවක් පිි ෙඳව පමණක් අදහස් 

ඉදිරිපත් කරන්න මශ ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ.  

ඇත්තටම අපිට තදින්ම දිශනන හරිත ශගොවිතින පිි ෙඳව, 

එශහම නිත්නේ ශසොෙශ ශගොවිතින පිි ෙඳව වන අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශශහ සංක්ලප , එතුමශ ප්රකශ  කළශ. ශෙොශහෝ 

ශදශනකු එ  ශත්න්ේ ගත් ක්රමශේ වරදක් තිශෙනවශ. අන්න එ  

නිවිරදි කිමම කශලීන ව ශ න් ඉතශම විදගත් කි ශ මශ ක්ලපනශ 

කරනවශ. ශේ රට ශපරදිග ධශනයශගශර  ෙවට පත් වුශණ් කෘෂි 

රසශ නික ද්රවය පශවිච්ිත කරලශ ශනොශවයි, ශසොෙශදහේ 

ශගොවිතිනත් එක්කයි. අපි ුංිත කශලශේ එක් වරක් වී වුරශ 

ශදවරක් අස්වින්න ශනළශ ගත් කශල ක් තිබුණශ. මට මතකයි, අපි 

ඒකට කිේශේ "නිරි කපනවශ" කි ලශ. නමුත් ඒ වගශ ක්රම දියුණු 

කරන්න කවුන්වත් උත්සශහ ගත්ශත් නිහි.  කෘෂි රසශ නික ද්රවය 

භශවිත කළශම, ශදවිනි අවස්ථශවක අස්වින්නක් ගන්න ෙිහි. 

ශමොකද, ගහ මිශරනවශ; විනශ  ට පත් ශවනවශ.  

අශප් මුතුන් මිත්තන්ශහ පශරේපරික ඥශන , කුසලතශ, ඒ 

අත්දිීමේ සේෙන්ධ කරගත් කෘෂිකශර්මික උප සංස්කෘති ක් අපට 

තිබුණශ. ඒ උප සංස්කෘති ත් එක්කයි අපි ශසොෙශදහේ ශගොවිතින, 

හරිත ශගොවිතින කශළේ. ඒකට ප්රධශන ව ශ න් විදගත් වන 

කශරණ  තමයි කශල ; වගශ කරන කශල . නි මිත ශේලශවට වගශ 

කරන්න ඕනෑ. අපිට එශහම කශලසටහනක් තිබුණශ. නමුත් අශප් 

රටව්ල  ටත්විජිත ෙවට පත් වුණශට පසුව ඒ රී ්ලල විනශ  කර 

දිේමශ.  ඒ ශහේතුශවන් අශප් රට විතරක් ශනොශවයි,  ටත්විජිත 

ෙවට පත් වුණු ශෙොශහෝ රටව්ල ෙරපතළ ආහශර අශහේනි කට ලක් 

වුණශ.  

අපි කි වශ තිශෙන ශපොත්පත් අනුව අපි දන්නවශ, 1940 

ද කශේ ශේ ශලෝකශේ දන්ණු ආර්ිකක අර්බුද ක් තිබුණශ  කි ලශ. 

අශප් රටත් ඉතශම දන්ණු විධි ට ඒ අර්බුද ට මුහුණ දීලශ තිබුණශ. 
ෙංහලශශේ ශේ විතරක් මිලි න හතරකට විඩි ප්රමශණ ක 

ජනගහන ක් කුසගින්ශන් මි  ගි ශ කි ලශ ශපොත්පත්වල සඳහන් 

ශවලශ තිශෙනවශ. අන්න ඒ ශේලශශේ ඒකට විසඳුමක් ශසො න්නයි 

අධිරශජයවශදීන්ශහ මිදිහත්වීශමන් කෘෂිරසශ නික ද්රවය හඳුන්වශ 

ශදන්ශන්. කෘෂිරසශ නික ද්රවය විතරක් ශනොශවයි, අශප් ගේවල 

තිබුණු පශරේපරික බීජ වී ශවනුවට ශදමුහුන් බීජ වර්ග හඳුන්වශ 

ශදන්ශන්ත් ඒකටයි. 

අපට මතකයි, අපි කුඩශ කශලශේ මිටි ශගො මක් හිශදන "IR 

8" කි න වී වර්ග  හඳුන්වශ ුවන්නශ. ඒ වශශහම "යූරි ශ" හඳුන්වශ 

ුවන්නශ.  ඒකට තමයි අපි "හරිත විප්ලව "  කිේශේ. ඒ හරිත 

විප්ලව  නිසශ, ෙලශශපොශරොත්තු වුණු පරිදි ආදශ ේ ඉහළ  ශම 

ස්ිකර ව ශ න්ම රීුව වුණශ. හිෙියි, වි දමත් ඉහළ ගි ශ. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. පශරේපරිකව පිවතුණු අශප් බීජ වර්ග, ශේශී  බීජ වර්ග 

රී ්ලල ක්රම ක්රමශ න් විනශ  මු  ට ගි ශ; නිත්තට නිති ශවන 

තත්ත්ව ට පත් වුණශ. ඒ වශශහම මුුව ආදශ මින් රී  ට 20ක් 

ශත්ල, ශපොශහොරවලට වි  වුණශ. අපි කවුන්ත් දන්ශන් නිතිව 

අශප් ශගොවීන් ෙහු ජශතික සමශගේවල අඳකශර න් ෙවට පත් කර 

තිශෙනවශ. අපි ශගොවිතින් කරනවශ නේ, ඉන් රී  ට 20ක් ෙහු 

ජශතික සමශගේවලටයි  න්ශන්.  එවිනි තත්ත්ව කට අපි පත් 

ශවලශ තිශෙනවශ.  

ටළඟට, ෙලශශපොශරොත්තු ශනොවුණු ආකශරශේ විවිධ ශෙෝවන 

ශරෝගවලට මුහුණ ශදන්නත් රීුව ශවලශ තිශෙනවශ. ශේ සඳහශ 

තිරසශර විසඳුමක් ලෙශ දීමට කවුන්වත් උත්සශහ කශළේ නිහි. අශප් 

ෙඩගින්න ශේ පශලන වශරී කට හරවශ ගත්ත යුග ක් තමයි  

ඉතිහශස  තුළ අපි දික්ශක්. එක්ශකශනක් කි නවශ, "ශනොමිශ්ල 

හශ්ල ශසේන්වක් ශදනවශ" කි ලශ. තව ශකශනක් කි නවශ, 

"ශනොමිශ්ල හශ්ල ශසේන් ශදකක් ශදනවශ" කි ලශ. තවත් 

එක්ශකශනක් කි නවශ, "හ  ශඳන් හරි හශ්ල ශගනිවිත් ශදනවශ" 

කි ලශ. තවත් එක්ශකශනක් කි නවශ, "ධශනය රශත්ත්ල අටක් 

ශදනවශ" කි ලශ. ශේ විධි ට තමයි ෙඩගින්න ශේ පශලන 

ව ශ න් ප්රශ ෝජන ට ගත්ශත්. ශේ ප්ර ්න ට තිරසශර විසඳුමක් 

ලෙශ ශදන්න ඉදිරිපත් වුණු නශ ක ශ තමයි අශප් අතිගන් 

ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ.  එතුමශශහ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ   තුි න්ම ශේ සඳහශ විසඳුමක් ලෙශදීමට උත්සශහ ක් 

අරශගන තිශෙනවශ. ඒ පිි ෙඳව එතුමශට මශහ ශගෞරව , ස්තුති  

ුද කරනවශ. නමුත්, පසුගි  දවස්වල ශේ විඩ පිි ශවළ ක්රි ශත්මක 

කරන්න  ශශේදී අපට ෙරපතළ ප්ර ්නවලට මුහුණ ශදන්න රීේධ 

වුණශ. ඒ සේෙන්ධශ න් රට ුරශම උේශතෝෂණ ඇති වුණශ. 

කුඹුන්වල දකින්න ලිබුශණ් නිසන් ෙවක්.  සන්භශව  නිත්තටම 

නිති ශවලශ ගි ශ. ආදශ ම පහතට විු ණශ. ශේ රී ්ලල රීුව වුශණ් 

ප්රතිපත්තිශේ වරදක් නිසශ ශනොශවයි. එශහම වුශණ් ශේ කටයුත්ත 

ක්රි ශත්මක කරු ආකශරශේ තිබුණු වරදක් නිසශ. ශේ 

සේෙන්ධශ න් වූ නිවිරදි  විඩ පිි ශවළක් සමශජ  තුළ 

ක්රි ශත්මක වුශණ් නිහි. 

"හරිත කෘෂිකර්ම " කිේවත්, "කශෙනික කෘෂිකර්ම " කිේවත්, 

"ශසොෙශදහේ කෘෂිකර්ම " කිේවත්, කෘෂිකර්ම  - agriculture - 

කි න්ශන් සංස්කෘති ක්. ප්රධශනම කශරණ  එ යි. දින් 

තිශෙන්ශන් agriculture ශනශමයි, agriscience; කෘෂි විදයශවක් 

දින් තිශෙන්ශන්. සංස්කෘති  - culture - තමයි විදගත් ශවන්ශන්. 

සංස්කෘති ට අනුවයි කශලසටහනක් පවත්වශශගන  න්න ඕනෑ.  

ඒක අපි හදන්න ඕනෑ නිහි. ස්වභශව ධර්ම  විරීන් ඒක හදශ දීලශ 

තිශෙනවශ.  

අශප් ගේවල කිලෑවලට ගිහි්ලලශ ෙිලුවශම අපට ශපශනනවශ, 

-ශේවශ නගරශේ අ ට ශත්ශරන්ශන් නිති ශවයි.- කශල කට ඇට 

පිළ ශවනවශ, කශල කට ගස් හිශදනවශ, කශල කට දලු දමනවශ, 

කශල කට ම්ල පිශපනවශ, කශල කට ලල හිශදනවශ, කශල කට 

ශකොළ හිශළනවශ. ඒක තමයි ස්වභශව ධර්ම .   ස්වභශව ධර්මශේ 

ඒ කශලසටහන තමයි අපිත් අනුගමන  කරන්න ඕනෑ. ඒ වශශහම   

අශප් ශභෝගවලට හශනි කරන කෘට න්, පළඟිටි න්, දළඹුවන්, 

ීමඩෑවන්, කුඩිත්තන් විනි සතුන් ශෙෝශවන කශල ක් තිශෙනවශ. ඒ 

සතුන් ශෙෝ ශවන්ශන් එක්තරශ කශල වකවශනුවකයි. ඉතින් ශේ 

කශලසටහන් නිවිරැදිව අනුගමන  කළශ නේ ඒ සතුන් ශෙෝ ශවන 

කශල ට අශප් වගශවන්ට හශනි ශනොවන විධි ට ඒ කටයුතු ශගන 

 න්න ුුවවන්. ශගො ේ මිස්සශ ශෙෝ ශවනශකොට අශප් ශගො ේ 

ටික ඨයදිලශ තිශෙනවශ නේ හශනි ක් ශවන්ශන් නිහි. ශසේනශ 

දළඹුවශ ශෙෝ ශවන කශල ට අශප්  ශක  ශමෝරලශ තිශෙනවශ නේ 

හශනි ක් ශවන්ශන් නිහි. ඒකට කශලසටහනක් තිශෙනවශ.  මශස 

ක්රම  අනුව ගත්තශමත් -ශේක අපි හදු ශද ක් ශනොශවයි. පවතින 

ශද ක්.-  වප් මශස  කි න්ශන් වී වුරන මශස . උඳුවප් මශස  

කි න්ශන් උඳු වුරන මශස . ඒ ඒ කශලවල ඒ බීජ වුරනවශ නේ 

ඒ වගශවන්ට සතුන්ශගන් හශනි ශවන්ශන් නිහි. ඒ කශලසටහන 

අනුව " ල" සහ "මහ" කි න එක ඉතශ පිහිදිලිව හඳුනශ ගන්න 

ඕනෑ. දින් එශහම ශවන්ශන් නිහි. දින්  ල සහ මහ කන්න 

තීන්ුව ශවන්ශන් ශකොශහොමද? විහි වතුර තිශෙනවශ නේ " ල" 

කි නවශ. එශහම ශනොශවයි.  සූර්  ශ කර්කටක නිවර්තන ට  න 

කශල  තමයි " ල". සූර්  ශ මකර නිවර්තන ට  න කශල  තමයි 

"මහ". ශේ  ල-මහ කන්න ශදක අනුව හරි ට වගශ කරනවශ නේ 

අශප් වගශව කවදශවත් ෙරපතළ විධිශේ ශරෝගශෙශධවලට ලක් 

ශවන්ශන් නිහි. ඒ නිසශ ශේ වගශවන් රීුව කිමශේ දී 

අනිවශර් ශ න්ම ශමම කශලසටහන් අනුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ  

කි න එක මම මතක් කරන්න කිමිතියි. අද ඒ සංස්කෘති  නිහි. 

අද තිශෙන කෘෂි විදයශවට අනුව වී තිශෙනවශ නේ, බීජ තිශෙනවශ 

නේ, වතුර තිශෙනවශ නේ පිළ කරනවශ. පිළ කරලශ ශත්ල, 

ශපොශහොර ගහනවශ. ඒ විධි ට වගශවන් හදනවශ. එශහම තමයි 

ෙලශශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. හිෙියි, එශහම කරන්න ගි ශම 

හිමදශම කෘමි නශ ක, ව්ල නශ ක කශර් එ්ලලශශගන ඉන්නවශ 

මිසක් වස විශසන් ශතොර ශගොවිතිනක් කරලශ අපට වස විශසන් 

ශතොර ආහශර ලෙශ ගිනීමට  ුුවවන්කමක් ලිශෙන්ශන් නිහි.  
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පශර්ලිශේන්තුව 

අද කශෙනික ශපොශහොර වගශව ගින; හරිත වගශව ගින 

ජනතශවට කිේවත් ඒ පිි ෙඳව දන්නශ අ  ඉතශ අ්ලපයි. ශමොකද, 

කවුන්වත් ඒ ගින ඉශගන ශගන නිහි. අපි ඉශගන ශගන 

තිශෙන්ශන් වගශව සඳහශ ව්ලනශ ක, කෘමිනශ ක ඇතුුව 

රසශ නික ශපොශහොර භශවිත කරන ආකශර  විතරයි. ඉස්ශකෝශ්ල 

උගන්වන්ශනත් ඒවශ.  භශවිත කරන්ශනත් ඒවශ. එශහම නේ ශේ 

සේෙන්ධශ න් අද පළමුවිනි කටයුත්ත හිටි ට කරන්න අව ය 

ශවනවශ, කශෙනික ශගොවිතින පිි ෙඳව අශප් ශගොවි ජනතශව 

දිනුවත් කිමම. ශගොවි ජනතශව දිනුවත් කරනවශ නේ, නිවිරැදි 

විධි ට කශෙනික  ශපොශහොර හදනවශ නේ ඒ කටයුත්ත කරන්න 

ුුවවන්. පසුගි  දවස්වල අපි දික්කශ, කශෙනික ශපොශහොර හදන්න 

කි ලශ රජශ න් වි ශල මුද්ල ප්රමශණ ක් වි දේ කරනවශ. හිෙියි 

ඔක්ශකොම ශගොවිශ ෝ කශළේ ශමොකක්ද? ශකොළ ශරොඩු ශගොඩක් 

ගහලශ ඒක ශපොලිතීන් එකකින් වසශ තිබීමයි කශළේ. දින් කුඹුශර් 

ශගො ේ ඨයශදනවශ; ශගොවිශ ෝ ආණ්ඩුවට වින්ේධව ශපළපශි  

 නවශ; ෙිංකු ශපොතට ස්ලලි විටිලශ තිශෙනවශ. හිෙියි ශරොඩු 

ශගොඩ එතිනමයි. ඇයි? ශගොවිශ ෝ කශෙනික ශපොශහොර පිි ෙඳව 

දන්ශන් නිහි. අන්න ඒ නිසශ කශෙනික ශපොශහොර පිි ෙඳව 

ශගොවීන් දිනුවත් කරන්න ඕනෑ. කශෙනික ශපොශහොර සකස් කිමමට 

සත්ව හශ  ශක ශකොටස් ක්ෂුද්ර ජීවීන් මශර්ගශ න් හියුමස් 

තත්ත්ව ට පත් කරගත යුතුයි කි න කශරණ  පිි ෙඳ ශහොඳ 

අවශෙෝධ ක් තිශෙන, ඒ ගින දන්නශ පිරිසක් එක්ක ඒ කටයුත්ත 

කරන්න ඕනෑ. එශහම පිරිසක් නිතිව  ඒක කරන්න ෙිහි. 

ඇත්තටම අපි සතුු  ශවනවශ, උතුන් මිද පළශශත් ඒ පිි ෙඳ 

විඩසටහන් කිහිප ක් ක්රි ශත්මක ශවමින් තිබීම ගින. 

විශ ේෂශ න් අශප් ඉඩේ ඇමති ගන් එස්.එේ. චන්ද්රශසේන මිතිතුමශ, 

LRC එක  ටශත් කශෙනික ශපොශහොර නිෂ්පශදන  කිමශේ 

සශර්ථක ක්රි ශවලි ක් කරශගන  නවශ. ඒ වශශහම අශප් උතුන් මිද 
පළශශත් ආණ්ඩුකශරතුමශ ඒ පිි ෙඳ විඩසටහන් ශදකක් ක්රි ශත්මක 

කරනවශ. එකක්, කශෙනික ශපොශහොර විඩසටහනක්. අශනක් එක, 

ක්ෂුද්ර ජීවීන් භශවිත කර, ක්ෂුද්ර ජීවීන් හරහශ පරිසරශේ තිශෙන  ශක 

ශපෝෂක  ශක ට ලෙශ දීම සඳහශ කටයුතු කිමම. ශේක ඉන්දි ශශේ 

ක්රි ශත්මක වන විඩසටහනක්; සුභශෂ් පශ්ලකශර් මිතිතුමශශහ 

විඩසටහනක්. මශ හිතන විධි ට අද උතුශර් ශෙොශහෝ තින්වල එ  

ක්රි ශත්මක ශවනවශ. ඒ විඩ පිි ශවළත් ක්රි ශත්මක කිමම උතුන් 

මිද පළශත් සභශව ආරේභ කර තිශෙනවශ. ශමන්න ශේ වශශහ 

විඩසටහන් පිි ෙඳව ශගොවි ජනතශව දිනුවත් කරලශ, ඒ දිනුවත් 

කිමම හරහශ ශේ විඩ පිි ශවළ ඉදිරි ට ශගන ගිශ ොත් අපට කෘෂි 

රසශ න භශවිතශ න් ශතොරව ඉතශම සශර්ථක අස්වින්නක් ලෙශ 

ගන්න හිකි ශවයි. එශහම නිතිව, ශකොළ ශරොඩු වහලශ ති ලශ 

කශෙනික ශපොශහොර හදන්න කිේවශට කවදශවත් හරි  න්ශන් නිහි. 

ඒ හින්දශ, අනිවශර් ශ න් ශතෝරශගත් පිරිසක් එකතු ශවලශ 

කශෙනික ශපොශහොර හදන්න ඕනෑ. අද තමුන්නශන්ශසේත් ශගොවිතින් 

කරනවශ ශන්, ගන් මන්ත්රීතුමශ. කුඹුන්  ශ කට ගිශ ොත් අද පවතින 

තත්ත්ව  ෙලන්න ුුවවන්.   
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගන් මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමශට නි මිත කශල  අවසන්. 

 

ෙුණ එච්. නන්දගසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தமசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, තවත් වචන ශදක තුනක් 

පමණයි මම කි න්ශන්.  

අද නි රව්ල දිහශ ෙිලුවශම අපට තත්ත්ව  විටශහනවශ. 

සමහර අ  නි ර මඩ ති ලශ හදලශ තිශෙනවශ. සමහන් නි ර 

රහිනවශ. සමහර ශකශනක් මිෂින්වලින් තණශකොළ කපනවශ. තව 

ශකශනක් ව්ලනශ ක ගහනවශ. ව්ලනශ ක ගහු මිනිහශශගන්, 

මිෂින්වලින් තණශකොළ කිූ. මිනිහශශගන් අපට කශෙනික 

ශපොශහොර හිදීමක් ෙලශශපොශරොත්තු ශවන්න ෙිහි. නි ර ෙිඳලශ 

ශගොවිතින් කරන ශගොවි ශශගන් නේ කශෙනික ශපොශහොර හිදීම 

ෙලශශපොශරොත්තු ශවන්න ුුවවන්. දිනුමක් තිශෙන අ  ශ ොදවලශ, 

ඒ අ ශහ උපශදස්  හරහශ ශපොශහොර නිෂ්පශදන  කිමමට 

ශගොවීන්ට අවස්ථශව සලසශ දි  යුතු  කි ලශ මම ශ ෝජනශ 

කරනවශ. 

ස්තුතියි. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගන් ශරෝහණ ෙණ්ඩශර මන්ත්රීතුමශ. ගන් මන්ත්රීතුමනි, 

ඔෙතුමශට විනශඩි පහක කශල ක් තිශෙනවශ.  

 
ෙුණ ගර හණ බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு மரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අශප් පක්ෂශේ මහ ශ්ලකේ 

ගන් රංජිත් මේුවම ෙණ්ඩශර මිතිතුමශශහ කශලශ න් විනශඩි 

ශදකකුත් මට ලෙශ ශදන්න. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ කශල  ට ට කලින් කථශ කළ ගන් මන්ත්රීතුමන්ලශට ලෙශ 

ුවන්නශ.   

 
ෙුණ ගර හණ බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு மரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

එතුමශට නි මිතව තිබුණු කශල  ඉවරද? 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔේ.  

[අ.භශ.  .47] 
 

ෙුණ ගර හණ බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு மரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ වසර ආරේභශේදීම අශප් 

ජනශධිපතිතුමශ කළ රශජශසන කථශවට උත්තර ෙඳින දවස අද. ඒ 

ගින තිශෙන උනන්ුවව, ඒ කථශශේ ඇති විදගත්කම ශත්ශරනවශ, 

ආණ්ඩු පශර් ්ව  දිහශ ෙිලුවශම. එහි ආසන ශප්ි  ඔක්ශකොම හිස්. 

ඒ තමයි, පශර්ලිශේන්තුශේ ප්රතිලල . ඒ වශශහම අපි Facebook 

එකට ගිහින් සමශජශේ ජනතශව ශහ ශේ සේෙන්ධශ න් reaction 

එක ශකොශහොමද කි ලශ ෙිලුශවොත්, ඒ ඔක්ශකෝශගම තිශෙන්ශන් 

හිනශ මුහුණු. හිම ශකශනකුම වශශහ -අතිෙහුතර , රී  ට 75කට 

වඩශ- ජනශධිපතිතුමශශහ කථශව පිි ෙඳව හිනශ ශවන මුහුණු තමයි 

දමලශ තිශෙන්ශන්.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි,  ජනශධිපතිතුමශශහ කථශශේ 

තිශෙන එක කශරණ කට නේ මම එකඟයි. එතුමශශහ කථශව 

ආරේභශේදී කිේවශ, ජනතශ ඡන්දශ න් පත් වුණු එතුමශ වශශහම, 

ශේ පශර්ලිශේන්තුව නිශ ෝජන  කරන අප රී ලුශදනශත් 

ජනතශවට වග කිව යුතුයි කි ලශ. ඒ වශශහම, එතුමශ කථශව අවසන් 

කරන ශකොට කිේවශ, රශට් සංවර්ධන  ශවනුශවන් ශේ රශට් රී ලු 

ජනතශවශහ සහ ශේ පශර්ලිශේන්තුශේ හිම ශකශනකුශහම උදවු 

උපකශර එතුමශ ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ කි ලශ. ශේ රට ගිලී 
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[ගන් එච්. නන්දශසේන  මහතශ] 
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තිශෙන ශේ තත්ත්වශ න් ශගොඩ ගන්න ශේ රශට් විපක්ෂ  

නිශ ෝජන  කරන සහ ජනතශ හිතවශදි නිශ ෝජිත න් විධි ට අපි 

උදවු කරන්න ලිහිස්තියි. හිෙියි, එතුමශ උදවු උපකශර 

ඉ්ලලන්ශන් ශමොන කශරණ ක් ශවනුශවන්ද?  

එතුමශ කිේවශ, ශේ අවුන්ේද -2022 වසර- ශේ රශට් ආහශර 

සුරක්ෂිතතශව තහවුන් කිමශේ වර්ෂ  ෙවට පත් කරමු කි ලශ. 

හිෙියි එතුමශට මතක නිහි, 2021දී එතුමශ ගත් විරැදි තීන්ුවවක් 

නිසශ ශේ රශට් ශගොවි ජනතශවට ශවච්ච ශේ. ඒ අතරම, තමශ 

ජනශධිපති ධුර ට පත් වන ශකොට ිතත්ර ඇඳු, ුරන් කුඹුන් අස් 

වේදු අ ටත් එතුමශ ආරශධනශ කළශ, තවත් කුඹුන් අස් වේදන්න 

එන්න කි ලශ. හිෙියි ශේ රශට් කුඹුන් කරශගන ශේ රශට් 

ජනතශවට ෙත සප ශශගන හිටු, ශේ රශට් ආහශර සුරක්ෂිතතශව 

තහවුන් කරු ශගොවි ශ කශනන් අ්ලලශ කුඹුශරන් එි  ට ඇද 

දමලශ, ඒ ජනතශව හශමත් කරන තිනට, එශහම නිත්නේ 

අශහේනි ට පත් කරන තිනට කටයුතු කරු අශප් රශට් නශ කතුමශ 

ටශේ පශර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් කිේවශ, 2022 වසශර් ශේ රශට් 

ආහශර සුරක්ෂිතතශව තහවුන් කරන්න එන්න කි ලශ. එහි 

අමුතුශවන් තහවුන් කරන්න ශද ක් තිබුශණ් නිහි. එතුමශ ගත් 

තීන්ුවව නිසශ ඒ අවස්ථශව රටට අහිමි වුණශ. ඒ නිසශ 2022 වසශර් 

ණ ට ඉ්ලලශශගන හරි ඇවි්ලලශ, ීනනශ න් ශහෝ අරශගන 

ඇවි්ලලශ ශේ රශට් ජනතශවශහ ආහශර අව යතශව සුරන එකයි 

කරන්න තිශෙන්ශන්. ගි  අවුන්ේශේ කරු ශගොන් විඩ ටික 

ශනොකර ශේ අවුන්ේශේවත් ශගොවි ජනතශවට ශපොශහොර ටික 

ුවන්ශනොත් 2022 අවුන්ේශේ අවසශන කශර්තුශේදීවත් ශේ රශට් 

ජනතශවට අව ය කරන ෙත් ටික සප ශගන්න අපට ුුවවන් ශවයි.  

එශහම ශනොවුශණොත්, ශේ රට සශගත කට මුහුණ ශදන එක, 

ශේ රශට් ශගොවි ජනතශව කෘෂි කර්ම  අත හිර පලශ  න එක ශේ 

රශට් ජනශධිපතිවර ශට ශනොශවයි සක්කර ශටවත් වළක්වන්න 

ෙිහි. එම නිසශ "හරිත කෘෂිකර්ම " කි න එක තවුවරටත් ඔුවශේ 

ති ශශගන කටයුතු කරන්න එපශ කි ශ අපි ජනශධිපතිතුමශශගන් 

ඉ්ලලනවශ.  ඒ කථශව කරන ශකොට එතුමශ, තමශ කරු ඒ විරැේදට 

ශගොවි ජනතශවශගන් සමශව ඉ්ලලුවශ නේ. ඒ වශශහම, ඒ විරැේද 

නිසශ ෙිට කශු ආදරණී  ශගොවි ජනතශවට සහන ක් ශදන්න, 

වන්දි මුදලක් ලෙශ ශදන්න එතුමශ ශ ෝජනශවක් කර තිබුණශ නේ, 

අන්න අපි ලිහිස්තියි එතුමශට උදවු කරන්න. ඒ වශශහම, ඒ කථශව 

කරන ශකොට එතුමශ කිේවශ නේ "ඔේ, ශේ අවුන්ුව ශදශක් මශ අතින් 

ශවච්ච විරැදි, අඩු පශඩු ටික හදශගන්න මම ලිහිස්තියි. අපිට උදවු 

කරන්න" කි ලශ, අපි කිමිතියි එතුමශට උදවු කරන්න. . නි ෙුව 

වංචශවට අදශළ මුද්ල ටික ශේ රශට් මහශ භශණ්ඩශගශර ට එකතු 

කරලශ ශදන්න, ඇන්ටිජන් පමක්ෂණ කට්ටල වංචශවට අදශළ මුද්ල 

ටික ශේ රශට් භශණ්ඩශගශර ට එකතු කරලශ ශදන්න, ශපෝල ශත්ල  

වංචශවට අදශළ මුද්ල, ශපොශහොර ශවනුශවන් නිකන්ශණ් 

කශෙශරීනි ශ කරු මුද්ල නිවත ශේ රශට් භශණ්ඩශගශර ට 

ශගනිවිත් ශදන්න කටයුතු කරන ෙව කිේවශ නේ, "මම ඒ 

ශවනුශවන් ක්රි ශ කරනවශ. ඒ නිසශ මශත් එක්ක අත් වි්ල 

ෙිඳගන්න" කි ශ කිේවශ නේ, සේභශවශ න් ඒවශ ක්රි ශශවන් ඔප්ු 

කර ශපන්වූවශ නේ ශේ රශට් විපක්ෂ  පමණක් ශනොශවයි, ශේ 

රශට් අනනයතශව ශවනුශවන්, ශේ රශට් අනශගත  ශවනුශවන්, ශේ 

රශට් ආහශර සුරක්ෂිතතශව ශවනුශවන්, ශේ රශට් උන්නති  

ශවනුශවන් රී ලුශදනශ උදවු කරන්න ලිහිස්තියි.  

අද ශගොවි ශ කුඹුශරන් එි  ට ඇද දමලශ තිශෙනවශ. ඒ විතරක් 

ශනො ශවයි. අද ශගොවි ශට කුඹුරට  න්න ෙිහි; කුඹුරට ශපොශහොර 

මිටි ක් ශගන  න්න ෙිහි. ශගන  න්න ශපොශහොර ඇත්ශත්ත් 

නිහි. අඩුම තරමින්, ශගොවි ශට කුඹුරට ගිහින් එන්න ෙිරි 

තත්ත්ව ක් තමයි අද ඇති කරලශ තිශෙන්ශන්.  

ජශතික ආරක්ෂශව තහවුන් කරන්න කි ලශ, ශපොලීරීශේ 

උන්නති  සඳහශ කි ලශ හිම ගමකම ශපොලිස් ස්ථශන පිහිු වශ 

තිශෙනවශ. ඒ නිලධශරින්ට දීලශ තිශෙනවශ, target එකක්. ඒ 

කට්ටි ට කි නවශ, අහව්ල  පිශේ රීට අහව්ල පි  දක්වශ 

රථවශහන නඩු ශමච්චරක් ගන්න ඕනෑ, අහව්ල පිශේ ඉඳලශ 

අහව්ල පි  දක්වශ බීමත් රි ිුවරන්ට අදශළ නඩු ශමච්චරක් ගන්න 

ඕනෑ කි ලශ. එශහම කි ු නිසශ, කිශ්ල ඉඳන්, කුඹුශර් ඉඳන්, 

නි ශර් ඉඳන් ශගොවි ශ එන අඩි පශශර් පටන් හිම පශරක්ම 

ශපොලීරී  මුර කරනවශ. එශහම කරලශ අද ශගොවි ශට කුඹුරටවත් 

 න්න ෙිරි තිනට පත් කරලශ. අද හිම ගමකම ශපොලිස් ස්ථශන 

ඇති කරලශ. ඒ කටයුතු කරන්ශන් ජශතික ආරක්ෂශව තහවුන් 

කරන්නවත්, එවිනි ශවනත් කශරණ කටවත් ශනොශවයි. ශේ රශට් 

ආදශ ේ උත්පශදන  කිමශේ මශර්ග ක් විධි ට ඒ නිලධශරින් 

පශවිච්ිත කරනවශ. ශ්රී ලංකශ ශර්ගුව, ශේශී  ආදශ ේ 

ශදපශර්තශේන්තුව, ශ්රී ලංකශ සුරශෙුව ශදපශර්තශේන්තුව විතරයි 

ආදශ ේ උපදවන මශර්ග විධි ට අපි කලින් දිකලශ තිබුශණ්.  අද 

ශේ රජ  ශ්රී ලංකශ ශපොලීරී ත් ශේ රශට් ආදශ ේ උත්පශදන  

කරන මශර්ග ක් ෙවට පත් කරලශ, ශගොවි ශ සේෙන්ධශ න්,  

‘ගශහන් විු ණු මිනිහශට ශගොනශ අනිනවශ’ වශශහ කටයුතු 

කරනවශ. ඒ ශපොලීරීවලට පත් කරලශ රීටින නිලධශරි මහත්වන්න්ට 

හරි ට ඉඳශගන කන්න තිනක් නිහි,  විරීකිි   න්න තිනක් 

නිහි. අද ඒ අ ට කිරීුව පහසුකමක් නිහි. අද වන ශකොට ඒ 

ශපොලිස් ස්ථශන කට තිශෙන්ශන් එක ්රි ශරෝද රථ යි; එක 

ෙයිරීකල යි. එශහම තිබි දීත් ඒ අ ට කි නවශ, විවිධ ඉලක්ක 

සුරන්න කි ලශ. ඒ අ ට අපරශධකශරශ කු අරශගන ගිහින් 

රඳවන්න ඒශක් තිනක් නිහි. ඒ අ්ලලශශගන  න ශකශනකු ෙිරි 

ශවලශවත් පිනලශ ගිශ ොත්, ඒ ශපොලිස් නිලධශරින්ශහ 

රැකි ශවලටත් අෙ සරණයි.  ශේ වශශහ තත්ත්ව ක් තමයි අද ශේ 

රශට් ඇති කරලශ තිශෙන්ශන්.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ටශේ ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

මිතිතුමශ ඔ  මූලශසනශේ ඉඳශගන කළ කථශශේදී එතුමශශහ 

"ශසෞභශගයශේ දික්ම", "ශසෞභශගයශේ ඉදිරි දික්ම" ආදිශ හි 

සංක්ෂිප්ත ක් ශේ ගන් සභශවට ඉදිරිපත් කළශ පමණයි. ඒක අර 

ශපොඩි එකශශහ රචනශව වශශහ එකක් පමණයි. එශහම නිත්නේ, 

එ  එතුමශශහ අදහස් මශලශවක් පමණයි. ඒක ශේ රශට්  ථශර්ථ ක් 

ෙවට පත් කිමමට එතුමශට විඩ පිි ශවළක් නිහි.  නිරී විඩ 

පිි ශවළක් ඉදිරිපත් කරනවශ නේ, ඒ ශවනුශවන් කිපවීේ කරන්න 

ලිහිස්ති නේ, ඒ ශේව්ලවලට අශප් සහශ ෝග  අව ය නේ ශේ 

අලුත් අවුන්ේශේ -2022 වසශර්- ශේ රශට් ශේ රී ලු අභිශ ෝග 

ජ ්හණ  කරන්න විපක්ෂ ක් විධි ට අශප් සහශ ෝග  ලෙශ 

ශදන්න අප ලිහිස්තියි කි න කශරණ  මශ මතක් කරනවශ.  

ශ්රී ලංකශවශ.  සිමශදනශට ලිබුවශ වූ ශේ නව වසර රී ලු 

අභිශ ෝග ජ ්හණ  කර, තමන්ශහ ජීවිත සුඛිත මුදිත කරගන්න 

ුුවවන් වශසනශවන්ත වසරක් ෙවට පත් ශේවශ කි ශ ප්රශර්ථනශ 

කරමින් මශ නිහඬ ශවනවශ.   ස්තුතියි. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගන් අනුර ප්රි දර් න  ශපශ මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 11ක 

කශල ක් තිශෙනවශ. 

 
[අ.භශ.  .5 ]  

 

ෙුණ අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  

ස්තුතියි, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි.  

ඇත්ත ව ශ න්ම පශර්ලිශේන්තුවට ශමම ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  

ඉදිරිපත් කිමම රීුව වන්ශන් බ්රිතශනය සේප්රදශ  අනුවයි. 

ජනශධිපතිවර ශ විරීන් තම ආණ්ඩුශේ ප්රතිපත්ති  තමන්ශහ 

පශර්ලිශේන්තුව හමුශේ ඉදිරිපත් කරන ආකශර  තමයි අපි ටශේ 

107 108 



පශර්ලිශේන්තුව 

දික්ශක්. එවිනි ප්රතිපත්ති ප්රකශ න ක් ඉදිරිපත් කිමශේදී ඕනෑම 

ජනශධිපතිවරශ ක් දීර්ත කශලීනව තමන් කරන්න ෙලශශපොශරොත්තු 

වන ශේව්ල පිි ෙඳ අදහස්, ශකටි කශලීනව කරන්න 

ෙලශශපොශරොත්තු වන ශේව්ල පිි ෙඳ අදහස් සහ තමශ විරීන් ර ශටහි 

ක්රි ශත්මක කරන විඩ පිි ශවළ පිි ෙඳව වූ කශරණශ ඉදිරිපත් 

කිමම ස්වශභශවිකයි; එ  සශමශනය යි.  

මම ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ, එතුමශශහ මුුව කථශවම 

සශරශං  ක් හිටි ට ගන්ශන් නිතිව ඒ ශේ නශේ දික්ශවන 

ප්රධශන කන්ණු කිහිප ක් ශකශර් මශහ අවධශන  ශ ොමු  කරන්න. 

එතුමශ එම ප්රතිපත්ති ප්රකශ ශ හි 17 සහ 18වන පිු   ටශත් 

ලංකශශේ අද තිශෙන ආර්ිකක ගිටලු පිි ෙඳ වි්හ ක් කර 

තිශෙනවශ.  

අපි දන්නවශ, විශ ේෂශ න්ම ශේ ශකොවිඩ් - 19 වසංගත  නිසශ 

අශප් රශට් ප්රධශන ආදශ ේ මශර්ග ශදකක් අපට අහිමි වූ ෙව ශහෝ 

අඩු වූ ෙව. ඒවශ තමයි, සංචශරක කර්මශන්තශ න් ලිශෙන 

ආදශ ශමහි අඩු වීම සහ විශේ  ශප්රේෂණවල හිඟ ක් ඇති වීම. අද 

අපිට රීේධ ශවලශ තිශෙන ශේ ගින ෙිලුවශම, ශේ ආණ්ඩුවටම 

මුුවමනින්ම වරද පිටවීමට මම නේ සූදශනේ නිහි. ශේ රශට් ෙල  

ලෙශ ගත් හිම ආණ්ඩුවක්ම ගත් සමහර ප්රතිපත්තිම  තීන්ුව 

පිි ෙඳව  ේකිරී අදහසක් ශේ සභශව හමුශේ ශෙොශහොම විවෘතව 

සශකච්ඡශවක් හිටි ට ඉදිරිපත් කරන්න මම කිමිතියි.  

විශ ේෂශ න්ම ඔෙතුමන්ලශ දන්නවශ ඇති,  අප වශශහ රටක 

ප්රධශන ආදශ ේ මශර්ග ශදක වන්ශන්, සංචශරක කර්මශන්ත  සහ 

විශේ  ශප්රේෂණ ෙව. මම ශේවශ ගින සඳහන් කරන්ශන් එක්තරශ 

විධි ක අවිනි ්ිතත ආදශ ේ මශර්ග හිටි ටයි. අපි ශේ අවිනි ්ිතත 

ආදශ ේ මශර්ග මත අවුන්ුව 20කට විඩි කශල ක් අශප් ආර්ිකක  

රඳවශ තෙශ තිශෙනවශ. ඒ නිසශ ශකොවිඩ් - 19 වසංගත  විනි   

ප්ර ්න ක් ඇති ශවලශ ඒ ආදශ ම අහිමි වුණශම ඒක 

සේූ.ර්ණශ න්ම  අශප් විශේ  ශප්රේෂණ ශකශරහි ෙලපශනවශ. ඒ 

නිසශ අශප් විශේ  විනිමශේ ඇති වී තිශෙන දිවින්ත හිඟ ට එා් 

කශරණ  ෙලපශලශ තිශෙනවශ. රශට් ප්රතිපත්ති සේපශදක න් දීර්ත 
කශල ක් තිස්ශසේ ශේ මතම  ිශපන්න  ෑම ඉතශම භ ශනකයි 

කි ලශ මම හිතනවශ.  අපි ශේ මූලික කශරණශ ශදක මත 

 ිශපනවශද, එශහම නිත්නේ ශවනත් ආකශර කට අශප් ආන න-

අපන න ආදශ ම විඩි කර ගන්න ක්රි ශ කරනවශද කි ලශ අපි 

දින්වත්  තීන්ුව කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසශ ලංකශශේ දියුණු කෘෂි 

කශර්මික ක්රම ක් නිර්මශණ  කිමම සහ අපන න කෘෂි 

කර්මශන්ත ක් ගින ට ට වඩශ විඩි ෙරක් තිබීම කළ යුතුයි කි ලශ 

මම හිතනවශ. ශේ කන්ණු ගින ප්රතිපත්ති ප්රකශ ශේ කි නවශ. ඒක 

කළ යුතු ශද ක්. නමුත්, ශේ කටයුත්ත එක්වරම කරන්න ෙිහි. 

ඒකට  ේ කශල ක් අව යයි.  

අද අපට මුහුණ දීමට රීුවවී තිශෙන ප්රධශන කශරණශවක් වන 

විශේ  විනිම  හිඟ  පිි ෙඳව අපි අවධශන  ශ ොමු කරන්නට 

ඕනෑ. නමුත්, ශේ විශේ  විනිම  ලිබීේ සශක්ෂශත් කර ගන්නශ 

ආකශර  ගින වින්ේධ පක්ෂශේ කිරීම මන්ත්රීවර කු ශේ දක්වශ 

කථශ කරනවශ මම දික්ශක් නිහි.  එක පිත්තකින් අපි ඒ ශේව්ල 

කරන ගමන්ම, අශනක් පිත්ශතන් අප ශවනස් කළ යුතු ශේශී  

අං  ශගොඩක් තිශෙන ෙව අපි දන්නවශ.  විශ ේෂශ න්ම අශප් රශට් 

දීර්ත කශල ක් ශේ ආර්ිකක මර්මස්ථශන රශජය සන්තකව තෙශ ගත 

යුතුයි කි ලශ අපි මත ක් දිරූ ෙව මම කි න්න ඕනෑ. මම හිතන 

විධි ට ආණ්ඩු කරු හිම පක්ෂ ම වශශහ ශේ මත  අනුව කටයුතු 

කළශ. ඒ මර්මස්ථශනවලට අව ය කරන ශවනස්කේ, එශහම 

නිත්නේ ප්රතිපත්තිම  ශවනස්කේ කිමමට අපි අසමත් වුණශ. 

විශ ේෂශ න්ම ලංකශ විුවලිෙල මණ්ඩල , ශත්ල සංස්ථශව, ුවේරි  

ශසේව , ලංගම, තිපි්ල ශසේව , ශ්රීලන්කන් ගුවන් ශසේව  විනි   

අශප් ශේශී  ආර්ිකක ට වි ශල ෙලපෑමක් එ්ලලකරන, විශේ  

ආර්ිකක ක් එක්ක ෙිඳුණු ශේ ආ තන සේූ.ර්ණශ න්ම 

කළමනශකරණ  කිමශේ අඩු පශඩු දීර්ත කශල ක් තිස්ශසේ අපට 

ශපශනන්නට තිශෙනවශ. ශත්ල සංස්ථශව ගත්ශතොත්, දීර්ත 

කශල ක් තිස්ශසේ ශේ ආ තන  හිම අං  කටම වි ශල ව ශ න් 

සහනශධශර ලෙශ ශදන ෙව අපි දන්නවශ. එක පිත්තකින් 

මහජන ශට සහනශධශර ශදනවශ. අශනක් පිත්ශතන්, රජශේ 

ආ තනවලට ණ ට ශත්ල සප නවශ. අශනක් පිත්ශතන්, ලංකශ 

විුවලිෙල මණ්ඩල ටත් ණ ට ශත්ල සප නවශ. ඒ වශශහම ලංකශ 

විුවලිෙල මණ්ඩල ත් තමන් ජනන  කරන විුවලි ඒකක කට  න 

වි දමට වඩශ අඩු මුදලක් පශරිශභෝගික න්ශගන් අ කිමශේ 

ක්රමශේද ක් දිගටම ක්රි ශත්මක කරනවශ. එවිනි අවස්ථශවක 

රජශේ භශණ්ඩශගශර  විරීන් ශේ මුද්ල ලෙශ ශනොදීශමන්, ඒ මුද්ල 

ඒ ආ තන හරහශ ශ දවීමට රීුව වීශමන් ඒ ආ තන අද විතරක් 

ශනොශවයි, දීර්ත කශල ක් තිස්ශසේ වි ශල ව ශ න් පශඩු විඳිමින් 

රීටිනවශ. ඒ නිසශ ශේ පිි ෙඳ අලුත් කතිකශවක් අව යයි කි ශ මම 

ක්ලපනශ කරනවශ. 

ශේ ආ තන අශප් ශේශී  ආර්ිකක ටත් ෙලපශනවශ. ඒ 

වශශහම අශප් විශේ  ආදශ මටත් ෙලපශනවශ. ශමොකද, ශත්ල 

ශගශනන්නත් මුද්ල ඕනෑ; විශේ  විනිම ත් අව යයි. ඒ විශේ  

විනිමශේ අව යතශව ශකොච්චර ද කිේශවොත්, ශේ වන විට ලංකශ 

විුවලිෙල මණ්ඩල ත් අශප් ප්රධශන ෙිංකු ශදකට න්පි ්ල බිලි න 

 .5ක්  ණ  ශවලශ තිශෙනවශ. ඒ නිසශ ශේ මර්මස්ථශන රැක ගිනීම 

කි න සංක්ලප  මත කළමනශකරණ  දියුණු කිමමක් අපි 

කරන්ශන් නිතිව ඒවශ ශේ විධි ටම පවත්වශශගන  ශශමන් 

ඉදිරි ටත්  ේ ප්ර ්න ඇති ශවයි කි ශ මම හිතනවශ. ඒ නිසශ 

ශමවිනි අවස්ථශවක ශේවශ පිි ෙඳව අලුතින් හිතලශ,  අපි එම 

ආ තන ලශභදශයී මට්ටමකට පත් කරන්ශන් ශකොශහොමද, ඒ 

වශශහම අලශභදශයි මට්ටමින් ඒවශ ගලවශ ගන්ශන් ශකොශහොමද 

කි ලශ සිලසුේ කරන්න ශවනවශ.  ලශභ ශනොලිබුණත් කමක් 

නිහි, අඩු ගණශන් ශේ අලශභදශයී මට්ටමින් ශේ ආ තන ගලවශ 
ගන්ශන් ශකොශහොමද කි ලශවත් අපි හිතන්න ඕනෑ. ශලෝක  

ුරශම ශේ සඳහශ  විවිධ ක්රම තිශෙන ෙව අපි දන්නවශ. එකක් 

තමයි, ශේ ආ තනවලට ප්රශහධන  සහ තශක්ෂණ  එකතු කිමම. 

ඒ ක්රම ට ඉං්රීරීශ න් කි නවශ, public-private partnerships 

කි ලශ. ශේ ගින ශලෝක   විවිධ අදහස් පළ කර තිශෙනවශ. 

විශ ේෂශ න්ම අශප් ශ්රී ලංකශ ශටලිශකොේ ආ තන  public-

private partnership  ටශත් ක්රි ශත්මක වන ආ තන කට 

ශහොඳම උදශහරණ ක්. ඒ වශශහම වරශශේ සමහර ජිටි public-

private partnership එකක්  ටශත් වි ශල දියුණුවක් ලෙශ 

තිශෙනවශ. ඒ නිසශ  අලුත් ශලෝකශේ අලුත් තශක්ෂණ  සහ 

ප්රශහධන  ලෙශගන්නශ ආකශරශ න් අශප් ශවශළද ශපොළ ජශල  

දියුණු කරන්නත්, ප්රතිපත්ති ජශල  ශවනස් කරන්නත් අපි සූදශනේ 

වන්න ඕනෑ. ශේ ප්රතිපත්ති ජශල  ශවනස් කිමම සදහශ අපි 

ක්රි ශත්මක වුශණොත් විතරයි, අශප් ජනතශවට වඩශත් පිහිෙර 

අනශගත ක් හදන්න අපට ුුවවන් වන්ශන්.  

විශ ේෂශ න්ම මම දන්නවශ, ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

මිතිතුමශශහ "ශසෞභශගයශේ දික්ම" විඩ පිි ශවළ  ටශත් 

ශමවිනි ප්රතිසංස්කරණ ක්රම ක් ගින කථශ කරන ෙව. එශසේ 

ප්රතිසංස්කරණ ක්රම ක් ගින කථශ කිමශමන්ම පමණයි අපට දිගු 

කශලීන ව ශ න්  ේකිරී ආකශර ක ශවනස්කමක් කරන්න 

ුුවවන් වන්ශන්.  

අපි දන්නවශ පසුගි  වසර ගණනශවක් තිස්ශසේ අශප් විවිලි 

කර්මශන්ත  තුළ විශ ේෂශ න්ම  නිවත වගශ කිමම, ඒ වශශහම 

ඉඩේ හශ න  විළික්වීම ආදී කටයුතු ශවනුශවන් අශප් දික්ම 

ඉතශ අඩු ෙව. ඒ නිසශ අශප් විවිලි කර්මශන්තශ න් අපට ආදශ ේ 

ලෙශගන්නට තිබුණු ඉඩකඩ අඩු වුණශ. බ්රිතශනය න්  ිේවශ 

වශශහම අදටත් අශප් නිෂ්පශදන අපි  වන්ශන් මූලික නිෂ්පශදන 

හිටි ටයි.  අපි ඒවශට අග  එකතු කිමමක් කරන්ශන්ම නිහි. ඒ 

නිසශ ශේ පිි ෙඳව අපට ශකටි කශලීන හශ දිගු කශලීන ව ශ න් 
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අලුතින් රීතන්නට ශවනවශ. ඒ වශශහම විශ ේෂ ශ න්ම අශප් 

අපන න ක්ශෂේත්ර  දියුණු කිමමටත් අපි අවස්ථශව සලසශ ගන්න 

ඕනෑ. ශමොකද, අපන න ක්ශෂේත්ර  දියුණු කිමශමන් පමණයි 

අපශහ ආදශ ම විඩි කර ගන්න ුුවවන් වන්ශන්, මූලශසනශරූඪ 

ගන් මන්ත්රීතුමනි. හිෙියි, ඒවශ ඔක්ශකොම දිගු කශලීන පි වරව්ල. 

විශ ේෂශ න්ම ඉන්දි ශව වශශහ රටව්ල සමඟ ශේ ගින සශකච්ඡශ 

පවත්වශ තිශෙනවශ. අපශහ ශේ ශකටි කශලීන ගිටලු විසඳන්න ඒ 

අ  අපට උදවු කරනවශ කි ශ දින් අපට ශතොරතුන් ලිබී තිශෙනවශ. 

ඒක ශහොඳයි. ඒ ගින අපි ශෙොශහොම සන්ශතෝෂ ශවනවශ. ඒ 

වශශහම ජශතයන්තර මූලය ආ තන සමඟ තිශෙන සෙඳතශ විඩි 

කර ඒ සෙඳතශ හරහශ ලෙශ ගන්නශ මුද්ල ප්රමශණ න් අපට ශකටි 

කශලීන ව ශ න් පශවිච්ිත කරන්න ුුවවන්. ශමොකද, ශකොවිඩ් 

වසංගත  එක්වරම අවසන් ශවයි කි ශ අපට වි ්වශස කරන්න 

ෙිහි. තව කශල ක් ශේක තිශෙයි කි ශ අපිට හිතන්න ශවනවශ.  

ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ   හරහශ අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ඉඟි කරමින් 

ඉන්නවශ, ලංකශශේ ප්රතිසංස්කරණ පේධති ක් සඳහශ අපි  කවුන්ත් 

සහශ  ශදන්න ඕනෑ කි ලශ. ඒ නිසශ එම කශරණ  පිි ෙඳවත් මම 

ශේ අවස්ථශශේදී ඉතශම ඕනෑකමින් මතක් කරනවශ. ආර්ිකක ට 

එවිනි ප්රතිසංස්කරණ ක් කිමශමන්, ඒ වශශහම ශලෝකශේ තිශෙන 

විවිධ  හපත් ක්රම අනුගමන  කිමශමන් පමණයි අපට ශේ ශපෝලිේ 

යුගශ න්, එශහම නිත්නේ අඩුපශඩුවකින් ශතොරව ජීවත් වීමට 

හිකි ආකශර ට  අශප් ජනතශව ශේ තත්ත්වශ න් ශවනස් කිමමට 

අපට ුුවවන් වන්ශන්.  ශේ හරහශ එතුමශ ඒ සඳහශ ඉඟි කිමමක් කර 

තිශෙනවශ කි ශ මම හිතනවශ. ඒක ඉතශම ශහොඳ, සශධනී  

කශරණ ක් හිටි ට මම භශර ගන්නවශ.  

ස්තුතියි, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 அடுத்ததொக, ைொண்புைிகு சித்தொர்த்தன் அவர்கள்! 

உங்களுக்கு 09 நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.   
 

 

[பி.ப. 4.02] 
 

ෙුණ ධාර්මලිහෙම් සිේධාාර්ථන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தருைலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ஒரு நிைிடத்மதக் குமறத்துவிட்டீர்கள்!  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

அதிமைதகு சனொதிபதி அவர்களுமடய மநற்மறய தகொள்மகப் 

பிரகடன உமரயில் தைிழ்த் மதசிய இனப்பிரச்சிமன சம்பந்த 

ைொக எதுவுமை கூறப்படவில்மல. அதுைொத்திரைல்லொது, வட, 

கிழக்குப் பிரதிநிதிகள் தைது தகொள்மககமள ஓரம்மவத்து 

விட்டு, தனது தசயற்பொடுகளுக்கு முழுமையொன ஆதரவு 

தரமவண்டுதைன்றும் அவர் மகட்டிருக்கின்றொர். உண்மையிமல, 

எைது தகொள்மககள் எங்களுமடய ைக்களின் அபிலொமஷ 

கமளப் பிரதிபலிப்பமவயொகும். எங்களுமடய ைக்கமளப் 

தபொறுத்தைட்டில், அவர்கள் இந்நொடு சுதந்திரம்தபற்ற நொள் 

ததொடக்கம் இன்றுவமர - 70 ஆண்டுகளுக்கும் மைலொக - ைிகத் 

ததளிவொன ஓர் ஆமணமய தைிழ்த் மதசியப் பிறப்பிமல 

இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு வழங்கி வந்திருக்கின்றொர்கள். 

அதொவது, தைிழ்த் மதசிய இனப்பிரச்சிமனக்கு நியொயைொன ஒரு 

தீர்வு மவண்டும்; அது சைஷ்டி அடிப்பமடயில் அமைய 

மவண்டும் என்பமத ைிகத் ததளிவொகக் கூறிவந்திருக்கின் 

றொர்கள். அது ஓரங்கட்டப்படக்கூடிய ஒரு விஷயைல்ல.  

அபிவிருத்தி என்பது, நொடு முழுக்கத் மதமவயொக 

இருந்தொலும், எங்கள் பகுதிகளுக்கு அது ைிகவும் அவசியத் 

மதமவயொக இருக்கின்றது. அமத நொங்கள் எவருமை ைறுக்க 

முடியொது. நிமலமபறொன ஓர் அபிவிருத்திமூலம்தொன் இந்த 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப முடியும் என்பதில் எந்தவித ஐயப் 

பொடும் இருக்கமுடியொது. இந்த நொட்டின் தபொருளொதொர 

ொீதியொன பின்னமடவுக்கு தகொமரொனொத் ததொற்று ஒரு 

கொரணியொக இருந்தொலும்கூட, அதற்கு மூலகொரணியொக 

இருப்பது எங்களுமடய தைிழ்த் மதசிய இனப்பிரச்சிமனயும், 

அதனொல் ஏற்பட்ட யுத்தமும் அழிவுகளும்தொன். எனமவ, இனப் 

பிரச்சிமனக்கு நியொயைொன ஒரு தீர்வு கொணப்பட மவண்டும். 

அவ்வொறு நியொயைொன ஒரு தீர்வு கொணப்பட்டொல்தொன், இந்த 

நொட்டிமல நிமலயொன ஓர் அபிவிருத்திமயக் கொண முடியும். 

பண்டொ - தசல்வொ கொலம்ததொட்டு பல மபச்சுவொர்த்மதகள் 

நடந்திருக்கின்றன; சொத்வீகப் மபொரொட்டங்கள் நடந்திருக் 

கின்றன; ஆயுதப் மபொரொட்டங்கள் நடந்திருக்கின்றன.  இப் 

மபொரொட்டங்களின்மபொது, எங்களுமடய பல்லொயிரக்கணக் 

கொன ைக்கள் தகொல்லப்பட்டொர்கள். இவ்வொதறல்லொம், நொங்கள் 

எங்களுமடய தகொள்மககமளக் கொப்பொற்றுவதற்கொகத் 

தியொகங்கமளச் தசய்துவிட்டு, இன்று அவற்மற ஓரங்கட்டுவது 

என்பது நடக்க முடியொத ஒரு விடயைொகும். ஆகமவ, இதற்கு 

ஒரு நியொயைொன தீர்மவக் கொண்பமதத்தொன் ைிக முக்கிய 

அம்சைொகக் தகொள்ளமவண்டும்.  

மநற்றுக்கூட மைதகு சனொதிபதி அவர்கள் தனது 

தகொள்மகப் பிரகடன உமரயில்,  "2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் 

முடிவுக்கு தகொண்டுவரப்பட்டு, சைொதொனம் ஏற்படுத்தப்பட்டது" 

எனக் கூறியிருந்தொர். யுத்தம் முடிவுக்குக் தகொண்டுவரப் 

பட்டதும் உண்மை; முடிவுக்கு வந்ததும் உண்மை! ஆனொல், 

சைொதொனம் ஏற்பட்டதொகக் கூற முடியொது. "The absence of war 

is not peace." யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்குக் கொரணிகளொக இருந்த 

பிரச்சிமனகள் இன்றும் அவ்வொமற இருக்கின்றன. அந்தப் 

பிரச்சிமனகளுக்குச் சொியொன தீர்வு கொணப்படொைல், சைொதொனம் 

ஏற்பட்டுவிட்டது என்று எங்களொல் நிச்சயைொகக் கூற முடியொது. 

யுத்தம் ைிகப் தபொிய அழிவுகமளக் தகொடுத்திருக்கின்றது; 

அதிலும் முக்கியைொக, எங்களுமடய பகுதிகளிமல 

தகொடுத்திருக்கின்றது. அந்தப் பகுதிகமள ைீளக்கட்டிதயழுப்ப 

மவண்டுதைன்றொல், அங்கு பொொிய அபிவிருத்தி மவமலகள் 

தசய்யப்படல் மவண்டும். தகொழும்பிலிருந்துதகொண்டு அங்கு 

மைற்தகொள்ளமவண்டிய அபிவிருத்தி மவமலகமளத் 

தீர்ைொனித்து, அதனடிப்பமடயில் அவற்மற அங்கு அமுல் 

படுத்துவதொல் எங்களுமடய ைக்களுக்கு எந்தவிதப் 

பிரமயொசனமும் ஏற்படப்மபொவதில்மல. அங்கிருக்கக்கூடிய 

நிமலமைகமளப்தபொறுத்து, அந்த ைக்களுமடய பிரதிநிதி 

களின் ஆமலொசமனகமளப் தபற்று, அந்த ைக்களு மடய 

பங்களிப்புடன்,  அபிவிருத்திகமளச் தசய்தொல்தொன் அந்தப் 

பகுதி ைக்கள் அபிவிருத்தியின்  பயமனச்  சொியொக அமட 

வொர்கள். இன்று இருக்கின்ற நிமலமையிமல, எங்களுமடய 

பகுதிகளில் எங்களுமடய ைக்கள் தொங்கமள தங்களுமடய 

அலுவல்கமளச் தசய்யக்கூடிய வமகயில், சைஷ்டி அடிப் 

பமடயில் அமைந்த நியொயைொன தீர்வுதொன் எங்களுமடய 

பகுதிகமள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு அடிப்பமடயொக 

அமையும் என்பமத நொங்கள் ைீண்டும் வலியுறுத்துகின்மறொம்.  

அரசியலமைப்புக்கொன பதின்மூன்றொவது திருத்தைொனது, 

இலங்மக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின்மூலம் தகொண்டுவரப்பட்ட 

சட்டத் திருத்தைொகும். இந்த நொட்டின் அரசியலமைப்பில் 

இருக்கக்கூடிய  சட்ட ஏற்பொட்மட அமுல்படுத்துவதற்கு 

இந்நொட்டு அரமச தயங்குகிறது அல்லது பின்னடிக்கிறது 

என்றொல், அது ஒரு புதினைொன விடயைொகும். அந்த விடயம் 

இந்த நொட்டில் ைொத்திரம்தொன் நமடதபற முடியும் என நொன் 

நிமனக்கின்மறன். ைொகொண சமபத் மதர்தல்கள் நடத்தப்பட 

மவண்டும் என நொங்கள் ைீண்டும் ைீண்டும் வலியுறுத்து 
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கிமறொம். ைொகொண சமபகளுக்கு ஓர் அர்த்தபுஷ்டியொன 

அதிகொரம் இல்மல. அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட பல 

அதிகொரங்கள் வொபஸ்தபறப்பட்டு, அமவ ைத்திய அரசின்கீழ் 

தகொண்டுவரப்பட்டது. அமதவிட, இன்னும் பல அதிகொரங் 

கமள ைீளப் தபறுவதற்குத் தயொரொக இருக்கிறொர்கள். 

அதற்கொக, ைொகொண நிர்வொகத்தின் கீழுள்ள மவத்தியொசமல 

கமள National Hospitalஆகவும், பொடசொமலகமள மதசிய 

பொடசொமலகளொகவும் ைொற்றம் தசய்கின்ற விடயம் உட்படப் 

பல விடயங்கள் நடந்துதகொண்டு இருக்கின்றன. அதுைொத்திர 

ைல்ல, அரசியலமைப்புக்கொன பதின்மூன்றொவது திருத்தத்மத 

இல்லொைல் தசய்யமவண்டும் என்ற எண்ணப்பொடு தற்மபொமதய 

அரசிமல இருக்கின்ற - மைல் ைட்டம் ததொடக்கம் கீழ் ைட்டம் 

வமரயுள்ள - பலருக்கு இருக்கின்றது. 

ஆகமவதொன், இந்திய - இலங்மக ஒப்பந்தத்தின் 

பங்குதொரரொக இருக்கும் இருதரப்பில் ஒரு தரப்பொன 

இந்தியொவிடம், இலங்மக அரசின்ைீது இருக்கக்கூடிய 

தசல்வொக்மகப் பயன்படுத்தி, பதின்மூன்றொவது திருத்தத்மத 

இல்லொைல் தசய்யும் முயற்சிமயத் தடுத்து நிறுத்துங்கதளன்று 

மகட்கமவண்டிய ஒரு நிமலக்கு நொங்கள் தள்ளப்பட்டிருக் 

கிமறொம். அரசியலமைப்புக்கொன பதின்மூன்றொவது திருத்தம் 

என்பது, தைிழ் ைக்களின் இனப் பிரச்சிமனக்கொன இறுதித் 

தீர்வல்ல என்பமத நொங்கள் ைீண்டும் ைீண்டும் வலியுறுத்திக் 

கூறியிருக்கிமறொம். இன்று அல்ல; இலங்மக - இந்திய 

ஒப்பந்தம் மகச்சொத்திடப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில்,  ரொேீவ் கொந்தி 

அவர்களிடம் அன்று நொங்கள் அதமன மநரடியொகமவ 

தசொன்மனொம். எங்களுமடய கட்சி உட்பட எல்லொத் தைிழ்க் 

கட்சிகளும் அது ததொடர்பொக ைிகத் ததளிவொகக் 

கூறியிருக்கின்றன.  

பதின்மூன்றொவது திருத்தம் இல்லொைலொக்கப்பட்டொல், 

எங்களுக்கு ஒன்றுைில்லொைற் மபொய்விடும். அதொவது, நொங்கள் 

பமழயபடி zero நிமலக்குத்தொன் வருமவொம். ஆகமவ, இனப் 

பிரச்சிமனக்கு சைஷ்டி அடிப்பமடயிலொன ஒரு நியொயைொன 

தீர்வு வரும் வமரக்கும் இந்தப் பதின்மூன்றொவது திருத்தம் 

இருக்கமவண்டும்; அது அமுல்படுத்தப்பட மவண்டும் என 

நொங்கள் இந்தியொவிடம் மகட்கமவண்டிய ஒரு நிமலமைமய 

இந்த நொட்மட ஆட்சி தசய்த அரசுகள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. 

நொன் இந்த அரமச ைொத்திரம்  குமற கூறவில்மல. அவ்வப் 

மபொது பதவிக்கு வந்த அரசுகள் அதற்குக் கொரணைொக 

இருந்திருக்கின்றன. இது இந்த நொட்டுக்கு எதிரொன ஒரு 

தசயற்பொடு அல்ல. எங்கமளப் தபொறுத்தைட்டில், அந்த 

ஒப்பந்தத்தில் இந்தியொவும் மகதயழுத்திட்டிருக்கின்றபடியொல், 

பதின்மூன்றொவது திருத்தத்மத அமுல்படுத்துவதில் அந் 

நொட்டுக்கும் ஒரு தொர்ைீகக் கடமை இருக்கின்றது.  

அடுத்து, நொன் இங்கு ஒரு விடயத்மதக் கூற மவண்டும். 

அதொவது, இந்த அரசொனது தகொமரொனொ ததொற்றிலிருந்து 

ைக்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொக பொொிய தபொருளொதொர தநருக் 

கடிக்கு ைத்தியிலும் ைிகக் கஷ்டப்பட்டு, 85 சதவீதைொன 

ைக்களுக்குத் தடுப்பூசிமயச் தசலுத்தி இருக்கிறது; 

அச்தசயற்பொட்மட ைிகத் திறமையொகச் தசய்திருக்கிறது. பல 

நொடுகள் இன்றும் முதலொவது தடுப்பூசிமயக்கூடப் மபொட 

முடியொைல் இருக்கின்றன. இன்றுகூட, நொன் தகொமரொனொ 

தடுப்பூசி தசலுத்துகின்ற விடயம் ததொடர்பொக விசொொித்மதன். 

'அஸ்ட்ரொதசனிகொ' தடுப்பூசி இந்தியொவில் தயொொிக்கப் 

பட்டொலும்கூட, அங்கு கிட்டத்தட்ட 45-50 சதவீதைொன 

ைக்களுக்குத்தொன் தடுப்பூசி தசலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

வளர்ச்சியமடந்த நொடுகளில்கூட, கிட்டத்தட்ட 50-60 

சதவீதைொன ைக்களுக்குத்தொன் தடுப்பூசி தசலுத்தப் 

பட்டிருக்கிறது. இவ்வொறொன நிமலயில், எைது நொட்டில் 85 

சதவீதைொன ைக்களுக்குத் தடுப்பூசி தசலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

இதற்கொக இந்த அரமச நொங்கள் பொரொட்டொைல் இருக்க 

முடியொது. இந்த அரசு இந்நொட்டு ைக்களுக்கு ைிகத் 

மதமவயொன ஒரு விஷயத்மதச் தசய்திருக்கின்றது. அதனொல், 

தகொமரொனொ ததொற்றுப் பரவமல அல்லது அதனொல் 

ஏற்படுகின்ற இறப்பு வீதத்மத ஓரளவுக்மகனும் 

கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிமலமை உருவொகியிருக்கின்றது.  

மைதகு சனொதிபதி அவர்கள் புதிய அரசியலமைப்பு பற்றிக் 

கூறியிருக்கிறொர். அதன்மபொது, தைிழ்த் மதசிய 

இனப்பிரச்சிமன பற்றி ஏதொவது தசொல்வொர் என்று பலரும் 

எதிர்பொர்த்தனர். ஆனொல், அவ்வொறு நடக்கவில்மல. 

உண்மையிமல அவர் ஒரு புதிய அரசியலமைப்மபக் 

தகொண்டுவரப் மபொகின்றொர் என்றொல், ஆகக்குமறந்தது 

அதனூடொகவொவது தைிழ்த் மதசிய இனப்பிரச்சிமனக்கு ஒரு 

நியொயைொன தீர்மவ முன்மவப்பதன் மூலம் நிச்சயைொக இந்த 

நொட்டிமல நிரந்தர அமைதிமயயும் நிரந்தர தபொருளொதொர 

வளர்ச்சிமயயும் உருவொக்க முடியும் எனக் கூறி, எனது 

உமரமய முடிக்கின்மறன்.  நன்றி.  வணக்கம்.  
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගන් ශක්.ඨය.එස්. කුමශරරීරි මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 

නව ක කශල ක් තිශෙනවශ. 

 

[අ.භශ. 4.12]   
 

ෙුණ ගක්.පී.එස.් කුමාරසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு மக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ටශේ දිනශේදී අතිගන් 

ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ නවවිනි 

පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි සිරීවශර  විවෘත කරමින් එතුමශශහ  

ප්රතිපත්ති ප්රකශ   ඉදිරිපත් කළශ. අද අප ඒ පිි ෙඳව විවශද 

කරනවශ. පසුගි  වසර ශදකක පමණ කශල  අතිගන් ජනශධිපති 

ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශශහ ධුර කශලශේ අභිශ ෝගශත්මක 

වසර ශදකක්. සහරශන්ශහ පශස්කු ප්රහශර  නිසශ අඩශළ වුණු 

ආර්ිකක ත් එක්ක එතුමශ රට භශර ගනිේදි අශනක් පිත්ශතන් 

ශකොවිඩ් වසංගත ත් අශප් රටට ඇතුුව වුණශ, මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි. ආරේභශේ රීට ශේ දක්වශ අතිගන් ජනශධිපති 

ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ශේ රශට් ශකොවිඩ් උවුවර පශලන  

කරන්නත්, ජශතික ආරක්ෂශව තහවුන් කරන්නත් අව ය සෑම 

පි වරක්ම ගත්තශ. ශලෝකශේ රී ලු රටව්ල ආර්ිකකම  ව ශ න් 

කඩශශගන විු ණු ශවලශවක, අශප් රශට්ත් ආර්ිකකම  අපහසුතශ 

තිශෙන ශවලශවක තමයි නවවිනි පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි 

සිරීවශර  ආරේභ කරමින් එතුමශ ඉදිරිපත් කරු ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  ගින අපි ශේ කථශ කරන්ශන්.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, වර්තමශන විපක්ෂ  ශහෝද 

ශහෝදශ මශඩ් දමනවශ වශශහ විඩක් තමයි අද දවස ුරශවටම කශළේ. 

ගෑස්, ඩීස්ල, කශෙනික ශපොශහොර කි න කශරණශ තුන ගින එකම 

ශේ මතක් කරමින් ශහෝද ශහෝදශ මශඩ් දමනවශ වශශහ විඩක් තමයි 

වර්තමශන විපක්ෂ  කරන්ශන්. අපි අහනවශ විපක්ෂශ න්, අතිගන් 

ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ශේ වසර ශදකක කශල  

තුළ කළ ශහොඳ ශේව්ල ගින කි න්ශන් නිත්ශත් ඔ ෙතුමන්ලශශහ 

ඇස් අන්ධ නිසශ ද, කන් බිහිරි නිසශ ද කි ලශ. එතුමශ කළ කිරීම 

ශහොඳක් වර්තමශන විපක්ෂ ට ශනොශපශනන එක ශෙොශහොම 

කනගශු වට කශරණශවක්. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, 

ශෙො ශහොම කශලකණ්ණි සතුටක් විඳීම තමයි අද විපක්ෂශේ එකම 

අරමුණ ෙවට ෙවට පත්ශවලශ තිශෙන්ශන්.  
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උසස් අධයශපන  සඳහශ ශේ රශට් වි ්වවිදයශලවලට වශර්ෂිකව 

ඇතුළත් කරගත්ශත් රීසුන්  0,000යි. අතිගන් ජනශධිපති 

ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ඒ ප්රමශණ  තවත් 10,000කින් විඩි 

කළශ. විපක්ෂ  අද ඒ පිි ෙඳව එක වචන ක් කථශ කරන්ශන් 

නිහි, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. එපමණක් ශනොශවයි. අපි 

රජරට ඉපුවණු ශගොවීන්ශහ ුත්තු හිටි ට විශ ේෂශ න්ම කි න්න 

ඕනෑ, කලින් ශේ රටට ආන න  කළ ධශනය වර්ග 1)ක් ශගන්වීම 

අද වන විට  නවත්වශ තිශෙන ෙව.  

ටළඟට, ආන න  නිවිත්වීම නිසශ අද අශප් කහ ශගොවි ශ 

 ක්තිමත් ශවලශ තිශෙනවශ; ඉුණන් ශගොවි ශ  ක්තිමත් ශවලශ 

තිශෙනවශ. ඒ වශශහම ශත් සහ රෙර්වලින් අද වි ශල අපන න 

ආදශ මක් අපි ලෙශ ශගන තිශෙනවශ. කඩශ ශගන විටී තිබුණ . නි 

කර්මශන්ත ශලශව  ජශනක වක්කුඹුර රශජය අමශතයතුමශ විරීන් අද 

ලශභ ලෙන තත්ත්ව ට පත් කරලශ තිශෙනවශ.   

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, කෘෂි කර්මශන්ත  ගින කථශ 

කරනශකොට කථශ ශනොකරම ෙිහි, "වශරි ශසෞභශගයශ" විඩසටහන 

ගින. අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ ශමතිනදී ප්රකශ  කළශ "වශරි 

ශසෞභශගයශ" විඩසටහන  ටශත් වයශපෘති ගණනශවක්  ඉතශ 

 ක්තිමත්ව ආරේභ කර තිශෙනවශ කි ලශ. සුමන්තිරන් 

මන්ත්රීතුමශත්, රශධශක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමශත් කි නවශ, ශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  පශර්ලිශේන්තුශේදී විවශද ට ගන්න විඩක් නිති 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ න ක්, ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ගින කථශ 

කරන්න ශද ක් නිහි  කි ලශ. හිෙියි, අපි  රශධශක්රිෂ්ණන් 

මන්ත්රීතුමශටත්,  සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමශටත් ශේ ටික කි න්න 

ඕනෑ. අ්ශමශතය  ගන් මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශ එදශ 

ජනශධිපතිවර ශ හිටි ට ඉන්නශකොට තමයි උතුර, නි ශඟනහිර 

ජනතශවට අයිතීන් ලෙශ ුවන්ශන්. පළශත් පශලන මිතිවරණ  

ති ලශ, ප්රශශේශී  සභශ ටික පත් කරලශ,   ඒ  මිතිවරණ  අයිති   

ලෙශ ුවන්ශන් ගන් මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශ. පළශත් පශලන 

මිතිවරණ ට විතරක් ශනොශවයි, පළශත් සභශ මිතිවරණ ත් 

ති ලශ උතුර, නි ශඟනහිර ප්රශේ වලට මහ ඇමතිවන් පත් කළ 

නිසශ තමයි ඒ පළශශත් ජනතශවට අව ය ඒ සංවර්ධන කටයුතු ටික 

කර ගන්න ුුවවන්කම ලිබුශණ්.  

එදශ ආර්ිකක කටයුතු ඇමතිවර ශ හිටි ට හිටු  ෙිරී්ල 

රශජපක්ෂ මිතිතුමශ, "උතුන් වසන්ත " හශ "නි ශඟනහිර 

නශවෝද " වශශහ දිවින්ත වයශපෘති ක්රි ශත්මක කශළේත් ඒ මහින්ද 

රශජපක්ෂ යුගශේ. ඒ නිසශ  සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමශටත්, 

රශධශක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමශටත් කි න්න ෙිහි, ශදමළ ජනතශවශහ 

අයිතීන් විනශ  කළශ කි ලශ. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි,  එදශ 

මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ආරක්ෂශ කරු ඒ ශදමළ ජනතශවශහ 

අයිතීන්, ශදමළ ජනතශවශහ ඒ සංවර්ධන වයශපෘති වත්මන් 

ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශත් අද උතුර සහ 

නි ශඟනහිර ප්රශේ වල ක්රි ශත්මක කරලශ තිශෙනවශ. අද හිම ්ශම 

නිලධශරි වසමකටම න්පි ්ල මිලි න   ෙිගින් ලෙශ දීලශ, පළශත් 

පශලන ආ තනවල මන්ත්රීවන්න්ට න්පි ්ල මිලි න 4 ෙිගින් ලෙශ 

දීලශ  දිවින්ත සංවර්ධන වයශපෘති විතරක් ශනොශවයි, ජීවශනෝපශ  

සංවර්ධන වයශපෘති ක්රි ශත්මක කරන තත්ත්ව ටත් පත් කර 

තිශෙනවශ. එම නිසශ අපි  රශධශක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමශටත්,  

සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමශටත් කි නවශ, ආණ්ඩුවක් හිටි ට අතිගන් 

ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ශේ රශට් ජීවත් ශවන 

රී ලු ජශතීන්ට එක හශ සමශනව ජීවත් ශවන්න ුුවවන් තත්ත්ව ක් 

අද ඇති කර තිශෙන ෙව. ඒ කශරණ  විශ ේෂශ න්ම රීහිපත් 

කරන්නට ඕනෑ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, "වශරි ශසෞභශගයශ" විඩසටහන 

 ටශත්, පහළ ම්ලවතු ඔ  ජලශ   හරහශ ශමොනරශගල 

දිස්්රික්ක ට හශ මන්නශරේ දිස්්රික්ක ට පශනී  ජල  සප න්නට 

අපි කටයුතු ආරේභ කර තිශෙනවශ. වේනි ශව දිස්්රික්කශේ 

ජනතශවටත්, මන්නශරම දිස්්රික්කශේ ජනතශවටත්  ල - මහ 

ශදකන්නශේම වගශ කළ හිකි ආකශර ට අව ය ජල  ලෙශ 

ශදන්න පහළ ම්ලවතු ඔ  ජලශ   හරහශ කටයුතු ආරේභ කරලශ 

තිශෙනවශ. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ව ඹ පළශශත් වශරි ජල 

වයශපෘති , උතුන් මිද පළශශත් උතුන් මිද ජල වයශපෘති  වශශහම, 

ගේපහ දිස්්රික්කශේ,  ව පළශශත්, නි ශඟනහිර පළශශත් 

මඩකලුශේ, මහවිව ප්රශේ ශේ වශරි වයශපෘති ආරේභ කරලශ 

තිශෙනවශ. ඒ එක්කම, මුන්ශදනි ආන් වයශපෘති  ආදී  දිවින්ත 

වයශපෘති ගණනශවක් අද  අතිගන් ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

මිතිතුමශ "වශරි ශසෞභශගයශ" විඩසටහන  ටශත් ගන් චම්ල 

රශජපක්ෂ කිබිනට් අමශතයතුමශත්, රශජය අමශතයවර ශ හිටි ට 

කටයුතු කරන අශප් අනුරශධ ජ රත්න මිතිතුමශත් සමඟ 

ක්රි ශත්මක කරනවශ  කි න කශරණ  මම රීහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශශහ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශ න් පිහිදිලි 

කළශ, එතුමශ ශේ රට භශර ගන්නශකොට සංිතත හිටි ට තිබුශණ් 

ශඩොලර් බිලි න 7.2ක් කි න කශරණශව, මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ වශශහම එතුමශ පිහිදිලි කළශ, ශඩොලර් බිලි න 

7.2ක සංිතත ප්රමශණ ක් තිශෙනශකොට ශඩොලර් බිලි න )කට විඩි 

ප්රමශණ ක ණ ක් අපට ශගවන්න තිබුණු ෙව. හිෙියි, ශේ 

කශරණශශේදී එතුමශ සඳහන් කශළේ ඉතිහශසශේ හිටු රී ලු ආණ්ඩු 

ගත්ත ණ  ශගවන්න තිශෙන ෙවයි.  සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමශ 

කි නවශ නේ ඒවශ මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශශහ ආණ්ඩුව 

කශලශේදී ගත්ත ණ  කි ලශ, ඒක විරැදියි.  ශග.ආර්. ජ වර්ධන 

ආණ්ඩුව, ආර්. ශප්රේමදශස ආණ්ඩුව, ඩී.බී. විශගතුංග ආණ්ඩුව, 

චන්්රිකශ කුමශරතුංග ආණ්ඩුව, රනි්ල වික්රමරීංහ ආණ්ඩුව, මහින්ද 

රශජපක්ෂ ආණ්ඩුව ඇතුුව රී ලු  ආණ්ඩු ගත්ත ණ  ශගවන්න 

තිශෙනවශ  කි න කශරණශවයි එතුමශ කිේශේ, මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසශ සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමශට මශ කි නවශ, එවිනි 

ප්රකශ  කරනශකොට නිවිරැදිව කන්ණු කශරණශ කිව යුතුයි කි න 

කශරණශව.  

ශේ රටට ගිළශපන, රී ලු ජශතීන්ට ජීවත් ශවන්න අයිති  

තිශෙන ඉතශම ශහොඳ ප්රතිපත්ති ප්රකශ  ක් ඉදිරිපත් කිමම පිි ෙඳව 

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශහ වචන ස්ව්ලප  

අවසන් කරනවශ.   ස්තුතියි.  

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்ததொக, தகௌரவ வடிமவல் சுமரஷ் அவர்கள்! 

உங்களுக்கு 05 நிைிடங்கள் உண்டு.  

 

[பி.ப. 4.21] 
 

ෙුණ වඩිගේල් සුගර්ෂ ්මහතා 
(ைொண்புைிகு வடிமவல் சுமரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள! 

மநற்மறய தினம் ஒன்பதொவது பொரொளுைன்றத்தின் இரண் 

டொவது கூட்டத்ததொடமர ஆரம்பித்து மவத்து அதிமைதகு 

சனொதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய சிம்ைொசன உமர எனப்படும் 

தகொள்மகப் பிரகடன உமரயினூடொக என்னுமடய ததொப்புள் 

தகொடி உறவுகளொன ைமலயக  ைக்களுக்குப் பல நன்மைகள் 

கிமடக்குதைன நொங்கள் பொொிய எதிர்பொர்ப்புடன் கொத் 

திருந்மதொம். ஆனொல், அவருமடய உமர புஸ்வொனம் மபொன்று 

தொன் இருந்தது.  

இன்று இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற ைக்கள் தபொருளொதொரப் 

பிரச்சிமன, அன்றொட வொழ்வொதொரப் பிரச்சிமன, அத்தியொ 

வசியப் தபொருட்களின் விமலமயற்றம் மபொன்ற பல பிரச்சிமன 

களுக்கு  முகங்தகொடுத்துக் தகொண்டிருக்கின்ற இச்சூழ்நிமல 

யிமல,  அரசொங்க உத்திமயொகத்தர்களுக்கு 5,000 ரூபொய் 
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தகொடுப்பனமவக் தகொடுப்பமத நொங்கள் வரமவற்கின்ற 

அமதமவமளயில், வறுமைக் மகொட்டின்கீழ் வொழ்கின்ற 

ைமலயக ைக்களுக்கும் தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளுக்குக்கீழ் 

ததொழில்புொிகின்ற தபருந்மதொட்ட ைக்களுக்கும் அத்தமகய 

ததொரு தகொடுப்பனமவ வழங்குவதற்கு அதிமைதகு சனொதிபதி 

அவர்கள் மநற்று உத்தரவிடுவொர் என நொங்கள் 

எதிர்பொர்த்மதொம். அத்தியொவசியப் தபொருட்களின் விமல 

மயற்றம் கொரணைொக அமனத்து ைக்களும் ஒமரைொதிொியொகப் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இச்சூழலிமல, எங்களுமடய ைமலயக 

ைக்கள் ைற்றும் தபருந்மதொட்டப் பொட்டொளி ைக்களுமடய 

வொழ்வொதொரத்மதக் கருத்திற்தகொண்டு, அவர்களுக்கும் 

இத்தமகயததொரு தகொடுப்பனமவ அல்லது மவறு ஏதொவது 

நிவொரணத்மதக் தகொடுக்கும்படி தபருந்மதொட்டக் கம்பனி 

களுக்கு இந்த அரசொங்கமைொ, அதிமைதகு சனொதிபதிமயொ, 

ததொழில் அமைச்மசொ, தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் 

அமைச்மசொ இன்றுவமர உத்தரவிடவுைில்மல; நமடமுமறச் 

சொத்தியப்படக்கூடிய எந்ததவொரு விடயத்மதச்  தசய்யவு 

ைில்மல. அதற்கொக நொங்கள் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திமல 

எங்களுமடய அதிருப்திமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறொம். 

ைமலயக ைக்களும் இந்த நொட்டின் பிரமேகள் என்ற 

அடிப்பமடயிலும் அவர்கள் எந்த வமகயிலும் இந்த 

நொட்டிற்மகொ, அரசொங்கத்திற்மகொ ததொல்மல தகொடுக்கொத 

வர்கள் என்ற அடிப்பமடயிலும் இந்த அரசொங்கம் ைனிதொ 

பிைொன அடிப்பமடயில் அவர்கள் விடயத்தில் சிந்தித்திருக்க 

மவண்டும். அவர்களுக்கு gas பிரச்சிமன, சீனிப் பிரச்சிமன, 

அொிசிப் பிரச்சிமன, உட்கட்டமைப்புப் பிரச்சிமனகள் என 

இன்மனொரன்ன பிரச்சிமனகள் இருக்கின்றன. 

இந்திய அரசொங்கத்தொல் தகொடுக்கப்பட்ட வீடமைப்புத் 

திட்டத்மதக் கொட்டி, ைமலயகத்தில் அபிவிருத்தி ஏற்பட்டிருக் 

கிறது என்று நொம் கூற முடியொது. ைமலயக ைக்களும் இந்த 

நொட்டுப் பிரமேகள் என்ற அடிப்பமடயில்,  வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின்மூலம் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியினூடொக இந்த 

அரசொங்கம் எவ்வொறொன அபிவிருத்திகமள ைமலயக 

ைக்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது?  ஏற்படுத்தப்மபொகின்றது? 

என்பமத நொங்கள் அறிந்துதகொள்ள ஆமசப்படுகின்மறொம்.   

ைமலயக ைக்கள்ைீது எந்தவிதைொன கொிசமனயும் கொட்டொைல் 

ைிக மைொசைொன, தொன்மதொன்றித்தனைொன, அடொவடித் 

தனத்துடன்கூடிய ஒரு நிர்வொகத்மதமய தபருந்மதொட்டக் 

கம்பனிகள் அங்கு தசய்துதகொண்டிருக்கின்றன. தபருந் 

மதொட்டக் கம்பனிகளின் நிர்வொகம் சம்பந்தைொக நொம் பலமுமற 

பொரொளுைன்றத்திமல எடுத்துமரத்தும், ததொழில் அமைச்சர் 

அவர்களுக்குத் ததொிவித்தும்கூட, இன்னும் எந்தவிதைொன 

நடவடிக்மகயும் எடுக்கப்படவில்மல.  

இந்த நொட்டிமல ததொழில் சட்டம் இருக்கின்றது என்றொல், 

ததொழில் அமைச்சருக்மகொ, அரசொங்கத்துக்மகொ இந்த ைக்கமள 

வஞ்சிக்கொதீர்கள் என்று தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளுக்கு ஏன் 

தசொல்ல முடியொது? என்று நொன் மகட்கின்மறன். இதுதொன் 

எங்களுமடய பிரச்சிமன! இந்த மவமலத்திட்டங்கள் எல்லொம் 

யொமர சந்மதொஷப்படுத்துவதற்கொக நடந்துதகொண்டிருக் 

கின்றன என்பது எங்களுக்குப் புொியவில்மல! ைமலயக ைக்கள் 

ைிகவும் அமைதியொக வொழுகின்றனர். அவர்கள் இந்த நொட்மட 

மநசிக்கின்றொர்கள். ைமலயக ைக்கள் என்ற வமகயிமல, 

நொங்கள் ைிகவும் அதிருப்திக்குள்ளொகி இருக்கின்மறொம்; எல்லொ 

வமகயிலும் பொதிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்மறொம். 

அமனத்து வமகயிலும் எங்களுக்குப் பிரச்சிமனகள் இருக் 

கின்றன. இவ்வொறொன சூழ்நிமலயில், ைமலயக ைக்கள் 

சொர்பொக இந்த அரசொங்கம் எந்த நடவடிக்மகமயயும் எடுக்க 

வில்மல. இந்த நொட்டிமல அத்தியொவசியப் தபொருட்களின் 

விமலமயற்றத்துக்மகற்ப, மதொட்டத்ததொழிலொளர்களுக்கு 

நிவொர ணங்கமள வழங்குைொறு தபருந்மதொட்டக் 

கம்பனிகளுக்கு மைதகு சனொதிபதி அவர்கள் உத்தரவிடுவொர் 

என நொங்கள் மநற்மறய அவரது  சிம்ைொசன உமரயிமல 

எதிர்பொர்த்மதொம். ஆனொல், அவ்வொறு எதுவும் 

கூறப்படவில்மல. 

இன்று தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகள் ைமலயக ைக்கமள 

ைிருகங்களொகக் கருதிமய நிர்வகிக்கின்றன. அதுைொத்திரைன்றி, 

அவர்கமள வஞ்சிக்கின்றன. தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளுக்கும் 

அரசொங்கத்துக்கும் இமடயில் சம்பந்தம் இருக்கின்றது. இந்த 

அரசொங்கத்தில் இருக்கின்ற பல அமைச்சர்கள் அதில் 

பங்குதொரர்களொக இருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, தபருந்மதொட்ட 

ைக்களுக்கொன அத்தியொவசியப் தபொருட்கள், அவர்களின் 

உொிமைகள் சம்பந்தைொன விடயத்தில் இந்த அரசொங்கத்துக்கு 

ஒரு தொர்ைீகப் தபொறுப்பு இருக்கின்றது. இறுதியொக, இன்று 

ைமலயக ைக்கள் மதசிய ொீதியிமல புறக்கணிக்கப் 

படுகின்றொர்கள் என்று இந்தச் சமபயிமல கூறி, எனது 

உமரமய நிமறவுதசய்கின்மறன்.  நன்றி.   
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගන් ඩී.බී. ශහේරත් රශජය ඇමතිතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 11ක 

කශල ක් තිශෙනවශ. 

 
[අ.භශ. 4.2)]   
 

ෙුණ ඩී.බී. ගහේරත් මහතා (පශු සම්පත්  ගෙොවිගපො  
ප්රවර්ධාන හා කිරි හා බිත්තර ආ්රිත කර්මාන්ත රාජය 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு டீ.பி. மஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், 

பண்மணகள் மைம்பொடு, பொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த 

மகத்ததொழில் இரொேொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ අවස්ථශව ලෙශදීම 

පිි ෙඳව ඔෙතුමශට ශෙශහවින්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවශ.  

අපි ශේ ශමොශහොශත් කථශ කරන්ශන් ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්්රික 

සමශජවශදී ජනරජශේ විධශ ක ජනශධිපති, අතිගන් ශගෝේශභ  

රශජපක්ෂ මිතිතුමශ ඉදිරිපත් කළ රශජශසන කථශව පිි ෙඳවයි. 

විශ ේෂශ න්ම එම රශජශසන කථශශේ පිහිදිලිව සඳහන් කර 

තිශෙනවශ, එතුමශ රට භශරශගන ගත වුණු අවුන්ුව ශදකක කශල 

. මශව තුළ මුහුණ ශදන්න රීුව වුණු ගිටලු, ඒවශට විසඳුේ ලෙශ 

ශදන්න දිරූ උත්සශහ  හශ ඉන් අනතුන්ව අනශගතශේ රට ශගොඩ 

නඟන විඩ පිි ශවළ පිි ෙඳව. ඒ රී ලු කශරණශ කටයුතු අූ.න්වට 

වි්හ කර තිශෙන ලි වි්ලලක් තමයි එතුමශශහ ශේ රශජශසන 

කථශව. විපක්ෂ   ශේ රශජශසන කථශව හෑ්ලලු කරලශ සුුන්ුව 

විධි ට ශකොශතකුත් ශේව්ල කිේවත්, අපි දකිනවශ, වි ්වශස 

කරනවශ, ජනශධිපතිතුමශ තම අරමුණ කරශ ළඟශ ශවන්න අව ය 

රී ලු කන්ණු කශරණශ  ශමම කථශශේ සනිු හන් කර තිශෙනවශ  

කි ලශ. 

අතිගන් ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ ශේ රට භශර 

ගන්නශකොට තිබුණු තත්ත්ව  අපට මතකයි, මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි. 2019 වසර වනශකොට ආර්ිකක ව ශ න් කඩශ 

විු ණු, ජශතීන් අතර අසමඟි  වර්ධන  වුණු, ආගේවලට 

සලකන්ශන් නිති, සංස්කෘතික උන්ම න් හෑ්ලලු කළ වටපිටශවක් 

සහිත රටක් තමයි අපි දික්ශක්. ඒ වශශහම පශලක පක්ෂ  රශට් 

වගීමම භශර ගන්ශන් නිතිව, එතුමන්ලශ එකිශනකශ ඇන ශකොටශ 
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[ගන් වඩිශේ්ල සුශර්ෂ් මහතශ] 
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ගනිමින් කටයුතු කළ ආකශර ත් අපි දික්කශ. එවන් තත්ත්ව ක 

තිබුණු රට භශරශගන දියුණු කරන්න  කි ලශ ශේ රශට් 

ජනතශවශගන් ලක්ෂ )9ක් ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශට ඡන්ද  

ුවන්නශ. ඒ ජනතශව ශකශරහි වි ්වශස  තිබූ ජනශධිපතිතුමශ රට 

භශරශගන අවුන්ුව ශදකක කශල ක් ශේ රට ශමශහ වූ හිටි අපි 

දික්කශ.  

අශප් ජනශධිපතිතුමශ පක්ෂ, පශට ෙලන්ශන් නිතිව, 

පශර්ලිශේන්තුවට පිමිණ රීටින අශප් රී ලුම මහජන 

නිශ ෝජිත න්ශහ වගීමම පළමුශවන්ම පිහිදිලි කරලශ ුවන්නශ. 

අන්තිමට එතුමශ කිේවශ, රට ශගොඩ නඟන විඩ පිි ශවළට එතුමශට 

හිමශදනශශහම උදවු අව යයි කි ලශ. ඒ වශශහම එතුමශ ප්රකශ  

කළශ, "ශේ රශට් මට ඡන්ද  ුවන් අ ත්, ඡන්ද  ශනොුවන් අ ත් 

මශහම ජනතශවයි. ඒ රී ලුශදනශ ශවනුශවන් යුතුකේ ඉු  

කරනවශ"  කි ලශ. ශමවන් උත්තමතර සභශවකට ඇවි්ලලශ එවන් 

ආදර් වත් ප්රකශ  ක් කරලශ, එ  මහ ශපොශළොශේ ක්රි ශවට නංවන 

නශ ක කුශහ විඩ පිි ශවළ පිි ෙඳව තමයි අද අපි කථශ 

කරන්ශන්. අවශසනශවක මහත! ශේ කශරණශශේ වටිනශකම 

විපක්ෂ  ශත්න්ේ ගත්ශත් නිහි. අශප් ජනශධිපතිතුමශ රට භශර 

ගත්තශට පස්ශසේ ආගමික සංහිඳි ශව ඇති කරලශ, භීෂණ  නිති 

කරලශ, ඒ වශශහම ජශතීන් අතර සමඟි  ඇති කරලශ රට නිවිරැදි 

මඟකට ශගන  න්න කටයුතු කළශ. ඒ වශශහම පශතශල  මර්දන  

කරන්න කටයුතු කළශ. අපි දික්කශ, ශෙොශහෝ ශේ පශලන 

නශ ක න්ශහ ආශීර්වශද  තුළ එදශ රශට් තිබුණු පශතශල  

නවත්වන්න එතුමශ කටයුතු කළ ආකශර . ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

එතුමශ ශේ රශට් සෑම තිනකම, ඕනෑම ශකශනකුට තමන් කථශ 

කරන භශෂශව පිි ෙඳව, තමන් අදහන ආගම පිි ෙඳව 

තක්ශසේන්වක් නිතිව හිරීශරන්නට, ශගෞරවශන්විතව ජීවත් 

ශවන්නට අව ය පදනම සකස් කළශ. එශහම කටයුතු කළශ විතරක් 

ශනොශවයි, එදශ දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ සංශ ෝධනශ න් 

ශගොඩ නිුණණු, විකෘති ක් ශවලශ තිබුණු ඒ ස්ථශන  නිවිරැදි 

කරන්න එතුමශ විරීවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ සං ශ ෝධන  

ශගනශවශ. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අශප් ජනශධිපතිතුමශ අති යින් ුවෂ්කර 

ගේමශනවලට ගිහි්ලලශ ජනතශවත් එක්ක සට පව කටයුතු කරමින් 

ඔවුන්ශහ ප්ර ්න විසඳන්න අව ය තීන්ුව තීරණ ගත්තශ. ඒ වශශහම 

නීතිම  කශරණශ සේෙන්ධශ න් ජනතශව මුහුණ දී තිශෙන ගිටලු 

විසඳන්න, නීති  ලිහි්ල කිමමට අව ය කශරණශවලට පවශ එතුමශ 

සංශ ෝධන ශගනශශේ ජනතශවශහ ප්ර ්න ගින සශධශරණව 

හිතලශයි. ඒ වශශහම රශජය ආ තනවලට ප්රධශනීන් පත් 

කරනශකොට එතුමශ සුවිශ ේෂී කමිු වක නිර්ශේ  අරශගන ඒ 

නිලධශරින්ට ඒ වගීමේ පවරන්න කටයුතු කළශ.  

පසුගි  කශලශේ ශේ රටට එතශනෝ්ල වි ශල ප්රමශණ ක් 

ආන න  කළශ. නමුත්, දින් එ  . මශ කරමින් අතයව ය 

කශරණශවලට පමණක් ශගන්වීම රීුව කරනවශ. ටළඟට මශනව 

හිමිකේ පිි ෙඳව කථශ කරනශකොට, මශනව හිමිකේ උ්ලලංතන  

වුණශද කි ශ ශහො ශ ෙලන්න එතුමශ මශනව හිමිකේ ශකොමිෂන් 

සභශවක් පත් කළශ. ඒ විතරක් ශනොශවයි, අද  අශප් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථශව පිි ෙඳවත් හුඟක් ශේව්ල කථශ කරනවශ. කන්ද උඩරට 

නිශ ෝජන  කරන සමහර නශ කශ ෝ කථශ කරු හිටි අපි දික්කශ 

ශන්. ඒ වශශහම උතුන්කරශේ සමහර නශ කශ ෝ කථශ කරන 

හිටිත් අපට ශපශනනවශ. ඔවුන් හිම දශම කථශ කරන්ශන් ස්වීම  

ජනතශව තුළ ඩවර  වුරමින්. ඔවුන්ශහ ෙල  තහවුන් කර 

ගන්න තමයි ඒ හිම ශවලශවකම ඔවුන් උත්සශහ කශළේ. එවන් 

වටපිටශවක් තුළ අශප් ජනශධිපතිතුමශ නව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශවක් 

පිි ෙඳවත් කථශ කරනවශ. ඒ අනුව, නව වයවස්ථශවක් හදන්න 

අව ය තීන්ුව තීරණත්  එතුමශ අරශගන තිශෙනවශ. විපක්ෂ  තවත් 

ශේව්ල කි නවශ. එතුමන්ලශ හිම දශම වශශහ විශේශී  ණ  

පිි ෙඳව අපට කි නවශ. අශප් ජනශධිපතිතුමශ වි ්වශස  ති න්ශන් 

ණ  ශකශරහි ශනොශවයි, ආශ ෝජන පිි ෙඳවයි. අපි දන්නවශ, 

රීංගප්ූ.න්ව වශශහ රටව්ල දියුණු කරලශ තිශෙන්ශන් විශේශී  

ආශ ෝජන එක්ක ෙව. අද වන විට රීංගප්ූ.න්ව  ේ  ේ කෘෂි 

නිෂ්පශදනවල මිල තීන්ුව කරන රටක් ෙවටත් පත්ශවලශ තිශෙනවශ. 

හිෙියි, ඒ රශට් මහ ශපොශළොශේ කිරීම ශද ක් වගශ කරන්න ෙිහි.  

එවන් තත්ත්ව ක් තුළ, ආශ ෝජන පිි ෙඳව වි ්වශස  ති ශ 

කටයුතු කරන්න අශප් අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ අද උත්සශහ දරශ 

තිශෙනවශ.  

 හ පශලන ආණ්ඩුව තිශෙන කශලශේදීත් රශජය ශනො වන 

සංවිධශන ගණනශවක් ශේ රශට් ක්රි ශත්මක වූ හිටි අපි දික්කශ. 

ඔවුන්ට රිරී විධි ට ජශතීන් ශෙදන්න, ආගේ ශෙදන්න කටයුතු කළ 

ආකශර  අපි දික්කශ. එවන් පසුබිමක් තුළ අශප් ජනශධිපතිතුමශ 

රශජය ශනොවන සංවිධශන දහසක් පමණ නි ශමන  කරන්න අව ය 

තීන්ුව තීරණ ගත්තශ. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, එතුමශ 

ශකොච්චර ප්රජශතන්ත්රවශදී නශ කශ ක් ද කි නවශ නේ, ශේ රශට් 

උේශතෝෂණ  කරන ජනතශවට ඒ සඳහශ  ස්ථශන ක් පවශ ශදන්න  

කශන්ණික වුණශ. අපි දන්නවශ, පසුගි  කශල වකවශනුව තුළ  හ 

පශලන ආණ්ඩුව කරු ක්රි ශකශරකේ පිි ෙඳව. නමුත්, ඕනෑම 

තිනක උේශතෝෂණ  කරන ශකශනකුට අඩු ව ශ න් වතුර 

බින්ුවවකින්වත් හිරිහිර ක් කරන්න අශප් ජනශධිපතිතුමශ කටයුතු 

කශළේ නිහි. ඉතිහශසශේ අපි දික්කශ, රණ වින්ශවෝ විශ්රශම විු ප 

ඉ්ලලශ උේශතෝෂණ  කරන්න  නශකොට ඔවුන්ට පහර ුවන් හිටි. 

ශකොශරෝනශ උවුවර තිශෙන ශවලශශේත් ජනතශව 85  වතශවක් 

උේශතෝෂණ  කළශ. නමුත්, අශප් ජනශධිපතිතුමශ කවදශවත් ඒවශ 

අවහිර කරන්න කටයුතු කශළේ නිහි. අශප් ජනශධිපතිතුමශ මිලිටරි 

පශලන ක් එක්ක සේෙන්ධයි කි න්න මිතිවරණ කශලශේදීත් 

විපක්ෂ  උත්සශහ කළශ, ඒ වශශහම වර්තමශනශේදීත් උත්සශහ 

කරනවශ. නමුත්, අශප් ජනශධිපතිතුමශ ප්රජශතන්ත්රවශදී ක්රි ශකශරකම 

ශකොයි විධි ට රට තුළ ක්රි ශවට නංවනවශද කි න එකට ශහොඳම 

උදශහරණ  තමයි, ශකොශරෝනශ උවුවර මිේශේ වුණත් 85  වතශවක් 

උේශතෝෂණ කරනශකොට එතුමශ ඒ කිරීවකට කිරීම ෙශධශවක් 

කශළේ නිති එක. 

වත්මන් ජනශධිපතිතුමශ රට භශර ශගන එශතක් රශට් තිබුණු 

සමශජ වටපිටශව  හපත් කරන්න කටයුතු කරලශ, ආරක්ෂශව 

තහවුන් කරලශ, පශතශල  මර්දන  කරලශ, ජශතීන් අතර සමඟි  

ඇති කරලශ රට ශගොඩ නඟන විඩ පිි ශවළක් දි ත් කළශ. ඒ 

වශශහම නිවශස සංවර්ධන , වශරි කර්මශන්ත   ක්තිමත් කිමම, 

කෘෂි කර්මශන්ත  ශවනුශවන් වශශහම විවිධ පිතිකඩ තුි න් 

අධයශපන  දියුණු කිමම විනි වි ශල විඩ කටයුතු රශශි ක් එතුමශ 

රීුව කළශ. ඒ කටයුතු කරමින් ඉන්න ශවලශවක තමයි ශකොශරෝනශ 

උවුවර අශප් රටට ආශේ. නමුත්, දින් එන්නත හදන රටවලටත් 

අශප් රට ආදර්  ක් දීලශ තිශෙනවශ. විපක්ෂ  නිශ ෝජන  කරන 

රීේධශර්ථන් මන්ත්රීතුමශත් පිහිදිලි කර ුවන් ආකශර ට, ශලෝකශේ 

රටව්ල අතරින් එන්නත ලෙශ දීශේ ක්රි ශවලිශේ ඉහළම තිනකට 

අශප් රට ශගන එමින් අශප් රශට් ජනතශව සුරක්ෂිත කරන්න 

එතුමශ කටයුතු කළශ.  

එක අවස්ථශවක ශලෝක ශසෞ ය සංවිධශන  ප්රකශ  කළශ, 

පසුගි  ශදසිේෙර් මශස  ශවනශකොට ශකොවිඩ් නිසශ ලංකශශේ 

ජනතශවශගන්  0,000ක් මිශරනවශ කි ලශ. ඒ කශරණශව තමයි 

ඔවුන් නිමක්ෂණ විධි ට ඉදිරිපත් කශළේ. නමුත්, අශප් 

ජනශධිපතිතුමශ ජනතශවශගන් රී  ට 85කට ශකොවිඩ් මර්දන 

එන්නත ලෙශ දීලශ, booster මශත්රශවකුත් දීලශ ජන ජීවිත සුරක්ෂිත 

කරන්න කටයුතු කළශ. අද ඇශමරිකශව ගත්තශම, ශකොවිඩ් නිසශ ඒ   

රශට් 877,240ශදශනකු මි  ශගොස් තිශෙනවශ. ඉන්දි ශශේ 

487,22) ශදශනකු මි  ශගොස් තිශෙනවශ. බ්ර. ලශේ )21,578 

ශදශනකු මි  ශගොස් තිශෙනවශ. න්රී ශශේ   22,)78 ශදශනකු මි  

ශගොස් තිශෙනවශ.   

119 120 



පශර්ලිශේන්තුව 

නමුත් අශප් රශට් ශකොශරෝනශ මරණ සං යශව 15,000කට . මශ 

කරන්න ුුවවන්කම ලිබුශණ් අශප් ජනශධිපතිතුමශ ගත් 

ක්රි ශමශර්ග  නිසශයි. එදශ විපක්ෂ  කිේවශ, "විවිධ ක්රි ශකශරකේ 

එක්ක ගත්තශම පර්ශේෂණශත්මක මට්ටශේ පවතින එන්නතක් 

තමයි ශේ රශට් මිනිසුන්ට ලිශෙන්ශන්. ඒ නිසශ ඒ එන්නත 

විදින්න එපශ. ඒ එන්නත ෙරපතළයි" කි ලශ. එදශ එශහම 

විශේචන  කරු විපක්ෂ  අද එන්නත ලෙශ දීශේ ක්රි ශවලි  

හෑ්ලලුවට ලක් කරනවශ. දින් අපිට එන්නත ලෙශ දීශේ අවස්ථශව 

ලිබිලශ  තිශෙනවශ. ජන ජීවිතවල ආරක්ෂශව අපි ශේ රට තුළ 

සුරක්ෂිත කරලශ අවසශනයි.  

ශකොශරෝනශ උවුවර ඇතිශවලශ අශප් රට ආර්ිකක ව ශ න්  

කඩශශගන විශටනශකොට ජනශධිපතිතුමශශහ රට ශගොඩ නඟන 

විඩ පිි ශවළ හරහශ න්පි ්ල බිලි න 154ක මුදලක් රශට් ජනතශව 

ජීවත් කරවන්න ලෙශ ුවන්නශ. ඒ වශශහම ෙිරී්ල රශජපක්ෂ මුද්ල 

ඇමතිතුමශ රට ශගොඩ නඟන විඩ පිි ශවළ ශවනුශවන් ශේ 

වතශශේ  න්පි ්ල බිලි න 229ක සහන පිශක්ජ ක් ලෙශ දීලශ 

තිශෙනවශ. රජශේ ශසේවක න්ට මශරීකව න්පි ්ල 5,000ක්, 

විශ්රශමික න්ට න්පි ්ල 5,000ක්, රණවින්වන්ට න්පි ්ල 5,000ක් 

ව ශ න් හිම පිතිකඩකටම අද සහන ලෙශ දීලශ තිශෙනවශ.  ඒ 
විතරක් ශනොශවයි, රශට් නිෂ්පශදන   ක්තිමත් කරන්නත් අද ශේ 

ආණ්ඩුව කටයුතු කර තිශෙනවශ. පර්චස් 20ක ඉඩමක් හිමි 

ශකශනකුට ශගොවිපළක් ආරේභ කරන්න න්පි ්ල 5,000ක මුදලක් 

ලෙශ දීලශ තිශෙනවශ. පර්චස් 20ට විඩි -අක්කර කට අඩු- ඉඩේ 

හිමි න්ට ශගොවිපළක් ආරේභ කරන්න න්පි ්ල 10,000ක මුදලක් 

ලෙශ දීලශ තිශෙනවශ.  

බීජ, පිළ හශ ශරෝපණ ද්රවය ලෙශ දීශේ විඩ පිි ශවළ කෘෂිකර්ම 

අමශතයශං   පමණක් ශනොශවයි, සමෘේධි විෂ   හශ සේෙන්ධ 

රශජය අමශතයශං  ත් මිදිහත්ශවලශ රීුව කරනවශ. රශට් නිෂ්පශදන 

ආර්ිකක  විඩි කිමශේ විඩ පිි ශවළ වර්තමශන මුද්ල ඇමතිතුමශ 

ෙශර ශගන තිශෙනවශ. එශහම තමයි ශේ රශට් පශලක පක්ෂ  තම 

වගීමම හශ යුතුකම ඉු  කරන්ශන්. රශට් විධශ ක  නිවිරැදිව රට 

ශගොඩ නඟන්න ජශතික ප්රතිපත්ති හදනවශ. අගමිතිතුමශශහ 

උපශදස් පරිදි මුද්ල ඇමතිතුමශ ර ට ශගොඩ නඟන විඩ පිි ශවළට 

අවතීර්ණ ශවලශ තිශෙනවශ. එ  ආදර් ශ න් ශපන්වශ දීලශ 

තිශෙනවශ, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි.  

ශකොශරෝනශ උවුවර තිශෙන ශවලශශේ ශේ රශට් මිනිසුන්ට 

ඔවුන්ශහ කෘෂි ආර්ිකක   ක්තිමත් කරශගන ජීවත් ශවන්න 

අව ය පහසුකේ ලෙශ ශදන්න රජ  මිදිහත්ශවලශ විඩ පිි ශවළක් 

ක්රි ශත්මක කර තිශෙනවශ. ශමවන් රජ ක් තුළ රීටිමින් විධශ ක 

ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ රී  යුතුකම ඉු  

කරනවශ. ඒ වශශහම අගමිතිතුමශ පශර්ලිශේන්තු ව තුළ 

වයවස්ථශදශ ක   ක්තිමත් කර, ආණ්ඩුවට නශ කත්ව  ලෙශ 

ශදනවශ. මුද්ල අමශතයතුමශ සක්රි  විධි ට ශේ රශට් ශදවුන්දර 

තුඩුශේ ඉඳලශ ශප්ුවන්තුඩුව දක්වශ -සමස්ත රශට්ම- රීටින 

ශදශකෝටිපහශළොස් ලක්ෂ ක් වන ජනතශවශහ අයිතිවශරීකේ 

ශවනුශවන් විඩ පිි ශවළක් ක්රි ශත්මක කර තිශෙනවශ. ඒ නිසශ 

ජනශධිපතිතුමශ ක්රි ශත්මක කරන ශේ ඉදිරි විඩ පිි ශවළ අපි 

ඔක්ශකොම එකට එක්කහුශවලශ පශට, පක්ෂ ශබ්ද කින් ශතොරව  

ක්රි ශත්මක කරමු. මිතිවරණ ක් ආවශම අපි ශෙශදමු. ශේ ඉදිරි 

ක්රි ශමශර්ග   ක්තිමත් කර ශේ රශට් ජනතශවශහ නශමශ න් රට 

ශගොඩ නඟන්නට හිම ශදනශශහම දශ කත්ව  ලෙශ ශදන්න කි ශ 

ඉ්ලලශ රීටිමින්, ශේ අවස්ථශව ලෙශ දීම පිි ෙඳව ඔෙතුමශටත් 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශහ කථශව අවසන් කරනවශ, මූලශසනශරූඪ 

ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்ததொக, தகௌரவ தசல்வரொசொ கமேந்திரன் அவர்கள்! 

உங்களுக்கு ஏழு நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

ෙුණ ගසල්වරාජා කගේන්ද්රන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கமேந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
எனக்கு எட்டு நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.  

 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அது ஏழு நிைிடங்களொகக் குமறக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

[பி.ப. 4.37] 
 

ෙුණ ගසල්වරාජා කගේන්ද්රන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கமேந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

மநற்மறய தினம் சனொதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய சிம்ைொசன 

உமர ததொடர்பொன சமப ஒத்திமவப்பு மவமளயின் மபொதொன 

விவொதம் இங்மக நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது. இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்திமல எங்களுமடய மதசத்திலிருந்து எைக்கு ஆமண 

தந்து நொடொளுைன்றத்துக்கு அனுப்பிய ைக்களுமடய 

எதிர்பொர்ப்புக்கமள இங்மக தவளிப்படுத்தமவண்டிய 

கடப்பொடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்ற அடிப்பமடயில், 

என்னுமடய கருத்துக்கமள நொன் இங்மக முன்மவக்க 

விரும்புகின்மறன்.  

சனொதிபதி அவர்கள் தனது உமரயில், மதர்தலில் தனக்கு 

வொக்களித்த ைக்களுக்கு ைட்டுைல்ல, வொக்களிக்கொத 

ைக்களுக்கும் தபொறுப்புக்கூறும் கடமை தனக்கு உண்டு என்று 

குறிப்பிட்டிருந்தொர். இவ்வொறு அவர் வொக்களிக்கொத 

ைக்களுக்கும் தபொறுப்புக்கூறும் கடமை தனக்கு இருக்கின்றது 

என்று கூறியது, அவருக்கு வொக்களிக்கொத சிங்கள ைக்கமள 

ைட்டுைொ? அல்லது அவருக்கு வொக்களிக்கொத தைிழ்த் மதசத்து 

ைக்கமளயும் மசர்த்துத்தொனொ? என்ற மகள்வி எழுகின்றது. 

ஆனொல், அவருமடய நடவடிக்மககமள மநொக்குகின்றமபொது, 

தைிழ் ைக்கமள அவர் முற்றொகப் புறக்கணித்திருக்கின்றொர் 

என்பமதத் ததளிவொகப் புொிந்துதகொள்ளக்கூடியதொக இருக் 

கின்றது. மைொசைொன இன ஒடுக்குமுமறயொல் பொதிக்கப்பட்டு, 

73 ஆண்டுகளுக்கும் மைலொகத் தைது உொிமைக்கொகப் மபொரொடி 

வருகின்ற தைிழ் ைக்களுமடய நீண்டகொல இனப் 

பிரச்சிமனக்குொிய தீர்வு ததொடர்பில் அவர் எந்தவிதைொன 

கருத்மதயும் தனது உமரயிமல முன்மவக்கவில்மல என்பது 

இங்மக கவனிக்கத்தக்க ஒரு விடயைொக இருக்கின்றது. 

தைிழ் ைக்கள் 1948இலும் 1972இலும் 1978இலும் 

இலங்மகயினுமடய அரசியலமைப்மப நிரொகொித்து, 

ததொடர்ச்சியொகத் தங்களுமடய உொிமைக்கொகப் மபொரொடி 

வந்திருக்கின்றொர்கள். தைிழ்த் மதசம், இமறமை, சுயநிர்ணய 

உொிமை என்பன அங்கீகொிக்கப்பட்ட அடிப்பமடயிலொன 

சைஷ்டித் தீர்தவொன்மறக் மகொொிமய அவர்களுமடய 

மபொரொட்டம் இடம்தபற்று வந்திருக்கின்றது. இந்தக் 

மகொொிக்மககமளக் மகவிடச் தசய்யும் மநொக்கில், ஸ்ரீலங்கொ 

அரசு 1980களிலிருந்து நடத்திய இன அழிப்பு யுத்தத்தின் ஒரு 

பகுதிமய அரங்மகற்றியதில் ரொேபக்ஷ அரசுக்கும் அவருக்கும் 

தபரும்பங்கு உண்டு. 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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[ගන් ඩී.බී. ශහේරත් මහතශ] 
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2009க்கு முன்னர், தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளது மநர்மையொன, 

நியொயைொன அரசியல் தீர்வு முயற்சிகமள ைமறத்து, 

அவர்கமளப் பயங்கரவொதிகளொகவும் பிொிவிமனவொதிகளொகவும் 

சித்தொித்து, சிங்கள ைக்கமள அச்சத்துக்குள் தள்ளி, தைிழ் 

ைக்கள்ைீது ரொேபக்ஷ அரசு  

 
[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

மைற்தகொண்ட இறுதி யுத்தகொல இனப் படுதகொமல பற்றிய 

உண்மைகமளத் ததொடர்ந்தும் தவளிவரவிடொைல் 

மூடிைமறக்கும் வமகயில், 2019இல் தொன் பதவிமயற்றமபொது 

நொட்டு ைக்களுக்கிருந்த பிரச்சிமன "மதசிய பொதுகொப்புப் 

பிரச்சிமன" என்று கூறி, புலிப்பூச்சொண்டி கொட்டி, 

மபொினவொதிகமள ைகிழ்விக்கவும் தபரும்பொன்மையினச் 

சிங்கள ைக்கமள ஏைொற்றவுமை முமனந்துள்ளொர். அத்துடன், 

"மதசிய பொதுகொப்பு" என்று கூறி பதவிக்கு வந்த அவர், 

இன்றுவமர ஏப்ரல் 21 தொக்குதலுக்குக் கொரணைொனவர்கமளத் 

தண்டிக்கவில்மல என்பமதயும் இங்மக சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகிமறன். 

இன அழிப்புமூலம் தைிழ் ைக்களின் உொிமைக்கொன ஆயுதப் 

மபொரொட்டம் 2009ஆம் ஆண்டு மை ைொதம் 18ஆம் திகதி 

முடிவுக்குக் தகொண்டுவரப்பட்டமபொதும், சுயநிர்ணய 

உொிமைக்கொன தைது மபரொட்டத்மதத் தைிழ் ைக்கள் தீவிரைொக 

முன்தனடுத்மத வருகின்றொர்கள். அதுைட்டுைன்றி, 2009இல் 

இடம்தபற்ற திட்டைிட்ட இனப் படுதகொமலக்கு சர்வமதச நீதி 

மகொொியும் யுத்தத்தின் இறுதியில் இரொணுவத்திடம் 

சரணமடந்தவர்களுக்கு என்ன நடந்தததனக் கண்டறிய 

சர்வமதச விசொரமண மகொொியும் எைது ைக்கள் வீொியைொகப் 

மபொரொடி வருகின்றொர்கள். ஆனொல், சனொதிபதி அவர்கள் தனது 

தகொள்மகப் பிரகடன உமரயில், தைிழ் ைக்களது அரசியல் 

பிரச்சிமனகள் ைற்றும் அவர்களது சைஷ்டித் தீர்வுக் மகொொிக்மக 

பற்றி எதுவுமை வொய்திறக்கவில்மல. தைிழ் ைக்களின் 

உண்மையொன பிரச்சிமனகமளயும் அதற்கொக அவர்கள் 

வலியுறுத்தும்  அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஓர் அரசியல் தீர்மவக் 

கொண்பமத விடுத்து, தவறுைமன தபொருளொதொரப் பொதுகொப்மப 

முக்கிய மதமவயொக உள்ளது என்று கூறி, ைக்கமளத் திமச 

திருப்பும் வமகயிமலமய அவரது உமர அமைந்திருந்தது.  

இவ்வொறு கூறிக்தகொண்டு, கடந்தகொல ஞொபகங்கமள 

ைறந்து, அமனத்து சமூகங்களும் சைொதொனத்துடன், சகவொழ்வு 

வொழக்கூடிய பொதுகொப்பொன நொட்மட ஒருமபொதும் உருவொக்க 

முடியொது. தைிழர்கள் கட்டமைப்புசொர் இன அழிப்மப 

எதிர்மநொக்குகிறொர்கள். தைிழர் தொயகத்தில் திட்டைிட்ட 

சிங்களக் குடிமயற்றங்கள், தபௌத்தையைொக்கல் நடவடிக்மககள் 

இடம்தபறுகின்றன. அபிவிருத்தி என்ற மபொர்மவயில் 

இடம்தபறும் சிங்கள ையைொக்கல்கள்மூலம் எைது நிலம் 

பறிக்கப்படுகின்றது. இவற்றுக்கொன தீர்வு என்பது, 

ஒற்மறயொட்சிக்கு உட்பட்ட பதின்மூன்றொம் திருத்தத்துக்குள் 

ஒருமபொதும் இருக்க முடியொது. 

1987ஆம் ஆண்டு இலங்மக - இந்திய ஒப்பந்தம் 

மகச்சொத்திடப்பட்டது. அது இந்தியொவினுமடய மதசிய 

பொதுகொப்பு நலன்கமள முன்னிமலப்படுத்தி 

மகதயொப்பைிடப்பட்டிருந்தொலும், அந்த ஒப்பந்தத்மத ைதிக்க 

மவண்டியது இலங்மகயினுமடய கடப்பொடொகும். அதற்கொக 

தைிழ் ைக்களுமடய இனப் பிரச்சிமனமய பதின்மூன்றொம் 

திருத்தத்தின்மூலம் உருவொன ைொகொண சமபகளுக்குள் 

முடக்கிவிட முடியொது. அமதத் தைிழ் ைக்கள் ஒருமபொதும் 

ஏற்றுக்தகொள்ளப் மபொவதில்மல என்பமத நொன் இந்த 

இடத்திமல திட்டவட்டைொக வலியுறுத்துகின்மறன். இனப் 

பிரச்சிமனக்கு ஒரு நிரந்தரத் தீர்வு எட்டப்படும் வமரயில், 
மகொட்டொபய ரொேபக்ஷவொமலொ அல்லது புத்ததபருைொன் வந்தொமலொ  

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

இந்த நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப முடியொது என்பமத நொன் இங்கு 

ததளிவொகப் பதிவுதசய்துதகொள்ள விரும்புகிமறன். இந்த 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப மவண்டுதைன்ற விருப்பு 

உண்மையிமல உங்களுக்கு இருக்குைொகவிருந்தொல், நீங்கள் 

தைிழ் ைக்களுமடய இனப் பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கொண 

முன்வொருங்கள்! அந்தத் தீர்தவன்பது தைிழ் ைக்கள் 

விரும்புகின்ற அடிப்பமடயிமல அமைய மவண்டும். நீங்கள் 

1948ஆம் ஆண்டு பிொித்தொனியர்களிடைிருந்து இலவசைொக 

தைிழ்த் மதசத்தினுமடய இமறமைமயக் மகயகப்படுத்திக் 

தகொண்டீர்கள். அதற்குப் பிற்பொடு, தைிழர்களுமடய மதசத்தின் 

இருப்மப இல்லொைல் தசய்வதற்கொகத் ததொடர்ந்தும் அழிப்மபச் 

தசய்துதகொண்டு வருகிறீர்கள்.  

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ைிகவும் நன்றி. உங்களுமடய மநரம் முடிவமடந்துவிட்டது.  

 
ෙුණ ගසල්වරාජා කගේන්ද්රන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கமேந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
இன்று அபிவிருத்தி என்ற மபொர்மவயில் ையிலிட்டித் 

துமறமுகம் தைிழர்களிடைிருந்து பறிக்கப்பட்டு, 

சிங்களவர்களிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ையிலத்தைடு 

தைிழர்களிடைிருந்து பறிக்கப்பட்டு, இரண்டு இலட்சத்துக்கும் 

மைற்பட்ட ைொடுகள் அழிவுக்குள் தள்ளப்பட்டு, 

சிங்களவர்களிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அபிவிருத்தி 

என்ற மபொர்மவயில் மைற்தகொள்கின்ற நடவடிக்மககள் 

அமனத்துமை தைிழ் மதசத்தின் இருப்மப அழிப்பதற்கொன 

நடவடிக்மககளொகமவ இருக்கின்றன. இந்த நடவடிக்மககமள 

நிறுத்தி, தைிழ்த் மதசம், அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஓர் அரசியல் 

தீர்மவக் கொண நீங்கள் முன்வர மவண்டுதைன்றும் புதிய 

அரசியலமைப்பினூடொக அதமனச் தசய்ய மவண்டுதைன்றும் 

மகட்டு, விமடதபறுகிமறன். நன்றி.  

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ළඟට, ගන් ගශමිණී වශ්ලශෙොඩ මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 

7ක කශල ක් තිශෙනවශ. 

 
[අ.භශ. 4.4 ]   

 

ෙුණ ොමිණී වගල්ගබොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வமலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  
ස්තුතියි, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

නව විනි පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවන සිරීවශර  ආරේභ කරමින් 

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ විරීන් ඉදිරිපත් කරන්න ශ ුවණු ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  පදනේ කරශගන පවත්වනු ලෙන විවශද ට වචන 

ස්ව්ලප ක් එකතු කරන්න අවස්ථශව ලිබීම පිි ෙඳව මශ සතුු  

ශවනවශ.  

මට කලින් ශේ ගන් සභශශේ අදහස් දක්වු ගන් මන්ත්රීතුමශ 

මිනීමන් ශකොටි ත්රස්තවශදීන් ශවනුශවන් ශපනී රීටින ෙව, ශේ 
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පශර්ලිශේන්තුව 

සභශව තුළ ඔවුන්ශහ නිශ ෝජිත න් හිටි ට කටයුතු කරන ෙව 

ශලෝක ට ප්රකට කරන කථශවක් කිමම පිි ෙඳව මශහ අප්රසශද  

ප්රකශ  කරමින්ම මශහ කථශව පටන් ගන්න කිමිතියි, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. ශේ සමහර ගන් මන්ත්රීතුමන්ලශ 

ඉදිරිපත් කරන කන්ණුවල සශරගර්භ , එශහම නිත්නේ 

අන්තර්ගත  ගත්තශම එතුමන්ලශ ප්රතිපත්ති ප්රකශ   කි න්ශන් 

කුමක්ද කි න එක වටහශ ගිනීමකින් ශතොරව, තමන්ශහ ශකටි 

කශලීන ශේ පශලන අරමුණු ඉු  කර ගිනීශේ ශච්තනශශවන් ශේ 

ගන් සභශව විතරක් ශනොශවයි රශට් ජනතශවත්, ජශතයන්තර ත් 

ශනොමඟ  වන ආකශර ට කන්ණු එි  දක්වනවශ කි ලශ තමයි 

ශපශනන්න තිශෙන්ශන්.  

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ ඉදිරිපත් කළ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  මඟින් එතුමශ ශේ රට වර්තමශනශේ මුහුණ දී තිශෙන 

ආර්ිකක, සමශජ සහ ශේ පශලන අභිශ ෝග සඳහශ ප්රතිපත්තිම  

ව ශ න් ක්රි ශත්මක වි  යුතු ආකශර  පිි ෙඳ ූරරදර්ශී දර් න ක්, 

ඉතශ සශරගර්භ විඩ පිි ශවළක් ඉදිරිපත් කර තිශෙනවශ කි න 

කශරණ  අපි හිශමෝම පිි ගන්න ඕනෑ. ප්රතිපත්ති ප්රකශ   

කි න්ශන් දර් න ක්; පරමශර්ථ ක්. එශහම නිතිව විඩ 

පිි ශවළක්, උපක්රමික සිලිස්මක් ශනොශවයි. ප්රතිපත්ති ප්රකශ   

කි න්ශන්, උපක්රමික සිලිස්මකින්, විඩ පිි ශවළකින් සහ ක්රි ශ 

මශර්ගවලින් ළඟශ කර ගත යුතු ශද ක් මිස, විඩ පිි ශවළක් 

ශනොවන ෙව TNA එක නිශ ෝජන  කරන මන්ත්රී කණ්ඩශ ම 

ඇතුුව විපක්ෂශේ අනිකුත් මන්ත්රීතුමන්ලශ වටහශශගන ශනොතිබීම 
කනගශු වට කන්ණක්.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, 1977 දී ලංකශවට විවෘත 

ආර්ිකක ක්රම  හඳුන්වශ ුවන්නශට පසු හිටු ජනශධිපති ශග.ආර්. 

ජ වර්ධන මිතිතුමශ 1977 රීට 1988 දක්වශ කශල පරිච්ශේද ට නව 

ආර්ිකක ශමොඩල ක් විධි ට ඒ විවෘත ආර්ිකක  ආශේ  කරලශ 

කටයුතු කළශ. 1988න් පසු අවුන්ුව 10ක, 12ක කශල ක් තිස්ශසේ 

ක්රි ශත්මක වුණු ඒ විවෘත ආර්ිකක ශමොඩලශේ ශදවිනි කශල 

පරිච්ශේදශේදී අපට ශපනී ගි ශ මුලින් අනුගමන  කළ විවෘත 

ආර්ිකක ප්රතිපත්තිශේ අඩු ලුහුඬුකේ ශමොනවශද, ශේ ආර්ිකක  

ශගොඩ නඟන්න නිවිරැදි කර ගත යුත්ශත් ශමොනවශද කි ලශ. 

ශදවිනි කශල වකවශනුශේදී ඒ නිවිරැදි කරගිනීේ  රීේධ කළශ. 

නමුත්, ලංකශශේ ආර්ිකක ට ිතරස්ථශයී, ස්ිකර ආර්ිකක වර්ධන ක් 

හශ ආර්ිකක වෘේධි ක් අත්පත් කර ශදන්න ඒ ආර්ිකක ශමොඩල  

අසමත් වුණශ. එහි ප්රතිලල ක් විධි ට ටළඟට ෙල ට ආු චන්්රිකශ 

ෙණ්ඩශරනශ ක කුමශරතුංග මිතිනි ශහ කශලපරිච්ශේද  තුළදී 

ලංකශශේ විවෘත ආර්ිකක ට මශනුෂික මුහුණුවරක් ලෙශ ශදන 

ආර්ිකක ශමොඩල ක් ක්රි ශත්මක කරන්න උත්සශහ කළශ; එ  

ක්රි ශත්මක කළශ. නමුත්, එයිනුත් ලංකශවට ිතරස්ථශයී ආර්ිකක 

වර්ධන ක්, ආර්ිකක වෘේධි ක් අත්පත් කර දි  හිකි, ක්රි ශත්මක 

කළ හිකි විඩ පිි ශවළකට  න්න, transformation එකක් 

කරන්න, ප්රතිපත්තිම  ශවනස්වීමක් කරන්න හිකි ශව, ඒ 

අවස්ථශව ලිබුශණ් නිහි, ශකෝලලකශම විවෘත ආර්ිකක  විරීන් 

රට ගිලශගන තිබුණු නිසශ. ඉන් අනතුන්ව හිටු අ්ශමශතය රනි්ල 

වික්රමරීංහ මිතිතුමශශහ කශලශේදී හඳුන්වශ ුවන් ආර්ිකක 

ශමොඩලවල අූරරදර්ශීභශව  ශකොපමණද කි නවශ නේ, අන්තිශේ 

රට ශදකඩ කරලශ, ශකොටස් ශදකකට ශවන් ශවන්න ගි  එක 

ඉතශම අමශන්ශවන් වළක්වශ ගත්තශ කි න කශරණ  අශප් 

අත්දිීමම ෙවට පත්ශවලශ තිශෙනවශ.  

ශේ සමස්ත  සිලකි්ලලට ශගන අතිගන් මහින්ද රශජපක්ෂ 

හිටු ජනශධිපතිතුමශ ත්රස්තවශදශ න් ශේ රට නිදහස් කර 

ගිනීශමන් පසු රට තුළ ක්රි ශත්මක කළ ආර්ිකක ශමොඩල  තුළ රට 

සංවර්ධන  කිමම සඳහශ ශක්න්ද්ර කර ගනු ලිබූශේ  ටිතල 

පහසුකේ නිර්මශණ  කිමම, ඒවශ දියුණු කිමම හශ දිගු කශලීන 

සංවර්ධන ක්රි ශමශර්ග හරහශ දිගු කශලීන කර්මශන්තවලට ප්රශේ  

වීම කි න කශරණශයි.  

ඒ කශල පරිච්ශේදශේදී රීුව වූ අඩු පශඩු විධි ට අපට කථශ 

කරන්න තිශෙන්ශන් එකම එක ශද ක් ගින පමණයි. ඒ, ශේශී  

සුුව හශ මධය පරිමශණ කර්මශන්තවලට ෙර ති ලශ කටයුතු 

ශනොකිමම කි න කශරණ  විතරයි. වරශ  ඉදිකිමම, ගුවශන් තොු  

ශපොළ ඉදිකිමම, ශකොළඹ වරශ  නගර  ඉදිකිමම, අධිශේගී මශර්ග 

පේධති  ශගොඩ නිඟීම ආදී  ටිතල පහසුකේ දියුණු කිමශේ 

ප්රතිලල වශ ශහම, අධයශපන ,  ශසෞ ය  සහ අශනකුත් සමස්ත 

 ශෂේත්රවල ආශ ෝජන න්ශහ ප්රතිලල ලිශෙමින් තිශෙන 

කශල කට ප්රශේ  වන ශකොට තමයි 2015 වර්ෂශේදී ඒ ආර්ිකක 

ශමොඩල  කශෙශරීනි ශ කරන ශවනත් ආර්ිකක ශමොඩල ක් අශප් 

ලංකශවට හඳුන්වශ ුවන්ශන්. අද අප මුහුණ ශදන ශේ ආර්ිකක 

අවපශත  -ආර්ිකක අර්බුද -, එනේ විශේ  විනිම  ගිටලුව, 

ශේශී  ආර්ිකක  හශ සේෙන්ධ අශනකුත් ගිටලු මතු වීම ඉක්මන් 

වුණශ ශකොවිඩ් වසංගත  හරහශ, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

ශමොකද,අශප් රශට්  ආර්ිකක  කඩශ විශටන්න පටන් ගත්ශත් 

2015 අවුන්ේශේයි. වර්ෂ 2015 ඉඳලශ 2019 දක්වශ වූ කශල 

පරිශච් ේද  තුළ ආර්ිකක  ශේගශ න් කඩශ විශටමින් ආ නිසශ 

තමයි රට අද ශේ තත්ත්ව ට මුහුණ දී තිශෙන්ශන්. එශහම නේ, 

ශේ ආර්ිකක  සංවර්ධන  කරලශ අශප් රට විටිලශ තිශෙන ශේ 

අගශධශ න් ශගොඩ ගන්ශන් ශකොශහොමද කි න කශරණ  

සේෙන්ධශ න් ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ ඉදිරිපත් කර තිශෙන 

දර් න  අනුව ක්රි ශත්මක කරන විඩසටහන් අපි පිි ශ ල කර 

ගත යුතුයි. විශ ේෂශ න්ම විශේ  විනිම  ඉපයීම සේෙන්ධශ න් 

ආර්ිකක හශ සමශජයී  ව ශ න් ශමන්ම, අශප් අධයශපන 

ක්ශෂේත්රශේ -වි ්වවිදයශල පේධතිශේ පවශ- අවධශන  ශ ොමු ශවච්ච 

නිති ක්ශෂේත්ර ගණනශවක් තිශෙනවශ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අද විශේ  රටව්ල අරශගන 

ෙලන්න. ඕස්ශේලි ශශේ ශවන්න ුුවවන්, යුශරෝපශේ ශවන්න 

ුුවවන්, ඇශමරිකශව විනි රටවල ශවන්න ුුවවන්, 

ඉංජිශන්න්වන්, ශදොස්තරවන්න්, ශහදි න් ආදි ව ශ න් 

වෘත්තික න්ශහ වි ශල හිඟ ක් තිශෙනවශ. අශප් රශට් සශමශනය 

ශපළ, උසස් ශපළ විභශග සමත් ශවලශ, වි ්වවිදයශලවලට  න්න 

ෙිරිව ඉන්න දසදහස් ගණනක් වූ තන්ණ ශකොටස් අශප් 

වි ්වවිදයශල පේධති  පශවිච්ිත කරලශ වරලත් ගණකශධිකශරිවන්න් 

විනි වෘත්තික න් විධි ට ුහුණු කරලශ විශේ ගත කරන්න 

ුුවවන් ශවලශ තිශෙනවශ. 

සංචශරක ආකර්ෂණ  සේෙන්ධශ න් ගත්තශම, අශප් රට අද 

වන ශකොට ශකොවිඩ් වසංගත  මර්දන  කරු ශලෝකශේ තුන්විනි 

රට ෙවට පත් වී තිබීම ඉතශ විදගත්. සංචශරක වයශපශර ට වි ශල 

න්කුලක් ශදමින් කටයුතු කරන තත්ත්ව ක්  ටශත් ecotourism 
පිත්තට අවධශන  ශ ොමු කරලශ, ශේශී  ඩවදය ක්රම  ශදසට 

අවධශන  ශ ොමු කරලශ ලංකශවට සංචශරක න් ශගන එන දිගු 

කශලීන විඩ පිි ශවළක අව යතශවක් අද තිශෙනවශ. 

කර්මශන්තවල ප්රගති ක් ඇති කරලශ, කර්මශන්ත ුනන්ද ක් ඇති 

කරලශ, අප ශේ රටින් පිට රට  වන රී ලු අමුද්රවයවලට අග  

එකතු කරලශ -අග  විඩි කරලශ- ශලෝකශේ ක්රි ශත්මක value-
added chain එකකට එම නිෂ්පශදන සේෙන්ධ කළ යුතුයි. 

අමුද්රවය විධි ට පිට රට  වන සෑම ශද ක්ම නිමි ද්රවය ශලස පිට 

රට  වන විඩ පිි ශවළකට අප ගමන් කළ යුතු ශවනවශ. ඒකට 

අදශළ දර් න  ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ තිශෙනවශ. ශමන්න ශේ 

විඩ පිි ශවළ ක්රි ශත්මක කරන ශතක් අපට ආර්ිකක වර්ධන 

ක්රි ශවලි ට ප්රශේ  වීශේ හිකි ශවක් ලිශෙන්ශන් නිහි. අශප් 

රජ  ඒ ප්රශේ   ගනිමින් රීටින ෙව වටහශ ගත් විපක්ෂ  ශේ 

අ ශඳෝනශ නඟන්ශන් එයින් එතුමන්ලශට කවදශවත් වශරී අත් පත් 

කර ගන්න ශනොහිකි වන නිසශයි.   
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මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මට තව ශපොඩි ප්ර ්න ක් 

තිශෙනවශ. ඒ පිි ෙඳව දිනගන්න අශප් පද් සේපත් විෂ  භශර ගන් 

රශජය අමශතයතුමශ ශේ ශවලශශේ සභශශේ රීටි ශ නේ ශහොඳයි.  

2015 ඉඳලශ අශප් වෘත්තික න්ශහ ජශතික ශපරමුශණ් අපත් එක්ක 

එකට කටයුතු කරු, මි්ලශකෝ සමශගශේ සභශපතිතුමශ අස් කරලශ 

තිශෙනවශ කි ලශ අද සමශජ මශධයවල පළ වී තිශෙනවශ. මශ 

එතුමශශගන් දිනගන්න කිමිතියි, එවිනි ශද ක් රීේධ ශවලශ 

තිශෙනවශද කි ලශ.   ස්තුතියි.    

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් ගුණතිලක රශජපක්ෂ මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 8ක 

කශල ක්  තිශෙනවශ. 

 
[අ.භශ. 4.51]   

 

ෙුණ ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා 
(ைொண்புைிகு குணதிலக ரொேபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ටශේ දිනශේ අතිගන් 

ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ නවවන 

පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි සිරී වශර  ආරේභ කරමින් රජශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ඉදිරිපත් කරමින් පශර්ලිශේන්තුශේ අප 

රී ලුශදනශ ඇමතුවශ. අපි දන්නවශ, පසුගි  වසර ශදක තුළ අශප් 

රට මුහුණ ුවන් අභිශ ෝග ශමොනවශද කි ලශ. එම අභිශ ෝග 

ජ ්හණ  කරු නශ කශ කු හිටි ට එතුමශ ශේ වසර ශදක 

ඇතුළත කරු කශර්  භශර  ගින අපි දන්නවශ. සජෙශේ 

මන්ත්රීවන්න් අද උශේ ඉඳලශ එම කශර්  භශර  පිි ෙඳව කථශ කරු 

ශේව්ල ගින ෙිලුවශම, ඒ අ ශහ ලගජශව කි න නහර  කපලශ 

ඇති කි ලශ මට හිශතනවශ. එතුමන්ලශ අවුන්ුව හතරහමශරක් විනි 

කශල ක් ශේ රට පශලන  කළශ. එ , අසශර්ථක රශජය පශලන ක්. 

ඒ අසශර්ථක රශජය පශලන කශලශේ ශකොවිඩ් වසංගත  තිබුශණ් 

නිහි. ඒ අවුන්ුව හතරහමශර තුළ එතුමන්ලශ න්පි ්ල බිලි න 

8,000ක් පමණ ණ  ගත්තශ. ඒ ගත් ණ වලින් කරු ශද ක් නේ 

ශපශනන්නට නිහි. "නටු නිු මකුත් නිහි, ශෙශර් පුවවකුත් 

නිහි" කි ලශ ගශේ කථශවක් තිශෙනවශ ශන්. ඒ න්පි ්ල බිලි න 

8,000ට ශමොකද වුශණ්?  

අශප් වත්මන් අ්ශමශතය ගන් මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශ 

ජනශධිපති ධුර  දිරූ මුුව පශලන කශල  තුළ ණ  ව ශ න් 

ලෙශශගන තිශෙන්ශන් න්පි ්ල බිලි න 4,000යි. ඒ ගත් ණ වලින් 

කරු විඩ ශකොච්චරක් නේ අද ශපශනන්නට තිශෙනවශද? 

අධිශේගී මශර්ග, මත්තල ගුවන් ශතොු ශපොළ, හේෙන්ශතොට වරශ  

ඉදිකිමම, මහශ පරිමශණශේ ජල වයශපෘති, ඒ වශශහම මුුව 

දිවයිශන්ම ්ශම නිලධශරි වසේ 14,021ම ආවරණ  කරමින් එක 

ගමකට එක නිවස ෙිගින් ඉදිකිමම ආදි විශ ේෂිත වූ විඩ රශශි ක් 

එතුමශශහ පශලන කශලශේ ගත් ණ වලින් කර තිශෙනවශ. ඒ 

කශලශේ ආරේභ කරු තවත් විදගත් ශද ක් තමයි මධයම 

අධිශේගී මශර්ග වයශපෘති . මහනුවර දිස්්රික්ක  නිශ ෝජන  

කරන මන්ත්රීවරශ කු හිටි ට මම කි න්න ඕනෑ, මධයම අධිශේගී 

මශර්ගශේ එක ශකොටසක් -ට රිගම රීට කුන්ණෑගල දක්වශ ශකොටස- 

අපි ගි  සතිශේ විවෘත කළ ෙව. එ , එතුමශ ඒ කශලශේ -2014 දී- 

මහනුවර, ගලශගදරින් මු්ල ගල ති ලශ ආරේභ කරු මශර්ග යි. 

නමුත්,  හ පශලන කශලශේදී ශමතුමන්ලශට එ  ඉදිකරන්න ෙිරි 

වුණශ. අද උශේ කථශ කරු ගන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇ්ලල මන්ත්රීතුමශට 

ඒක අමතක ශවලශ තිශෙනවශ. 

2014 වසශර් ඉඳලශ අවුන්ුව හ ක් තිස්ශසේ ඉදිකරන්න ෙිරි වුණු 

එම මශර්ග  අශප් අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ, අශප් ගන් අගමිතිතුමශ, 

අශප් ගන් ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්ුව ඇමතිතුමශ ගි  සතිශේ විවෘත 

කළශ.  එදශ ඒ විවෘත කිමශේ උත්සව ට සතර දිහ භශගශ න්ම ආු 

ශසනඟ මම දික්කශ. කශල කට පස්ශසේ වි ශල ජනකශ ක් ආවශ. 

අධිශේගී මශර්ග ශේ රටට අව යයි කි න පණිවුඩ  තමයි එතිනින් 

ුවන්ශන්. දින් ට රිගම ඉඳලශ විනශඩි 25න් කුන්ණෑගලට එන්න 

ුුවවන්. නුවර ශකශනකුට ශවනදශ නුවර ඉඳලශ ශකොළඹ එන්න 

සශමශනයශ න් පි  තුනහමශරක්, හතරක් විනි කශල ක් ගත 

ශවනවශ. නමුත් අධිශේගී මශර්ගශේ එම ශකොටස විවෘත කිමමත් 

සමඟම අපට  පි  ශදකහමශරකින් ශකොළඹට එන්න ුුවවන්. ඒක 

අපි ලිබූ ජ ්හණ ක්.  

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශත්, ගන් අගමිතිතුමශත් කිේවශ, 2024 

වර්ෂ  වන විට ට රිගම රීට කඩවත දක්වශත්, ශපොතුහිර රීට 

මහනුවර දක්වශත් අධිශේගී මශර්ගශේ ඉතුන් ශකොටස් හදලශ අවසන් 

කරනවශ කි ලශ. ඒවශ හිුවවශම අපට ශකොළඹට එන්න  හරි ටම 

පි යි ගත ශවන්ශන්. රටක දියුණුවට මහශ මශර්ග අව යයි. ඒ ෙව 

සනශථ කරන ප්රවෘත්ති ක් අද පළ ශවලශ තිශෙනවශත් මශ දික්කශ. 

එම අධිශේගී මශර්ග  විවෘත කරු මු්ල පි  24 තුළ ලක්ෂ 28කට 

විඩි ආදශ මක් ලිබුවශ කි ලශ ුවත් පතක පළ ශවලශ තිබුණශ. 

ඉතින්, මිනිස්සු ඒවශ ෙලශශපොශරොත්තුශවන් ඉන්නවශ ශනොශවයිද? 

අපට අධිශේගී මශර්ග ඕනෑ කි නවශ ශනොශවයිද? ඒවශ විපක්ෂ ට 

ශපශනන්ශන් නිහි. ඒක තමයි විපක්ෂශේ තිශෙන ශනොහිකි ශව. 

අද වන විට නුවර අධිශේගී මශර්ග  පමණක් ශනොශවයි, න්වන්ුර 

අධිශේගී මශර්ග  ඉදිකිමම ඇතුුව තව වයශපෘති ගණනශවක් රීුව 

කරමින් ශේ රශට් මශර්ග ඉතිහශසශේ විප්ලව ක් ඇති කරලශ 

තිශෙනවශ.  

අශප් ජනශධිපතිතුමශ ශකොවිඩ් මර්දන  සඳහශ වූ 

එන්නත්කරණ  තුි න් ශේ ර ට ඉස්සරහට ශගන ගි  ආකශර  අපි 

දික්කශ. එක්සත් ජශතික පක්ෂශේ, නිත්නේ සජෙශේ අ ට ඒවශ 

ශපශනන්ශන් නිහි. එතුමශශහ ූරරදර්ශී විඩ පිි ශවළ නිසශ තමයි 

ඇශමරිකශ එක්සත් ජනපද , ඉතශලි , ජර්මනි  වශශහ රටව්ල 

අභිභවශ එන්නත්කරණ  අතින් ශලෝකශේ තුන්විනි තිනට එන්න 

අපට ුුවවන් වුශණ් .  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මම ගි  සතිශේ ඉන්දි ශවට 

ගි ශ.  ශෙෞේධශ කු ව ශ න් මම එහිදී මහශශෙෝධි විහශර  විඳ 

ුදශ ගන්න ගි ශ. එතිනට  න ශවලශශේ ශපොලීරීශ න් 10ක්, 15ක් 

දශලශ, එම ස්ථශන  වහලශ තිබුණශ. මම ඇහුවශ, ඇයි ඒක වහලශ 

තිශෙන්ශන් කි ලශ. ශේ සිශර් ශකොවිඩ් වසංගත  ශවලශශේ 

ශනොශවයි, ටට ඉස්සරශවලශ  ශකොවිඩ් වසංගත  ආු ශවලශශේ  

වහු ගමන් තවම වහලශ කි ලශ මට කිේවශ.  එන්නත් නිපදවන 

ඉන්දි ශශේ අද තත්ත්ව  ඒකයි. එන්නත් එකක්වත් නිපදවන්ශන් 

නිති අශප් රශට් තත්ත්ව  ශේකයි. ශකොවිඩ් නිසශ තවම එම ස්ථශන 

විවෘත කරලශ නිහි.  මශස්ක් එකක්වත් නිතුව මිනිස්සු ශචන්නශයි 

නගරශේ එශහේ ශමශහේ  නවශ මම දික්කශ. නමුත් අශප් රශට් 

මිනිස්සු නීති ට ගන් කරමින්, ඩවදය උපශදස් අනුගමන  

කරමින් තවමත් ශකොවිඩ් වසංගතශ න් මිශදන්න කටයුතු කරමින් 

රීටිනවශ. 

ශේ රට සංවර්ධන  කරන්න අපට ශලොකු වුවමනශවක් 

තිශෙනවශ. අශප් ගන් ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමශ අද 

උශේ ශකොළඹ වරශ  නගර  ගින කථශ කළශ. ශකොළඹ වරශ  

නගරශේ  175,000ක් - 2 0,000ක් අතර ප්රමශණ කට රැකි ශ 

ශදන්න programme එකක් තිශෙනවශ. එම වරශ  නගර  ගින 
අශප් ජවිශප සශහෝදරශ ෝ, සජෙශේ සශහෝදරශ ෝ ශමොකක්ද 

කිේශේ?  ශකොළඹ වරශ  නගර  ඇතුළට  න්න වීසශ ගන්න ඕනෑ 

කි ලශ කිේවශ. අශන් මන්දශ! මම ටශේ - ශපශර්දශ දික්කශ, වීසශ 

ශකශසේ ශවතත් මිනිස්සු ශපොර කමින් Colombo Port City එක 

නරඹන්න  නවශ. 

ශවන රටව්ල රැකි ශවලින් ශසේවක න් අයින් කරන ශකොට, 

ඔවුන්ශහ පඩි අඩු කරන ශකොට, රශජය ශසේව ට ෙඳවශ ගත් අශප් 

උපශධිධශරින් 5 ,000ක් ගි  සති  වන ශකොට ස්ිකර කරන්න  

ජනශධිපතිතුමශ කටයුතු කළශ. ඒක නිසශ ශේ රට ගින අමුතුශවන් 
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පශර්ලිශේන්තුව 

කි න්න අව ය නිහි.  ශ්රී දළදශ මශි ගශශේ, නුවරඑි ශේ පසු ගි  

මශස හතර පශහේ එක සංචශරකශ ක් ශෙශහතකටවත් ශහො ශ 

ගන්න හිටිශේ නිහි. නුවර ශකශනකු හිටි ට මම ඒ ෙව දික්කශ.  

නමුත් ටශේ - ශපශර්දශ ශවන ශකොට නුවරඑි ශේත්, නුවරත් 

සංචශරකශ ෝ පිරිලශ ඉන්නවශ මම දික්කශ. නුවර විතරක් 

ශනොශවයි. ගශ්ලල, මශතර, ශකොළඹ, ට ගමුව වශශහම රට වශට්ම 

ශේ වනශකොට සංචශරකශ ෝ පිරිලශ ඉන්නවශ.  

සංචශරක වයශපශර  අපි ෙලශශපොශරොත්තු වුණශටත් වඩශ ඉහළට 

ශගන  න්න අව ය කටයුතු දින් සිලශසමින් තිශෙනවශ. ඒ දිහශ 

ටර්ෂයශශවන්, කුහකකශමන් ෙලන්න එපශ කි ලශ අපි සජෙ ට 

කි නවශ. අශප් අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ කිේවශ, ඔක්ශකෝම අ  

එකතු ශවන්න කි ලශ. අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවලශ ශේ රට ශගොඩ 

ගනිමු. රට ශගොඩ ගත්තශට පසුව ුුවවන්, තමුන්නශන්ශසේලශට ඕනෑ 

විධි කට ඡන්ද කට  න්න.  

අශප් ගන් ෙිරී්ල රශජපක්ෂ ඇමතිතුමශ ගිනත් මම වචන ක් 

කි න්න ඕනෑ. එතුමශ රී ලු ක්ශෂේත්ර නිශ ෝජන  කරමින්, ශමවර 

අ  විශ න් න්පි ්ල මිලි න 85,000ක් ශවන් කරලශ පවු්ල ඒකක 

ලක්ෂ විස්සක් සඳහශ බීජ ලෙශ දීලශ, ශගදරට අව ය එළවලු ටික 

තමන්ටම  වගශ කර ගන්න අවස්ථශව ජනතශවට ලෙශ ශදමින් මහශ 

වයශපෘති ක් කරශගන  නවශ. ඒ පිි ෙඳව අශප් ප්ර ංසශව එතුමශට 

ුද කරනවශ.    ස්තුතියි. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් නලින් ෙණ්ඩශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 

1 ක කශල ක් තිශෙනවශ. 
 

[අ.භශ. 5.00]   
 

ෙුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

විනශඩි 14ක් ශනොශවයිද, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි? 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නිහි, විනශඩි 1 යි. ඔෙතුමශට විඩිශ නුත් කශල  දීලශ 

තිශෙනවශ. 

 
ෙුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේක තමයි 2022 වසශර් මශ 

ශමම සභශව අමතන පළමු අවස්ථශව. ටශේ ජනශධිපතිතුමශ 

පශර්ලිශේන්තුශේ කළ කථශව "රශජශසන කථශව" විධි ට තමයි 

ශෙොශහොම ප්රරීේධ.  රශජශසන කථශව ශකශරහි සශමශනයශ න් රටක 

සමස්ත ජනතශවශහ අවධශන  ශ ොමු ශවනවශ. ඉතිහශසශේ අපි ඒක 

දික තිශෙනවශ. ගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ කථශ කශළේ, එතුමශශහ 

වසර ශදකක පශලන කශලශ න් පසුව.  පශර්ලිශේන්තු සිරීවශර  

අවසන් කශළේ ඇයි කි න එක ගින ශනොශ ක් මතවශද තිබුණශ.  

සමහන් කිේවශ, ශකෝප් කමිු ව විසුන්වන්න, ශකෝපශ - Public 

Accounts Committee - එක විසුන්වන්න විනි අරමුණු එක්ක 

තමයි එශහම කශළේ කි ලශ. කමක් නිහි. අපි හිතමු, 

ජනශධිපතිතුමශ සේභශවශ න් පශර්ලිශේන්තු සිරී වශර  අවසන් 

කළශ  කි ලශ. එතශකොට, රශට් ජනතශව ටශේ එතුමශශහ කථශව 

ඇහුවශද? අන්න ඒක තමයි තිශෙන ප්ර ්න . මම දික්කශ, එතුමශශහ 

කථශව ශනොශ ක් මධයස්ථ සමශජ මශධයවල පළ ශවලශ තිබුණශ. 

අපි දන්නවශ, සමශජ මශධයවල  ේ ශද ක් පළ වුණශම ශනොශ ක් 

අ  එ ට  ටින් comments පළ කරන ෙව.  තමන් ඒකට කිමතිද, 

අකමිතිද කි ලශ comments පළ කරන්න ුුවවන්. ෙහුතර ක් 

ශදනශ  අර, "Ha! Ha!" දික්ශවන emoji එක තමයි දමලශ 

තිබුශණ්, ජනශධිපතිතුමශශහ කථශව සේෙන්ධශ න්. ශමොකද, රශට් 

ජනතශව එතුමශශහ කථශව සමච්චල ට ගත්තශ. එතුමශශහ කථශව 

පිි ෙඳව රශට් ජනතශවශහ අවධශන ක් තිබුශණ් නිහි. ටශේ  

ශමතිනින් එි  ට  නශකොට "ජනශධිපතිතුමශශහ කථශව ගින 

ශමොකද  කි න්ශන්?" කි ලශ මශධයශේදීන් ඇහුවශමත් මම කිේශේ, 

"හශනශ හී  පශනශ අඬහිශරන් දිශන්" කි ලශ.  අපි අවුන්ුව ශදකක් 

තුළ එතුමශශහ ක්රි ශ කලශප  දික්කශ. ඒ අවුන්ුව ශදශක් එතුමශ 

ශෆේ්ල. පළමුවිනි අවුන්ේද ශෆේ්ල ශවලශ ශදවිනි අවුන්ේද පටන් 

ගනිේදී අපි කිේවශ, කමක් නිහි, ඔෙතුමශ පළමුවිනි අවුන්ේද 

ශෆේ්ල,  ඔෙතුමශ ශේ අවුරේද සමත් ශවන්න, විඩ කරන්න කි ලශ; 

විඩ කරලශ ශේ අවුන්ේද සශර්ථක කර ගන්න කි ලශ අපි කිේවශ. 

හිෙියි, ඒක රීුව වුශණ් නිහි. දින් අපට ශේ අවුන්ේශේත් ඒක 

කි න්න ෙිහි.  ගන් ජනශධිපතිතුමනි, 2022දී ඔෙතුමශ විඩ කරලශ 

ශේ අවුන්ේශේ පශස් ශවන්න කි න්න අපට ෙිහි. ශේ අවුන්ේද 

ශනොශවයි, තව අවුන්ුව පහක් ුවන්නත් ශේ ජනශධිපතිවර ශ ශෆේ්ල 

කි න එක අපි දන්නවශ. ඒ නිසශ අපට රශට් ජනතශවට කි න්න 

ෙිහි, "තව අවුන්ේදක් ඉවසපන්" කි ලශ.  

අ ද රශට් ජනතශවශහ ෙඩ පිට ශපොත්තට ඇලිලශ තිශෙන්ශන්, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. රශට් ජනතශව ගින දන්නශ 

ශකශනකු විධි ට ඔෙතුමශ ඒ ගින දන්නවශ. අද රශට් ජනතශවට 

ජීවත් ශවන්න ෙිහි. ෙඩු මිල අහස උසට නිඟලශ. ඉතිහශසශේ අපි 

අහලශ නිහි, බීට් රූට් - රතු අල - ර ටින් ශගශනනවශ  කි ලශ. අද 

රතු අලත් පශකිස්තශනශ න් එනවශ. අද හශ්ල කිශලෝවක මිල 

න්පි ්ල 170යි, න්පි ්ල 180යි. ඩී.එස්. ශසේනශනශ ක, ඩඩ්ලි 

ශසේනශනශ ක, ශග.ආර්. ජ වර්ධන මිතිතුමන්ලශ කළ 

විප්ලවශ න් අශප් රට සහලින් ස්ව ංශපෝෂිත වුණශ. 1948 වන විට 

අපි අශප් සහ්ල අව යතශශවන් රී  ට  5යි රට තුළ සකසශ ශගන 

තිබුශණ්. හිෙියි, 1977න් පසුව කඩිනේ මහවිලි ශ ෝජනශ 

ක්රම ත් එක්ක, ඩී.එස්. ශසේනශනශ ක, ඩඩ්ලි ශසේනශනශ ක 

මිතිතුමන්ලශශහ ශගොවි ජනපද වයශපශර ත් එක්ක අශප් රට 

සහලින් ස්ව ංශපෝෂිත කරන්න ුුවවන් වුණශ. අද ශමොකක්ද රීුව 

ශවලශ තිශෙන්ශන්? අද අපට නිවත සහ්ල පිට රටින් ශගශනන්න 

රීුව ශවලශ තිශෙනවශ. මම දිගින් දිගටම කිේවශ, සහ්ල 

ශමට්රික්ශටොන් ලක්ෂ නව ක්-දහ ක් ශේ අවුන්ේශේ ශගශනන්න 

රීුව ශවනවශ කි ලශ. සහ්ල ශමට්රික් ශටොන් ලක්ෂ නව ක් 

ශගශනන්න අපට ආසන්න ව ශ න් ඇශමරිකශනු ශඩොලර් 

මිලි න තුන්රී  කට වඩශ  නවශ. දින් ඒක ඔප්ු ශවමින් 

තිශෙනවශ. එ ට ශහොඳම උදශහරණ  ශේකයි. සහ්ල 

ශමට්රික්ශටොන් ලක්ෂ හතරක් ශගශනන්න පසුගි  සතිශේ කිබිනට් 

මණ්ඩලශේ අනුමිති  හේෙ වුණශ. ඇයි, එතිනට රට ඇද 

විු ශණ්? ජනශධිපතිතුමශශහ විරදි තීන්ුව නිසශ ශන්ද? ඔන්න, 

ටශේ ජනශධිපතිතුමශ ශමතිනදී රශට් සමස්ත ශගොවි ජනතශවශගන් 

සමශව ගත්තශ නේ, "මට විරුවණශ, සමශශවන්න, අශප් ශගොවි 

රජවන්නි" කි ලශ කිේවශ නේ මම සතුු  ශවනවශ. නමුත්, එශහම 

කිේශේ නිහි. තවමත් එතුමශශහ උේධච්චකම! එතුමශට 

ශක්වට්ටශ ෝ ුවන් උපශදස් තවමත් හිස මුුවශනන් පිි ශගන තමයි 

ඉන්ශන්.  

ශේ රශට් තමයි කෘෂි විදයශඥශ ෝ විඩිශ න්ම ඉන්ශන්. අශප් 

රශට් ඉන්නශ විදයශඥ න්ශගන්, ආචශර් -මහශචශර් වන්න්ශගන් 

විඩි ශදනශ කෘෂිකර්ම  සේෙන්ධව ඉන්නශ අ . හිෙියි, එතුමශට 

කෘෂිකර්ම  සේෙන්ධව උපශදස් ශදන්ශන් ශදොස්තර මහත්මශ ක්. 

ශකොන්ශදොස්තර මහත්මශ ක් ශදොස්තර විශඩ් කරන්න ගිශ ොත් 

ශමොකද ශවන්ශන්? ශකොන්ශදොස්තර මහත්ම ශට ුුවවන්ද, 

ශදොස්තර විශඩ් කරන්න? ෙිහි ශන්. ඒ වශශහම තමයි ශදොස්තර 

මහත්ම ශටත් ෙිහි, කෘෂි විදයශ විඩ උගන්වන්න. එතුමශ 

උගන්වු විධි  අපි දික්කශ ශන්; පශංද් සංතටක ගින, පශංද් ස්තර 
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ගින කිේවශ ශන්. ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ 

ශක්වට්ට න්ශහ උපශදස් අහලශ අද කෘෂිකර්ම  විනශ  කරලශ 

ඉවරයි. අපි දන්නවශ, කශලිංග මශතශහ කශලශේ අනුරශධුරශේ 

කෘෂි ශිෂ්ටශචශර  විනශ  වුණු ෙව. අපි දන්නවශ,  ව-ශව්ලලස්ස 

කිරැ්ලශලන් පසුව පහළ  ව, බිේතින්න ශගොවි බිේ සුේදශ 

ගිහි්ලලශ විනශ  කර දිමූ ෙව. හිෙියි, 2020න් පසුව ශගෝේශභ  

රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ කෘෂි බිමට කරු, ශගොවි බිමට කරු, 

ශගොවි ශට කරු විනශ   කශලිංග මශතශගන්වත්, සුුව 

අධිරශජයවශදීන්ශගන්වත් රීුව වුශණ් නිහි. ඒ විනශ   අද ශවලශ 

තිශෙන ෙව අපි දකිනවශ. හිෙියි, ශේ උේධච්ච ආණ්ඩුව තවම ඒ 

කශරණ  ශත්න්ේ අරශගන නිහි.  

ශමතුමන්ලශ දින් කි න්ශන් ශමොකක්ද? කලින් කථශ කළ ගන් 

මන්ත්රීවරශ ක් කිේවශ, වික්රීන්කරණශ න් අපි ශලෝකශේ 

තුන්විනි තින ඉන්නවශ කි ලශ. ශේ ශමොන අමූලික අසතය ක්ද? 

Worldometer ශවබ් අඩවි ට ගිහි්ලලශ ෙලන්න, vaccine tracker 

එක ෙලන්න. ශේ රශට් අද බුේධිමත් මිනිසුන් ඉන්ශන්. ශේ 

රවටන්ශන් කශවද? මම එක උදශහරණ ක් කි න්නේ. 1948 

ශවනශකොට අශප් රට පහි න් රීටිශේ ජපශන ට විතරයි. අද 

ශවනශකොට ශමොකද ශවලශ තිශෙන්ශන්? අද දකුණු ආරී ශශේ 

ෙංශකොශලොත්ම රට ලංකශව. අද අශප් රට තමයි දකුණු ආරී ශශේ 

ෙංශකොශලොත්ම රට!  

 2019 රීට 2021 ශනොවිේෙර් මශස  දක්වශ කශල  තුළ                  

ශ්රී ලංකශශේ විශේ  සංිතතවලට ශමොකද, ශවලශ තිශෙන්ශන්? ඒ 

පිි ෙඳව සඳහන් ශ්ල නශේ අන්තිම තීන්ව මම කි වන්නේ. 

ඉන්දි ශශේ විශේ  සංිතත ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න  7කින් 

විඩි ශවලශ තිශෙනවශ; ෙංහලශශේ ශේ විශේ  සංිතත ඇශමරිකශනු 

ශඩොලර් බිලි න  7කින් විඩි ශවලශ තිශෙනවශ; පශකිස්තශනශේ 

විශේ  සංිතත ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 49. 8කින් විඩි ශවලශ 

තිශෙනවශ; ඇෆ්ගනිස්තශනශේ විශේ  සංිතත 2020ට සශශප්ක්ෂව 

ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 14.74කින් විඩි ශවලශ තිශෙනවශ. 

ඇෆ්ගනිස්තශන  කි න්ශන් යුේධ ක් තිබුණු රටක්. ටළඟට, 

මශලදිවයිශන් විශේ  සංිතත ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 28කින් 

විඩි ශවලශ තිශෙනවශ; භූතශනශේ විශේ  සංිතත ඇශමරිකශනු 

ශඩොලර් බිලි න 25කින්  වි ඩි ශවලශ තිශෙනවශ; ශන්පශලශේ 

විශේ  සංිතත ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 27කින්  විඩි ශවලශ 

තිශෙනවශ. නමුත් ඉන්දි න් සශගරශේ මුතු ඇට  කි න අශප් රටට 

ශමොකද ශවලශ තිශෙන්ශන්? දකුණු ආරී ශශේ රී ලු රටවල විශේ  

සංිතත විඩි ශවේදී අශප් රශට් විශේ  සංිතත අඩු ශවලශ තිශෙනවශ. 

ඒ ීම කින්ද? ශපොඩි පශහේ ප්රමශණ කින් ශනොශවයි, ඇශමරිකශනු 

ශඩොලර් බිලි න ඍණ 79කින් ශේ අ වුන්ුව ශදශක් අශප් රශට් 

විශේ  සංිතත අඩු ශවලශ තිශෙනවශ. 2019 ශනොවිේෙර් මශස   

වනවිට ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 7.)4ක  විශේ  සංිතත 

ප්රමශණ ක් අශප් රශට් තිබුණශ. නමුත් 2021 ශනොවිේෙර් 

ශවනශකොට එම ප්රමශණ  ඇශමරිකශනු ශඩොලර් 1.5884ක් දක්වශ 

අඩු ශවලශ තිශෙනවශ. ශේක තමයි දකුණු ආරී ශශේ 

ෙංශකොශලොත්ම රට. අශනක් රටවල විශේ  සංිතත විඩි ශවලශ 

තිශෙනවශ. එතශකොට, ඒ රටවල විශේ  සංිතතවලට ශේ ශකොවිඩ් 

ප්ර ්න  ෙලපශලශ තිශෙනවශද? මම ශේ උදශහරණ ට අරශගන 

තිශෙන්ශන් අශනක් ආරී ශනු කලශප ශනොශවයි, යුශරෝප  

ශනොශවයි, දකුණු ආරී ශව. ශේ අවුන්ුව ශදක තුළ අශප් රට දකුණු 

ආරී ශශේ ුවප්පත්ම, ෙංශකොශලොත්ම රට ෙවට  පත් කරලශ තව 

කයි  ගහනවශ, අරක හිුවවශ, ශේක හිුවවශ කි ලශ අනුන්ශහ 

කලිසේ ඇඳශගන. ශමොනවශද, ශේ කි වන්ශන්? මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි,  ශේ දත්ත ඇතුළත් ශ්ල න  මම සභාෙත* කරනවශ.  

ගන් ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමනි, ඔෙතුමශ ශෆේ්ල. ශේ 

රටට අද සශප ක් ෙවට පත් ශවලශ ශේ අවුන්ුව ශදශක් පශලන . 

ඒක ශගොවි ශට, කේකන්වශට, ීකවර ශට විතරක් ශනොශවයි, 

ශකොළඹ හශත් ශකෝටි- ප්රශකෝටි ගණන් ස්ලලි තිශෙන මිනිහශටත් 

සශප ක් ශවලශ. ශකොච්චර ස්ලලි තිබුණත් අද ප්රශශඩෝ එශක්, 

ඉන්ටර්ූලලර් එශක්, ශර්න්ග ශරෝවර් එශක්, ජගුවර් එශක් ගිහි්ලලශ 

ගෑස් ටිංකි  ශගශනන්න ශපෝලිශේ ඉන්න ශවලශ තිශෙනවශ. 

ස්ලලි තිබුණශට ෙඩු නිහි. ඒ සශප  අද ශේ රටට පල දීලශ 

තිශෙනවශ. ඒ නිසශ තවත් ශමොනවශද ශේ කි වන්ශන්?  

පශරව්ල හදුවශ ගින ශමතුමන්ලශ කි වනවශ. ටශේ-ශපශර්දශ 

අනුන්ශහ කලිසමක් අූ.න්වට, අශහට ඇඳශගන ගි ශ. අපි 

දන්නවශ, 2014දී -ඡන්ශදට මශස ක් තිශ ේදි- highways හදනවශ 

කි ලශ, තින් තින්වල මු්ලග්ල තෙනවශ කි ලශ තඹ  ත ක් 

නිතුව රශට් ජනතශව රැවු වශ. පට්ටප්ල ශප්රෝඩශවක් කළශ, 2014දී. 

ශකොශහේද, ස්ලලි තිබුශණ් highways හදන්න? හිෙියි, අපි නුවර 

අධිශේගී මශර්ගශේ කටයුතු ආරේභ කළශ. එතින විදගත්කම 

වන්ශන් ඒක අපි හදු එකවත්, අපි ආරේභ කරු එකවත් 

ශනොශවයි, එතිනදී ගත් තීන්ුව, තීරණයි. අපි කුන්ණෑගල අධිශේගී 

මශර්ගශේ ශදවිනි ශකොටස හිුවශේ විදගත් තීන්ුව අරශගනයි. එයින් 

එක විදගත් තීන්ුවවක් තමයි ඒ සඳහශ ශේශී  අරමුද්ල භශවිත 

කිමම. අශප් රශට්, ශේශී  අරමුද්ලවලින් අධිශේගී මශර්ග ක් හිුවවශ 

නේ, ඒ පළමුවිනි අවස්ථශව තමයි ට රිගම රීට කුන්ණෑගල දක්වශ 

හදු අධිශේගී මශර්ග . ශදවිනි තීන්ුවව ශමොකක්ද? කවුද ඒ 

අධිශේගී මශර්ග  හිුවශේ? අශප් රශට් හිම දශම අධිශේගී මශර්ග 

හිුවශේ ීනන්නු, ජපන්නු; විශේ  සමශගේ. නමුත් අපට ුුවවන් 

වුණශ, ශේශී  සමශගේ 14කට එම ශකොන්ත්රශත්තුව ශදන්න. [ෙශධශ 
කිමේ] අපි දන්නවශ, එතිනදී එක ශකොන්ත්රශත් සමශගමක් fail වුණු 

ෙව. [ෙශධශ කිමේ] හිෙියි, ශේශී  සමශගේ 14කට තමයි 
ශකොන්ත්රශත්තුව ුවන්ශන්. ඒ ශේශී  සමශගේ 14ම C1 Grade එශක් 

හිටු සමශගේ. ඒ C1 Grade එක ුවන්ශන් අපි ශනොශවයි. ඒක 

RDA එශකන් ගත් grade එකක්. ඒ නිසශ ඒක fail ශවච්ච පිට 

දමලශ අපට ෙණින්න එන්න එපශ.  අද ජනශධිපතිතුමශ කථශ 

කරනවශ. අපටත් ආරශධනශ කරනවශ. 
 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගන් මන්ත්රීතුමශ, ඔෙතුමශට තව විනශඩි ශදකයි තිශෙන්ශන්. 

 
 

ෙුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මම අවසන් කරන්නේ.  ගන් 

හර්ෂණ රශජකන්ණශ මන්ත්රීතුමශශහ විනශඩි ක කශල ත් මට 

තිශෙනවශ.  

ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ ඉදිරිපත් කළ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  කිශ ේවශම අපට ලගජයි, මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි. එතුමශට ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  කවුන්න් ශහෝ ලි ශ 

ුවන්නශ කි ලශ තමයි මට නේ හිශතන්ශන්. එතුමශ අධයශපන  ගින 

කි නවශ. එතුමශ අධයශපන  ගින කි ේදි  STEM - Science, 

Technology, Engineering and Mathematics - ගින කි නවශ. 

ශේවශ උගන්වන වි ්වවිදයශලවලට පහසුකේ ශදන ෙව එතුමශ 

කි නවශ. STEM - Science, Technology, Engineering and 

Mathematics - ඉස්ශකෝලවල A/L දක්වශ උගන්වන්න ඕනෑ 

කි නවශ. එතුමශට ශේ ලි ලශ දීලශ තිශෙන්ශන් ශමොනවශද? උසස් 

අධයශපන  ගින කථශ කරේදි, A/L  දක්වශ උගන්වන්න ඕනෑ 

විෂ  න් ගින කථශ කරනවශ. ටළඟට කි නවශ, ෙන්ධනශගශර 

රථවල හිරකන්වන් මරශ දිමූ යුග  අවසන් කළශ කි ලශ. 
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————————— 
*  පුසත්කාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශේන්තුව 

ෙන්ධනශගශර ඇතුශළේ මිනී මරු අ  ගින අපි දන්ශන් නිේද? ටශේ

-ශපශර්දශ දඬුවේ ුවන්නශ ශන්. 2012දී විලිකඩ ෙන්ධනශගශර  

ඇතුශළේ තිස් ගණනක් මින්ණශ. 2017 වසර ශවනක්ල ඒ ගින 

පමක්ෂණ රීුව වුශණ් නිහි.  හ පශලන ආණ්ඩුව ෙල ට ආවශට 

පස්ශසේ තමයි ඒ පමක්ෂණ පටන් ගත්ශත්. අන්න, ටශේ-ශපශර්දශ ඒ 

විරදිකන්වන්ට දඬුවේ ලෙශ ුවන්නශ. ශමොනවශද, ශේ කි න්ශන්? ඒ 

නිසශ අපි පිහිදිලිවම කි නවශ, ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මහත්ම ශශහ 

අසශර්ථකභශව , අසමත්භශව  වහ ගන්න  ශමවිනි ෙයිලශ කි ලශ 

විඩක් නිහි කි ලශ. අද රශට් ශගොවි බිේ ටික විනශ  කරලශ, 

සමස්ත ශගොවි ජනතශව අපහසුතශවට පත් කරලශ තිශෙනවශ. ශේ 

කරන විනශ ශේ ප්රතිලල තමයි අද අපි ශේ විධි ට ුකක්ති විඳින්ශන්, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි.  

මම ශමන්න ශේ කශරණ ත් අහන්න කිමිතියි. ශේ ආණ්ඩුව 

අසශර්ථකයි, අසමත් කි ලශ කි න්ශන් අපිද? අපි ශනොශවයි 

කි න්ශන්. ආණ්ඩු පක්ෂශේ ඉන්න විඩි ෙහුතර ක් තමයි ඒක 

කි න්ශන්. අද ශේ ආණ්ඩුව ආරක්ෂශ කරන්න ඉන්ශන් 

ශදොරු පශලකශ ෝ තුන් හතර ශදශනක් විතරයි.  සමස්ත ආණ්ඩුශේ 

අති ෙහුතර ක් ඉන්ශන් ශේ ආණ්ඩුව පිි ෙඳව කලකිරිලශ; 

කලකිරිලශ ඉන්ශන්. මම දන්නවශ, මූලශසනශේ ඉන්න ඔෙතුමශ 

ඉන්ශනත් කලකිරිලශ කි ලශ, ගන් මන්ත්රීතුමනි.  

 
 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශේ විවශද  මශ පිි ෙඳව ශනොශවයි. 

 
 
ෙුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔේ. ඔෙතුමශ උදශහරණ කට ගත්තශට මට සමශශවන්න.  

අපි දන්නවශ, ෙහුතර ක් ඉන්ශන් ශේ ආණ්ඩුව ගින 

කලකිමශමන් ෙව. හිෙියි ජනශධිපතිතුමශශහ ප්රකශ නශ න් 

ඉදිරිපත් කළ එක ශද ක් ගින මම සතුු  ශවනවශ. එතුමශ කිේවශ, 

උතුර-නි ශඟනහිර ද්රවිඩ ජනතශවශහ අයිතිවශරීකේ ලෙශ දීම 

පිි ෙඳව. උතුර-නි ශඟනහිර ද්රවිඩ ජනතශවශහ ඒ අයිතිවශරීකේ 

ලෙශ ශදනවශ නේ අපි අශප් අත් ශදකම උස්සලශ සහශ ෝග  ලෙශ 

ශදනවශ. අද උතුර-නි ශඟනහිර ජනතශව වි ශල පිරිසක් හිර 

ශගව්ලවල ඉන්නවශ; ෙන්ධනශගශරගත කර රීටිනවශ. යුේධ  

අවසන් ශවලශ දින් අවුන්ුව 12ක් ශවනවශ. කන්ණශකර ඒ අ ට 

නිදහස ලෙශ  ශදන්න. අපි ජශතිවශද  අවුස්සලශ ශේ රට ගිනි 

ති න්න  න්ශන් නිහි. අපි අතින් ඒ අ ට නිදහස ලෙශ ුවන්නශ 

නේ, මම දන්නවශ ශේ රට ජශතිවශදී ගිනි කන්දක් ෙවට පත් ශවන 

ෙව. ඒ නිසශ අතිගන් ජනශධිපතිතුමනි, ඔෙතුමශශහ ප්රකශ නශේ 

තිශෙන විදගත් එකම ශේ තමයි ශේ උතුර-නි ශඟනහිර ජනතශව 

ගින කි න කශරණ . ඔෙතුමශට ුුවවන් නේ ඒ අ ට නිදහස ලෙශ 

ශදන්න කි ලශ මම ශේ අවස්ථශශේදී ඉ්ලලශ රීටිනවශ.  

ස්තුතියි. 
 

 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගන් විජිත ශබ්න්ශගොඩ රශජය අමශතයතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 

10ක කශල ක් තිශෙනවශ. 

[අ.භශ. 5.12] 

 
ෙුණ විජිත ගේුණගෙොඩ මහතා (දහම් පාසල්  පිරිගවන් හා 
ිමක්ෂු අධායාපන රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு விேித மபருதகொட - அறதநறிப் பொடசொமலகள், 

பிொிமவனொக்கள் ைற்றும் பிக்குைொர் கல்வி இரொேொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ ඉතශ විදගත් කශරණ ක් 

සශකච්ඡශවට ෙඳුන් වන ශමොශහොතක්. මම හිතනවශ අපි කවුන්ත් 

ශේ ශවලශශේ අතිගන් ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ 

ඉදිරිපත් කරු ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ගින අවධශන  ශ ොමු කිමම 

විදගත් ශවනවශ කි ලශ. රශජය නශ ක ශ විධි ට එතුමශ උත්සශහ 

කරන්ශන් රශට් ුරවිරී න් ආරක්ෂශ කරශගන, ශේ රශට් 

ආර්ිකක  සංවර්ධන  කරශගන, ජන ජීවිත  ශගොඩනඟලශ, 

ජනතශවශහ ෙලශශපොශරොත්තු ඉෂට් කරන්නයි. ඒ නිසශ තමයි 

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශට ශේ රශට් )9 ලක්ෂ ක ජනතශව 

ජනවරමක් ුවන්ශන්. ඒ ජනතශව ෙලශශපොශරොත්තු වුණු අශප්ක්ෂශ 

ඉෂ්ට කිමම ආරේභ කරේදී, ස්වභශවික වයවසන කට අපට මුහුණ 

ශදන්න රීුව වුණශ. අද ආණ්ඩුවට වඩශ, ශේ ජන සමශජශේ ප්රගති  

ශවනුශවන් ගන්නශ තීන්ුව තීරණ ගින ෙරපතළ විශේචන එ්ලල 

කරන විපක්ෂ , ශේ ෙරපතළ අර්බුද  ගින පවශ විඩි අවධශන ක් 

ශ ොමු ශනොකර, ආණ්ඩුවට මඩ ගි. ම සහ අවලශද නිඟීම ඒ 

ශගෝලලන්ශහ වයශපෘති ක් ෙවට පත් කරශගන තිශෙනවශ. ශේ 

ස්වභශවික වයවසනශේදී ආණ්ඩුවට අව ය වුශණ් පළමුශවන්ම 

ශේ රශට් ජනතශවශහ ජීවිත ආරක්ෂශ කර ගන්නයි. ඒ කශරණ  අපි 

විශ ේෂශ න්ම මතක් කරනවශ. ශදශකෝටි විරීලක්ෂ ක් වන ශේ 

රශට් ජනගහන  ආරක්ෂශ වුශණොත් තමයි රටක් විධි ට අපට 

ඉස්සරහට  න්න ුුවවන් ශවන්ශන්. ඒ නිසශ අශප් අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශ ශේ වසංගත  පශලන  කරන්න කටයුතු කරලශ, 

ජන ජීවිත  සුරක්ෂිත කිමම සඳහශ ශසෞ ය අං වලට ප්රතිපශදන 

ශවන් කරලශ, ඒ රී ලු පහසුකේ ඔවුන්ට ලෙශ ුවන්නශ.  

පසුගි  අවුන්ුව ශදකක කශල . මශව තුළ අපි මිරිලශ ඉපුවශණ් 

නිහි. එතුමශ ජනශධිපතිවරණශ න් පස්ශසේ ක්රමශනුූලලව ශේ රශට් 

ජශතික ආරක්ෂශව තහවුන් කරලශ බිශ න් සිශකන් ශතොරව ජීවත් 

ශවන්න ුුවවන් වටපිටශවක් නිර්මශණ  කරනශකොට 2020 මශර්තු 
මශසශේ මුලින්ම රට වහන්න රීේධ වු ණශ. ඒ   අවුන්ුව ශදකක කශල 

. මශව තුළ වරින්වර රට විහුවශ.  ේ  ේ . මශකිමේ දිේමශ. රට 

හුශදකලශ කළශ. නිශරෝධශ න ඇඳිරි නීති  පිශනේවශ. එශහම 

පනවලශ ශේ ර ශට් ජන සමශජ  ආරක්ෂශ කර ගිනීම තමයි 

එතුමශශහ අශප්ක්ෂශව වුශණ්. ආණ්ඩුශේ අශප්ක්ෂශව වුශණ්ත් ඒක. 

ඒ නිසශ ශසෞ ය අං වලට විශ ේෂ අරමුද්ල ලෙශ ුවන්නශ. අශප් රශට් 

ශකොවිඩ්  නිසශ ඔක්රීජන් නිතිව කිරීම ශලශඩක් මි  ගිශේ නිහි. 

ශරෝහ්ලවල ඉඩකඩ මදි ශවනශකොට අතරමිදි ප්රතිකශර 

මධයස්ථශන සකස් කළශ. අතරමිදි ප්රතිකශර මධයස්ථශන සකස් 

කළශ විතරක් ශනොශවයි, ඒවශට අව ය රී ලු පහසුකේ ලෙශ 

ුවන්නශ. රශට් ආර්ිකක ක්රි ශකශරකේ අඩු ශවනශකොට, ජනතශවශහ 

ආදශ ේ තත්ත්ව  අඩු ශවන ශකොට, නිෂ්පශදන  අඩු ශවන ශකොට 

රටක් විධි ට ඉදිරි ට  න්ශන් ශකොශහොමද කි ලශ ආණ්ඩුව 

ක්ලපනශ කළශ. හිෙියි, ඒ ශවලශශේ ජනතශව අපහසුතශවට පත් 

කරන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කශළේ නිහි. ශේ රශට් නිශරෝධශ න  

වන  ුරවිරී න්ශහ ශගදරටම සහන ම්ලලක් ගිහින් ුවන්නශ. ඒ 

වශශහම, වරින්වර අවස්ථශ කිහිප කදී න්පි ්ල 5,000 දීමනශව අඩු 

ආදශ ේලශභි ජනතශවට ලෙශ ුවන්නශ. ශේ සෑම ශද කින්ම උත්සශහ 

කශළේ ශේ රශට් ජන ජීවිත  ආරක්ෂශ කරශගන ශේ වසංගත 

තත්ත්ව ට මුහුණ ශදන්නයි. ශේ අභිශ ෝග  ඇති වුශණ් අපට 

විතරක් ශනොශවයි. ශලෝකශේ සෑම රටකටම -ධනවත් රටව්ල,  

දියුණු ශවමින් පවතින රටව්ල- ශේ අභිශ ෝග ට මුහුණ ශදන්න 

රීේධ වුණශ. හිෙියි, අපි  එන්නත් මශත්රශ ශදකම දීලශ, ටට අමතරව 

booster මශත්රශවකුත් ශේ රශට් ජනතශවට ලෙශ ශදන්නට අව ය 
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කටයුතු කළශ.   ජනශධිපතිතුමශ ශසෞ ය අං වලට මු්ල තින දීලශ, 

ආරක්ෂක අං  කිඳවලශ ශේ රශට්  සමශජ  දිනුවත් කශළේ 

ජනතශව ශේ මහශ වයසනශ න් ශබ්රශ ගන්නයි. ඒ නිසශ අද අපට 

රටක් හිටි ට සතුු  ශවන්න ුුවවන්කම තිශෙනවශ. අපි ශේ 

තත්ත්ව  පශලන  කරලශ, නව සශමශනයකරණ ට රට 

ශගනි්ලලශ, රජශේ ආ තන විවෘත කරලශ, පශස්ල විවෘත කරලශ, 

ආර්ිකක ක්රි ශකශරකේ   ථශ තත්ත්ව ට පත් කර ගිනීමට ුුවවන් 

මට්ටමට ශේ රට ශගනි්ලලශ තිශෙනවශ.  

ශේ රශට් ප්ර ්න තිශෙනවශ. නිතුව ශනොශවයි. නිදහස ලෙශ 

ගත්දශ ඉඳලශ ශේ රට පශලන  කරු ආණ්ඩුවලට වරින්වර විවිධ 

ආපදශවලට,   විවිධ නිඟිටීේවලට, ත්රස්තවශදි ක්රි ශවලට මුහුණ 

ශදන්න රීේධ වුණශ.  සුනශමි වශශහ වයසනවලට මුහුණ ශදන්න 

රීේධ වුණශ. හිෙියි, ශේ වශශහ ෙරපතළ වයසන කට ඒ කිරීම 

ආණ්ඩුවකට මුහුණ ශදන්න රීේධ වුශණ් නිහි.  

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ  පශර්ලිශේන්තුවට ඇවි්ලලශ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ඉදිරිපත් කශළේ ශේ වසංගත තත්ත්ව ට 

මුහුණ ශදමින් ඉදිරි අවුන්ුව තුනක කශල. මශව තුළ රට ශගොඩනඟන 

විඩ පිි ශවළ ඉදිරිපත් කරන්නයි. එතුමශ එකින් එක කන්ණු 

සඳහන් කළශ. විපක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීතුමන්ලශට නේ ෙරපතළ 

විශේචන තිශෙනවශ. ශකොශහොමත් විපක්ෂ  උත්සශහ කරන්ශන් 

ආණ්ඩුව ශහොඳ විඩක් කළත්,  ේ  ේ අඩු පශඩු රීේධ වුණත් ඒ 

හිම එකකටම එකම විධි ට ෙරපතළ විශේචන ඉදිරිපත් කිමමටයි. 

ඒ අ  නිතර ෙලන්ශන් ආණ්ඩුශේ විඩ පිි ශවළ කඩශකප්ප්ල 

කරලශ, ආණ්ඩුව  න ගමන අවහිර කරලශ  ආණ්ඩුව අප්රසශද ට 

පත් කරන්නයි. ඒ නිසශ තමයි හරිත කෘෂි කර්මශන්ත  ශේ රශට් 

වයශප්ත කරන්නට  නශකොට ශගොවීන් පිු පස රීට ඔවුන් 

උරීගින්නුශේ. අශප් ප්රශේ වල සමහර උේශතෝෂණවල පිු පස 

හිටිශේ කවුද කි ලශ අපි දික්කශ. ඒවශශේ ජනතශ විමුක්ති 

ශපරමුශණ් සශමශජිකශ ෝ හිටි ශ. සජෙශේ සශමශජික ශ ෝ හිටි ශ. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. ඒ අ  මශධය ට ශමොනවශද කි න්න ඕනෑ 

කි ලශ  ශේ අ  කි ලශ ුවන්නශ. ඒ අ  ශෙෝඩ් ලෑලි පවශ හදලශ 

ුවන්නශ. ශගොවීන්ට ප්ර ්න ක් තිශෙනවශ කි ලශ අපි දන්නවශ. ශගොවි 

ජනතශව ජීවත් වන දිස්්රික්කවල ජීවත්වන මන්ත්රීවන් තමයි 

ශමතින විඩි පිරිසක් ඉන්ශන්. ඒ ශගොවි ජනතශවශහ ුවක් අ ශඳෝනශ, 

රීත් තිවු්ල අපි දන්නවශ. හිෙියි, ආණ්ඩුශේ ප්රතිපත්ති ක් විධි ට 

හරිත කෘෂි කර්මශන්ත ට මු්ල තින ශදනශකොට ඒ විඩ පිි ශවශළේ 

අසශර්ථකත්ව ත් අපි දික්කශ.  ඒ නිසශ තමයි අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශ තීන්ුවවක් ගත්ශත් ශපෞේගලික අං  ට රසශ නික 

ශපොශහොර  ශගන්වන්න අවසර ශදන ගමන්, අශනක් පිත්ශතන් 

රජශේ ප්රතිපත්ති ක් විධි ට නිවිරදි දික්මක්  ටශත් හරිත කෘෂි 

කර්මශන්ත  ශගන  න්න.  

ඒ නිසශ ශේ රශට්  ආදශ ම අඩු වූ ෙව අප දන්නවශ. ඒ නිසශ 

අපන න ආදශ ම ෙලශශපොශරොත්තු ශවන මට්ටමට ශගන න්න 

ුුවවන්කමක් අපට ලිබුශණ් නිහි. ඒ වශශහම, විශේශී  

ශ්රමික න් ශේ රටට එවන විශේශී  ශප්රේෂණ අපි ෙලශශපොශරොත්තු 

ශවන මට්ටමට ලිබුශණ් නිහි. ශකොශරෝනශ වසංගත කශලශේ 

ලක්ෂ ශදකක් පමණ ශ්රමික න් පිරිසක් ශේ රටට ආවශ. ඒ අ ට 

නිවත විශේ  රටවලට  න්න කශල ක් ගත වුණශ. විශේ  

ශප්රේෂණවල ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 7.5ක්  අපට 

ශනොලිශෙන විට, පසුගි  අවුන්ුව  ශදක තුළ සංචශරක න්ශහ 

පිමිණීම  අඩශළවීම නිසශත් ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 4.5 

ගණශන් අපට අඩු වුණශ.  හේෙන්ශතොට වරශ  වික්ශක් ීම ටද? 

ඇශමරිකශනු ශඩොලර් බිලි න 1.2කට.  සංචශරක වයශපශරශ න් 

ලිශෙන ඒ ශඩොලර් ප්රමශණ  ලිබුණශ නේ, ඒ වශශහ   1/2ක් අපට 

ගන්න තිබුණශ. වසංගත ක් ශවලශශේ ජීවිත අවදශනමක් 

තිශ නශකොට මිනිස්සු සංචශර  කරන්ශන් නිහි.  මූලශසනශරූඪ 

ගන් මන්ත්රීතුමනි, සංචශරක වයශපශර  ශේ ශවනශකොට  පණ 

ගහශගන, අප රටට එන සංචශරක න් විඩි ශවමින් අශප් ආර්ිකක  

 ක්තිමත් කරන ඒ විඩ පිි ශවළ සක්රි ව ක්රි ශත්මක ශවනවශ.  

අපන න ආදශ ම ප්රවර්ධන  කරන්නට, අපන න 

විවිධශංගීකරණ  කරන්නට අග  එකතු කරලශ, නශවෝත්පශදන 

ඇති කිමශේ  විඩ පිි ශවළක් ශේ ආණ්ඩුවට තිශෙනවශ. ඒ විඩ 

පිි ශවළ පිි ෙඳව තමයි ජනශධිපතිතුමශ ජනතශව දිනුවත් කශළේ. 

රශට් ආදශ ම විඩි කරලශ, විශේ  වත්කේ ක්රමශනුූලලව විඩි 

කරලශ ශේ රශට් ජන ජීවිත  සුරක්ෂිත කිමම තමයි ආණ්ඩුශේ 

ෙලශශපොශරොත්තුව. විපක්ෂශේ ෙලශශපොශරොත්තුවත් ඒක වි  

යුතුයි. අපි කවුන්ත් විශේචන  කිමම ශහොඳයි. හිෙියි ටට වඩශ ශේ 

අවස්ථශශේ රටක් විධි ට ශේ අර්බුද ට මුහුණ ශදන්න රී ලුශදනශ 

ඒක රශශි වන එක විදගත්.  

අධයශපන  ගත්තශම, අධයශපන අසමශනතශව  නිසශ දිස්්රික් 

අතර, පළශත් අතර ෙරපතළ විෂමතශ  තිශෙනවශ. අධයශපනශේ සම 

අවස්ථශ  හිශමෝටම ලිශෙන්ශන් නිහි.  ඒක ශත්න්ේ ගත්ත රශජය 

නශ ක කු විධි ට  ජනශධිපතිතුමශ ශේ රශට් ජශතික පශස්ල දහසක් 

ආරේභ කිමශේ විඩ පිි ශවළ පිි ෙඳව තීන්ුවව ගත්තශ. අපි ඒ විඩ 

පිි ශවළ  පසුගි  7විනි දශ  රී ඹලශන්ඩුශවන් පටන් ගත්තශ. 
අනශගත  දකින්නට ුුවවන්, නශවෝත්පශදන ආර්ිකක කට ශේ රට 

ශගනි න්න ුුවවන්, අනශගත අභිශ ෝගවලට මුහුණ ශදන්න 

ුුවවන් දන්වන් පිරිසක් නිර්මශණ  කිමමට රී ලු පහසුකේ සහිතව 

මශනව සේපත් සහ ශභෞතික සේපත් සේූ.ර්ණ කිමම සඳහශ ඒ 

පශස්ල සංවර්ධන  කිමමට අප ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ. අපි 

ශමොනවශ කිේවත්, දිනට ජශතික පශස්ල තිශෙන්ශන්  7 යි. 

ප්රශශේශී  ශ්ලකේ ශකොට්ේශස 12 ක  කිරීම ජශතික පශසලක් නිහි. 

සෑම ප්රශශේශී  ශ්ලකේ ශකොට්ේශස කටම ජශතික පශස්ල තුන 

ගණශන් ශදන විඩ පිි ශවළක් අපට තිශ නවශ.  අධයශපන ට අත 

ගහලශ, ආර්ිකක ට අත ගහලශ, කෘෂි කර්මශන්ත  දියුණු කරලශ, 

ශසේවශ ආර්ිකක  පණ ගන්වලශ ශේ රශට් ජන ජීවිත  ශගොඩනඟන, 

ජන ජීවිත  සුරක්ෂිත කරන, ජශතික ආරක්ෂශව සහතික කරන 

ආර්ිකක ක් හදන්න අපට තව අවුන්ුව  ක් තිශෙනවශ. ඒ විඩ 

පිි ශවළ තමයි අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ඉදිරිපත් කශළේ. ඒ නිසශ 

ආණ්ඩුවක් විධි ට අපි ස්ිකරවම කි නවශ, විපක්ෂ  ශකොයි විධි ට 

ෙශධශ කළත්, කකුශලන් ඇේදත් අපි  න ගමන කශටවත් 

වළක්වන්නට  ෙිහි කි ලශ. ශේ ප්ර ්නවලට මුහුණ දීලශ, ශේ 

අභිශ ෝග ජ ශගන ඉදිරි අවුන්ුව  ක කශල  තුළ අශප් රශට් 

ආර්ිකක  අපි ෙලශශපොශරොත්තු වන ඉලක්ක ට ශගනි නවශ 

කි න කශරණ ත් ශේ ශවලශශේ රීහිපත් කරමින්, මට අවස්ථශව 

ලෙශ ුවන්නශට  මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමශටත් ස්තුතිවන්ත 

ශවමින් මශහ කථශව අවසන් කරනවශ. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් එස්.එේ. මරික්කශර් මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 14ක 

කශල ක්  තිශෙනවශ. 

 
[අ.භශ. 5.2 ] 
 

ෙුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ජනශධිපතිතුමශශහ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  ඉදිරිපත් කළශට පස්ශසේ ඒ සේෙන්ධව කරන විවශදශේදී 

අද අපට ශපශනනවශ, ආණ්ඩුශේ කඩශ විටීම. අද ආණ්ඩුශේ 

ඇමතිවන් නිහි; මන්ත්රීවන් නිහි. පිට පළශත්වල ඉඳලශ 

පශර්ලිශේන්තුවට ආු පසුශපළ මන්ත්රීවන් කිහිපශදශනක් ඒ අ ට 

කරන්න විඩක් නිති නිසශ ශේ සභශශේ වශඩි ශවලශ ඉන්නවශ. 

ඒශකන්ම ශපශනනවශ, ජනශධිපතිතුමශශහ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  

සේෙන්ධව ආණ්ඩුශේ අ ට තිශෙන කික්කුම සහ වුවමනශව.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  

දකිනශකොට ශවලශවකට හිශතනවශ, ශේක "ශලෝශකට පරකශශසේ 
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පශර්ලිශේන්තුව 

ශගදරට මරගශශත් වශශහ" ද කි ලශ. තව ශවලශවකට හිශතනවශ, 

"ශකොශහේද  න්ශන්, ම්ලශ්ල ශපෝල  වශශහ" කථශවක් කි ලශ. 

තවත් ශවලශවකට හිශතනවශ, ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න , "අනුන්ශහ 

කලිසම තමන්ශහ වශශහ ඇඳශගන පශශර් උජශන්වට  නවශ වශශහ" 

කි ලශ. ශමොකද ශහේතුව?  ශේ ජනශධිපතිවර ශ පත් ශවලශ මශස 

2)ක් ගිහි්ලලශ තිශෙන ශේ ශමොශහොශත් අද සශමශනය ජනතශව 

මුහුණ ශදන එක ප්ර ්න ක් ගිනවත් වශහ වගක් නිහි, ශේ 

ජනශධිපතිවර ශට සහ ආණ්ඩුවට.   

එතුමශශහ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න කථශශේදී ගෑස් ශපෝලිමට විසඳුේ 

ලෙශශදන විධි  කිේශේ නිහි; ශත්ල ශපෝලිමට විසඳුේ ලෙශශදන 

විධි  කිේශේ නිහි; අඬන දන්වන්ට කිරි පිටි ලෙශශදන විධි  

කිේශේ නිහි; රීශමන්ති හිඟ ට විසඳුේ ලෙශශදන විධි  කිේශේ 

නිහි; විුවලි  කපන එකට විසඳුේ ලෙශශදන විධි  කිේශේ නිහි. 

ඒ වශශහම ශේ රශට් ශපෝලිේ යුග  නිති කරලශ ආර්ිකක  ශගොඩ 

දමන්ශන් ශකොශහොමද කි ලශ කිේශේ නිහි. ඒ ශවනුවට වචන 

හරඹ ක් සහ සන්දර්  ක් දමන්න විතරයි, ශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  තුළ උත්සශහ කර තිශෙන්ශන් කි න එක මම 

පිහිදිලිව කි න්න ඕනෑ.  

ශේ ආණ්ඩුශේ ශගොඩශක් අ  කිේවශ, අද අශප් රට ආරී ශශේ 

ෙංශකොශලොත් රශජය ක් ෙවට පත් ශවමින් තිශෙන්ශන් ශකොවිඩ් - 

19 වසංගත  නිසශ කි ලශ. ශේ ශපෝලිේ යුග , ශේ සෑම 

ප්ර ්න කටම මූල  ශකොවිඩ් - 19 කි ලශ කි න්න පටන් ගත්තශ. 

එශහම වුශණ් ශකොවිඩ් - 19 නිසශ නේ, ශලෝකශේ අනික් රටවල 

තත්ත්ව  ශවනස් වුශණ් ශකොශහොමද? ශේ වසංගත තත්ත්ව  මුුව 

ශලෝක ටම ආවශ. එශහම නේ, ශලෝකශේ අශනක් රටවලත් ශත්ල 

නිති ශවන්න ඕනෑ; විුවලි  කපන්න ඕනෑ; කිරි පිටි ශපෝලිේ 

තිශෙන්න ඕනෑ; ගෑස් ශපෝලිේ තිශෙන්න ඕනෑ; රීශමන්ති ශපෝලිේ 

තිශෙන්න ඕනෑ;  ෙඩු මිල අහස උසට ඉහළ  න්න ඕනෑ; තුන්ශේල 

කශු මිනිස්සු ශදශේලක් කන තත්ත්ව ට පත් ශවන්න ඕනෑ; 

ශදශේලක් කශු මිනිසුන්ට ශලවකන්න රීේධ ශවන තත්ත්ව ක් 

ඇති ශවන්න ඕනෑ; කිරි පිටි නිතිව දන්ශවෝ අඬන්න ඕනෑ. එශහම 

ශද ක් ශවන ශකොශහේවත් රටක රීුව ශවලශ නිහි, මූලශසනශරූඪ 

ගන් මන්ත්රීතුමනි. ශේ ආණ්ඩුශේ ඇමතිවන්, පසුශපළ 

මන්ත්රීවන්න්ට පේ! එතුමන්ලශට කරන්න ශද ක් නිහි. ශමොකද, 

එතුමන්ලශ ශේවශ ගින දන්ශන් නිහි. මමත් පසුශපළ 

මන්ත්රීවරශ ක් ශලස හිටු නිසශ දන්නවශ.  එතුමන්ලශ පේ! දින් 

ශමතුමන්ලශශහ කයි යි, උේධච්චකමයි නේ ෙඩු මිල වශශහම 

අහස උසට තිශෙනවශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ රී ලු ප්ර ්නවලට ශහේතුව 

ශකොවිඩ් වසංගත  ශනොශවයි, ුවර්වල ආර්ිකක කළමනශකරණ  

කි ලශ මම පිහිදිලිව කි නවශ. මම ශේ ගින එකින් එක කන්ණු 

දක්වන්නේ, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. ෙල ට ආු ගමන්ම 

ශමතුමන්ලශ ශමොකක්ද කශළේ? රශජය ආදශ මින් රී  ට 25කට 

විඩි ප්රමශණ ක් -න්පි ්ල බිලි න 800ක් පමණ- නිතිකරගත්තශ 

ගජ මිතුරන්ට ෙුව සහන ලෙශ දීලශ. එතිනින් තමයි ශේ කඩශ 

විටීශේ ආරේභ  පටන් ගත්ශත්.  

ටළඟට, අද මතු ශවලශ තිශෙන්ශන් න්පි ශ්ල අර්බුද ට වඩශ 

ශඩොලර් නිති අර්බුද ක්. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේශක් 

ආරේභ  ශමොකක්ද? ඒකත් උේධච්චකම. විශ ේෂඥ න්ට 

ඇහුේකන් ශදන්ශන් නිතිව, ඒ අ ශගන් උපශදස් ගන්ශන් නිතිව 

එක්වරම කශෙනික වගශ සංක්ලප  ශගනශවශ. කශෙනික වගශ 

සංක්ලප  ක්රමශනුූලලව ශගනශවශ නේ, අද ශේ ප්ර ්න මුකුත් ඇති 

වන්ශන් නිහි. එක්වරම කශෙනික වගශව ශගනි්ලලශ රටක් 

ශගොඩදමන්න ුුවවන් නේ, අශනක් දියුණු රශජය න් ඒවශ කරලශ 

තිශෙන්න ඕනෑ ශන්.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අවුන්ේදකට ලංකශවට අව ය 

ශපොශහොර ටික ශගශනන්න  න්ශන් ශඩොලර් මිලි න 400යි. ෙුව 

සහන ලෙශදීශමන් ශඩොලර් නිතිවීම නිසශ තමයි, ශපොශහොර 

ශගනශශේ නිත්ශත්. ඒකට විවිධ ශහේතු ඉදිරිපත් කළශ. ශේ 

ශවනුශවන්, රට ශවනුශවන් කථශ කරු අ ට කිේවශ, "අන්න 

ශපොශහොර සමශගේවලින් ශකොමිස් ගහන කට්ටි , පගශ ගන්න 

කට්ටි " කි ලශ. කෘෂි විදයශඥ න් ශේ ගින කිේවශ. නමුත් ඒ 

කවුන්වත් කි ු ශද ක් ඇහුශේ නිහි. එක ුේගලශ ක් කි ු 

ශේට සමස්ත කිබිනට් මණ්ඩල ටම ඇහුේකන් ශදන්න රීේධ 

වුණශ. ශඩොලර් මිලි න 400ක් වි දේ කරලශ ශපොශහොර ටික 

ශගනි්ලලශ තිබුණශ නේ, අද වී වගශව, ශත්, රෙර්, ශපෝල, ෙඩ 

ඉරිුණ, සුුව අපන න ශභෝග  ආදී රී ලු වගශවන් ටික කරගන්න 

තිබුණශ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මහ ෙිංකු වශර්තශ අනුව 

සශමශනයශ න් අශප් අවුන්ේදක කෘෂි අපන න ආදශ ම ශඩොලර් 

මිලි න 2,400යි. ඒ ශඩොලර් මිලි න 2,400 පසුගි  අවුන්ේශේ 

අපිට ගන්න ෙිරි වුශණ් අකශර් ක්ෂම මූලය කළමනශකරණ යි, 

විශ ේෂඥ න්ට ඇහුේකන් ශනොදීශේ උේධච්ච තකතීන් තීරණ ත් 

නිසශයි. ඒ නිසශයි ශේ රී ලු ශේව්ල ආරේභ වුශණ්. ඒ ශඩොලර් 

මිලි න 2,400ක මුදල ලිබුණශ නේ, ඒශකන් ශකොටසක් ශෙශහත් 

ශගශනන්න; තව ශකොටසක් ශත්ල ශගශනන්න; තවත් ශකොටසක් 

කිරි පිටි ශගශනන්න; ටළඟට අනික් මුද්ල  රීශමන්ති ශගශනන්න, 

අතයව ය ආහශර ද්රවය ආන න  කරන්න ශ ොදවන්න තිබුණශ. අද 

ඒවශට ස්ලලි නිහි.  

ටළඟට, විශේ  ශ්රමික න්ශහ ආදශ ම අඩු වීම ගිනත් මම 

කි න්න ඕනෑ. ඔවුන් ලංකශවට ආවශ ලු. ඒ ආු අ  ලක්ෂ ශදකක් 

ආපහු ගිහි්ලලශ තිශෙන්ශන්. 2020 ශනොවිේෙර් සහ ශදසිේෙර් 

මශසවල වශර්තශ අනුව, ශකොවිඩ් - 19 කශලශේ මසකට අපිට ඒ 

අ ශගන් ලිබුණු ආදශ ම දළ ව ශ න් ශඩොලර් මිලි න හ රී  

ගණනක්. ඒක හශරරී  ගණනකින් අඩු ශවලශ තිශෙනවශ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, තමන්ශහ අතින් වි දේ කරලශ 

ටිකට් එක අරශගන,  ජනශධිපතිතුමශශහ photos පවශ අරශගන ශේ 

ජනශධිපතිතුමශයි, ශේ ආණ්ඩුයි ෙල ට පත් කරන්න ඒ අ ම තමයි 

ශේ රටට ආශේ. ඒ අ  තමයි ශමතුන්ලශ ගින වි ්වශස  ති ලශ 

ශේ ආණ්ඩුව ශගනශශේ. එශහේ අ ම තමයි ශේ ආණ්ඩුවයි, 

ආණ්ඩුශේ අකශර් ක්ෂම මූලය කළමනශකරණ යි ගින සික නිසශ 

දින් ස්ලලි එවන්ශන් නිත්ශත්. අද න්පි ල ෙශලන් අ්ලලශශගන 

ඉන්ශන් නිතිව සශමශනය market එශක් තිබ්ෙශ නේ, ඒ අ  භ  

නිතිව ස්ලලි එවනවශ.  

පිටතින් ශඩොලර් එකකට න්පි ්ල 240ක් ගන්න ුුවවන්කම 

තිශෙේදී ශමශහන් න්පි ්ල 20 ක් ශදනවශ කිේවශට කවුද ස්ලලි 

එවන්ශන්? කෘ්රිමව ශඩොලර  අ්ලලශශගන හිටි ශම හරි  නවශද? 

න්පි ්ල 10ක වශරී ක් ුවන්නශ කි ලශ කවුන්වත් ස්ලලි එවන්ශන් 

නිහි. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි,  ශේ තිශෙන්ශන් ශඩොලර් 

අර්බුද ක්. ශේ අර්බුද ට මූලිකවම වග කිවයුත්ශත් හිටු 

ජනශධිපති මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශයි කි න එක අපි පිහිදිලිව 

කි න්න ඕනෑ. 2014ට ශපර මහශ ශලොකුවට උේධච්චකමින්, 

උජශන් විධි ට  හේෙන්ශතොට වරශ ක් හිුවවශ; ඒකට නිේ ආශේ 

නිහි.  ටළඟට මත්තල ගුවන් ශතොු ශපොළක් හිුවවශ; ඒකට ගුවන් 

 ශනශ ආශේ නිහි. ටළඟට  ත පහකවත් ආදශ මක් නිති ශනලුේ 

කුලුනක් හිුවවශ. ටළඟට සූරි විව රීඩශංගණ  හිුවවශ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ ඔක්ශකොම ශඩොලර්වලින් ණ  

අරශගනයි  කශළේ.  අලුත් ජීවිත ක් පටන් ගන්න මනමශල ශජෝඩුව 

ණ  ශවලශ මුණ්ල කශලශ, අන්තිමට මුුව ගමටම ණ ශවලශ 

ඉන්නවශ වශශහ විඩක් තමයි ශේ ශවලශ තිශෙන්ශන්. ඒ ණ  

අරශගන හදු ආදශ ේ එන්ශන් නිති කිරීම ශේකින් අපට අද 

වශරී ක් ශවලශ නිහි. ඒ ණ  වශරික ශගවන්න රීුව වුණු නිසශ 

තමයි අද අශප් රශට් ශඩොලර් සංිතත නිතිශවලශ තිශෙන්ශන්. 

පසුගි  රජ  ඔෙතුමන්ලශට රට භශරශදනශකොට මහ ෙිංකු 
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සංිතත  ශඩොලර් මිලි න 7,200ක්, 7,800ක් වශශහ ප්රමශණ ක 

තිබුණශ.  ඔෙතුමන්ලශශහ කයි  ශකොච්චර ද කි නවශ නේ, අද 

ශවනශකොට ඉතිහශසශේ පළමු වතශවට ශඩොලර් මිලි න 1,000ට 

වඩශ අශප් සංිතත අඩුශවලශ තිශෙනවශ. මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි, පළමුශවනි වතශවට රත්රන් විකුණලශ ජීවත් වන 

තත්ත්ව ට අද අශප් රට පත්ශවලශ තිශෙනවශ. සශමශනයශ න් 

ඉතශම අහිංසක, ුවප්පත් මිනිස්සු තමයි රන් භශණ්ඩ උකස් තෙශ 

ජීවත් වන්ශන්. අද අශප් රට ඒ තත්ත්ව ට, ෙංශකොශලොත් 

රශජය ක් ෙවට පත් කළශ මදිවට තව කයි ත් ගහනවශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අද ශේ ගන් සභශව ශදස 

ෙිලුවශම ශපශනනවශ ශේ ආණ්ඩුශේ මන්ත්රීවන් එකරී පණස් 

ගණනින් රශජපක්ෂ පවුශ්ල අ  හිර තව තුන්ශදනශයි සතුු  කි ලශ. 

අශප් මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශහ ඇමතිතුමශ, ශරෝහිත 

අශබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමශ, ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්ුව ඇමතිතුමශ 

විතරයි සතුු .  මම ඒවශට ශහේතු කි න්න  න්ශන් නිහි. ඒවශ 

ශසො ශ ගන්න. පසුශපළ මන්ත්රීවන්න් කථශ ශනොකළශට ඒවශට 

ශහේතු එතුමන්ලශ දන්නවශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ටශේ කිේවශ ශේ පසුගි  

රජ ව්ල ගත්ත ණ   කි ලශ. මහින්ද රශජපක්ෂ මිතිතුමශශහ 

ආණ්ඩුව කශලශේ ණ  අරශගන හදු ආදශ ේ නිති ශේව්ල 

ශගොඩක් තිබුණශ. පසුගි  ආණ්ඩුව කශලශේ ණ  අරශගන 

ශනොශ ක් ශේව්ල හිුවවශ. ඒ හදු ශේව්ල ටිකක් කි න්නේ. 

නිත්නේ දන්ශන් නිහි ශන්. මශතර-හේෙන්ශතොට අධිශේගී 

මශර්ග , මශතර-ශෙලිඅත්ත ුවේරි  මශර්ග , නව කිලණි පශලශේ 

රීට කුලුනු මතින්  න පශර, මහනුවර අධිශේගී මශර්ගශේ ශදවන 

ශකොටස කි න වයශපෘති ණ  අරශගන තමයි කශළේ. ශේ ආණ්ඩුව  

ශේ වනශකොට ට්රිලි න  කට වඩශ -බිලි න  ,000කට වඩශ- ණ  

අරශගන තිශෙනවශ. හිෙියි, කරු මුණලක් නිහි. එතුමන්ලශ කළ 

ශද ක් කි න්න ෙිහි, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. ඒකයි මම 

කිේශේ, අනුන්ශහ කලිසම තමන්ශහ වශශහ ඇඳශගන අශහට 

 නවශ කි ලශ. ශමතුමන්ලශ කිලණි පශලශේ රීට කුලුනු මතින් 

 න  අධිශේගී මශර්ග  විවෘත කළශ. ඒක පටන් ගත්ශත් කවුද? 

2018දී අශප් ආණ්ඩුව කශලශේ ඒක පටන් ගත්ශත්. මධයම 

අධිශේගී මශර්ගශේ කිශලෝට ටර 4යි ශේ ආණ්ඩුශවන් හිුවශේ. 

තමන්ශහ වශශහ ගිහි්ලලශ ඒක විවෘත ශකන්වශ. ටළඟට, මන්නශරම 

සුළං විුවලි ෙලශගශර  ශනදර්ලන්ත ආධශරවලින් පසුගි  රජ  

විරීන් ආරේභ කශළේ. තමන්ශහ වශශහ ගිහි්ලලශ ඒකත් පටන් 

ගත්තශ. ටළඟට, මම තව කශරණ ක් කි න්නේ. ගංවතුර පශලන  

කරන්න මිලි න 4,000ක්  වි දේ කරලශ මශහ ආසනශේ 

ශපොේපශගශර )ක් හදලශ තිශෙනවශ. ඕකත් ශහට අනිේදශ ඇවි්ලලශ 

තමන්ශහ වශශහ විවෘත කරයි. අපි කුශේට් රශජයශේ ආධශර 

අරශගන ඔන්ශගොඩවත්ශත් රීට අවිස්සශශේ්ලල දක්වශ පශර හදන්න 

පටන් ගත්තශ. තවම ශමතුමන්ලශට ඒ විඩ අවසන් කර ගන්නත් 

ෙිරිශවලශ තිශෙනවශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අද ජීවන ෙරින් මිරිකිලශ රීටින 

මිනිසුන් රශට් රශජය නශ ක ශ ඇවි්ලලශ කථශ කරනශකොට 

ෙලශශපොශරොත්තු ශවන්ශන් අපට කන්න ටිකක් හේෙශවන්ශන් 

ශකොශහොමද, ෙඩු මිල අඩු ශවන්ශන් ශකොශහොමද, දන්වශට කිරි පිටි 

ටික හේෙ ශවන්ශන් ශකොශහොමද, කුවවශර් ඉන්ශන් නිතිව විුවලි  

ලිශෙන්ශන් ශකොශහොමද, ත්රී වීලර් එක වශශහම ශමෝටර් 

සයිකල ට ගහන්න ශත්ල හේෙශවන්ශන් ශකොශහොමද කි ලශ. ඒ 

කිරී ශද කට උත්තර ක් නිහි. හිෙියි, ට්රිලි න 1. ක් -බිලි න 

1, 00ක්- ස්ලලි අච්චු ගහලශ රශට් උේධමන  විතරක් විඩි කළශ. 

ඒ උේධමන  නිසශ තමයි අද ශේ විධි ට ෙඩු මිල විඩි ශවලශ 

තිශෙන්ශන්. දින් මහ ෙිංකු අධිපතිවර ශ  කයි  ගහනවශ අපිට 

එච්චර හේෙ වුණශ, ශමච්චර හේෙ වුණශ කි ලශ. එච්චර හේෙ වුණශ 

නේ, හේෙ වුණු ඒවශ පශවිච්ිත කරන්නශකෝ. එශහම පශවිච්ිත කළශ 

නේ ශමච්චර ෙඩු මිල ඉහළ  න්න විධි ක් නිහි ශන්.  

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔෙතුමශට තවත් විනශඩි ශදකක කශල ක් තිශෙනවශ. 

 
ෙුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මම විනශඩි නව යි කථශ කර තිශෙන්ශන්, මූලශසනශරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි. මට තව විනශඩි 5ක් තිශෙනවශ.  

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කන්ණශකර කශල ට ගන් කරන්න. ඔෙතුමශට විනශඩි 14ක් 

ලෙශ දී තිශෙනවශ. ඒශකන් තව විනශඩි ශදකයි තිශෙන්ශන්. 

 
ෙුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ටළඟට විශේ  ආශ ෝජන 

ශගශනන්න කථශ කළශ. කුව ස්ලලි අච්චු ගහන ඒවශ නීතිගත 

කළශම ශමොන ආශ ෝජක ශද එන්ශන්? පශර්ලිශේන්තුශේ තුශනන් 

ශදකක ෙල ක් තිබුණශ කි ලශ, ස්ථශවර රජ ක් තිබුණශ කි ලශ 

ස්ථශවර රශජය ක් නිර්මශණ  වන්ශන් නිහි. ස්ථශවර රශජය ක් 

නිර්මශණ  ශවන්න ප්රජශතන්ත්රවශද  ස්ථශපිත ශවන්න ඕනෑ; මශනව 

හිමිකේවලට ගන් කරන්න ඕනෑ; මශධය නිදහස ලෙශ ශදන්න ඕනෑ.  
දින් ශමොකුත්ම කරන්න ෙිරි නේ, අද ශේ ශගෝලලන්ට 

තිශෙන්ශන් ණ  ගත්තු තින්වලට ගිහි්ලලශ "අපට ශගවශ ගන්න 

ෙිහි, ශමන්න ශේ ප්ර ්න තිශෙනවශ, තව අවුන්ේදකින් ශමච්චර 

ආදශ මක් එනවශ, එතශකොට අපි ශගවන්නේ, ශමන්න ශේ විධි ට 

reschedule කරලශ ශදන්න"  කි න්නයි. නමුත් එශහම කි න්ශන් 

නිහි. හිෙියි, ශේ විශේචන වශශහම මම ජනශධිපතිතුමශශහ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ එකම එක ශහොඳ ශද ක් දික්කශ. 

කුහකකමින් ඔබ්ෙට ගිහි්ලලශ මම ඒක කි න්න ඕනෑ. රශජය 

ශනොවන වි ්වවිදයශල ආරේභ කිමම පිි ෙඳව එතුමශ ගත්ත 

තීරණ  අපි අග  කරනවශ. මම ශපෞේගලිකව ඒකට සහශ ෝග  

ලෙශ ශදනවශ කි න එකත් පිහිදිලිව කි න්න ඕනෑ. ශමොකද, 

එමඟින් විශේ  ට  න මුද්ල නවත්වශ ගන්න ුුවවන්. ඒ වශශහම 

වි ්වවිදයශලවලට ඇතුළත් වන රීසුන් ප්රමශණ  විඩි කරන්නත් 

ුුවවන්.   අපට ආදශ මක් ලෙශ ගන්නත් ුුවවන්.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි,  මම තව එක් කශරණ ක් 

කි න්න ඕනෑ. අද සංචශරක කර්මශන්තශේ ආදශ ම ශඩොලර් 

බිලි න පහක් දක්වශ විඩි කරන්න  කථශ කරනවශ. Immigration 

and Emigration Department එක digitize කර ගන්න ෙිරි 

ආණ්ඩුව, ශතොරතුන් තශක්ෂණ  ගින කථශ කරනවශ. 

සංචශරකශ ක් ලංකශවට ආවශම වීසශ එක extend කරගන්න ඕනෑ 

වුණශම ඔහුශහ trip එක මිදදී නතර කරලශ, ෙත්තරමු්ලලට 

ඇවි්ලලශ Immigration and Emigration Department එශක් 

ශපෝලිශේ ඉඳලශ තව න්පි ්ල 2 ,000ක් ශගවන්න ඕනෑ. එශහම 

ශවනශකොට එයිද සංචශරකශ ෝ? ඒ ශගෝලශලෝ ගිහි්ලලශ ෙණින 

එක ශන්, කරන්ශන්.  

චම්ල රශජපක්ෂ ඇමතිතුමශ ශේ ගන් සභශශේ ඉන්න ශවලශශේ 

මම ශේ කශරණ ත් කි න්න ඕනෑ. තමුන්නශන්ශසේලශශහ ආණ්ඩුව 

ුවමින්ද රී්ලවශ නිදහස් කළශ. තව ශගොඩශක් අ  නිදහස් කළශ. 

ශහොරකේ ශනොකරු, කුඩු විකුණු නිති, මිනී මරු නිති, හිෙියි 

ඇත්ත ශහි  කරු රන්ජන් රශමනශ ක හිටු මන්ත්රීතුමශ රීරගත 

ශවලශ දින් අවුන්ේදකට විඩියි.  රන්ජන් රශමනශ ක මිතිතුමශශහ 

කටින් ශවච්ච විරැේදට තමුන්නශන්ශසේලශ දඬුවමක් ලෙශ ුවන්නශ. 
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පශර්ලිශේන්තුව 

එතුමශ අවුන්ුව 4කට හිරශගට ගි ශ. තමුන්නශන්ශසේලශශහ රජ  

ඔච්චර සශධශරණ නේ, එතුමශට ෙ  නිත්නේ, එතුමශශහ කටට ෙ  

නිත්නේ, එතුමශ කි න ඇත්තට ෙ  නිත්නේ එළිශඹන 

ශපෙරවශරි 4 විනිදශ -නිදහස් දිනශේ- එතුමශට සමශව ශදන්න කි ශ 

ඉ්ලලශ රීටිමින් මශහ කථශව අවසන් කරනවශ.  

 ස්තුතියි. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් වීරසුමන වීරරීංහ මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි 9ක 

කශල ක් තිශෙනවශ. 

 
 

[අ.භශ. 5. )] 

 

ෙුණ වීරසුමන වීරසිහහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි.  

මෑත ඉතිහශසශේ දිවින්තම ආර්ිකක අර්බුද ට මුහුණ දීලශ 

ශගවුණු අවුන්ුව ශදකක කශලශ න් පසුව -ශලෝක ම වසශ දමලශ 

තිබුණු කශල පරිච්ශේද කින් පසුව- 2022ටත් අපිට මුහුණ ශදන්න 

ශවන්ශන් අභිශ ෝග රශශි ක් මිේශේ.  2022 වසශර්  ශේ ආරේභක 

ශමොශහොශත් අශප් ප්රශර්ථන  ශවන්ශන්, ඒ අභිශ ෝග  ජ ්හණ  

කරන්න,  ක්තිමත් ගමන් මඟක  න්න කශටත්  ක්ති  ලිශබ්වශ 

කි ශයි.  

ටශේ දවශසේ, අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ නව විනි 

පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවිනි සිරීවශර  විවෘත කරමින් එතුමශශහ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ඉදිරිපත් කළශ. "ප්රතිපත්ති ප්රකශ න ක්" 

කි න්ශන්, කිරිපිටි ශපෝලිේ අඩු කරන එක ගින කි න එකක් 

ශනොශවයි, ගන් මරික්කශර් මන්ත්රීතුමනි. "ප්රතිපත්ති ප්රකශ න ක්" 

කි න්ශන්, ගෑස් ශපෝලිේ අඩු කරන්න කි ශ ශදන එකක් ශනොශවයි. 

"ප්රතිපත්ති ප්රකශ න ක්" කි න්ශන් ජනශධිපතිවර ශ ශහෝ රජ  

ඉදිරිපත් කරන, ඉදිරි වසරකට ශහෝ ඉදිරි කශල කට අදශළ 

ප්රතිපත්තිම  ක්රි ශමශර්ග  පිි ෙඳ ලි වි්ලලක්. එශහම නිතිව, 

ශපෝලිේ නිති කරන ආකශර  කි ශ ශදන සරල කශරණශවක් 

ශනොශවයි එහි තිශෙන්ශන්. එම නිසශ ශජයෂ්ේ මන්ත්රීවරශ ක් වන 

ඔෙතුමශ ඒ ආකශරශ න් කන්ණු දික්වීම හශ ශකොවිඩ් අර්බුද  තුළ 

ශලෝක  ම ශවළශ ගත් දිවින්ත ආර්ිකක අර්බුද  ශනොදිීමම මශ 

දකින්ශන්, විපක්ෂශේ සශේප්රදශයික ශේ පශලන භූමිකශව 

නිශ ෝජන  කිමශේ පශපශේ ප්රතිලල ක් හිටි ටයි.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, එතුමශ සඳහන් කරන 

ආකශර ට ශේ අර්බුද , ශේ ප්ර න් තිශෙන්ශන් ලංකශශේ විතරයි.  

අශනකුත් රටව්ල රී ්ලල සර්ව සේූ.ර්ණ, සුඛිත, මුදිත රටව්ල. 

එතුමන්ලශ ශේව භශෂිතශ න් සලකන ඇශමරිකශ එක්සත් ජනපද  

අද ශලෝකශේ ෙලවත්ම ආර්ිකක අර්බුද  තිශෙන රටක් ෙවට පත් 

ශවලශ තිශෙනවශ. ඇශමරිකශ එක්සත් ජනපදශේ මිලි න 14ක් 

ජනතශව අද නිවශස රහිත මිනිසුන් - homeless people - ෙවට පත් 

ශවලශ.  අශප් භශෂශශවන් කි නවශ නේ, හිඟන්ශනෝ ෙවට පත් 

ශවලශ. ඇශමරිකශ එක්සත් ජනපදශේ මිලි න 4කට විඩි 

ප්රමශණ ක් රක්ෂශවලින් එි  ට දමශ තිශෙනවශ. අශනකුත් රී ලු 

රටව්ල  ශේ කථශ කරන ශමොශහොශත්ත් ශකොවිඩ් වසංගතශේ 

තුන්විනි රැ්ලලත් එක්ක ෙරපතළ අර්බුද කට මුහුණ දීලශ 

තිශෙනවශ.  එවිනි දිවින්ත ආර්ිකක අර්බුද ක් ශලෝකශේම 

තිශෙන ශවලශවකයි අශප් රට ශේ ගමන් ම  ශේ  න්ශන්.  

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ශමම ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ඉදිරිපත් 

කශළේ, එතුමශ ජනශධිපති ධුර ට පත් ශවන්න ඉදිරිපත් කරු 

"ශසෞභශගයශේ දික්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකශ ශේ දිගුවක් විධි ටයි. 

"ශසෞභශගයශේ දික්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකශ   ඉදිරිපත් කශළේ 2019 

ජනශධිපතිවරණ  ශවලශශේදී. මශ ශපෞේගලික වි ්වශස කරනවශ, 

එදශ තිබුණු වශස්තවික තත්ත්ව න් ශනොශවයි අද නිර්මශණ  ශවලශ 

තිශෙන්ශන් කි ලශ. එම නිසශ  "ශසෞභශගයශේ දික්ම"  ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ  ට අතුන් ලි වි්ලලක්, අතුන් කි වීමක් අව ය 

ශමොශහොතකයි ප්රතිපත්ති සේපශදක න් විධි ට අපි ශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  පිි ෙඳ විවශද  ඉදිරි ට ශගන  ශ යුත්ශත්. ඒ වශශහම 

21විනි රී වශසේ  තුන්විනි ද ක ට අපි පශ නඟමින් රීටින්ශන්, 

ශේ ෙරපතළ අර්බුද  රී ්ලල කර පින්නශශගනයි.   

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශමොකක්ද ශේ අර්බුද ට 

ශහේතුව? ශමතින කථශ ශවනවශ ශේ රී ්ලල "ශකොවිඩ් අර්බුද " 

නිසශ ඇති වූවක් කි ලශ. නමුත්, මශ කිරී ශලසකින් වි ්වශස 

කරන්ශන් නිහි, ශේ සමස්ත අර්බුද ට එකම ශහේතුව ශකොවිඩ් 

අර්බුද යි කි ලශ. ශේ වන විට ශලෝක  ුරශ ්රිත්ව අර්බුද ක් 

ක්රි ශත්මක ශවනවශ. එක පිත්තකින් ශගෝලී  ආර්ිකක අර්බුද ක් 

ක්රි ශත්මක ශවනවශ. අශනක් පිත්ශතන්  ශේශී  ආර්ිකක 

අර්බුද කට අශප් රට මුහුණ ශදනවශ. ශම  අවුන්ුව 44ක කඩශ 

විටීශේ ප්රතිලල ක්. අශනක් පිත්ශතන් ඒ ශදශකහිම දිගුවක් 

විධි ට ක්රි ශත්මක වන ශේ ශකොවිඩ් අර්බුද  තිශෙනවශ.  ඒ නිසශ 

ශේ ශකොවිඩ්-19 අර්බුද  පශලන  කරන්න අපි  ේ  ේ ක්රි ශමශර්ග 

ගත්තශ. ශලෝකශේ අනික් රටවලට ආදර් වත් ශලස ඒවශ ඉතශම 

සශර්ථකව ක්රි ශත්මක වුණශ. ඉලක්කගත ජනතශවශගන් රී  ට 

85ක් එන්නත්කරණ ට ලක් වුණශ. ජනශධිපතිතුමශශහ කථශශේ 

පළමු පරි ච්ශේද ගණනශවක් ශවන් කශළේ, ඒ ශවනුශවන් වුණු 

ශමශහවර සේෙන්ධව කි න්නයි. ශකොවිඩ්-19 අර්බුද  පශලන  

කරන්න ආරක්ෂක අං  හශ ශසෞ ය අං  කළ කිප කිමම 

සේෙන්ධව නිවතත් ඔවුන්ට අශප් ශගෞරව ත්, ස්තුති ත් ශේ 

ශමොශහොශත්දී පිරිනමන්න ඕනෑ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, හිෙියි ශේ ශමොශහොශත් 

ප්ර ්න ක් තිශෙනවශ. උත්ශප්රේරක එන්නත -බූස්ටර් එන්නත- 

පිි ෙඳව ශේ ශමොශහොශත් සමශජශේ  ේ භීතිකශවක් 

නිර්මශණ ශවලශ තිශෙනවශ. රී  ට 85ක් එන්නත්කරණ  සඳහශ 

මිදිහත් වුණශට, එන්නත් ලෙශගත් ඉලක්කගත ජනගහනශ න් 

රී  ට  0ක් ශහෝ රී  ට  5ක් තමයි උත්ශප්රේරක එන්නත -බූස්ටර් 

එන්නත- ලෙශශගන තිශෙන්ශන්. ඒ නිසශ ශසෞ ය අමශතයශං ශේ 

විතරක් ශනොශවයි, සමස්ත රජශේ ප්රධශන අභිශ ෝග ක් ෙවට පත් 

ශවනවශ, ජනතශව බූස්ටර් එන්නත සඳහශ ශ ොමු කර ගිනීම.                 

එ , ප්රතිපත්ති සේපශදක න් විධි ට පශර්ලිශේන්තුශේ අප 

225ශදනශශහත් වග ීමමක් ෙවට පත් ශවනවශ. ජනතශව ශේ සඳහශ 

ශ ොමු කශළේ නිති වුශණොත්, ශේ කථශ කරන ශමො ශහොශත්දී 

ඇශමරිකශ එක්සත් ජනපද , එක්සත් රශජධශනි  හශ යුශරෝප  

විනි රටව්ල ශවළශගත් ෙරපතළ අර්බුදශේ ශකොටසක් ෙවට අප 

රටත් පත් ශවන්න ුුවවන්. ශමොකද, අද අශප් සංචරණ . මශ 

ලිහි්ලශවලශ තිශෙනවශ. අද රට  ථශ තත්ත්ව ට පත්ශවලශ 

තිශෙනවශ. රශට් හිම ක්ශෂේත්ර ක්ම විවෘතශවලශ තිශෙනවශ. 

මිනිසුන්ටත් දින් ශකොවිඩ් - 19 වසංගත  අමතකශවලශ 

තිශෙනවශ. ඒ නිසශ ශේ ශමොශහොශත්දී අශප් ප්රධශන අභිශ ෝග ක් 

ෙවට පත් ශවනවශ, රශට් ජනතශව campaign එකක් විධි ට 

උත්ශප්රේරක එන්නත -බූස්ටර් එන්නත- සඳහශ ශපළගිස්වීම. එශහම 

වුශණොත්, තව මශස හ ක්, හතක් ශේ රට  ථශ තත්ත්වශ න් 

පවත්වශශගන  න්න ුුවවන්කම ලිශබ්වි. ශගෝලී  ආර්ිකක 

අර්බුද  ගිනත් අපි  අවස්ථශ ගණනශවකදී කථශ කළශ. මට ලිබී 

තිශෙන ශකටි කශල  තුළ ඒ පිි ෙඳව දිගින්-දිගටම කථශ කරන්න 

මශ උත්සශහ කරන්ශන් නිහි. ශලෝකශේම ෙරපතළ ආර්ිකක 

අර්බුද ක් තිශෙනවශ.  
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ටළඟට කථශ කළශ, ශේශී  ආර්ිකක අර්බුද  පිි ෙඳව. ශේ 

අර්බුද  දවසකින්, ශදකකින් ඇති වුණු ශද ක් ශනොශවයි.  ගන් 

නලින් ෙණ්ඩශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශ සඳහන් කළශ, ශේ ශමොශහොත 

වන විට ශලෝකශේ රටව්ල ගණනශවක් ඉදිරි ට ගිහි්ලලශ 

තිශෙනවශ , අපි පස්සට ගිහි්ලලශ තිශෙනවශ  කි ලශ. හිෙියි, අපි 

පස්සට  න්න පටන් ගත්ශත් මෑත ඉතිහශසශේ ඉඳලශයි. පසුගි  

2015 ඉඳලශ අශප් රශට් ආර්ිකකශේ ෙරපතළ කඩශ විටීමක් ඇති 

වුණශ. ඒ ගමන් ම  ශේ ඉදිරි ට  නශකොටයි ෙරපතළ ආර්ිකක 

අර්බුද කට අපට මුහුණ ශදන්න රීේධශවලශ තිශෙන්ශන්. 

අශප් රශට් ආර්ිකක උපක්රම ක් විධි ට විවෘත ආර්ිකක ත් 

එක්ක  න ගමන් මඟ පිි ෙඳව නිවත කි වීමක් ශවන්න ඕනෑ 

අවස්ථශවක් තමයි, ශේ අවස්ථශව. ශේ ශමොශහොශත්දී ආර්ිකක 

විශ ේෂඥ න්ශහ ශසේවශවක් අපට අව යයි; සිෙෑ ආර්ිකක 

වි ශ ේෂඥ න්ශහ මිදිහත් වීම අව යයි. සිෙෑ ආර්ිකක 

විශ ේෂඥයින් ඉන්නවශද කි න ප්ර ්න ක් තිශෙනවශ. ශමශතක් 

කශල ක් ආර්ිකක  ශවළශශගන හිටු  බූව්ලලන්ශගන් එක 

බූව්ලශලක් නිදහස්ශවලශ ගි ශ. ඒ සේෙන්ධව අශප් ස්තුති  ුද 

කරනවශ. ආර්ිකක කළමනශකරණ  සේෙන්ධශ න්  ේ 

මිදිහත්වීමක් ශවන්න ඕනෑ ශවලශවක් තමයි ශේ අවස්ථශව. 

ආර්ිකක මිදිහත්වීම ශවනුශවන් ශහොඳ ආර්ිකක විශ ේෂඥ න්ශහ 

කි වීමක් ශේ ශමොශහොශත් රීේධ ශවනවශ නේ, ශේ අර්බුද ට 

විසඳුේ ලෙශ ගන්න ුුවවන්කම ලිශෙයි කි ලශ අපි වි ව්ශස 

කරනවශ.  

ජනශධිපතිතුමශශහ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ඉදිරිපත් කරමින් කළ 

කථශශේ ප්රධශන කශරණශ ගණනශවක් සඳහන් වුණශ. මට ලිබී 

තිශෙන්ශන් . මිත කශල ක් නිසශ ඒවශ එකින් එක සඳහන් කරන්න 

ෙලශශපොශරොත්තු වන්ශන් නිහි. එතුමශ සඳහන් කළශ, එතුමශ 

ශපොශරොන්ුව වුණු ජනතශවශදී නව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශව සඳහශ වන 

ප්රශේ   ශේගවත් කරනවශ කි ලශ. ශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ 

ප්රතිසංස්කරණ  ගින, 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශව ගින අපි 

අවස්ථශ ගණනශවකදී කථශ කළශ. අවශසනශවක මහත! 1994 

ඉඳලශම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ ප්රතිසංස්කරණ ට රීේධ වුශණ් 

ෙශලගිරි ශදෝෂ  වශශහ ශද ක් තමයි. ඒ  ශදෝෂ  දිගින් දිගටම රීුව 

වුශණොත්, ජනතශවට ගිළශපන, ජනතශවශදී ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශ 

ප්රතිසංස්කරණ ට  න්න අපට ුුවවන්කම ශනොලිබුශණොත් නි ත 

ව ශ න්ම ටළඟ රශජය පශලන ත් අසමත් රශජය පශලන ක්, ටළඟ 

ආණ්ඩුවත් අසමත් ආණ්ඩුවක් ෙවට පත්ශවනවශ. නි ත 

ව ශ න්ම ශේ රට ඉදිරි ට  න්න නේ, ශේ ශමොශහොශත් අශප් 

ගමන් මඟට තිශෙන නි ්ිතත ෙශධශවක් ෙවට පත් වුණු ශේ 

කශරණශව ගින අවධශන  ශ ොමු කර, ඒ අව ය ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථශ ප්රතිසංස්කරණ  සඳහශ මිදිහත් ශවන්න ඕනෑ.  

ටළඟට ජනශධිපතිතුමශ හරිත කෘෂිකර්ම  ගින සඳහන් කළශ. 

එතුමශ ඒ කශරණශව ගින ස්ව ං විශේචනශත්මක කි වීමක් ටශේ 

දවශසේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ  න  ඉදිරිපත් කරමින් රීුව කළශ. එතුමශශහ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ 1  වන පිු ශේ ශමශසේ සඳහන් ශවනවශ:  

"වස විශසන් ශතොර හරිත කෘෂිකර්මශන්ත ක් සඳහශ අප ගත් 

ප්රතිපත්ති  ක්රි ශත්මක කිමශේ දී අපට  ේ ගිටලුවලට මුහුණ ශදන්නට රීුව 

වුණශ. අශප් අරමුණ හශ සිලිස්ම හරි ශකශරව සන්නිශේදන  ශනොවීම 

නිසශත්, විඩපිි ශවළ හඳුන්වශ දීශේ දී ඇති වූ  ේ  ේ ප්රශශ ෝගික ගිටලු 

ශේ පශලනීකරණ  වූ නිසශත් ශේ සේෙන්ධශ න් විරදි විටහීමක් ඇති 

වුණශ. හරිත කෘෂිකර්මශන්ත  පිි ෙඳ වූ ුුව්ල සංක්ලප  සමහර විට 

වගකිවයුත්තන් විරීන් පවශ කශෙනික ශපොශහොරවලට ලඝු ශකොට ශත්න්ේ 

ගිනීම විරදි මත න් ජනගත වීමට ශහේතුවක් වුණශ."   

ජනශධිපතිතුමශ නි ත ව ශ න්ම ඉතශම සේභශවශ න් තමයි 

ශේ ප්රතිපත්තිම  තීන්ුවව ගත්ශත්. හිෙියි, ඒක කර පින්නශ ශගන 

 න්න  න්ත්රණ ක් එතුමශට තිබුණශද කි න කශරණශව ගින 

ක්ලපනශ කරන්න ඕනෑ. නිවිරැදි නිලධශරි  න්ත්රණ ක් ක්රි ශත්මක 

වුශණ් නිහි. එතුමශ සඳහන් කරන්ශන්, හරිත කෘෂි කර්මශන්ත  

සහ කශෙනික කෘෂි කර්මශන්ත  ශත්න්ේ ගන්න ෙිරි වුණශ  

කි ලශයි. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මශ වි ්වශස කරන්ශන්, 

එශතක් ුවරටවත් ශනොගිහින්, ශේ කශරණශශේදී කශෙනික ශපොශහොර 

සහ ශකොේශපෝස්ට් ශපොශහොර ගින ශත්න්ේ ගන්නවත් ශේ රශට් 
ශගොවි ශ සහ නිලධශරින් අසමත් වුණශ  කි න එකයි. ඒ නිසශ 

තමයි, ශේ සමස්ත අර්බුද  නිර්මශණ  ශවලශ තිශෙන්ශන්. ඒ නිසශ 

ටළඟ කන්නශේ වගශ කටයුතු සඳහශ ශේ ප්රතිසංස්කරණ පිි ෙඳව 

නිවත වහ-වහශ  ක්ලපනශ කරන්න ඕනෑ. එශහම නිති වුශණොත්, 

ශේ ෙරපතළ අර්බුද  තවත් උ් අර්බුද ක් ෙවට පත් ශවන්න 

ඉඩකඩ තිශෙනවශ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශේ තුි න් විවිලි කර්මශන්ත  

නිශ ෝජන  කරන ක්ශෂේත්ර ෙරපතළ ශදදනී  තත්ත්ව කට පත් 

වුණශ. ශේ ශමොශහොශත් ශත් කර්මශන්ත  ෙරපතළ අර්බුද කට 

මුහුණ ශදනවශ. ශත් පිළ ට අව ය සංතටක කශෙනික 

ශපොශහොරවලින් ශනොලිශෙන ශකොට රසශ නික ශපොශහොර 

ශ ොදන්න අව යයි. නයිට්රජන් සංයුතිශ න් යුක්ත රසශ නික 

ශපොශහොර ශනොලිබීශේ අහිතකර ප්රතිලලවලට ශත් කර්මශන්ත  

අද මුහුණ ශදමින් තිශෙනවශ. එම නිසශ ශත් කර්මශන්ත  සඳහශ 

අව ය ශපොශහොර ලෙශ දීමත්, ඒ ශපොශහොර ලෙශ දීශේදී  සහනශධශර 

ලෙශ දීමත් ශේ ශමොශහොශත් රීුව කළ යුතුයි කි න කශරණශව මම 

රීහිපත් කරනවශ.  
   

අවසශන ව ශ න් මශ ශේ කශරණ ත් කි නවශ. එතුමශ සඳහන් 

කළ කශරණශ අතර විශ ේෂශ න්ම අශප් රශට් භශණ්ඩ මිල පිි ෙඳ 
කශරණශව ගත්ශතොත්, ඒ සඳහශ රශජය මිදිහත් වීම අව යයි. 

හිෙියි, රශජය මිදිහත් වීම කි න්ශන් මිල පශලන  ශනොශවයි. 

අශප් රශට් ශවශළඳ ශපොළ කළමනශකරණ ට, ශවශළඳ ශපොළ 

තරගකශරිත්ව ට රශජය මිදිහත් වීම අව යයි. ඒක රීුව ශනොවන 

තශක්ක්ල මිල පශලන  කිමමට අපට කවදශවත් හිකි ශවක් 

ලිශෙන්ශන් නිහි. ඒ නිසශ ඒ ශවනුශවන් මිදිහත් වන්න කි න 

කශරණශවත් මම රීහිපත් කරනවශ.  

අපි ඉදිරි අභිශ ෝගවලට සශර්ථකව මුහුණ ශදන්න ඕනෑ. 

ආහශර සුරක්ෂිතතශව තමයි දින් අපට තිශෙන ප්රධශන අභිශ ෝග . 

ඒ ශවනුශවනුත්  ේ මිදිහත්වීමක් ක්ෂණිකව රීුව වන්න ඕනෑ 

කි න කශරණශව රීහිපත් කරමින්, අතිගන් ජනශධිපතිතුමශශහ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ තිශෙන වදන්  ථශර්ථ ක් ෙවට පත් 

කරන්න අපි කවුන්ත් කිප ශවමු කි න ආරශධනශව කරමින් මම 

නිහඬ ශවනවශ.   ස්තුතියි. 
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ගන් හර්ෂණ රශජකන්ණශ මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි )ක 

කශල ක් තිශෙනවශ. 

 

[අ.භශ. 5.4)] 
 

ෙුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொேகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ අවස්ථශව ලෙශ 

ුවන්නශට ශෙොශහොම ස්තුතියි.  

ටශේ අතිගන් ජනශධිපති ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මිතිතුමශ 

නවවන පශර්ලිශේන්තුශේ ශදවන සිරීවශර  ඇමතුවශ; රජශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ඇතුළත් ශේ ශපොත පශර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවන්න් 225ශදනශටම ලෙශ ුවන්නශ. ශේ මශහ අශත් 

තිශෙන්ශන්, එතුමශශහ කථශව. අපි ඒ කථශශේදී ඉස්ශස්ලලශම 

ෙලශශපොශරොත්තු වුශණ්, පශර්ලිශේන්තු සිරීවශර  අවසන් කශළේ 

ඇයි, පශර්ලිශේන්තු සිරීවශර  අවසන් කරන්න ශහේතුව ශමොකක්ද 
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පශර්ලිශේන්තුව 

කි න එක එතුමශ පවසශවි කි ලශයි. නමුත් ඉතශම කනගශු යි 

කි න්න, පශර්ලිශේන්තු සිරීවශර ක් අවසන් කරන්න ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථශශවන් ජනශධිපතිවර ශට අවස්ථශව ලෙශ ුවන්නශට, එශහම 

කරන්න ශහේතුව ශමොකක්ද කි න එක එතුමශශහ ශේ කථශශේ 

ශකොතිනකවත් සඳහන් කරලශ නිහි. අන්තිමට වුශණ්, මහජන 

නිශ ෝජිත ප්රජශතන්ත්රවශද  කඩශකප්ප්ල වීමයි. මහජන 

නිශ ෝජිත න් හිටි ට අප ශේ පශර්ලිශේන්තුවට ඇවි්ලලශ ශේ 

රශට් ප්ර ්න ගිනයි කථශ කරන්ශන්. මශස කට විඩි කශල ක්, ශේ 

රශට් තිශෙන ප්ර ්න ගින පශර්ලිශේන්තුශේදී කථශ කරන්න අපට 

අවස්ථශව නිති වුණශ. ඒ අවස්ථශව අපට අහිමි කළශ. ශේ රශට් 

ප්ර ්නවලට කිරීම විසඳුමක් එතුමශශහ කථශශේදී ලෙශ ුවන්ශන් 

නිහි.  

එක ශවලශවකට මට හිශතනවශ, ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

මිතිතුමශට 
[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 Split Personality Disorder වශශහ ශරෝග ක් මශනරීකව 
තිශෙනවශද කි ලශ. එතුමශට ඒ ශරෝග  තිශෙනවශද කි න ගිටලුව 

අපට තිශෙනවශ. ශමොකද, කලින් කි ු ශේ ශනොශවයි දින් 

කි න්ශන්. උදශහරණ ක් හිටි ට, එතුමශ හිම තිනකදීම කිේශේ, 

"රීංහල ශෙෞේධ ඡන්දවලින් තමයි මශ ජනශධිපති හිටි ට පත් 

වුශණ්" කි ලශයි. ඒ තුි න් ශමොකක්ද කශළේ? ජශතිවශද ක් 

ඇවිස්සුවශ; ආගේවශද ක් ඇවිස්සුවශ. එශහම කරලශ තමයි 

ජනශධිපතිවරණ  ජ ්හණ  කශළේ. ඒක ශවන කථශවක්. 

ජනශධිපතිවරණ  ජ ්හණ  කළශට පසුව ශහෝ එම ධුරශේ 

දිවුන්ේ ශදන අවස්ථශශේ  ශහෝ "ශ්රී ලශංකික න් ශවනුශවන් මම 

ජනශධිපති" කි ලශ එතුමශ ප්රකශ  කරයි කි ශ අපි හිතුවශ. නමුත්, 

වශර ගණනශවක් ම එතුමශ කලින් ීම ශද ම තමයි කිේශේ; "මම 

රීංහල ශෙෞේධ ජනතශවශහ ෙහුතර ඡන්දවලින් තමයි ජනශධිපති 

වුශණ්" කි ලශයි කිේශේ. හිෙියි, ටශේ ශමොකක්ද කිේශේ? ටශේ 

එතුමශ කිේවශ, ටට සේූ.ර්ණශ න් ශවනස් ශද ක්. එක තිනකදී 

එක ශද ක් කි නවශ, ශවන තිනකට ඇවි්ලලශ තව කථශවක් 

කි නවශ. ටශේ එතුමශ කිේවශ, "අපි මශනව අයිතිවශරීකේ කඩ 

කරලශ නිහි" කි ලශ. එතුමශශහ කශලශේදී මශනව අයිතිවශරීකේ 

කඩ කරලශ නිති ලු. මට ශත්ශරන්ශන් නිහි, එතුමශ ඒ කිේශේ 

ශමොකක් ගිනද, ශමොන රට ගිනද කි ලශ. එ  ඇශමරිකශශේ 

ුරවිරී කු ඇශමරිකශව ගින කි ු කථශවක් වශශගයි. ඒ වශශහ 

කථශවක් එතුමශ ශේ මූලශසනශේ ඉඳශගන කි ශ තිශෙනවශ කි ලශ 

තමයි මට නේ ශත්න්ශණ්. ශමොකද, ශේ ලංකශව ගින ශනොශවයි 

එතුමශ කි ශ තිශෙන්ශන්. ලංකශව ගින නේ කිේශේ, එතුමශ මශනව 

හිමිකේ ගි  සතිශේත් කිඩුවශ. 
[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ශමකු ඔහුට වින්ේධව Facebook ඇතුුව social mediaවල  ේ 

ප්රකශ  ක් කළශ නේ, ඔහුව CID එකට ශගනි්ලලශ ප්ර ්න 

කරනවශ. ීම වතශවක් නේ එශහම කරලශ තිශෙනවශද? එතශකොට 

මශනව හිමිකේ කඩ වුශණ් නිේද? මශනව හිමිකේ කඩන්ශන් 

නිතිවද ඒ ශේව්ල රීුව කශළේ? ඒ හින්දශ ඉතශ පිහිදිලිවම එතුමශ ශේ 

රශට් ශේව්ල ශනොශවයි කි ලශ තිශෙන්ශන්. ශේ රශට් ශේව්ල 

කි නවශ නේ, එතුමශ එශහම කථශ කරන්ශන් නිහි. අද එතුමශ 

කි න එක කථශවක්වත් අපට වි ්වශස කරන්න ෙිරි ශවලශ 

තිශෙනවශ.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මම ශේ ශවලශශේ 

ජනශධිපතිතුමශශගන් විශ ේෂ ඉ්ලලීමක් කරනවශ. ශේ රශට් ඇත්ත 

ශවනුශවන් කථශ කරු ුේගලශ ක් තමයි, ශේ පශර්ලිශේන්තුශේ 

හිටු රන්ජන් රශමනශ ක මන්ත්රීවර ශ. රන්ජන් රශමනශ ක හිටු 

මන්ත්රීතුමශ  අතින්  ේ විරැේදක් ශනොදිනුවත්ව ශහෝ වුණශ නේ, 

ශම  එතුමශට සමශව ශදන්න වඩශත්ම සුුවසු කශල  කි ලශයි මම 

හිතන්ශන්.  අවුන්ේදකට විඩි කශල ක් තිස්ශසේ එතුමශ රීරගත 

ශවලශ ඉන්නවශ. ඔෙතුමන්ලශ දන්නවශ, තව සති ශදකකින් ශේ 

රශට් නිදහස් උත්සව  පවත්වන ෙව. ශේ රශට් නිදහස් උත්සව  

පවත්වන ශකොට රීරකන්වන් වි ශල සං යශවක් නිදහස් කරන 

සේප්රදශ ක් තිශෙනවශ. අපි දන්නවශ, ඒ සේප්රදශ   අනුව 

රීරකන්වන් වි ශල ප්රමශණ ක් නිදහස් කිමශේදී එතුමශට හිතවත් 

අ ට, එතුමශට උදවු කරන අ ට ඒ සමශව ලෙශ දීලශ තිශෙන ෙව. 

ශෙෞේධශ කු හිටි ට මම නේ හිතනවශ, රීරකන්වන්ට සමශව 

ලෙශ ුවන්නශට කමක් නිහි කි ලශ. ඒක ශහොඳ ගති ක්. නමුත් 

ඇයි, රන්ජන් රශමනශ ක මිතිතුමශට ජනශධිපති සමශව ලෙශ 

ශදන්න කටයුතු කරන්ශන් නිත්ශත්? රන්ජන් රශමනශ ක 

මිතිතුමශ මිනී මන්ශවක්ද? එශහම ශචෝදනශවක්ද එතුමශට 

තිබුශණ්? එශහම නිත්නේ, එතුමශ  ස්ත්රී ූරෂකශ ක්ද? එශහම 

ශචෝදනශවක්ද එතුමශට තිබුශණ්? එ , එශහම ශචෝදනශවක් 

ශනොශවයි. ඒ නිසශ එතුමශට ජනශධිපති සමශව ලෙශ ශදන්න. 

එතුමශශහ දෑත් ෙඳින්ශන් නිතිව, ශකොන්ශේරී දමන්ශන් නිතිව, 

එනේ ශකොන්ශේරී විරහිතව ජනශධිපති සමශව ලෙශ ශදන්න කි න 

ඉ්ලලීම ගේපහ දිස්්රික්ක  නිශ ෝජන  කරන මහජන 

නිශ ෝජිතශ කු හිටි ට මම කරනවශ. එතුමශත් ගේපහ 

දිස්්රික්ක  නිශ ෝජන  කරු මහජන නිශ ෝජිතශ ක්. ගන් 

සජිත් ශප්රේමදශස මිතිතුමශ අදත් ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශ ධිපතිතුමශට ුවරකථ නශ න් කථශ කරලශ, ඒ කටයුත්ත 

කරන්න කි න ඉ්ලලීම කර තිශෙන ෙව මම දන්නවශ. අපිත් ශේ 

ශවලශශේ ඒ ඉ්ලලීම කරනවශ. ශමහි ශේ පශලන ක් නිහි. 

කන්ණශකර තමශට ශේ රට ශවනුශවන් කරන්න ුුවවන් 

කර්තවය  ඉු  කිමමට රන්ජන් රශමනශ ක මිතිතුමශට අවස්ථශව 

ලෙශ ශදන්න කි ශ මම ශේ ශවලශශේ ඉ්ලලශ රීටිනවශ.  

ඒ වශශහම, මම ශේ ශවලශශේදී විශ ේෂශ න්ම ශේ කශරණ ත් 

කි න්න ඕනෑ. ගන් ජනශධිපතිතුමනි, ශේ රශට් දිවින්ත ප්ර ්න ක් 
තිශෙනවශ. රජශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  ඇතුළත් ශේ ශපොත 

මුද්රණ  කරන්න ගි  වි දම අපරශශේ. 

 
 

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් මන්ත්රීතුමශ, කථශව අවසන් කරන්න. ඔෙතුමශට නි මිත 

කශල  අවසන්. 

 
 

ෙුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொேகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මට තව විනශඩි ක් ශදන්න, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි.  

ජනශධිපතිතුමශ ටශේ ශේ පශර්ලිශේන්තුවට ආශේ වශහන 

තුනකින් ලු. අශන්, න්පි ්ල ශකෝටි ගණනක් වි දේ කශළේ නිති 

ෙව ශපශනන විධි ට තමයි ඒ ඡශ ශරූප  අරශගන තිශෙන්ශන්! 

නමුත් දහස් ගණනක් ආරක්ෂක භට න් ටශේ ශමහි රීටි ශ; දහස් 

ගණනක් ශසේවක න් ශමහි විඩ කළශ. [ෙශධශ කිමේ]  
 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගන් මන්ත්රීතුමශ. ට ළඟට, ගන් වසන්ත  ශපශෙණ්ඩශර 

මන්ත්රීතුමශ. ඔෙතුමශට විනශඩි අටක කශල ක් තිශෙනවශ.  
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ෙුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, මම ඔෙතුමශට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවශ, නව වසශර් මශහ පළමු කථශව සඳහශ අවස්ථශව ලෙශ දීම 

පිි ෙඳව. විපක්ෂ  අද ශේ රැස්වීම ආරේභශේ රීට ශේ සශකච්ඡශ 

මණ්ඩප  ශ ොදශ ගත්ශත්ම අතිගන් ජනශධිපතිතුමශශහ රශජශසන 

කථශව විකෘති කිමම සඳහශ වන උත්සශහ ක් දිමමටයි, 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. විපක්ෂශේ කණ්ඩශ ේ උත්සශහ 

කශළේ ටශේ අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ කළ ප්රකශ  හිතශ මතශම විකෘති 

කිමම සඳහශ කි ලශයි මශ හිතන්ශන්. ශමොකද, ට ට ශමොශහොතකට 

කලින් ගන් නලින් ෙණ්ඩශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශත් එවිනි ප්රකශ  ක් 

කළශ. අද කථශ කළ විපක්ෂශේ ශෙොශහෝ මන්ත්රීවන්න් කථශ කශළේ 

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශශහ රශජශසන කථශශේ ශෙොශහෝ තින් 

අවශෙෝධ කරශගන ශනොශවයි කි ලශයි මශ හිතන්ශන්. මම 

පළමුශවන්ම අවස්ථශව ගන්නවශ, ගන් නලින් ෙණ්ඩශර ජ මහ 

මිතිතුමශශහ එම ප්රකශ   පිි ෙඳව සඳහනක් කරන්න.  

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ටශේ දවශසේ ශමශසේ ප්රකශ  කළශ: 

"නව ශලොව තුළ තන්ණ පරුරට රැකි ශ හශ වයශපශර අවස්ථශ විවෘත කිමමට 

තශක්ෂණ අධයශපනශේ ඇති විදගත්කම අප ශහොඳින් හඳුනශශගන 

තිශෙනවශ. එෙිවින්, විදයශ, තශක්ෂණ, ඉංජිශන්න් හශ ගණිත (STEM) විෂ  

ධශරශ හදශරන රීසුන් ප්රමශණ  විඩි කිමම සඳහශ පසුගි  වසර ශදක තුළ 

සෑම වි ්වවිදයශල කටම ප්රතිපශදන ශවන් ශකොට විඩ ආරේභ ශකොට 

තිශෙනවශ." 

අධයශපන  පිි ෙඳව එතුමශ ුුව්ල අදහසක් ශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  තුි න් ඉදිරිපත් කළශ. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, 

ඔෙතුමශත් විශේ  වි ්වවිදයශල ක ඉශගන ගත් ුේගලශ ක්. 

ඔෙතුමශ දන්නවශ STEM කි න සංක්ලප  ගින. ඒ කන්ණ 

පිි ෙඳව ශසො ශ ෙලන ශකොට රීඩ්නි වි ්වවිදයශල  ඒ 

සේෙන්ධශ න් සඳහන් කර තිශෙන විස්තර ක් මට හමු වුණශ. 

අශප් නලින් ෙණ්ඩශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශ STEM කි න සංක්ලප  

විස්තර කශළේ ශකොශහොමද? "Science, Technology, Engineering 

and Mathematics උගන්වන්න වි ්වවිදයශලවල පහසුකේ ශදන 

ෙව ජනශධිපතිවර ශ ප්රකශ  කළශ. නමුත් ඒවශ  ඉගින්වි  යුත්ශත් 

ඉස්ශකෝලවල" කි ලශයි එතුමශ අද ට ට ශමොශහොතකට කලින් 

ප්රකශ  කශළේ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, රීඩ්නි වි ්වවිදයශල  STEM  

කි න එක describe කරනවශ "research and learning in 
Science, Technology, Engineering and Mathematics" 

 නුශවන්. පර්ශේෂණශත්මක විඩසටහන්, ගණිත , විදයශව,  

Technology සහ ඩවදය විදයශව පිි ෙඳ පර්ශේෂණ ශවනුශවන් 

කි න අදහස සඳහශ තමයි STEM කි න වචන  පශවිච්ිත කරමින් 

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ කන්ණු ඉදිරිපත් කශළේ. අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශශහ ප්රකශ   ශත්න්ේ ගන්න ෙිරි නේ, ඒ 

මුක්තභශව  සඟවශ තෙශ ගන්න කි ලශ ගන් නලින් ෙණ්ඩශර 

ජ මහ  මිතිතුමශට මම කි නවශ.  

අතිගන් ජනශධිපතිතුමශශහ ප්රකශ න  පිි ෙඳ විවශද  අතර,  

එතුමශ පශර්ලිශේන්තුශේ වශර අවසශන කිමම කශළේ මන්ද කි න 

එක පිි ෙඳව සමහන් කථශ කරනවශ. අදත්, දින් ශමොශහොතකට 

කලිනුත් ගන් මන්ත්රීවරශ න් ඒ ගින කිේව. අතිගන් 

ජනශධිපතිතුමශ රී  වයවස්ථශම  ෙල  තුළ පිහිටශ පමණයි ඒ 

කර්තවය  රීුව කශළේ.  සශමශනයශ න් ශලෝකශේ ප්රජශතශන්්රික 

රටවල  ක්රි ශත්මක වන්ශන් ශේ සේප්රදශ යි. එතුමශ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථශවට පටහිනි කිරීවක් කිරීම තිනක රීුව ශකොට නිති ෙව 

කිව යුතුයි. ඔෙතුමන්ලශශහ ආණ්ඩුවක් ආු ශවලශවක 

පශර්ලිශේන්තුශේ වශර අවසශන කරනවශද, නිේද කි න එක 

ඔෙතුමන්ලශ තීරණ  කරන්න. අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ 

ප්රජශතන්ත්රවශදී වගීමේ ඉු  කිමම පිි ෙඳව අපට තිශෙන්ශන් 

ප්රසශද ක්.  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, විපක්ෂ  අද . නි ශපෝලිේ, 

කිරි පිටි ශපෝලිේ, රීශමන්ති ශපෝලිේ, ඩීස්ල, ගෑස් ආදි  පිි ෙඳව 

කථශ කරනවශ. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ ශපෝලිේවල 

ක්ල ගත කරන කිරීශවක් පිි ෙඳව අපට අනුකේපශවක් නිහි, 

වගීමමක් නිහි කි න තින ඉඳශගන ශනොශවයි ආණ්ඩු පක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරශ ක් විධි ට මම කථශ කරන්ශන්. අපට ශේ පිි ෙඳව 

දිවින්ත ගිටලුවක් තිශෙනවශ.  

1977දී ජශතයන්තර මූලය අරමුදශ්ල උපශදස් පරිදි රට 

ශකොන්ශේරී විරහිතව, නිර්ලගජිත විධි ට, අවිනීත විධි ට, 

අවිචශරවත් විධි ට විවෘත කිමශේ ප්රතිලල, ඒ භීති  තමයි  

බිත්ති ට ශහේත්තු ශවලශ තිශෙන අශප් රට අද ශේ ුකක්ති 

විඳින්ශන්. එදශ ඔෙතුමන්ලශශහ සදශදරණී  නශ ක ශග.ආර්. 

ජ වර්ධන මහත්ම ශට හිතන්නට තිබුණශ,  වශර 10ක් ශනොශවයි 

එක වශර ක් රට වසශ දිමුශවොත් අපට කවදශ ශහෝ විවෘත 

ආර්ිකකශේ ආදීනවලට මුහුණ ශදන්න රීුව ශවනවශ ශන්ද කි ලශ. 

1977දී එ  හිතන්න තිබුණශ. අදත් ගන් මන්ත්රීවරශ ක් ඇහුවශ   

පශශවන විනිම  අනුපශත කට  න්ශන් නිත්ශත් ඇයි කි ලශ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, එදශ 1977දී විි  සංවර ක් නිතිව 

ශඩොලර  පශ කළශ. 1977දී න්පි ්ල 8ට තිබුණු ශඩොලර  එක 

දවසකදී න්පි ්ල 1)ක් වුණශ.  ඔෙතුමන්ලශ දන්නවශ, අද - [ෙශධශ 
කිමමක්] ශමතුමන්ලශ කි න විධි ට, තවත් ඉස්සරහට ශේක 
විවෘත කශළොත් ශකොතිනින් ශකළවර ශවයිද? 197) දී රීරිමශශවෝ 

ෙණ්ඩශරනශ ක මිතිනි  විවිහිස ක්රම , පරිවර්තී න්පි ්ල ගිණුේ 

ක්රම   වශශහ විවිධ ක්රම මඟින් රට තුළ ශඩොලර  රැක ගිනීම 

ශවනුශවන් උත්සශහ ක් දරශ තිබුණශ. අද ශේ අ  කි නවශ, 

ශකොන්ශේරී විරහිතව රශට් ආර්ිකකශේ සුව පිි  උනලශ දශන්න 

කි ලශ. එතශකොට ශ්රී ලංකශ මශතශව ූරෂණ  කරන්න කි ලශද ශේ 

අ  කි න්ශන්? 

මුලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, එදශ 1977 කරු ශේවල 

ප්රතිවිපශක තමයි අද අපි දකින්ශන්. ඉ්ලලුම-සිපයුමට රට මුදශ 

හිරි ශට පසුව මිල තීරණ  ශවන්ශන් ඉ්ලලුම-සිපයුමට අනුව. 

දලු ලශ විඩුණු  නිෂ්පශදන ආර්ිකකශේ බීජ ට විශඩන්නට ඉඩ 

ුවන්ශන් නිහි. 1977දී රී ලු ශේව්ල විශේ වලින් ශගන්වන්නට 

පටන් ගත්තශ. ඔෙතුමන්ලශ  දන්නවශ ලක්ෂ්මි ෙශයිශහ රීන්ුවවක 

පද ක් තිශෙනවශ, "අන්තිශේ දී බුදි න පිුවරත් දින් දින් පිටරටින් 

එන්නශ" කි ලශ. ඒ විදිශේ පශරිශභෝජනවශදී ආර්ිකක කට අපව 

ගමන් කරවූවශ. පශරිශභෝජනවශදී ආර්ිකක කට ගමන් කිමශේ 

ප්රතිලල  තමයි අපි අද ුකක්ති විඳින්ශන්. ශකෝ අශප් රීශමන්ති 

කේහ්ල, ශකෝ අශප් රශට් කිරි පිටි නිෂ්පශදන  කරන කේහ්ල, 

ශකෝ අශප් රශට් සුව පිි  නිෂ්පශදන  කරන කේහ්ල? ඩීස්ල, 

ශපට්ර්ල විතරක් ශනොශවයි  රී ්ලල පිට රටින් ශගශනන 

ආර්ිකක ක් නිර්මශණ  කළශට පස්ශසේ ශේක තමයි ශවන්ශන්,  

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. එතුමන්ලශ ඇහුවශ, ශකොශහොමද 

18ශවනි දශ ශඩොලර් මිලි න 500 ශගවන්ශන් කි ලශත්.  

එතුමන්ලශ කිේවශ,  ශහට ශවනශකොට ඩීස්ල ඉවර ශවනවශ, ශපට්ර්ල 

ඉවර ශවනවශ කි ලශ.  ශේ තිශෙන්ශන් සමශප්රේක්ෂණ ප්රහශර එ්ලල 

කරන ුවෂ්ට විපක්ෂ ක්. ශේ ුවෂ්ට විපක්ෂ  ශමොකක්ද කි න්ශන්? 

"ශහට ශවනශකොට ඩීස්ල ඉවරයි. වශරේ, ගේ පිටින් ඇවිත් ශේ 

එක ශපොේශපන් ඩීස්ල, ශපට්ර්ල ගහේ" කි ලශ තමයි ශමතුමන්ලශ 

ශේ කි න්ශන්. ගමකට තිශෙන්ශන්, නගර කට තිශෙන්ශන්  

එකම එක ශත්ල ශපොළයි, මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

එතිනට ගමක්, නගර ක් ශපොදි ෙඳිනශකොට ශකොශහොමද ශත්ල 

ගහන්ශන්? ශපෝලිමක ඉඳලශ ශන්ද ශත්ල ගහන්න ශවන්ශන්? 

ශපෝලිශේ අන්තිමට ඉන්න මිනිහශශගන් voice cut එකක් 

ගන්නවශ. ශේ විධි ට අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ ප්රමු  රජ ට අපහශස 

කිමශමන් ශමොකක්ද රීුව වන්ශන්?  
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පශර්ලිශේන්තුව 

අද ශවනශකොට එන්නත්කරණ  හරහශ ශකොශරෝනශ වසංගත  

මර්දන  කර ගිනීමට, රට සුවපත් කිමමට එතුමශ ගන්නශ 

උත්සශහ  රටත්, ජශති ත් දන්නවශ  කි ශ මශ වි ්වශස කරනවශ. 

මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අද ශවනශකොට ඇ්ලල, 

වි්ලලවශ  ප්රශේ වලට සංචශරකශ ෝ ඇවි්ලලශ තිශෙනවශ. ඒ  

වශශහම මශතර ප්රශේ  ටත් සංචශරක න් එනවශ. ඔෙතුමශත් 

දන්නවශ, 2018 දී සංචශරක ක්ශෂේත්රශේ ඉපියීේවල ප්රමශණ  

 ඇශමරිකශනු ශඩොලර් මිලි න 4,400යි කි ලශ. 2021 දී කි ද? 

ශඩොලර් මිලි න 9 යි. සශමශනයශ න් වශර්ෂිකව ලංකශශවන් විශේ  

රැකි ශ සඳහශ  න ප්රමශණ  2 0,000ත්, 240,000ත් අතර 

ප්රමශණ ක්. නමුත් 2020 වවසශර්දී ගිශේ ීම ශදනශද? 5 ,000යි 

ගිශේ.  

 ඔෙතුමන්ලශ දන්නවශ, ශේ විධි ට විශේ  රැකි ශ සඳහශ ගි  
අ , ඒ වශශහම විශේ  ආශ ෝජන ලිබීේවල, ඒ රී ්ලශ්ලම 

දිවින්ත පහළ  ශමක් රීුව වුණු ෙව.  ඒවශ රීුව වුශණ් ශකොශරෝනශ 

වසංගත  නිසශ ශනොශවයිද? කසකස්තශනශේ රශජය ශේපළවලට 

ගිනි තෙනවශ. අදත් ීනනශේ සමහර තින් වසශ දමශ තිශෙනවශ. අද 

වන විට තව ුවරටත් ඇශමරිකශශවන් ලක්ෂ ගණන් ශරෝගීන් වශර්තශ 

ශවනවශ. මූලශසනශරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි,  ශකොශරෝනශ නිසශ රටට 

රීුව වුණු විනශ  ට පිි  මක් ව ශ න් අද අතිගන් ජනශධිපතිතුමශ 

ඉතශ මිනවින් ආර්ිකක  කළමනශකරණ  කිමශේ කටයුත්ශත් 

ශ දී රීටිනවශ;  එතුමශ ඒ ශවනුශවන් දිවින්ත අරගළ ක ශ දී 

ඉන්නවශ. එම නිසශ බි්ලශලෝ මවන විපක්ෂශ න්, ඒ වශශහම මශධය 

ආ තනවලින් අපි ශේ කශරණ  අහනවශ. එදශ 2008-2009 

කශලශේ මරණ ට පත් වූ රණ වින්වන්ශහ ශගව්ලවල 

බිරින්දෑවන්න්ශහ විලශප , ඒ වශශහම මේවන්න්ශහ විලශප , ඒ 

මළ ශගව්ලවලින් ශදොරින් ශදොර නිුණණු විලශප  ඔෙලශ 

මශධයවලින් ශපන්නුවශ නේ ශමොකද ශවන්ශන්? ඒ මිනිස්සු 

රී ලුශදනශම එදශ පිවිති යුේධ ට සශමශ න් ලෙශ ුවන් පණිවුඩ  

ලිශෙයිද? එම නිසශ මශධයශ න් මම ඉ්ලලීමක් කරනවශ, 

ඔෙතුමන්ලශ  කන්ණශකර බි්ලශලෝ මවන්ශන් නිතුව  වග ීමශමන් 

යුතුව ප්රචශරණ කටයුතු කරන්න කි ලශ.   ස්තුතියි. 

 
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි.  

 

ශමම විවශදශේ දිගුව ශහට දින පවත්වනු ලෙනවශ.  

 
එකල්හි ගේලාව අ. භා. 6.00 වූගයන් මූලාසනාරූඪ ෙුණ 

මන්ත්රීතුමා විසින් ප්රශන්ය ගනොවිමසා පාර්ලිගම්න්තුව කල් තබන ලී. 
පාර්ලිගම්න්තුව ඊට අනුකූලව  අද දින සභා සම්මතිය අනුව  2022 

ජනවාරි 20 වන බ්රහසප්තින්දා ූ.. භා. 10.00 වන ගතක් කල් ියගේය. 

 
அப்தபொழுது, பி. ப. 6.00 ைணியொகிவிடமவ, ைொண்புைிகு தமலமை 

தொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைமலமய பொரொளு 

ைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம், அதனது இன்மறய தீர்ைொனத்துக் 

கிணங்க, 2022 சனவொி 20, வியொழக்கிழமை மு. ப. 10.00 ைணிவமர  

ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
It being 6.00 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put.  
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Thursday, 

20th January, 2022 pursuant to the Resolution of Parliament of this 
Day. 
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[ගන් වසන්ත  ශපශෙණ්ඩශර මහතශ] 



 

 
 
 
 

සැ.යු. 
 

ශමම වශර්තශශේ අවසශන මුද්රණ  සඳහශ ස්වීම  කථශවල නිවිරදි කළ යුතු තින් දක්වනු රිරී මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවිරදි කළ යුතු ආකශර  එහි පිහිදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලිබී ශදසති ක් ශනොඉක්මවශ  

හැන්සාඩ් සංසක්ශරක ශවත ලිශෙන ශසේ එවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ගකො ඹ 5  ගපොල්ගහේන්ගෙොඩ  කිුණ පන පාර  අහක 163 දරන සථ්ානගයහි පිහිටි 
රජගේ ප්රවෘත්ති ගදපාර්තගම්න්තුගේ පිහිටි රජගේ ප්රකාශන කාර්යාහශගයන්  

මිල ී ෙත හැක. 
 

ගමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  
බාෙත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  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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