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පූ. ා. 10.00ට පාර්ලිව් න්තුව රැස් ිසය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා රවේවර්යන මහතා]  

ූලලාසනාරූඪ ිසය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
නිවේදන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 

කාර්මික ආ වු්  (ිසවශයීයේෂ ිසධිිසයාන) පනත් 

වකටු් පත: වරේෂ්ධාධික ේවත රණ ේය 
ககத்ததாைிற் பிணக்குகள் (விமசட ஏற்பாடுகள்) 

சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு  
INDUSTRIAL DISPUTES (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I wish to announce to Parliament that I have received 
the Determination of the Supreme Court in respect of the 
Bill titled “Industrial Disputes (Special Provisions)”, 
which was challenged in the Supreme Court in terms of 
Article 121(1) of the Constitution.  

The Supreme Court makes the following 
Determination in terms of the relevant provisions 
stipulated in the Constitution: 

 

 

(i) Clause 2(1) read with Schedule I of the Bill is 
inconsistent with Article 43(1) of the Constitution 
and may only be passed by the special majority 
required by Article 84(2) of the Constitution.  

 The Hon. Attorney-General has informed that Item 
49 will be removed from Schedule I of the Bill by 
way of a Committee Stage Amendment and 
Schedule I, as so amended, will not be inconsistent 
with the Constitution.  

(ii) Clause 2(1) of the Bill is inconsistent with Articles 
3, 4(c), 111(H)(1)(b) and 111(M)(a) of the 
Constitution and may only be passed by the 
special majority required by Article 84(2) and 
approved by the people at a Referendum by virtue 
of the power of Article 83 of the Constitution. 

 The Hon. Attorney-General has informed that the 
deeming provision will be removed from Clause 2
(1) of the Bill by way of a Committee Stage 
Amendment.  

 Clause 2(1), as so amended, will not be 
inconsistent with the Constitution.  

   (iii) The Court has also detemined that by moving the 
Amendments that have been specifically stated in 
the Determination of the Supreme Court in respect 
of Clause 2, Clause 3, Schedule I and Long Title 
of the Bill will make the Bill consistent with the 
Constitution. 

 
I order that the Determination of the Supreme Court 

be printed in the Official Report of today's Proceedings.  
 
 
වරේෂ්ධාධික ේවත රණ ේය: 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: 

Determination of the Supreme Court: 
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පාර්ලිව් න්තු කටයුතු ිබඳ බා කා ක ස ාව: 

සාමාජිකයන් න්  කිරීම 
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள் நியமனம் 
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS: NOMINATION 

OF MEMBERS  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සාථාවර නිශ ෝග 115 හි විධිවිධාන සහ 2022 
ජනවාරි 20 දින පාර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 
ශ ෝජනාව ්රකාරව  පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේ 
ශසේව  කිරීම සඳහා මතු සඳහන් මන්ත්රීවර න් ශත්රීම් කාරක 
සභාව විසින් නම් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ශතමි. 

  

ගරු ශජොන්සාටන් ්රනාන්ු  මහතා  

ගරු ශරෝහිත අශේගුේවර්ධන මහතා 
 

ලිිබ ව් ඛනාිරය ිබඳ ගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ප්රසන්න  ේතුාංග මහතා (මහජන ආ ක්ෂක රමාතය, 

සාංචා ක රමාතය සහ ආණ්ු  පාර්ශ්යීයවවත ප්රයාන 

සාංිසයායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

அகமச்சரும் சுற்றுலா அகமச்சரும்  அரசாங்கக் கட்சியின் 

முதற்மகாலாசானும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Public Security, 
Minister of Tourism and Chief Government Whip) 

ගරු කථානා කතුමනි  අග්රාමාතය  ආර්ිකක ්රතිපපත්තිප හා 
සැලසුම් ක්රි ාත්මක කිරීශම් අමාතය  ුද්ධධ ාසන  ආගමික හා 
සංසාකෘතිපක කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස 
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 201  වර්ෂ  සඳහා ටවර් ශහෝල් 
රඟහල පදනශම් වාර්ෂික වාර්තාව සහ මූලය ්රකා   දදිරිපත් 
කරමි. 

ශමම වාර්තාව සහ මූලය ්රකා   ුද්ධධ ාසන  ආගමික හා 
සංසාකෘතිපක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උ  ේපශ්ධ ක කාරක 
සභාව ශවත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා කරමි.   

 

ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to 

2020 අශගෝසාතු 05 දින පැවතිප පාර්ලිශම්න්තු මැතිපවරේ  

පිළිබඳ මැතිපවරේ ශකොමිෂන් සභාශේ වාර්තාව.- [අග්රාමාතය  ආර්ිකක 

්රතිපපත්තිප හා සැලසුම් ක්රි ාත්මක කිරීශම් අමාතය  ුද්ධධ ාසන  

ආගමික හා සංසාකෘතිපක කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධන හා 

නිවාස අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ්රසන්න රේතුංග මහතා  
 
 

ස ාව් සය මත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග ක න ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගුණ (වවදය)  ව් ෂ් පති ේ මහතා (රයයාපන රමාතය 

සහ වැිසලි කර්මාන්ත රමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரமமஷ் பதிரண - கல்வி 

அகமச்சரும் தபருந்மதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Education 
and Minister of Plantation Industries) 

ගරු කථානා කතුමනි  2019 වර්ෂ  සඳහා ජාතිපක වැවිලි 

කළමනාකරේ ආ තනශත වාර්ෂික වාර්තාව මම දදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව වැවිලි කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උ  
ේපශ්ධ ක කාරක සභාව  ශවත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම 
ශ ෝජනා කරමි.    

 

ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ කනක වහේ ත් මහතා (මහාමාර්ග රමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத் - தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - Minister of Highways) 

ගරු කථානා කතුමනි  2019 වර්ෂ  සඳහා මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිශත වාර්ෂික වාර්තාව මම දදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව මහාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උ  

ේපශ්ධ ක කාරක සභාව ශවත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා 

කරමි.    
 

ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2021 අංක 30 දරන විසර්ජන පනශත් 6 (1) වගන්තිප   ටශත් 

2022.02.24 සිට 2022.03.30 දක්වා ජාතිපක අ වැ  

ශදපාර්තශම්න්තුශේ වැ  ශීර්ෂ අංක 240  ටශත් පරිපූරක සහා  

ශසේවා සහ හදිසි අව යතා වගීමම් වයාපෘතිප  මන්න් සිු  කරන ලද 

පරිපූරක ශවන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන.- [ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි 

මහතා   
 
 

ස ාව් සය මත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග ක න ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දිනට නි මිත වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ්ර ාන 

ශවනත් දින කට ශ ොමු කරනු ලැශේ. 

අමාතයාං  නිශේදන  මුදල් අමාතය ගරු අලි සේරි මැතිපතුමා.  
 

  වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය සහ 
ජාතයන්ත  ූලලය ර ුදදල සම  සාක්ඡාා: 

ුදද්  රමාතයතුමාව  ප්රකාශයීයය 
தற்மபாகதய தபாருளாதார நிகலகம 

மற்றும்  சர்வமதச நாணய 

நிதியத்துடனான மபரம்மபசல்: நிதி 

அகமச்சாினது கூற்று 
CURRENT ECONOMIC SITUATION AND 
NEGOTIATIONS WITH INTERNATIONAL 

MONETARY FUND: STATEMENT BY MINISTER 
OF FINANCE 

 

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා (ුදද්  රමාතය, රධික ේ 

රමාතය සහ බන්යනාගා  කමමනාක ේ හා ින කුණවන් 

පුනුණත්ථාපන  ාජය රමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நிதி அகமச்சரும் நீதி 

அகமச்சரும் சிகறச்சாகலகள் முகாகமத்துவம் மற்றும் சிகறக் 

ககதிகள் புனர்வாழ்வளிப்பு இராஜாங்க அகமச்சரும்)  

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Finance, 
Minister of Justice and State Minister of Prison 
Management and Prisoners` Rehabilitation) 

ගරු කථානා කතුමනි  ඔබතුමා ඇතුළු ගරු සභාශේ සිටින 

සි ලුශදනාශගන් අවසරයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මුලින්ම මම  අප රශේ පවතිපන වර්තමාන ආර්ිකක තත්ත්ව  

පිළිබඳව ශම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කිරීමට බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. ශමහිදී  මා බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් කිසිශවකුට ඇන්ල්ල 

දිගු කිරීමට වත්  ශම් තත්ත්ව  ඇතිප වීමට වැඩිශ න්ම  වග 

කි න්න ඕනෑ කවුද කි න කාරේා පිළිබඳව වත් සඳහන් කිරීම 

ශනොශවයි. වර්තමාන ආර්ිකක තත්ත්ව ත්  ශම් තත්ත්ව ශ න් රට 

මුදා ගත හැකි වැඩ පිළිශවළක්  සහ  ඒ සඳහා අපට ගත හැකි ක්රි ා 

මාර්ග ශමොනවා ද කි න කාරේා පිළිබඳව සලකා බැලීමයි දැන් 

අප කළ යුත්ශත්.  

Sir, I have also made arrangements for a summary of 
my speech today in all three languages together with the 
Fiscal Report and the progress made with the IMF to be 
circulated among all Members of Parliament. I think that 
would be available in about  half an hour’s time.  

ගරු කථානා කතුමනි  මම  හිතන ආකාර ට නිදහසින් පසුව 

ලංකාව මුහුේ ශදන බරපතළම ආර්ිකක අර්ුදද ට අපි අද මුහුේ 

ශදමින් සිටිනවා. මා දන්ශන් නැහැ  ශම් සභාශේ සිටින 

සි ලුශදනාට සහ එළිශත දන්න අ ට ශම් අර්ුදදශත බරපතළකම  

එහි දිග පළල පිළිබඳව නිවැරැදි අවශබෝධ ක් තිපශබනවාද කි ලා. 

ගරු කථානා කතුමනි  අපි අද කථා කරනවා ගෑසා හිඟ ක් 

පිළිබඳව; අපි අද කථා කරනවා ශබශහත් හිඟ ක් පිළිබඳව; අපි අද 

කථා කරනවා පැ  3ක්  පැ  4ක් විු ලි  කැපීම පිළිබඳව. ශම් හැම 

ශද ක්ම නිසි පරිදි කළමනාකරේ  කර ගන්න ඕනෑ. මක් නිසාද  

ශම් භාණ්ඩ හා ශසේවා සම්පූර්ේශ න්ම නැතිප වන භ ානක 

තත්ත්ව ක් ආසන්නශතයි අප සිටින්ශන්. ශම් පිළිබඳව එකිශනකා 

විවිධ අ ට ඇන්ල්ල දිගු කරමින් සිටිනවා. ගරු කථානා කතුමනි  

ශම් අවසාථාශේදී අපි දැන ගන්නට ඕනෑ කාරේ ක් තිපශබනවා. ශම් 

ේවු ශරන් මිදීම සඳහා කටයුතු කිරීම අශේ ජාතිපක වග ීමමක්. 

පක්ෂ  පාට ශලස ශබදී සටන් කරනවාට වඩා  කඩා වැශටමින් 

තිපශබන ශම් ආර්ිකක   ම් ්රමාේ කින් ශහෝ නඟා සිටුවා  ළි එ  

්රකෘතිප කර ගැීමම සඳහා අපට ජාතිපක වග ීමමක් තිපශබනවා. 

්රධාන ව ශ න් කි නවා නම්  දකුු  ශකොරි ාව වාශ   එශහම 

නැත්නම් 1990-1991 වර්ෂවල දන්දි ාව කළා වාශ  අපි ශම් 

ආර්ිකක අර්ුදද  ආශීර්වාද ක් කර ගන්නවාද  එශහම නැත්නම් 

ශම් ආර්ිකක  වැරැදි මඟකට ශ ොමු කරලා ශවනිසියුලාව වාශ   

ශලබනන  වාශ  මීට වඩා බරපතළ තත්ත්ව කට රට ශගන 

 නවාද කි න ්ර ාන  අද අප දදිරිශත තිපශබනවා.  

ගරු කථානා කතුමනි  ඔබතුමාශ  අවසර  ඇතිපව මුලින්ම 
මම ශපන්වා ශදනවා  2021 වර්ෂශත අපට ලැුදු  සම්පූර්ේ 
ආදා ම පිළිබඳ විසාතර. 2021 වර්ෂශත රජශත සමසාත ආදා ම 
රුපි ල් ට්රිලි න එකයි  ලිලි න 464යි. ඒ කි න්ශන්  රුපි ල් 
ලිලි න 1 500ක් පමේ. එ ා්   grants හැටි ට සහ tax හැටි ට 
ලැුදු  ආදා ම. ගරු කථානා කතුමනි  අශේ වි දම රුපි ල් 
ලිලි න 3 522යි. ඒ කි න්ශන්  ආදා ම වාශ  ශදකහමාර 
ගුේ ක් වි දම් කරන්න අපට සිු  ශවලා තිපශබනවා. ඒ වි දශමන් 
රුපි ල් ලිලි න 2 74 ක් -ශදගුේ ක් පමේ- පුනරාවර්තන 
වි දම් සඳහා විතරක් වැ  කරන්න සිු  ශවලා තිපශබනවා. ඒ 
හැරුු  විට පසු ගි  අවුරු්ධශ්ධ තිපුදු  තත්ත්ව  අනුව අපට තවත් 
රුපි ල් ට්රිලි න ක් ශගවන්න සිු  ශවලා තිපුදේා  interest 
හැටි ට. ශම් ගැන සරල ේදාහරේ ක් කි නවා නම්  ශගදර 
මාසික ආදා ම රුපි ල් ලක්ෂ ක් නම්  රුපි ල් ශදලක්ෂ 
හතළිසාදහසක් වි දම් කරලා තිපශබනවා. ඒක අතිපවි ාලයි. ඒශක් 
බරපතළකම ශත්ශරන්න ඕනෑ. ඒශකන් මිශදන්ශන්  ශකොශහොමද 
කි ලා බලන්න ඕනෑ. ශම්ක අවුරු්ධදක්-ශදකක් ඇතුළත කරපු 
ශද ක් ශනොශවයි  කාල ක් තිපසාශසේ කරපු ශද ක අවසන් 
්රතිපලල .  ඒක ශත්රුම් ගන්න එක දතාම වැදගත්. ඒ නිසා  ශම් 

බු  ්රතිපපත්තිප ට තවු රටත් දදිරි ට  න්න පුළුවන්ද කි න වි ාල 
අභිශ ෝග  අප දදිරිශත තිපශබනවා. 

ගරු කථානා කතුමනි  1959 වර්ෂශත සිට 2021 දක්වා කාල  
තුළ දළ ජාතිපක නිෂාපාදිතශත ්රතිප ත ක් ශලස ලංකාශේ බු  
ආදා ම ශීඝ්ර ශලස පහත වැී  තිපශබන ආකාර  දැක්ශවන 

්රසාතාර  ශම් අවසාථාශේදී මම ස ාගත* කරනවා.  

1981  19 2  19 3 වර්ෂ වනවිට දළ ජාතිපක නිෂාපාදනශ න් 
සි  ට 25ක්  සි  ට 24ක්  23ක් පමේ ශම් රශේ බු  ආදා ම 
තිපුදේා. කාල ක් තිපසාශසේ ශම් සි ලු ආණ්ඩු අතශර් ඒක 
පල්ශලහාට පල්ශලහාට  පල්ශලහාට ගිහිල්ලා  -සි  ට 17ට  
සි  ට 14ට  සි  ට13ට  සි  ට 11ට ගිහිල්ලා- අද වනශකොට ඒ 
්රමාේ  සි  ට  .7ක් දක්වා අඩු ශවලා තිපශබනවා. කිසිම රටක 
ආර්ිකක කට  -සවුදි අරාලි  වැනි රටකට හැර  ශතල් නැත්නම් - 
අවම ව ශ න් සමසාත GDP එශකන් සි  ට 14ක  15ක බු  
ආදා මක් නැත්නම් පවතිපන්නට බැහැ. ඒක ශමොන ආණ්ඩුව 
ආවත්  ශමොන පක්ෂ  ආවත් හඳුනා ගතයුතු සතය ක්. මම 
හිතනවා  විපක්ෂශත සිටින ආර්ිකක  පිළිබඳ ේනන්ු වක් දක්වන  
ඒ පිළිබඳ දැනුමක් තිපශබන අ  මාත් එක්ක එකඟ ශවයි කි ලා. 
දැනට අපට තිපශබන්ශන් සි  ට  .1ක   .6ක පමේ බු  ආදා මක්. 
එම දත්ත දැක්ශවන ්රසාතාර  මම සභාගත කර තිපශබනවා  ගරු 
කථානා කතුමනි.  

පුනරාවර්තන වි දම් දිහා බැලුවාම  2021 වර්ෂශතදී 
වැටුේවලට විතරක් අපි රුපි ල් ලිලි න  45ක් වි දම් කර 
තිපශබනවා. 

ඒ හැරුේාම pension, ආබාධිත ශසබළුන්ට දීමනා  free 
medicine, fertilizer subsidy, සමෘ්ධධි  school uniforms, school 

textbooks, nutrition programmes කි න ඒ ශ්ධවලට විතරක් තව 
රුපි ල් මිලි න 595ක් 2021 වර්ෂශතදී  වි දම් කරලා තිපශබනවා. 
ඒ අනුව  ඒ සහනාධාරවලටත්  මදි  අපි ේප ා ගත්ත ආදා ම. ඒ 
එක්ක බලනශකොට ශමච්චර කල් -1952 දඳලා- නිදහසා ශ්රී 
ලංකාශේ අපි ේ  අරශගන තිපශබනවා. ඒ ේ වලට ගි  
අවුරු්ධශ්ධ විතරක් අපි ශපොලි  හැටි ට රුපි ල් මිලි න 1 04 ක් 
ශගවලා තිපශබනවා. ඒ මුදල අතිපවි ාල ්රමාේ ක්.  ඒක තමයි සතය 
තත්ත්ව .  

ඒ හැරුේාම මම විශ්ධ  ේ වල තත්ත්ව  පිළිබඳවත් ශම් 
අවසාථාශේ කරුු  දදිරිපත් කරනවා  ගරු කථානා කතුමනි. ශම් 
්රසාතාරශත දැක්ශවන ශර්ාාවට අනුව අශේ බු  ආදා ම සි  ට 24 
සිට සි  ට  .6 දක්වා ක්රම ක්රමශ න් අඩුශවලා තිපශබනවා. ඒ 
ශතොරතුරු ඇතුළත් ්රසාතාර  මම මීට කලින් සභාගත කළා  ශම් 
කාරේ  ඔබතුමන්ලා දැනගන්න ඕනෑ නිසා.  

1954 අවුරු්ධශ්ධ තමයි පළමුවැනි වතාවට අපි විශ්ධ  ේ  
අරශගන තිපශබන්ශන්. එතශකොට විශ්ධ  ේ  අරශගන තිපශබන්ශන් 
රුපි ල් ලිලි න 0.06යි.   

2019 වර්ෂශතදී තමයි අවසාන ව ශ න් අරශගන 
තිපශබන්ශන්  ශම් ළඟදී ගත්ත එක හැරුේාම. එම ්රමාේ  
ලිලි න 542යි. 2020 වර්ෂශතදී සමසාත ේ  ගැීමම ඍේ අග ක්. 
ඒ කි න්ශන් අපි වැඩිශ න් ශගවලා තිපශබනවා. ේ  අරශගන 
නැහැ. ේ  ගන්න අපට හැකි ාවක් නැහැ. ඒ ශවනශකොට අශේ 
ේ  ගැීමශම් හැකි ාව නැතිප ශවලා ගිහින් තිපශබනවා. 2021 
වර්ෂශතදී අපි ලිලි න 3ක් ශගවලා තිපශබනවා. ගරු 
කථානා කතුමනි  මම දදිරිපත් කරන ශම් ේ  පිළිබඳ දත්ත 

ඇතුළත් වාර්තාව මා ස ාගත* කරනවා.  

573 574 

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි  මහතා  

————————— 
*  පුස්තකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශම් ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා තමයි අද ශම් ලිලි න 51ක ේ  
්රමාේ  හැදිලා තිපශබන්ශන්. ගරු කථනා කතුමනි  ඒශකන් අපි 
පසුගි  කාල  තුළදී ශගවන ලද මුදල ශපන්වා තිපශබනවා. ඒ අනුව 
2015 වර්ෂශතදී ලිලි න 2ක් පමේ  2016 වර්ෂශතදී ලිලි න 
1.6කුත්  2017දී ලිලි න 2.1කුත්  201  වර්ෂශතදී ලිලි න 3ක් 
පමේත්  2019දී ලිලි න හතරහමාරකුත්  2020දී ලිලි න 
හතරකුත්  2021දී ලිලි න හතරකුත් ශගවලා තිපශබනවා. පසුගි  
අවුරුු  ශදශක් ේ  ශනොගත්තාට  ගත් ේ වල ශපොලි  සහ 
capital එක හැටි ට ලිලි න අටක් ආපසු ශගවලා තිපශබනවා. එශසේ 
ශගවන ලද සම්පූර්ේ ශගවීම් චක්ර  සහිත දත්ත මම ස ාගත* 
කරනවා.  ශම්වා අනාගත පරපුර දැනගත යුතුයි. 

ගරු කථානා කතුමනි  ඊළඟට ශමම දත්තවල concession 
loans කි ලා රතු පාට ශර්ාාශවන් ශපන්වා තිපශබන්ශන් IMF 
එශකන්  ADB එශකන්  World Bank එශකන් අඩු ශපොලි ට ලබා 
ගත්ත ේ  ්රමාේ  සමසාත ේ  ්රමාේශත ්රතිප ත ක් හැටි ට. 
මුලින් තිපබී තිපශබන්ශන් සි  ට 57ක ේ  ්රතිප ත ක්. කාල ක් 
තිපසාශසේ ශකටි කාලීන ේ  අරශගන තිපශබනවා  අධික ශපොලි ට. 

ශම් සි ලුශදනාම ඒක කරලා තිපශබනවා. [බාධා කිරීම්  මම 
කථා කළාට පසාශසේ ේත්තර ශදන්න. ඒක තමයි මම කිේශේ.  
කාටවත් ඇන්ල්ල දිගු කරන්න ශනොශවයි මම ශම් ේත්සාහ 
කරන්ශන්. ශම් තත්ත්ව  අපි ශත්රුම්  ගන්නට ඕනෑ.  හැශමෝම 
ේ  අරශගන තිපශබනවා. ඒවා කි න්න ගිශ ොත් නිකම් බාධා 
කරන එක විතරයි ශවන්ශන්. ශම් සි ලුශදනාම ේ  අරශගන 
තිපශබනවා. ඒ අනුව  වැඩි ශපොලි ට ගත්ත ේ  ්රමාේ  එන්න 
එන්න වැඩි ශවලා තිපශබනවා.  ශම්ක ජාතිපක ්ර ාන ක්.  අපි 
කි න්න හදන්ශන් නැහැ  අපි වැරදි කශළේ නැහැ කි ලා. ඒක 
ශනොශවයි මම කි න්න ේත්සාහ කරන්ශන්. අපි වග කි න්ශන් ශම් 
රශේ ජනතාවට. අපි ශම් ශපීම දන්ශන් ශම් රශේ ජනතාව 
ශවනුශවන්. කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්න මම ේත්සාහ කරන්ශන් 
නැහැ. මශ  වාර්තාව ලැුදේාම ඒ බව ඔබතුමන්ලාට දැශනයි. එහි 
කිසි ශද ක් හංගලා නැහැ. ශබොරුවට පාට තවරපු ශහොඳ picture 
එකක් ශදන්න අපි ේත්සාහ කරන්ශන්ත් නැහැ. අපි දන්ශන් 
ශකොතැනද කි න  ථාර්ථ  අපි ශත්රුම් ගන්නට ඕනෑ.  

ඊශත ශපශර්දා  ශවේ අඩවි ක කවුද කි ලා තිපශබනවා මම 

දැක්කා  මාස කින් ශම් ්ර ාන  විසඳනවා කි ලා මම කිේවා  

කි ලා. එශහනම් මම පිසාශසක් ශවන්න ඕනෑ. මාස කින් තිප ා 

අවුරුු  ශදකකින්වත් අපට ශම් ්ර ානවලට විසඳුමක් ශදන්න 

පුළුවන් ශවයිද කි ලා මම දශන් න් නැහැ. අවුරුු  ශදකකින් 

විසඳුමක් ශදන්න පුළුවන්ද  නැත්නම් ඒ සඳහා අවුරුු  පහක්  

දහ ක් දක්වා ගත කරනවාද කි න වගීමම අපි සි ලුශදනා අශත් 

තිපශ න්ශන්. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. එක පාරටම කවුරු හරි ආපු 

ගමන් ඔක්ශකොම ්ර ානවලට විසඳුම් ශදනවා කි ලා කවුරු හරි 

හිතනවා නම් ඒක වැරදියි. එශහම ශවන්ශන් නැහැ. දදිරි ට 

 නශකොට මම ඒ ගැන විසාතර කරන්නම්. නමුත් ශම් ්ර ානවලට 

ශකටිකාලීනව විසඳුම් අරශගන ශම්ක හැරවුම් ලක්ෂය ක් කර 

ගන්නවාද  දන්දි ාව 1990-1991දී දශගන ගත්ත පාඩම් අපිත් 

දශගන ශගන ඒ හා සමානව අපි ආර්ිකක  දදිරි ට අරශගන 

 නවාද  නැත්නම් ේ්ධධච්ච ශලස අපි ගැන විතරක්  හිතලා  

එකිශනකාට ඇන්ල්ල දිගු කරශගන ශම් රට ශලබනන ක්  

ශවනිසියුලාවක් කරනවාද කි න එක පිළිබඳව මතු පරපුරට 

වගීමශම් ශලොකු අවසාථාවක්  අපට තිපශබනවා කි ලා මා හිතනවා.  
 

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ින් වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

This had arisen two years ago, Hon. Sabry. 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
There is going to be a Debate. You can say that during 

the Debate. 
 

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ින් වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Yes. 

 
ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානා කතුමනි  2019 වර්ෂ  අවසානශතදී අපට 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න 7ක සංචිත ක් තිපුදේා. හැබැයි  

2015 වර්ෂශතදී සංචිත ත් ඊට සමානවම ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

ලිලි න  යි. ඒ අවුරුු  හතශර්දී සංචිත  ශඩොලර් ලිලි න කින් 

අඩු ශවනවා. නමුත් ඒ කාල  තුළත් ලිලි න 15ක් ේ  ව ශ න් 

අරශගන තිපශබනවා. ඒ හා සමානවම අපි ලිලි න 10ක් විතර 

ශගවලාත් තිපශබනවා. මම ඒකත් නැහැ කි න්ශන් නැහැ. කාල ක් 

තිපසාශසේ ගත්ත ේ  තමයි ශම් ශඩොලර් ලිලි න 51ක් ශවලා 

තිපශබන්ශන්. පසු ගි  අවුරුු  ශදක තුළ ේ  කිසිවක් අරශගන 

නැහැ. හැබැයි  අපි ලිලි න අටක් ශගවලා තිපශබනවා.  

කථා ශදකක් නැහැ  මම ශමන්න ශම් කාරේ ට නම් එකඟ 

ශවනවා   ගරු කථානා කතුමනි. Tax rate එක වැඩි වි  යුතු 

කාල ක අපි tax අඩු කළා. මම ඒක ඓතිපහාසික වරදක් විධි ට 

පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීමක්  ්ර ාන ක් නැහැ. මම ඒක 
පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීමක්  ඒ ශවලාශේ මම හිටිශත නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්  මම හිටි ාද  නැ්ධද කි න එක වැඩක් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාත් ඒ වාශ  ශ්ධවල් කළා. [බාධා කිරීම්  මට කථා 
කරන්න දඩ ශදන්න. [බාධා කිරීම්  අහගන්නශකෝ. [බාධා කිරීම්  
මට කථා කරන්න අවසාථාව ශදන්න. අද මුළු දවශසේම අපට ශම් 

ගැන විවාද කරන්න පුළුවන්. මට ශම් කරුු  දදිරිපත් කරන්න 

දඩ ශදන්න. 2015 වර්ෂශතදී රාජය ශසේවක වැටුප රුපි ල් 

10 000කින් වැඩි කළා. ඒක නිසා රුපි ල් ලිලි න 1 0ක් 

වැඩිශ න් ශගවන්න වුේා. නමුත්  ඒක ශගවන්න පුළුවන් ක්රම ක් 

ගැන කවුරුවත් කිේශේ නැහැ.  

ඒ නිසා  හැශමෝම එකතුශවලා විඳගත්ත ශ්ධවල් තමයි ශම් 

තිපශබන්ශන්. ඒ නිසා මම - [බාධා කිරීම්  ශපොඩ්ඩක් දන්න. ශම් 

සුබසාධන ්රතිපපත්තිප කාල ක් තිපසාශසේ-[බාධා කිරීම්    ැපුම් 
මානසිකත්ව  ේඩ  මිනිසුන්ට ලිලී පිත්තක් ශදනවා ශවනුවට 

මාළුශවක් තමයි දීලා තිපශබන්ශන්. ඒ ්රතිපපත්තිපශත අවසාන ලල ට 

තමයි අද අපි ශම් ඇවිල්ලා දන්ශන්.  [බාධා කිරීම්   ශපොඩ්ඩක් 
දන්න  [බාධා කිරීම්   අපට ශම් සම්බන්ධශ න් මුළු දවශසේම විවාද 
කරන්න පුළුවන් ශන්.  [බාධා කිරීම්  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා කරුේාකර නි ා ේද ශවන්න. ගරු 

ඇමතිපතුමාට බාධා කරන්න එපා. එතුමා වැදගත් ්රකා  ක් 

කරන්ශන්. 

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු කථානා කතුමනි  ශම් කාලශත අපට විශ්ධ  සංචිත අහිමි 

වීමට කරුු  කිහිප ක් බලපෑවා. දන් එක කාරේ ක් තමයි -  

575 576 

————————— 
*  පුස්තකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ක් .ඒ. ුමමන්ති න් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I need one clarification.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please, Hon. Sumanthiran! You all are going to have 
the whole day to debate this.  

 

 ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
මට කථා කරන්න දඩ ශදන්න. Later, you can speak. 

Otherwise, there would not be an end to this. - [Interruption.] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please stop disturbing the Hon. Minister. Let him 
make the Statement with peace of mind.  

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු කථානා කතුමනි  2019 වර්ෂ  අවසාන ශවනශකොට 

අශේ විශ්ධ  සංචිත  ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න හතයි. ඒ 

වාශ ම ද්රවශීලී සංචිතශ න් පාවිච්චි කළ හැකි සංචිත ්රමාේ  

මිලි න 50ක්වත් නැහැ. ඒක ශම් රශේ ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑ. 

[බාධා කිරීම්  ශපොඩ්ඩක් දන්න. හැබැයි  පසු ගි  අවුරුු  ශදශක් අපි 
ලිලි න  ක් ේ  ශගවලා තිපශබනවා.  

ගරු කථානා කතුමනි  ඒ ඇරුේාම  ශඩොලර  රුපි ල් 203ට 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශඩොලර්  market එකට  මුදා හැරලා 

තිපශබනවා.  

අපි ේ  ශගවා තිපශබනවා. ඒ සි ල්ල ශහේතුශකොටශගන අද 

ද්රවශීලිත්ව  දතාම පහළට ගිහින් තිපශබනවා. ඒකට ශහේතු ූ 

කරුු  රාශි ක් තිපශබනවා. එක කාරේ ක් තමයි  අපි සි ලු 

ශදනාම දන්නවා  201  වර්ෂ  කි න්ශන් ශමරට සංචාරක 

වයාපාරශ න් දහළම ආදා මක් ගත්ත අවුරු්ධද බව. 201 දී අපට 

සංචාරක වයාපාරශ න් ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න 4.4ක පමේ 

ආදා මක් ලැුදේා. ඒක පසු ගි  අවුරු්ධද වනශකොට මිලි න 

200කට කඩා වැටුේා. අපි හැශමෝම දන්නවා  ශකොවිඩ් වසංගත  

ශහේතුශකොටශගන වි ාල ්ර ාන රාශි කට අපට මුහුේ ශදන්න 

සි්ධධ වුු  බව. ඒ ඇරුේාම ශලෝකශත අද වනශකොට - [බාධා 
කිරීම්   Please! 

 

ගුණ මන්ත්රීව වයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශපොඩ්ඩක් අහශගන දන්නශකෝ. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Let him make the Statement. What is 
this nonsense! - [Interruption] 

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ඔබතුමන්ලා ශපොඩ්ඩක් අහශගන දන්න.  

ඒ ඇරුේාම ගරු කථානා කතුමනි  ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

40ට  45ට තිපුදු  ශබොර ශතල් බැරල  අද ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

107ක්  10 ක් දක්වා වැඩි ශවලා තිපශබනවා. කවුරු ශමොනවා 

කිේවත් ශම්ක තමයි ඇත්ත. අපි ශම් ්ර ාන  විසඳන්න ඕනෑ. 

පසුගි  අමාතය මණ්ඩලශත හිටපු අ ත් ශමතැන දන්නවා.  අශේ 

පැත්ශතන් මම පිළිගන්නවා  IMF එකට මීට දසාසර අපට  න්න 

තිපුදේා කි න එක. එහි කථා ශදකක් නැහැ. [බාධා කිරීම්  හරි  අපි 
පිළිගන්නවා. අපි  නැහැ කි න්ශන් නැහැ. [බාධා කිරීම්   

ශදවැනි කාරේ  ශම්කයි. අපිට මීට දසාශසල්ලා රුපි ල ක්රම 

ක්රමශ න් depreciate කරන්න තිපුදේා. 

[බාධා කිරීමක්  දැන් ඒක ශනොශවයි ශන්  කාරේ . ශම්කට 

පිළිතුර ශමොකක්ද කි ලා ශසො න එකයි දැන් අපි කරන්න ඕනෑ  

ගරු මන්ත්රීතුමා.  එශහම නැතිපව ශමතැන එක එක්ශකනාට බැේ 

බැේ දඳලා වැඩක් නැහැ.  

ගරු කථානා කතුමනි  ශම් රශේ දතිපහාසශත කිසිම රජ ක් 

තමන් ගත්ත විශ්ධ  ේ වලින් හම්බ කරලා  invest කරලා  ඒ 

මුදල්වලින් ඒ ගත්ත ේ  ශගවලා නැහැ. තව ේ ක් අරශගන 

තමයි මුලින් ගත්ත ේ  ශගවලා තිපශබන්ශන්. ශම්ක තමයි ශම් රට 

පාලන  කරපු හැශමෝම කරලා තිපශබන්ශන්. වඩා ශලොකු ේ ක් 

අරශගන ශපොඩ්ඩක් ේ  ශගවලා  දතිපරි ටික වැඩි කරලා 

තිපශබනවා. ඒ ශහේතුව නිසා තමයි අශේ ේ  ්රමාේ  ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් ලිලි න 51ක් දක්වා වැඩි වුශණ්. එ ා්  ගේන් හිලේ ඒ 

ආකාරශ න්ම මා ළඟ තිපශබන ශම් වගුශේ සඳහන් ශවනවා. ශම් 

සි ල්ල අපි දදිරිපත් කරලා තිපශබනවා  ගරු කථානා කතුමනි.  

 

ගුණ මන්ත්රීව වයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඔබතුමා අසතය කි න්ශන්. 

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

මම අසතය කි න්ශන් නැහැ. ශම් කි න හැම වචන කම 

වගීමම මම බාර ගන්නවා. [බාධා කිරීම්  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please, let him make the Statement.  
 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු කථානා කතුමනි  එ ා්  අනුව බල්ධදී අපි අශේ ්රමාේ ට 

වැඩි  කාලා තිපශබනවා. Credit cards අරශගන  අවුරුු  51ක් 

තිපසාශසේ එක credit card එකක් top-up ශවනශකොට තව credit 

card එකක් අරශගන  ඒ credit card එශකන් පළමු  credit card 

එශක් ේ  ශගවලා ජීවත් ශවනවා වාශගයි අපි කටයුතු කරලා 

තිපශබන්ශන්. අන්තිපශම්දී අපි දැන් CRIB එකට ගිහිල්ලා තිපශබන 

නිසා credit card එශකන් මුදල් ගන්න බැහැ. ඒ වාශ  ශද ක් 

තමයි දැන් ශවලා තිපශබන්ශන්. ඒ අනුව අශේ ේ වල 

sustainability එක නැහැ කි න නිසා  ඒ කි න්ශන් ේ  ශගවීශම් 

හැකි ාව නැතිප හින්දා  සාමානය market එශකන් නැවත ේ  

විධි ට මුදල් ගන්න බැරිශවලා තිපශබනවා. පසුගි  ආණ්ඩුශේ 

අවුරුු  5 තුළත් ලිලි න 15ක් ේ  අරශගන  ලිලි න 11ක් 

ශගවලා තිපශබනවා. අපි එක සත ක්වත් අරශගන නැහැ; ඒකට 

577 578 



2022 මැයි 04 

අපට හැකි ාවකුත් නැහැ. දතිපහාසශත දඳලා ශම් මහා ේ  

කන්දරාව ශගොඩ ගැහුශණ් කරුු  3ක් ේඩයි. මම ශම්ක භ  

නැතිපව කි නවා.  

සි ලු රජ න්  ැපුම් මානසිකත්ව  මත කටයුතු කර 

තිපශබනවා. මිනිසුන්ට ලිලී පිත්තක් ශදනවා ශවනුවට මාළු 

කෑල්ලක් දීලා -ඒ ශවලාශේ සන්ශතෝෂම් ලබා දීලා- කාල ක් 

තිපසාශසේ ේ  බරිත කරපු එශක් ්රතිපලල  තමයි අද අපි ශම් ුකක්තිප 

විඳින්ශන්. ඒක පළමුවැනි කාරේ   ගරු කථානා කතුමනි. [බාධා 
කිරීම්    

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු කථානා කතුමනි  ශදවැනි කාරේ  තමයි අශේ පසුගි  

අවුරුු  ශදක තුනක කාල  තුළත් ගත යුතුව තිපබූ  ම්  ම් රණන්ු  

රණරේ ශනොගැීමම. ඒ වැරදි ්රතිපපත්තිප ශම් තත්ත්ව ට ේදේ කරලා 

තිපශබනවා. ඒ ගැන කථා ශදකක් නැහැ. මම මුලින් කි පු 

ආකාර ට  පසුගි  අවුරුු  ශදක තුන තුළ tax කැපීම  IMF එකට 

ශනො ෑම  ශඩොලර  අල්ලාශගන සිී ම  ේ  ්රතිපවයුහගත කිරීම 

සඳහා කල්ගත වීම ආදි  ශනොකළ යුතුව තිපුදේා. ඒක ශම් රජ  

පැත්ශතන් සි්ධධ වුු  වරදක්. ඒ සාව ං විශේචන  පිළිගන්න අපට 

අයිතිප ක් තිපශබනවා. අපට ඒකට  ක්තිප ත් තිපශබනවා  ගරු 

කථානා කතුමනි.  

තුන්වැන්න තමයි  අශේ පාලනශ න් ශතොර වුු  ශකොවිඩ් 

ේවු ර සහ යුක්ශර්නශත යු්ධධ . ලංකාව විතරක් ශනොශවයි  

ශලෝකශත හැම රටක්ම වාශ  ශම් තත්ත්ව ට මුහුේ ශදනවා. ගරු 

කථානා කතුමනි  වසර 50කට පසුව වැඩිම ේ්ධධමන  අද 

ඇශමරිකාශවන් වාර්තා ශවනවා. යුශරෝපශතත් එශහමයි. 

පාකිසාතාන ත් ශම්කට මුහුේ ශදනවා; ඊජිේතුවත් මුහුේ ශදනවා. 

නමුත්  ඔවුන්ට  ම් සංචිත ්රමාේ ක් තිපුදේා. හැබැයි  අශේ 

සංචිත අපි අහිමි කර ශගන තිපශබනවා. ශම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. 

එම නිසා අපි මුලින්ම බලන්න ඕනෑ  ශකොශහොමද දදිරිශතදී 

ශම්කට  මුහුේ ශදන්ශන් කි ලායි. අපි එකිශනකාට බැේ ගත්තා  

කි ා ශඩොලර් එනවාද? අපට ශඩොලර් එන ක්රම කිහිප ක් 

තිපශබනවා  ගරු කථානා කතුමනි.  
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කා  මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ේසාවිශතදී වාශ  ශබොරු තර්ක ශගනැල්ලා  ශබොරු කි ලා 

හරි න්ශන් නැහැ ශන්. [බාධා කිරීම්   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 
 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු කථානා කතුමනි  අපට ශඩොලර් හම්බ ශවන ක්රම 

කිහිප යි තිපශබන්ශන්. අපට ශඩොලර් අච්චු ගහන්න බැහැ. ශමොකද  

අපි ඇශමරිකා එක්සත් ජනපද  ශනොශවයි. අපට ශඩොලර් හම්බ 

ශවන්න නම්  එක්ශකෝ සංචාරක වයාපාර  නැවත ශගොඩ 

නැ ශඟන්න ඕනෑ. සංචාරක වයාපාරශ න් පසුගි  මාස තුන තුළ 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලි න 500ක පමේ ආදා මක් අපට 

ලැුදේා. නමුත්  ශම් මාස  වන විට ඒක සි  ට 47කින්  සි  ට 

50කින් අඩු ශවලා තිපශබනවා. ඒ  ශඩොලර් හම්බ ශවන පළමුවැනි 

ක්රම .  

ශදවැන්න තමයි  විශ්ධ  රටවලින් එන ශ්රේෂේ. 2020 වර්ෂශත 

දී අපට ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න 7.2ක ශ්රේෂේ ්රමාේ ක් 

ලැුදේා. 2021 වර්ෂශත දී එ  ශඩොලර් ලිලි න 5.7ක්  දක්වා  අඩු 

වුේා. ශම් වර්ෂශතදීවත් පක්ෂ  පාට ශේදවලින් ශතොරව අප සි ලු 

ශදනා එකතු ශවලා අශේ විශ්ධ ගත ශ්රී ලාංකික න්ශගන් දල්ලුශේ 

නැත්නම්  එම ්රමාේ  ලිලි න තුනහමාරකට  තුනකට විතර 

පහළ  න්න දඩ තිපශබනවා.  
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කා  මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ඔබතුමන්ලා දන්න කල් ශගවන්ශන් නැහැ. [බාධා කිරීම්  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මනූෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමා  

කරුේාකර නි ා ේද ශවන්න. ගරු ඇමතිපතුමා වැදගත් කථාවක් 

කරන්ශන්. [බාධා කිරීම්  එතුමා වැදගත් කථාවක් කරන්ශන්. 
[බාධා කිරීම්  ඔබතුමන්ලා ශම් සභාශේ ශගෞරව  නැතිප කරනවා.  

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ඔබතුමන්ලා ශපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් ශදන්න. [බාධා කිරීම්  ගරු 

කථානා කතුමනි  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශ ක් වුේාම 

ඇහුම්කන් ශදන්නත් පුරුු  ශවන්න ඕනෑ. ඒ විීමතභාව  තිපශබන්න 

ඕනෑ; discipline එකක් තිපශබන්න ඕනෑ. මිනිසාසු අපටත් බණිනවා. 

නමුත්  අපි කෑ ගහන්ශන් නැහැ. අහශගන දන්නවා. අහශගන 

දඳලා  අශේ අවසාථාව ආවාම අපි ේත්තර ශදනවා. ඒකයි 

ශීලාචාරකම කි න්ශන්. අපි ේසාවිශතදීත් ඒක දැකලා තිපශබනවා. 

[බාධා කිරීම්  අපි පනින්ශන් නැහැ ශන්. ඕනෑ ශද ක් කි න්නශකෝ 
ඔබතුමන්ලා  ට  නි මිත ශවලාව ආවාට පසාශසේ. [බාධා කිරීම්  අප 
සි ලු ශදනා දිහා බලාශගන දන්නවා ශන්  ශම් රශේ මිනිසාසු. ඕනෑ 

ශද ක් කි න්න  ඔබතුමන්ලාශ  ශවලාශේ. අපි ඇහුම් කන් 

ශදන්නම්. [බාධා කිරීම්   

තුන්වැන්න තමයි  ශම් පරිසර  තුළ අපි ආශ ෝජක න් 

ශගන්වා ගන්න ඕනෑ කි න එක. ශම් තිපශබන තත්ත්ව  තුළ රටට 

ආශ ෝජකශ ෝ එන්ශන් නැහැ. හතරවැන්න තමයි  නැවත වතාවක් 

අශේ market access එක ලබා ගැීමම. ඒ කි න්ශන්  අශේ ේ  

මුදල් ටික - [බාධා කිරීමක්  මම දන්ශන් නැහැ ශම්වා මිනිසුන්ට 
තිපශබන ්ර ානවලට ේත්තර ද කි ලා. ගරු කථානා කතුමනි  අපි 

හැකි දක්මනින් ශම් ේ  ටික ්රතිපවයුහගත කරලා  ළි මුදල් 

ශවශළඳ ශපොළට ගිහිල්ලා  ම් ්රමාේ ක ේ  ලබා ගැීමම සඳහා 

ද්රවශීලතාවක් ඇතිප කර ගන්ශන් ශකොශහොමද? අපි කෑ ගැහුවාට  ශම් 

කාරේා හතර ඇරුේාම ශම් ්ර ාන ට ශවන කිසිම විධි කින් 

විසඳුම් නැහැ. ගරු කථානා කතුමනි  ඒ හින්දා තමයි අප ශම් 

කි න්ශන්. එ  එශසේ නම්  එ  සිු  වි  යුතු නම් එ  සිු  කළ 

හැක්ශක් ශකොශහොමද කි න ්ර ාන  තමයි අද මිනිසුන්ට 

තිපශබන්ශන්. ඔළු ශගඩි මාරු කරන එක ගැනවත් ශවනත් ශද ක් 

ගැනවත් ශනොශවයි  ්ර ාන . ඒ හින්දායි මම ගරු විපක්ෂ 

නා කතුමාශගන් සහ විපක්ෂශත දන්න සි ලු ශදනාශගන්ම ශම් 

දල්ලීම කරන්ශන්. මම ශපෞ්ධගලිකව වි ාවාස කරන ශද ක් 

තිපශබනවා. මම එදාත් කිේවා  මම ශම් කරන්ශන් nightwatchman 

ශකශනකුශ  job එක බව. ක්රිකේ  ශසල්ලම් කර්ධදී මුලින් wickets 

579 580 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 නශකොට දදිරි ශපළ ආරක්ෂා කරගන්න පසුශපළ ක්රීඩකශ ක් 

ඇවිල්ලා wicket එක ශේරා ගන්න ශසල්ලම් කරනවා. මම ශම් 

ශවලාශේ කරන්ශන් ඒක. මම ආර්ිකක විදයාඥයෙශ ක් ශනොශවයි. 

මම ඒක එදාත් කිේවා. මට පුළුවන්  ක්තිප ්රමාේශ න් මශ  වැඩ 

ටික කරනවා. ආර්ිකක විදයාඥයෙශ ෝ දන්නවා නම් එන්න. ඇවිල්ලා 

ශම් ආණ්ඩුව භාර ගන්න. අපි ශදන්නම්. නමුත්  ගරු 

කථානා කතුමනි  මා හිතන ආකාර ට ශම්කට විසඳුම් ශසවීම 

සඳහා අපට - [බාධා කිරීමක්  මම දැන් කි න්නම් IMF එක 

දදිරිශත සි්ධධ ශවච්ච සාකච්ඡාවල ්රතිපලල. IMF එක දදිරි ට  ෑම 

සඳහා අපට ්රධාන ව ශ න් කළ හැකි ශ්ධවල් කිහිප ක් 

තිපශබනවා. ශම් ්ර ානවලට ශකටිකාලීනව විසඳුම් ශදන්ශන් 

ශකොශහොමද? ශම් ශපෝලිම් ටික නැතිප කරන්ශන් ශකොශහොමද? ශම් 

තිපශබන අර්ුදදවලට දක්මනින් පිළිතුරු ශසො න්ශන් ශකොශහොමද? 

අපි ශකොශහොමද ශම් අවුරු්ධදට අව ය bridging finance ශහො ා 

ගන්ශන්? ශකොශහොමද ඒ ලිලි න තුනහතර ශහො ා ගන්ශන්? දීර්ඝ 

කාලීනව  ශම් රට නැවත වතාවක් සංවර්ධනශත මාවතට ශ ොමු 

කරන්ශන් ශකොශහොමද? IMF එකට ගි ා කි ලා ඒක ඇලඩින්ශ  

පුු ම පහන ශනොශවයි ශන්. ඒශකන් අපට අව ය සාථාවරත්ව  

ලැශබයි. හැබැයි  අප ගත්තු මුදල් නැවත ශගවන්න අපි හම්බ 

කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අව ය පරිසර යි සකසන්න ඕනෑ. ඒ 

හින්දා ශම් ශවනුශවන් වහාම මධය කාලීනව හා දීර්ඝ කාලීනව 

තිපශබන සැලසුම් ශමොනවාද කි න එක ගැන තමයි ශලෝක  

බලාශගන දන්ශන්.  

ගරු කථානා කතුමනි  අපි දතා දක්මනින්ම IMF එක ට  ෑම 

සඳහා කටයුතු කළා. අපි ශවොෂින්ටන ට ගිහිල්ලා දතා සාර්ථකව 

ඒ සාකච්ඡා පැවැත්ූවා. ඒ ්රකා න ඒ ආ තන විසින් නිකුත් 

කරලා තිපශබනවා ඔබතුමන්ලා දකින්න ඇතිප. ඒ අනුව  පළමුවැනි 

පි වර හැටි ට ේ  ්රතිපවයුහගත කිරීම සඳහා අව ය මූලය 

ේපශ්ධ කවරුන් සහ ීමතිප ේපශ්ධ කවරුන් පත් කර ගැීමම සඳහා 

අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  ඊළඟ කැලිනේ රැසාවීම් දිනට 

ශහෝ වැඩිම වුශේොත් තව සතිප කින්  -ලබන සඳුදා ශනොශවයි  

ඊළඟ සඳුදා වන ශකොට- අපට ඔවුන් පත් කර ගන්න පුළුවන් ශවයි 

කි ලා. ගරු කථානා කතුමනි  ඔවුන් පත් කර ගත්තාට පසාශසේ 

ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ශම් ේ  ්රතිපවයුහගත කර ගන්න 

අපට හැකි ාව ලැුදශේොත්  අපට නැවතත් market access ලබා 

ගැීමමට -අවම ව ශ න් IMF එශකන් මුදලක් ලබා ගැීමමට- 

හැකි ාවක් ලැශබයි කි ලා මම වි ාවාස කරනවා.  

චීන තානාපතිපතුමා මුලින් කි ා තිපුදේා  අපි IMF එකට  ෑම 

පිළිබඳව ඔවුන් එච්චර සන්ශතෝෂ නැහැ කි ලා. නමුත්  ශපශර්දා 

මම ඔවුන් සමඟ පැ  එකහමාරක් තිපසාශසේ සාකච්ඡා කළා. දන් 

පසුව ඔවුන් ්රකා  කළා  චීන  IMF එශක් ්රධාන 

ශකොටසාකාරශ ක් හැටි ට  IMF එශක් අශේ සම්පූර්ේ 

සාකච්ඡාවලට පූර්ේ සහශ ෝග  ලබා ශදනවා කි ලා. මම 

හිතනවා  එ  අප ලබාගත් ශලොකු ජ ග්රහේ ක් කි ලා. IMF 

එකට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරන අතරතුරදී ශම් ේ  ටික 

්රතිපවයුහගත කරගන්න අපට පුළුවන් වුශේොත්  අපට හැකි ශේවි  

ශම් සම්බන්ධශ න්  ම් සාර්ථක පිළිතුරක් ලබා ගන්න.  

ගරු කථානා කතුමනි  ේ  ්රතිපවයුහගත කිරීම කි න්ශන් 

ශමොකක්ද? එහි ේපාංග තුනක් තිපශබනවා. එකක් තමයි  මුළු මුදල 

අඩු කර ගන්ශන් ශකොශහොමද කි න එක. ඊළඟ එක තමයි  

interest එක අඩු කර ගන්ශන් ශකොශහොමද කි න එක සහ 

කල්පිශරන කාල  - maturity period එක - වැඩි කර ගන්ශන් 

ශකොශහොමද කි න එක. එශහම නැත්නම්  ශම් ේපාංග තුශන්ම 

සංකලන ක්. ශම් ේපාංග තුන ඇතිප කර ගැීමම සඳහා මහ 

බැංකුශේ අධිපතිපතුමා සහ භාණ්ඩාගාරශත නව ශල්කම්තුමා ඇතුළු 

ශවනම professional කණ්ඩා මක් කටයුතු කරශගන  නවා. 

ශ්ධ පාලනඥයෙ න් ව ශ න් අපි ඒකට මැදිහත් ශවන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. අපි අව ය ේපශදසා ලබා දීලා  

ඒ කටයුත්ත ශවනම professional team එකකට භාර දීලා  ඒක 

professionally handle කිරීම සඳහා කටයුතු කරශගන  නවා. ඒ 

අතරතුර අපට හැකි ාව ලැුදේා  ශකටි කාලීනව ශම් ්ර ාන විසඳා 

ගැීමම සඳහා කටයුතු කරන්න. ශම් වන විට දන්දි ාව අපට ශතල් 

ගන්න ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලි න 500ක් වටිනා credit line 

එකක් ලබා දීලා තිපශබනවා. ඒශකන් ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලි න 

400ක් අපි වි දම් කරලා දවරයි. තවත් ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

මිලි න 100ක් විතර දතිපරිව තිපශබනවා. ඒ හැරුේාම අතයව ය 

භාණ්ඩ මිල දී ගැීමම සඳහා ශඩොලර් ලිලි න ක credit line එකක් 

ලබා දීලා තිපශබනවා. ඒ credit line එශකනුත් තව ශඩොලර් මිලි න 

200ක් අපට fuel සඳහා ලබා දීලා තිපශබනවා. අපි ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලි න 500ක ්රමාේ ක් ශදන්න කි ලා තව දල්ලීමක් 

කරලා තිපශබනවා. ඒ අනුව ජුනි අවසන් වන ශතක් වාශ  ශතල් 

ටික සප ා ගැීමම සඳහා අපි ේත්සාහ කරමින් දන්නවා. ඒක 

තමයි ශපොශළොශේ තත්ත්ව . ඊට පසුව  එ  කරන්ශන් 

ශකොශහොමද කි න එක පිළිබඳව ශලොකු ගැටලුවක් තිපශබනවා. 

ගැටලුවක් නැහැ කි න්නට බැහැ. ඒ ශලොකු අවදානම අප හැම 

ශදනාම දදිරිශත තිපශබනවා. ඒ අවදානම අඩු කර ගන්ශන් 

ශකොශහොමද කි න එක තමයි අපට තිපශබන ්ර ාන .  

ඊළඟට තුන්වැන්න. දීර්ඝ ව ශ න් ේ  ්රතිපවයුහගත කිරීමට 

 ෑශමන් පසුව අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  IMF එක හරහා 

අපට ලැශබන ආධාර ටික අප දක්මනට ලබා ගන්ශන් ශකොශහොමද  

කි න එක සම්බන්ධශ න් කටයුතු කරන්න. එ  ලබා ගැීමම 

සඳහා ශකොච්චර කල් ගත ශවයි ද කි ලා මට හරි ටම කි න්නට 

බැහැ.  

හැබැයි  ේ  ්රතිපවයුහගත කිරීම  අපි කරන සාකච්ඡාවල 

්රතිපලල  න සි ල්ල අවසානශත තමයි ශම් ආධාර ලැශබන්ශන්. 

එශහම නැතිපව  දතා දක්මනින් ලැශබන්ශන් නැහැ. මම හිතනවා  

අපට ්රාශ ෝගිකව ඒ programme එකට enter ශවන්න අවම 

ව ශ න් මාස හ ක්වත් ගතශවයි කි ලා. ඒ අතරතුරදී අපි 

emergency loan එකක්  ඒ කි න්ශන් RFI එකක් දල්ලා 

තිපශබනවා. අපට ඒකට දන්දි ාව ශගොඩක් ේදේ කළා. මම 

ශවොෂින්ටනශත දන්නශකොට දන්දි ාශේ ගරු මුදල් අමාතයතුමි  

ශදවතාවක් මුේ ගැසුේා. ඔවුන්ශ  පැත්ශතනුත් අපට සම්පූර්ේ 

සහශ ෝග  ලබා ු න්නා. දදිරිශත දී  ඒක අපට ලැශබනවාද  නැ්ධද 

කි න එක රණරේ  කරන්ශන් ේ  ්රතිපවයුහගත කිරීශම්දී අපි 

විසින් දක්වන ්රගතිප  අනුවයි. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්ව . ඒ 

අතරතුර  ශම් අවුරු්ධදට අව ය ශඩොලර් ලිලි න තුන  හතර දක්වා 

ූ bridging finance එක ලබා ගන්ශන් ශකොශහොමද කි න එක 

සම්බන්ධශ න් අපි දැන් විවිධ රටවල් සමඟ සාකච්ඡා කරශගන 

 නවා. ඒ හැර වහාම ක්රි ාත්මක වන පරිදි  ශලෝක බැංකුව විසින්  

මානුෂික ආධාර ව ශ න් අපට ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලි න 

400ක් release කරන්නට එකඟ ශවලා තිපශබනවා. ඒක 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලි න 700ක් දක්වා වැඩි කර ගන්න අපි 

සාකච්ඡා කරශගන  නවා. අපට ඒක ලැශබයි කි ලා මම 

හිතනවා. ඒ අනුව අපි ශම් මැයි මාසශත සිට  මාස තුනක කාල ක් 

සඳහා  අවම ව ශ න් මාසිකව රුපි ල් 7 500ක පමේ මුදලක් 

ශම් රශේ දරිද්රතාශවන් පීඩා විඳින මිලි න 3.3ක් වන පවුල්වලට 

දැන් තිපශබන ්ර ාන විසඳා ගැීමම සඳහා ලබා ශදන්න කටයුතු 

කරනවා. ශම  විසඳුමක් ශනොශවයි. නමුත්  ශම් තිපශබන 

දරිද්රතාශවන් ඔවුන් ශේරා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි කටයුතු 

කරශගන  නවා.  

ඊළඟට  ශබශහත් ටික ගන්න මුදල් ශසො ා ගැීමම සඳහා අපි 

ADB එකට කථා කරලා තිපශබනවා. ඒ වාශ ම ශලෝක බැංකුව 

581 582 

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි  මහතා  
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එක්කත් කථා කරලා තිපශබනවා; Indian Credit Line එකත් එක්ක 

කථා කර තිපශබනවා. ශසෞාය ඇමතිපතුමා ශම් ශවලාශේ ගරු 

සභාශේ දන්නවා. අපි එතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඊළඟ මාස 

නව ට අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්මක කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. හැබැයි  ශම්වා දතාම ශකටි කාලීන විසඳුම් විතරයි. එම 

නිසා IMF සාකච්ඡා දදිරි ට  නශකොට  -  IMF එක කිේවත්  

නැතත් අපට ශදපයින් නැඟී සිටින්න ක්රමශේද ක් හදන්න සිු  

ශවනවා.  ැපුම් මානසිකත්ව  මත අපට හැම දාම සුබසාධන 

ආර්ිකක ක් පවත්වාශගන  න්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ශකටි 

කාලීනව අව ය පි වර ගැීමමට ේත්සාහ කරනවා. 2022 වර්ෂ  

සඳහා දදිරිපත් කළ අ  වැ  තවු රටත්  ථාර්ථවත් නැහැ. එ  

 ථාර්ථවත් නැතිප නිසා අපි දක්මනින්ම අලුත් අ  වැ ක් දදිරිපත් 

කිරීමට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ තුළින් අපට ආදා ම් බු  වැඩි 

කරන්න සි්ධධ ශවනවා. මම හිතන විධි ට  සල්ලි හම්බ කරන 

මිනිසුන් සල්ලි ටිකක් ශබදා ගන්න ඕනෑ.  නැත්නම් ශවන්ශන් 

සම්පූර්ේ සමාජ ම කඩා වැී මයි. ඒ නිසා මම හිතන විධි ට  

ආදා ම් ේප න සි ලුශදනා; අපි සි ලුශදනා  අශනක් අ ට 

lectures ශදන්න දසාශසල්ලා තමන්ශ  හෘද  සාක්ෂි ට තේටු 

කරලා විමසා බලන්න ඕනෑ  "ශම් රට පවත්වා ශගන  න්න මම 

ආදා ම් බු  ශගවනවාද?" කි ලා. 

ීමතිපඥයෙවරුන් හැටි ට  වවදයවරුන් හැටි ට  වයාපාරික න් 

හැටි ට  එශහම නැත්නම් ශම් රශේ ්රජාව හැටි ට හැම ශදනාම 

බලන්න ඕනෑ  තමන්ශ  යුතුකම් තමන් දෂාට කරනවාද  තමන්ශ  

ශකොටස තමන් ශගවනවාද කි ලා. අපි ආදා ම වැඩි කර ගන්න 

ඕනෑ.  ආදා ම වැඩි කරලා බු  ආදා ම සි  ට 15කට වාශ  වැඩි 

කර ගන්න අපට සි්ධධ වනවා  ඊළඟ වසර ශදක  තුන ඇතුළත. 

නැත්නම් දතිපන් කවුරු ආවත් කරන්න ශද ක් නැහැ  තව තවත් 

ේ  අරශගන ඊළඟ පරම්පරාවට ශදන්න තමයි ශවන්ශන්. ඒ 

හැරුේාම අපට සි්ධධ වනවා  IMF එකත් එක්ක එකතු ශවලා ඒ 

අව ය ්රතිපසංසාකරේ රාශි  කරන්න. ශම්ක ශහොඳ අවසාථාවක් 

කි ා මම හිතනවා. කවුරු ශමොනවා කිේවත්  කවුරු ශලොකු කථා 

කිේවත්  ශරොීම ද මැල් මහතාශගන් පසු පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

මුදල් ඇමතිපවර ා කිශ ේශේ භාණ්ඩාගාරශත සිටින නිලධාරින් 

ලි ා ශදන අ  වැ ක්. ඒක දන්නා අ  දන්නවා. ඒ සංසාකෘතිප  

නැතිප කරන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුවට වැඩි මූලය බල ක් 

ලැශබන්න ඕනෑ.  ම්  ම් ්රමාේවලින් එළි ට  න්ශන් නැතිපව එ  

සිු  කළ යුතුයි. අපි දන්නවා  හැශමෝම පිළිගන්නා දක්ෂ 

නිලධාරිශ කු ්රථම වතාවට දැන් භාණ්ඩාගාරශත ශල්කම්වර ා 

හැටි ට පත් කර තිපශබන බව.   මම ඊශත ශලෝක බැංකුව             

එක්කත් කථා කළා. ලංකාශේ දක්ෂ ආර්ිකක විදයාඥයෙ කු 

ේපශ්ධ කවරශ කු හැටි ට පත් කර තිපශබනවා. ඒ   ආර්ිකක  

පිළිබඳව දිගු කාලීනව කල්පනා කර බලා රණරේ ගත යුතු නිසා. 

නැත්නම් ේශ්ධ දඳලා හවසා ශවනකම් අපි ශඩොලර් ටික ශහො ා 

ගන්ශන් ශකොශහොමද   පඩි ශගවන්ශන් ශකොශහොමද  මුදල් අලුතිපන් 

print කරනවාද  නැ්ධද කි න කරුු වලට විතරක් හිර වුශේොත් 

දිගු කාලීනව ආර්ිකක  පිළිබඳව තිපශබන දැක්ම එශහම පිටින්ම 

කඩා වැශටනවා. ඒක වළක්වා ගැීමම සඳහා අපි ඒ ශ්ධ කරලා 

තිපශබනවා.  

ඊළඟට  UNDP එකත් එක්ක කථා කරලා අමාතයවර ාට - 

අමාතයවර ා කවුරු වුේත් කමක් නැහැ. - ආර්ිකක විදයාව 

පිළිබඳව ේපශදසා දීමට research and analysis unit එකක් ඇතිප 

කර ගැීමමට ශම් ශකටි කාල  තුළ මට පුළුවන් වුේා.  ඒ තුළින්  

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ නිලධාරින්  භාණ්ඩාගාරශත නිලධාරින්  

ආර්ිකක විශ ේෂඥයෙ න් පත් කරලා  අනිකුත් රටවල සි්ධධ ශවච්ච 

ශ්ධවල් අධය න  කරලා ඒ දත්ත මත  ශතොරතුරු මත රණන්ු   

රණරේ ගැීමම සඳහාත්  දැනට සිටින මුදල් ඇමතිපවර ාට ේපශදසා 

දීම සඳහාත් අව ය ශවනම unit එකක් හදන්න අපි කටයුතු කර 

තිපශබනවා.  

ගරු කථානා කතුමනි  ඊට අමතරව  අශනකුත් රටවල වාශ  

අපි සි ලුශදනාම එකතුශවලා අවුරුු  10ක blueprint එකක් 

පාර්ලිශම්න්තුවට දදිරිපත් කරන්න මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  

UNDP එකත් එක්ක එකතුශවලා; සිටි ත්  ශනොසිටි ත්. ඒ 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා  ඒ සඳහා විපක්ෂශතත් අදහසා ලබාශගන   

එකඟතාශවන් යුතුව අපට දදිරි ට  න්න පුළුවන් නම්  

ශල්කම්වරුන් මාරු වුේාට  අමාතයවරුන් මාරු වුේාට  ආණ්ඩු 

මාරු වුේාට ශනොශවනසා වන දීර්ඝ කාලීන ්රතිපපත්තිප ක් සකසා 

කර ගැීමමට අපට හැකි ාව ලැශබනවා. ඒ තැනට  න්න අපි 

ේත්සාහ කරනවා.  

ගරු කථානා කතුමනි  ශමන්න ශම් කාරේ  මම නැවත 

වතාවක් ඔබතුමාශ  අවධාන ට ශ ොමු කරනවා. රටවල් රාශි ක් 

ශමවැනි ආර්ිකක අර්ුදදවලට මුහුේ දීලා තිපශබනවා. අපි 

සි ලුශදනාම දන්නවා  දකුු  ශකොරි ාවට  සි්ධධ වුශණ් ශමොකක්ද 

කි ලා. 1997 දී  ASEAN Region එශක් සිු  වුු  මහා කඩා 

වැී ශම්දී  දකුු  ශකොරි ාශේ  මැශල්සි ාශේ  තායිලන්තශත  

දන්ු ීමසි ාශේ ආර්ිකක  පහළටම වැී  තිපුදේා. නමුත් ඔවුන් හැම 

ශද ක්ම කළමනාකරේ  කරශගන  ඊට වඩා  ක්තිපමත්ව දදිරි ට 

එන්න කටයුතු කළා. ඒ හා සමාන තත්ත්ව ක තමයි දන්දි ාව 

තිපුදශණ්ත්. 1990-1991 කාලශත දන්දි ාශේ මහා ආර්ිකක 

අර්ුදද ක් තිපුදේා. ගරු කථානා කතුමනි  ඔවුන්ට import කිරීම 

සඳහා  ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න ශදකයි තිපුදශණ්. ්රාශ ෝගිකව  

භූමිශත රත්රන් ටික අරශගන ගිහින් එංගලන්තශත තිපශබන 

දන්දි ානු බැංකු  ාාාවක ඒවා තැන්පත් කරන්න ඔවුන්ට  සි්ධධ 

වුේා. නමුත් සි ලු කටයුතු නිසි පරිදි කළමනාකරේ  කරශගන 

අද ශලෝකශත බලවත්ම ආර්ිකක ක් තිපශබන රටක් බවට ඔවුන් 

පත්ශවලා තිපශබනවා. ශම් වනශකොට ඔවුන්ශ  reserve එක 

ශඩොලර් ලිලි න ශදශක් සිට ශඩොලර් ලිලි න අටසි  ගේනක් 

දක්වා  ක්තිපමත්ශවලා තිපශබනවා. ඒ නිසා ශම් අවසාථාශේදී අපිත් 

ශම් සි ල්ල කළමනාකරේ  කර ගත යුතුයි. එශහම කර ගන්ශන් 

නැත්නම්  තව මාස ශදක තුනක්  නශකොට අපට වි ා ල ්ර ාන 

රාශි කට මුහුේ ශදන්න සි්ධධශවයි කි ලා මට හිශතනවා. අපි 

දන්ශන් ආර්ිකක අර්ුදදශත එළිපත්ශත්. ශම ට ශකටි කාලීන  

මධය කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන ව ශ න් නිසි විසඳුම් ලබා 

ශනොු න්ශනොත්  අපට ශ්ධ පාලන  කරන්න රටක් දතුරු වන්ශන් 

නැහැ. එළිශත සිටින ජනතාවට අදාළ නැහැ  පවතිපන ආණ්ඩුව "X" 

ද   "Y" ද කි න එක. ඔවුන්ට ඕනෑ  තිපශබන ්ර ානවලට විසඳුම් 

ලබා ගැීමමයි. [බාධා කිරීමක්  දන්න. [බාධා කිරීමක්   
අනිවාර් ශ න්ම. ශම් අවසාථාශේ මතු වී තිපශබන ශම් ආර්ිකක 

අර්ුදදශත වගීමම පවතිපන රජ  විසින් භාර ගත යුතුයි.   

ශම් ආණ්ඩුවට ඒ වගීමශමන් පිටතට ු වන්න බැහැ. නමුත් අපි 

එක ශද ක් මතක තිප ා ගන්න ඕනෑ. ශම් ්ර ානවලට විසඳුම් ලබා 

ශනොු න්ශනොත්  අශනක් අ ටත් හැරිලා එන්න ශකටි කාල යි 

 න්ශන්. ඒ නිසා ශඩොලර් එන ක්රම ශමොනවාද කි ලා අධය න  

කරලා  ශඩොලර් නැවත ලබා ගැීමමට අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

අද විවිධ අ  ශනොශ ක් ශ්ධවල් කි නවා. ශම්ක ආර්ිකක 

අර්ුදද ක්. ආර්ිකක අර්ුදද  විසින් ශ්ධ පාලන අර්ුදද ක් 

නිර්මාේ  කරලා තිපශබනවා. ශම් ශ්ධ පාලන අර්ුදද  නිම කිරීම 

දතා වැදගත්. ශ්ධ පාලන අර්ුදද  නිම කශළොත් තමයි ආර්ිකක 

ආර්ුදද ට විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. හැබැයි  නිසි 

කළමනාකරේ කින් ශතොරව කටයුතු කශළොත්  ශ්ධ පාලන 

අර්ුදද  නිම කළා වුේත් භූමිශත පවතිපන ආර්ිකක අර්ුදදවලට 

විසඳුම් ලැශබන්ශන් නැතිප බව අප දැන ගන්න ඕනෑ. ශම් 

ශ්ධ පාලන අර්ුදද  ශහට  අවසන් ශවන්න පුළුවන්. නමුත්  ශතල් 

ටික ශගන්වා ගන්ශන් ශකොශහොමද  තිපරිඟු ටික ශගන්වා ගන්ශන් 

ශකොශහොමද  ගෑසා ටික ශගන්වා ගන්ශන් ශකොශහොමද  medicines 

ටික ශගන්වා ගන්ශන් ශකොශහොමද කි න ්ර ාන තමයි ජනතාවශ  

පැත්ශතන් තිපශබන්ශන්. අප අතර ශමොන මතිපමතාන්තර තිපුදේත් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශම් ශවලාශේ අප සි ලුශදනාටම වටින්ශන් ශ්රී ලංකාව  ශම් රශේ 

අනාගත  සහ ශම් රශේ අනාගත පරපුරයි කි ා මා හිතනවා. අපි 

එකිශනකාට මඩ ගසා ගනිමු. ඔබ කි නවා  අප වැඩිශ න් වග 

කි න්න ඕනෑ කි ලා. මා කි නවා  "නැහැ  ඔබ තමයි වැඩිශ න් 

වග කි න්න ඕනෑ." කි ලා. නැවත ඔබ කි නවා  "නැහැ  ඔබ 

තමයි වැඩිශ න් වග කි න්න ඕනෑ." කි ලා. ඒ ඔක්ශකොම කමක් 

නැහැ කි මුශකෝ. නමුත් අපි ශකොශහොමද ශම් ්ර ානවලට විසඳුම් 

ලබා ගන්ශන්? ඒ නිසා තේටු මාරු වුේාට කවදාවත් මාරු ශනොවන 

දීර්ඝ කාලීන ආර්ිකක ්රතිපපත්තිප ක් ඇතිප කිරීම සඳහා අව ය 

පසුලිම සකසා කිරීම සඳහා අපි ශම් අර්ුදද  ශවසා වළා ගත් 

ආශිර්වාද ක් කර ගත යුතුයි කි න තැන මා දන්නවා. 

ගරු කථානා කතුමනි  මම ශම් ශබොරුවට කි නවා ශනොශවයි. 

මම දැක්කා  විවිධ අ  විවිධ ශ ෝජනා දදිරිපත් කර තිපශබනවා. මම 

ශපෞ්ධගලිකව වි ාවාස කරනවා  ශ්රී ලංකා ීමතිපඥයෙ සංගම ත් දතාම 

ශහොඳ ශ ෝජනාවක් දදිරිපත් කර තිපශබන බව. ඔවුන් කි ා 

තිපශබනවා  මාස දහඅටක කාල කට සි ලුශදනා එකතු ශවලා ශම් 

ආර්ිකක අර්ුදදශ න් රට එළි ට ගන්න  විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසාථා සංශ ෝධන  දවත් කරලා  තවත් වැඩි දියුු  කිරීම් 

කරලා නැවත දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  

ශ න්න කි ලා. [බාධා කිරීම්  

 

ගුණ ුදජිබුර්  හුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

කවුද ඒක ශගනාශේ? [බාධා කිරීම්   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please! 
 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ශගනාවා තමයි  දතිපන්. එශහම නම්  විධා ක ජනාධිපතිප ක්රම  

ශගනාශේ කවුද? [බාධා කිරීම්  විධා ක ජනාධිපතිප ක්රම  
ශගනාශේ කවුද? අපිද? [බාධා කිරීම්  වැඩකට නැතිප කථා ශන්  
කි න්ශන්. [බාධා කිරීම්   

ගරු කථානා කතුමනි  ීමතිපඥයෙ සංගම  දතා පැහැදිලිව කි ා 

තිපශබනවා  මාස 1 ක කාල කට ශපොු  ආණ්ඩුවකට  න්න  

minimum programme එකකට එකතු ශවන්න  ශම් ්ර ානවලට 

විසඳුම් ශහො න්න  ඊට පසුව සතිප පහක භාරකාර ආණ්ඩුවක් 

 ටශත් ඡන්ද  තිප ලා  ශම් රශේ වැඩිශදනාශ  කැමැත්ත විධා ක 

ජනාධිපතිප ක්රම  අශහෝසි කරලා පාර්ලිශම්න්තු ක්රම ට  ාම නම්  

ඒක කරන්න කි ලා. ඒ ශ ෝජනාව ඔවුන් දදිරිපත් කර තිපශබනවා. 

මම හිතන විධි ට ඒක දතා ශහොඳ ශ ෝජනාවක්. එ  පදනම් 

කරශගන සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කිරීම සුු සුයි කි ා ශම් ශවලාශේදී 

මා ්රකා  කරනවා. මම හිතන විධි ට කිසිම ආණ්ඩුවකට ශම ට 

තනිවම විසඳුම් ශසො න්නට බැහැ. ඔබතුමන්ලා ශම් ්ර ානශතදී 

"Go home, Gota!" කි මින් ශ්ධ පාලන වාසි ලබා ගන්න 

ේත්සාහ කරනවා. ශහට ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව ලබා ගත්ශතොත්  ඒ 

එන නා ක ාටත් "Go home!" කි මින් පාරට බහීවි. ශම   ශම් 

්ර ානවලට විසඳුමක් ශනොශවයි. ශම් ශවලාශේ මිනිසාසු දල්ලන්ශන් 

ඒ විසඳුම ශනොශවයි. මම දතා කාරුණිකව දල්ලා සිටිනවා  ශම් 

්ර ාන  දිහා ඊට වඩා එහාට ගිහින් බලන්න කි ලා. මශ  ශම් 

ආසන   මශ  Ministry එක විතරක් ශනොශවයි  මශ  මන්ත්රී 

ධුර ත් මම ශදන්නම් ඔබ ශ ෝජනා කරන දක්ෂ ශකශනකුට  

ශම්ක කරන්න පුළුවන් නම්. ීමරණඥයෙ සංගම  කි නවා  ශහොඳ 

15ශදශනක් ශතෝරාශගන මාස 1 කට ශම් ආණ්ඩුව කරන්න  

ශදන්න කි ලා. ඒ 15ශදනා ශතෝරා ගන්නශකොට ශහොඳ අ  ශතෝරා 

ගන්න. එතශකොට මුලින්ම මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් ගිහිල්ලා 

මශ  seat එක ශදන්නම්. [බාධා කිරීම්  

ගරු කථානා කතුමනි  ශම් ශ්ධ පාලන අර්ුදද  දක්මනට 

විසඳාශගන  මහ ශපොශළොශේ තිපශබන ්ර ානවලට පිළිතුරු ලබා  

දීම සඳහා අපි සි ලුශදනාම එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි කි න එකයි 

අපට දැන් ශම් තත්ත්ව  තුළින් ශපශනන්ශන්. ශම් ඇතිප ශවලා 

තිපශබන තත්ත්ව  ශවසා වළා ගත් ආශිර්වාද ක් කරශගන   ළිත් 

වතාවක් ශම් රට නිවැරදි මාවතකට ශ ොමු කිරීම සඳහා කැප 

ශවලා වැඩ කටයුතු කරන්න කි ා සි ලු ශදනාශ ම මා දල්ලා 

සිටිනවා.  

අපි දදිරිපත් කර තිපශබන ලංකාශේ Fiscal Report එක  මශ  

කථාශේ සාරාං    IMF එශක් සාකච්ඡා කළ ශ්ධවල් සම්බන්ධ 

වාර්තාව  තව සුළු ශමොශහොතකින් ඔබතුමන්ලාට ශබදලා ශදනවා. 

අපි කිසිම ශද ක් සඟවන්ශන් නැහැ. ජනතාවට ඇත්ත ඇතිප 

සැටිශ න් දැන ගැීමශම් අව යතාව තිපශබනවා; ඔවුන්ට ඒ අයිතිප  

තිපශබනවා. ඒ අයිතිප  අපි ලබා ශදනවා. [බාධා කිරීමක්  අවුරුු  
70ක් තිපසාශසේ හැශමෝම හැංගුවා. [බාධා කිරීමක්  අවසාන 

ව ශ න්   වත්මන් තත්ත්ව  ශවසා වළා ගත් ආශිර්වාද ක් 

කරශගන කටයුතු කරන්න කි ා දල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 

ශවනවා.  

සාතුතිපයි  ගරු කථානා කතුමනි. 

 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා (ිසුණ ය පාර්ශ්යීයවවත 

නායකතුමා) 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
 

නැඟී ිනටිවතය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නා කතුමනි  නයා  පත්රශත ්රධාන ශ ෝජනා 

හතර අවසන් කර ගන්න මට විනාඩි හතරක් ශදන්න.  

ගරු සභානා කතුමනි  ශ ෝජනා ටික දදිරිපත් කරන්න.   

 

ගුණ ිරවන්ෂ් ගුේවර්යන මහතා ( ාජය පිපපාලන, ස්වව ශයීය 

කටයුතු, පමාත් ස ා හා පමාත් පාලන රමාතය සහ 

පාර්ලිව් න්තුවේ ස ානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன - அரச மசகவ, உள்நாட்ட 

லுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government and the Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු කථානා කතුමනි  පළමුශකොටම  මුදල් අමාතය ගරු අලි 

සේරි මැතිපතුමාට මා සාතුතිපවන්ත ශවනවා  අද රශේ  පවතිපන මූලය 

හා ආර්ිකක අර්ුදද  පිළිබඳ දතාම සාධාරේ හා සතය කරුු  

පාර්ලිශම්න්තුවට ශහළිදරේ කිරීම හා ඒ සම්බන්ධව කරන ලද 

සාකච්ඡා පිළිබඳ වාර්තාව පාර්ලිශම්න්තුව හමුශේ තැබීම පිළිබඳව. 

ඒ සි ලු ශ්ධ ශවනුශවන් එතුමාට  ළිත් වරක් අපි හැශමෝම 

සාතුතිපවන්ත වනවා.   
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පාර්ලිව් න්තුවේ රැස්වී්  
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගුණ ිරවන්ෂ් ගුේවර්යන මහතා  
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I move,  
 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of the 
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 19th January, 
2022, the hours of Sitting of Parliament on this day shall be 10.00 
a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 5.30 p.m.. At 5.30 p.m., Mr. 
Speaker shall adjourn the Parliament without question put." 

 
ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රමාතයාාංශයීය උය ේපව ශයීයක කා ක ස ා 
அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழுக்கள் 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 
 
 

ගුණ ිරවන්ෂ් ගුේවර්යන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I move, 
  
"That in terms of the provisions of Standing Order 112 (1) of 

Parliament and the decision taken on 28th April, 2022 by the 
Committee of Selection, Ministerial Consultative Committee on 
Samurdhi Development be appointed to be designated, in addition to 
the thirty-two (32) Ministerial Consultative Committees approved 
by the Parliament on 21st  January, 2022. 

 
Above Ministerial Consultative Committee shall consists of the 

Cabinet Minister in charge of the relevant subject as the Chair, State 
Minister, Deputy Minister and Five (5) other Members of 
Parliament to be nominated by the Committee of Selection to 
discuss and report upon such matters as are referred to it. 

 
The quorum of the above Ministerial Consultative Committee 

shall be three (3) Members." 

 
ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
II 

 

ගුණ ිරවන්ෂ් ගුේවර්යන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I move, 
  

"That notwithstanding the Resolution adopted by Parliament on 
21st January, 2022, the designation of the Ministerial Consultative 
Committee on Plantation shall be re-designated as “Ministerial 
Consultative Committee on Plantation Industries” as per the 
decision taken by the Committee of Selection on 28th April, 2022." 

 
ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

III 
 

ගුණ ිරවන්ෂ් ගුේවර්යන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I move, 
 
"That notwithstanding the Resolution adopted by Parliament on 

21st January, 2022, the designation of the Ministerial Consultative 
Committee on Public Services, Provincial Councils and Local 
Government shall be re-designated as “Ministerial Consultative 
Committee on Public Administration, Home Affairs, Provincial 
Councils and Local Government” as per the decision taken by the 
Committee of Selection on 28th April, 2022." 

 

ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ජාතයන්ත  ූලලය ර ුදදල සම  කක  ූ  

කක තා ිවිසුම්  ස් බන්යවයන් ුදද්  

රමාතයව යා ිසිනන් දිරිපපත් ක න ලද 
රමාතයාාංශයීය නිවේදනය ිබඳ බා සාක්ඡාාව 

சர்வமதச நாணய நிதியத்துடனான 

மபரம்மபசல் குறித்து மாண்புமிகு  நிதி 

அகமச்சாினால் மமற்தகாள்ளப்பட்ட கூற்று 

ததாடர்பான கலந்துகரயாடல் 
DISCUSSION ON THE MINISTERIAL STATEMENT 

OF THE MINISTER OF FINANCE REGARDING 

NEGOTIATIONS WITH THE INTERNATIONAL 
MONETARY FUND 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නා කතුමා. 

 

 
[පූ.භා. 10.54  

 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානා කතුමනි  මුදල් අමාතයතුමා දදිරිපත් කළ 

අදහසාවලට ්රතිපචාර දක්වන්න මූලිකව මටත්  දන් පසුව තිපශබන 

කාල ශේලාව අනුව අශේ හර්ෂ ද සිල්වා මැතිපතුමාටත් අවසාථාව 

ලබා ශදන්න කි ා මම ඔබතුමාශගන් දල්ලා සිටිනවා.  

මම දල්ලීමක් කරනවා  අශේ ගරු අලි සේරි මුදල් 

අමාතයතුමාශගන්. ගරු ඇමතිපතුමා  මම ඔබතුමාශ  කථාවට 
ශහොඳින් සවන් ු න්නා. මම ඔබතුමාශගනුත් දල්ලීමක් කරනවා  
ශම් අදහසාවලට හා ශ ෝජනාවලට කරුේාකර සවන් ශදන්න 
කි ලා. ඔබතුමා ්රකා  කළා  දැවැන්ත අර්ුදද ක් පිළිබඳව. එහි 
දිග  පළල ගැන ඔබතුමා කථා කළා. එහි දිග  පළල වැඩිශ න්ම 
දැනිලා තිපශබන්ශන් ශම් රශේ ලක්ෂ 220ක් ූ ජනතාවටයි. ඇන්ලි 
දිගු කරන්න එපා කි ා ඔබතුමා කිේවා. ඊළඟට ඔබතුමා ජාතිපක 
වගීමම ගැන කථා කළා; ්රකෘතිප විසඳුමක් ගැන කථා කරමු කිේවා. 
මම සතුටු වනවා  මාස තිපහක් පැවතිප විකෘතිප  ්රකෘතිප ක් බවට පත් 
කරන්නට අඩු ගේශන් ඔබතුමා දැන්වත් දදිරිපත් වීම ගැන 
වාශ ම ඒක පිළිගැීමම පිළිබඳවත්.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඔබතුමා කථා කළා  රටවල් ගේනාවක් ගැන. ගරු මුදල් 
අමාතයතුමනි  ශම් රශේ පුරවැසිශ කු හැටි ට මට  කනගාටුශවන් 
වුේත් කි න්න සි්ධධ ශවනවා  ශම් රට දැනටමත් ශවනිසියුලාවක්  
ශලබනන ක් බවට පත් කරලා හමාර බව. ශම් රට බංශකොශලොත් 
රටක් බවට පත් කරලා හමාරයි. ශම් බංශකොශලොත්භාව ට අශේ 
රට පත් වුශණ් පසුගි  මාස තිපහ තුළ ගත් වැරැදි රණන්ු  රණරේ 
නිසායි. ඔබතුමාට ශබොශහොම පැහැදිලිව මම ශම් කාරේ ත් 
කි න්න ඕනෑ  ගරු ඇමතිපතුමනි. අද ශම් රටට සාධාරේ බු  
්රතිපපත්තිප ක් ශගන එන්න ඕනෑ කි න ශකොට එතුමන්ලා අත්පුඩි 
ගහනවා. හැබැයි  එතුමන්ලාම තමයි ශකෝටිපතිප න්ට ලිලි න 
600ක බු  සහන ලබා ශදනශකොටත් අත්පුඩි ගැහුශේ. මම දන්ශන් 
නැහැ  එතුමන්ලාට ශම්වා ශත්ශරන්ශන් නැ්ධද කි ලා. ගරු 
ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමා දන්නවා දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදිතශත 
්රතිප ත ක් හැටි ට  රාජය ආදා ම ලින්ු වටම බැසාශසේ ශම් 
අසාධාරේ බු  ්රතිපපත්තිප  නිසා බව.  

බල ට ඇවිල්ලා මාස ශදකක් ඇතුළත කරපු අමශනෝඥයෙ 

ක්රි ාවලි  නිසා  පිසාසු ක්රි ාවලි  නිසා  ශමෝඩ ක්රි ාවලි  නිසා 

ශමොකක්ද සි්ධධ වුශණ්? Fitch, Moody’s සහ Standard & Poor’s 

කි න ශරේණිගත කිරීශම් ආ තන අශේ රශේ ේ  ශරේණි  පහළට 

දැම්මා. ඒ ගැන ්ර ාන කරනශකොට අජිත් නිවාඩ් කේරාල් කිේවා  

"ශම්වා ජාතයන්තර කුමන්ත්රේ" කි ලා. ගරු ඇමතිපතුමනි  අපි 

ශරේණිගත කිරීම්වලින් පහළට වැටුේ නිසා තමයි ඔබතුමාත් ඔ  

කි න  ජාතයන්තර ්රා ධන මූලය ශවශළඳ ශපොළට ගිහිල්ලා 

refinancing ගැීමශම් අවසාථාව අපට අහිමි වුශණ්. 

ඔබතුමා දැන් ේ බරතාව ගැන ශලොකුවට කථා කළා. GDP 

එශක් ශකොටසක් හැටි ට ගත්තාම දළ ව ශ න් අශේ රශේ සි  ට 

119ක  සි  ට 120ක ේ බරතා ්රතිප ත ක් තිපශබනවා. ඔබතුමා 

දන්නවාද  ජපානශත එ  සි  ට 250යි කි ලා? ශම් ේ බරතාව 

තුළ  සුු  අලි වයාපෘතිප ක්රි ාත්මක කරන්ශන් නැතුව  ලලක් නැතිප 

ජාතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළවල් හදන්ශන් නැතුව ේ  

කළමනාකරේ  හරි ට කළා නම්  ඒ කි න්ශන් ේ  ටික 

අරශගන ඒවා ්රතිපලාභ ලබන  ආදා ම් ලබන  විශ්ධ  විනිම  

ලබන වයාපෘතිපවලට ශ ශදේවා නම් අද ශමශහම ශවන්ශන් නැහැ. 

ජාතයන්තර වරා වල් හදන්න ගිනි ශපොලි ට  commercial 

ratesවලට  ේ  අරශගන  බ්ධධ ේ  අරශගන  tight loans 

අරශගන  tight aid අරශගන  export credits අරශගන කරපු මහා 

විනා   නිසා  ආදා මක් ශනොලැශබන  ශඩොලර් ශනොලැශබන 

එවැනි වයාපෘතිප නිසා තමයි අපි ශම් මහා වශළේ වැටුශණ්. 

මම ඔබතුමාට ශද ක් කි න්න කැමැතිපයි. ඔබතුමා ශලොකුවට 
කථා කළා  ලිලී පිත්ත ගැන. ඒ ලිලී පිත්ත පාවිච්චි කරලා අර 
'පැන්ශඩෝරා වශළන්' ශහොරා කාපු සල්ලි ටික ශගනාශවොත්  ඒ 
ශඩොලර් ටික ශගනාශවොත් ශම් රශේ ්ර ාන විස ශඳන්ශන් නැ්ධද? 
මම ඒ ගැන ඔබතුමාශගන් අහන්න කැමැතිපයි. [බාධා කිරීම්  ශකෝටි 
ගේන් ශඩොලර්  ලිලි න ගේන් ශඩොලර්  ශම් රටට අහිමි වුු  
ශ්ධශී  සම්පත  ශම් රටට අහිමි වුු  විශ්ධ  සංචිත ඇතුළු ශහොරා 
කාපු ශ්ධවල් පිළිබඳව අද ඕනෑ තරම් ශතොරතුරු තිපශබනවා. මම 
ඔබතුමාශගන් දල්ලීමක් කරනවා  UN organizationsවලට කථා 
කරලා  World Bank එශක් organizationsවලට කථා කරලා  
කරුේාකර ශම් රටට අහිමි වුු  ශඩොලර් ටික ආපසු ශම් රටට 
ශගන එන වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්මක කරන්න කි ලා. ඔබතුමා ඒක 
කරන්න.  ශම් රශේ තිපුදු  ශඩොලර් ටික ආපසු ශම් රටට ශගන්වා 
ගන්න. එතශකොට එක එකා පසාශසේ හිඟාකන්න  න්න ඕනෑ නැහැ. 

ඒ වාශ ම මම ඔබතුමාට තව ශද ක් කි න්න කැමැතිපයි. 
ඔබතුමා කිේවා  ේ්ධධච්ච ශවන්න එපා කි ලා. කවුද ේ්ධධච්ච 
වුශණ් ශමච්චර කල්? [බාධා කිරීම්  කවුද ේ්ධධච්ච වුශණ්?  [බාධා 
කිරීම්  කවුද අහංකාර වුශණ්? [බාධා කිරීම්  කවුද තනි මත ට වැඩ 

කශළේ? කවුද expertsලාව අයින් කරලා  science පැත්තකට දමලා 
වැඩ කශළේ? දැන් ඔබතුමා ශබොශහොම ලසාසනට කි නවා  දත්ත 
මත පදනම් ශවන්න ඕනෑ කි ලා  ගරු ඇමතිපතුමනි. හරි ටම හරි. 
ශතොරතුරු මත පදනම් ශවන්න ඕනෑ කි නවා. හරි ටම හරි. 
නමුත් ශමශතක් කල් ඔබතුමන්ලා හිටපු කැලිනේ මණ්ඩල ත් 
මිථයාවට මුල් තැන ු න්නා. ලු  කෑවා. ශගොවි ාශ  ශපොශහොර 
ටික නැතිප කළා. මුේටි ගඟට දැම්මා. එන්නත ගැන වි ාවාස  
නැතුව එන්නශත් මිල වැඩි ශවනකම් පැණි ක් ගැන කථා කළා. 
ගරු ඇමතිපතුමනි  මම අහන්න කැමැතිපයි   ශමොනවාද ඔබතුමාත් 
හිටපු කැලිනේ මණ්ඩල  කරපු ශම් පිසාසු වැඩ? ශම් පිසාසු වැඩ 
කරන ශකොට  ඔබතුමන්ලා ඇයි බලාශගන සිටිශත? මම ඒ ගැන 
අහන්න කැමැතිපයි.  

මම සාතුතිපවන්ත ශවනවා ඔබතුමාට. වැදගත් වචන ක් 

ඔබතුමා පාවිච්චි කළා. ඒ තමයි ඓතිපහාසික වරදක් කරලා 

තිපශබනවා  කි න එක. ඒ වරද පිළිගැීමමත් ශහොඳ ලක්ෂේ ක්.  

අපි සූදානම් ශම් රට ශගොඩගන්න  ශම් වැඩසටහනට අතහිත 

ශදන්න. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට ශ ෝජනා කරනවා  අශේ රශේ 

international donor conference එකක් කැඳවන්න කි ලා.  

ශම් විපක්ෂශත සමගි ජන බලශේග  -සමගි ජන සන්ධාන - 

සූදානම්  ඒ international donor conference එකක් ශම් රශේ 

කැඳවනශකොට ඒකට සහභාගි ශවලා  කිසිම ශ්ධ පාලන 

ශේද කින් ශතොරව ශම් රට ශගොඩගන්න  ම්කිසි සාථාවර ක්  

විනිවිදභාවශ න් යුක්ත ූ වැඩ පිළිශවළක්  ලැශබන සහන ටික 

ඍජුව ජනතාවට  න වැඩසටහනක් නිර්මාේ  කරනවා නම් 

පැහැදිලි  පිරිසිු  වගවීම  වගීමම  න ගුේාංග තිපශබන ක්රම කට 

ේදේ කරන්න. ශම් රශේ ලක්ෂ 220ක් ජනතාව ශවනුශවන් ඒ 

සූදානම අපි සතුව තිපශබනවා  කි න එක මම කි න්න කැමැතිපයි.  

ගරු මුදල් ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමා  ැපුම් මානසිකත්ව ක් ගැන 

කථා කරලා  සුබසාධන රාජය ට පහර එල්ල කරන්න එපා. ශම් 

රශේ නිදහසා අධයාපන  තිපලි  යුතු ශද ක්. නිදහසා ශසෞාය  ශම් 

රශේ තිපලි  යුතු ශද ක්. ු ේපත්කම තුරන් කිරීම ශම් රශේ තිපලි  

යුතු ශද ක්. හැබැයි  ු ේපත්කම තුරන් කිරීශම් සහන 

ලැශබනශකොට ු ේපතුන්ට ඒක ලැශබන්නට ඕනෑ. 

තමුන්නාන්ශසේලා දතිපහාස  පුරාවටම ු ේපත්කම තුරන් කිරීශම් 

වැඩසටහන ශ්ධ පාලීමකරේ  කරලා  ඒක ඡන්ද බාගන්න ලිලී 

පිත්තක් බවට පත් කරශගන සම්පූර්ේශ න්ම ඒක විකෘතිප කරපු 

නිසා තමයි අද සුබසාධන රාජය ටත් මරු පහරවල් එල්ල 

ශවන්ශන්. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ශසේට පැහැදිලිව කි නවා  

සුබසාධන රාජය ට පහර එල්ල කරන්න එන්න එපා කි ලා. ගරු 

ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමා සඳහන් කළා  රාජය ශසේවක න්ට ඒ ලබා 

ු න්න වැටුේ වැඩි කිරීම වැරැදියි කි ලා. මම ්රතිපක්ශෂේප කරනවා 

තමුන්නාන්ශසේශ  ඒ ්රකා  . ඒ ්රකා   වැරදියි. ඒ වැටුේ වැඩි 

කිරීම හරි. එදා 2015  හ පාලන ආණ්ඩුව බල ට ආපු හැටිශත 

ු න්න සහන ටික ඔක්ශකොම හරි. ශමොකද  ඒ සහන දීමත් සමඟ අපි 

රාජය ආදා ම අහිමි කරගත්ශත් නැහැ. රාජය ආදා ම double-

digit percentage එකක තිපුදේා. නමුත් තමුන්නාන්ශසේලා 

තමුන්නාන්ශසේලාට ඡන්දශතදී සල්ලි ු න්න මහ ශලොකු 

ශකෝටිපතිප න්ට  ලිලි න 600ක බු  සහන දීලා තමයි රාජය 

ආදා ම සි  ට  කට බසාසාශගන තිපශබන්ශන්. ඒක 

තමුන්නාන්ශසේලා කරපු වරද. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා දැන් 

ශහොඳට අහගන්න. තමුන්නාන්ශසේලා ශමතැනට ඇවිල්ලා 

ශබොරුවට පාශපෝච්චාරේ  කරන්න එපා. ශම්වාට වග කිව 

යුත්ශතෝ අනිවාර් ශ න්ම ශගදර  න්න ඕනෑ. ජනාධිපතිපවර ා 

්රමුා ආණ්ඩුව ශගදර  න්න ඕනෑ. අගමැතිපවර ා ්රමුා ආණ්ඩුව 

ශගදර  න්න ඕනෑ. අපි වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ශදකක් 

ශගනැවිල්ලා තිපශබනවා. මන්ත්රීවරු 225ශදනා දන්ශන් 

ජනතාවශ  පැත්ශත්ද  එශහම නැත් නම් ශහොරුන්ශ  පැත්ශත්ද 

කි ලා ශම් රශේ ජනතාවට ඒ අවසාථාශේදී බලාගන්න පුළුවන්.  
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ගරු කථානා කතුමනි  ගරු මුදල් ඇමතිපතුමා විශ ේෂශ න්ම 

ආශ ෝජක න් ගැන කථා කළා. ගරු මුදල් ඇමතිපතුමනි  මම එදා 

ශ ෝජනාවක් කළා. දන්දි ාශේ නශර්න්ද්ර ශමෝදි අග්රාමාතයතුමා 

COVID-19 crisis එක ආරම්භශතදීම චීනශ න් එළි ට  න 
investments ශගන්වා ගන්න Prime Minister’s Office එශක් 
ශවනමම special unit එකක් - one-stop shop එකක් - හැු වා. 
දකුු  ශකොරි ානු  ජපන්  ඇශමරිකානු investments චීනශ න් 
එළි ට  නශකොට ඒවා දන්දි ාවට ශගන්වා ගන්න වැඩසටහනක් 

ක්රි ාත්මක කළා. මම ඒ ශ ෝජනාව කරනශකොට ශමතැන හිටපු 

'තුශනන් ශදක' හිනා වුේා. දැන් කි නවා  ශම්ක කලාපී  ආර්ිකක 

අර්ුදද ක්  කි ලා. ගරු අමාතයතුමනි  ශම්ක කලාපී  ආර්ිකක 

අර්ුදද ක් නම්  අශේ රටට විතරක් ශඩොලර් මිලි න 400ක 

investments එන්නයි  අශනක් රටවලට ශඩොලර් ලිලි න ගේන් 

investments  න්නයි ශහේතුව ශමොකක්ද? ශම්ක කලාපී  ආර්ිකක 

අර්ුදද ක් ශනොශවයි  ශම්ක ශ්රී ලාංීම  අර්ුදද ක්. ශම්ක 

ඔබතුමන්ලාශ  මාස තිපශහේ ආණ්ඩුව නිර්මාේ  කරපු අර්ුදද ක්.  

අපි පිළිගන්නවා  දැන් ඒ සඳහා විසඳුම් අව යයි කි ලා. 

ශමොනවාද විසඳුම්? මාස තිපහක් තිපසාශසේ ශම් රශේ ක්රි ාත්මක වුු  

ළිං මැඩි සංකල්පශ න් දවත් ශවලා ඔබතුමා සූදානම් දැන් 

ශලෝක ත් එක්ක කථා කරන්න. ඒ පිළිබඳව මම සතුටු ශවනවා. 

තමුන්නාන්ශසේ  දන්නවා  එදා ශමෝදි අගමැතිපතුමා ශම් රටට එන්න 

හදනශකොට තමුන්නාන්ශසේලා කළු ශකොඩි දැම්මා. එතුමා 

ශවනුශවන් ේදාගමක් හදනශකොට ශදොසා කිේවා; විශේචන  කළා. 

නමුත්- ඔබතුමන්ලා ශකොශහොම හරි  දන්දි ාශවන් හරි  ම් කිසි 

මුදලක් ලබාශගන  දන්දි ාශේ මුදල් ඇමතිපතුමි ශ  සහා  

ලබාශගන  ජාතයන්තර මූලය ආ තනවලට ගිහිල්ලා  ම් කිසි 

ේත්සාහ ක් දැරීම ගැන මම සතුටු ශවනවා. හැබැයි  එකක් 

කි න්න ඕනෑ  සේරි මැතිපතුමනි. මිනිසාසු ු ක් විඳිනවා. 

මම පිළිගන්නවා  තමුන්නාන්ශසේ වගීමම භාර ගත්ශත් මීට සතිප 

කිහිප කට ශපර කි ලා. තමුන්නාන්ශසේලා අශපන් කරපු 

දල්ලීමකුත් අපි දෂාට කළා. ශහොඳට මතක තිප ාගන්න  අපි වගකිව 

යුතු පක්ෂ ක්  වගකිව යුතු සන්ධාන ක්. IMF එකට  න නිසා 

සාථාවරත්වශත ්ර ාන ක් ඇතිපශවයි කි ලා  ම්  ම් ශ්ධවල් 

කරන්න එපා කි ලා අපට කිේවා. අපි ඒකට සවන් ු න්නා. ශම් 

ආණ්ඩුශේ කවුරු හරි කි නවා නම්  අපි සහශ ෝග    ක්තිප  

ශදන්ශන් නැහැයි කි ලා  අපි ලබා ු න් ේදේ ටික ඔක්ශකෝම 

එළිදරේ කරන්න මම සූදානම්. එම නිසා මතක තිප ාගන්න  බල 

තණ්හාශවන් අගමැතිපකම් ගන්න  ජනාධිපතිපකම් ගන්න  ඇමතිප 

අංතේටු ගන්න  අපට  රුදාවක් නැහැ කි ලා. 

ගරු ඇමතිපතුමනි  මම ඔබතුමාට ශම් කාරේ  කි න්න 
කැමැතිපයි. අපට තනතුරු  තාන්නමාන්න අව ය නැහැ. හරි ශ්ධ 
කශළොත්  නිවැරැදි ශ්ධ කශළොත්  රට ශවනුශවන් නිවැරැදි රණන්ු  
ගත්ශතොත් එතැන අපි දන්නවා කි න එක මම ශම් අවසාථාශේදී 
කි නවා. අපට ඔ  අගමැතිප  ඇමතිප  ජනාධිපතිප කි න අං තේටු 
අව ය නැහැ. ඒවා ලබා ගත යුත්ශත් ජන වරශමන්. ඇතුළත 
ක්රි ාත්මක ශවන ශ්ධ පාලන ඔළුශගඩි සූු වකින් තාන්නමාන්න  
තනතුරු ලබා ගන්න අපි සූදානම් නැහැ. ඒ වාශ ම මම ඔබතුමාට 
ශම් කාරේ ත් කි න්න කැමැතිපයි. හැම විටම අපි හමු ශවනවා  
තානාපතිපවරුන්. EU Ambassador හම්බ වුේාම අපි ශමොකක්ද 

කිේශේ  ගරු ඇමතිපතුමනි? ශමොනම ශහේතුවක් මතවත්  GSP Plus 
දවත් කරන්න එපා කි ලා අපි කිේවා. ඔබතුමා ඒ ගැන අහන්න. 
දන්දි ාව තමුන්නාන්ශසේට ේදේ කරන්න දසාශසල්ලා මශගන් 
ඇහුවා  ේදේ කරන්නද  එපාද කි ලා. [බාධා කිරීම්  ඔේ  ඒකයි 
ඇත්ත කථාව. ඒක ශහොඳද  නරකද කි ලා ඇහුවා. [බාධා කිරීම්  
ඒක අසතය ක් කි ලා හිතනවා නම් අහන්න තමුන්නාන්ශසේශ  
ඇමතිපවර ාශගන්. ඒකයි ඇත්ත කථාව. අපි කිේවා  ශම් රශේ 
ජනතාව ශවනුශවන් ලබා දි  හැකි ේපරිම සහා  ලබා ශදන්න 
කි ලා. එළිශ දි එකක් කි ලා පිටුපසාශසන් ගිහිල්ලා ශක්ලාම් 
කි න විපක්ෂ ක් ශනොශවයි  අපි. ශක්ලාම් බෑ  පිටින් 

ේසාසාශගන ජිීමවා ගි  විපක්ෂ මතකයි ශන්ද? අපි එශහම 
විපක්ෂ ක් ශනොශවයි. අපි එළිපිට කථා කරනවා; එළිපිට ක්රි ා 
කරනවා. අපි ළඟ ශක්ලාම් ශ්ධ පාලන  නැහැ. හැබැයි  අපි 
ජාතයන්තර ට එක් කාරේ ක් කිේවා. ඒ ලබා ශදන සල්ලි ටික 
ශම් රශේ ජනතාවට  න්නට ඕනෑ.  

ශමොළ හතා ශේෝ රශේම ග්රාම ශසේවා වසම් 14 000න් වසමකින් 

ශපොු ජන ශපරමුශණ් එක සාමාජිකශ කු ශතෝරා ශගන දන්දි ානු 

ආධාර හරහා Budget Shops දාන්න හැු වා. ඒවාට අපි විරු්ධධයි. 
දන්දි ාශවන් ආධාර ශදන්ශන්  ග්රාම ශසේවා වසම් 14 000කට 

Budget Shops දාලා ශපොු ජන ශපරමුශණ් සාමාජික න්ට බඩු 

ශබදන වයාපාර ක් ක්රි ාත්මක කරන්න ශනොශවයි. ඒවාට අපි 

විරු්ධධයි. ඒ ආධාර විනිවිදභාවශ න් යුක්ත ූ  න්ත්රේ ක් හරහා 

ලබා ශදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කිේවා Rapid 
Financing Instruments - RFIs - ගැන. ඔබතුමන්ලාට සහා  

අව ය නම් අපිත් ඒ ආ තනවලට කථා කරන්නම්. Rapid 
Financing Instruments ශම් රශේ ජනතාවට අව යයි. ජනතාව 
අද අමාරුශවන් ජීවත් ශවන්ශන්; ු ෂාකර ජීවිත ක් ගත කරන්ශන්. 

දරුවන්ට ශදන්න අම්මලාට කිරි පිටි ටික නැහැ. ගරු ඇමතිපතුමනි  

ඔබතුමා දන්නවාද දැන් මාස ගේනාවක් තිපසාශසේ ත්රිශපෝෂ කම්හල 

වහලා කි ලා? අම්මලාට ත්රිශපෝෂ නැහැ. ගර්භි ම මේවරුන්ට 

ත්රිශපෝෂ නැහැ. දරුවන්ට ත්රිශපෝෂ නැහැ. ශම් වාශ  තත්ත්ව ක් 

තුළ  ශම් අශහේනි   ශම් විනා   තුළින් අපි රජ ශවන්න ේත්සාහ 

කරන්ශන් නැහැ.  

ගරු අමාතයතුමනි  තමුන්නාන්ශසේශගන් මම එක දල්ලීමක් 

කරනවා. ශම් රශේ බරපතළ ආහාර හිඟ ක් එනවා. කරුේාකර 

Food and Agriculture Organization එකට කථා කරන්න; 
කරුේාකර UNICEF එකට කථා කරන්න; කරුේාකර UNFPA 
එකට කථා කරන්න; කරුේාකර World Food Programme 
එකට කථා කරන්න. කථා කරලා  ශම් රශේ ජනතාවට අව ය 

මූලික ආහාරවලින් අඩුම ගේශන් වසරක buffer stock එකක් 
store කර ගන්න. එතශකොට  අපට පුළුවන් ශවයි ශම් ්ර ානවලින් 
අඩු ගේශන් මිනිසුන්ශ  බඩගින්ශන් ්ර ාන ට  ම්තාක් ු රට ශහෝ 

විසඳුමක් ලබා ශදන්න.  

 මම ඔබතුමාට ශම් කාරේ ත් කි න්න කැමැතිපයි  ගරු 

ඇමතිපතුමනි. ශම් රශේ බරපතළ ඖෂධ හිඟ ක් තිපශබනවා. ශම් 

බරපතළ ඖෂධ හිඟ ට විසඳුමක් ලබා ශදන්න ඕනෑ. ගිලන් ශවච්ච 

ශරෝගීන්ට අද ශබශහත් ටික නැහැ. සමහර operations නතර 
ශවලා. ඒවාට අව ය drugs නැහැ. කරුේාකර ඒ පිළිබඳව 

ඔබතුමාශ  අවධාන  ශ ොමු කරන්න.   

ගරු අමාතයතුමනි  Foreign Direct Investments ශම් රටට 
ශගන එන්නට නම් කළ යුතු වැදගත්ම ශද ක් තිපශබනවා. ඒ තමයි  

අශේ රශේ Ease of Doing Business Index එශක් අපි ්රගතිප ක් 
ලබන්න ඕනෑ; Corruption Perceptions Index එශක් දහළට 
 න්න ඕනෑ. මම ඔබතුමාට කි නවා කරුේාකර වංචාව  දූෂේ   

ශහොරකම නතර කරන stand-alone වැඩ පිළිශවළක්  

independent වැඩ පිළිශවළක් ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශේ 

entrenched clause එකක් හැටි ට ශගන එන්න කි ලා. අපිත් 

සූදානම් අශේ ශ ෝජනා ලබා ශදන්න. අපි ඒක ක්රි ාත්මක කරමු. 

එතශකොට එක එක්ශකනා දල්ලන සි  ට පහ  සි  ට දහ   

සි  ට පහශළොව  සි  ට විසාස නැතිප ශවනශකොට 

අනිවාර් ශ න්ම ශම් රටට ආශ ෝජන එනවා. ඒ සඳහා සුු සු 

වාතාවරේ  නිර්මාේ  කරන්න අපි සූදානම්; ඒ සහශ ෝග  ලබා 

ශදන්න අපි සූදානම්.  

ගරු කථානා කතුමනි  අද අපි එක  ථාර්ථ ක් අවශබෝධ කර 

ගන්න ඕනෑ. අශේ මුදල් ඇමතිපවර ාට  ම් වුවමනාවක් තිපශබනවා; 

 ම් අව යතාවක් තිපශබනවා. ඒක මම පිළිගන්නවා. හැබැයි ගරු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මුදල් ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමා ශගනාපු විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා 

සංශ ෝධන  නිසාම තමයි ඒක පු්ධගල රංගන ක් නිර්මාේ  

ශවලා  ශම් රශේ ඒකාධිපතිපත්ව ක් නිර්මාේ  ශවලා  

ආඥයොදා කත්ව ක් නිර්මාේ  ශවලා  විදයාව පැත්තක තිප ලා 

මිථයාවට තැන දීලා  ශගොවි ා  වරවර ා  කම්කරුවා  ු ේපතා  කුඩා 

හා මධය පරිමාේ කර්මාන්තකරුවා   දහළ පන්තිප   මැද පන්තිප   

පහළ පන්තිප   නාගරික ජනතාව  සාව ං රැකි ාලාභි ා  දිනපතා 

ශේතන ලබන පු්ධගල ා  කුලීකරුවා  කම්කරුවා කි න ශම් 

හැශමෝම විනා  ට පත් වුශණ්. ඒ නිසා ආර්ිකක  හදන්න ේත්සාහ 

ගන්නවා වාශ ම ශ්ධ පාලන තලශත ්රධාන ශවනසාකමක් ඇතිප 

කරන්නත් ඔබතුමා නා කත්ව  ගන්න. ඒ ශවනසාකම ඇතිප 

කරන්නට මූලික පි වරක් ව ශ න් අශේ පක්ෂශත  මහ ශල්කම්  

රංජිත් ම්ධු ම බණ්ඩාර මැතිපතුමා දදිරිපත් කර තිපශබනවා 

විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  සඳහා ූ 

ශ ෝජනාව. ඒක තමුන්නාන්ශසේලාශ  ශ ෝජනාවක් හැටි ට 

ශගනැල්ලා විධා ක ජනාධිපතිප ක්රම  අශහෝසි කරලා  සාවාවරන 

ආ තන ක්රි ාත්මක කරලා  විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා 

සංශ ෝධන  සහමුලින්ම දවත් කරලා  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසාථා සංශ ෝධන   ළි සාථාපන  කරන්න කටයුතු කරන්න. 

ඒ වාශ ම  විධා ක ජනාධිපතිප ක්රම  අශහෝසි කරන්න කටයුතු 

කරන්න.  

ගරු කථානා කතුමනි  ශම්ශක්  ථාර්ථ  ශමොකක්ද? ශම් 
ජනාධිපතිපවර ා  ටශත් ශම් රට ශගොඩ නඟන්න බැහැ. ශම් 
අග්රාමාතයවර ා ඇතුළු ශම් ආණ්ඩුව  ටශත් ශම් රට ශගොඩ ගන්න 
බැහැ. ශම් රශේ ශපොු  ජනතාව කි න ආකාර ට  කරුේාකර 
තමුන්නාන්ශසේලා දවත් ශවලා ජනතාවට අවසාථාව ශදන්න  අලුත් 
ආණ්ඩුවක් ලිහි කරන්න. ජනතාවට ඒ අවසාථාව ශදන්න. 
ජනතාවට රණන්ු ව ගන්න දඩ ශදන්න. ඒශකදි එක් එක් පාර් ාව 
දදිරි ට එන්න පුළුවන්. තවත් පාර් ාව පසාසට  න්න පුළුවන්. 
නමුත් ජන සම්මතවාද ට  ජන මත ට  ජන ආශිර්වාද ට අපි තැන 
ශදන්න ඕනෑ. ශම් ඔළු ශගඩි ශසල්ලම් දමලා  ශම් political 
musical chairs තරග ක්රි ාත්මක කරලා මිනිසාසු අන්දවන්න එපා. 
ආපහු අර නාගරාජ නාඩගම නටන්න එන්න එපා; ආපහු අර මුේටි 
නාඩගම නටන්න එන්න එපා. තමුන්නාන්ශසේලාට ලජ්ජා නැතිපව 
ගරු කථානා කතුමාටත් පැණි  ශපේවා. ශමොන ලජ්ජා නැතිප 
වැඩක්ද? එතුමාට ශදන්න තිපුදශණ් එන්නත. නමුත්  එතුමාටත් 
පැණි  ශපේවා. රට විනා  කළා. මම තමුන්නාන්ශසේලාශගන් 
ශබොශහොම පැහැදිලිව දල්ලීමක් කරනවා  අපි දදිරිපත් කරපු 
වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ශදකට දතාම දක්මන් දින ක් ශදන්න 
කි ලා. පුළුවන් නම් Standing Orders suspend කරලා ශහට 
දවශසේ අපි ඒක ගනිමු. ඒ වාශ ම තටම-තටම දන්න එපා  
නිශ ෝජය කථානා කවර ාශ  පුටුවට තිපශබන තරග ට. ඒ 
්රජාතන්ත්රවාදී තරග ට දඩ ශදන්න. ඒක ක්රි ාත්මක කරන්න. 
නිකම් ශබො රුවට කි නවා  එතුමා ලියුම ු න්ශන් නැහැ ලු  ලියුම 
නැහැ කි නවා.  

ගරු රංජිත් සි ඹලාපිටි  මැතිපතුමනි  පක්ෂ නා ක රැසාවීශම්දී  
කි නවා  ඔබතුමා දල්ලා අසා වුේා කි ලා ලියුමක් ු න්ශන් නැහැ 
ලු; ඒක ජනාධිපතිපවර ාට ගිහිල්ලා නැහැ ලු. ඔබතුමා පුළුවන් නම් 
ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. අපි කි න එක හරිද  වැරදිද 
කි ලා කි න්න. මශ  කථාශවන් පසු ඔබතුමාට ඒ ගැන පැහැදිලි 
කරන්න පුළුවන්. මම මීට වඩා දීර්ඝව කථා කරන්ශන් නැහැ. මම 
දල්ලීමක් කරනවා  මශ  කථාශවන් පසාශසේ හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිපතුමාටත් එතුමාශ  පාර් ාවශ න් වචන කිහිප ක් ්රකා  
කරන්න කරුේාකර අවසාථාව ලබා ශදන්න කි ලා. විශ ේෂශ න්ම 
ශම් ජනාධිපතිපවර ා සහ ශම් අගමැතිපවර ා සහ ආණ්ඩුව තුළ ශම් 
රටට ආශලෝක ක් නිර්මාේ  ශවන්ශන් නැහැ  ඒ අ   ටශත් 
සදාකාලික අන්ධකාර ක තමයි අපට සිටින්න ශවන්ශන් කි න 
කාරේ  මතක් කරමින්  ගරු කථානා කතුමනි  මට ශම්  

අවසාථාව ලබා ු න්නාට ඔබතුමාටත් සාතුතිපවන්ත ශවමින් මා නිහඬ 
වනවා. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිපඇ් ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානා කතුමනි  හිටපු නිශ ෝජය කථානා ක රංජිත් 
සි ඹලාපිටි  මැතිපතුමා ශම් ශවලාශේ ගරු සභාශේ දන්නවා. 
එතුමාශගන් අහන්න  එතුමා ඒ තනතුශරන් දල්ලා අසාවුේාද  
නැ්ධද කි ලා. ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන්න එතුමාට අවසාථාවක් 
ශදන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාශ  කාල  නාසාතිප කරන්නත් එපා  

සභාශේ කාල  නාසාතිප කරන්නත් එපා.  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිපඇ් ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශහම කි න්න බැහැ ශන්  ගරු කථානා කතුමනි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැනට මා ශවත ලිපි  ලැලිලා තිපශබනවා. ඒ අනුව  එතුමාශ  

දල්ලා අසාවීම පිළිශගන තිපශබනවා. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිපඇ් ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මශ  තර්ක  ශම්කයි  ගරු කථානා කතුමනි. එතුමා දල්ලා 

අසාවුේා කි ලා පාර්ලිශම්න්තුශේදී ්රකා  ක් ශකරුවා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා දල්ලා අසා ූ බව ජනාධිපතිපතුමාත් දන්වා තිපශබනවා. 

ඊට වැඩි  ශමොකක්ද? [බාධා කිරීම්  දැන් මට ලිපි  ලැබී 
තිපශබනවා. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිපඇ් ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශහම නම්  නිශ ෝජය කථානා කවර කු ශතෝරන්න ඡන්ද  

තිප න්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්   Please, let the Hon. Ranjith 
Siyambalapitiya speak. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශහට ඒ සඳහා ඡන්ද  විමසමු. [බාධා කිරීම්  ගරු රංජිත් 
සි ඹලාපිටි  මැතිපතුමනි  ඔබතුමා දීපු ලිපි  මට ලැබී තිපශබනවා. 
ජනාධිපතිපතුමා එ  පිළිශගන තිපශබනවා. ශම් ගැන තවත් කථා 
කරන්න ශද ක් නැහැ ශන්. [බාධා කිරීම්  ඒක දැන් දවරයි.  

 

ගුණ  ාංජිත් ිනයඹලාිබටිය මහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු කථානා කතුමනි  ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශේ 64(2) 

වයවසාථාව අනුව   මම දල්ලා අසාවීශම් ලිපි  ජනාධිපතිපතුමාට 

ශදවරක් භාර ු න්නා. එතුමා එ  පිළිගත් බවට ගරු 

593 594 

[ගරු සජිත් ශ්රේමදාස  මහතා  
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කථානා කතුමාට  ැූ ලිපිශත පිටපත මට ලැලිලා තිපශබනවා. දැන් 

ගැටලුවක් නැහැ. ඒ ලිපිශත පිටපත දැන් තමයි ලැුදශණ්. [බාධා 
කිරීම්  

 

ගුණ නිම්  ලාන්සා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානා කතුමනි  මිලි න 22ක් පමේ වන ශම් රශේ 

ජනතාව අද පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් තුන්ශවනි රැසාවීම් සතිප  දිහාත් 

බලා ශගන දන්නවා. මිනිසාසු කලින් පාර්ලිශම්න්තුව රැසාවුු  සතිප 

ශදකක් තිපසාශසේම බලාශගන හිටි ා. ශමොකද  මිනිසුන්ට වි ාල 

්ර ාන ක් තිපශබනවා. මුදල් අමාතයතුමා අද දතාම ශහොඳින් ශම් 

සභාවට සහ රටට සතය  කිේවා. ඒ නිසා  මුලින්ම අපි ගරු මුදල් 

අමාතයතුමාට සාතුතිපවන්ත ශවනවා. ශමොකද  ශම් වාශ  අමාරු 

අවසාථාවක සි ලු ශදනා ශම් වගීමම භාර ගන්න බැරුව දඳි්ධදී 

එතුමා කිේවා  එතුමා nightwatchman ශකශනක් විධි ට වැඩ 

කරනවා කි ලා.  ඕනෑ ශකශනකුට ශම්ක භාරදීලා  න්න 

කැමැතිපයි කි ලාත් එතුමා කිේවා. එතුමා අවංකවම ශම් සභාවට  

ශම් රටට  දදිරිපත් කරපු ඒ වාර්තා පිළිබඳව අපි මුලින්ම එතුමාට 

සාතුතිපවන්ත ශවන්න ඕනෑ. ශමොකද  ශම් රශේ ජනතාව දැන ගන්න 

ඕනෑ  අපි දැන ගන්න ඕනෑ අප හමුශේ තිපශබන ආර්ිකක අර්ුදදශත 

තරම පිළිබඳව. ශහට කවුරු නා කත්ව ට ආවත්  කවුරු 

ජනාධිපතිප වුේත්  කවුරු අගමැතිප වුේත්  කවුරු කැලිනේ 

මණ්ඩල ට ආවත්  ශම් ්ර ාන  විසඳන්න ඕනෑ ක්රමශේද  

පිළිබඳව එතුමා කිේවා.  

ගරු කථානා කතුමනි  අපි අද දවස තුළත් ශම් පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කරලා  ාවි; තව සාකච්ඡා ඕනෑ තරම් තිප ාවි; විවිධ 

වි්ධවතුන් විවිධ ශ ෝජනා ශ්ධවි. හැබැයි  ඒ ශ ෝජනා 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සාකච්ඡාවට ආවාම දතිපහාස  පුරා අපි දැකලා 

තිපශබනවා  පක්ෂ විපක්ෂ අ  ඒ පිළිබඳව කථා කරන හැටි. ගරු 

කථානා කතුමනි  අපි සි ලු ශදනා ගැටලුව දන්නවා; ්ර ාන  

දන්නවා. රට හමුශේ තිපශබන අභිශ ෝග  අපි සි ලු ශදනා දන්නවා. 

ඒ නිසා ගරු කථානා කතුමනි  මම ඔබතුමාශගන් ශගෞරවශ න් 

දල්ලා සිටිනවා  පක්ෂ ශේද ක් නැතිපව අඩුම තරමින් විශ ේෂ 

කාරක සභාවක් ශහෝ පත් කරලා එක දිගට සතිප ශදකක් අපි 

රැසාශවලා  ශම් ආර්ිකක අර්ුදද ට ශකටි කාලීනව විසඳුම් ශසවීමට 

කටයුතු කරමු කි ලා. අඩුපාඩුවක් නැතිපව  අව ය භාණ්ඩ ටික 

ජනතාවට ලබා දීලා  ශපෝලිම් යුග  අවසන් කරන්න අපි සි ලු 

ශදනා එකතු ශවලා කටයුතු කරමු.  

ඒ වාශ ම  අපි සි ලුශදනා පක්ෂ ශේදශ න් ශතොරව 
එකතුශවලා  ජනතාවට බලපා  තිපශබන ේ්ධධමන  අඩු කිරීම 
සඳහා ගන්න පුළුවන් සි ලු ක්රි ා මාර්ග ගත යුතුයි කි න එකත් 
මම මතක් කරනවා. ගරු කථානා කතුමනි  ශම් සම්බන්ධශ න් 
ශසො ා බලන්න විශ ේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න කි ලා මම 
ඔබතුමාශගන් දල්ලා සිටිනවා. ඒ වාශ ම මධය කාලීනව අපි 
ගන්න ඕනෑ රණන්ු  රණරේ දතා දක්මනින් ගන්න ඕනෑ. පක්ෂ 
ශේදශ න් ශතොරව ඒ සම්බන්ධශ න් සාකච්ඡා කරන්න කි ා මා 
දල්ලා සිටිනවා. ඒ වාශ ම  කවුරු ශම් සභාශේ බල ට පත් වුේත් 
ශම් ආර්ිකක අර්ුදද  ජ ග්රහේ  කරලා ශම් රශේ අහිංසක 
මිනිසුන්ශ  ජීවිත නඟා සිටුවන්න පුළුවන් ආකාරශ න් කටයුතු 
කරන්න  දදිරිශතදී -අවුරුු  10ක  අවුරුු  20ක කාල ක්වත්- එ  
ශවනසා ශනොවී තිපශබන ආකාර ට කටයුතු කරන්න කි ලාත් මම 
ශම් ගරු සභාව නිශ ෝජන  කරන සි ලු පක්ෂවලින් ආදරශ න්  
ශගෞරවශ න් දල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානා කතුමනි  ඔබතුමාට ශම් සම්බන්ධශ න් වි ාල 

වග ීමමක් තිපශබනවා.  එළිශත තිපශබන ්ර ාන ටික විසඳන්න දදිරි 

සතිප ශදක තුළ ශහෝ පාර්ලිශම්න්තුශේ සි ලු පක්ෂවල නිශ ෝජිත 

මන්ත්රීවරු සම්බන්ධ කරශගන විශ ේෂ කාරක සභාවක් පත් 

කරන්න කි ලා මම ශ ෝජනා කරනවා.  

සාතුතිපයි.   

 

ගුණ චමින්ද ිස වේිනිප මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු කථානා කතුමනි  අශ්රේල් මාසශත  වැනි දා හැන්සාඩ් 

වාර්තාව ශකශරහි මම ඔබතුමාශ  අවධාන  ශ ොමු කරවනවා. 

එදින හැන්සාඩ් වාර්තාශේ ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමාශ  

්රකා  ක් සඳහන්ව තිපශබනවා. Volume 290 - No. 4 ශලස 

නිකුත් කර ඇතිප එම හැන්සාඩ් වාර්තාශේ සඳහන් පරිදි එතුමා කි ා 

තිපශබනවා  "අශ්රේල් මාසශ න් පසාශසේ මම කිසිශසේත්ම ශම් 

තනතුශර් දන්ශන් නැහැ" කි ලා. ගරු රංජිත් සි ඹලාපිටි  

මැතිපතුමා දැන් වැදගත් ලිපි ක් ශපන්ූවා. එතුමාශ  දල්ලා අසාවීම 

ජනාධිපතිපවර ා පිළිශගන ඇතිප බව එහි සඳහන්ව තිපශබනවා 

කිේවා. එශහම නම් ගරු කථානා කතුමනි  සාථාවර නිශ ෝගවලට 

අනුව අද දින ශමම ගරු සභාශේ ්රමුා කාර්   වන්ශන් නිශ ෝජය 

කථානා කවර කු පත් කර ගැීමමයි. දැන් මුදල් ඇමතිපවර ා කළ 

්රකා   නිසායි අපි ඒ ගැන අහලා බාධා ශනොකශළේ. නමුත්  අද 

දින ්රමුා කාර්   වන්ශන් නිශ ෝජය කථානා කවර කු පත් කර 

ගැීමමයි.  නමුත්  තවම එ  සිු  වුශණ් නැහැ. ඒ නිසා දැන් ඔබතුමා 

රශේ ීමතිපශ න් බැහැර ශවලා කටයුතු කරනවා කි න කාරේ  

ශමතැනින් ඔේපු ශවනවා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  අපි - 

 

ගුණ චමින්ද ිස වේිනිප මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානා කතුමනි  මම තවම කි ලා අවසන් නැහැ.  

අශනක් කාරේ  ශම්කයි. ගරු මුදල් ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමා 

තමයි ඔ  ශහොරකම් කරපු අ ශ  නඩුවලට ශපීම සිටිශත. 

ඔබතුමාට වග ීමශමන් කි න්න පුළුවන් ද  නැවත ශම් රට හැු වාට 

පසු ඒ ලැශබන සල්ලිත් ශහොරා කෑශවොත් ඒ නඩුවලට ඔබතුමා 

ශපීම සිටින්ශන් නැහැ කි ලා? ඔබතුමා තමයි ඒ  ශහොරකම් කරපු 

අ  ශේරා ගන්න ේසාවිශත ශපීම සිටින්ශන්.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒශක් රීතිප ්ර ාන ක් නැහැ. කරුේාකර ඔබතුමා ශ  කථාශේදී 

ඒ ගැන කථා කරන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා.  ගරු අලි සේරි 

ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු කථානා කතුමනි  ගරු විපක්ෂ නා කතුමාශ  අවධාන  
ශ ොමු කරවමින් කරුු  ශදකක් සම්බන්ධශ න් මම අදහසා 
දක්වන්න කැමැතිපයි. අපි දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා 
සංශ ෝධන  ගැන සහ විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  
ගැන කථා කළා. කැලිනේ මණ්ඩල  පසුගි  දිනශත රැසාූ 

595 596 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අවසාථාශේදී ගරු ජී.එල්. පීරිසා ඇමතිපතුමාශ  නා කත්ව   ටශත් 
ශවනම Subcommittee එකක් පිහිටුවලා  අගමැතිපතුමා ශගනාපු 
ශ ෝජනාවක් අනුව විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  
ශගන ඒම සඳහා දැනටමත් රණන්ු වක් අරන් තිපශබනවා. ඒක අපි 
ීමතිප ශකටුම්පත් සම්පාදකවර ාට  වා තිපශබනවා. ඒක ලැුදේාට 
පසුව ඒ අනුව කටයුතු කරලා  එ  දක්මනින් කිරීම සඳහා අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව  ම්  ම් සංශ ෝධන සහිතව නැවත 
වතාවක් දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  තිපුදු  
තැනට ශගන  න්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ කටයුතු අපි 
කරලා තිපශබනවා. ඒක විතරක් ශනොශවයි අපි කරන්ශන්. අපි 
පිළිගන්නවා   ම්  ම් ශ්ධ පාලන සංශ ෝධන සහ වයවසාථානුූලල 
සංශ ෝධනත් කළ යුතුයි කි ලා. ඒක ඔබතුමන්ලාශ  අවධාන ට 
ශ ොමු කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කිේශේ  එළිශත සිටින ජනතාව 
කි න ශද ට කන් ශදන්න අපි සූදානම් කි ලා.  

ශදවැනි කාරේ  ශම යි. ශබශහත් වර්ග ගැීමම සඳහා අපි 
වැඩ පිළිශවළක් සකසා කර තිපශබනවා. ගරු කථානා කතුමනි  මම 
මුලින් කිේවා වාශ  ශම් වනශකොට අපට ශලෝක බැංකුව   ADB 
බැංකුව සහ AIIB බැංකුව ඊශත නැවත කථා කරලා ඇශමරිකානු 
ශඩොලර් මිලි න 160ක් ලබා දීම සඳහා ්රාථමිකව එකඟතාව ලබා 
දී තිපශබනවා. තුන්වැනි කාරේ  ශම්කයි. අපි කවදාවත් කිේශේ 
නැහැ නිදහසා අධයාපන ට සහ නිදහසා ශසෞාය ට අත ගහන්න 
කි ලා. අපි කිේශේ  ශම්කට වඩා ආදා ම් ශසො ාශගන වි දම් 
කරන ක්රමශේද කට  මු කි න එක විතරයි. 

ශබොශහොම සාතුතිපයි  ගරු කථානා කතුමනි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිපතුමා. [බාධා කිරීමක්   
 

ගුණ ිරවන්ෂ් ගුේවර්යන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානා කතුමනි  විරු්ධධ පක්ෂ  එකඟ නම්  ශමම 

විවාද  පවත්වාශගන  ාමට අව ය කාල   ශහට දිනශත ්රධාන 

කටයුතුවලින් පසුව ලබා ශදන්නම්. 

 

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ින් වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු සභානා කතුමනි  ශහට අපට කථා කරන්න ශදන්න 

කිේවා.   
 

ගුණ ිරවන්ෂ් ගුේවර්යන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශහොඳයි. ශහට අනිවාර් ශ න්ම අපට එකඟතාවකට එන්න 

පුළුවන්. But, Sir, you will have to summon a meeting of 
the Committee on Parliamentary Business. We are in 
agreement.   

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිපඇ් ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We also agree with that. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Right,  ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිපතුමා.  

[පූ.භා. 11.25  

 

ගුණ  නි්  ිසක්රමිනාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානා කතුමනි  ගරු ඇමතිපතුමා කියූ එක කාරේ ක් 

ගැන කථා කරන්න මට දඩ ශදන්න. පළමුශවන්ම මම ගරු 

ඇමතිපතුමාට ්ර ංසා කරනවා අමාරු වැඩ කටයුත්තක් භාර ගැීමම 

පිළිබඳව. ශම්ක ශලශහසි පහසු වැඩ කටයුත්තක් ශනොශවයි. 

ඔබතුමා ඇවිල්ලා ශම්ක භාරගත්තා. ඔබතුමා කිේවා  ඔබතුමා 

nightwatchman ශකශනක් කි ලා. ඔබතුමා cricket match 
එශක් nightwatchman ශනොශවයි. ඔබතුමා “Watergate” එශක් 

nightwatchman. Nightwatchman තමයි ශපොලීසි ට කිේශේ 

 ඩිශමොක්රටික් පක්ෂශත මූලසාථාන  කඩලා කි ලා. ශපොලීසි  

ඇවිල්ලා තුන් හතර ශදශනක් අල්ලාශගන ගි ා. ඒක අවසාන 

වුශණ් ේප ජනාධිපතිප සාපයිශරෝ ී . ඇ නිේ සහ ජනාධිපතිප රිචඩ් 

නික්සන්  න ශදන්නාම දවත් ශවලා. අපි දන්ශන් නැහැ  ඒකද 

ඔබතුමා කරන්න  න්ශන් කි ලා. ශකොශහොම වුේත්  

nightwatchman ශකශනක් හැටි ට ඔබතුමා වැඩ කටයුතු කර 

තිපශබනවා.  

මම එක් කාරේ ක් කි න්න කැමැතිපයි. පසුලිශම්දී  අපි කරපු 

වැඩ කටයුතු කිහිප ක් ගැනත් කි න්න කැමැතිපයි. විශ ේෂශ න් 

ශම් සංායාශල්ාන දිහා බලනශකොට 194  සිට බලන්න එපා. 

කැල්ශඩෝර් ක්රම  තිපුදේාට අපි දියුු  වුශණ් නැහැ. ඒ නිසා 

1977න් පසුව බලන්න. ඒ කාලශත සහනාධාර විධි ට ලැුදු  

මුදල් සි ල්ල අපි සංවර්ධන ට ශ ශදේවා. එශහමයි කටයුතු 

කශළේ. ඒ කාලශත එක ශද ක් වුේා. ශම් රශේ දළ ශ්ධශී  

නිෂාපාදන  වැඩි වුේා. ඒකට එක ශහේතුවක් තමයි අපි කළ 

අපන න. අපි අපන නවලට බු  සහන ු න්නා. ඊට පසාශසේ බු  

සහන තවත් කාල කට දීර්ඝ කළා. ඒකයි අපට බු  ආදා ම අඩු 

වුශණ්.  

2009දී අපි විශ්ධශී  වාණිජ ේ  ගත්තා. එදා ශපොලි  අඩු 

නිසා වාණිජ ේ  අරශගන  අරශගන 2014 වන විට අපි හිටිශත 

අමාරු තැනක. දතිපන් ශම් ශදකම විසඳන්න IMF එකත් එක්ක 

සාකච්ඡා කර්ධදී එක කාරේ ක් කිේවා. අපට කරන්න තිපුදශණ් 

ේ  බර අඩු කරන එකයි.  ේ  බර අඩු කළා නම් 2014 අශේ 

රජශත වි දම්වලටවත් ආදා ම තිපුදශණ් නැහැ. ඒ නිසා  ේ  

ශගවන්ශන් නැතිප රජශත ආදා ම්වලට අතිපරික්ත ක් ලබා ශදන 

එකයි කශළේ. 201 -2019 කාලශත ්ර ාන තිපුදේත්  IMF ගැන 
කිසිම ්ර ාන ක් තිපුදශණ් නැහැ. එතැනදී අපට සිු  වුේා බු  වැඩි 

කරන්න. ඒ නිසා බු  වැඩි කළා. ඊළඟට  බු  සහන අඩු කරන්න 

වුේා. එතැනදී ශපෞ්ධගලික අං   වි ාල ව ශ න් විරු්ධධ වුේා. 

බු  වැඩි කරන එකටත් කැමැතිප වුශණ් නැහැ. බු  සහන අඩු කරන 

එකට කැමැතිප වුශණ්ත් නැහැ.  සමහර බු  සහන අවුරුු  30කට 

ු න්නා.  

මම ගරු ඇමතිපතුමාට තවත් කාරේ ක් කි න්න කැමැතිපයි.  

ඒ කාලශත IMF එශකන් ලිපි ක් දීලා තිපශබනවා. මම දන්ශන් 

නැහැ ඒක තවම තිපශබනවාද කි ලා. There was a note given by 

the IMF in the Finance Ministry. Whether it is still there, 
I do not know.  ඇත්ත ව ශ න්ම ඒ වැඩසටහශන්දී ශපන්වා 
දීලා තිපශබනවා ශකොශහොමද අශේ අ  වැ  පරතර  අඩු වුශණ් 

කි ලා.  දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදනශ න්  සි  ට 12කට ගිශත. ඊට 

පසාශසේ වුශණ් ශ්ධ පාලන කාරේ ක්. වෘත්රණ ශේදීන් ඇතුළු 

සි ලු ශදනාම ගිහිල්ලා ජනාධිපතිපතුමාශ  ඡන්ද වයාපාර ට ේදේ 

කළා. එතුමා බල ට පත් වුේා; ආණ්ඩුව හැු වා.  අපි ශම් පැත්තට 

ආවා.  ඊට පසාශසේ ආණ්ඩුව බු  අඩු කළා. ඒ බු  අඩු කශළේ ශම් 

මන්ත්රීවරු කි ලා ශනොශවයි. මම ඒකට ශම් මන්ත්රීවරු කාටවත් 
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ඇන්ල්ල දිගු කරන්ශන් නැහැ. ඒක ශම් කවුරුවත් ගිහිල්ලා කිේශේ 

නැහැ. ඒක කිේශේ ශපෞ්ධගලික අං  යි. ශපෞ්ධගලික අං   කිේව 

නිසා බු  අඩු කළා. ඊට පසාශසේ IMF එක තරහා වුේා. 2020  2021 

අවුරුු  ශදශක්ම IMF එකට  න්න තිපුදේා. IMF එකට ගි ා නම් 

බු  වැඩි කරන්න ශවනවා. කවුරු ආරක්ෂා කරන්නද බු  අඩු 

කශළේ?  

මම මුලින්ම කි න්ශන් ශම්කයි. දැන් ශපෞ්ධගලික අං  ත් 

ේපශදසා ශදනවා ලු  Chambersවලින් ේපශදසා ශදනවා ලු  ඒ 
වාශ ම ේපශ්ධ ක සභාවක් තිපශබනවා ලු. මම කි න්ශන් ඒ 

ඔක්ශකෝම දවත් කරන්න කි ලායි. ශම් ගැන බල  තිපශබන්ශන් 

පාර්ලිශම්න්තුවටයි.  ආණ්ඩුශේ වුේත්  විපක්ෂශත වුේත් කමක් 

නැහැ  අපි ඔක්ශකෝම ශම් දිහා එක විධි ට බලමු.   නිලධාරින් 

වුේත් ශමහාට ඇවිල්ලා වාර්තා කරන්න ඕනෑ. මම එක් ශද ක් 

ඔබතුමන්ලාශගන් දල්ලනවා. ගරු ඇමතිපතුමනි  නිල නිශේදන 

සි ල්ලම කරුේාකර පාර්ලිශම්න්තුශේ කරන්න. පාර්ලිශම්න්තුව 

නැත්නම් ඔබතුමා කරන්න. එශහම නැතිපව එක එක නිලධාරින්ට 

ශම්වා කරන්න දඩ ශදන්න එපා. ඒක තමයි අපට ගි  සැශර් වුු  

වි ාලම ්ර ාන .  

අපි හිතන්න ඕනෑ ශමතැනින් අපි දදිරි ට  න්ශන් ශකොශහොමද 
කි ලා  ගරු කථානා කතුමනි. මට ශපශනන විධි ට සමහර 
තැන්වල බු  වැඩි කළ යුතුව තිපශබනවා. ඒක සිු  වි  යුතු ශද ක්. ඒ 
එක්කම අපි අශේ බැංකු ගැනත් බලන්න ඕනෑ. කරුේාකර   බැංකු 

ගැන බලන්න. බැංකු කඩා වැශටන්න පුළුවන්.  Finance 
company එකක් කඩා වැටුශේොත් අපට වි ාල ්ර ාන ක් ඇතිප 
ශවන්න පුළුවන්.  ඒකයි මම කි න්ශන් බැංකු ආරක්ෂා කරන්න 
දැලක් දාන්න කි ලා.  ඒ වාශ ම ආණ්ඩුව හැටි ට අශේ සංසාථා 
වි දම්  ගැන බලන්න.  ගරු මුදල් ඇමතිපතුමනි  මම එකක් කි න්න 
කැමැතිපයි. එක එක්ශකනාට කැමැතිප විධි ට කටයුතු කරන්න 
ශදන්න එපා.  ශ්රී ලන්කන් ගුවන් ශසේවශ න් Airbus 25ක් ගත්තා. 
ඒ  ශගොල්ලන්ශ  එක එක සැලසුම් තිපශබනවා. නමුත්  ඒවා 
ශනොශවයි බලන්න ඕනෑ. අපි ලංකාශේ ආර්ිකක  දිහා බලලා කළ 
යුත්ශත් ශමොනවාද කි ා රණරේ  කරන්න ඕනෑ. මුදල් ඇමතිපතුමනි  
කරුේාකර ශ්රී ලන්කන් ගුවන් ශසේව ට කි න්න  මාස තුනක් 
ශනොශවයි  පාර්ලිශම්න්තුශවන් අනුමැතිප  ශදන ශතක් කිසිම ගුවන් 
 ාන ක් මිල දී ගන්න එපා කි ලා. ශමොකද  COPE එශකන් 
කි ලා තිපශබන්ශන් ගුවන් ශසේව  විකුේන්න කි ලායි. දතිපන්  
 ශම් ශවලාශේ අපි ගිහිල්ලා Airbus 25ක් ගන්නවා නම් එතැන 
්ර ාන ක් තිපශබනවා. So, what I am saying is, do not put it 
off for three months. There should be no buying of 
aircraft till this House decides. First, we must decide on 
the future of the Airline.  ශම්ක දදිරි ට අරශගන  න්න. ඒ 
වාශ ම බැංකු ආරක්ෂා කරන්න. අලාභ ලබන ආ තන ගැන 
ශමොනවා ද කරන්ශන් කි න එක බලන්න. මිල වැඩි කශළොත්  
අලාභ ලබන සමහර ආ තන ලාභ ලබන තත්ත්ව ට එයි.  

මම අහන අශනක් කාරේ  ශම යි.  

අද ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ශතල් මිල වැඩි ශවනවා. අපට 
2020 - 2021 කාලශත කිේවා  ශතල් මිල අඩු වුේාම ශවනම 
අරමුදලක් - stabilization fund එකක් - ඇතිප කරනවා කි ලා. 
දැන් ඒ අරමුදශල් මුදල් තිපශබනවාද  නැ්ධද? ඒ මුදල් තිපශබනවාද? 
ශමොකක්ද ඒවාට ශවලා තිපශබන්ශන්? මුදල් නැත්නම් අපි ඒ 
නිලධාරින්ට දඬුවම් කරන්න ඕනෑ. එච්චරයි මම කි න්ශන්. ඒ 
මුදල් තිපුදේා නම් සහන ක් ගන්න තිපුදේා. ඒ මුදල් තිපුදේා නම් 
අද ඒක ඩීසල් සහන ක් සඳහා  ශ ොදවන්න තිපුදේා. අපි ඒ 
එකක්වත් කරලා නැහැ. ඒකයි මම විශ ේෂශ න් ඔබතුමාට 
කි න්ශන්  අප ගන්නා පි වර කුමක්ද කි ලා අපි විශ ේෂශ න්ම 
රණරේ  කරන්න ඕනෑ බව. දැන් අපි මහ අවුලක වැටිලා දන්ශන්. 
අපි ශකොශහොමද ශමතැනින් ශගොඩ  න්ශන්? ගරු ඇමතිපතුමනි  
ඔබතුමා කිේව පි වරවලට වඩා තව පි වර ගන්න තිපශබනවා 
කි ලායි මම හිතන්ශන්.  

අපි විශ්ධ  රටවලින් ආධාර ලබා ගන්නවා නම් කරන්න ඕනෑ 

ශමොකක්ද? අපි ඒ රටවල් එක්ක ්ර ාන ඇතිප කර ගත්තා. අපි දැන් ඒ 

්ර ාන විසඳා ගන්න ඕනෑ. ජපාන  කරන්න ගි  LRT වයාපෘතිප  

අශහෝසි වීම නිසා ඔවුන් අශනකුත් වයාපෘතිප සි ල්ලම අවලංගු 

කළා. මම ඒක ජනාධිපතිපතුමාට දැනුම් ු න්නා. මම සතුටු ශවනවා  

දැන් LRT එක පිළිබඳ පි වර ගැීමම පිළිබඳව. දන්දි ාව තරහා 

කරශගන තිපුදේා වුේත් දන්දි ාව ශකොශහොම හරි අපට ේදේ 

කරනවා. චීන  එක්කත් ්ර ාන තිපශබනවා. අශනක් කාරේ   

යුශරෝපා සංගම . අපට GSP සහන  නැතිප වුශේොත්? මානව 

හිමිකම් ගැන යුශරෝපා සංගම ට අපි ශදන පිළිතුර ශමොකක්ද? තව 

මාස කිහිප කින් GSP සහන  නැතිප වුශේොත් අපි ශමොකක්ද 

කරන්ශන්? ශමන්න ශම් ්ර ාන දිහා අපි බලන්න ඕනෑ. ශම් 

ඔක්ශකොම මූලය කටයුතු - monetary affairs - තමයි. දැන් 

ශකොශහොමද අශේ වයාපාර ශගන  න්ශන්?  ශම් වයාපාර කඩා 

වැශටනවා; ඒවාශත මුදල් නැතිප ශවනවා. දදිරි කාලශත ීම 

ශදශනකුට රැකි ා නැතිප ශවයිද? ලක්ෂ ගේනකට රැකි ා නැතිප 

ශවයි. වයාපාර ලක්ෂ ගේන් කඩා වැශටනවා  බැංකු ශේ රන්න 

ගි ාම. අපි ඒකට  ශකොශහොමද මුහුේ ශදන්ශන්? අන්න ඒ සඳහා 

සහන ශදන එක ගැන බලන්න ඕනෑ.  

අ  වැශ න් සහන ශදනවා නම් අ  වැශත තිපශබන අව ය 

නැතිප වි දම් සි ල්ල කපන්න. ඒ කටයුත්ත භාණ්ඩාගාර ට 

කරන්න කිේශවොත් සිු  ශවන්ශන් නැහැ; එක එක අමාතයාං  

බලපෑම් කරයි. මම කි න්ශන්  ශම්ක ශවනසා කරන එක අශේ 

රජශත මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට භාර ශදන්න කි ලා. 

එතශකොට එතැනින් ශසො ා බලන්න පුළුවන්. අපි ඒ කමිටුවට 

සහභාගි ශවලා දවත් කරන්න පුළුවන් හැම එකක්ම දවත් කරලා 

ඒ ඔක්ශකොම සහන විධි ට ජනතාවට ශදමු. ඒ සහන ශදන්න ඕනෑ. 

ඒ සහන දදිරි ට ශගන  න්න ඕනෑ.  

අපට ේ  ගන්න පුළුවන් වුේාට අපි තව අවුරුු  10කින් ඒ 

ේ  ශගවන්ශන් ශකොශහොමද? එශහම නම් ශම් ආර්ිකක වයුහ  

ශවනසා කරන්න ඕනෑ. අපි තරගකාරි ආර්ිකක කට ගිහින් 

අපන න  සඳහා  න්න ඕනෑ. ඒවා කිේව නිසා ශපෞ්ධගලික 

අං ශත ඔක්ශකොම මා එක්ක තරහා වුේා. එතැන තිපශබන්ශන් ශම් 

තත්ත්ව . අපි එතැනට  න්න ඕනෑ. අපට අලුත් මාර්ග ගේනාවක් 

ශහො න්න පුළුවන්.ශම් සභාශේ ශදපාර් ාවශතම මන්ත්රීවරුන්ශගන් 

ඇහුශවොත් ඕනෑ තරම් අලුත් මාර්ග කි යි. අපි එතැනට  න්න 

ඕනෑ. දැන් දතිපන්  ශම් වැඩ කටයුතු කරශගන  න්නයි 

තිපශබන්ශන්. මම ශමතැනට ඇවිත් ශ්ධ පාලන  කරනවා නම් මට 

ශම් හැම ශකනාටම කරුු  කි න්න පුළුවන්. මම කරපු හැම 

එකටම විරු්ධධ වුේා. අන්තිපමට ශගදර ගිශත ශගෝධා ශනශවයි  

මමයි. ශකොශහොම හරි මම ආපහු ඇවිත් දන්නවා.  

ශම් ්ර ාන  විසඳන්න අපට ශ්ධ පාලන විසඳුමක් ඕනෑ. 

ශ්ධ පාලන විසඳුමකට  ්ධදී ්ර ාන ගේනාවක් තිපශබනවා. 

විපක්ෂ  කි න්ශන් ජනාධිපතිපතුමායි  අගමැතිපතුමායි ශදන්නාටම 

 න්න කි ලා. ආණ්ඩුශේ ඔබතුමන්ලා ඒ සාථාවරශත නැහැ. 

ශකොටසක් කිේවා අගමැතිපතුමාට  න්න කි ලා. අගමැතිපතුමා අද 

ශම් සභාවට ඇවිත් දන්නවා. ඒ  එක ්ර ාන ක්. ශදවනුව 

තිපශබන්ශන්  අපි ඡන්ද කට  නවාද  ශවනත් ආණ්ඩුවක් හදනවාද 

කි න එක. තුන්වනුව තිපශබන්ශන්  විධා ක ජනාධිපතිප ක්රම  

අශහෝසි කරනවාද කි න එක. ශමතැන ්ර ාන වැඩියි. මම හිතන 

විධි ට  අපි එකකින් ආරම්භ කශළොත් ශහොඳයි. එකකින් ආරම්භ 

කරලා විධා ක ජනාධිපතිප ක්රම  ගැන සහ  ගත යුතු පි වර ගැන 

කථා කරමු.  

ගරු ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමා කිේවා ීමතිපඥයෙ සංගමශත ශ ෝජනාව 

අරගන්න කි ලා. මම ලැහැසාතිපයි. ඒ වාශ ම ශජෆාරි අලගරත්නම් 

මැතිපතුමා සහ අශේ කාලිංග දන්ද්රතිපසාස මැතිපතුමා ඇතුළු 

වෘත්රණ ශේදීන් ීමපශදශනකුත් කරුු  දක්වා තිපශබනවා. ඒ 

599 600 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශ ෝජනා අරශගන  ඒවා පදනම් කරශගන අපි ඔක්ශකොම කථා 

කරමු. ඒ හැම එකක් ගැනම කථා කරමු. අන්තර් කාලීන ආණ්ඩුව 

ගැන විතරක් ශනොශවයි  එහි පළමුවැනි අකුශර් දඳන් අන්තිපම අකුර 

ශවනකම් අපි කථා කරමු. ඒශක් ශමොකටද එකඟ ශවන්ශන් කි ලා 

බලමු. ශදවනුව  අපි ඊළඟට ගත යුතු පි වර  වි ාවාස භංග 

ශ ෝජනා ආදී ඔක්ශකොම තිපශබනවා. ඒවා පක්ෂ නා ක න් කථා 

කරලා ගත යුතු රණරේ. ඒ අපව ශබශදන ඒවා. ඒක කරන ගමන් 

අපි එකතු ශවන ඒවා ටිකක් කරමු. මම ඒකයි  විශ ේෂශ න්ම 

කි න්ශන්. අපි ශම් ශ ෝජනා ගැන සාකච්ඡා කරමු.  

අශනක  පාර්ලිශම්න්තුවට බල  ගන්න. මම එක 

ශ ෝජනාවලි ක් දීලා තිපශබනවා. තවත් ශ ෝජනා තිපශබනවා ඇතිප. 

මම කි න්ශන් නැහැ ශම්කම ගන්න කි ලා. ශම්වා පදනම් 

කරශගන අපි සාකච්ඡා කරමු. ශමතැන වාද කරන ගමන්  රශේ 

මූලික ්ර ාන ගැන අපි හැම ශකනාම එකඟ ශවලා සාකච්ඡා කරමු. 

අන්තිපමට කවුද ආණ්ඩුශේ දන්ශන්  කවුද  න්ශන් කි න 

ඔක්ශකොම ගැන අපි ශවනම කථා කරමු. අපට එකට වැඩ කරන්න 

පුළුවන් ඒවා එකට ගනිමු.    

ශ්ධ පාලන විසඳුම ලබා ගන්න එක ගැන කථා කරලා අප 

අතර එකඟතාවකට එමු. ශකොශහොම වුේත්  සුමාන ශදක තුනක් 

ඇතුළතදී අපි ඒ ගැනත් එකඟත්ව කට එන්න ඕනෑ. අපට 

ශමශහම පාශවන්න බැහැ. ශමොකද  මිනිසුන්ට දැන් 

පාර්ලිශම්න්තුවත් එපා ශවලා තිපශබන්ශන්. කවුරුත් තමන් ගැන 

කි නවා මිසක්  විසඳුම් ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. දතිපන් අපි ශම් 

කාරේ  ගැන සාකච්ඡා කරලා විසඳුමක් ගන්න බලමු.   

මම ආණ්ඩුවට ශදොසා කි ලා ඇතිප. නමුත්  ශම් ශවලාශේදී ශදොසා 
කි න්ශන් නැහැ. මුදල් ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමාට ේදේවක් හැටි ටයි 
ශම් කි න්ශන්. ආණ්ඩුව ශම් කාරේා සැලකිල්ලට අරශගන 
දදිරි ට  න්න ඕනෑ. මම කි න්ශන් නැහැ  ශම් එක 
කාරේාවක්වත් දවතලන්න කි ලා. වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ඇතුළු 
ඔක්ශකෝම ගැන ශවනම කථා කරමු. ඒ  අපි ශබශදන කාරේා. 
ඒශකන් ශකොශහොමද එකඟතාවක් ඇතිප ශවන්ශන්. ආර්ිකක ්ර ාන 
විසඳීම සම්බන්ධශ න් අප එකඟ ශවන්ශන් ශකොශහොමද කි ා 
බලලා අව ය කමිටු පත් කරලා ක්රි ාත්මක ශවමු කි ලා මම 
ඔබතුමාට ශම් අවසාථාශේදී ශ ෝජනා කරනවා  ගරු ඇමතිපතුමනි. 
තව ශබොශහෝ ශදශනක් කථා කරන්න දන්න නිසා මම මීට වඩා 
කථා කරන්ශන් නැහැ.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ආචාර් ) හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා. 
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ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ින් වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු කථානා කතුමනි   ශම් අවසාථාව ලබා ු න්නාට 

ශබොශහොම සාතුතිපයි.  

මම කථා කරන්න හදන ශකොටම මුදල් අමාතය අලි සේරි 

මැතිපතුමා සභාශවන් පිට ශවලා  නවා. ඇමතිපතුමනි  ඇත්තටම 

ඒශකන් ඔබතුමාශ  genuineness එක ශපශනනවා. ඔබතුමා 

ශමච්චර ශවලා ශම් ගරු සභාශේ විශේචන දදිරිපත් කළා.  ඒවාට 

ේත්තර ශදන ශකොට ඔබතුමාට අහශගන දන්න  ක්තිප ක් නැහැ. 

ඇත්තටම කනගාටුයි! 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිපඇ් ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Shame! - [Interruption.]  
 

 

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ින් වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
Why can he not stay?  If he wants our - [Interruption.] 

Now listen! අපට ශමච්චර කල් කිේවා  අශේ අදහසා ශදන්න 

කි ලා. ගරු අගමැතිපතුමනි  අශේ අදහසා දල්ලුවා. අපි අදහසා 

දදිරිපත් කරන්න  න ශකොට එතුමා නැගිටලා  නවා ශන්. ඒශක් 

genuineness එකක් නැහැ ශන්.  

ගරු කථානා කතුමනි  එතුමා කිේශේ ශමොකක්ද? IMF එකට 

මීට කලින්  න්න තිපුදේා ලු; ගිශත නැතිප එක ඓතිපහාසික 

වැරැ්ධදක් ලු. බු  කපා හැරපු එක ඓතිපහාසික වැරැ්ධදක් ලු. රුපි ල 

කලින් depreciate කරන්න තිපුදේා ලු. ඒක ශනොකිරීම 

ඓතිපහාසික වැරැ්ධදක් ලු. අපි එදා ඒවා කිේවා ශන්  ගරු 

අගමැතිපතුමා. මට මතක විධි ට ඔබතුමාශ  ේපන් දින  දවශසේ 

තමයි  2021 අ  වැ  විවාද  ආරම්භ කශළේ. ඒ  2020 ශනොවැම්බර් 

මාසශත 1 වැනි දා. එදා එම අ  වැ  විවාද  ආරම්භ කරමින් මම 

ඔබතුමාට කරුු  කිේවා. ගරු අගමැතිපතුමනි  ඔබතුමාශ  ේපන් 

දින ටත් සුබ පතලා මම කිේවා  "අගමැතිපතුමා  ශම්  න ගමන 

වැරැදියි" කි ලා. ඔබතුමා අපට කිසි විධි කින්වත් සවන් ු න්ශන් 

නැහැ. එදා සවන් ු න්නා නම් අද අශේ රට බංශකොශලොත් 

ශවන්ශන් නැහැ  ගරු අගමැතිපතුමා. එදා අශේ රශේ ේ  තිපරසාරව 

තිපුදේා. අදයි තිපරසාර නැත්ශත්.  

අලි සේරි ඇමතිපවර ා දැන් පිළිගන්නවා  වැරැ්ධදක් වුේා 

කි ලා. අඩු ගේශන් දැන් ශහෝ ඒ වැරැ්ධද නිවැරැදි කර ගන්න 

එතුමා ේත්සාහ ගන්නා නිසා ඇත්ත ව ශ න් අපි ඒ 

සම්බන්ධශ න් එතුමාට අශේ සාතුතිප  පිරිනමනවා. මම වැඩි 

ශවලා කථා කරන්ශන් නැහැ. නමුත්  වචන ීමප ක් ශහෝ කථා 

කරන්න ඕනෑ  ගරු කථානා කතුමනි.  

මුදල් ඇමතිපතුමා කිේවා  බු  අඩු කිරීම තමයි ්ර ාන  කි ලා. 

අපි කවුරුත් එ  පිළිගන්නවා. අශේ මිත්ර  ආචාර්  බන්ු ල 

ගුේවර්ධන හිටපු ඇමතිපතුමා ශකොයි ශවලාශේත් කි න විධි ට  

ශ්රේමදාස ජනාධිපතිපතුමාශ  කාලශත දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදන ට 

සාශේක්ෂව අශේ රශේ බු  ආදා ම සි  ට 20ක් තිපුදේා. ගරු 

අගමැතිපතුමනි  1994 ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව භාර ගන්න ශකොට  -

ඔබතුමා අගමැතිප වන ශකොට- බු  ආදා ම සි  ට 17යි. හැබැයි  

ඔබතුමා නැවත අපට -රනිල් වික්රමසිංහ වමත්රීපාල සිරිශසේන 

ආණ්ඩුවට- රට භාර ශදන ශකොට බු  ආදා ම සි  ට 9ට අඩු 

ශවලා තිපුදේා. ඊට පසාශසේ කරපු ශ්ධවල් අමතක කරන්න නරකයි.  

අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ රවි කරුේානා ක මැතිපතුමා නැතිප 

වුේාට එදා එතුමා කළ ශ්ධවල් ගැනත් මම කථා කරන්න ඕනෑ. 

රවි කරුේානා ක හිටපු ඇමතිපතුමාට  ඒ වාශ ම මංගල සමරවීර 

හිටපු ඇමතිපතුමාට පුළුවන් වුේා ඔබතුමන්ලා ආශ ත් ආණ්ඩුව 

ගන්න ශකොට සි  ට 12 ½ දක්වා බු  ආදා ම නැවත වැඩි 

කරන්න. හරි ද? 2019 දී සිු  වුු  පාසාකු දරුදින ්රහාර  නිසා 

 ම්කිසි කලබගෑනි ක් වුේා. ඊට කලින් සිු  ූ වයවසාථා 

කුමන්ත්රේ  නිසාත්  ම්කිසි ්ර ාන වග ක් ඇතිප වුේා. හැබැයි  

ඊට පසුව නැවතත් බු  කපා හැරි ා. අද ශලෝකශත බු  අඩුම රට 

ලංකාව. අලි සේරි ඇමතිපතුමා කිේවා  බු  ආදා ම සි  ට   ½ යි 

කි ලා. ඒක වැරැදියි. බු  ආදා ම සි  ට 7 ½ යි කි ලා මහ බැංකු 

වාර්තාශේ තිපශබනවා. එතුමා සි  ට   ½ ක් කි න්ශන්  බු  සහ 

බු  ශනොවන සි ලු ආදා ම. හැබැයි  බු  ආදා ම සි  ට 7 ½ යි. 

ශමශහම රටක් ශගන  න්න හැකි ාවක් නැහැ.  
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එදා මංගල සමරවීර ඇමතිපතුමා ශගනා අලුත් බු  ්රතිපපත්තිප  -

බු  පනත- IMF එකත් එක්ක ක්රි ාත්මක වන කාලශතදී ශන් 

ඔබතුමන්ලා ඒක දරලා කුු  බක්කි ට විසි කශළේ. එහි ්රතිපලල  

ඔබතුමන්ලාට දැනශගන දන්න තිපුදේා ශන්. තවු රටත් ඒවා ගැන 

කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කලින් ශම් ශ්ධ කළා නම් 

අද අශේ මිනිසාසු ශම් විධි ට ු ක් විඳින්ශන් නැහැ  ගරු 

අගමැතිපතුමා.  

අශේ ගරු විපක්ෂ නා කතුමා කිේවා වාශ   අද සි ලු 

සාතරවල මිනිසුන්ට ජීවත් ශවන්න බැරි තත්ත්ව ක් තිපශබන්ශන්. 

මැද පන්තිපශත මිනිසාසු ඒවා කි න්ශන් නැහැ  ලජ්ජාවට. ශගදර 

husband and wife විතරයි කථා කරන්ශන්  අශේ වි දම ශකොච්චර 

අඩු කරන්න ඕනෑ ද  අශේ දතිපරි කිරීමක් තිපශබනවා නම් ඒශකන් 

අරශගන එදිශනදා ජීවත් වීම සඳහා වි දම් කරන්න ඕනෑ ද කි ලා. 

අද පුවත් පත්වල සඳහන් ශවලා තිපශබනවා  සමෘ්ධධි සහනාධාර 

ලබන අ ටත්  අශනක් සමහර අ ටත්  රුපි ල් 7 500  ගේශන් 

ශදන්න කැලිනේ මණ්ඩල  රණරේ ක් ගත්තා කි ලා. ඒක 

වැරැදියි. ඒ මුදල මදි. ඒ මුදල හැම ශදනාටම ශදන්න ඕනෑ. 

දරිද්රතාශවන් ශපශළන හැම ශදනාටම ඒ මුදල ශදන්න ඕනෑ.  

ගරු අලි සේරි ඇමතිපතුමා කථා කළා   ැපුම් මානසිකත්ව ක් 
ගැන. ගරු අගමැතිපතුමනි  අශේ සහනාධාරවලින් අතිපබහුතර ක් 
පරිශභෝජන  කරන්ශන් ලංකාශේ සිටින ශපොශහොසත්ම පවුල් 
ලක්ෂ දහ  විසින්. ඒ ශපොශහොසත්ම පවුල් ලක්ෂ දහ  
පරිශභෝජන  කරනවා  සි  ට 50කට වැඩි ්රමාේ ක්. අඩුම 
ආදා මක් ලබන පවුල් ලක්ෂ 10ක් සි  ට 5ක  විතර ්රමාේ ක් 
තමයි පරිශභෝජන  කරන්ශන්. ඒ විධි ටම තමයි ඒ අ ට 
සහනාධාරත් ලැශබන්ශන්. ශම් සහනාධාරවලින් අතිපබහුතර ක් 
ලබා ගන්ශන් ශම් රශේ වැඩිම ආදා මක් ලබන අ යි. අපි කරන්න 
ඕනෑ  සම්පූර්ේශ න්ම ශම්ක අශනක් පැත්තට හරවන එකයි. 
සමෘ්ධධි සහනාධාර  ශදන එක පිළිබඳව වි ාල ගැටලුවක් 
තිපශබනවා. ශමොකද  එ  ශ්ධ පාලීමකරේ ශවලා තිපශබන නිසා. 
සමෘ්ධධි සහනාධාර  ලැලි  යුතු සමහර අ ට එ  ලැශබන්ශන් 
නැහැ. ඒ ගැන අපි දන්නවා. ශලෝක බැංකුව ශම් ළඟදි කරපු 
සමීක්ෂේ කින් ශපන්වනවා  සමෘ්ධධි සහනාධාර  ලැලි  යුතු 
සි  ට 60කට එ  ලැශබන්ශන් නැහැ   සමෘ්ධධි සහනාධාර  
ශනොලැලි  යුතු සි  ට 60කට එ  ලැශබනවා කි ලා. ගරු 
අගමැතිපතුමනි  ඒ නිසා මා ඔබතුමාශගන් නැවතත් කාරුණිකව 
දල්ලා සිටිනවා  ශම් ශබදන්න  න සල්ලි ්රමාේ ත් තම 
තමන්ශ  ශහන්චයි න්ට ශබදලා ඒ වැඩ පිළිශවළත් 
ශ්ධ පාලීමකරේ  කරන්න එපා කි ලා. ශම් ලබාශදන රුපි ල් 
7 500ක මුදල් ්රමාේ  මදි. හැබැයි  ඒ මුදල ශහෝ ශදනවා නම්  
ශ්ධ පාලන ශේද කින් ශතොරව සි ලුශදනාටම ඒ මුදල ලැශබන්න 
සලසාවන්න කි ලා අපි ඔබතුමාශගන් දල්ලනවා  ගරු 
අගමැතිපතුමනි.  

ගරු කථානා කතුමනි. ශ්රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව සිකුරාදා 

දිනශත දදිරිපත් කළා. දැන් ශමච්චර ශවලා කථා කරන්ශන්  අ  

වැ  පරතර  ගැන ශන්. බු  අඩු ශවලා  වි දම වැඩි ශවලා කි ලා 

අලි සේරි ඇමතිපතුමා මහ ශලොකුවට කිේවා. අපි ශම් සභාශේදී විවාද 

කළා  2020 අ  වැ  පරතර  වැරැදියි කි ලා. 2020 දී අ  වැ  

පරතර  සි  ට 14යි. හැබැයි  එ  සි  ට 11ක් කි ලා 

ඔබතුමන්ලා මහ බැංකු වාර්තාශේ  සඳහන් කරනවා. මහ බැංකු 

වාර්තාශේ ශපොඩි note එකක් දමලා කි නවා  "ශම්කට අපි වග 

කි න්ශන් නැහැ. මුදල් ඇමතිපතුමා එතුමාශ  අ වැ  කථාශේදී 

කිේව දලක්කම තමයි අපි ශමශහම සඳහන් කරන්ශන්" කි ලා. 

එශහම කරන්න එපා. ශම්වා එළි ට එනශකොට  ශම්ශක් debt 

analysis එක කරනශකොට  forensic audit තුළින් ශම්ක 

ශපශනනශකොට  අපි තවු රටත් ශබොරු කරන්න  නවා  කි ලා 

ශපශනනවා. තවු රටත් දත්ත හංගන්න එපා  ගරු අගමැතිපතුමනි. 

එශසේ කිරීම අපි අපටම වංචා කිරීමක් හැටි ට තමයි අපි දකින්ශන්.  

මම දීර්ඝව කථා කරන්ශන් නැහැ. ශමොකද  කි න්න තිපුදු  

ශබොශහෝ ශ්ධවල් අශේ ගරු විපක්ෂ නා කතුමා දතාම පැහැදිලිව 

කි පු නිසා. නමුත් මට තව කාරේා කිහිප ක් කි න්න තිපශබනවා. 

ශහට අනි්ධදාට ජීවත් ශවන්න ශඩොලර් ලිලි න 4ක් අව යම 

ශවනවා කි ලා කිේවා. ශම් මුදල් ලැශබන්ශන් ශකොශහන්ද? 

ශඩොලර් මිලි න 500ක් අව ය බව කිේවාම  දන්දි ාව ශඩොලර්  

ලිලි න 5කට ආසන්න මුදල් ්රමාේ ක් ඔබතුමාට දීලා 

තිපශබනවා. ශමොකද  මුළු අවුරු්ධදටම ගන්න බඩුවලට LCs හරහා 

ශගවන්න ඕනෑ නැහැයි කි ලා එතුමන්ලා එකඟශවලා තිපශබනවා. 

මාස කට ශඩොලර් මිලි න 200ක් බැගින් අවුරු්ධදකට ශඩොලර් 

ලිලි න ශදකහමාරක් අව ය ශවනවා. තව ශඩොලර් ලිලි න ක් 

ආහාර සහ ශබශහත් ශගශනන්න අව ය ශවනවා. තව ශඩොලර් 

මිලි න 500ක් දන්ධනවලට අව ය ශවනවා. තවත් ශඩොලර් 

මිලි න 500ක් දන්ධනවලට අව ය ශවනවා. තව ශඩොලර් මිලි න 

400ක් swap එකට. එතශකොට ශඩොලර් ලිලි න 5කට කිේටු 

ශවනවා. ඇත්ත ව ශ න්ම චීනශ න්  තවම එවැනි ආධාර ක් 

කරලා නැහැ.  

ගරු අලි සේරි ඇමතිපතුමා කි නවා  IMF එකට  ෑම 

සම්බන්ධශ න් ඒ අ ත් එක්ක කථා කළාම  ඒ සඳහා ඒ 

ශගොල්ලන්ශ  සහශ ෝග  තිපශබන බව කිේවා කි ලා. හැබැයි ඒ 

ශගොල්ශලෝ debt restructure  කරන්න සූදානම් නැහැ.  ඒ ගැන මීට 

වඩා දීර්ඝව කල්පනා කරන්න ශවනවා. එශහම නම්  ශම් ශඩොලර් 

ලිලි න ගේන අපට ලැශබන්ශන් ශකොශහන්ද?  

අද වි ාල ශහළි කිරීමක් කළා. ගරු අගමැතිපතුමනි  ශඩොලර් 
මිලි න 50යි ලු  අපට තිපශබන්ශන්. අශේ හිටපු මුදල් ඇමතිපතුමා 
ශම් ගරු සභාශේ දන්නවා. එතුමා දන්නවා  ශඩොලර් මිලි න 
50කින් ශමොනවාද කරන්න පුළුවන් කි ලා. ඒ මුදලින් දන්ධන 
නැවක්වත් බා ගන්න බැහැ ශන්. ඒ කි න්ශන්  ශම් රට 
බංශකොශලොත්භාවශ නුත් පහළට වැටිලා තිපශබනවා  කි න 
එකයි අද මුදල් ඇමතිපවර ා කි න්ශන්. සල්ලි ශගශනන්ශන් 
ශකොශහන්ද? මට ආරංචියි  ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ ජනාධිපතිපතුමා 
ජපානශත අගමැතිපතුමාට ලියුමක් ලිේවා කි ලා. ශඩොලර් ලිලි න 
3ක ආධාර ක් ශදනවා කි ලා දසාශසල්ලා කිේවා   එහි මුදල් 
්රමාේ  සඳහන් ශනොකර එවන්න කි ලා ඒ ශගොල්ශලෝ කිේවා  
කි ලා  සඳහන්ශවලා තිපශබනවා.  ම්කිසි ධනාත්මක movement 

එකක් තිපශබනවා කි ලා අපට ආරංචියි. ජනාධිපතිපතුමා කිේවා 
කි ලා ආරංචියි  - මට සමා ශවන්න ඕනෑ.-  LRT එකත් නැවත 
ශදනවා  කි ලා. ශකශසේ ශවතත්  අපට ජපානශ න් සල්ලි ආශේ 
නැත්නම්  අපි හිරශවනවා. අගමැතිපතුමනි  ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව. ශවන ශකශහන්වත් අපට සල්ලි එන්ශන් නැහැ. අපි 
දැක්කා ශන්  අජිත් නිවාඩ් කේරාල් හිටපු  රාජය ඇමතිපවර ා කි පු 
ශ්ධවල්. අපට ඩුබායිවලින් අච්චර එනවා   ඕමාන්වලින් ශමච්චර 
එනවා   මැද ශපරදිග රටවලින් අච්චර එනවා   කිේවා. නමුත්  
 ත පහක්වත් ආශේ නැහැ ශන්  ගරු අගමැතිපතුමනි.  

ජපානශ න් එනතුරු විතරයි අපි දැන් බලාශගන දන්ශන්. 
අශේ සම්පූර්ේ බලාශපොශරොත්තුව තිපශබන්ශන් ජපාන  මත. ඒ 
නිසා අශේ විපක්ෂ නා කතුමා කි පු කාරේ  ගැන ශපොඩ්ඩක් 
කල්පනා කර බලන්න. එතුමා ශමොකක්ද කිේශේ? එතුමා කිේවා  
international donor conference එකකට කථා කරන්න  සමගි 
ජන බලශේග  හැටි ට අපි ඒශක් වාඩි ශවලා ශ්ධ පාලන 
ශේද කින් ශතොරව ශම් කටයුත්ත කර ගන්න එතුමාශ  
නා කත්ව  ලබා ශදනවා කි ලා. ඒ ගැන ධනාත්මකව හිතන්න  
ගරු අගමැතිපතුමනි. ඒ ශ ෝජනාව පිළිගන්න. ඒ ශ ෝජනාව 
පිළිශගන තවත් සතිප ශදකකින් ශම් ගැන කථා කරන්න. එශහම 
කරලා ශකොශහොම හරි ජාතයන්තර ට කථා කරලා  ශම් ්ර ාන  
විසඳා ගන්න ේත්සාහ කරන්න.  

හිටපු අගමැතිපතුමා බැංකු සම්බන්ධශ න් කි පු කථාශේ 

ශලොකු වැදගත්කමක් තිපශබනවා. මම ශම් ශවලාශේ ඒ පිළිබඳ කථා 

603 604 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කරන්න  න්ශන් නැහැ. නමුත් ගරු කථානා කතුමනි  ශ්රී ලංකාශේ 

බැංකු ප්ධධතිප  පිළිබඳව දැඩි අවධාන ක් ශ ොමු කරන්න සිු  

ශවනවා. මා ඊට වඩා ඒ ගැන කි න්ශන් නැහැ. ඊළඟට ශම් 

macroeconomic stabilization කි න එක සාථාවර කර ගන්න 

ඕනෑ. දැන් බලන්න  ශඩොලර  තවමත් වැශටනවා ශන්. ශඩොලර් 

එකක් officially රුපි ල් 360යි; unofficially 420යි. [බාධා 
කිරීමක්  අද බැංකුශේ රුපි ල් 371යි ලු. ශකොශහන්ද  ශම්ක 
නවතිපන්ශන්? අද කිේවා   ශඩොලර් මිලි න පනහයි තිපශබන්ශන් 

කි ලා. එ  තවත් වැශටනවා. එතශකොට මිනිසාසු දන්නවා  

රුපි ශල් අග  අල්ලා ගන්න කිසිශසේත් ආණ්ඩුවට හැකි ාවක් 

නැහැ කි ලා. ශමොන ඔළශමොේටළ වැඩක්ද ශම් කශළේ? කවුද  ශම් 

විධි ට රටක මුදල් ඒකක ක් පා කරන්ශන්? පා කරන ක්රම ක් 

තිපශබනවා; අච්චු ශපොශත් ලි ා තිපශබනවා. ඒක විශ ේෂඥයෙශ ෝ 

දන්නවා. ඒ සි ලු ශ්ධ දැනශගන ශම් මනුසාසශ ෝ ශම් වාශ  

ඔළශමොේටළ වැඩක් කළා ශන්. ඒකට කවුද වග කි න්ශන්? ගරු 

අගමැතිපතුමනි  ඔබතුමා රජ  භාර ගන්නශකොට ශඩොලර  රුපි ල් 

1 0ට තිපුදශණ්. පසු ගි  ආණ්ඩුව කාලශත -අවුරුු  පහකදී- 

රුපි ල් 130 දඳලා රුපි ල් 1 0 දක්වා රුපි ල් පනහකින් රුපි ල 

අව්රමාේ  වුේා  කි ලා ඔබතුමන්ලා අපව විශේචන  කළා.  

දැඩි විශේචන ක් කළා. එයිනුත් රුපි ල් දහ ක් අව්රමාේ  

වුශණ් 201  ඔක්ශතෝබර් කුමන්ත්රේ  දවසාවල. හැබැයි  අද 

තත්ත්ව  ශකොශහොමද? ඔබතුමා ආණ්ඩුව භාර ගන්නශකොට 

රුපි ල් 1 0ට තිපුදු  ශඩොලර  අද රුපි ල් 370යි. සි  ට 

සි  කට වඩා අව්රමාේ  ශවලා තිපශබනවා. ශමොන ශලෝකශතද  

ශමශහම ශවන්ශන් අගමැතිපතුමනි? මෑත දතිපහාසශත ශලෝකශත 

කිසිම රටක ශමශහම සිු  ශවලා නැහැ. ඔබතුමා රුපි ල් 1 0ට 

ගත්ත ශඩොලර  අද රුපි ල් 371යි. ඒක අපරාධ ක් ශනොශවයිද? 

එතශකොට ශම් රුපි ල වැී ම නිසා ීම ශදශනකුශ  ජීවිත අමාරුශේ 

වැටිලා තිපශබනවාද  ීම ශදශනකුට කිරි පිටි ටික ගන්න බැරි ශවලා 

තිපශබනවාද  ීම ශදශනකුට ශබශහත් ටික ගන්න බැරි ශවලා 

තිපශබනවාද  ගරු කථානා කතුමනි? ශම් ශ්ධවල් ශවලා තිපශ ්ධදි 

නිකම් දල්ලා අසා ශවලා  න්න බැහැ. නිවාඩ් කේරාල් දල්ලා අසා 

වුේා ලු. ශමොකක්ද ඒශක් ශත්රුම? එශහම පුළුවන්ද? අශේ රට  

ජනතාව ශමච්චර විනා  කරලා නිකම් දල්ලා අසා ශවලා  න්න 

බැහැ. ශම්ක සාපරාවර ක්රි ාවක් හැටි ටයි අප දකින්ශන්. ශම් 

කේටි  accountable ශවන්න ඕනෑ; ශම්වාට වග කි න්න ඕනෑ; 

ශම් කේටි ශ  වග වීමක් තිපශබන්න ඕනෑ. අපි ඔබතුමන්ලාට 

කි නවා  කරුේාකර ශම්ශක් ීමතිප පැත්ත කල්පනා කරලා 

බලන්න කි ලා. අලි සේරි ඇමතිපතුමා තමයි අද Justice Minister 

ශවන්ශනත්.  එතුමාට පුළුවන්  ඒවා කරන්න.  

ශපොලී අනුපාත  අද සි  ට 25යි  ගරු අගමැතිපතුමනි. සි  ට 

25යි  26යි  27යි  සමහර ශවලාවට සි  ට 30ටත්  න්න දඩ 

තිපශබනවා. මා මිත්ර බන්ු ල ගුේවර්ධන මැතිපතුමා ඒ ගැන කි ාවි.  

එතශකොට ශකොශහොමද  කුඩා ශහෝ මධයම පරිමාේ වයාපාර 

කරශගන  න්ශන්? අද කුඩා ශහෝ මධයම පරිමාේ වයාපාර ක් 

ගැන හිතන්නවත් පුළුවන්ද? සි  ට 30ක ශපොලි ට ේ  අරශගන 

ඒවා කරන්ශන් ශකොශහොමද? දැන් කි නවා  කරන්න ශද ක් නැහැ 

ලු. දැන් කරන්න ශද ක් නැහැ තමයි. තව මාස හ ක්වත් ශම් තැන 

තිප ා ගන්න ශවයි. එතශකොට ශම්කට වග කි න්න ශකශනක් 

දන්න ඕනෑ.  

අශනක් කාරේ  තමයි ේ්ධධමන . ගරු අගමැතිපතුමනි  ජන 

ශල්ාන හා සංායා ශල්ාන ශදපාර්තශම්න්තුව ඔබතුමා  ටශත් 

ශන් තිපශබන්ශන්. අන්න  official figure එක දමලා තිපශබනවා. 

අශ්රේල් මාසශත ආහාර ේ්ධධමන  සි  ට 47යි ලු. Unofficial 

figure එක ඊටත් වඩා වැඩියි. ආහාර මිල සි  ට 47කින් දහළ 

 නවා නම්  ශකොශහොමද ශදවි ශන් ජීවත් ශවන්ශන්? ශපොල් 

ශගඩි ක් ීම ද  අගමැතිපතුමනි? රුපි ල් 100යි. පරිේපු කිශලෝ 

එකක් ීම ද? රුපි ල් 520යි. හාල් කිශලෝ එකක් ීම ද? රුපි ල් 

240යි. සීනි කිශලෝ එකක් ීම ද? රුපි ල් ශදසි  ගේනක්. 

ඔබතුමා ආණ්ඩුව භාර ගන්නශකොට  අශේ තිපුදේා " ක්තිප" කි ලා 

වයාපාර ක්. ඒ හරහා එදා සම්බා කිශලෝවක් වික්ශක් රුපි ල් 

 5ට. 2019 ශනොවැම්බර් මාසශත 1  වැනිදා වනශකොට සම්බා 

කිශලෝවක් රුපි ල්  5යි. රුපි ල්  5ට තිපුදු  සම්බා කිශලෝ එක 

අද රුපි ල් 240යි. ඊටත් වැඩි ඇතිප.  ශම්ක stabilize කරන්න 

ඕනෑ. When it comes to stabilization, I am talking about 
interest rates, inflation rates and exchange rates. There has to 
be a system to stabilize this economy. Without stability, it is 
going haywire. So, you need to take the essential steps to do 
that.      

අශනක් එක තමයි  restructuring. ඒ ගැන මම දීර්ඝව කථා 

කරන්ශන් නැහැ  but it is important. ගරු අගමැතිපතුමා  තවම 

ඔබතුමන්ලා පත් කරලා නැහැ ශන් Financial and Legal Adviser 

ශකශනක්. Financial and Legal Adviser දතාම වැදගත්. ඒ 

ශගොල්ලන්ට experience තිපශබන්න ඕනෑ. අපට එ ශහන් ශමශහන් 

කනට ඇශහනවා ශනොශ කුත් කණ්ඩා ම් පත් කරන්න  නවා 

කි ලා. එශහම කරන්න බැහැ. පත් කරන පු්ධගල ාට experience 

එකක් තිපශබන්න ඕනෑ. අපට ආරංචි  ආශේ ශවනිසියුලාශේ 

නිශකොලසා මඩුශරෝ ගැන කථා කළ කණ්ඩා මක්  ශඩොලර් මිලි න 

13. ක් අ  කරපු කණ්ඩා මක් පත් කරන්න  නවා කි ලා. මම 

වි ාවාස කරනවා  ශම් එශහම ශද ක් ශනොශවයි කි ලා. Who is 

the Head of the Technical Evaluation Committee? They 
must be certain that they are going to hire the best people. 

අපි දතාම අන්ත  අමාරු තැනකට වැටිලා තිපශබන්ශන්. 
Therefore, we have to hire the best in the world to speak on 
our behalf. So, do not appoint any third-grade people or 
people who do not have the necessary experience in proper 

debt restructuring. සමහරු debt restructure කරලා තිපශබනවා  

ශඩොලර් මිලි න 500ක්  එශහම නැත්නම් එක series එකක්. 

එශහම ශනොශවයි  අශේ තිපශබනවා ශඩොලර් ලිලි න 51ක්. ශඩොලර් 

මිලි න 500ක් ශනොශවයි  ශඩොලර් මිලි න 51 000ක්. ශඩොලර් 

ලිලි න 51ක් කි න්ශන් ඒක තමයි. It is a huge amount! Hon. 
Ali Sabry, as you know, it is not one series; it is a multiple 
series. We will have to redo the whole thing. So, you have to 
have the best in the world to do this. Therefore, do not go 
and hire some two-bit operator who operates on a franchise 
basis.  

The last point I want to make is about social 
protection. අශේ විපක්ෂ නා කතුමා නිදහසා අධයාපන   නිදහසා 
ශසෞාය  පිළිබඳව කිේවා. ඒවාට අත තිප න්න එපා. මම දතා 
වගීමශමන් ශම්ක කි න්ශන්. ගරු අගමැතිපතුමනි  1990 සුව සැරි  
ශසේව  පවත්වාශගන  න්න අද සල්ලි නැහැ. මශගන් සභාපතිපතුමා 
ඇහුවා  “අපි ශමොකද හර්ෂ කරන්ශන්?“ කි ලා. අද දවස 
වනශකොට එක දවසකට සුව සැරිශ න් මිනිසාසු 1 000කට වඩා 
critical careවලට ශගශනනවා. ලංකාශේ හැම තැනකම සිටින 
මිනිසාසු අද 1990ට call කරනවා. ශම් ශසේවාව නිසා  ඒ මිනිසාසු 
මැශරන්ශන් නැතිපව ජීවිත  ශේරා ගන්නා තැනක අද දන්නවා. 
1990 සුව සැරි  ශසේවාවට සල්ලි ටික ශදන්න  ගරු අගමැතිපතුමා. 
ඒවා තමයි emergency කි න්ශන්. ඒකට සල්ලි නැහැ; ු වන්න 
විධි ක් නැතිපව ශහට වහයිද දන්ශන් නැහැ. Hon. Minister of 
Finance, I am making a personal appeal. Please, allocate 
the necessary funds to run this free emergency ambulance 
service! I will ask the Chairman to call you later this 
morning. ඒ නිසා ශම් social protection දතාම වැදගත්. 
සමෘ්ධධිලාභීන්ට විතරක් රුපි ල් 7 500ක් දීලා ශම්ක කරන්න 
බැහැ.  ැපුම් මානසිකත්ව  ගැන එතුමා කි පු කාරේ  මම 
පිළිගන්නවා. එතුමා සභාශේ හිටපු නැතිප ශවලාශේ මම ඒ පිළිබඳ 
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[ගරු (ආචාර් ) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා  



2022 මැයි 04 

කථා කළ නිසා නැවත මම ඒ ගැන කි න්ශන් නැහැ. හැබැයි  
අලුතිපන්ම හිතන්න ශවනවා  මිනිසුන්ට ජීවත් ශවන්න අව ය 
social safety net එකක් සම්බන්ධශ න්. මට කි න්න නම් තව 
ශගොඩක් ශ්ධවල් තිපශබනවා. නමුත්  කාල ශේලාව මදි නිසාත්  
තවත් අ  කථා කරන්න සිටින නිසාත් මම මීට වඩා කථා 
කරන්ශන් නැහැ. අවසාන ව ශ න්  අලි සේරි මැතිපතුමා ගැන මම 
එක ශද ක් appreciate කරන්න ඕනෑ. I am happy that you 
finally told this country the truth from your side. We 
appreciate that and that is what we expected from you as a 
professional and you have delivered it. I want to 
acknowledge that. That is why I wanted you to stay when 
you were trying to leave, not for anything else.   

විපක්ෂ නා කතුමා කි පු විධි ට  ශම් කර්තවය ට සම්පූර්ේ 

සහශ ෝග  ලබා ශදන්න අපි සූදානම්. හැබැයි  ශවන විධි කට ශම් 

කටයුත්ත කරමු කි ා දල්ලමින් මශ  වචන සාවල්ප  අවසන් 

කරනවා.  

සාතුතිපයි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුර දිසානා ක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි දහ ක 

කාල ක් තිපශබනවා. 
 

ගුණ රනු  ිරසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථානා කතුමනි  මට ශම් අවසාථාව ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ශබශහවින් සාතුතිපවන්ත ශවනවා. අද  - 
 

ගුණ (ආචාර්ය) වී.  ායාක්රිෂ්ේන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ගරු කථානා කතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොඩ්ඩක් දන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. පසුව ඔබතුමාට කථාවක් 

තිපශබනවා.  
 

ගුණ (ආචාර්ය) වී.  ායාක්රිෂ්ේන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
මට ශපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ශදන්න.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ගරු අනුර දිසානා ක මන්ත්රීතුමාට කථා කරන්න ශදන්න. 

 

ගුණ රනු  ිරසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඔබතුමා මශ  කථාශවන් පසාශසේ කථා කරනවාද? 

 

ගුණ (ආචාර්ය) වී.  ායාක්රිෂ්ේන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
මට ශපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ශදන්න. අශේ ජනතාව 

ශවනුශවන් මම කථා කරන්ශන්. මට point of Order එකක් 

දදිරිපත් කරන්න තිපශබනවා. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ද  ඔබතුමාශ  point of Order එක? 
 

ගුණ (ආචාර්ය) වී.  ායාක්රිෂ්ේන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ගරු කථානා කතුමනි  සමෘ්ධධිලාභීන්ට රුපි ල් 7 500ක 

මුදලක් ශදනවා කි ලා අද කි ා තිපශබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු 

ශවනවා. නමුත්  වතු කම්කරුවන් ු ේපත් ශවලා කන්න නැතිපව 

දන්නවා. ඒ ශගොල්ලන්ට ශමොකක්ද කරන්ශන්?[බාධා කිරීමක්  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැන point of Order එකක් නැහැ.  ගරු අනුර දිසානා ක 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
[පූ.භා. 11.55  

 

ගුණ රනු  ිරසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ගරු කථානා කතුමනි  අද රට මුහුේ දී තිපශබන ආර්ිකක 

අර්ුදදශත ගැඹුරත්  ඊට වි සඳුම් ශසො ා ගත යුතු මාවත පිළිබඳවත් 
මුදල් අමාතයතුමා  ම් අදහසක් දදිරිපත් කළා. ඒ වාශ ම එතුමා 
කිේවා  "ශම් අර්ුදද  ශවසා වළාගත් ආශීර්වාද ක්" කි ලා. 
හැබැයි  මුදල් ඇමතිපතුමනි  ශම් අර්ුදද  ශවසා වළාගත් මාරාන්තිපක 
ආශීර්වාද ක්. ශවසා වළාශගනවත් ශම් වාශ  ආශීර්වාද ක් 
ශනොපැමිශණ්වා කි ා තමයි මම ්රාර්ථනා කරන්ශන්. ඒ ශමොකද? 
 දීර්ඝ කාල ක් අශේ රට අනුගමන  කරන ලද වැරදි ආර්ිකක 
්රතිපපත්තිපශත බ පතම ්රතිපවිපාකවලට අද අපි මුහුේ ශදමින් 
සිටිනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේදීත්  පිටතදීත් දීර්ඝ කාල ක් මුළුල්ශල් 
 අපි ශපන්වා ශදනු ලැුදවා පැවතිප පාලන සහ පවතිපන පාලන  
අනුගමන  කරමින් තිපශබන ආර්ිකක සංවර්ධන ේපා  මාර්ග අශේ 
රට දතා අසීරු තැනකට ශහළන බව. ඒක අද  අශේ ඇසා දදිරිපිට 
ශපශනමින් තිපශබනවා. ඒ වාශ ම  අපි ශබොශහෝ විට දදිරිපත් කළ 
අදහසා අද මුදල් අමාතයවර ා විසින් පුනරුච්චාරේ  කර 
තිපශබනවා.  

අශේ ආර්ිකක  දිගු කාලීන ව ශ න් ්රධාන අර්ුදද පහකට 

මුහුේ දී තිපුදේා. පළමුවැනි අර්ුදද  තමයි  ඔබතුමා කියූ පරිදිම 

රාජය ආදා ම හීන වීම. 1996දී සි  ට 23ක් ශලස තිපුදු  රාජය 

ආදා ම 2015 වනශකොට සි  ට 11.5 දක්වා හරි අඩකින් කඩා 

වැටුේා. අපිට සැලැසාමක් තිපුදශණ් නැහැ  ශකශසේද අපි ශම් රාජය 

ආදා ම් පංගුව වැඩි කර ගැීමම සඳහා නි ාචිත දැක්මක් සහිතව 

පාලන  කරන්ශන් කි න එක සම්බන්ධශ න්. ඔශහේ ශගනිච්ච 

ආර්ිකක ක් තමයි අපිට තිපුදශණ්.  

ඊළඟ ්රධාන අර්ුදද  හැටි ට අශේ රශේ නිර්මාේ  වුශණ් 
ආන න හා අපන න අතර පරතර යි. අශේ ශවශළඳ ශ ේෂ  දීර්ඝ 
ශලස වර්ධන  ශවන්න පටන් ගත්තා. 197 ට ශපර අපට ධන 
ශවශළඳ ශ ේෂ ක් තිපුදේා. හැබැයි  එ  ගි  අවුරු්ධද වනශකොට 
ලිලි න  .5ක සෘේ ශවශළඳ ශ ේෂ ක් දක්වා වර්ධන  වී 
තිපශබනවා. ඒ අනුව ශේනවා  ආන න හා අපන න අතර ඇතිප වී 
තිපශබන ශම් පරතර  විසඳා ගැීමම සඳහා  ූ දැක්මක් සහිතව රට 
පාලන  කශළේ නැහැ කි ලා.  

තුන්වනුව  අ පි වි ාල ේ  අර්ුදද කට මුහුේ ු න්නා. 

විශ ේෂශ න්ම 2007 දඳලා ජාතයන්තර බැඳුම්කර විකි මශමන් 

607 608 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ේ  ලබා ගැීමමට ශපලඹුේා. වි ාල ශකොන් ක්රීේ වනාන්තර ශගොඩ 

නැඟුවා විනා සැබැවින්ම රශේ සංවර්ධන ේපා  මාර්ගවලට සහ 

ජන ජීවිත ත් එක්ක සම්බන්ධ වුු  සංවර්ධන මාවතකට ශම් ේ  

ශ ොදවන්න අසමත් වුේා. අද ඒශක් ්රතිපවිපාක ක් ශලස ේ  

ශගවා ගන්න බැරි රාජය ක් බවට අශේ රට පරිවර්තන  වී 

තිපශබනවා. දිගු කාල ක් තිපසාශසේ ේ  ගනිමින් ශගොඩ නඟන ශම් 

ශකොන්ක්රීේ වනාන්තරවලින් ඇතිප වි  හැකි ්රතිපවිපාක පිළිබඳව මා 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී කිේවා මට මතකයි  ගරු කථානා කතුමනි. 

2003 වකවානුශේ ග්රීසිශත ශමවැනිම අර්ුදද ක් මතු වන ශකොට එහි 

ශකොමියුනිසාේ පක්ෂශත නායිකාව ඔලිම්පික් ේශළල පවත්වා 

අවසන් වනශකොට කිේවා  "ශම් රශේ ජනතාවට කන්න ශවන්ශන් 

ශම් දදිකර තිපශබන ශකොන්ක්රීේ" කි ලා. අපිටත් එශහමයි. අපි මහා 

සංවර්ධන වයාපෘතිප ශලස ශම්වා හුවා දක්වන්න පටන් ගත්තා. ඒවා 

අසාශසේ අතිප   දූෂිත ගනුශදනු සිු  වුේා. අද ශම් ේ  බර  ශම් රශේ 

සංවර්ධන  ශවනුශවන් ශහෝ ශම් රශේ ජනතාවශ  ජීවන 

තත්ත්ව  දහළ නැංවීම ශවනුශවන් ගන්නා ලද ේ  බරට වඩා 

බරක් බවට පත් වී තිපශබන්ශන් ඒ අතර සිු  වුු  ශම් අතිප   දූෂිත 

ගනුශදනු නිසායි. ශම් ේ  අර්ුදද  අද අශේ රශේ ශගල දක්වාම 

ගිලී තිපශබනවා. එ ට තමුන්නාන්ශසේලා ේපා  මාර්ග ක් හැු ශේ 

නැහැ.  

හතරවනුව  අශේ රශේ නිෂාපාදන ක්රමානුූලලව කඩාශගන 

වැශටන්න පටන් ගත්තා. අශේ කර්මාන්ත ාලා වැශහනශකොට  

අශේ ශත් නිෂාපාදනශත ලලදා උතාව අඩු වනශකොට කිසිු  

සැලැසාමක් සකසා කර ගන්න අපට බැරි වුේා. ඒ නිසා හැම ශද ම 

ආන න  මත රඳා පවතිපන  රශේ ජාතිපක සම්පත් විකුේමින්  

පාළුවට  මින්  කඩා වේටමින්  ක ඩදාසි කම්හල් වහමින්  

රසා නික කර්මාන්ත ාලා වහමින්  සීනි කර්මාන්ත ාලා වහමින්  

ශපොශහොර කර්මාන්ත ාලා වහමින්  ශත් වතු ටික විකුේමින්  අශේ 

වැදගත්ම නැේ ශතල් අං    marine service එක විකුේමින් 

තමුන්නාන්ශසේලා අනුගමන  කරපු ආර්ිකක ්රතිපපත්තිපශත 

්රතිපවිපාක හැටි ට මහා පරිමාේ ශලස අශේ රශේ නිෂාපාදන  

කඩාශගන වැශටන්න පටන් ගත්තා. ඒ ්රතිපවිපාකවලට අද අපි 

මුහුේ දී තිපශබනවා.  

පසාවනුව  අශේ රශේ ආර්ිකක අර්ුදදශත පවතිපන ්රධාන 

අර්ුදද  තමයි ශම් රශේ ජාතිපක නිෂාපාදන  සාධාරේ ශලස 

ශබශදන්ශන් නැතිපකම. දහළ දන්න දතා කුඩා පංගුවක් රශේ 

ජාතිපක නිෂාපාදනශ න් අතිප   වි ාල ්රමාේ ක් ුදක්තිප විඳිනවා. 

සංායා දත්තවලට අනුව රශේ දහළම ආදා ම් ලබන සි  ට 10 

රශේ ජාතිපක නිෂාපාදනශ න් සි  ට 3 .4ක් ුදක්තිප විඳිනශකොට 

පහළම ආදා ම් ලබන සි  ට 10ට හම්බ ශවන්ශන් රශේ ජාතිපක 

නිෂාපාදනශ න් සි  ට 1.1යි. අතිප   අසාධාරේ ආදා ම් 

විෂමතාවක් ඇතිප ශවලා තිපශබනවා. ශම  සමන  කර ගැීමම 

සඳහා ූ ආර්ිකක වැඩ පිළිශවළක් දදිරිපත් කරන්න 

තමුන්නාන්ශසේලා අසමත් වී තිපුදේා. ඒ නිසා ද ක ගේනාවක් ශම් 

රට පාලන  කරන ලද පාලක කණ්ඩා ම් විසින් ඇතිප කරන ලද ඒ 

දිගු ආර්ිකක අර්ුදද    දිගු ආර්ිකක වැරැදි ේපා  මාර්ගශත 

්රතිපවිපාකවලට අද අපි මුහුේ ශදමින් සිටිනවා. 

මම හැම දාමත් කි නවා  ගරු කථානා කතුමනි  අශේ රට 

ු ේපත්  හැබැයි  අශේ රශේ පාලකශ ෝ ශපොශහොසත් කි ලා. රටක් 

ු ේපත් වී පාලකශ ෝ ශපොශහොසත් වුශණ් ශකොශහොමද? රටක් 

ු ේපත් වී පාලකශ ෝ ශපොශහොසත් වුශණ් අන් කවරක් නිසාවත් 

ශනොශවයි  රට සංවර්ධන  කිරීම සඳහා ආ ධන  පාලක න් මත 

ශතොග ගේන් ශගොඩ ගැශහන්න පටන් ගත්ත නිසායි. අද ඒශක් 

්රතිපවිපාකවලට අශේ රශේ සාමානය ජන ා -පුරවැසි ා- මුහුේ 

ශදමින් තිපශබනවා. ආහාර ශේලක් සප ා ගන්න බැරුව  වාහන ට 

ශතල් ටිකක් ගහගන්න බැරුව  ගෑසා සිලින්ඩර ක් මිලදී ගන්න 

බැරුව  දරුවාට කිරිපිටි ටිකක් මිලදී ගන්න බැරුව   කුඹුරට 

ශපොශහොර ටිකක් ගහගන්න බැරුව අතිප   ශේදනාකාරී ජන 

ජීවිත කට අශේ රශේ පුරවැසි ා අද මුහුේ දී තිපශබනවා.  

දිගු කාල ක් ආපු ශම් ආර්ිකක ගමන තුළ වි ාල ශලස 

අර්ුදද ක් ඇතිප කළා  පසුගි  අවුරුු  ශදකහමාරකට ආසන්න 

කාල  තුළ ගනු ලැබූ රණන්ු . විශ ේෂශ න්ම මුදල් අමාතයතුමා එම 

රණන්ු   වැරදි බව පිළිගන්නවා. හැබැයි  ශම්වා සාමානය වැරදිද? 

ලිලි න 650කට ආසන්න මුදල් ්රමාේ ක්  භාණ්ඩාගාර ට 

ලැශබන මුදල් ්රමාේ ක් කපා හැරීම  අත් වැරැ්ධදක්ද? 

කෘෂිකර්මාන්ත ට අව ය   ්රධාන ශ ු මක් වන ශපොශහොර නතර 

කිරීම අත් වැරැ්ධදක්ද? ශම් අර්ුදද  තවත් වර්ධන  වන ්රධාන 

ශහේතුවක් වුේා  ශතොග ගේනින් මුදල් මුද්රේ  කිරීම. එශසේ ශතොග 

ගේන් මුදල් මුද්රේ  කිරීම අත් වැරැ්ධදක්ද? ශමම අර්ුදද  රණ්ර 

ශවන්න එතුමා කි පු පරිදිම රුපි ල දතාම තක්කඩි ශලස  

හිතුවක්කාර ශලස 203 රඳවා තබා ගැීමමට දැරූ ේත්සාහ   සරල 

අත් වැරැ්ධදක්ද? නැහැ  ශම්වා මාරාන්තිපක අත් වැරදි.  

ඔබතුමා දන්නවා  1997 මැයි මාසශත 02 වැනි දා 

තායිලන්තශතත් ශම් වාශ ම අර්ුදද ක් ආවා. ශඩොලර ක් 

ශවනුශවන් ශගේශේ බාේ 25යි. පහුව දා ශඩොලර  ශවනුශවන්  

බාේ 50ක් දක්වා ශගේවා. බාේ එකට සාශේක්ෂව ශඩොලර  වි ාල 

අග කින් දහළ ගි ා. පසුව ශමොකද කශළේ? එශහේ සාමානය 

පුරවැසිශ ක් ගිහිල්ලා නඩුවක් දැම්මා. එම නඩුව අනුව 

තායිලන්තශත  මහ බැංකු අධිපතිපවර ා හිශර් ගි ා. මුදල පාලන  

කරගන්න බැරි වීශම් වැරැ්ධදට තායිලන්තශත මහ බැංකු 

අධිපතිපවර ා හිශර් ගි ා. නමුත් ශමශහේ ශකොශහොමද? රටක 

ආර්ිකක  මුළුමනින්ම විනා  කරලා  රටක් මුළුමනින්ම 

කාබාසිනි ා කරලා  රශේ පුරවැසි න්ට  ශලඩුන්ට ශබශහතක් 

ශගශනන්න බැරි තත්ත්ව ක් ඇතිප කරලා  රටට ශපොශහොර ටික 

ලබා ශදන්න බැරි තත්ත්ව ක් ඇතිප කරලා  කුසට ආහාර ශේලක් 

ේප ා ගන්න බැරි තත්ත්ව ක් ඇතිප කරලා  කර්මාන්තවලට 

අමුද්රවය ශගන්වා ගන්න බැරි තත්ත්ව ක් ඇතිප කරලා මුළු රටක්ම 

ආර්ිකක අමු ශසොශහොනක් බවට පරිවර්තන  කරලා "අශන් අපි 

අතිපන් හීනි වැරැ්ධදක් වුේා" කි ලා පිළිගැීමම සාධාරේ ද? ඒක 

ශකොශහොමද කුඩා වැරැ්ධදක් ශවන්ශන්? ඒක මාරාන්තිපක වැරැ්ධදක්. 

ඒ වැරැ්ධද හැු ශේ කවුද? ඒ වැරැ්ධදට මූලික ව ශ න් ශම් 

ජනාධිපතිපවර ා වග කි න්න ඕනෑ. එතුමා තමයි ශම් රට පාලන  

කිරීශම් මූලික ා. එතුමාට ශම් වගීමශමන් අත් හැශරන්න පුළුවන් 

ද?  ශම් කැලිනේ මණ්ඩල ට ඒ වගීමම මඟ හරින්න පුළුවන් ද? 

කැලිනේ පත්රිකා සම්මත ශවනශකොට  මුදල් ශතොග ගේන් අච්චු 

ගහනශකොට  ශබොරු අ  වැ  ශල්ාන දදිරිපත් කරනශකොට  

ශබොරු සංායා දත්ත දදිරිපත් කරනශකොට  ඒවා අනුමත කරපු 

කැලිනේ මණ්ඩල ක් තමයි හිටිශත. ඒ කැලිනේ මණ්ඩල ට ශම් 

වගීමශමන් අත් මිශදන්න පුළුවන් ද? ශම් වගීමශමන් මුදල් 

අමාතයවර ාට අත් හැශරන්න පුළුවන් ද?  

විශ ේෂශ න්ම ඔබතුමන්ලා දන්නවා හිටපු මුදල් අමාතයවරුන් 

ශදශදනා ගැනම. එක්ශකශනක් මහින්ද රාජපක්ෂ  අශනක් 

එක්ශකනා බැසිල් රාජපක්ෂ. ශම් ශදශදනාට ශම් වගීමශමන් 

අත්හැශරන්න පුළුවන් ද? රටක් ආර්ිකක ව ශ න් අමු 

ශසොශහොනක් බවට පරිවර්තන  කරලා  "අශන්  අපි අතිපන් 

වැරැ්ධදක් වුේා. අපි සාව ංව ඒක පිළිගන්න කැමැතිපයි. 

පිළිගැීමමත් ශලොකු ශද ක් ශන්." වාශ  කි න එක සාධාරේ 

නැහැ. ශම්ක කුඩා වැරැ්ධදක් ශනොශවයි  ශම්ක මාරාන්තිපක 

වැරැ්ධදක්. එශහම නම් ශම් මාරාන්තිපක වැරැ්ධද නිවැරදි කරගත 

හැකි වන්ශන් ආර්ිකක ව ශ න් රට ශමවැනි වි ාල ්රපාත කට  

ජනතාව වි ාල පීඩාවකට ලක් කරපු පාලක කණ්ඩා ම 

දවත්වීශමන්. එශසේ නැතුව ශකොශහොමද ශම්කට සාධාරේ ක් ද ටු 

609 610 

[ගරු අනුර දිසානා ක  මහතා  
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වන්ශන්? එ  කළ හැක්ශක් කුඩා කුඩා පුටු මාරු කිරීම්  කුඩා කුඩා 

තනතුරු මාරු කිරීම්වලින් ශනොශවයි. මම ඔබතුමාශ  තනතුර 

පිළිබඳව ්ර ාන කරනවා ශනොශවයි. හැබැයි  එයින් මීට විසඳුමක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ඔබතුමා අවසාන ව ශ න් කිේශේ ශමොකක්ද? ශම් සඳහා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඔක්ශකෝම එකතු ශවන්න ඕනෑ කිේවා. ඔේ  

එශහම එකතුවක් අව යයි. ශමොකද  අශේ ඇසා දදිරිපිට තිපශබන්ශන් 

වි ාල විනා  ක් නම්  වි ාල ආර්ිකක කඩා වැී මක් නම්  ඒ 

ආර්ිකක කඩා වැී ම අශේ ඇසා දදිරිපිට විදයමාන වී තිපශබනවා නම්  

මැයි අග ජුනි මුල ශවනශකොට ශමොන තරම් ආර්ිකක අවපාත කට  

කඩා වැී මකට අ ශේ රට  ාවිද  පුරවැසි න්ට ආහාර ශේලක් 

සප ා ගන්න බැරි තත්ත්ව ක් ඇතිප ශවනවා ශන්ද කි න  වයසන  

අපි දසාසරහා දකින ශකොට  අපට ලි ජනක චිත්ර ක් මැශවනවා. 

ඒක ඇත්ත. ලි ජනක චිත්ර ක් අපි දසාසරහා තිපශබන්ශන්. එශහම 

නම් ස්ධභාව  එන්න ඕනෑ කාශගන්ද? ස්ධභාව  එන්න ඕනෑ 

විපක්ෂශ න් ශනොශවයි  ආණ්ඩුශවන්. ආණ්ඩුශවන් ස්ධභාව  

එන්න ඕනෑ. ශම් අර්ුදද  වර්ධන  කරන්න අවුරුු  ශදකහමාරක් 

තිපසාශසේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදීත්  මින් පිටතදීත් ගනු ලැබූ රණන්ු  

පිළිබඳව ශමොන තරම් කථා කළාද? ශම් බු  සහන  2020 ජනවාරි 

මාසශත 01වැනි දා ලබා ශදන ශකොට  2021දීවත් අත්හරියි කි ලා 

බලාශපොශරොත්තු වුේා  2022දීවත් අත්හරියි කි ලා 

බලාශපොශරොත්තු වුේා. නමුත් එශහම කශළේ නැහැ  

තමුන්නාන්ශසේලා. තමුන්නාන්ශසේලා ඒ ගැන දතා ආසාවාදශ න් 

කථා කරන්න පටන් ගත්තා  "අශේ කර්මාන්ත දහළ නංවන්න  

අශේ ආශ ෝජන දහළ නංවන්න  අශේ ශපෞ්ධගලික අං  ට දිරි 

ශදන්න තමයි ශම්වා කශළේ." කි ලා. නමුත් එයින් කිසි ්රතිපලල ක් 

අත්පත් කරශගන නැහැ.  

මුදල් ශතොග ගේන් අච්චු ගහනශකොට පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපි 

කිේවා  "ශම් විධි ට මුදල් අච්චු ගහන්න එපා. ේ්ධධමන  වි ාල 

ශලස දහළ  නවා. පුරවැසි න්ට භාණ්ඩ සහ ශසේවා මිලදී ගන්න 

බැරි තත්ත්ව ක් ඇතිප ශවනවා. ශම් රට සිම්බාේශේ ආර්ිකක ේපා  

මාර්ගශත තමයි  න්ශන්" කි ලා. ඒ ශවලාශේ නව ආර්ිකක 

නයා ක් -නව මූලය නයා ක්- ගැන කේරාල් ශමතැන ශදොඩන්න 

පටන් ගත්තා. එශහමයි වුශණ්. ශම් පාලක න් කිසිශවකුට 

ඇහුම්කන් ශනොු න්න පාලකශ ෝ  කිසිවක් බැරෑරුම්ව කල්පනා 

ශනොකරපු පාලකශ ෝ. ඒ පාලක න්ටම හරි න කණ්ඩා මක් 

හිටි ා. එතුමන්ලා ශම්වා ගැන ආසාවාදශ න් ශදොඩවන්න පටන් 

ගත්තා. සමහරු ඇමතිපවරු ඇවිල්ලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේම කිේවා  

"අපට ඇතිප තරම් මුදල් තිපශබනවා. කලබල ශවන්න එපා" කි ලා. 

දැන් තමුන්නාන්ශසේලා අද කි නවා මුදල් අර්ුදද ක් ගැන. ශම් 

දදිරිශපළ දන්න ආණ්ඩුශේ ඇමතිපවරුම කිේවා ඇතිප තරම් මුදල් 

තිපශබනවා  කි ලා.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට ශවන් කළ කාල  අවසානයි.  

 
ගුණ රනු  ිරසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථානා කතුමනි  මට තව විනාඩි ශදකක කාල ක් ලබා 

ශදන්න. මම අවසන් කරනවා.   

පාරවල් කිශලෝමීටර 100 000ක් ශකොන්ක්රීේ කරනවා කි ලා 

එතුමන්ලා කිේවා. ශමවැනි දැවැන්ත අර්ුදද ක් තිපශබ්ධදී රුවන්පුර 

Expressway එක හදන්න මුල්ගල තිප න්න පටන් ගත්තා. ශමවැනි 

අර්ුදද ක් තිපලි දී රුපි ල් ශකෝටි ්රශකෝටි ගේන් වි දම් කරලා 

තව expresswaysවලට මුල්ගල් තිප න්න පටන් ගත්තා.  

ජනතාවශ  කුසගින්න පිළිබඳ ්ර ාන  කල්පනා කශළේ නැහැ.  ඒ 

නිසා දැන් ශම් රට අලුත් පරිවර්තන කට ලක් කරන්න අව ය 

නම්  දසාශසල්ලාම ආණ්ඩුව පැත්ශතන් ස්ධභාව  ශපන්වන්න 

ඕනෑ. ඒකට අපි ලෑසාතිපයි. හැබැයි ගරු කථානා කතුමනි  ශම් 

අර්ුදද ට මූලික වග කිවයුත්තා වන ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ 

මුලසුශන් තබාශගන  ශගොඩනඟන කිසිු  සර්ව පාක්ෂික 

ආණ්ඩුවකින් ශම් ්ර ානවලට පිළිතුරු ලැශබන්ශන් නැහැ. එතුමා 

දවත් ශවනවා නම්  අග්රාමාතයවර ා දවත් ශවනවා නම්  

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ  ම් එකඟතාවකට එන්න අපි සූදානම්. එශහම 

නැතුව  කිසිවකුට ඇහුම්කන් ශනොදී  කෘෂි විදයාඥයෙ න්ට ඇහුම්කන් 

ශනොදී  ආර්ිකක විශ ේෂඥයෙ න්ට ඇහුම්කන් ශනොදී  වවදය 

විශ ේෂඥයෙවරුන්ට ඇහුම්කන් ශනොදී හිතුවක්කාර ශලස රට පාලන  

කරපු පාලකශ ක් මුලසුශන් තිප ාශගන ඔබතුමා අපට ශ ෝජනා 

කරනවාද සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු හදන්න? ඒකට අපි ලෑසාතිප  නැහැ. 

ඔබතුමාට මතක ඇතිප   විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  

ශගශනනශකොට දැන් බන්ු ල ගුේවර්ධන මැතිපතුමා වාඩි ශවලා 

දන්න තැන දඳශගන ඔබතුමා කි පු කරුු . ඒ ශවලාශේ අපි 

අනතුරු ඇඟූවා ඒශකන් වි  හැකි ්රතිපවිපාක ගැන. හැබැයි 

තමුන්නාන්ශසේලා ඒ ගැන සැලකිල්ලක් කශළේ නැහැ. කමක්  

නැහැ. හැබැයි තමුන්නාන්ශසේලා ප ාචත්තාප කට ඇවිල්ලා 

ස්ධභාවශ න්  විවෘත මනසින් පාර්ලිශම්න්තුශේ  ම් එකඟතාවක් 

සහිතව ශම් අර්ුදද ට විසඳුම් ශසවීම සඳහා ශ ෝජනාවක් ශගන 

එනවා නම්  අපි ඒකට පක්ෂපාතිපයි. හැබැයි ශම් අවුරුු  ශදකහමාර 

තුළ ශම් අර්ුදදශත ශපොල්මඃකාර ා  ේරුමක්කාර ා  කවුද? ඒ 

තමයි  ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ ජනාධිපතිපවර ා. එතුමා මුලසුශන් 

තිප ාශගන හදන සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව ශමොකක්ද? එවැනි සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට අපි සම්බන්ධ ශවන්න සූදානම් නැහැ. එතුමා 

දවත් ශවන්න ඕනෑ. අග්රාමාතයවර ා දවත් ශවන්න ඕනෑ. 

එතශකොට ශකටි කාල කට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි 

එකඟතාවකට එමු. ඒකට අපි ලෑසාතිපයි. ශමොකද  ශම්ක අශේත් රට. 

ගරු කථානා කතුමනි  ශම් රට ශගොඩක්  අ ශ  රට ශනොවුේාට 

අපි මි ැශදන  අශේ සිරුරු පසාවන රට. අශේ රශේ ඥයොරණන් ශම් ු ක් 

විඳින්ශන්; අශේ රශේ අසල්වැසි න් ශම් ු ක් විඳින්ශන්; අපිත් 

එක්ක එකට දශගන ගත්ත  අපිත් එක්ක එකට ගශම් ු වපු  පැනපු 

මිනිසාසු ශම් ු ක් විඳින්ශන්.  ඒ පිළිබඳ ශේදනාව  කවරදාටත් වඩා 

අපට තිපශබනවා. අන් කවර ශකශනකුටත් වඩා අපට තිපශබනවා   

ගරු  කථානා කතුමනි.  

අවසන් ව ශ න් මා ශම් කාරේ  කි නවා. ශම් ශ්ධ පාලන 

අර්ුදද  විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුව ස්ධභාවශ න් ්ර ත්න ක් දරනවා 

නම්  ඒ ්ර ත්න  දැරි  යුතු වන්ශන්  ශගෝධාභ  රාජපක්ෂත්  ශම් 

ආණ්ඩුවත් දවත් වීශමන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ ශපොු  

සම්මුතිප ක් ශගොඩනැඟීම සඳහා අවසාථව ලබා දීශමන් පමේයි. 

එවැනි අවසාථාවකදී අශේ සහා  ලබා ශදන්න අපි සූදානම්.   

සාතුතිපයි  ගරු කථානා කතුමනි. 

 
ගුණ රවශයීයෝක් රවේිනාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානා කතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට කථාවක් තිපශබනවා  ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ගරු බන්ු ල ගුේවර්ධන මැතිපතුමා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 
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ගුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුේවර්යන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කථානා කතුමනි  නිදහසින් පසාශසේ අශේ රශේ 

දතිපහාසශත දරුු තම ආර්ිකක අර්ුදද  ඇතිප ශවලා තිපශබන 

අවසාථාශේ මුදල් අමාතයාං ශත වගීමම භාර ගත්ත අශේ ගරු අලි 

සේරි මැතිපතුමා හෘද  සාක්ෂි ට එකඟවත්  අවංකවත්  ශම් ඇතිප 

ශවලා තිපශබන තත්ත්ව  පිළිබඳ ශම් ගරු සභාවට  සංායා දත්ත 

සහිතව දතා පැහැදිලි විග්රහ ක් දදිරිපත් කළා.  

ගරු කථානා කතුමනි  ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශේ 14 වැනි 

වයවසාථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ේ වගීමම පැවශරන්ශන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට. ඒ නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ රජශත ආදා ම  

රජශත වි දම  රජශත අ  වැ  ශල්ාන   අ  වැ   හිඟ   අ  

වැ  හිඟ  පි වීම සඳහා ේ  ලබා ගැීමම  ේ  ආපසු ශගවීම 

 නාදි  පිළිබඳ පූර්ේ වගීමම අපි ශදපක්ෂ ටම පැවශරනවා. ඒ 

නිසා මම බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ  පු්ධගලාබ්ධධව එක එක 

අ ට විශේචන  විචාර දදිරිපත් කරන්න. නමුත් මට එක ශද ක් 

කි න්න පුළුවන්. පසුගි  ද ක ීමප  තුළ ශම් ේත්තරීතර සභාව 

තමන්ශ  මූලික යුතුකම  වගීමම දෂාට කිරීම සඳහා ්රමාේවත්  

ුද්ධධිමත් දා කත්ව ක් ලබා ශනොදීශම් ්රතිපලල ක් ශලස තමයි ශම් 

අර්ුදද  අද  නිර්මාේ  ශවලා තිපශබන්ශන්.  

අපි කැමැතිප වුේත්  අකමැතිප වුේත් පසුගි  කාල පරිච්ශේද  

පුරාවටම ශම් අ  වැ  ශල්ාන සකසා කරලා  දලක්කම්  දත්ත 

හදලා  ඒ සඳහා ක්රමශේද සකසා කරලා අපට ලබා දීශම් කටයුත්ත 

කරන්ශන්  ම්කිසි නිලධාරින් පිරිසක් විසින්. ඔවුන් විසින් ශදනු 

ලබන සංායා  දත්ත හා ක්රමශේද වි ාවාස කරශගන ඒ අනුව අපි 

ශබදිලා හැම දාම කටයුතු කළා. පසු ගි  කාලශතදී ්රධාන 

නිලධාරින් කිහිප ශදශනකුශ  කතිපප ාධිකාර ක් විසින් 

ශ්ධ පාලනඥයෙ න් හසුරුවනු ලැබූ තත්ත්ව ක් තමයි මම 

නිරීක්ෂේ  කශළේ. ගරු කථානා කතුමනි  ේදාහරේ ක් 

ව ශ න් කිේශවොත්  සමහර අවසාථාවලදී ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

සම්පූර්ේශ න්ම ශනොමඟ  වන වැරැදි සංායා  දත්ත සහිතව අ  

වැ  ශල්ාන  දදිරිපත් කරපු අවසාථා තිපුදේා.  

ගරු කරු ජ සූරි  මැතිපතුමා කථානා කතුමා හැටි ට සිටි 

අවසාථාශේදී ඒකාබ්ධධ විපක්ෂ  ව ශ න් දිශන්ෂා ගුේවර්ධන 

ඇමතිපතුමා ්රමුා අපි කණ්ඩා ම ගිහිල්ලා පැමිණිලි කළා  "ඒ 

සංායා සම්පූර්ේශ න්ම වැරැදියි . පාර්ලිශම්න්තුව ශනොමඟ  වලා 

තිපශබන්ශන්" කි ලා. ඒ පිළිබඳව එදා කථානා කතුමා විභාග ක් 

කළා. විභාග ක් කරලා මුදල් ඇමතිපතුමා කැ ශඳේවා; මුදල් 

අමාතයාං ශත නිලධාරින් කැ ශඳේවා. අවසානශතදී ඒ නිලධාරින්  

"විපක්ෂ ට ශම්ක ශත්ශරන්ශන් නැහැ. ශම්ක අලුත් ක්රමශේද ක්" 

කි ලා වැරැදි සංායා  දත්ත සහිතව අ  වැ  ශල්ාන  දදිරිපත් 

කළා. මම ඒ පිළිබඳව ශපොතක් ලිේවා  "අ  වැ  මිථයාව සහ 

 ථාර්ථ " කි ලා. ශම් ගරු සභාව ශනොමඟ  ැේශවොත්  

ජනතාවශ  නි ශ ෝජිත න්ට ඇත්ත ඇතිප සැටිශ න් ශනොකිේශවොත් 

ශම්ක තාක්ෂණික කරුේක් වන නිසා රටක් විධි ට අපි අමාරුශේ 

වැශටනවා.  

ගරු කථානා කතුමනි  නිදහසින් පසාශසේ බල ට පත්  වුු  

සෑම රජ ක්ම සාමානයශ න් රටක දළ ශ්ධශී  නිමවුම තුළින් 

තමයි ආදා ම් ලබා ගත්ශත්. ආදා ම සි  ට 20ට වඩා වැඩි 

්රමාේ කින් පවත්වා ශගන  න්න ඕනෑ. වි දම් වැඩි කිරීම 

ශල්සිශ න් කරන්න පුළුවන් වුේත්  වි දම් වැඩි කිරීම අසාමානය 

ශලස කශළොත්  අ  වැ  පරතර  වි ාල හිඟ ක් වු ශේොත්  හිඟ  

පි වා ගැීමම සඳහා වැඩි වැඩිශ න් ේ  ගන්න වුශේොත්  

ශනොපි ූ අ  වැ  පරතර  පි වන්න මුදල් අච්චු ගහලා ේ  

ගත්ශතොත් ේ්ධධමන   ජනතාවශ  පීඩන   ජීවන වි දශම් 

අර්ුදද  ඇතිප ශවනවා.  නිදහසින් පසුව දිගින් දිගටම ලංකාශේ 

පාර්ලිශම්න්තුව සුබසාධනවාදී  ආර්ිකක විදයාත්මක ශනොවන 

්රතිපපත්තිප ක් අනුගමන  කිරීම නිසා චන්්රිකා කුමාරතුංග 

මැතිපනි  ජනාධිපතිප ධුරශත සිටි දී  රනිල් වික්රමසිංහ මැතිපතුමා 

අග්රාමාතය ධුරශත සිටි දී ශම් ගරු සභාවට අපි පනතක් දදිරිපත් 

කළා  මූලය කළමනාකරේ (වගීමම) පනත  නුශවන්. ගරු 

කථානා කතුමනි  ශම් අර්ුදද  ශේරා ගන්න අව ය  දතා පැහැදිලි 

විසඳුම් ශම් 2003 මූලය කළමනාකරේ (වගීමම) පනත තුළ  

තිපුදේා. ශමොනවාද ඒ විසඳුම්? පළමුවැනි කාරේ  ශම යි. 2006 

වන විට අ  වැ  පරතර  දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදනශ න් සි  ට 5ක් 

බවට පත් වි  යුතු අතර  එතැනින් පසු කවර ආණ්ඩුවක් ආවත් 

හැම දාම අ  වැ  පරතර  සි  ට පශහේ මේටමක පවත්වාශගන 

 න්න ඕනෑ. එතශකොට ශම් ේ  බර දරන්න බැරි තත්ත්ව ට 

පැමිශේන්ශන් නැහැ. ශම් පීඩන  ශම් විධි ට එන්ශන් නැහැ. 

2006දී ඒක කරන්න තිපුදේා. එම පනතිපන් ශදවැනි කාරේ  

විධි ට කි ලා තිපුදේා  2013 වර්ෂශතදී රාජය ේ  දළ ශ්ධශී  

නිෂාපාදනශත පංගුවක් ශලස සි  ට 60ට අඩු කරන්න ඕනෑ 

කි ලා. එ  සි  ට 60ට අඩු කරලා තිපුදේා නම් අද ේ  ආපසු 

ශගවීම් පිළිබඳ ්ර ාන ක් ඇතිප ශවන්ශන් නැහැ. තුන්වැනි කරුේ 

විධි ට තිපුදේා  රජ ක් විසින් ේ  සඳහා ඇප ශවනශකොට ඇප 

වි  යුත්ශත් දළ  ශ්ධශී  නිෂාපාදනශ න් සි  ට 4.5යි කි ලා. 

නමුත්  අද ශවනශකොට කුමක්ද සිු  ශවලා තිපශබන්ශන්  ගරු 

කථානා කතුමනි? ශම් වන විට අ  වැ  පරතර  සි  ට 10 

දක්මවලා තිපශබනවා. රාජය ේ  ්රමාේ  සි  ට 119ක් ශවලා 

තිපශබනවා. රජ  ඇප ශවන ්රමාේ  සි  ට 15 දක්වා වැඩි ශවලා 

තිපශබනවා. රාජය මූලය කළමනාකරේශත ශම් අර්ුදද  ඇතිප කශළේ 

කවුද? ඒක කශළේ එක ආණ්ඩුවක් විතරක් ශනොශවයි. විවිධ 

නිලධාරින් හදලා ශදන පනත් ඒ ආකාරශ න් සංශ ෝධන  

කරන්න ගරු මන්ත්රීවරුන් ශලස අපි ශම් ගරු සභාශේදී 

අත්ඔසවලා දඩ ු න්නා. අශේ රජ  බල ට පත් වුේාට පසාශසේ ඒ 

පිළිබඳව 2020 ශදසැම්බර් 04 වැනිදා කරපු කථාවක් හැන්සාඩ් 

වාර්තාශේ රණරු අංක 2157හි සඳහන්ව තිපශබනවා . මා එයින් 

ශකොටසක් කි වන්නම්: 

"ගරු ආචාර්  හර්ෂ ද සිල්වා. 

ගරු ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමා කි න එක හරි. ශමතැන කෑ ශකෝ 

ගහගන්නවාට වඩා අපි ඇත්ත ව ශ න් විවාද  හරි ට කරන්න ඕනෑ. සමහර 

ශවලාවට ශමතැන දන්න ලජ්ජා හිශතනවා. කුු හරුපත් කි  නවා. ඒක 

ශනොශවයි ශමතැන ශවන්න ඕනෑ" 

එහිදී මම ශමශහම කි ලා තිපශබනවා: 

"තමුන්නාන්ශසේලා විපක්ෂශත හිටි ත්  අපි විපක්ෂශත හිටි ත්  අපි 

අතරින් කවුරු ආණ්ඩුශේ හිටි ත් අවසානශත රජ  ට සි ලු ශ්ධ පිළිබඳව 

ේරුම  ශහෝ කරුම  කර ගහන්න ශවන්ශන් කතිපප ාධිකාරි ේසසා නිලධාරින් 

කිහිපශදශනකු විසින් තාක්ෂණික කරුු  කි ා හදලා ශදන ඒවා  කිසිම 

තාක්ෂේ ක් නැතිපව අපි අනුමත කරලා ශදන නිසායි. ශමහිදී අඩු ගාශන් තම 

තමන්ශ  අමාතයාං වල විෂ  භාර ඇමතිපවර ා ශගන්වලා අහන්න එපැයි  

තමුන්නාන්ශසේ ශමොනවාද කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් කි ලා. 

නිලධාරින් ටිකක් එකතු ශවලා නිලධාරින්ශගන් අහනවා  ශමොනවාද කරන්ශන් 

කි ලා."  

ඔවුන් රණරේ  කරලා අපට කි ලා ඒක කරවන එක තමයි ශම් 

කරලා තිපශබන්ශන්. 

එදා එක්සත් ජාතිපක පක්ෂ රජ  සමශතදී - අපි විපක්ෂශත 

දන්නශකොට - මුදල් අමාතයාං ශත හිටි ා පාසාකරලිංගම් කි ලා 

මහත්මශ ක්. එතුමාට තිපුදේා  කිසිම ශ්ධ පාලනඥයෙශ කුට නැතිප 

සුවිශ ේෂ බලාධිකාර ක්. එතුමාට තිපුදේා  සතිප කට දවසක් 

613 614 
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දන්දි ාවට ගිහිල්ලා ආපසු ලංකාවට ඇවිත් සතිපශත දවසා පහ වැඩ 

කරන ක්රමශේද ක්. පැනමා පත්රිකාවලත් අද එතුමාශ  නම 

සඳහන් ශවලා තිපශබනවා. එතුමා තමයි සි ලුම අමාතයවරුන්ට 

දහළින් ආර්ිකක  හැසිශරේශේ. ඊට පසු කාලශතදීත් එවැනිම 

නිලධාරිශ ක් හිටි ා. ඒ තමයි ආචාර්  පී.බී. ජ සුන්දර මහත්ම ා. 

මම ශම් ගරු සභාශේදී මීට කලිනුත් ශම් කාරේ  කිේවා. එතුමා 

විසින් ඇමතිපවරු රබර් සීල් එකක් බවට පත් කරලා තිපශබනවා; 

ඇමතිපවරු පුලන්නන්ශ  තත්ත්ව ට පත් කරලා තිපශබනවා. එතුමා 

විසින් හදපු ශ්ධ අශේ පිට පටවා අද ශම් තත්ත්ව  ේදා කරලා 

තිපශබනවා. ඒක නිසා ශම  අද ඊශත ඇතිප ශවච්ච ශද ක්වත්  එක 

තැනකට ඇන්ල්ල දිගු කරලා සරල සි්ධවරන් මත පදනම් කරශගන 

කරන්න  පුළුවන් ශද ක්වත් ශනොශවයි.  

ගරු කථානා කතුමනි  අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශවන් ශම් 

ගරු සභාවට පවරා තිපශබනවා  මහජන ාශ  මුදල් පිළිබද වගීමම. 

බු  ආදා ම් ව ශ න් ලැශබන ටිකත් ඇතුළුව ඒ  හැම සත ක්ම 

පාර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන අේපනත් අනුව තමයි 

සම්මත ශවන්ශන්. ශම්ක අපට දකින්න තිපුදේා. අවුරුු  ගේනකට 

ශපර අශේ බාහිර ආර්ිකක  මදි වුේා. සාමානය ක්රම ට ලැශබන 

මුදල අපට ්රමාේවත් වුශණ් නැහැ. ඒක නිසා 2007දී මුදල් 

අමාතය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා සාම්්රදායික ශවළ ශ්ඳ 

ශපොළ ක්රමශ න් බැහැරට ශගොසා ජාතයන්තර ශව ශළඳ ශපොශළන් 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න 5ක ේ ක් ලබා ගත්තා. ඒ 

අවසාථාශේදී රනිල් වික්රමසිංහ මැතිපතුමා ඇතුළු කණ්ඩා ම HSBC 

බැංකුවට ගිහිල්ලා කිේවා  "අශේ ආණ්ඩුවක් ආශවොත් ඔ  ේ  

ශගවන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ඔ  ේ  ගත්ශත් මුදල් ශවශළඳ 

ශපොශළන්" කි ලා.  

යු්ධධ  නිම වුේාට පසුව අශේ රටට ශහොඳට මුදල් ලැුදේා; 

රටට සංචාරකශ ෝ ආවා; ආශ ෝජන ආවා; ඒක නිසා වි ාල 

අර්ුදද ක් ඇතිප වුශණ් නැහැ. නමුත් අපට ලැශබන මුදල් ්රමාේ  

මදි ශවනශකොට 2014 වනශතක් ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න 

එකහමාරක මුදලක් ජාතයන්තර ශවශළඳ ශපොශළන් ලබා ගත්තා. 

ගරු කථානා කතුමනි  2007 සිට 2014 වනශතක් එශලසින් ලබා 

ගත් මුළු මුදල් ්රමාේ  ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න හ යි. නමුත් 

2015  2016  2017  201   2019 වර්ෂවලදී ජාතයන්තර ශවශළඳ 

ශපොළට ගිහිල්ලා ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න 12.5ක 

සාවවරීත්ව බැඳුම්කර නිකුත් කළා  අසාමානය ශලස. මුදල් 

ඇමතිපතුමා පැහැදිලිව සඳහන් කළ පරිදි  ශපොඩි ේ ක් ශගවන්න 

ඊට වඩා ශලොකු Sovereign Bond එකක් හැම වර්ෂ කම issue 

කරනවා. ඒ විධි ට කරශගන ඇවිල්ලා 2019 දී පමේක් 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න තුනක ජාතයන්තර සාවවරීත්ව 

බැඳුම්කර නිකුත් කළා. 2019දී නිකුත් කරපු ඒ ජාතයන්තර 

සාවවරීත්ව බැඳුම්කර කල් පිශරන්ශන් - mature ශවන්ශන් - 

2029දී. ඒක නිසා කාශ  ආණ්ඩුවක් තිපුදේත් 2029 වනශතක් ශම් 

දැවැන්ත මූලය අර්ුදද ට මුහුේ ශදන්න ඕනෑ කි ලා මහජන 

නිශ ෝජිත න් ශලස අපි ශත්රුම් ගත යුතු ශවනවා. අපි ගත්ත ේ  

්රමාේ  අපි ශගවන්න ඕනෑ. මුළු විශ්ධ  ේ  ්රමාේ  

ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න 51යි. ඒශකන් 12.5ක්ම සංවර්ධන 

බැඳුම්කර නිකුත් කර ගත්තාම ශගවීම් පිළිබඳව අර්ුදද  එනවා. 

ශම් අර්ුදදශතදී ආණ්ඩුව ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට  ාම පමා 

වුේා  කිේවාට  2017  201   2019 කි න වර්ෂ තුශන්ම 

විපක්ෂශත තමුන්නාන්ශසේලා ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට ගි ා; 

ඒශකන් ලිලි න 1.5ක ේ  ්රමාේ ක් ලබා ගත්තා.  ගරු 

කථානා කතුමනි  "ජාතයන්තර මූලය අරමුදශලන් ශ්රී ලංකා 

ආර්ිකක ට විලංගු" නැමැතිප ශපොශත්   ඇමුු ම II  ටශත්  ශ්රී 

ලංකාව ආපදා තක්ශසේරු කිරීශම් - Matrix - නාභි   ටශත් ආපදා 

මූලාර   සම්භාවයතා කාලසීමාව  ආර්ිකකම  ව ශ න් 

බලාශපොශරොත්තු වන බලපෑම  ්රතිපපත්තිප මත ්රතිපචාර  කි ලා 

ශකොටසා හතරකට ශබදලා තිපශබනවා.  

ඒ අනුව  ආපදා මූලාර   ටශත් ්රධාන කරුු  ීමප ක් 

තිපශබනවා. ඒවා ශමශසේයි.  

01.  දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදන ට අනුව බු  වැඩි කිරීශම් සැලැසාම 
අසාර්ථක වි .  

 එහි ්රතිපපත්තිප මත ්රතිපචාර  විධි ට සඳහන් වන්ශන් බු  
්රතිපපත්තිප  හා පරිපාලන ්රතිපපත්තිප  දක්මන් කරන්න 
 න්නයි. ඒක තමයි ජාතයන්තර මූලය අරමුදශල්ත් 
නිර්ශ්ධ  .  

02.  ආර්ිකක වර්ධනශත බරපතළ මන්දගාමී බව.  

 එනම්  ආර්ිකක  ්රමාේවත් ශලස දියුු  වී ශනොතිපබීම. 
ඒකට ශ ෝජනාව වන්ශන්  ආශ ෝජන දිරිගැන්වීම වැනි 
වයුහාත්මක ්රතිපසංසාකරේ ශේගවත් කරන්න කි න එකයි. 
එශමන්ම  "වර්ධන ට සහා  දැක්වීම තුළ මූලය ්රතිපපත්තිප  
දහළ ලලදාව ශනොලබන විට මූලය ්රශබෝධමත් වීශම් විෂ  
පථ  සීමා වනු ඇත" කි ා සඳහන් වනවා. 

03.  ශගෝලී  මූලය අසමතුලිතතාව ශේගවත්ව දහළ  ාම.   

 නිර්ශ්ධ  විධි ට තිපශබන්ශන්  සාර්ව මූලය මූලධර්ම 
 ක්තිපමත් කරන්න  විනිම  අනුපාත නමයතාවට දඩ 
ශදන්න කි න ඒවායි. 

04.  ඇශමරිකානු ශඩොලර  මතුවී ඒම.  

 ඒකටත් නිර්ශ්ධ  විධි ට තිපශබන්ශන්  සාර්ව ආර්ිකක 
මූලධර්ම  ක්තිපමත් කරන්න  විනිම  අනුපාත 
නමයතාවලට දඩ ශදන්න කි න එකයි.   

05.  දියුු  කළ ආර්ිකක ක් තුළ හා මතු වී එන ශවශළඳ ශපොළ 
තුළ වයුහාත්මක ව ශ න් ු ර්වල වර්ධන .  

 ඒකට නිර්ශ්ධ  විධි ට දදිරිපත් කර තිපශබන්ශන්  අපන න 
හා සංචාරක ශවශළඳ ශපොළ විවිධාංගීකරේ  කරන්න  
විශ්ධ  විනිම  නමයතාවට දඩ ශදන්න කි න එකයි. 

06.  යුශරෝපා සංගමශ න් දවත්වීමට බ්රිතානය ඡන්ද දා ක න් 
ඡන්ද  දීම.  

ඒකට ශමශහේ කරන්න ඕනෑ  සාර්ව ආර්ිකක මූලධර්ම 

 ක්තිපමත් කිරීමයි.  

අද මශ  ේගත් මිත්ර හර්ෂ ද සිල්වා මැතිපතුමා සඳහන් කළා   

දැන් ශම් කරශගන ගි  වැඩ පිළිශවළ තුළ විශ්ධ  විනිම  සංචිත  

දතා වි ාල ශලස පහත වැී ම ගැන ගරු මුදල් ඇමතිපතුමා ශම් 

සභාශේදී සඳහන් කළා කි ලා. ශම්ක අද ඊශත ඇතිප ූ ්ර ාන ක් 

ශනොශවයි. විශ්ධ  සංචිත කඩා වැී ම සම්බන්ධශ න් ්රධාන ශහේතු 

නව ක් ජාතයන්තර මූලය අරමුදල විසින් එදා 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  රජ ට   දදිරිපත් කර තිපශබනවා. ඒ ශහේතු 

නව  පමේක් මම දතා ශකටිශ න්  කි න්නම්. 

පළමු කරුේ විධි ට  "බාහිර තිපරසාර බව අව යතාවකි. සංචිත 

ආවරේ  සැලකි  යුතු ශලස පිරිහී ඇතිප අතර  එළැශඹන වර්ෂශත 

දී විශ්ධ  විනිම  ලැබීම්වල හිඟ ක් පවරණ. 2015 වසශර්දී -

තමුන්නාන්ශසේලාශ  රජ  සමශතදී- ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලිලි න 

එ කකින් දළ ජාතයන්තර සංචිත අඩු වී ගිශත . එ  ARA 

ශමට්රිකශත - මීටරශත - සංායා සි  ට 11කින් පහළ බැසීමක් හා 

සි  ට 76ක් දක්වා පහතට ශගන ආශේ . 2016 මාර්තු මස මස 

වනවිට නැවතත් සංචිත  ARA ශමට්රිකශත සි  ට 65 දක්වා 

පහත වැටුණි. ශකශසේ නමුත්  දළ සංචිත වි ාල ව ශ න් මිලට 

ගනු ලැබී . ශ්ධශී  බැංකු ශවතිපන් හුවමාරු ශලස ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් ලිලි න 2.1ක් ද  දන්දි ානු රිසර්ේ බැංකුශවන් ලිලි න 

700ක්ද  සාර්ක් විධිවිධාන  ටශත් මිලි න 400ක් ද තාවකාලික 

සාවාරක්ෂේ මහ බැංකුවට සප යි. නමුත්  එ ද වැඩිකල් 

ශනොපවතිපනු ඇත. 2016 වසර අරම්භශතදීම දළ ශ්ධශී  සංචිත අඩු 

615 616 



පාර්ලිශම්න්තුව 

වී ගිශත වසරට අදාළ හිමිකම් ශනොලැුදු  නිසා . ශු්ධධ 

ජාතයන්තර සංචිත ද පහළින් පවරණ..."  නුශවන් සඳහන් වනවා.  

ශම්ක තමයි ඇත්ත. 2015දීත්  2016දීත් ශම් තත්ත්ව  තිපුදේා; 

ඒ කඩා වැී ම දිගටම  ආවා. 

ඊළඟට  ශදවන කරුේ විධි ට "2014 හා සසඳන විට 2015 දී 

ශගවුම් ශ ේෂ  පිරිහී ගිශත පහළ මේටශම් ්රා ධන අභයන්තර 

ගැලීම නිසා . සැලකි  යුතු ශලස මිල මේටම් පහළ  ාමට සාතුතිප 

වන්න ශවශළඳ අං ශත සි  ට 2.3ක වර්ධන ක ්රබල ගැළපීමක් 

ලබා ු නි. ඒවා නම්  ානිජ ශතල් ශනොවන ආන නවල වි ාල 

දහළ  ාම  විශ ේෂශ න් සඳහන් කශළොත් පෘථුල ශලසින් අ  වැ  

ශල්ානශ න් මුදා හළ ශමෝටර් රථ ආන න   ශත් හා රබර් මිල 

අඩුවීම නිසා අපන න වටිනාකම් අඩුවීම සහ පහළ ශතල්මිල  

ශවශළඳ ශ ේෂ  සඳහා හානිපූරේ  කළ දල්ලුම පහත වැී ම හා 

දපිලී ගි  සංචාරක වයාපාර යි...."  නුශවන් සඳහන් වනවා. 

[බාධා කිරීමක්   
 

ගුණ ගයන්ත කුණේාතිලක මහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු කථානා කතුමනි  අද තිපශබන්ශන් වැදගත් විවාද ක්. තව 

කිකක න් රාශි ක් දන්නවා කථා කරන්න. ඒ නිසා  මුදල් 

ඇමතිපතුමාශ  අනුමැතිප  අරශගන අද දිවා ආහාර විශේක  

ශනොශගන දිගටම විවාද  ශගන  න්න  කි ා අපි දල්ලීමක් 

කරනවා.  ගරු කථානා කතුමනි   කිකක න් ශගොඩක් දන්නවා  

වැදගත් අදහසා ්රකා  කරන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟද? 
 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු සභානා කතුමා ශම් ශවලාශේ  සභාශේ නැහැ. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණේාතිලක මහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමාට එ  කරන්න පුළුවන්. විවාද  

ඔබතුමාශ  ශන්.   
 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
I do not mind listening to anyone. I have no problem.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිවා ආහාර විශේක  ශනොමැතිපව සභාශේ කටයුතු පවත්වාශගන 

 ාමට ඔබතුමන්ලා එකඟ බව ශපීම  නවා.  ගරු බන්ු ල 

ගුේවර්ධන මැතිපතුමනි  ඒ නිසා ඔබතුමාශ  කථාව දිගටම කර 

ශගන  න්න. 
 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුේවර්යන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කථානා කතුමනි  මම සඳහන් කරමින් සිටිශත ශදවන 

ශහේතුවයි. ජාතයන්තර මූලය අරමුදල දක්වා තිපශබනවා  පසුගි  

කාල  තුළ අභයන්තරශ න් ්රා ධන  වැඩි ව ශ න් ගලාශගන 

 ාමක් වුේා කි ලා.  ඒකට ශහේතුව  අපි පසුගි  රජ  සමශතදී 

ශගවුම් ශ ේෂශත ්රා ධන ගිු ම සම්පූර්ේශ න් විවෘත කිරීමයි. 

්රා ධන ගිු ම සම්පූර්ේශ න් විවෘත කළාම අශේ රශේ 

භාණ්ඩාගාර ලිල්පත්වල  බැඳුම්කරවල ආශ ෝජන  කර තිපුදු  

මුදල් ආපහු අරශගන  න්න පටන් ගත්තා. 

එතශකොට ශම් රටින් පිටට ගලා  න මුදල් ්රමාේ  වැඩිවීම 

ගැන එදාත් ජාතයන්තර මූලය අරමුදල අනතුරු ඇශඟේවා.  ශමහි 

කි නවා  "විශ්ධ  ආශ ෝජන පැවරුම් ලිල්පත්වල හා පැවරුම් 

බැඳුම්කරවල ්රබල ශලස නියුතු වන නිසා දළ ශ්ධශී  

නිෂාපාදිතශ න් සි  ට 1.1ක් තරම් අඩු අනුපාත කට රාජය 

බැඳුම්කරවල විශ්ධශී  තැන්පතු පහත වැටුණි. ආශ ෝජන වයාපෘතිප 

පිළිබඳව ආණ්ඩුශේ වි ාශල්ෂේ  ශහේතු ශකොටශගන විශ්ධ ශ න් 

මූලය සැපයූ ශපොු  හා ශපෞ්ධගලික වයාපෘතිප ක්රි ාත්මක කිරීම අර්ධ 

ව ශ න් ඇන හිටුණි." කි ලා.  විශ්ධ  ආශ ෝජන ගි ා විතරක් 

ශනොශවයි  ඒ කාලශත සමහර වයාපෘතිප ඇන හිටලාත් තිපශබනවා.  

ඊළඟට   සංචිත අඩු වීමට තුන්ශවනි ශහේතුව ශලස ඒ අ   කි ා 

තිපශබන්ශන්   "ආශ ෝජිත වි ාවාස  දහළ නැංවීමට රණරේාත්මක 

්රතිපපත්තිපම  ක්රි ාමාර්ග ශනොමැතිපවීම තුළ සංචිත ආවරේ  

තවු රටත් පිරිශහන බව ශපීම  යි." කි ලා. ඒ වාශ ම  

"බලධාරින් විසින් ක්රි ාවට නංවන ලද විධි ක්රි ා ශහේතු ශකොටශගන 

ශමොටර් රථ ආන න  එහි මුු න් ශපත්ත දක්වා වර්ධන ක ගමන් 

කර ඇතිප නිසාත් ජංගම ගිු ම මත ඇතිප පීඩන  තවු රටත් 

දදිරි ට ඇදී  නු ඇතැයි බලාශපොශරොත්තු ශේ." කි ා සඳහන් 

කරනවා. ඒ කි න්ශන් අපට ඔශරොත්තු ශනොශදන ආකාර ට 

ශමෝටර් රථ ආන න  වැඩි කර තිපශබනවා කි න එකයි.  

ගරු කථානා කතුමනි  සමහර අවසාථාවලදී  ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් ලිලි න කට වැඩි ්රමාේ ක රත්රන් ශගනැල්ලා 

තිපශබනවා. ඒ අශේ රශේ පාවිච්චි ට ශනොශවයි.  ඒ රත්රන් 

ශහොශරන් දන්දි ාවට  අපන න  කිරීම සඳහාත් දඩකඩ සලසාවා 

තිපුදේා. 

ඊළඟට   හතරවැනි කරුේ ශලස සඳහන් කර තිපශබන්ශන්   

"රුපි ශල් අග  අඩුවීශම් පීඩන ට ්රතිපක්රි ා ශලස විශ්ධ  

ශවළඳශපොළ තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ඇතිප කරන තදබල 

මැදිහත්වීම ද සංචිත ක්ෂ  වීමට දා කත්ව  ලබා දී ඇත. 2015 

ජනවාරි මස 01 දින සිට 2016 ශපබරවාරි 15 දින දක්වා 

තත්කාලීන ශවළඳශපොළ ශු්ධධ මැදිහත්වීම ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

ලිලි න 3.7ට දහළ නැගුණි..." කි ායි.  

ගරු කථානා කතුමනි  එක් අවුරු්ධදකදී රුපි ල ආරක්ෂා කර 

ගැීමම සඳහා ලිලි න 3.7ක් ශවළඳශපොශළේ පුච්චලා තිපශබනවා.  

ශම් සි ල්ශල් ්රතිපලල  තමයි අද ශවනශකොට ශම් ඇවිල්ලා 

තිපශබන්ශන්.  මට ශම් ශකටි ශේලාව තුළ ශම් කරුු  නව ම 

කි න්න විධි ක් නැහැ. "ජාතයන්තර මූලය අරමුදශලන් ශ්රී ලංකා 

ආර්ිකක ට විලංගු" නමැතිප මාශ  කෘතිපශ හි ශම් කරුු  ඇතුළත් 

කර තිපශබනවා. ඒ අදාළ පිටු කිහිප  මා ස ාගත* කරනවා. 

ගරු කථානා කතුමනි  පාර්ලිශම්න්තුව ශලස අපි සි ලු ශදනා 

ශම් සඳහා වගකිව යුතුයි.  ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට අපි 16 

වතාවක් ගිහිල්ලා තිපශබනවා. ඒ 16 වතාව තුළම අපට කියූ ශ්ධ සහ 

අවසාන ්රතිපලල  එකක්.  16 වතාශේම කි ා තිපශබන්ශන් අ  වැ  

පරතර  දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදනශ න් සි  ට 5ට වඩා අඩු මේටමක 

617 618 

[ගරු (ආචාර් ) බන්ු ල ගුේවර්ධන මහතා  

————————— 
*  පුස්තකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පවත්වා ශගන  න්න කි ලායි. නාසාතිපකාරී  අපශත්  න  ලලදා ක 

ශනොවන වි දම් කපා හරින්න; බු  හා බු  ශනොවන ආදා ම වැඩි 

කරන්න කි න එකයි. ශම්ක හැශමෝටම ශහොඳයි ශන්. අපි කවුරු 

පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටි ත් ්රතිපපත්තිප ක් ව ශ න් එකඟ ශවන්න 

ශවනවා  බු  හා බු  ශනොවන ආදා ම වැඩි කර ගන්න.  අපි 

ජනතාවට හිතවත්ව සුබ සාධන ට කි ලා ශම් කටයුතු කරන 

ආකාර  විසඳුමක් ශනොශවයි.  මුදල් ඇමතිපතුමා නිවැරදිව සඳහන් 

කළා  මාළු අල්ලන්න ලිලී පිත්තක් ශදනවා ශවනුවට  මාළු ටිකක් 

විතරක් ශදනවා වාශ  ඒ ඒ ශවලාවට සරල විසඳුම් දීලා ජනතාව 

සන්ශතෝෂ කිරීම තුළ සිු  ශවලා තිපශබන්ශන් කුමක්ද කි ලා. 

මැශල්සි ාව  ශකොරි ාව  චීන  සහ ශවනත් රටවල් කටයුතු කළ 

ආකාර ට  නිෂාපාදන ක්රි ාවලි ට ජනතාව සක්රි  ශලස  දා ක 

කර ගන්නා වැඩ පිළිශවළ සඳහායි රාජය මූලය ශබදා හැරි  

යුත්ශත්.  ඒ නිසා කාශ  ආණ්ඩුවක් තිපුදේත්  අපි ්රතිපපත්තිපම  

ව ශ න් එකඟ ශවන්න ඕනෑ   අ  වැ  පරතර  දළ ශ්ධශී  

නිෂාපාදනශ න් සි  ට 5කට වඩා අඩු මේටමට පවත්වාශගන 

 න්න.  

ශදවන කාරේ  ේ  බර පිළිබඳ කාරේ යි.  මුදල් ඇමතිපතුමා 

නිවැරදිව සඳහන් කළ පරිදි  2020  2021  2022 කි න වර්ෂ 

තුශන්ම ජාතයන්තර බැඳුම්කර නිකුත් කරලා ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ 

රජ   ත පහකවත් ේ  අරශගන නැහැ.  ඒ ඇයි?  පළමු 

අවුරු්ධශ්ධම ශකොවිඩ්-19  ටශත් ඇතිප ශවච්ච පසුබෑම තුළ 

Moody's, Fitch Ratings වැනි ආ තන අපිව downgrade කළා;  

පහළට ඇද දැම්මා. එශලස පහළට ඇද දමනශකොට අපට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාද කළ යුතුව තිපුදශණ් ශලෝකශත රටවල් 

ශමශහම අපව පහළට ඇද දමන්ශන් ඇයි කි න එක පිළිබඳවයි.  

නමුත්  එශහම වුශණ් නැහැ. සමහර අ  ඒ අ ශ  නැේ පමණින් 

කරුු  කිේවා. වි ාශල්ෂේාත්මකව ශලෝකශත රටවල් ගැන 

වර්ගීකරේ  කරන අ ට ශත්ශරන්ශන් නැතුව  අශේ රශේ 

තත්ත්ව  ශත්රුම් ගන්ශන් නැතුව එශහම කර තිපශබනවා  කිේවා.  

අපිව පහළට ඇද දමපු ඒ ආ තනවලට බැේ වදින්න පටන් 

ගත්තා  ්ර ාන  ශත්රුම් ගන්ශන් නැතිපව.  

අපට කරන්න තිපුදශණ්  ජාතයන්තර ව ශ න් අපව 

downgrade කරන්ශන් ඇයි  ශමොකක්ද ඒකට ශහේතුව කි න එක 

ගැන ජාතිපක මේටශම් විවාද ක් පවත්වන එකයි. එශහම වුේා 

නම්  ජනාධිපතිපතුමා ශවත  අගමැතිපතුමා ශවත අපට ශහොඳ 

පණිවුඩ ක් ශගන  න්න තිපුදේා. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ 

ජාතිපක හා රාජය මූලය අර්ුදද පිළිබඳ ්රුද්ධධ විවාද ක් ශනොකරන 

නිසා නිලධාරිනුත් භ  නැතුව ඕනෑ අසතය ක් ශම් ශදපැත්ශත්ම 

අපට ලි ා ු න්නා. ඒ පැත්තටත් ලි ා ු න්නා  ශම් පැත්තටත් ලි ා 

ු න්නා. එශහම ලි ා ු න්නාට පසාශසේ අප ඒවා මත ශමතැන බැේ 

ගන්නවා මිස  ඇත්ත ශ්ධ සඳහා කටයුතු කශළේ නැහැ කි න එක 

තමයි මශ  අවංක පිළිගැීමම. එම නිසා අපට ශහට දවශසේදීවත් 

රාජය මූලය කළමනාකරේ වගීමම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට දෂාට 

කරන්න බැරි නම්  අශේ රශේ ශම් ේ  අර්ුදද ටවත්  රශේ 

ජන ාශ  ජීවන වි දශම් අර්ුදද ටවත්  ජනතාව ශපශළන 

්ර ානවලටවත් කිසිු  විසඳුමක් ශදන්න බැහැ. ශමොකද  අපි 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාව හරි ාකාරව ක්රි ාත්මක කරන්ශන් නැහැ. 

අපි ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාව හරි ාකාරව ක්රි ාත්මක කළ යුතුයි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශවන් ජන ාශ  මුදල් පිළිබඳ බල  

සම්පූර්ේශ න් දීලා තිපශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවටයි. ඒ නිසා අපට 

කි න්න බැහැ  ඒකට වග කි න්න ඕනෑ ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිපතුමායි  ඒකට වග කි න්න ඕනෑ කැලිනේ මණ්ඩල යි 

කි ලා. ඒකට  අපි ඔක්ශකොම වග කි න්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 

ගරු මුදල් අමාතයතුමා ශ ෝජනා කශළේ  ශහට ශවන කවුරු හරි 

බල  ගත්තත්  ශම් තිපශබන තත්ත්වශ න් ශගොඩ ඒම සඳහා අපි 

ජාතයන්තරශ න් භාණ්ඩ ආන න  කරන්න ඕනෑ කි ලා. මශ  

ේගත් මිත්ර කබීර් හීමම් මන්ත්රීතුමාත් පිළිගන්නවා ඇතිප  

විශ්ධ වලින් භාණ්ඩ ආන න  කරන්න නම් අපි ේ වර ලිපි 

නිකුත් කරන්න ඕනෑ බව. අද තිපශබන තත්ත්ව  තුළ අපි නිකුත් 

කරන ේ වර ලිපි විශ්ධ  රටවල් පිළිගත්ශත් නැත්නම් ශමොකක්ද 

තත්ත්ව ? අශේ රශේ දැන් ශතල් හිඟයි. ශතල් කඳුළක්වත් 

ශ න්න අපට බැරි ශවනවා  ේ වර ලිපි  පිළිගත්ශත් නැත්නම්. 

අපට ගෑසා හිඟයි. නමුත්  ේ වර ලිපි  පිළිගත්ශත් නැත්නම් අපට 

ගෑසා ශ න්න බැරි ශවනවා. අපට  න්ත්ර සූත්ර  ේපකරේ හා අමු 

ද්රවය හිඟයි. නමුත්  අශේ ේ වර ලිපි  පිළිගත්ශත් නැත්නම් ඒවා 

ශ න්න අපට බැරි ශවනවා. එම නිසා ශම්ක ශ්ධ පාලන ්ර ාන ක් 

ශනොශවයි.  

රටක ආර්ිකක ක් ශම් තත්ත්ව ට වැටුේාට පසාශසේ එතැනින් 

ශගොඩ ඒම සඳහා අපි ජාතිපක එකඟතාවක් ඇතිප කර ගන්න ඕනෑ; ඒ 

ජාතිපක එකඟතාව අනුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. IMF එක හැමදාම 

කරන ශ ෝජනාවලින් එකක් තමයි  බර දරන්න බැරි නිසා රාජය 

මූලය කළමනාකරේ   හපත් කරගන්න ඕනෑ කි න එක. ලංකා 

ානිජ ශතල් ීමතිපගත සංසාථාව ඒ කාලශතදීම තමුන්නාන්ශසේලාට 

ශබොශහොම පැහැදිලිව කි ලා ු න්නා  ශමන්න ශම් කාරේ . ලංකා 

ානිජ ශතල් ීමතිපගත සංසාථාව  ලංකා විු ලිබල මණ්ඩල   ජාතිපක 

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල  ආදි ආ තනවල ේ  බර 

්රමාේ  බැංකුවලට දරා ගන්න බැරි ්රමාේ ට ඇවිල්ලා 

තිපශබනවා. එම නිසා ඒ ේ  ්රතිපවයුහගත කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩු 

පක්ෂ   විපක්ෂ  කි ලා ශේදශ න් ශතොරව ඒ සඳහා  අප අතර 

එකඟතාවක් තිපශබන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව ශවනසා කරලා ශහට 

ශවනත් ආණ්ඩුවක් ශගනාවා කි ලා ලංකා ානිජ ශතල් ීමතිපගත 

සංසාථාව ්රාතිපහාර්  කින් ලාභ ලබන්ශන් නැහැ ශන්. ඒ වාශ ම  

ලංකා විු ලිබල මණ්ඩල  ලාභ ලබන්ශන්ත් නැහැ ශන්; අශනක් 

ආ තන ලාභ ලබන්ශන්ත් නැහැ ශන්. කවුරු ආණ්ඩුව ගත්තත් 

ශකොශහොමද ශම් ්ර ාන ට ේත්තර ක් ශදන්ශන්? ඒ නිසා තමයි 

අපි කි න්ශන්  ශම් ආර්ිකක අර්ුදදශ න් ශගොඩ එන්න අප අතර 

සර්ව පාක්ෂික එකඟතාවක් ඇතිප ශවන්න ඕනෑ කි ලා. එවැනි 

එකඟතාවක් නැතිප වුශේොත්  ඒ වාශ ම ඒ ගැන පටු ශ්ධ පාලන 

පක්ෂ  පාට හා නයා  පත්රවලින් හිතුශවොත් ශම් රටට ද ම ක්වත් 

ශමතැනින් දසාසරහට  න්න බැහැ. ඕනෑම ශකශනකුට ආණ්ඩු 

මාරු කරන්න පුළුවන්. ශමොකද  ජනතාව තුළ තිපශබන ශේදනාවට  

හිශත් අමාරුවට ඒ අ  කාට හරි ශකශනකුට ඡන්ද  ශදන්න 

පුළුවන්. ගරු කථානා කතුමනි  නමුත් ඒ ්ර ාන  විසඳාගන්න බැරි 

වන නිසා අපි ශම් ආර්ිකකශත ගැටලුව පිළිබඳව  ජාතිපක 

ශ්ධ පාලන අර්ුදද  පිළිබඳව  රශේ ේ  වාරික සහ ශපොලි  ශගවා 

ගන්න බැරි වන තත්ත්ව  පිළිබඳව  ශගවුම් ශ ේෂ   විශ්ධ  විනිම  

අර්ුදද  පිළිබඳව  රට සල්ලි ්රමාේවත් පරිදි නැතිපකම තුළ ඇතිප 

ශවලා තිපශබන ජනතා පීඩන  පිළිබඳව සහනදා උ විසඳුමක් ලබා 

ශදන්න ඕනෑ. එශසේ කිරීමට නම් ඔබතුමාත් මැදිහත් ශවලා ශම් ගරු 

සභාව තුළ ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශවන් පැවැශරන වගීමම දෂාට 

කරලා මුදල් අමාතයතුමාට ශම් සඳහා අව ය  ක්තිප  ලබා දීම 

සඳහා වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා සි ලුශදනා එකතු 

ශේවා කි න ්රාර්ථනශ න් මශ  වචන කිහිප  ශමයින් හමාර 

කරනවා. 

 
[අ.භා. 12.35  

 

ෆී් ඩ් මාර්ෂ්  ගුණ ස ත් ව ොන්වසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்மசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු කථානා කතුමනි  මට ශම් අවසාථාව ලබා ු න්නාට 

ඔබතුමාට සාතුතිපයි.  

ගේන් හිලේ ගැන අහශගන දඳලා අප ශවශහස  ශවලා දන්න 

ශවලාශේ  ගරු මුදල් ඇමතිපතුමාත් ශවශහස ශවලා දන්න  ශම් 

ශවලාශේ රශේ වර්තමාන තත්ත්ව  පැත්තට මම මශ  අවධාන  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශ ොමු කරනවා. ඒ විෂ  ගැන තමයි මම ශම් කාලශත වැඩිශ න් 

කථා කරන්න කැමැතිප. 

වර්තමාන තත්ත්ව  ගැන කථා කරන ශකොට කිව යුතුයි  අශේ 

දිසාත්රික්කවල  අශේ ආසනවල අපට ඡන්ද  ු න් අශේ ඡන්ද 

දා ක න්ශගන් බහුතර ක් ු ේපත් කේටි  බව. 

ගරු ඇමතිපතුමනි  මශ  ආසනශත සි  ට 50ක් විතර දන්ශන් 

අනවසර පදිංචිකරුවන්. ශම් වර්තමාන අර්ුදද  නිසා ඒ කේටි ට 

ජීවත් වීමට බැරි ශවලා තිපශබනවා. ශම් අර්ුදද  නිසා බඩු මිල දහළ 

ගිහිල්ලා තිපශබනවා. ශම්වාට ශනොශ ක් ශනොශ ක් ශහේතු සාධක  

තර්ක විතර්ක දදිරිපත් කරමින් අප ශම් සභාව තුළ නිදහසට 

කාරේා කිේවත්  ශම් රශේ ජනතාවට ජීවිත පවත්වාශගන  න්න 

බැරි ්ර ාන ක් තිපශබනවා; කන්න ශබොන්න බැරි ්ර ාන ක් 

තිපශබනවා; විු ලි  ලිලත්  ජල ලිලත් ශගවා ගන්න බැරි ්ර ාන ක් 

තිපශබනවා; ශපට්රල් ටිකක්  ඩීසල් ටිකක් ත්රීවීලර් එකට ගහගන්න 

බැරි ්ර ාන ක් තිපශබනවා. ශම  දතා ේග්ර තත්ත්ව ක්. ඒ හින්දා 

අපට අනිවාර් ශ න් පටි තද කරගන්න ශවනවා කි ලා අපි 

දන්නවා. අපි IMF  නවා. නමුත් ශම් ජනතාව ජීවත් කරවන්න  ඒ 
අ ශ  ජීවිත සම්බන්ධශ න් අපට  ම්  ම් රණන්ු  රණරේ ගන්න 

ශවනවා.  

පසුගි  දවසාවල අපි මාධය හරහා දැක්කා  ශම් අර්ුදද  

අතශර්ත් තමුන්නාන්ශසේලාශ  ආණ්ඩුව දන්දි ාශවන් ලැුදු  

ශඩොලර් ලිලි නශ න්  ශඩොලර් ශකෝටි 75ක  කඩ ශ න්න 

හදනවා කි ලා. පසුව ඒක ශවනසා ශවලා තිපශබනවා. දැන් ඒක 

ශඩොලර් ශකෝටි 25කට විතර අඩු ශවලා තිපශබනවා කි ලා තමයි 

ආරංචි.  
 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

Industrial raw materials, ඒ කි න්ශන් කර්මාන්ත සඳහා 

අව ය අමු ද්රවය.  කඩ ශගනැල්ලා තිපශබන්ශන් ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලි න 40ක විතරයි.  
 

ෆී් ඩ් මාර්ෂ්  ගුණ ස ත් ව ොන්වසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்மசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
සාතුතිපයි  ගරු මුදල් ඇමතිපතුමනි.  

ශම් අවසාථාශේදී හැම ශද ම අමතක කරලා  නතර කරලා 

ශහෝ ජනතාව ජීවත් කරවීමට අව ය ශ්ධවල් කරන්න ඕනෑ 

කි ලායි මා හිතන්ශන්. ඒ ආකාර ට මිනිසුන්ට ශම් රශේ ජීවත් 

ශවන්න පුළුවන් පරිසර ක් හදා ගැීමම අතයව යයි. පසුගි  

දවසාවල ගෑසා ශකොම්පැනිශත සභාපතිප ජනතාවට කි නවා අපි 

දැක්කා  "දර ලිේ පාවිච්චි කරන්න ලෑසාතිප ශවන්න" කි ලා. ශම්ක 

පුු ම රටක්! එශහම නම් අපි ගෑසා ශකොම්පැනිශත සභාපතිපශ  

තනතුර ශවනසා කරන්න ඕනෑ. දර ලිේ පාවිච්චි කිරීශම් සමාගමක් 

හදලා ඔහු ඒශක් සභාපතිප කරන්න ඕනෑ. ශමොකද  ඔහු 

ශගශනන්ශන් දර විකුේන්න පුළුවන් විධිශත තර්ක විතර්ක.  

ශම් රශේ වර්තමානශත වි ාල අරගළ ක් තිපශබනවා. ඒක 

දිනපතා වර්ධන  ශවනවා. වි ාල වැඩ වර්ජනවලට  නවා. දැන් 

හතර දි  භාගශතම දිසාත්රික්ක මේටමින්  ගම් මේටමින් "ශගෝ 

ගම්මාන" පැතිපර  නවා  අර ා ශගෝ ගම  ශම ා ශගෝ ගම ආදි 

ව ශ න්. වර්ජන  වර්ධන  ශවනවා. නමුත්  පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුශළේ ශකශරන හුඟක් කථා බහවලින් මට ශපශනන්ශන් ශම් 

වර්ජන  අවතක්ශසේරු කරලා කථා කරන බවකුයි. 'ඒක නැතිප 

ශවලා  යි. ඒක නිකම් දි  ශවලා  යි.' වාශ  මානසිකත්ව ක 

දඳශගනයි කථා කරන්ශන්. නමුත්  මට වි ාවාසයි ශම් වර්ජන  

එන්න එන්න වර්ධන  ශවන බව. ශම් අරගළ  කරමින් ඒ 

ශගොල්ලන් දල්ලන්ශන්  ශම් රශේ සිටින ශහොරා කන 

ශ්ධ පාලනඥයෙ න් දසාශසල්ලාම ශගදර අරින්න කි ලායි. "ශගෝධා 

ශගෝ"  "මයිනා ශගෝ" කි ලා විතරක් අප සැනශසන්න හැු වාට 

අරගළ  කරන අ  දල්ලා සිටින්ශන් ශහොරා කන 

ශ්ධ පාලනඥයෙ න් ශගදර  වන්න කි ලායි. එතශකොට අපි 

අවිවාදශ න්ම දන්නවා  ඒ ශගොල්ලන් ඒ කථා කරන්ශන් ශම් 

සභාශේ දන්න බහුතර ක් ගැනයි කි ලා. ඒ ශ්ධ පාලනඥයෙ න් 

ශගදර  වන්න කි ලා තමයි කි න්ශන්. ඊළඟට ඒ ශගොල්ශලෝ 

කි නවා  ඒ කි න ශ්ධ ශකශරන්න නම් ඊළඟ bottom line එක 
විධි ට ශ්ධ පාලන සංසාකෘතිප  ශවනසා ශවන්න ඕනෑ කි ලා. ශම් 

ශ්ධ පාලන සංසාකෘතිප  ශවනසා කරන්ශන් නැතිපව ආණ්ඩුක්රම 

වයවසාථාව ශවනසා කරලා  අන්තර් කාලීන ආණ්ඩු ආදි ව ශ න් 

එක එක විධිශත  ශනොශ ක් ශනොශ ක් ශ්ධවල් ශගනැල්ලා 

ශම්ශකන් ශගොඩ එන්න හැු වාට හරි  න්ශන් නැහැ. 

අනිවාර් ශ න් අරගළ  වර්ධන  ශවනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ශමශහ වන වයවසාථාවක් තිපශබනවා. ඒක එහාට ශමහාට කළාට  

තනතුරු අයින් කළාට හරි තැනකට  නවා කි ා මට නම් 

වි ාවාස ක් නැහැ. මා දකින ශ්ධ පාලන  අනුව නම් මා 

හිතන්ශන් ඒවා කරලා අපට ශගොඩ ශවන්න බැහැ කි ලා. ඒ 

ශකොශහොම වුේත්  "අරගළ  වර්ධන  ශේවා! අරගළ  

ජ ග්රහේ  කරන්න ඕනෑ. ජ  ශේවා!" කි න ්රාර්ථනාශේ අපි 

දන්නවා.  

ශම් දවසාවලත් පාර්ලිශම්න්තුශේ දතා තදින්ම කථා බහට ලක් 

වන මාතෘකාවක් තිපශබනවා. ඒ ගැන හැම දාම වාශ  

පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා බහ කළා. පසුගි  අවුරුු  20  25ක කාල  

තුළත් කථා කළා. ඒ තමයි  ජනාධිපතිප ධුර  අශහෝසි කරන්න 

කි න එක. දැන් නැවතත් ඒක කැරකිලා ඇවිල්ලා තිපශබනවා. ඒක 

සුළි කුේාටුව වාශ  වශේ ගිහිල්ලා ආපහු එනවා. ජනාධිපතිප ධුර  

අශහෝසි කරන එශක් ශහොඳ සලකුු  තිපශබනවා. ඒ තුළ  ම්  ම් 

ශහොඳ ශ්ධවල් අපි දකිනවා. නමුත්  එ  රශේ ආරක්ෂාව 

අවතක්ශසේරු වන විධි ට  අඩාළ වන විධි ට ශනොකළ යුතුයි. 

ජනාධිපතිප ධුර  අශහෝසි කළාම අගමැතිපට සහ පාර්ලිශම්න්තුවට 

බල  එන බව අපි දන්නවා. ශමොනවා කිේවත්  අගමැතිපවර ා 

කි න්ශන් ජනාධිපතිපවර ා තරම් බලවත් පු්ධගලශ ක් ශනොශවයි. 

අගමැතිපවර ා කි න්ශන්  තමාශ  පුටුව රැකගන්න  තමාශ  

පක්ෂ  ජ ග්රහේ  කර තබා ගන්න  මන්ත්රීවරුන් 113 හදා ගන්න 

මන්ත්රීවරුන් කරන බලපෑම්වලට අනිවාර් ශ න්  ටත් වන 

ශකශනක්. ඒ ශවනස සිු  වුේාට පසාශසේ ජාතිපක ආරක්ෂාව 

ශවනුශවන් ජනාධිපතිප කරපු කාර්  භාර ම ඔහුට කරන්න පුළුවන් 

ද කි න එක ්ර ාන ක්. ජනාධිපතිපවරශ කු නැතිප හුඟක් රටවල 

 ක්තිපමත් ආණ්ඩුවක් තිපශබන්න ඕනෑ හින්දා මනාප ක්රම  

ශනොශවයි තිපශබන්ශන්. 

නමුත්  ශම් රශේ මනාප ක්රම  තිපශබන්න ඕනෑ කි ා මම 

වි ාවාස කරනවා. සුළු ජාරණන්ශ  නිශ ෝජිත න්ට 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න; සුළුතර පක්ෂවල නිශ ෝජිත න්ට 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න මනාප ක්රම  තිපශබන එක ශහොඳයි. ඒ 

නිසා මනාප ක්රම ත් රැකශගන  අගමැතිප ධුර ත් ශමතැනට 

ශගනැල්ලා ජනතාවශ  සහ රශේ ආරක්ෂාව -ජාතිපක ආරක්ෂාව- 

රැක ගන්ශන් ශකොශහොමද කි න එක ගැන අපට අනිවාර් ශ න්ම 

වි ාල ව ශ න් කල්පනා කරන්න ශවනවා. දැන් පළාත් 

සභාවලට බල  ශබදිලා තිපශබනවා. ශම් ශවලාශේ ඒවා පාලන  

ශවන්ශන් ජනාධිපතිප අතිපන්. ඒ බල  අගමැතිපට ආවාම  

අගමැතිපවර ාට පළාත් සභාවල සිටින ේදවි ට ශවනත් 

නිශ ෝජිත න් හරහා වක්රාකාරශ න් බලපෑම් කරන්න පුළුවන් 

තත්ත්ව ක් ශගොඩනැඟුශේොත්  නැවතත් ජාතිපක ආරක්ෂාවට 

621 622 

[ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා මහතා  



2022 මැයි 04 

බලපෑමක් එල්ල ශවන්න පුළුවන්. ජාතිපක ආරක්ෂාව කි න්ශන් 

ශසල්ලම් කරන්න පුළුවන් ශද ක් ශනොශවයි  සි  ට 1 000ක් 

 ක්තිපමත්ව තිපශබන්න ඕනෑ ශද ක්.  පසුගි  කාලශත ජාතිපක 

ආරක්ෂාව ු ර්වල වුු  ශවලාශේ ශම් රශේ සිු  වුු  විනා    

විපත්තිප  අපි දැක්කා. ඒවා නැවතත් සිු  ශවන්න දඩ තිප න්න 

බැහැ.  

පසුගි  දිනක ශපොල්දූව හන්දිශත  ශගොවි අරගළ ක් තිපුදේා.  
ඔවුන් මට ආරාධනා කරලා  මම එතැනට ගිහිල්ලා පැ  භාග ක් 
පමේ ගත කළා. ඒ ශවලාශේ එම ශගොවි මහත්වරුන්ශ  "ජාතිපක 
ශගොවිජන එකමුතුව" මන්න් "ආර්ිකක හා ශ්ධ පාලන 
අරාජිකත්වශ න් මිදී ජන දිවි  නංවාලන ශතවැදෑරුම් ශගොවිජන 
ශ ෝජනාවලි " කි න වාර්තාව මට දදිරිපත් කරලා  එ  
පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාගත කරන්න කි ලා  දල්ලීමක් කළා. ගරු 
කථානා කතුමනි  එම වාර්තාව ශම් අවසාථාශේ දී මම 

ශගෞරවශ න් ස ාගත* කරනවා. ඒක මට ලැුදු  ශගෞරව ක් 
හැටි ටයි මම සලකන්ශන්.  

අද අන්තර්වාර පාලන ක් ගැන කථා කරනවා.  අන්තර්වාර 

පාලන  කි ලා ජනාධිපතිප දවත් ශවලා  අගමැතිප දවත් ශවලා   ඒ 

ශදශදනා ශවනුවට ශවනත් ශද ශදශනක් පත් කරන්න ඕනෑත් ඒ 

පැත්ශතන්මයි. දැන් තිපශබන විධි ට අපි ඒ අන්තර්වාර පාලන ට 

එකඟ නැහැ. ඔ  පැත්ශත් හිටපු මන්ත්රීවරු  ඇමතිපවරු එක්ක එකට 

වැඩ කරන්න අපි කැමැතිප නැහැ. එතශකොට අපට අශේ ්රතිපපත්තිප 

පවත්වාශගන  න්න බැරි ශවනවා.  අන්තර්වාර පාලන  සඳහා ඒ 

පැත්ශතන්ම ඇමතිපවරුන් පත්ශවනවා නම්    මම එදා කිේවා වාශ  

එ   "අලුත් ශබෝතල ක පරේ වයින්" වාශගයි. ේදාහරේ ක් 

හැටි ට අපි  හිතමු  ජනාධිපතිප  අගමැතිප ශදශදනා දවත් ශවලා  

ශජොන්සාටන් ්රනාන්ු  හිටපු ඇමතිපතුමා ජනාධිපතිප ශවනවා   

මහින්දානන්ද අලුත්ගමශ  හිටපු ඇමතිපතුමා අගමැතිප ශවනවා 

කි ලා. එතශකොට ශම් අරගළ  නවතිපයිද? අරගළ  ශකළවර 

ශවයිද? ජනතාව කිරිබත් කාලා  රතිපඤාඤා පත්තු කරලා  

ජ ග්රහේ ක් හැටි ට එ  සමරයිද කි ලා අපට ්ර ාන ක්  

තිපශබනවා.  

අවසාන ව ශ න් මම ශම් කාරේ ත්  කි න්න ඕනෑ. රේ 
විරුශවෝ ශම් කාලශත දතාම ු ෂාකර  පීඩාකාරී ශලස තම රැකි ාව 
කරනවා; වග ීමම් දරනවා. දතාම ු ෂාකර විධි ට තමයි ඒ 
ශගොල්ලන්ශ  රාජකාරි  දෂාට කරන්ශන්. හරි ට  ගිශර්ට අහු වුු  
පුවක් ශගඩි වාශගයි. ඒ වුේත් රේ විරුවන්ශගන් අපි දල්ලීමක් 
කරනවා. ශම් අරගළ කරන්ශන්  ශම් විශරෝධතා දක්වන්ශන්  ශම් 
වර්ජන කරන්ශන් ඔ  ශගොල්ලන්ශ ම නෑදෑ ශ ෝ; ඔ  
ශගොල්ලන්ශ ම ශදමේපිශ ෝ; ඔ  ශගොල්ලන්ට බත සප න 
ශගොවිශ ෝ; ඔ  ශගොල්ලන්ශ  සශහෝදර සශහෝදරිශ ෝ. ඒ නිසා 
ඔ  ශගොල්ශලෝ අනිවාර් ශ න්ම රැකි ාව නැතිප ශවයි කි ලා භ ට 
ශහෝ රැකි ාව ශේරාගන්න ඕනෑ නිසා ශහෝ කිසිම ශවලාවක ශම් 
අරගළ කරන අ ට හිරිහැර කරන්න එපා. ශමොකද  ශම් අරගළ  
ජ ග්රහේ  කරනවා. ලක්ෂ ගේනකශ  රැකි ා අහිමි කරන්නට 
බැහැ. රේවි රුශවෝ සි ලුශදනාශ ම රැකි ා අහිමි කරන්නත් 
බැහැ. ශපොලීසිශත 60 000කශ  රැකි ා අහිමි කරන්නත් බැහැ. 
එශහම අහිමි කශළොත්  ශම් අරගළ  ජ ග්රහේ  කළාම නැවතත් 
මාස තුන  හතරක් ඇතුළත ඒ රැකි ා අනිවාර් ශ න්ම 
ලැශබනවාමයි. ඒක නිසා ඒවා ගැන හිතන්ශන් නැතිපව ශම් 
අරගළකරුවන්ට සාධාරේ ක් දෂාට වන විධි ට රැකි ාව 
කරන්න; රාජකාරි  කරන්න; යුතුකම දෂාට කරන්න කි ලා මම 
ශගෞරවශ න් දල්ලා සිටිනවා.  

ශබොශහොම සාතුතිපයි.   

ගුණ රවශයීයෝක් රවේිනාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානා කතුමනි  -  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි න්න  ගරු අශ ෝක් අශේසිංහ මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ රවශයීයෝක් රවේිනාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානා කතුමනි  මුදල් ඇමතිපතුමා ශම් අවසාථාශේ ගරු 

සභාශේ සිටිනවා. ඔබතුමාශ  අවසර  ඇතිපව  එතුමා කි පු කරුු  

ීමප ක් පිළිබඳව ශපොඩි පැහැදිලි කර ගැීමමක් කරගන්න 

පුළුවන්ද? 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  කි න්න. 
 

ගුණ රවශයීයෝක් රවේිනාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානා කතුමනි  මුදල් ඇමතිපතුමා කිේවා  චීන ේ  

්රතිපවයුහගත කිරීම ගැන කථා කර්ධදී ඔවුන් ්රකා  කළා කි ලා  

"ශම්ක ්රතිපවයුහගත කරන්න බැහැ  ේ  ශගවන්න ේ ක් 

ශදනවා" කි ලා. එතුමා එක්ක ඊශත-ශපශර්දා පැ  ගේනක් 

සාකච්ඡා කළා කිේවා. එතැනදී ශමොකක්ද වුශණ්? ඒ  එක 

්ර ාන ක්. අශනක් කාරේ   බන්ු ල ගුේවර්ධන මැතිපතුමා කිේවා  

රාජය ආ තනවලට ේ  ශදන සීමාව සි  ට 10 සිට සි  ට 15 

දක්වා වැඩි කළා  කි ලා. සි  ට 15 කශළේ ඔබතුමන්ලාශ  

ආණ්ඩුශවන්  දැනට අවුරු්ධදකට ශපර. ඒ පිළිබඳව එතුමා  ම් 

වැරදි ්රකා  ක් තමයි ශම් රටට කශළේ. ඒ වාශ ම එතුමා කිේවා  

දැනට විශ්ධ  ේ  ලිලි න 51ක් තිපශබනවා කි ලා. ලිලි න 51ක් 

කිේවාම  පසුගි  කාලශත ශඩොලරශත අග  රුපි ල් 17 ට වාශ  

ශන්  තිපුදශණ්. සාමානයශ න් ශඩොලරශත අග  රුපි ල් 200යි 

කි ලා ගත්ශතොත්  ඒක 51න් ගුේ කළාම සමසාත ේ  ්රමාේ  

රුපි ල් ශකෝටි දස ලක්ෂ ක් පමේ ශවනවා. දැන් ශඩොලරශත 

අග  රුපි ල් 370ක් ශවලා තිපශබනවා. ඒ අනුව ගත්තාම ඒ 

්රමාේ  රුපි ල් ශකෝටි 1  ලක්ෂ ක් පමේ ශවනවා. එතශකොට 

සමසාත ේ  රුපි ල්වලින් ගත්ශතොත්  ලිලි න 1  000ක් -ට්රිලි න 

1 ක්- පමේ ශවනවා. ගරු කථානා කතුමනි  ඊශත -ශපශර්දා 

මුදල් අමාතයාං   මහ බැංකු වාර්තාව දදිරිපත් කළා. ඒක තවම 

පාර්ලිශම්න්තුවට ු න්ශන් නැහැ.  ඒ වාර්තාව - 

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කා  මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කථානා කතුමනි   හදිසි කාරේ ක් කි න්න මට විනාඩි 

ීමප ක් ශදනවාද? 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ද  කාරේ ? 

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කා  මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශම්ක ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ගැටලුවක්  ගරු කථානා කතුමනි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 ගරු කථානා කතුමනි  ශම් ශවලාශේ පාර්ලිශම්න්තුව 

දසාසරහා වැටවල් ගහලා ආරක්ෂාව තර කර තිපශබනවා. සාමකාමී 

විශරෝධතාවක හිටපු ුදවශනක එසා. ශපශර්රා  ශමලනි  විභීදක 

ශපෝ්ධු වශ   නිරා ාන් ඇතුළු පිරිසක් දැන් ශපොලීසි  බශලන් 

පැහැර ශගන  නවා. ශම් ගැටුමකටයි  න්න හදන්ශන්. ශමශහම 

කරන්න ශදන්න එපා. ශම් ළමයින්ව ගැටුම් ඇතිප කරන තත්ත්ව ට 

පත් කරන්න එපා. ශම් කරන වැශඩ් වැරදියි.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි -  

 

ගුණ රවශයීයෝක් රවේිනාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු කථානා කතුමනි   මට ශම් කාරේා ටික කි ලා අවසන් 

කරන්න දඩ ශදන්න.  

නිදහසින් පසුව අශේ රශේ මහ බැංකුව 1950 දී  ආරම්භ 

කරලා   මහින්ද රාජපපක්ෂ මැතිපතුමා බල ට එනතුරු තිපුදු  

සමසාත විශ්ධ  ේ  ්රමාේ  ශඩොලර් ලිලි න 11යි. හැබැයි  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා අපට 2015දී රට භාර ශදනශකොට 

විශ්ධ  ේ  ්රමාේ  ශඩොලර් ලිලි න 42යි.  ඒශකන් ශඩොලර් 

ලිලි න 11ක් අඩු වුේාම දතිපරි ්රමාේ  ශඩොලර් ලිලි න 31යි. 

එතශකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා ඒ කාල  තුළ ශඩොලර් 

ලිලි න 31ක්  ේ  අරශගන තිපශබනවා. ඊට පසාශසේ  හ පාලන 

රජ  පැවතිප  2015- 2019  කාල  ගත්තාම  මුළු ේ  ්රමාේ  

ශඩොලර්  ලිලි න 54යි. ඒ ශඩොලර් ලිලි න 54න් ශඩොලර් ලිලි න 

42ක් අඩු වුේාම දතිපරි ්රමාේ  ශඩොලර් ලිලි න 12යි. එතශකොට 

අශේ රට නිදහස ලබලා මහ බැංකුව ආරම්භ කළාට පසාශසේ ඒ 

පැවතිප සමසාත ආණ්ඩු  විසින් අරශගන තිපශබන ේ  ්රමාේ  

ශඩොලර් ලිලි න 11යි  ශඩොලර් ලිලි න 12යි. ඔක්ශකෝම ශඩොලර් 

ලිලි න 23යි. හැබැයි  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා සහ රාජපක්ෂ 

පාලන   තිපුදු   අවුරුු  11ක කාල   තුළ අරශගන තිපශබන ේ  

්රමාේ  ශඩොලර් ලිලි න 31යි. ශම් කාලශත ගත්ත swap එකත් 

එක්ක සාමානයශ න් ශඩොලර් ලිලි න 35ක් විතර අරශගන 

තිපශබනවා. එතශකොට විශ්ධ  ේ  වැඩිශ න් අරශගන තිපශබන්ශන් 

රාජපක්ෂ පාලන කාල  තුළදීයි. ගරු ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමාශ  

කථාශේදි කරුු  පැහැදිලි  කර්ධදි  ම්  ම් ශ්ධවල් අතපසු ශවලා 

තිපුදේා. ඒ නිසා ඔබතුමා  දැන් ශහෝ පසුව පැහැදිලි කිරීමක් 

කරනවා නම් ශහොඳයි   චීනශත ්ර ාන  හා සි  ට 15 ඇපකර 

වැඩිවීම පිළිබඳව.   

 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානා කතුමනි  මම ඒ පැහැදිලි කිරීම කරන්නම්. මට 

කිසි ශද ක් අතපසු ශවලා නැහැ. මම ඒ සි ලු ශල්ාන දදිරිපත් 

කරලා තිපශබනවා.  වසරින් වසරට ගත්ත ේ  ්රමාේ  ඒ 

ශල්ානවල සඳහන් කරලා තිපශබනවා. ඒ අනුව දතාම පැහැදිලියි  

2015 සිට 2019 දක්වා ූ කාල  තුළ ඔබතුමන්ලා ලිලි න 15ක් 

ේ ට අරශගන තිපශබන බව.  

 
ගුණ රවශයීයෝක් රවේිනාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ලිලි න ීම ක්ද? 

ගුණ ක් .යූ.ක් . රලි සේිප මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ලිලි න 15ක්.  ඔබතුමන්ලා  ලිලි න 12.5ක් ISBs අර ශගන 
තිපශබනවා. Term loans ලිලි න ශදකහමාරක් අරශගන 

තිපශබනවා. එතශකොට ඔක්ශකෝම ලිලි න 15ක් අරශගන 

තිපශබනවා. පසුගි  2020 හා 2021 අවුරුු වල  - [බාධා කිරීමක්    
බලන්නශකෝ. මම දදිරිපත් කළා. ISBs, ඒ කි න්ශන් සාවවරී 

බැඳුම්කර  ලිලි න ශදොළහමාරක්. ඒ හැරුේාම  ශකටි කාලීන 

ේ  මුදල් - short-term loans - අරශගන තිපශබනවා. ඒ ශදකම 
එකතු වුේාම ලිලි න 14. ක්. ඒ  පළමුවැන්න.  

ශදවැනි කාරේ    2020-2021 අවුරුු වල දී කිසිම මුදලක් 
ේ ට අරශගන නැහැ.  ලිලි න  ක් ශගවලා තිපශබනවා. ඒ නිසා 
තමයි මම ශම් විධි ට කි න්ශන්. මම අද ේශ්ධ දඳලා කිේශේත් 
ඒකයි. ේ  ගත්ශත් කවුද  ේ  ශගේශේ කවුද කි න එක 
ශනොශවයි ්ර ාන . අවසාන ව ශ න් ේ  ශගවන්න ශවන්ශන් 
පවතිපන රජ ටයි. ශම් රශේ මිනිසාසුයි ඒ ේ  ශගවන්න ඕනෑ. අපි 
ඒකට ක්රමශේද ක් හදා ගනිමු කි න එක තමයි මම කි න්ශන්. ඒ 
නිසා  ේ  ්රතිපවයුහගත කිරීම තමයි දතාම වැදගත්. ේ  

්රතිපවයුහගත කිරීම වැදගත්  IMF එකට  න්න. IMF එකට ගි ාට 
පසාශසේ තමයි අපට නැවත වතාවක් market එකට  න්න 
ශවන්ශන්. ගරු විපක්ෂ නා කතුමා කි පු  කාරේ ට මම එකඟ 
ශවනවා. ේ  ගත්තා  කි න එක  ්ර ාන ක් ශනොශවයි. රටක් 
දියුු  ශවනශකොට  වයාපාර ක් දියුු  ශවනශකොට ේ  ගන්නවා 
වාශ ම  ඒ ේ  නිසි පරිදි ආශ ෝජන  කරන්නත් ඕනෑ;  
කළමනාකරේ  කර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම ඒවා නැවත ශගවීම 
සඳහා ක්රමශේද ක් තිපශබන්නත් ඕනෑ.  

ගරු අශ ෝක් අශේසිංහ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා චීන  ගැනත් 
කිේවා. චීන  මට කවදාවත් කිේශේ නැහැ  ඒ ශගොල්ලන් 
කවදාවත් ශම් ේ  ්රතිපවයුහගතකරේ  කරන්ශන් නැහැ  ආපසු 
ශගවන්න මුදලක් ශදන්නම් කි ලා. නමුත්  ශපොු ශේ එවැනි 
ශද ක් තිපශබනවා කි ලා වි ාවාස ක් තිපශබනවා. ඒ හැරුේාම 
චීන තානාපතිපතුමා කි ලා තිපුදේා  IMF එකට  ාම පිළිබඳ එතුමා 
ු කට පත් ශවනවා  that he is saddened කි ලා. නමුත්  ශපශර්දා 
මම එතුමාත් එක්ක පැ ක්  එකහමාරක් කථා කළා. එශහම වාර්තා 
ශවලා තිපුදේාට  එතුමා මට එශහම කිේශේ නැහැ. නමුත්  අපි 
IMF එකට  ාම සම්බන්ධශ න් සම්පූර්ේ සහශ ෝග  ලබා 
ශදන්න එතුමා එකඟ වුේා.  ඔවුන් IMF එශක් ්රධාන 
ශකොටසාකාරශ ක් හැටි ට  අපට ඒ ක්රි ාවලි  දක්මනින් අවසන් 
කර ගැීමම සඳහා අව ය සහශ ෝග  දක්මනින් ම ලබා ශදනවා 
කි ලා කිේවා  ගරු මන්ත්රීතුමනි.  ඒක දතාම ශහොඳ ශද ක්. 
ශමොකද  දැන් අපි වහාම කළ යුත්ශත් ේ  ්රතිපවයූහගත කිරීම.  
එශහම නැතිපව අපට IMF එශකන් ආධාර ලැශබන්ශන් නැහැ. එම 
නිසා මම නැවත වතාවක් කි න්ශන් ශම්කයි. ශම්කට වැඩිශ න් 
වග කින්න ඕනෑ කවුද  අඩුශවන් වග කි න්න ඕනෑ කවුද කි ලා 
අපට  අවුරුු  ගේනක් තර්ක කරන්න පුළුවන්. නමුත්  සරත් 
ශෆොන්ශසේකා මැතිපතුමා කිේවා වාශ   ඒ කිසි ශද කින් රශේ 
මිනිසුන්ශ  ්ර ානවලට ේත්තර ලැශබන්ශන් නැහැ. මට භ  
තිපශබන්ශන්  කවදා හරි ශම් සාමකාමී ේ්ධශඝෝෂේ සාමකාමී බවින් 

එහාට  යි ද කි න එක ගැනයි.  දැනට "Gota, go home!" 
කි නවා  අගමැතිපතුමා සහ අපි ආණ්ඩුශේ සිටින නිසා. නමුත්  මම 
නැවතත් එකඟ ශවනවා සරත්  ශෆොන්ශසේකා මැතිපතුමා කි පු 
කාරේ ට. එතුමා කිේවා වාශ   ශම් අරගළ  පවත්වන්ශන් 
සම්පූර්ේ ක්රම ට විරු්ධධවයි; අවුරුු  70ක පාලන ට විරු්ධධවයි; 
පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින සමසාත 225ශදනාටම විරු්ධධවයි. ඒ නිසා 
අපි ශම් අවසාථාශේදී  ශමන්න ශම් ටික ශත්රුම් අරශගන ශම  
කළමනාකරේ  කර ගත යුතුයි කි න සාථාවරශත තමයි මම 
සිටින්ශන්.  මම ඒ සඳහා කැපශවලා සිටින බව කි න්න කැමතිපයි.   

ශබොශහොම සාතුතිපයි   ගරු කථානා කතුමනි.  
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ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළඟට  ගරු වසන්ත  ාපාබණ්ඩාර මැතිපතුමා. 
 

 

[අ.භා. 12.50  
 

ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩා  මහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 
ගරු කථානා කතුමනි, අද දවශසේ අපි සාකච්ඡා කරන්ශන් ගරු 

මුදල් ඇමතිපතුමා ජාතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ පවත්වපු 

සාකච්ඡා සම්බන්ධශ න් සහ  අද අශේ රට මුහුේ ශදන  ආර්ිකක 

අර්ුදද  පිළිබඳවයි. ශම් අවසාථාශේදී කාරේා ගේනාවක් 

තිපශබනවා, මට කි න්න.  

 ගරු කථානා කතුමනි  ඒ කාරේා ගේනාව අතර 

මූලිකවම කි න්න ඕනෑ ශද ක් තිපශබනවා. අපි අද ජාතයන්තර 

මූලය අරමුදල ගැන සහ ශවනත් ශ්ධ ගැන කථා කළත් එළිශත මහ 

ජනතාවශ  ්රධානම සටන් පාධ  පිළිබඳ  ඔවුන්ශ  ්රධානම 

දල්ලීම පිළිබඳ වහා අවධාන  ශ ොමු කළ යුතුයි කි ලායි මම 

්රකා  කරන්ශන්. ගරු ඇමතිපතුමා ශහොඳින්ම දන්නවා  ජාතයන්තර 

මූලය අරමුදල ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ දතාම සියුම්ව අධය න  කරලා 

වාර්තාවක් දදිරිපත් කර තිපශබන බව. ශම් 2021 Article IV 
Consultation නැමැතිප වාර්තාශේ සඳහන් කරලා තිපශබනවා  ශම් 
ශවනශකොට ්රධාන ව ශ න්ම රජශත ආදා ම  රජශත වි දම සහ 

අ  වැ  හිඟ  සම්බන්ධශ න් දතාම අමිහිරි තත්ත්ව ක් තිපශබන 

බව. ගරු කථානා කතුමනි  කාශ   කාශ  වරදින් වුේත් අද 

ශවනශකොට රජශත ආදා ම දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදන ට අනුපාතිපකව 

සි  ට  .9ට ආසන්න මේටමකට ඇවිත් තිපශබනවා. ඒ වාශ ම 

රාජය වි දම සාමානයශ න් දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදන ට අනුපාතිපකව 

සි  ට 20 අලිබවා ගිහින් තිපශබනවා. 2022 අවුරු්ධශ්ධ අ  වැ  

හිඟ  දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදන ට අනුපාතිපකව සි  ට 10කට වැඩි 

මේටමකට  න්න පුළුවන් කි ලා ජාතයන්තර මූලය අරමුදල 

්රකා  කර තිපශබනවා. 

ගරු කථානා කතුමනි  ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ්රකා  කරන 

ශතොරතුරුවලට අනුව   මීට මාස හ කට කලින් ලංකාශේ රත්රන් 

සංචිත  ශඩොලර් මිලි න  00කට ආසන්න ්රමාේ ක තිපුදේා. 

ශම් මාර්තු මාසශත නිල රත්රන් සංචිතවල ්රමාේ  ශඩොලර් මිලි න 

29.3ක් කි ලායි සඳහන් කරන්ශන්. ශම් හැම දර් ක කින්ම 

ශපන්වන්ශන් ලංකාශේ ආර්ිකක  අද තිපශබන්ශන් දතාම ගැඹුරු 

අගාධ ක බවයි. ශම්ක මරි ානා අගාධ ටත් වඩා  ටින්ද 

තිපශබන්ශන් කි ලා සමහර ශවලාවට අපට හිශතනවා.  

අද ශම් ආර්ිකක  ශම් වාශ  දැවැන්ත කඩා වැී මකට ලක් 

ශවලා තිපශබන්ශන් නිදහස ලබා ගත්ත දා දඳලා අවුරුු  74ක් 

මුළුල්ශල් කාශ  අතිපන් සිු  වුු  වරදකින්ද කි න එක තවු රටත් 

සාකච්ඡා කිරීම අර්ථ විරහිතයි. අද අපට  ම් ශකශනකුට ශචෝදනා 

කරන්න පුළුවන්  "පසුගි  කාලශත ඔබ විපක්ෂශත හිටිශත. 2015දී 

ඔබ ගත්ත ක්රි ාමාර්ග ක් නිසා තමයි ශම්ක සි්ධධ වුශණ්. එදා 

රාජය ශසේවක න්ශ  වැටුේ රුපි ල් 10 000කින් වැඩි කළා" 

කි ලා. රාජය ශසේවක න් ශවනුශවන් රුපි ල් ලක්ෂ කින් වැටුේ 

වැඩි කරන්න ඕනෑ නම්  ඒක කරන්න පුළුවන් නම් අපි අත් ශදකම 

ේසාසලා කි න්ශන්  "ඒක කරන්න" කි ලා. හැබැයි  රුපි ල් 

ලක්ෂ කින් ශනොශවයි   ම් ්රමාේ කින් වැටුේ වැඩි කරනවා 

නම්  රශේ නිෂාපාදන ට එකඟව  රශේ ලලදායිතාවට එකඟව  රශේ 

සශ්රීකත්ව ට එකඟවයි එ  කළ යුතු වන්ශන්. ගරු 

කථානා කතුමනි  අශේ පැත්ශතන් ඇන්ල්ල දිගු කරන්න පුළුවන්  

රුපි ල් 10 000කින් වැටුේ වැඩි කළ නිසා ලංකාශේ වැටුේ වි දම 

රුපි ල් ලිලි න 400 සිට 550 දක්වා වැඩි වුේා කි ලා. අපට 

එශහම ශචෝදනාවක් කරන්න පුළුවන්. ඔබ නිසා නිරර්ථකව ර ශේ 

රාජය වි දම වැඩි වුේා කි ලා කි න්න පුළුවන්. ඊළඟට  

විපක්ෂශ න්  අශේ පැත්තට ශචෝදනා කරන්න පුළුවන්  ඔබ 

ආණ්ඩුව භාර ගන්න ශවලාශේ VAT  එක සහ ශවනත් බු  

ආදා ම් පහළ දැමීම නිසා ශමොකක්ද වුශණ් කි ලා අසමින්. 

සි  ට 15ට තිපුදු  VAT  එක සි  ට   දක්වා අඩු කළා. 

සාමානයශ න් රුපි ල්  මිලි න 12ක වාර්ෂික ආදා ම මත VAT  
එක අ  කළා නම්  ඒක මිලි න 300 දක්වා දහළ දැම්මා නම් ශම් 

අර්ුදද  ඇතිප ශවනවාද? අන්න එතැන තමයි වැරු ශණ් කි ලා 

ශකශනකුට අශේ ආණ්ඩුවටත් ශචෝදනාවක් එල්ල කරන්න 

පුළුවන්. ඔබ නිසා ලංකාශේ VAT සහ ශවනත් බු  ආදා ම් 
රුපි ල් ලිලි න 6 1කින් අඩු වුේා කි ලා අශේ පැත්තට ශබෝශල් 

පාසා කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානා කතුමනි  1971දී කැරැල්ලක් ඇතිප වුේා. ඒශකදි 

දහසා ගේනක් මිනිසුන්ශ  ජීවිත වශ ම ශ්ධපළත් අපට අහිමි 

වුේා. ඒ වාශ ම 19  - 9 ආසන්න කාලශත ශමොන තරම් වැඩ 

වර්ජන සි්ධධ වුේාද? ඒ වාශ ම මිනිසා පැ  ශමොන තරම් 

්රමාේ ක් අපට අහිමි වුේාද? අදත් මහ පාශර් සි්ධධ ශවන වර්ජන 

නිසා  ශම් ශමොශහොශතත් ඇතිප වන කැරලි ශකෝලාහල නිසා මිනිසා 

පැ  ශකොයි තරම් නම් ්රමාේ ක් අහිමි ශවනවාද කි ලා ඔබ 

දන්නවා. වෘත්රණ  සමිතිප පසුපස  ශවනත් සංවිධාන පසුපස 

ශ්ධ පාලන  න්ත්රේ ක් ක්රි ාත්මක ශවනවා කි න එක අපි 

දන්නවා. ඒ නිසා පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්න පක්ෂ  විපක්ෂ 

හැශමෝටම අද ශම් ආර්ිකක  කඩා වැී ම පිළිබඳ  ශචෝදනාව 

එකවිට  එක ්රමාේ ට එල්ල වන බව මා කි න්න ඕනෑ  ගරු 

කථානා කතුමනි. ශම් ේදා ශවලා තිපශබන ආර්ිකක අගාධශ න් 

ශගොඩ එන්නයි අපි සාකච්ඡා කළ යුතු වන්ශන්.  

මුදල් අමාතයතුමා  ඒ වාශ ම මහ බැංකුශේ නව අධිපතිපතුමා 

දතාම ස්ධභාවශ න් ජාතයන්තර ත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා රටට 

හිතකර ආර්ිකක ක් ශකටි කාලීනව ශගොඩ නැඟීමට සහ දිගු 

කාලීනව පදනමක් සකසා කිරීම ශවනුශවන් ශවශහශසනවා. අපි 

වි ාවාස කරනවා  මෑත දතිපහාසශත අපට එකතු වීම සඳහා ලබා දී 

තිපශබන සාවර්ේම  අවසාථාව තමයි ශම්කයි කි ලා. ශම් ශවලාශේ 

කාටත් කැප කිරීම් කරන්න පුළුවන් නම් ශහොඳයි. ඒක  

ශගෝල්ශෆේසා එශක් දන්න අ ට කරන්න පුළුවන්; අන්තර් 

වි ාවවිදයාල ශිෂය බල මණ්ඩලශත අ ට කරන්න පුළුවන්; 

ශ්ධ පාලන පක්ෂවලට කරන්න පුළුවන්; වෘත්රණ  සමිතිපවලට 

කරන්න පුළුවන්; ආණ්ඩු පක්ෂශත අ ට කරන්න පුළුවන්; 

විපක්ෂ ට කරන්න පුළුවන්. අපි හැශමෝටම කැප කිරීම් 

කරන්නටයි ශම් කාල  ේදා ශවලා තිපශබන්ශන්  ගරු 

කථානා කතුමනි.   

ගරු කථානා කතුමනි  මා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂශත මන්ත්රීවරු 

10ශදශනක් පසුගි  19වැනි දා ජනාධිපතිපතුමාට ්රකා  ක් භාර 

ු න්නා  "එක්ව ශම්කට විසඳුම් ශහො මු" කි ලා. අපි ස්ධභාවශ න් 

හා පවිත්ර ශච්තනාශවන් ඒ අදහස ශගනාශේ  ගරු 

කථානා කතුමනි. පසුගි  මාසශත 5වැනි දා පාර්ලිශම්න්තු 

රැසාවීමට එන ශකොට අපි හිතුවා ශම් ගැන වහාම විශ ේෂ කාරක 

සභාවක් පත් කරයි; කථානා කතුමා වහාම දැවැන්ත මැදිහත් 

වීමක් කරයි; ආණ්ඩු පක්ෂ  මැදිහත් වීමක් කරයි; විපක්ෂ 

නා කතුමා මැදිහත් වීමක් කරයි කි ලා. සි ලුශදනා එක 

ශම්ස ක් වශේට ඇවිල්ලා ශම් ්ර ාන ට සාිකරසාර විසඳුමක් ලබා 

ගන්න සර්ව පාක්ෂික අන්තර්වාර පාලන කට  යි කි ලා අපි 

වි ාවාස කළා. නමුත්  අශ්රේල් 5වැනි දායින් පටන් ගත්ත 

පාර්ලිශම්න්තු සතිපශත දින හතර අශේ අතිපන් ගිලිහිලා ගි ා. ඊට 

පසාශසේ අපි නැවත  පසුගි  සතිප ට කලින් සතිපශත 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේත් ඒ විධි ටම සාකච්ඡා කරලා  විසඳුමකට 

627 628 



පාර්ලිශම්න්තුව 

එයි කි ලා බලාශපොශරොත්තුශවන්. අපි අදත් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා ේදෑසන දඳලා ඒ බල ් ාශපොශරොත්තුශවන් දන්නවා. 

එළිශත දන්න මහ ජනතාව දල්ලීමක් කරනවා  ගරු 

කථානා කතුමනි. ඒ වාශ ම ඔබතුමා දන්නවා  අද වන ශකොට 

මහානා ක සාවාමින් වහන්ශසේලා දල්ලීමක් කර තිපශබන බව. 

සංහිඳි ාව තුළින් ශකටි කාල කට අන්තර්වාර පාලන ක් ඇතිප 

කර රශේ ජනතාව දල්ලන ත්රිශපෝෂ පැකේ එශක් දඳලා කෑම -

ආහාර මල්ල- පිළිබඳව  ානිජ ශතල් -දන්ධන- පිළිබඳව  ශබශහත් 

ශපත්ත පිළිබඳව විසඳුමක් ලබා ශදන්න කි ලා. ඔවුන් දන්ශන් 

ඇවිශලන ු ක් ගින්දරක. ඒ ගින්දර නිවන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 
Committees will now take the Chair.  

 
රනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා ූලලාසනවයන් දවත් ූ වයන්, 

නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා [ගුණ රාංගජන්  ාමනාදන් මහතා] 
ූලලාසනාරූඪ ිසය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] took the Chair. 

 
ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩා  මහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අපි එක් කණ්ඩා මක් 

විධි ට එකතු ශවලා එළිශත දන්න ශගොවි ා  තරුේ ා  ඒ වාශ ම 

ශිෂය ා ඇතුළු මහ ජනතාවට ශපොු ශේ පිළිගන්න පුළුවන් විධි ට 

පවතිපන තත්ත්ව ට විසඳුම් ශගශනන්න සර්ව පාක්ෂික අන්තර්වාර 

පාලන කට  ා යුතුයි. අශේ මහානා ක සාවාමින්                  

වහන්ශසේලා දල්ලා සිටින්ශන්ත් අන්තර්වාර පාලන ක් ඇතිප 

කරන්න කි ලායි. ශබෞ්ධධශ ක් විධි ට මම දන්ශන් නැහැ ශම් 

රශේ ේන් වහන්ශසේලාට වැඩි  කවුද කථා කරලා                          

ඇහැට ඇනලා කි න්න ඕනෑ කි ලා. මහා නා ක සාවාමින් 

වහන්ශසේලා ඒ විධි ට දල්ලීමක් කරනශකොට අපට                         

අහක බලන්න පුළුවන් ද  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි?  

ඔබතුමා දන්නවා  සර්ව පාක්ෂික අන්තර්වාර පාලන කට එකඟ 

ශවන්න කි ලා අපි දල්ලීමක් කරන්ශන් ඇයි කි ලා. ශම් 

එකඟතාවත් එක්ක රශේ මහ ජනතාව සහ අපට හිතවත් 

ජාතයන්තර  අපට පිළිගැීමමක් ශදනවා. ඒ වාශ ම ජාතයන්තර 

සංවිධානවලට අපට ශඩොලර ක් ශහෝ ේ ක් ශහෝ ආධාර ක් ශහෝ 

ශදන්න  අප ගැන වි ාවාස ක් ඇතිප වනවා. ඔබතුමා දන්නවා  දින 

35ක් තිපසාශසේ  demurrage ශගව ශගවා තවම දන්ධන නැේ 

ීමප ක් වරාශත නැංගුරම් දාලා තිපශබන බව. ක්රමානුූලලව අඩු 

ශවමින් පැවතුේ දන්ධන පිළිබඳ ්ර ාන  ආශ ත් හිස ඔසවන්නයි 

 න්ශන්  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි. දිනකට ශඩොලර් 

1  000 ගේශන් දින 35කට demurrage ශගවන්න ශවන්ශන් ශම් 
රශේ මිනිසුන්ශ  බු  මුදලින් ශන්ද  ගරු නිශ ෝජය කාරක 

සභාපතිපතුමනි? ේගත්  වි්ධවත් සංවිධාන ක් වන ීමතිපඥයෙ සංගම  

කි නවා  මාස 1 කට සර්ව පාක්ෂික අන්තර්වාර පාලන ක් 

ශගශනන්න කි ලා. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  

ුද්ධධිමතුන් කි ්ධදි  ේගතුන් කි ්ධදි  මහා නා ක හිමිවරු කි ්ධදි  

පූජක පක්ෂ  කි ්ධදි ඇයි පි වරක් ශනොගන්ශන්? කාටද  අපි ශම් 

බීරි අලිශ කුට ද වීේා ව න්ශන් කි ලා මම අහනවා. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ශම් ශමොශහොත අතිප යින් 

සංීමර්ේ අවසාථාවක්. ශම් සතිප ීමප  ගත ශවලා තව මාස ක් 

ශදකක්  නශකොට එළිශත ඇතිප ූ ගිනි දැල් ලැේ ගිනි වී ශම් රට 

ගිනි ගන්න තත්ත්ව ට පත් වනවා. ඒ නිසා අපි 10ශදනා  ළි 

වතාවක් දල්ලා සිටිනවා  කරුේාකර සර්ව පාක්ෂික අන්තර්වාර 

පාලන ක් ශගශනන්න එකඟතාවට එන්න කි ලා. එතශකොට 

අපට ජාතිපක ආර්ිකක ්රතිපපත්තිප ක් හදන්න  ජාතිපක කෘෂිකර්ම 

්රතිපපත්තිප ක් හදන්න  ජාතිපක බල ක්තිප ්රතිපපත්තිප ක් හදන්න 

පුළුවන්.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි   ශකටි කාල කට හදන 

ඒ අන්තර්වාර පාලන ක්රම  ශම් රශේ සෑම ්ර ාන කටම විසඳුම් 

ලබා ශදන ඇලඩින්ශ  පුු ම පහන නම් ශනොශවයි. ශකශසේ වුේත්  

ඒ අන්තර්වාර පාලන  හරහා ශම් ර ටට විසඳුම් ශගශනන  ම්කිසි 

අඩිතාලමක් දමන්න පුළුවන්  ගරු නිශ ෝජය කාරක 

සභාපතිපතුමනි. අපට ශකොශහොමටත් තව අවුරුු  ශදක තුනක්ම පටි 

තද කර ගන්න වනවා.  

අපට කි න්න  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් විධි ට ඕනෑම වග 

ීමමක් දරන්න අපි සූදානම්; ඕනෑම කැප කිරීමක් කරන්න අපි 

සූදානම්. දහළ දඳලා අශේ වර්රසාද කපන්න. අපට ශදන  ම් 

දීමනාවක් තිපශබනවා නම් කපන්න. ශම් ශභෝජනාගාර  වහන්න. 

අපට මු්ධදර ශදනවා නම්  ඒවා අඩු කරලා  ඒවා නැතිප කරලා අශේ 

කැප වීම ශපන්වන්න. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අපි 

දල්ලීම කරන්ශන්  ශම්වා කරන්න තවත් විනාඩි ක්වත්  තවත් 

දවසක්වත් ්රමාද කරන්න එපා කි ලායි. දැනටමත් ්රමාදශවලායි 

තිපශබන්ශන්  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි. ඒ නිසා අපි 

ඔබතුමාශගන් දතාම කාරුණිකව දල්ලීමක් කරනවා.  එළශඹන 

කාල  අතිප   ු ෂාකරයි. එදා වින්සාටන් චර්චිල්ශ  කාලශත  1940 

කාලශත  ශලෝක යු්ධධ  ඇතිප වුු  කාලශත ශම් ශමොඩල  

සාර්ථක වුේා. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  වර්තමාන 

පරම්පරාශේ අපට සි්ධධශවලා තිපශබන්ශන්  කැප කිරීම් ශකොට 

ජාතිප ට නිදහස හා ආශලෝක  ලබාදීම ශවනුශවන් වන කථාවකට 

මුල පුරන්නයි. අපි ගත්ත ේත්සාහ  ගැන ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

වැදගත් මන්ත්රීවරුන් 225ශදනාට රවේ  ශවන්න ඇතිපයි කි ලා 

මා වි ාවාස කරනවා. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අප 

විසින් ලබාශදන ආදර්   මත ශම් එළශඹන කාල  තුළ 

ජාතයන්තර  අපට ේදේ කරාවි. ඒ වාශ ම අශේ මිනිසාසු කැප 

කිරීම් කරාවි. ඒ නිසා තවු රටත් කාල  ගන්න එපා. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ගරු කථානා කතුමාශ  

නා කත්වශ න් විශ ේෂ කාරක සභාවකට ශම් ්ර ාන  ශගන 

 න්න. එහිදී පක්ෂ නා ක න් එකම තැනකට ශගනැවිත් ශම් 

රශේ දැශවන ්ර ාන -දන්ධන ්ර ාන   ගෑසා   ්ර ාන   ඖෂධ   

්ර ාන   ඒ වාශ ම රාජය ශසේවක න්ශ  වැටුේ පිළිබඳ ්ර ාන - 

හා ගැටලු ලිහා දැමීම සඳහා විසඳුම් ශ ෝජනා ඇතුළත්වන අන්තර් 

වාර පාලන ක් ශගොඩ නඟන්න  කි න දල්ලීම කරනවා. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ශම් පිළිබඳව නා කත්ව  ගන්න 

කි ලා ඔබතුමාට මා කි නවා.  

අදත් එළිශත කෑ ගහන තරුේ න්ට  කෑ ගහන ශගොවීන්ට 

්ර ාන ක් තිපශබනවා. ඊළඟ කන්න  වගා කිරීමට ඔවුන්ට 

ශප්ාශහොර තිපශබනවාද? ඒ ගැන අපට සාධාරේ ්ර ාන ක් 

තිපශබනවා. අපි ගි  සතිපශත සිටිශත  බටහිර අනුරාධපුර  

මැතිපවරේ ශකොේධාසශත අශේ ශක්.පී.එසා. කුමාරසිරි 

මන්ත්රීතුමාශ  ඡන්ද බල්රශ්ධ ශත. අද වනශකොට ඒ ශගොඩක් 

කුඹුරුවල වගා කටයුතු ආරම්භ කරලායි තිපුදශණ්. ඒ ්රශ්ධ ශත 

දඳලා එනශකොට සමහරු භාශගට වගා කරලා තිපශබනවා දැක්කා. 

ඒ අහිංසක ශගොවීන් අශපන් දල්ලන්ශන් ශමොකක්ද? "ශපොශහොර 

ටික දි ල්ලා. අපි වගා කරන්නම්" කි ලායි   කි න්ශන්. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ඇත්තටම අපි දතිපහාසශත වරදක් 

629 630 

[ගරු වසන්ත  ාපාබණ්ඩාර  මහතා  
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කළා. අපි කි නවා  ඒ වරද  ළි කරන්න එපා  කි ලා. අපි 

ශත්රුම් ගනිමු  අපි හැමශදනාටම ශවච්ච වැරැදි. ඒ නිසා ශම් 

ශමොශහොශත් ලිම් මේටශම් ජනතාව දල්ලන ්ර ානවලට අපි ේත්තර 

ලබා දි  යුතුයි.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි    බැංකු ප්ධධතිප  රශේ 

ආර්ිකකශත  ක්තිපමත්භාව  ශපන්වන ඒකක ක්. දන්ධන 

ශපෝලිම් වාශ   ගෑසා ශපෝලිම් වාශ  බැංකු ප්ධධතිප ටත් කිසි ම් 

ශවලාවකදී ගැටලුවක් ඇතිප ශවන්න පුළුවන්. මා ශම් පිළිබඳව 

විසාතර කරන්ශන් නැහැ. ආර්ිකක විදයාව පිළිබඳව අංශු මාත්ර ක 

අවශබෝධ ක් තිපශබනවා නම්  බැංකු ප්ධධතිපශත  ුදර-ුදරා නන්න 

ගින්න අපි කාටත් ශත්ශරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා බැංකු ප්ධධතිප  

ආරක්ෂා කරගන්න වහාම එක් ශවන්න  කි න දල්ලීමයි කෑ 

ගහලා කි න්ශන්  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි. අපි විවිධ 

හඬින්  විවිධ භාෂේශ න් දදිරිපත් කරන්ශන්  "කල් මරන්න එපා. 

කල් මැරුවා ශහොඳටම ඇතිප. දැන් අපි එකතු වන ශවලාවයි 

ඇවිල්ලා තිපශබන්ශන්. ේ්ධධච්ච කථා කිේවා. අපි ශපොර ශටෝක් 

ු න්නා. ඒ ු න්නු ේ්ධධච්ච ශපොර ශටෝක්වල  ථාර්ථ  අද කාටත් 

ශපශනන්න තිපශබනවා "  කි න කාරේ යි. ඒ නිසා ශම් ්ර ාන  

කාශ   ශහෝ ශපොල්මඃකාර අයිතිප ට පවරන්ශන් නැතුව ්ර ාන ට 

ේත්තර  ශසො න්න සි ලුශදනා සශහෝදර කැලක් වාශ  එකට 

එකතු ශවන්න  කි න දල්ලීමයි මා කරන්ශන්  ගරු නිශ ෝජය 

කාරක සභාපතිපතුමනි.  

සාතුතිපයි.  

 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Kabir Hashim. You have 

15 minutes.  
 

 
[1.05 p.m.] 

 

ගුණ කබීර් හෂී්  මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am happy to 
speak today. Hon. Ali Sabry, when I was a young 
politician, I always used to think as an economist and 
loved to become a Finance Minister because that is my 
profession. But, today, I do not envy your position; I 
would not want to be in your shoes. When you spoke in 
the morning, I was thinking that you were lucky that you 
were not speaking in the holy month of Ramazan because, 
usually, in the holy month of Ramazan, we speak very 
carefully; we speak the truth; we speak with conviction. 
So, you managed to jump out of that holy period. I do not 
know how much conviction you had in what you said. So, 
you were fortunate.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  එක්තරා නාළිකාවක 

විකා   ූ අලි සේරි මුදල් ඇමතිපතුමාශ  සම්මුා සාකච්ඡාවක් මා 

දැක්කා. එතුමා දතාම දක්ෂ ශලස ඒකට මුහුේ ු න්නා. ඒ 

නාළිකාශේ ඔබතුමා කථා කරන ශකොට ශලෝනා ශ්ධවරාජ්ශ  "ශ්රී 

ලංකා මුසාලිම්වරුන්ශ  දතිපහාස " කි න ශපොත මට මතක් වුේා. 

ශමොකද  මුසාලිම්වරු සිංහල රජ කාලශත අනුරාධපුර යුගශත සිට  ඒ 

වාශ ම මහනුවර යුගශත සිට  රටට වි ාල ශසේව ක් කළ 

ඇත්තන්. ඒ අ  විවිධ තනතුරුවල සිටි ා. ඒ කාලශත රට 

ශවනුශවන් ශලොකු කැපවීමක් කළා. ඒ සමහර අ  ේපශ්ධ කවරු  

සමහර අ  තානාපතිපවරු  සමහර අ  ඇමතිපවරු හැටි ට කටයුතු 

කළා. මම එක ේදාහරේ ක් කි න්නම්. දහතුන්වන  ත වර්ෂශත 

ුදවශනකබාහු රජතුමාශ  කාලශත  එතුමා අුද ේසාමාන් කි න 

පු්ධගල ා ඊජිේතුවට  ැේවා. ඊජිේතුව සමඟ ජාතයන්තර 

ශවශළඳාම වැඩි කර ගැීමම සඳහා තානාපතිපවර කු හැටි ට 

මාම්ලුක් රාජධානි ට  ැේවා. එතුමා ඒ ශවලාශේ ගිහිල්ලා රටට 

ශලොකු ශසේව ක් කළා. ඒ ඔක්ශකොම - සි  ගේනක්- අ  රටට 

ශසේව  කළා. මශ  ්ර ාන  ශම්කයි. ඔබතුමා අද ශම් තනතුශර් 

දන්ශන් අවංකව රට දිනවන්නද  රට ශවනුශවන්ද  නැත්නම් 

ඔබතුමාශ  හාම්පුතාලා රකින්නද කි න ්ර ාන ට ේත්තර  

ඔබතුමාශ  හෘද  සාක්ෂිශත හරි ට තිපශබන්න ඕනෑ. ශමොකද  

හාම්පුතා රකිනවා නම්  ඒක අපට පිළිගන්න බැරි ශද ක් බව අපි 

කි න්න ඕනෑ.   

ශබොශහෝ ශදශනක් අද හිතනවා  ජාතයන්තර මූලය අරමුදශල් 

bailout එකක්  නැත්නම් ඒ අ ශ  සහා  ලබා ගත්තාම අශේ 

සි ලු ්ර ාන  ආර්ිකක ්ර ාන අතුරුදහන් ශවයි කි ලා. නමුත් 

එශහම ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකද  IMF එක කරන්ශන් අශේ මූලය 

අං ශත ්ර ානවලට ේත්තර සප ා දීම - ේදේ කිරීම - විතරයි. ඒක 

සාධක ක් වුවත් ඒක ්රමාේවත් සාධක ක් ශවන්ශන් නැහැ. අපි 

එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා ආර්ිකක වර්ධන  නැවත සාථාවර කිරීශම් 

තවත් නිර්ේා ක කිහිප ක් සකසා කර ගත යුතුයි. මා හිතන 

විධි ට ඔබතුමාත් ඒක ශත්රුම් අරශගන ඇතිප. IMF එක 

කි න්ශන් එක විසඳුමක් පමේයි කි ලා මා හිතනවා.  

අද ශම් රශේ සමාන්තර අර්ුදද ශදකක් තිපශබනවා  ගරු 

ඇමතිපතුමනි. මම ඔබතුමාශ  ඒ interview එක දැක්කා. ඔබතුමා 

කිේවා  ශ්ධ පාලන අර්ුදදශ න් ආර්ිකක ්ර ාන විස  ශඳන්ශන් නැහැ 

කි ලා. හැබැයි  ආර්ිකක අර්ුදදශ න් ශ්ධ පාලන ්ර ාන 

විස ශඳන්ශන්ත් නැහැ. සමාන්තර අර්ුදද ශදකක් තිපශබනවා. ශම් 

අර්ුදද ශදකටම සමාන්තරව ේත්තර දි  යුතුයි  අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ. එකක් ආර්ිකක අර්ුදද . අශනක් එක 

ශ්ධ පාලන අර්ුදද . අපි ඒ ශදක හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒ ්ර ාන 

ශදකටම ඔබතුමා නිශ ෝජන  කරන පක්ෂශත නා ක ා -

ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ මහත්ම ා- වග කිව යුතුයි. ඔබතුමා 

නිශ ෝජන  කරන ආණ්ඩුව වග කිව යුතුයි. ඒකත් ඔබතුමා 

පිළිගත යුතුයි. ඒ වග වීම සහ වග ීමම ඔබතුමාට සහ ඔබතුමාශ  

රජ ට පැවශරනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන හිතලා වැඩ කරන්න ඕනෑ. අද 

තිපශබන ශ්ධ පාලන අර්ුදද  ඇත්ත ව ශ න්ම ආර්ිකක අර්ුදද ත් 

අභිභවා වීදි ටත් ඇවිල්ලා තිපශබන බව අපට ශපශනනවා. 

ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ ජනාධිපතිපතුමා බල ට එන්ශන් වවර   

ශක්රෝධ   ශබදීම ඇතිප කරලා බව අද රට ශහොඳටම ශත්රුම් 

අරශගන තිපශබනවා. සිංහල ශබෞ්ධධ ාට හිමි පංගුව ලැශබන්ශන් 

නැහැ  ඒක ලබා ශදන්න  ම්  ම් ශ්ධවල් කරන්න ඕනෑ  ඒකට 

පූර්ේ බල  ශදන්න කි න ශත්මා පාධශ න්  සටන් පාධශ න් 

තමයි බල  ගත්ශත්. අපි ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ. ඒකට 

තුශනන් ශදශක් බල  දල්ලුවා. තුශනන් ශදශක් බල ත් ශම් රශේ 

පුරවැසි න් ලබා ු න්නා. ඒ වාශ ම විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

සංශ ෝධන  හරහා ේපරිම බල  ජනාධිපතිපතුමාට ඕනෑ  කිේවා  

රට හරි ට ශගන  න්න නම්. ඒකත් ු න්නා. ඒ අනුව ශලෝකශත 

බලවත්ම ජනාධිපතිපවර ා හැටි ට එතුමා පත් වුේා. එතුමා ඒ 

වනශකොට ඒ ඡන්ද දා ක ාශ  දල්ලීම්  පුරවැසි ාශ  දල්ලීම් 

දිහා ශනොශවයි බැලුශේ. එතුමා හැු ශේ ශමොකක්ද? ප ාචාත් 

ධශන් ාවර සංවර්ධන මාදිලි ක් හදා ගත්තා. ඒ ප ාචාත් ධශන් ාවර 

සංවර්ධන මාදිලි  හරහා ශමොකක්ද වුශණ්? අපි දන්නවා 

කාම්ශබෝජශත ශමොකක්ද කශළේ කි ලා. ශපොල් ශපොේ ඒ වාශ ම 

පූර්ේ බල  දල්ලුවා. ශවනිසියුලාශේ හියුශගෝ චාශේසා ඒ වාශ  

පූර්ේ බල  දල්ලුවා. ඒ වාශ ම සිම්බාේශේහි ශරොබේ මුගාශේ ඒ 

පූර්ේ බල  දල්ලුවා. ඒ ශගොල්ලන් බල  දල්ලුශේ  ජනතාවට 

ේදේ කරන්න කි ලා. හැබැයි ශමොකක්ද කශළේ? ඔවුන් රට විනා  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කරලා දැම්මා. ඒකම තමයි ලංකාශේත්   වුශණ්. ඒක තමයි අපට 

සි්ධධ වුශණ්. ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ මහත්ම ාට පූර්ේ බල  

ු න්නාට පසාශසේ ශමොකක්ද වුශණ්? ශම් රශේ රාජය ආදා ම කේපාු  

කරලා  ශතෝරා ගත්ත කණ්ඩා ම්වලට  වයාපාරක න්ට  ගජ 

මිතුරන්ට සහන ු න්නා.  

ඊළඟට  සංවෘත ආර්ිකක ක් ගැන කථා කළා. ආර්ිකක  වහලා 

ශමොකක්ද කශළේ? සමහර ශවශළඳ වයාපාරික න්ට හම්බ කරන්න 

අවසාථාව සලස ් ා ු න්නා  සමහර අ ට ඒකාධිකාරි ක් ඇතිප 

කරන්න අවසාථාව ු න්නා. අද පළමුවැනි වතාවට ශම් රශේ කළු 

කඩ ආර්ිකක  සාමානය ආර්ිකක  අභිභවා ගිහින් තිපශබනවා. ශම් 

්ර ාන නිසා මිනිසාසු පාරට බැහැලා දන්ශද්ධදි සමහර අ  

ශකෝටිපතිපශ ෝ ශවනවා. එවැනි තත්ත්ව ක් ලිහි කිරීමට ේදේ 

කශළේ ඔබතුමන්ලාශ  රජ යි. ශම් ක්රම  තුළ පාර්ලිශම්න්තුවට 

තිපබූ මූලය පාලන  විනා  කර දැම්මා; ඒක දි ාරු කළා. ශම් අලුත් 

ක්රම  තුළ වග වීම සහ වග ීමම නැතිප ශවලා ගි ා. ශම් අසීමිත 

බල  නිසාම තමයි  ශම් රශේ දූෂේ   ශහොරකම  නාසාතිප  

තවු රටත් වර්ධන  ශවලා තිපශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් කාල 

පරිච්ශේද  තුළ සුළුතර ක් ශපොශහොසත් ශවලා බහුතර ක් 

හිඟමනට පත් වී තිපශබන බව දතාම පැහැදිලියි. ඇතිප අ  සහ නැතිප 

අ  අතර පරතර  වර්ධන  වී තිපශබනවා. ශම්ක තමයි ්රධානම 

්ර ාන  වන්ශන්. ඒ නිසා තමයි අද ශපොු  ජන ා මහ පාරට බැහැලා 

තිපශබන්ශන්. ආර්ිකක ්ර ාන  එක්ක ශම්  ක්රම  පිළිබඳවත් 

්ර ාන ක් තිපශබනවා. ඒ නිසා තමයි  system change එකක් ගැන 

මිනිසාසු කථා කරන්ශන්. System change එක කි න්ශන්  ආර්ිකක 

ක්රමශත ශවනසක් පමේක් ශනොශවයි  පාලන ක්රමශතත් ශවනසක් 

ඇතිප කිරීමයි. ශම් රශේ තිපශබන පරතර   සාමානය ආදා ම් 

විෂමතාව පිළිබඳව ්ර ාන ක් තිපශබනවා. ඒ ශක් system change 

එකක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අද මිනිසාසු වි ාල ව ශ න් 

විශරෝධතා කරන්ශන්. සමාජ  තුළ සමගි ජන බලශේග  පිළිබඳ 

විවිධ මත ඇතිප කර තිපශබනවා  "අපි ආණ්ඩුශේ ශකොටසාකරුශවෝ 

ශවන්ශන් නැහැ; සජිත් ශ්රේමදාස මැතිපතුමා ශම්ශක් වග ීමම 

ගන්ශන් නැහැ" කි ලා. අපි ඒ වග ීමම ගන්ශන් නැත්ශත්  

ශකොටසාකරුශවෝ ශවන්ශන් නැත්ශත් භ  ශවලා ශනොශවයි. අපට 

්ර ාන ක් තිපශබනවා. අශේ හෘද  සාක්ෂි  අනුව ශම් තේටු මාරු 

ක්රම ට අපට එකඟ  ශවන්න බැහැ. ශම් තිපශබන ක්රම  ශම් 

විධි ටම රකිනවා නම්  අශේ දර් න  අපට ක්රි ාත්මක කරන්න 

බැහැ  ශමශහම තිපශ ්ධදි රශේ පුරවැසිශ ෝ දල්ලන ශ්ධවල් අපට 

ශදන්න බැහැ කි ලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා ශම්ක ශවනසා ශවන්න 

ඕනෑ.  

ඔබතුමන්ලා දැන් ශමොකක්ද කරන්ශන්? ඔබතුමන්ලා ශකොේට 

මාරු ක්රම  මිසක් එතැනින් එහාට  න්න ේත්සාහ කරන්ශන් 

නැහැ. ශකොේට  මාරු කරන්ශන්ත් නැහැ. ඇත්තටම ශකොේට 

ේර  විතරයි මාරු කශළේ. ඇමතිපවරු මාරු කළා කි න්ශන් 

ශකොේට වත් මාරු කශළේ නැහැ කි න එකයි. ශකොේට ේර  

විතරයි මාරු කශළේ. ශකොේට  මාරු කරලා  ශමේට  මාරු කරලා 

විතරක් මදි. අපි හිතන විධි ට ඊට වඩා එහාට  න්න ඕනෑ. 

ශකොේශටයි  ශමේශටයි ශදකම මාරු කරලා ඇ ශඳේ රාමුව පවා අපි 

ශවනසා කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අපි හිතන්ශන්. ඒක තමයි 

system change කි න්ශන්. ඒ system change එකට ඔබතුමන්ලා 

ශම් සභාව තුළ එකඟවනවා නම්  අපි ලැහැසාතිපයි වග ීමම ගන්න. 

එශහම නැත්නම් නිකම් අගමැතිපකම් ගන්නයි  ඇමතිපකම් ගන්නයි  

ජාතිපක ආණ්ඩු හදන්නයි  තනතුරු ගන්නයි සජබ එතැන නැහැ; 

සජිත් ශ්රේමදාසත් එතැන නැහැ. හැබැයි  ඕනෑ ශවලාවක ්ර ාන ට 

මුහුේ ශදන්න  common minimum programme එකකට  න්න 

ශකොන්ශ්ධසි මත අපි ලැහැසාතිපයි. ඒක අපට අවාසි ශවන්නත් 

පුළුවන්. හැබැයි  රට ආපහු නැන්ේටවන්න නම්  economic 

revival එකක් කරන්න නම්  අපි ඒකට ේදේ කරන්න කැමැතිපයි. 

හැබැයි  ඒ ශම් ශක්ාන්ශ්ධසි මත. ඒ නිසා තමයි සමගි ජන 

බලශේග  road map එකක් දදිරිපත් කශළේ. අපි වි ාවාස භංග 

ශ ෝජනාවක් ශගනාවා. ශමොකද  ශම් ආණ්ඩුව ශකශරහි ඒ 

වි ාවාස  නැහැ. ශම් වග ීමම ඔබතුමන්ලාශ . එතශකොට ශමතැන 

ීම ශදශනක් හෘද  සාක්ෂි ට අනුව ඒ වි ාවාස භංග ශ ෝජනාවට 

ඡන්ද  ශදනවාද? නැත්නම් ඔබතුමන්ලා එකඟද  ශම් ආණ්ඩුව 

කරපු සි ල්ලම අනුමත කරන්න? අපි ජනාධිපතිපතුමාට විරු්ධධව 

වි ාවාස භංග ශ ෝජනාවක් ශගනාවා. ඒකට ීමතිපශත බලපෑමක් 

නැතිපව ඇතිප. හැබැයි  ශම් රශේම මත  ඒකයි. එතුමා ඒශක් වග 

ීමම ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශ්ධ පාලනඥයෙ න් ව ශ න් අපි ශම් 

system change එක තුළින් බලාශපො ශරොත්තු වන්ශන් පරේ 

ශහොරු අල්ලන එක විතරක් ශනොශවයි  අලුතිපන් පත් වන අ ටත් 

නැවත ශහොරකම් කරන්න බැරි ශවන්න සිංගේපූරුශේ වාශ  දැඩි 

ීමතිප ශගශනන එකයි. ඇමතිපවරශ කුශ   මන්ත්රීවරශ කුශ  

අතිපන් වරදක් සිු  වුශේොත් තමන්ව හිර කරන්න පුළුවන් ීමතිප රීතිප 

ඒ system change එක තුළ ඇතිප ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අලුත් 

ක්රමශේද ක් ඇතිප ශවන්න ඕනෑ  කි ා අපි හිතනවා. ඒ නිසා 

තමයි  සමගි ජන බලශේග  roadmap එකක් දදිරිපත් කරන්ශන්. 

අශේ රශේ පුරවැසිශ ෝ තිපත්ත ඇත්ත දැනගන්නත් ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිපතුමනි  අද ඔබතුමා කථා කරනශකොට මට හිතුේා 

නැන්ටලා කථා කරන්න. ඔබතුමන්ලා දැනුයි IMF  න්ශන්. 

ඔබතුමා කිේවා  "අපි දැනශගන හිටි ා. අපි කලින් කිේවා" කි ලා. 

හරි ටම අවුරුු  එකහමාරකට කලින් අපි ශම් ගැන කථා කළා. ඒ 

හැන්සාඩ් වාර්තා අරශගන බලන්න. පසු ගි  අ  වැශතදී අශේ 

විපක්ෂ  ශවනුශවන් මමයි අන්තිපම කථා කශළේ. මම බැසිල් 

රාජපක්ෂ මහත්ම ාට කිේවා  "තව මාස ගේනකින් ශම් රට 

බංශකොශලොත් ශවයි  ශම් අ  වැශ න් ශම් ්ර ාන  ආමන්ත්රේ  

කරලා නැහැ  ශමන්න ශම් ශ්ධවල් ශවයි  post-default එකකට 

 න්ශන් නැතිපව pre-emptive default එකකට  න්න" කි ලා. 

නමුත්  ගේන් ගත්ශත් නැහැ. එතශකොට එතැනින් එහාට අපි 

ශමොකක්ද කරන්ශන්? 19 0 ද කශත ශජ්.ආර්. ජ වර්ධන 

මැතිපතුමාට ්ර ාන කට මුහුේ ශදන්න සිු  වුේා. රශේ ආර්ිකකශත 

ගැසාමක් ඇතිප වුේා.  

ශජ්.ආර්. ජ වර්ධන මැතිපතුමාට ශබොශහෝ ශදශනක් කිේවා  

IMF එකට  න්න කි ලා. ශජ්.ආර්. ජ වර්ධන හිටපු 

ජනාධිපතිපතුමා ශමොකක්ද කශළේ? IMF එකට  න එක ගැන එතුමා 

ශහොඳට වි ාශල්ෂේ  කළා.  එතුමා ේපශදසා ගත්ශත් සිංගේපූරුශේ 

පළමු මුදල් ඇමතිපවර ා  නැත්නම් නිශ ෝජය අගමැතිපවර ා වුු  

Dr. Goh Keng Swee මැතිපතුමාශගන්. ශජ්.ආර්. ජ වර්ධන 

මහත්ම ා එතුමාට කථා කරලා කිේවා  "මට ශම්කට ේපශදසා 

ශදන්න" කි ලා. Dr. Goh Keng Swee මැතිපතුමා ශමොකක්ද 

කශළේ? එතුමා පිටු 27ක වාර්තාවක් සකසා කරලා ශජ්.ආර්. 

ජ වර්ධන මැතිපතුමාට ු න්නා. ඒශක් තිපුදේා  IMF එකට  ා යුතු 

ඇයි කි න ේපශදස.  ශජ්.ආර්. ජ වර්ධන මැතිපතුමා ඒ ේපශදසා 

අරශගන තමයි එදා IMF එකට ගිශත. හැබැයි  ශගෝධාභ  

රාජපක්ෂ මැතිපතුමා ශමොකක්ද කශළේ? ශමච්චර අපි 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් පිළිබඳව කථා කළත්  ආර්ිකක විශ ේෂඥයෙ න් 

එතුමාට කිේවත් -රශේ හැම ශකනාම කිේවත්- එතුමා ඒවාට ඇහුම් 

කන් ු න්ශන් නැහැ. එතුමා අජිත් නිවාඩ් කේරාල්ශගන් ේපශදසා 

ගත්තා ශවන්න පුළුවන්. එශහම නම් ඒ වගීමම ජනාධිපතිපවර ා 

බාර ගන්න ඕනෑ. එතුමා ඒ කාරේ  පිළිශගන තිපශබනවා. කවුද  ඒ 

වගීමම බාර ගන්ශන්? එතුමා නිසි ශවලාවට රටට ඒ ්රතිපකාර 

කරන්න දඩ දීලා තිපුදේා නම් අද ශම් රටට ශම් තත්ත්ව  ඇතිප 

ශවන්ශන් නැහැ. අපි හරි ශ්ධ කරලා තිපුදේා නම් ශම් රට ශම් 

තත්ත්ව ට පත් ශවන්ශන් නැහැ.  

එක්තරා රූපවාහිීම නාළිකාවක පැවතිප සම්මුා සාකච්ඡාවකදී 

අලි සේරි මැතිපතුමා කිේවා  ආර්ිකක ්රතිපසංසාකරේ ගැන වාශ ම 

633 634 

[ගරු කබීර් හීමම්  මහතා  



2022 මැයි 04 

කකුශලන් අදිනවා  ම් ශද ක් කරන්න  නශකොට කි ලා. අලි 

සේරි මැතිපතුමනි  කකුශලන් ඇ්ධශ්ධ තමුන්නාන්ශසේලාශ  කඳවුර. 

හැම දාම ඒක තමයි එතුමන්ලා කශළේ. බල ට එන්න ජාතිපවාද  

පාවිච්චි කළා. එශහම නැත්නම් ශවනත් ජනප්රි  සටන් පාධ පාවිච්චි 

කළා. ඒක නිසා තමයි ශම් රට ශමතැනට වැටුශණ් කි ලා එක 

පැත්තකින් අපි කි න්න ඕනෑ. ඒ කාරේ  ඔබතුමා දැනගන්න 

ඕනෑ  අලි සේරි මැතිපතුමා. අපි කලින් හිටපු කඳවුශර් - 2001-2004 

- එක්සත් ජාතිපක පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිපුදේා. ඒ ශවලාශේදී රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිපතුමා ලංකා විු ලිබල මණ්ඩල  - CEB එක - 

unbundle කිරීම සඳහා ශබදා හැරීමට ඒකක හතරක්  සම්ශ්රේෂේ  

සඳහා එක ඒකක ක්  ේත්පාදන  සඳහා ශවනම ඒකක ක් සකසා 

කිරීමට ශ ෝජනාවක් දදිරිපත් කළා.  
 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ කබීර් හෂී්  මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, give me two minutes extra.  

ඒ වාශ ම එතුමා පාඩු ලබන ආ තන ජනතාකරේ  කිරීම 
සඳහාත්  ්රතිපවයුහගත කිරීම සඳහාත් වැඩ ආරම්භ කළා. රාජය 
ශසේව  පාලන  කිරීම සඳහා VR Scheme එකක් පටන් ගත්තා; 
බඳවා ගැීමම් නතර කළා. නමුත් ශමොකක්ද වු ශණ්? එදා ශ්රී ලංකා 
ශපොු ජන ශපරමුේත්  ජනතා විමුක්තිප ශපරමුේත් එකතුශවලා 
ශමොකක්ද කශළේ? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා පත් කරන්න අපි 
බලශ න් එළි ට දැම්මා. ශම් ්රතිපවයුහගත කිරීම් නැවැත්තුශේත් ඒ 
කණ්ඩා මයි. එශහම නම්  ශ්රී ලංකා ශපොු ජන ශපරමුේත්  ජනතා 
විමුක්තිප ශපරමුේත් -ඒ ශදශගොල්ලන්ම- ශම්කට වග කි න්න 
ඕනෑ. ශමොකද  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා බල ට ශගශනන්ශන් 
එදා ඒ කණ්ඩා ම් ශදක එකතුශවලා. හැබැයි  එශහම කථා කරපු 
අ  අද ශඩොලර් ශහො න්න ශමොකක්ද කරන්ශන්? ඒ අ  අද 
ශඩොලර් ශහො න්න රශේ භූමි  පවා විකුේන්න ලෑසාතිපයි. රශේ 
භූමි  විකුේලා අවසානයි  එක පැත්තකින්. අද අශේ සාවවරීත්ව  
පවා ශවන්ශ්ධසි කරලා තිපශබනවා. සමහර විට අපිට හිශතනවා  අපි 
ශකොයි රටක ්රාන්ත ක් ශවයිද ඊළඟට කි ලා. ශමොකද  ඒ 
මේටමට අපි වැටිලා දන්ශන්; හතර ගාශතන් ගිහිල්ලා අපි ේ  
ගන්නවා. ඔබතුමන්ලා ඒශක් වගීමමත් බාර ගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි   හ පාලන ආණ්ඩුව 
පැවතිප  2015 - 2019 කාලශත අපි ශම් හැම ශද ක්ම ශවනුශවන් 
නිසි පි වර ගන්න ේත්සාහ කළා. අපන න වැඩි කිරීම සඳහාත්  
ශඩොලර් ආදා ම වැඩි කිරීම සඳහාත් අපි ශවශළඳ ගිවිසුම් අත්සන් 
කරන්න ේත්සාහ කළා. ශවනත් ශවශළඳ ශපොළවල් ආක්රමේ  
කරන්න අපි ේත්සාහ කළා. නමුත් ශමොකක්ද වුශණ්  FTAs - 
ජාතයන්තර ශවශළඳ ගිවිසුම් - අත්සන් කරන්න ගි ාම? 
දන්දි ාශේ තමයි ශම් කලාපශත තිපශබන ශලොකුම ශවශළඳ ශපොළ 
තිපශබන්ශන්. දන්දි ාවත් එක්ක ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ගි ාම 
ශම් ආණ්ඩුශේ දන්න අ ම එදා ඊට විරු්ධධ වුේා. අපිට පහර 
ගැහුවා  "දන්දි න්කාරශ ෝ ශමහාට එනවා  රසාසාවල් ගන්න" 
කි ලා. වයාජ ශ්ධවල් කි ලා ඒ ගිවිසුම නතර කළා. අපි ඒ ගිවිසුම 
අත්සන් කළා නම් අද දන්දි ාශේ ශවශළඳ ශපොළ අපිට ආක්රමේ  
කරන්න තිපුදේා. සිංගේපූරු ශවශළඳ ශපොළත් එක්ක ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරන්න ගි ා. ශමොකක්ද කිේශේ? සිංගේපූරුශේ 
කම්කරුශවෝ ශමහාට එයි කි ලා කිේවා.  

 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ කබීර් හෂී්  මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Just give me a minute, Sir. 

සිංගේපූරුශවන් හාල් ශමහාට ශගශනයි කි ා කිේවා. 

සිංගේපූරුශවන් අපි ආන න  කරන්ශන් ශඩොලර් මිලි න 

1 293ක වාශ  මුදලකට සරිලන ්රමාේ ක්. ඒශකන් සි  ට 

60ක්ම අපි ආන න  කරන්ශන් ශපශට්රෝලි ම් -ානිජ ශතල්-. ඒ  

ශඩොලර් මිලි න 750කට. දතුරු ටික රත්තරන්.  අපි සිංගේපූරුවත් 

එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තිපුදේා  සිංගේපූරුශේ තාක්ෂේ  

අපිට ආන න  කරන්න කි ලා.  හැබැයි  ඒක නැවත - 
 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ කබීර් හෂී්  මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Just give me a minute, Sir. From my side, that time 
will be deducted.  

මම කි නවා  ශම්කට වග කි න්න ඕනෑ ශ්රී ලංකා  ශපොු ජන 

ශපරමුේ කි ලා. ශම් ශගොල්ශලෝ එදා බල  ගැීමම සඳහා 

අපන න ක්ශෂේත්ර  වේටන්න  ම් පි වර ගත්තා. 1977 සිට 1994 

දක්වා අශේ කඳවුර ශම් රට පාලන  කරනශකොට  රශේ 

අපන න  දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදිතශත පංගුවක් හැටි ට සි  ට 

32යි. ඒ ්රමාේ  1994න් පසුව -2014 වනශකොට- සි  ට 12ට 

පහත දැම්මා. ඒ වාශ ම ශම් රශේ රාජය ආදා ම 1994 වනශකොට 

සි  ට 22යි. හැබැයි  ඒ ්රමාේ  2014 වනශකොට සි  ට 10 

දක්වා පහත වැටුේා. එම වගීමම නැවත ඔබතුමන්ලා බාර ගන්න 

ඕනෑ. 
 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ කබීර් හෂී්  මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, there is time. I have been asked to take time from 
the Opposition. Please give me that time.  

 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, I have not been informed of that. 
 

ගුණ කබීර් හෂී්  මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

The Hon. Chief Opposition Whip is not here. But, you 
can check it with him.  

1994න් පසුව තමයි ශම් අර්ුදද  නිර්මාේ  වුශණ්  ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි.  2005 ශවනශකොට ශමොකක්ද 

වුශණ්? ශම් අර්ුදද  එන එක කඩිනම් කළා. කඩිනම් කශළේ 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ම ා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ම ා 2005-

2014 කාල  තුළ ේ  කන්දරාවක් ගත්තා; ශඩොලර්වලින් ේ  

ගත්තා. ඒ ශඩොලර් ේ  එතුමා ආශ ෝජන  කශළේ ශමොනවාටද? 

635 636 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 ටිතල පහසුකම් හදන්න  මහා මාර්ග හදන්න  ශගොඩනැන්ලි 

හදන්න. හැබැයි  එතුමා ශඩොලර් ආදා ම් ේප න එක වයාපෘතිප ක්  

කළාද? 1994න් පසුව ශම් රටට ශඩොලර් එන එක වයාපෘතිප ක් 

හැු වාද කි න්න. අදටත් ශඩොලර් එන්ශන් ඇඟලුම් 

කර්මාන්තවලින්. ඒකත් එදා ශ්රේමදාස මහත්ම ා ආරම්භ කරපු 

ශද ක්. ඊළඟට  ශඩොලර් එන්ශන් නිදහසා ශවශළඳ කලාපවලින්. ඒ  

එදා ශජ්.ආර්. ජ වර්ධන මහත්ම ා ආරම්භ කරපු එකක්. ඊළඟට  

අපට ශඩොලර් ලැශබන්ශන් විශ්ධ  රැකි ා කරන අ ශගන්. ඒකත් 

එදා ශජ්.ආර්. ජ වර්ධන මහත්ම ාශ  කාලශත තමයි ඇරඹුශණ්. 

ඒ ශඩොලර් ටික ආශේ නැත්නම් ශම් රට මීට කලින් බංශකොශලොත් 

ශවනවා. 

2005 දී ගත් ශඩොලර් ේ  ආපසු ශගවන්න  එක ශඩොලර ක් 

ේප න වයාපෘතිප ක් රාජපක්ෂලා ආරම්භ කශළේ නැහැ. ඒක තමයි 

ශම් අර්ුදදශත මුල. ඒ නිසා  අපිට ඩීල් දමන ආණ්ඩුවලට එන්න 

බැහැ. ඔබතුමන්ලාට අපි road map එකක් දීලා තිපශබනවා. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  දවත් කර  විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  ශගනැත්  පාර්ලිශම්න්තුව තුළ  

system change එකක් සිු  කර  වගවීම සහ වගීමම හැම 

ශ්ධ පාලනඥයෙශ කු තුළම ඇතිප කරන එක වැදගත්. අපි IMF එකට 

ගිහිල්ලා ඒ ටික කර්ධදී  ශම් ටිකත් සමාන්තරව සිු  වි  යුතුයි 

කි න එක මුදල් ඇමතිපතුමාට මතක් කරමින්  මශ  කථාව අවසන් 

කරනවා.  

සාතුතිපයි. 

 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. 
 

ගුණ පාධලී ච් ිබක  ේවක  මහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  - 
 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගුණ පාධලී ච් ිබක  ේවක  මහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථානා කතුමාට ලිපි ක් භාර ශදන්න තරුේ පිරිසක් 

ඇවිත් තිපශබනවා  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි. ගරු 

කථානා කතුමාශ  මාධය ශල්කම්තුමා ශ ේටුව ළඟට ගිහිල්ලා 

එම ලිපි  භාරශගන තිපශබනවා. ඊට පසුව ශපොලීසිශ න් එම තරුේ 

පිරිශසන් දහ ශදශනකු පමේ අත්අඩංගුවට අරශගන මහරගම සහ 

වැලිකඩ කි න ශපොලීසිවලට ශගනිහින් තිපශබනවා. මම ශම් 

කාරේ  ගරු කථානා කතුමාශ  අවධාන ට ශ ොමු කරනවා.  

මම තලංගම ශපොලීසි ටත් ගි ා. නමුත්  ඒ අ  තලංගම 

ශපොලීසිශත නැහැ. ගරු කථානා කතුමා දැනුවත් කිරීශමන් පසු 

එතුමාශ  මාධය ශල්කම් ගිහිල්ලා ලියුම භාර ගත් පසුව ඒ 

තරුේ න්ව අත්අඩංගුවට ගත්ශත් ශමොන පදනම මතද?                      

ඒ ශගොල්ලන් සම්බන්ධශ න්  ම් මැදිහත්වීමක් ගරු 

කථානා කතුමාශගන් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශමොකද  

කථානා කතුමාශ  මාධය ශල්කම් ගිහිල්ලා ලියුම භාර භාර 

ගත්තාට පසුව තමයි ඔවුන් අත්අඩංගුවට අරශගන තිපශබන්ශන්. 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will refer that to the Hon. Speaker.  

The next speaker is the Hon. (Prof.) Ranjith Bandara. 
You have 15 minutes.  

 

 

[අ.භා. 1.23  

 

ගුණ (මහාචාර්ය)  ාංජිත් බණ්ඩා  මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ශමම ගරු සභාව තුළ 

මීට ශපර කථා කළ ගරු මැතිප-ඇමතිපවරු අශේ රශේ ආර්ිකකශත 

වර්තමාන තත්ත්ව  පිළිබඳව විවිධ ශකෝේ ඔසාශසේ කරුු  

දදිරිපත් කළා. ඒ වාශ ම ශබොශහෝ අ  කි න්න ේත්සාහ කළා  

"අපි තමයි ශහොඳටම කශළේ" කි ලා. සමහර කිකකශ ෝ තමන්ශ  

කිකකත්ව  ්රදර් න  කිරීමට තම කාල  පාවිච්චි කළා. නමුත් 

අවාසනාවකට  ්ර ාන ට ේත්තර ශහො ා ශදන්න සමත් වුශණ් 

නැහැ.  

ප ාචාත් මරේ පරීක්ෂේ කින් පුළුවන්කම ලැශබන්ශන් 

මරේ ට ශහේතුව ශහො ා ගන්න පමේයි. ඒ ශකනාව ජීවත් 

කරවීම සඳහා අපි කළ යුතුව තිපුදශණ් ශමොන වාශ  ශද ක් ද 

කි න එක පිළිබඳව ඒ තුළින් කරුු  විමසා බලන්න අපිට 

පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වාශ   ශම් ගරු සභාව තුළ ඒ ශකරුු   

ශබොශහොම ක් සාකච්ඡා අවාසනාවකට ප ාචාත් මරේ 

පරීක්ෂේවලට පමේක් සීමා වුේා. 

දතිපහාස  පරීක්ෂා කර බැලුශවොත්  බලශත සිටි හැම 

ආණ්ඩුවක්ම අද අපි මුහුේ ශදන ශම් ආර්ිකක  ශ්ධ පාලන හා 

සමාජ අ ර්ුදදවලට අඩු වැඩි ව ශ න් වග කි න්න ඕනෑ බව අපට 

ශපශනනවා. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අපිට නිදහස 

ලැුදු  අවධිශත අපි හිතුවා  අශේ ආර්ිකක   ක්තිපමත් කරගන්න 

පුළුවන්කම තිපශබන්ශන් වැඩිපුරම අශේ  ටත් විජිත සාවාමි ා 

සතුටු කරන ආකාරශත ්රතිපපත්තිප ක් අනුගමන  කශළොත් 

පමේයි කි ලා. 

අපි එශහම කළා. අපි ඒකට කිේවා  "නව  ටත් විජිත ආර්ිකක 

්රතිපපත්තිප " කි ලා. අපි එවැන්නක් අනුගමන  කළා. මට ශපර 

කථා කළ ගරු කබීර් හීමම් මන්ත්රීතුමාත්  ගරු වසන්ත 

 ාපාබණ්ඩාර  මන්ත්රීතුමාත්  මමත් -අපි තුන්ශදනාම- 

ශේරාශදණි  වි ාවවිදයාලශත ආර්ිකක විදයාව පිළිබඳ ශගෞරව 

ේපාධිධාරීන්. කාල වකවානු තුනකයි අපි දශගන ගත්ශත්. නමුත් 

සමහර විට එකම ගුරුවරු අපි තුන්ශදනාටම ේගන්වා ඇතිප.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ඒ ශවලාශේ අපි කිේවා  

"ශම් නව  ටත් විජිත ආර්ිකක ්රතිපපත්තිප  ශහොඳ නැහැ  අපි අලුත් 

ආර්ිකක ්රතිපපත්තිප ක් අනුගමන  කරන්න ඕනෑ" කි ලා. 1956  

1965  1970  1977  19 9  1994  2005  2015  2019 වර්ෂවල සිු  

වුු  ආණ්ඩු ශපරළිත් එක්ක අපි අාණ්ඩව විවිධ ආර්ිකක 

්රතිපසංසාකරේ ක්රි ාවට නැඟුවා. නමුත් අවාසනාවකට අපිට 

පුළුවන්කම ලැුදශණ් නැහැ  අපිට ගැළශපන  අපිට අනාගත ක් 

තහවුරු කර ගන්න පුළුවන් ආර්ිකක ්රතිපපත්තිප ක් ක්රි ාවට 

නඟන්න. ඒ නිසා තමයි ගත්ත ේ  ශගවන්න අලුශතන් ේ  

ගන්න  සි්ධධ වුශණ්. ඒ නිසා ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  

ඡන්ද  ළං ශවනශකොට ඡන්ද  දලක්ක කරශගන අත දිග හැර 

සහන සලසන්න බලශත හිටපු අශේ ශබොශහොම ක් ආණ්ඩු මැළි 

ූශත නැහැ. සමහර ශවලාවට මූර්ත සහන  සමහර ශවලාවට මූලය 

සහන වාශ ම  ආණ්ඩුශේ රක්ෂා ශදන්නත් ශම් වයාපාර කටයුතු 

කළා.  
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අද තත්ත්ව  අරශගන බලන්න. අශේ රශේ සමෘ්ධධි 

සහනාධාරලාභීන් මිලි න 1. ක් දන්නවා. රශේ ජනගහනශ න් 

සි  ට 23ක් ු ේපත් කි න එකයි ශම්ශකන් කි න්ශන්. හැබැයි අපි 

දන්ශන් නැහැ  කාටද ශම් සහනාධාර  න්ශන්  ලැලි  යුත්තන් 

අතටද ශම් සහනාධාර  න්ශන් කි ලා. ඒ නිසා අවසාන ්රතිපලල  

වුශණ්  රජශත ආදා ශමන් වි ාල ශකොටසක් සහනාධාර 

පවත්වාශගන  ෑම සඳහා වි දම් කරන්න අපිට සිු  වීමයි. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ගරු මුදල් ඇමතිපතුමා ශම් 

කාරේ  ගැන විශ ේෂශ න් සඳහන් කළා. ගරු විපක්ෂ නා කතුමා 

ඒ පිළිබඳව වැරදි වැටහීම් ඇතිප කර ගත්තා. නමුත් මුදල් 

ඇමතිපතුමාට වධර්  ක් තිපුදේා  ඒ පිළිබඳව  ශම් සභාව දැනුවත් 

කරන්න. එතැනින් නතර ශවන්ශන් නැතුව භාෂා තුශනන්ම 

මුද්රේ  කරපු ලිිතත සටහනකුත් ශම් සභාශේ සි ලු සාමාජික න්ට 

සප න්න එතුමා කටයුතු කර තිපශබනවා. ඒ සටහශනහි එක 

තැනක සඳහන් ශවනවා  රජශත ආදා ම වාශ  2.4ක ගුේ ක් 

රජශත වි දම විධි ට ආණ්ඩුව වසරකට වැ  කරන බව. රජශත 

වි දම පි වා ගන්න ්රමාේවත් ආදා මක් ශනොලැශබන  

අවසාථාවක ඒ වාශ  2.4 ගුේ ක වි දමක් දැරීමට සිු වීම ශම් 

්ර ානවලට එක ශහේතුවක් කි න එක අපි අවශබෝධ කරගත යුතුයි.   

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි   අපිට මූලික ්ර ාන 

තුනකට ේත්තර ශහො න්න තිපශබනවා. දන් පළමු  ්ර ාන  තමයි 

වර්තමානශත රජශත ආදා ම අපි වැඩිකර ගන්ශන්  ශකොශහොමද 

කි න එක. ශදවැනි එක තමයි රජශත වි දම ්ර සාත අයුරින් සිු  

කරන්ශන් ශකොශහොමද කි න එක. තුන්වැනි එක තමයි  රජශත 

ආදා ම වැඩි කර ගැීමම සඳහා ආදා ම් ේත්පාදන මාර්ග 

වධර් වත් කරන්ශන් ශකොශහොමද කි න එක.   බු  පදනම පුළුල් 

කරන්ශන් නැතුව අපට බු  අ  කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  මහජන නිශ ෝජිත න් විධි ට 

අපිට  ශම් කරුු  පිළිබඳ වාද විවාද කරන්න ශම් සභාව තුළ ඕනෑ 

තරම් අවසාථාව තිපශබනවා. හැබැයි  එළිශත දන්න පිරිස ශම් දිහා 

බලාශගන දන්නවා. ඒ නිසා අපි සි ල්ශලෝම දැන් කටයුතු 

කරන්ශන් වීු රු ූලඩුවල දඳශගනයි. අපි කරන කි න ශ්ධවල් 

හැශමෝටම ශපශනනවා.  

ගරු මුදල් ඇමතිපතුමා  තමන් IMF එකට ගිහිල්ලා කරපු 

කටයුත්ත පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ශම් සභාව ආමන්ත්රේ  

කරන ශකොට සමහර මන්ත්රීතුමන්ලාශ  හැසිරීම අපි දැක්කා. ශම් 

හුු  ජනප්රි තාව ඇතිප කර ගන්න ශනොශවයි ශම් අවසාථාශේ අපි 

කටයුතු කළ යුත්ශත්. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  තම 

ශගොඩ වැඩි කර ගන්න කටයුතු කරනවා ශවනුවට  අශේ රට අංක 

එශක් තිප ලා කටයුතු කරන ක්රමශේද ක් ශහො ා ගන්න අපට 

පුළුවන් නම්  ඒක වැදගත්. ඒක ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා 

්රතිපසංසාකරේ ක් ශවන්නට පුළුවන්. එශහම නැත්නම් ීමතිපඥයෙ 

සංගම  කි පු ආකාර ට  අපි ඔක්ශකෝම එකතු වුු  එකඟතා 

රජ ක් ශවන්නටත් පුළුවන්. එ  ශම් ඕනෑම සාවරූප ක් ගත 

හැකියි. හැබැයි  අපට පුළුවන්කම තිපශබන්නට ඕනෑ අශේ රට අංක 

එශක් තිප ලා කටයුතු කරන්න. ගරු නිශ ෝජය කාරක 

සභාපතිපතුමනි  අපි රට අංක එශක් තිප ලා කටයුතු කරන්ශන් 

ශකොශහොමද? එශහම නම් රශේ ්ර ාන පිළිබඳව අපි මීට වඩා 

සංශේදී ශවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා වන ශ ෝජනා අපි දදිරිපත් 

කරන්න ඕනෑ. විශ ේෂශ න් මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාර ට 

දැනට රජ ට ලැශබන ආදා ම වැඩි කර ගන්ශන් ශකොශහොමද  ඒ 

සඳහා ේචිත බු  ්රතිපපත්තිප  ශමොකක්ද  රජශත වි දම අප ්ර සාත 

ආකාර ට වි දම් කරන්ශන් ශකොශහොමද  අප තවු රටත් පාඩු 

ලබන රාජය ආ තන නඩත්තු කරනවාද  අප තවු රටත් universal 

welfare system එක පවත්වාශගන  නවාද කි ලා හිතන්න ඕනෑ. 

තුන්වැනි කාරේ  තමයි  මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාර ට අලුත් 

ආදා ම් ේත්පාදන මාර්ගවලට අපි ආශ ෝජක න් වධර් වත් 

කරන්ශන් ශකොශහොමද කි න එක.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අපි අවසාථා 

ගේනාවකදී ශම් රශේ බු  ්රතිපපත්තිප  ශවනසා කළා; ඒ සඳහා වන 
විශ ේෂ ශකොමිෂන් සභා පත් කළා; වාර්තා දදිරිපත් කළා. හැබැයි  

පිරුවට  හැම දාම එකම විධි ට ශහෝදලා  එකම විධි ට නවලා 
අශේ අල්මාරිශත තිප ා ගන්නවා වාශ  අපි ඒ වාර්තා තිප ාශගන 

හිටි ා. ඒ නිසා තමයි දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදිතශත අනුපාත ක් 
හැටි ට රජශත බු  ආදා ම අවම ව ශ න් සි  ට 14ක 

සීමාවටවත් වැඩි කරගන්න ඕනෑකම තිපුදේත් අපට ඒක 

කරගන්න බැරි වුශණ්. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අපට  
අශේ වයාපාරික න්ට  සාමානය මහ ජනතාවට දැන ගන්න 

අව යයි කල් පවත්නා බු  ්රතිපපත්තිප ක් ගැන. විශ ේෂශ න් 
ශ්ධශී  සහ විශ්ධශී  ආශ ෝජක න්ට දැන ගන්නට අව යයි  අශේ 

රශේ බු  ්රතිපපත්තිප  ශමොකක්ද කි ලා. මුදල් පිළිබඳව කටයුතු 
කිරීශම් බල  තිපශබන වයවසාථාදා ක  තුළ අපි දිගින් දිගටම ශම් 

කාරේ  පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතුයි. කවර රජ ක් බල ට පත් 

වුේත් අපට වගීමමක් තිපශබනවා  ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න. 

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  රජශත වි දම පිළිබඳව 

විවිධ මැසිවිලි නැ ශඟනවා. අපි දන්නවා  රජශත වි දම රජශත 
ආදා ම මන්න් පි වා ගන්නට පුළුවන්කම ලැුදශණ් නිදහසින් පසු 

අවසාථාවකදී  ශදකකදී පමේක් බව. ශබොශහෝ අවසාථාවල 
්රා ධන වි දම් පි වා ගැීමම සඳහා වන කිසිු  ආදා මක් රජශත 

ආදා ශමන් පි වා ගන්න අපට ලැුදශණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි මූලික 

කාරේා තුනක් පිළිබඳව ශමහිදී සලකා බලන්න ඕනෑ. පළමුවැනි 
කාරේාව ශම්කයි. රජශත වි දම් කළමනාකරේ  කිරීම සඳහා 

වන  අප හැශමෝටම පිළිගන්න පුළුවන් ජාතිපක ්රතිපපත්තිප ක් ශවත 
අපි  ා යුතු ශවනවා. රජශත සුබසාධන වි දම් නිවැරැදි දි ාවට 

ගමන් කරනවාද කි න එක පිළිබඳව අපි නැවත ශසො ා බැලි  
යුතු ශවනවා. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අප  ශබොශහෝ 

ශවලාවට කටයුතු කරන්ශන් ad hoc ආකාර ට; අපට හිශතන 

හිශතන විධි ට.  ලක්ෂ හ කට සමෘ්ධධි  ශදනවා කි ලා අප ශම් 
පාර හිතුශවොත්  අපි ඒක ශදනවා.  

නමුත් ඊට වඩා ක්රමවත්  විදයානුූලල වැඩ පිළිශවළක් අපි 

අනුගමන  කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා  අපට රාජය වයවසා  දතා 

වි ාල සංායාවක් තිපශබනවා කි ලා. ඒවායින් ශබොශහොම ක් 

එක්ශකෝ එකට එකතු කරන්න අපට පුළුවන්; එශහම නැත්නම් 

ශවන ම් කළමනාකරේ ක්රමශේද කට අනුව ඒවා ලාභ ලබන 

ඒවා බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රාජය වයවසා  

කළමනාකරේ  පිළිබඳත් අපි අලුතිපන් සිතා බැලි  යුතුයි.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අපිත් නිදහසා 

අධයාපන   නිදහසා ශසෞාය ශසේවාව  රජ  ශවතිපන් ලැුදු  විවිධ 

සහනාධාර නිසා රාජය වි ාවවිදයාලවලට ගිහිල්ලා දශගන ශගන 

සමාජශත  ම්කිසි සාථාන කට එන්න පුළුවන්කම ලබා ගත් අ . 

ඒ නිසා රජශ න් සහන ලැලි  යුතු අ ට සහන ලබා දීම පිළිබඳව 

අශේ කිසිම විශරෝධතාවක් නැහැ. නමුත් "සැමට සහන" කි න 

එක ශවනුවට සහන සැලසි  යුතු පිරිසටම සහන ලබා දීශම් 

ක්රමශේද ක් අපි අනුගමන  කළ යුතු ශවනවා. කවර රජ ක් 

බල ට පත් ශවලා සිටි ත් රජශත සුබසාධන වැඩ පිළිශවළ 

පිළිබඳව මීට වඩා විවෘත  පැහැදිලි සංවාද කට අපි එළඹි  යුතුයි. 

ශ්ධ පාලනඥයෙ න්  ම්  ම් කාරේා පිළිබඳව රණරේ  කරනවා 

වාශ ම  එම රණන්ු  රණරේ සාධාර මකරේ  කිරීම සඳහා ඊට වඩා 

වැදගත් ක්රමශේද ක් අනුගමන  කිරීමත් කළ යුතු ශවනවා. ඒ 

නිසා නිදහසා අධයාපන   නිදහසා ශසෞාය ශසේවාව සහ ශවනත් 

මහජන ශසේවාවන් අපි දිගටම පවත්වාශගන  ා යුතුයි. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  අපි ශම්ක අවසාථාවක් කර ගනිමු  

ශම් දවසා ශදක තුළ ශම් කාරේා පිළිබඳව දිගින් දිගටම ශම් ගරු 

සභාව තුළ සාකච්ඡා කරන්න.  

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

නැඟී ිනටිවතය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the Opposition? 
 

ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ශම් අවසාථාශේ වැදගත් 

කාරේාවක් ඔබතුමාට දදිරිපත් කරන්නට මම අදහසා කරනවා. 

විශ ේෂශ න්ම ශම් රශේ නිදහස  ඒ වාශ ම ්රජාතන්ත්රවාද  

ශවනුශවන් දැවැන්ත ජනතා ේ්ධශඝෝෂේ ක  ජනතා අරගළ ක 

නි ැළී සිටින තරුේ තරුණි න් දහතුන් ශදශනක් ඇවිල්ලා 

තිපශබනවා  ගරු කථානා කතුමාට ලිපි ක් භාර ශදන්න. ුදවශනක 

එසා. ශපශර්රා  නිරා ා විදානශ   විභීදක ශපෝ්ධු වශ   ශමලනි  

චරිත් ෆර්ඩිනැන්සා ඇතුළු දහතුන් ශදශනක් ආවා  ඒ සඳහා. ඔවුන් 

ආශේ ශම් රශේ ්රජාතන්ත්රවාද  ආරක්ෂා කරන්න අදාළ ශ ෝජනා 

ගේනාවක් පිළිබඳව සඳහන් කරපු එම ලිපි  භාර ශදන්නයි. ඒ 

ලිපි  භාර දීලා පිටව  න අතරතුර මහරගම ශපොලීසි  ඒ අ ව අත් 

අඩංගුවට අරශගන තිපශබනවා. අපි හැශමෝම අවශබෝධ කර ගන්න 

ඕනෑ  ශම්ක ඒකාධිපතිප රටක් ශනොව ්රජාතන්ත්රවාදී රටක් බව.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  ඒ තරුේ තරුණි න් 

ගරු කථානා කතුමාට ලිපි ක් භාර දීලා  නශකොට ඒ අ ට 

නිදහස අහිමි වනවාද  ඒ අ  ශම් විධි ට අත් අඩංගුවට ගන්න 

පුළුවන්ද? ශම්ක දතාම වැරැදි ක්රි ාවක්. ගරු නිශ ෝජය කාරක 

සභාපතිපතුමනි  මම ඔබතුමාශගන් දල්ලීමක් කරනවා  කරුේාකර 

ශම් පිළිබඳව ඔබතුමාශ  අවධාන  ශ ොමු කරලා වහාම ඒ අ ව 

නිදහසා කරන්න කි ලා අදාළ ශපොලිසා සාථාන ට ේපශදසා ශදන්න 

කි ලා.  

ශම් ශවනශකොට අපට අහන්නට ලැශබනවා ජනතාව 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පිවිසුම් ශදොරටු අසළට ඇවිල්ලා තමන්ශ  අදහසා 

දදිරිපත් කරනවා කි ලා. ඒ අ ට සාමකාමීව  නිදහසාව  නිවහල්ව 

සිරණශම්  භාෂේශත අයිතිප  තිපශබනවා. ඒක ශම් රශේ ජනතාවට 

තිපශබන මූලික අයිතිපවාසිකමක්. Fundamental right එකක්. එම 

නිසා ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි  මම ඔබතුමාශගන් 

දල්ලීමක් කරනවා  ගරු කථානා කතුමාට ලිපි  දදිරිපත් කරපු ඒ 

කණ්ඩා ම  නිදහසා කරන්න කි ලා මහරගම ශපොලීසි ට ේපශදසා 

ශදන ශලස. ගරු කථානා කතුමා මූලාසනශත නැතිප නිසා ඔබතුමා 

අශේ ශම් මහ ශල්කම්තුමා හරහා මහරගම ශපොලීසි ට ඒ ේපශදස 

ලබා ශදන්න. ශමොකද  එශහම නැත්නම් ශලොකු කැලඹීමක් ඇතිප 

ශවනවා; ශලොකු විනා  ක් ඇතිප ශවනවා. මිනිසුන්ට කථා කිරීශම්  

අදහසා දදිරිපත් කිරීශම් අයිතිපවාසිකම නැතිප වුශේොත් ඒ අ  ශවන 

ශවන රණන්ු  ගීමවි. ඒ නිසායි මම ඒ දල්ලීම ඔබතුමාශගන් කශළේ. 

මට ශම් කාල  ලබා ු න්නාට  ශබොශහොම සාතුතිපයි  ගරු නිශ ෝජය 

කාරක සභාපතිපතුමනි. 
 

ගුණ (වවදය) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා (වසඛ ඛය  ාජය 

රමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கயாஷான் நவனந்த - 

சுகாதார இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda - State Minister of 
Health) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. State Minister? 

 
ගුණ (වවදය) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கயாஷான் நவனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිපතුමා කරපු ්රකා  ක් ගැනයි මම 

කි න්ශන්  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිපතුමනි. එතුමා සඳහන් 

කළා  - 

 
ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, that is not a point of Order.  

 
ගුණ (වවදය) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கயாஷான் நவனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

Sir, during his speech -  

 
ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Did he mention your name? What is the point of 

Order? 

 
ගුණ (වවදය) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கயாஷான் நவனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා "1990 සුවසැරි "  ගිලන් රථ 

ශසේවාව ගැන  ම් ්රකා  ක් කළා.  එහි  ම්කිසි වැරැදි අදහසක් 

තිපශබනවා වාශ ම  - 

 
ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, what is the point of Order? 

 
 

ගුණ (වවදය) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கயாஷான் நவனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

Sir, there was a false - 

 
ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. State Minister, that is not a point of Order.  

 
ගුණ (වවදය) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கயாஷான் நவனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

Okay.  

 
ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Govindan Karunakaram. You have ten 

minutes.  
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ගුණ වගෝිසන්දන් කුණේාක ්  මහතා 
(மாண்புமிகு மகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கமள, 

என்னமவா ததாியவில்கல; நான் மபசும்மபாததல்லாம் 

நீங்கள்தான் அக்கிராசனத்தில் இருக்கின்றீர்கள். இன்று 

இலங்கக அரசியலில் சர்வமதச நாணய நிதியம் சம்பந்தமாக 

அதிகம் மபசப்படுகின்றது. ஒரு நாட்டின் அத்திவாரம் அந்த 

நாட்டின் தபாருளாதார ஸ்திரத்தன்கமயிமலமய தங்கியுள்ளது. 

அந்தவககயில், ஒரு நாட்டின் தபாருளாதாரத்தில் 

ஸ்திரத்தன்கம இல்கலமயல் அந்த நாடு வங்குமராத்து 

நாடாகும். கடன்தபறும் நாடானது அந்தக் கடகன அகடக்கும் 

தசயற்றிறன் தகாண்டதாக இருக்க மவண்டும். ஆனால், கடன் 

தபற்ற ஒரு நாடு அந்தக் கடகன அகடக்க முடியாது என்று 

ககவிாிப்பது அந்த நாட்டுக்கு அவமானமாகும். இந்து 

சமுத்திரத்தின் மத்தியில் அகமந்துள்ள தபருகமமிகு நாடு எமது 

நாடாகும். இன்று அது கடனில் சிக்கிச் சீரைிந்து 

சின்னாபின்னமாகியுள்ளது. இன்று இந்த நாட்டில் அரசாங்கம் 

ஒன்று உள்ளதா? அரசாங்கத்துக்தகன தபாருளாதாரக் 

தகாள்ககதயான்று உள்ளதா? நாட்டில் தபாருட்கள், 

மசகவகளின் விகல மட்டத்கத நிர்ணயிப்பது அரசாங்கமா? 

அல்லது வர்த்தக சமூகத்தினரா? அல்லது இகடத்தரகர்களா? 

அல்லது அகமச்சர்களின் commission deals நடத்தும் 

இகடத்தரகர்களா? எனக் மகட்க விரும்புகின்மறன்.  

"மகைதபய்தால் மின்சாரம்; மகை நின்றால் மின்சாரம் இல்கல; 

அப்படிதயன்றால் நாட்டில் அரசாங்கம் எதற்கு?" என்று எமது 

சட்டப் மபராசிாியர் ஜீ.எல். பீாிஸ் அவர்கள் அன்று கூறியது 

தற்தபாழுது எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது.  

இந்த நாட்டில் அரசியல் ஒழுக்கத்கதச் சீரைித்த விமல் 

வீரவங்ஸ, உதய கம்மன்பில, வாசுமதவ நாணாயக்கார 

ஆகிமயார் அன்று 20 ரூபாகயவிடக் குகறவான ஒரு 

ததாககயால் தபற்மறாலின் விகல உயர்த்தப்பட்டமபாது, 

அதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பினார்கள். எம் தமிைர் 

உாிகமகளுக்காகத் தனிநாடு மகாாி, ஆயுதம் ஏந்திப் மபாராடிய 

நான், அந்த அனுபவம் தந்த பட்டறிவும் பகுத்தறிவும் கண்டு, 

இன்று ஒருமித்த நாட்டில் பிளவுபடாது ஒன்றாக வாை 

இகணந்துள்மளன். ஆனால், மகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ தரப்பினர் நாட்கடச் சீரைித்ததாகக் கூறுகின்றார்கள். 

இகத நான் கூறவில்கல. தபரும்பான்கம மக்களின் 

தபரும்பான்கமயால் தவன்மறதனன்று தபருமிதம்தகாண்டு 

தபௌத்த மதஸ்தலமான ருவன்தவளிசாயவில் பதவிமயற்ற 

மகாட்டாபய ராஜபக்ஷகவ மல்வத்து, அஸ்கிாிய மற்றும் 

ராமான்ய பீடங்களின் மகாசங்கத்தினமர தவளிமயறுமாறு 

மகாருகிறார்கள்.   ஆனால், நம் தமிைர் தரப்புக்கு இப்படியான 

உக்கிரமும் வக்கிரமும் உங்கள்மீது இருந்தாலும், அதகனச் 

தசால்ல முடியாதுள்ளனர்.  

இன்று சிங்கள இகளஞர்கள் "Gota, go home!" எனக் 

மகாஷமிடுகின்றார்கள். இவ்வாறு தமிழ் இகளஞர்கள் 

மகாஷமிட்டால், அவர்ககளப் பயங்கரவாதத் தகடச் 

சட்டத்தின்கீழ் ககதுதசய்து, சிகறயிமல அகடத்திருப்பீர்கள். 

இதனால், அவர்கள் தம் வாழ்க்ககயின் பல வருடங்ககளத் 

ததாகலக்கமவண்டி ஏற்பட்டிருக்கும். காலம் கடக்கவில்கல. 

"GotaGoGama" என்பது எமது நாட்டின் வரலாற்றுத் 

தவறுககளப் புாிந்துதகாள்வதற்கான ஓர் அத்திவாரமாகும். 

அந்த அத்திவாரத்திலிருந்து புதியமதார் இலங்ககத் 

திருநாட்கடக் கட்டிதயழுப்புமவாம். இந்தக் மகாஷத்துக்கு 

ஆதரவு ததாிவித்து அனுசரகண வைங்குபவர்கமள, இமத 

மகாஷத்கத இமத தமாைியில் இமத இடத்தில் எம் தமிழ் 

இகளஞர்கள் எழுப்பினால் அல்லது உங்ககள அடக்க வரும் 

அரச கூலிப்பகடகய நீங்கள் எதிர்த்து விரட்டுவதுமபால் எம் 

தமிழ் இகளஞர்கள் விரட்டினால் என்ன நடக்கும் என்பகதச் 

சற்றுச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்!  சர்வமதச நாணய நிதியமமா, 

உலக வங்கிமயா, நீங்கள் commissionக்காக நாட்டின் 

வளங்ககள விற்ற சீனாமவா எமது நாட்கட உய்வகடய 

கவக்கும் என  நம்புவது உங்கள் முட்டாள்தனம். 

பணம் அச்சடித்தால் பணவீக்கம் ஏற்படும் என்பது 

தபாருளாதார அாிச்சுவடி! அது புாியாத, தசன்மதி நிலுகவப் 

பிரச்சிகன மற்றும் வர்த்தக இகடதவளி வரும்மபாது 

அதகனத் தீர்க்கத் ததாியாத, சர்வமதச வர்த்தகக் தகாள்கக 

ததாியாத ஒருவகர மத்திய வங்கி ஆளுநராகவும் சமகாதர 

பாசத்தில் தபாருளாதார அறிவு சற்றும் இல்லாதவகர நிதி 

அகமச்சராகவும் நியமித்தது ராஜபக்ஷ தரப்பு. எமது நாடான 

இலங்கக ராஜபக்ஷக்களின் குத்தககப் பூமியா?  இன்று 

நீங்கள் ருவன்தவளிசாயவுக்கும் தசல்ல முடியாது; நீங்கள் 

நம்பிக்கககவத்துள்ள எந்ததவாரு தபௌத்த மதஸ்தலத்துக்கும் 

தசல்ல முடியாது. தானமும் சங்கமும் உங்ககளப் பார்த்துச் 

சந்தி சிாிக்கின்றது. உங்ககள IMFஉம் காப்பாற்ற முடியாது;  

நீங்கள் நம்பிய தபௌத்தமும் காப்பாற்ற முடியாது; நீங்கள் ஓடி 

ஒைியவும் முடியாது. நீங்கள் விகதத்த விகதகய நீங்கமளதான் 

அறுவகட தசய்யமவண்டும்.  அது பயிரா அல்லது பதரா? 

என்று நீங்கள் உங்களுகடய மனச்சாட்சிகயச் மகளுங்கள்!  

இன்று காகலயில் எங்களுகடய நிதி அகமச்சர் அவர்கள் 

விமசட கூற்தறான்கற முன்கவத்து உகரயாற்றும்மபாது சில 

விடயங்ககள தவளிப்படுத்தியிருந்தார். தற்மபாது நாட்டில் 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபாருளாதார தநருக்கடிக்கு தற்மபாகதய 

அரசாங்கம் மாத்திரமல்லாது, நீண்ட காலமாக இந்த நாட்கட 

மாறி மாறி ஆட்சி தசய்த அரசாங்கங்களும் காரணம் என்றார். 

மமலும், எவர் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இதகன தவகுவிகரவில் 

நிவர்த்தி தசய்ய முடியாததன்றும் கூறினார். இந்த நாடு 

முதன்முதலில் 1954இமல தவளிநாட்டுக் கடகனப் தபற்ற 

ததன்றும் கூறினார். நாங்களும் இவற்கற ஏற்றுக் 

தகாள்கின்மறாம். ஆனால், பார்கவதான் மவறுவிதமாக 

இருக்கின்றது.  சுதந்திரம் அகடந்ததிலிருந்து இந்த நாட்கட 

மாறி மாறி ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் என்ன தசய்தார்கள் 

என்பகதப் மபாராடும் இகளஞர்களும் அரசியல்வாதிகளும் 

புாிந்துதகாள்ள மவண்டும். இந்த நாடு சுதந்திரமகடந்த 

காலத்திலிருந்து இந்த நாட்டின் பூர்வீகக் குடிகளான தமிைர்கள் 

இரண்டாம் தரப் பிரகஜகளாகக் கணிக்கப்பட்டார்கள். நாடு 

சுதந்திரமகடந்து சில மாதங்களிமல மகலயகத் தமிைர்களின் 

குடியுாிகம பறிக்கப்பட்டது.   
 

ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam to the 
Chair?  

 

ගුණ (මහාචාර්ය) ජී.ක් . පීිපස් මහතා (ිසව ශයීය කටයුතු 

රමාතය සහ ආ ක්ෂක  ාජය රමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் - தவளிநாட்டு அலு 

வல்கள்  அகமச்சரும்  பாதுகாப்பு  இராஜாங்க அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Foreign Affairs 
and State Minister of Defence) 
Sir, I propose that the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 

Rasamanickam do now take the Chair. 
 

ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

රනතුුණව ගුණ නිවයෝජය කා ක ස ාපතිතුමා ූලලාසනවයන් 
දවත් ූ වයන්, ගුණ ෂාේක්කියන්  ාජපුත්ති න්  ාසමාණික්ක්  
මහතා ූලලාසනාරූඪ ිසය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு சாணக்கியன் 

ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM took the Chair. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue with your speech. 

 
ගුණ වගෝිසන්දන් කුණේාක ්  මහතා 
(மாண்புமிகு மகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
நன்றி, நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மாவட்டத்கதச் 

மசர்ந்த, என்னுகடய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினரான நீங்கள் 

தகலகமதாங்குவது எனக்குச் சந்மதாஷமாக இருக்கின்றது.  

இந்த நாட்கட மாறி மாறி ஆண்ட அரசாங்கங்கள் 

மபாருக்காக எத்தகனமயா பில்லியன் தடாலர்ககளச் 

தசலவைித்துள்ளன. 1956ஆம் ஆண்டு எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டி. 

பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் தனிச் சிங்கள 

சட்டமூலத்கத இந்தப் பாராளுமன்றத்திமல நிகறமவற்றினார். 

அன்று அகத எதிர்த்துஎமது தகலவர்கள் இமத 

காலிமுகத்திடலில் தமாைி உாிகமக்காக உண்ணாவிரதம் 

இருந்தார்கள்; சத்தியாக்கிரகம் தசய்தார்கள். அதன்மபாது, 

இந்த நாட்டின் அரச பகடககளயும் காகடயர்ககளயும் 

ஏவிவிட்டு அவர்களது தகலககளத் தாக்கியது மாத்திர 

மல்லாமல், காதுககளக் கடித்த வரலாறும் உண்டு. அன்று 

எமது தகலவர்கள் இரத்தக் காயங்களுடன் பாராளு 

மன்றத்துக்கு வந்தமபாது நீங்கள் என்ன தசய்தீர்கள்? எள்ளி 

நககயாடினீர்கள். 1960ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, 

டட்லி மசனாநாயக்க அவர்கள் தகலகமயில் அரசாங்கம் 

உருவாகியது. அப்மபாது, எமது தமிழ்த் தகலவர்கள் 

உங்களுக்கு ஒத்துகைப்பு வைங்கினார்கள். அதன் விகளவாக 

டட்லி - தசல்வா ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டது; தமிைர்கள் 

அகமச்சரகவயில் அங்கம் வகித்தார்கள்; தமிைர் ஒருவர் பிரதிச் 

சபாநாயகராக அங்கம் வகித்தார். ஆனால், நீங்கள்  அவர்ககள 

ஏமாற்றினீர்கள். திருமகாணமகலயிலுள்ள மகாமணஸ்வரத்கத 

ஒரு புனித பூமியாகப் பிரகடனப்படுத்த உங்களால் 

முடியவில்கல. அவர்கள் அரசாங்கத்திலிருந்து தவளிமயறி 

னார்கள். 1970ஆம் ஆண்டு ஆட்சியகமத்த சிறிமாமவா 

பண்டாரநாயக்க அவர்கள் புதியமதார் அரசியலகமப்கபக் 

தகாண்டுவந்தார். அதுமாத்திரமன்றி, குடியுாிகமச் சட்ட 

மூலத்கத மீண்டும் தகாண்டுவந்தார்.      

1972ஆம் ஆண்டு தரப்படுத்தகலக் தகாண்டுவந்து வடக்கு, 

கிைக்குத் தமிழ் இகளஞர்கள் பல்ககலக்கைகம் தசல்வகதத் 

தடுத்தீர்கள். இதன் காரணமாகமவ தமிழ் இகளஞர்கள் 

மபாராட்டத்திற்கான ஆயத்தங்ககளச் தசய்தார்கள். 1977ஆம் 

ஆண்டு மஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் 5/6 தபரும்பான்கம 

யுடன் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்தார்.  "மபார் என்றால் மபார், 

சமாதானம் என்றால் சமாதானம்" என்றார்; "அரசியல் தீர்வு 

இல்கல; தமிைர்களுகடய உாிகமகயத் தரமாட்மடன்" 

என்றார். 1979ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்கதக் 

தகாண்டுவந்தீர்கள்.  

இந்த நாட்டிமல 1958, 1978, 1983ஆம் ஆண்டுகளிமல 

இனக் கலவரங்கள் இடம்தபற்றன. நீங்கள் இந்த நாட்கட 

மாறி மாறி ஆட்சி தசய்தது மாத்திரமல்லாமல், 1983இமல 

3,000இற்கும் மமற்பட்ட தமிைர்ககளக் தகான்றுகுவித்தீர்கள். 

தமிழ் மக்கள் ததன்னிலங்ககயிலிருந்து வடக்கு, கிைக்கிற்குத் 

தகர மார்க்கமாகச் தசல்லமுடியாத நிகலயில், கடல் 

மார்க்கமாகச் தசன்றார்கள். தவலிக்ககடச் சிகறயிமல 

அரசியற் ககதிகளாக இருந்த 53 மபகரக் தகாடூரமாகக் 

தகாகல தசய்தீர்கள். இவ்வாறான சம்பவங்களினால்தான் 

இந்த நாட்டில் மபாராட்டம் உக்கிரமகடந்தது. அதகனத் 

ததாடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த ஆர். பிமரமதாச, சந்திாிக்கா 

பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க, மஹிந்த ராஜபக்ஷ அமத 

மபான்று இன்று சனாதிபதியாக இருக்கின்ற மகாட்டாபய 

ராஜபக்ஷ ஆகிமயாாின் அரசாங்கங்கள் இந்த நாட்டின் 

வளங்ககள விற்று அவற்கற மபாருக்காகச் தசலவைித்தன. 

மபார்க் கருவிகள், தஹலிகாப்டர்கள், யுத்தக் கப்பல்கள் 

மபான்றவற்கற வாங்குவதற்குப் பல பில்லியன் கணக்கான 

தடாலர்ககள நீங்கள் தசலவைித்தீர்கள்.  

இந்த நாட்டில் ஆயுதப் மபாராட்டம் தமளனிக்கப் 

பட்டதற்குப் பின்பு இங்கு நிகறமவற்றப்படும் வரவு 

தசலவுத்திட்டங்களில்கூட, நீங்கள் பாதுகாப்புத்துகறக்கு  20 

சதவீத நிதி ஒதுக்கீட்கடச் தசய்துதகாண்டிருக்கிறீர்கள். 

2019இமல மகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆட்சி பீடம் ஏறிய பின்னர், 

'வற்' வாிகய 8 சதவீதமாகக் குகறத்தார். அன்றிலிருந்து இந்த 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரம் சீரைிய ஆரம்பித்தது. அவர் 

எப்தபாழுது விவசாயிகளின் வயிற்றிமல கககவத்தாமரா, 

அப்தபாழுமத அவரது ஆட்சி முடிவுக்கு வரத் ததாடங்கியது. 

இரசாயனப் பசகளப் பாவகனகயத் தகட தசய்தார். 

அதனால், விவசாயிகள் வீதிக்கு வந்தார்கள். இந்த நாட்டிமல 

தநல் மவளாண்கமயில் மாத்திரமல்ல, சகல பயிர்ச் 

தசய்கககளின் விகளச்சலும் 50 சதவீதத்கதவிடக் குகற 

வகடந்தது. நீங்கள் அாிசிகய தவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி 

தசய்யும் அளவிற்கு தள்ளப்பட்டீர்கள். தவளிநாட்டிலிருந்து 

இறக்குமதி தசய்யும் அாிசியில் இரசாயனம் கலக்கவில்கல 

என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்கின்றது? நீங்கள் இந்த 

நாட்டிமல நகடதபற்ற மபாருக்கு அதிக பணத்கதச் 

தசலவைித்தீர்கள். மீண்டும் மீண்டும் நான் கூறுவது 

என்னதவன்றால், இந்த நாட்டின் இனப்பிரச்சிகனக்கு - 

தமிைர்களின் உாிகமப் மபாராட்டத்திற்கு ஒரு நிரந்தர அரசியற் 

தீர்கவ நீங்கள் தகாடுக்கவில்கல என்றால், ததாடர்ச்சியாக 

இந்த நாட்டின் பாதுகாப்புத்துகறக்குக் கூடுதலான பணத்கதச் 

தசலவைிக்கமவண்டிய நிகல ஏற்படும் என்பகதத்தான்.  

இந்திய - இலங்கக ஒப்பந்தத்தினூடாக அரசியலகமப்புக் 

கான 13ஆவது திருத்தம் தகாண்டுவரப்பட்டு, அதனூடாக 

மாகாண சகப முகறகம உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த 

நாட்டில் நீண்ட காலமாக மாகாண சகபகள் வலுவில் இல்லாத 

ஒரு நிகலமய காணப்படுகின்றது. இந்த நாட்டிமல தமிைர்கள் 

நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு  ஏற்றவககயில் மாகாண சகபத் 

மதர்தகல நடாத்தி, அவற்றுக்கான அதிகாரங்ககள 

வைங்குமாறுதான் அயல் நாடான இந்தியாகூட மகட்கின்றது. 

கடந்த காலங்களில் இந்தியாகவ ஒதுக்கிவிட்டு, சீனாவிற்குப் 

பின்னால் தசன்ற நீங்கள் எகதக் கண்டீர்கள்? இந்தியாதான் 

இன்கறக்கு இந்த நாட்கட  காப்பாற்றுகின்றது. இந்தியாதான் 

இந்த நாட்டு மக்ககளப் பட்டினிச் சாவிலிருந்து 

காப்பாற்றுகின்றது. பில்லியன் கணக்கான தடாலர்ககளத் 

தருகின்றது; எாிவாயுகவத் தருகின்றது; எாிதபாருகளத் 

தருகின்றது. சர்வமதச நாணய நிதியத்திடம் உங்களுக்காகச் 

சிபாாிசு தசய்வதும் இந்தியாதான். அதற்கும் மமலாக, இன்று 

தமிழ் நாட்டு மாநில அரசு ஏகமனதாகத் தீர்மானதமான்கற 
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நிகறமவற்றி, 40,000 தமற்றிக்ததான் அாிசி, 500 தமற்றிக் 

ததான் பால்மா, 28 மகாடி இந்திய ரூபாய் தபறுமதியுள்ள 

மருந்து வககககள எமது நாட்டுக்குத் தர இருக்கின்றது. 

இப்படி தமிழ் நாட்டு அரசு இலங்ககயிலுள்ள ஒட்டுதமாத்த 

மக்களுக்கும் உதவிதசய்யும்மபாது, நீங்கள் இங்குள்ள 

தமிைர்ககள தவறுக்கின்றீர்கள். இறுதியாக, எமது நாட்டு 

மக்களுக்கு உதவிதசய்த தமிழ் நாட்டு மாநில அரசுக்கும் 

முதலகமச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் இந்தச் 

சகபயினூடாக நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.  

 

ගුණ ප්රසන්න  ේතුාංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මන්ත්රීවරුන්ශ  ආරක්ෂාව 

පිළිබඳව  අද පක්ෂ නා ක රැසාවීශම්දීත් සාකච්ඡා වුේා. ඒ 

අවසාථාශේදී පාර්ලිශම්න්තුව ශපොලිසාපතිපතුමාශගන් දල්ලීමක් කර 

තිපුදේා  මන්ත්රීවරු පාර්ලිශම්න්තුවට එන විට හා එළි ට  න විට 

එතුමන්ලාශ  ආරක්ෂාව සම්බන්ධශ න් ඒ අව ය පහසුකම් ලබා 

ශදන්න කි ලා. ශම් ශවලාශේදී විපක්ෂ නා කතුමාත්  මන්ත්රීවරු 

ීමප ශදශනකුත්  ම් ්රකා  ක් කළා අත්අඩංගුවට ගැීමමක් 

සම්බන්ධශ න්. ශම් ශවලාශේ 'සිරස' නාළිකාශේ ඒ සම්බන්ධ 

විසාතර ්රචාර  වනවා. මා ළඟ තිපශබන ු රකථනශ න් මට එම 

විසාතර ශපන්වි  හැකියි.  ම්කිසි කණ්ඩා මක් ඇවිල්ලා 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන මන්ත්රීවරුන්ට "" " කි ලා  ම් බලපෑමක්  

කරන්න කටයුතු කර තිපශබනවා. 'සිරස' මාධයශත පැහැදිලිව 

කි නවා  ශම් කණ්ඩා ම protest එකට ආ කණ්ඩා මක් කි ලා. 

ඒ අ  එතැන  දඳශගන මන්ත්රීවරුන්ට "" " කි ලා හිරිහැර කරපු 

නිසා ශපොලීසි   ඔවුන් අත්අඩංගුවට අරශගන ේසාවි ට දදිරිපත් 

කරන්න කටයුතු කරනවා. 'සිරස' නාළිකාශේ විකා   වන 

දර් නවලින් පැහැදිලිව එ  ශපශනනවා. මම හිතන විධි ට විපක්ෂ 

නා කතුමා මීට වඩා වගීමශමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ශමොකද  

ශම් වාශ  ශ්ධවල් දිගින් දිගටම සි්ධධ වුශේොත් අපට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව පවත්වාශගන  න්න බැරි ශවනවා. මන්ත්රීවරුන් 

කරදර කින් ශතොරව ශම් සභාවට ඇවිල්ලා තමන්ශ  දා කත්ව  

ශදන්න අව ය ශවලාශේ  ම්කිසි කණ්ඩා ම් ඇවිල්ලා ශම් විධි ට 

හැසිරුශේොත් අපට  පාර්ලිශම්න්තුව පවත්වාශගන  න්න බැරි 

ශවනවා. ගරු කථානා කතුමාශ  දල්ලීම අනුව තමයි 

මන්ත්රීවරුන්ට අව ය ආරක්ෂාව සප න්ශන්. ශපොලීසිශත වාර්තා 

අනුව  ඒ අ  අත්අඩංගුවට අරශගන තිපශබනවා. ශම් විසාතර මම 

දැන් දදිරිපත් කශළේ ශපොලීසි  ලබා ු න් ශතොරතුරුත්   'සිරස' මාධය 

තුළින් ලබා ගත් ශතොරතුරුත් පදනම් කර ශගනයි. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පැහැදිලියි  ගරු ඇමතිපතුමනි. ශබොශහොම සාතුතිපයි.   

 

ගුණ ිරලිප් වවදආ ්ඡචි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ කණ්ඩා ම 

ේ්ධශඝෝෂේ කට ආපු කණ්ඩා මක් ශනොශවයි  කථානා කතුමාට 

ලිිතතව පැමිණිල්ලක් භාර ශදන්න ආ කණ්ඩා මක්. ඔවුන් 

මන්ත්රීවරුන්ට "" " කිේශවත් නැහැ  ඒ අවසාථාශේදී එතැන 

මන්ත්රීවරු හිටිශ ත් නැහැ. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු රංජිත් සි ඹලාපිටි  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක කාල ක් තිපශබනවා. 
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ගුණ  ාංජිත් ිනයඹලාිබටිය මහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ්රථමශ න් ශමම කරුේ 

ශකශරහි  ඔබතුමාශ  අවධාන  ශ ොමු කරවනවා. මට නි මිත 

ආසනශත ශනොශවයි  මම ශම් ශවලාශේ දන්ශන්. ශමොකද  මම 

දැන් නිශ ෝජය කථානා කතුමාත් ශනොශවයි  ආණ්ඩු පක්ෂශත 

මන්ත්රීවර කුත් ශනොශවයි. එම නිසා මට ශහට දවශසේ මශ  

නි ාචිත ආසන  ශවන් කර ශදන්න කි ා මුලින්ම දල්ලා සිටිනවා. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මම ඒ ගැන ගරු කථානා කතුමා දැනුවත් කරන්නම්. 

 

ගුණ  ාංජිත් ිනයඹලාිබටිය මහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ශහොඳයි. 

මම විශ ේෂ කරුු  කිහිප ක් ශපන්වා ශදන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  අද ශම් රශේ ආර්ිකක තත්ත්ව  පිළිබඳ  

කථා කරන ශම් ශමොශහොශත්. [බාධා කිරීමක්  

 

ගුණ ජගත් කුමා  ුමමිත්රාආ ්ඡචි මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ශගොඩක් ශවලාවක දඳලා 

බලාශගන දන්නවා. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට ඔබතුමාට අවසාථාව ශදන්නම්  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

සමාශවන්න. මම දසාශසල්ලා බලනශකොට ඔබතුමා ආසනශත 

හිටිශත නැහැ. 

 
ගුණ ජගත් කුමා  ුමමිත්රාආ ්ඡචි මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ඔබතුමා එනශකොටත් මම මශ  ආසනශත හිටිශත. 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ආසන ඔක්ශකෝම ශවනසා කරලා ශන් තිපශබන්ශන්. දැන් 

අපටත් පැහැදිලි නැහැ  ශකොයි ආසනශත ශකොයි මන්ත්රීතුමා 

දන්නවාද කි ලා. සමාශවන්න  වරදක් වුේා නම්. මම ඊළඟට 

ඔබතුමාට අවසාථාව ශදන්නම්. 

 

ගුණ ජගත් කුමා  ුමමිත්රාආ ්ඡචි මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ශහොඳයි. 

 

ගුණ  ාංජිත් ිනයඹලාිබටිය මහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ලිපි ක් සකසා කළා  

"සංීමර්ේ ආර්ිකක ගැටලු - ආර්ිකක අර්ුදද ක් කරා  ෑමට ඇතිප 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

දඩ ්රසාථාවන්" කි ලා. මම ශම් රශේ අසීරු අවසාථාවක සිටි 

නිශ ෝජය මුදල් අමාතයවර කු හා රාජය අමාතයවරශ ක්. මම ශම් 

ගරු සභාශේ අවධාන ට ශ ොමු කරන්න කැමැතිපයි  දැනට අපට 

තිපශබන ගැටලු දතා සංීමර්ේ ශවලා තිපශබන බව. ගැටලුවක් 

කි න්ශන් නි ාචිත කාරේ ක්. ඒකට එක අවසාථාවක ේත්තර ක් 

ශහො න්න පුළුවන්. අශේ රශේ තිපශබන ගැටලු දැන් එකිශනකට 

බැඳුු  සංීමර්ේ ගැටලු බවට පත් ශවලා තිපශබනවා  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

දැන් අපට ශඩොලර් නැහැ. ශඩොලර් නැතිප නිසා ඩීසල් නැහැ. 

ඩීසල් නැතිප නිසා විු ලි  නිෂාපාදන  කරන්න බැහැ. විු ලි  

නිෂාපාදන  කරන්න බැරි නිසා අශනකුත් අපන න භාණ්ඩ 

නිෂාපාදන  කරන්න බැහැ. එම නිසා අපන න නැහැ. ආශ ත් 

ශඩොලර් නැහැ. ඒක නිකම් chain එකක් ශවලා තිපශබනවා. ඒකයි 

මම කිේශේ ගැටලු සංීමර්ේ ශවලා තිපශබනවා කි ලා. ශම් 

සංීමර්ේ ගැටලු දැන් අර්ුදද ක් බවට පරිවර්තන  ශවමින් 

පවතිපනවා. ශම් ගැටලු අර්ුදද ක් කරා ගිශ ොත් ඒකට විසඳුම් නැතිප 

තත්ත්ව කට රට  එශහම නැත්නම් අශේ ආර්ිකක  ළඟා ශවන්න 

පුළුවන්. අපි හැම දාමත් ශ්රී ලංකා නිදහසා පක්ෂ  හැටි ට 

ජනාධිපතිපවර ාට  රජ ට කරුු  දදිරිපත් කළා. ඒ දදිරිපත් කරන 

ශබොශහෝ ආර්ිකක කරුු  සකසා කශළේ මම. අපි හැමවිටකම කිේවා 

ශමවැනි ශවලාවකට ජනතාවට ඇත්ත කි න්න ේත්සාහ කරන්න 

කි ලා. අද මම දැක්කා   ම්තාක් ු රකට මුදල් අමාතයතුමා එවැනි 

තත්ත්ව කට ළඟා ශවමින් සිටින බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි කරුු  කිහිප ක් ගනිමු. 

එකක්  ජාතයන්තර මූලය අරමුදශල් සහා  ලබා ගැීමම. ශම්ක 

දතාම ්රමාදයි. ඒක අපි පුන පුනා කි න්ශන් නැහැ. මුදල් 

අමාතයතුමාත් පිළිගත්තා  ඒක ඓතිපහාසික වරදක් කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි ජාතයන්තර මූලය 

අරමුදලට ගිහිල්ලා බලාශපොශරොත්තු වුශණ් ශමොකක්ද? එකක් 

තමයි දතා  හීන වී තිපශබන අශේ විශ්ධ  සංචිත ්රමාේ  වර්ධන  

කර ගැීමමට  ම්කිසි ශඩොලර් ේ  මුදලක් අපට ලැශේවි කි න 

එක. තවත් පැත්තකින් අපි බලාශපොශරොත්තු වුේා  අපි ශගවීමට 

ඇතිප විශ්ධ  ේ  ්රමාේ   ම්කිසි ්රතිපවයුහගත කිරීමක් කරයි 

කි ලා.  ශම් අවුරු්ධශ්ධ අපට ශගවන්න තිපශබනවා  ශඩොලර් 

ලිලි න 6.9කට ආසන්න මුදලක්. ඒවාශත  ම්කිසි ්රතිපවයුහගත 

කිරීමක් කරලා  අඩුම ගේශන් එයින් තුශනන් ශදකක ්රමාේ ක් 

ශම් වර්ෂශත ශගවීම කල් දමා ශගන ඒ මුදල් ටික දතුරු කර ගන්න 

ලැශබයි කි ා අපි බලාශපොශරොත්තු වුේා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  මා දන්නා විධි ට මීට ශපර 16 වතාවක් අපි 

ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට ගිහිල්ලා තිපශබනවා. ඒ 16 වතාශේම 

අපට ලැලිච්ච ්රතිපචාර  ශමවර ලැුදේාද කි න ්ර ාන  

තිපශබනවා. එක වතාවක ගිශත මම නිශ ෝජය මුදල් අමාතයවර ා 

විධි ට හිටපු  2009 කාලශත. අපට එදා ආර්ිකක ්ර ාන රාශි ක් 

තිපුදේා. එදා රශේ අභයන්තර යු්ධධ ක් තිපුදේා. තවත් පැත්තකින් 

අවුරුු  100කට වතාවක් ඇතිප වන ශලෝක ආර්ිකක අවපාත ක් 

තිපුදේා. තවත් පැත්තකින් ශතල් මිල අදටත් වඩා දහළ ගි ා. 

ශතල් බැරල් එක ශඩොලර් 130ට ගිහිල්ලා තිපුදේා. හැබැයි  IMF 

එක අපට දැක්ූ ්රතිපචාර  දතාම දහළයි.  අශේ දල්ලීමත් එක්ක 

ශබොශහ්ාම දක්මන් සහන අපට සැලසුේා. මට මතක විධි ට 

අශේ සංචිත වර්ධන  කර ගන්න අපි ශඩොලර් ලිලි න 3යි  

දල්ලුශේ. නමුත් අපට ශඩොලර් ලිලි න 4ක් අනුමත ශවලා තිපුදේා. 

අපි දන් 3යි ලබා ගත්ශත්. අපි ශකොතරම් කඩිනමින් ඒකට මැදිහත් 

වුේාද කි නවා නම්   ්රථම වතාවට ඒ අවශබෝධතා ගිවිසුම එක 

සතිප ක් තුළ අත්සන් කරන්න අව ය වුේා. මම  ඒ සතිපශත හිටිශත 

වැඩ බලන මුදල් අමාතයවර ා ව ශ න්. ජනාධිපතිපවර ා 

ලංකාශේ හිටිශත නැහැ. ්රථම වතාවට  2009දී  ඒ  IMF ගිවිසුමට 

අත්සන් කශළේ මහ බැංකු අධිපතිපවර ා සහ වැඩ බලන මුදල් 

අමාතයවර ා විධි ට මම.  ඒ වතාශේ ජාතයන්තර මූලය අරමුදල 

අපට දතාම ශහොඳ ්රතිපචාර ක් ලබා ු න්නා.  

අද ගරු අමාතයතුමා ශහොඳ කරුු  දැක්වීමක් කළා. ඒ 

කරුේක් තමයි IMF එක අපට ශම් වතාශේ දක්වලා තිපශබන 

්රතිපචාර . එයින් එකක් තමයි  අශේ දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදන ට 

සාශේක්ෂව අශේ ේ  ්රතිප ත  දතාම දහළයි කි න එක.  

දතිපහාසශත අපි ශමච්චර දහළට ගිහිල්ලාම නැහැ.  අද රුපි ලට 

සාශේක්ෂව ශඩොලර   න්ශන් රුපි ල් 370ට කි ලා කි නවා මට 

ඇහුේා. එශහම නම්  අශේ දළ ශ්ධශී  නිෂාපාදන ට සාශේක්ෂව 

ේ  ්රතිප ත  170 දක්මවා  නවා. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් පුන පුනා 

අපට කි ලා තිපුදශණ් අශේ ේ  සාථා උතාව හදා ගන්න කි ලා. 

ශමොකද  ේ  ්රතිප ත  170යි කි න්ශන් ශබොශහොම දහළ 

අග ක්.  ඒ විධිශත දහළ අග න් ශලෝකශත සමහර රටවල 

තිපශබනවා. නමුත් අපි එච්චර දහළ ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි  ඒ 

රටවලට ්ර ාන ක් නැත්ශත් ඔවුන්ට ඒ ේ  ශගවන ආකාර  

ශපන්වන්න පහසුකම් තිපශබනවා; හැකි ාව  තිපශබනවා. අන්න 

එතැන තමයි අපි හිරශවලා දන්ශන්. ඒ නිසා අශේ ේ  සාථා උතාව 

ශපන්වීම අව යයි.  

ඊළඟට  විශ ේෂශ න්ම අශේ රශේ තිපශබන ශ්ධ පාලන 
අසාථාවරභාව  අපට බලපානවා. ශ්ධ පාලන අසාථාවරභාව  
කි න්ශන් ශමොකක්ද? මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමොනවා 
ශහෝ ේපක්රම ක් ශ ොදලා මන්ත්රී ආසන 113 හදා ගන්න එක 
ශනොශවයි වැදගත්.  අද ීම ශදශනක් මහ පාශර් දන්නවා ද? අද ශම් 
සභාශේ කථා කරන්ශන්ත් ශම් කාරේා ශන්. දවසා ගේන්  මාස 
ගේන් ශම් රශේ මිනිසාසු ශපොශහොර නැහැ කි ලා  ්රජාතන්ත්රවාද  
දල්ලලා  ඩීසල් ශපෝලිශම්  ශපට්රල් ශපෝලිශම් දක්වන මහා හඬ 
තමයි ශ්ධ පාලන අසාථාවරභාව  කි න්ශන්. ඒ නිසා 113 හදන 
එක ගැන අපි කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ශලෝක  ශම් දිහා 
බලාශගන දන්නවා. අපි ේ  දල්ලනවා නම්  ඒ ේ  
සම්බන්ධශ න් ජාතයන්තර මූලය අරමුදශල් මැදිහත්වීම 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා නම්  අපි ශ්ධ පාලන සාථාවරභාව ක් 
හදා ගන්න අව යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් රජ  අද ශහොඳ පත්වීම් 
ශදකක් කරලා තිපශබනවා. ඒ ගැන මම සාතුතිපවන්ත ශවනවා. ඒ 

තමයි  නව මහ බැංකු අධිපතිපතුමාශ  පත්වීම සහ මුදල් 
ශල්කම්තුමාශ  පත්වීම.  මම කාල ක් එතුමන්ලා එක්ක වැඩ 

කළා. එතුමන්ලා නිශ ෝජය අධිපතිපවරු හැටි ට දන්නශකොට මම 
වැඩ කරලා තිපශබනවා. එතුමන්ලා ශම් කටයුත්ශත්දී  මුදල් 

අමාතයවර ා එක්ක එකතු ශවලා දහළ මැදිහත්වීමක් කරනවා.  ඒ 

ගැන අශේ අවතක්ශසේරුවක් නැහැ. හැබැයි  මම කි න්න ේත්සාහ 
කශළේ ශම්කයි. අවුරුු  එකහමාරක් ශදකක් ්රමාදශවලා IMF එකට 

ගිහිල්ලා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවච්ච ශ්ධ අපට ලැශබන්න නම්  
 ම්කිසි සහන ක් ලැශබන්න නම්  මට ශත්ශරන විධි ට අවම 

ව ශ න් ශම් අවුරු්ධශ්ධ අවසාන වත් ශවයි. ඒ නිසා අශේ ඒ 
බලාශපොශරොත්තුවට සාධාරේ කාල ක් ශදන්න ශවනවා. ඒ 

කි න්ශන් තව මාස හ ක්  හතක්  යි.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි ේ්ධධමන  ගැන කථා 
කළා.  අද අශේ රශේ තිපශබන්ශන් සාමානය ේ්ධධමන ක් 

ශනොශවයි  අධි ේ්ධධමන ක්. අපි පළමුශවනිම එහි වරද ගැනත් 
කථා කරමු. දතිපහාසශත ශනොශවයි  මෑතදී අපි රුපි ල් ට්රිලි න 

තුනක් මුද්රේ  කර තිපශබනවා.  ට්රිලි න ක් කි න්ශන් ීම ක්ද? 
ශකෝටි තුන් ලක්ෂ ක්. රුපි ල් ශකෝටි තුන් ලක්ෂ ක් අපි මුද්රේ  

කරලා තිපශබනවා. 

ඒක ලින්ු  12ක් සහිත සංායාවක්. තුශන් දලක්කමට පිටුපසින් 

ලින්ු  12ක් තිපශබන සංායාවක්. දතිපන්  ආර්ිකක විදයාශේ දතාම 

649 650 

[ගරු රංජිත් සි ඹලාපිටි   මහතා  
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සරල දැනුමක් තිපශබන ශකනක් වුේත්  සාමානය ශපළ ේගත් 

ශිෂයශ ක් වුේත් දන්නවා  භාණ්ඩ හා ශසේවා නිෂාපාදන ක් නැතුව 

ශමවැනි දැවැන්ත මුදලක් ආර්ිකක ට මුදා හැරි ාම -ශමවැනි 

දැවැන්ත මුදලක් මුද්රේ  කරනශකොට- ශමොකක්ද ශවන්ශන් 

කි ලා. ඒ නිසා වැඩි දල්ලුමක් ඇතිප වුේාම දතා වි ාල විධි ට 

භාණ්ඩ මිල දහළ  නවා.  අශේ ආර්ිකක ේපශ්ධ ක න් එතැනින් 

නතර වුශණ් නැහැ. එවැනි මුදලක් ආර්ිකක ට මුදා හැරි ාම ඒ 

මුදල සංසරේ  වීම පාලන  කරන්න අපට  ම්  ම් ආකාරශත 

ේපකරේ තිපශබනවා. හැබැයි  ශම් ශගොල්ශලෝ ඒ ේපකරේ පාවිච්චි 

කශළේ මුදල් සංසරේ  තවත් වැඩි වන විධි ටයි  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ වාශ  අවසාථාවක ේ්ධධමන  පාලන  

කිරීමට තිපශබන ්රධානම ේපකරේ  තමයි බැංකු ශපොලී අනුපාත  

වැඩි කරන එක  මිනිසාසු වැඩි වැඩිශ න් දතිපරි කරන්න 

ශපොළඹවන එක. ශම්ශක් මූලික මඟ ශපන්වන්නා තමයි මහ 

බැංකුව. මහ බැංකුව විසින් නි ම කරන ශපොලී අනුපාත  තමයි 

පහළ බැංකුවලට  පහළ මූලය ආ තනවලට  දතිපරි කරන්නන්ට 

ලැශබන්ශන්; ඒ වාශ ම  ේ  සඳහා ශගවන්න ශවන්ශන්. හැබැයි  

අශේ රශේ මහ බැංකුව රුපි ල් ට්රිලි න තුනක මුදලක් ආර්ිකක ට 

මුදා හැරලා එතැනින් නතර වුශණ් නැහැ. බැංකු ශපොලී අනුපාත  

සි  ට 4  සි  ට 5 දක්වා අඩු කළා. ඒශකන් ශමොකක්ද 

ශවන්ශන්? දැවැන්ත මුදලක් රට තුළ සංසරේ  ශවනවා වාශ ම  

සි  ට 4ක  5ක ්රමාේ ට ශපොලී අනුපාත  අඩු කළාට පසාශසේ 

කිසි ශකශනක් දතිපරි කරන්න ශපළශඹන්ශන් නැහැ. ඔවුන් තිපශබන 

මුදල් මිලදී ගැීමම්වලට ශ ොදවනවා. ඒ ශහේතුශවන්  මුදල් මුද්රේ  

කිරීශමන් ඇතිප වුු  ේ්ධධමන  තවත් ශදගුේ  ශතගුේ ශවලා 

දසාසරහට  න තත්ත්ව ක් ඇතිප වුේා. එම නිසා අපි දැන් 

අධිේ්ධධමන ක මුවවිශේ ශනොශවයි  අධිේ්ධධමන කට මුහුේ 

ශදමින් දන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නව මහ බැංකු අධිපතිපතුමා 

පැමිණි විගසම ශම් සඳහා ගත යුතු පළමුවැනි පි වර ගත්තා. ඒ 

පිළිබඳව මම සන්ශතෝෂ ශවනවා. එතුමා බැංකු ශපොලී අනුපාත  

දහළ දැම්මා. දැන් දතිපරි කරන ශකශනකුට සි  ට 20ක වාශ  

ශපොලි ක් ලැශබනවා. ඒ වාශ ම ේ ක් ගන්න සූදානම් වන 

ශකශනකුටත් සි  ට 20ක්  25ක් ශගවන්න ශවනවා. ශම්ක තමයි 

ේ්ධධමන ක් පාලන  කරන්න ආර්ිකක විදයාශේ තිපශබන දතාම 

සරල ේපකරේ . දතිපන්  අශේ මහ බැංකුව ඒ ේපකරේ  අද 

පාවිච්චි කරනවා. බැහැයි  අපි වාශ  අධිේ්ධධමන ක් තිපශබන 

රටකට ඒ ේපකරේ ශදක පමේක් ්රමාේවත්ද කි න ්ර ාන  

තිපශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එශහම නම් ආර්ිකක 

විදයාශේ තිපශබන අශනකුත් ේපකරේ ශමොනවාද? ඒ සඳහා අපි 

අශේ රශේ සමසාත නිෂාපාදන වැඩි කරන්න අව යයි. හැබැයි  ශම් 

වශ  ශවලාවක අපට සමසාත නිෂාපාදන  වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? 

කාබනික ශපොශහොර පිළිබඳව හදිසිශත එළැඹුු  රණරේ ත් එක්ක 

අද අශේ රශේ කෘෂිකාර්මික නිෂාපාදන  ලිඳ වැටිලා තිපශබන්ශන්. ඒ 

වාශ ම ඇතිපශවලා තිපශබන ශඩොලර් ්ර ාන   විු ලි  ්ර ාන   ඩීසල් 

්ර ාන  එක්ක රශේ කර්මාන්ත ලිඳ වැටිලා තිපශබන්ශන්. එම නිසා 

ඒ ආර්ිකක ේපකරේශ න් අපට ක්ෂණිකව ්රතිපලල 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්න බැහැ. අශනක් ේපකරේ  තමයි  

ශවශළඳ ශපොළ තුළ ආන නික ද්රවය සුලභ කිරීම. ශම් ශවලාශේ 

ආන නික ද්රවය සුලභ කරන්න අපට පුළුවන්ද? අපි ළඟ ශඩොලර් 

නැහැ  අපට විනිම  නැහැ. එපමේක් ශනොශවයි  සමාගමකින් 

සමාගමකට ේ ට ශදන්නවත් විශ්ධශී  රටවල් සූදානම් නැහැ. එම 

නිසා අපට ඒ ේපකරේ  ක්රි ාත්මක කරන්නත් බැහැ. දතිපන්  

අධිේ්ධධමන  පාලන  කිරීම සඳහා ශම් හැම එකකින්ම අපට 

ක්රි ාත්මක කරන්න සි්ධධ ශවලා තිපශබන්ශන් එකම එක 

ේපකරේ යි. ඒ  ශපොලී අනුපාත  පමේයි. ශපොලී අනුපාතශ න් 

පමේක් ශම් ේ්ධධමන  නවත්වන්න බැහැ. ශම්ක එක කාරේ ක් 

පමේයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ වාශ ම තමයි ශම් ඇතිප 

වී තිපශබන භාණ්ඩ හිඟ ත් එක්ක වි ාල කළු කඩ ක් නිර්මාේ  

ශවලා තිපශබනවා. ගෑසා සිලින්ඩර ක් රුපි ල් 30 000කට  න 

තැනට ඇවිල්ලා තිපශබනවා මම දැක්කා. කළු කශඩ් ඇතිප වන ශම් 

ආර්ිකක ේ්ධධමන  ශකොශහේවත් ලි ැශවන්ශන්ත් නැහැ. ඒ 

වාශ ම රුපි ශල් අග  නිතර නිතර අව්රමාේ වීමත් එක්ක බඩු 

මිල තවත් දහළ  නවා.   

රාජය ආදා ම අඩු වීමත් අද බරපතළ ්ර ාන ක්. 2022 වසශර් 

රාජය ශසේවක පඩි  විරාම වැටුේ  සමෘ්ධධි  ආදී සහනාධාර  රාජය 

ේ  ශපොලි  වැනි පුනරාවර්තන වි දම් සඳහා අඩුම ගේශන් 

රුපි ල් ලිලි න 3 400ක් අපට අව ය ශවනවා. ඒ ගැන ගරු මුදල් 

ඇමතිපතුමා  මාත් එක්ක එකඟ ශවයි. එශහම නම් පළමුවැනි 

කාර්තුශේදී අඩු ගේශන් අපට රුපි ල් ලිලි න  50ක ආදා මක් 

ඕනෑ. නමුත්  අපි ේප ලා තිපශබන්ශන් රුපි ල් ලිලි න 300ත්  

400ත් අතර ්රමාේ ක්. එම නිසා වි ාල ආර්ිකකම  ගැටලු 

රාශි ක මුවවිශේ අපි දන්නවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ශමවර අශේ වැටුේ ශගවන කාල  වන විට අශේ භාණ්ඩාගාරශත 

බැංකු අයිරාව ශඩොලර් ලිලි න 1 000 දක්මවා  නවා. එයින් 

ලංකාශේ බැංකු ප්ධධතිප ට ඇතිප වන බර දතාම දහළයි. දතිපන්  

ශම් කාරේ ත් එක්ක මම ගරු මුදල් ඇමතිපතුමාශ ත් අවධාන ට 

ශ න්න ේත්සාහ කශළේ  දදිරි මාස කිහිප  ශම් රශේ තත්ත්ව  

ශවනදාටත් වැඩි  අමාරු තැනකට  න්න පුළුවන් කි න එකයි. 

එශහම නම් ශමොකක්ද විසඳුම? පළමුවැනිම ශ්ධ තමයි  ශම් ආර්ිකක 

කරුු  කථා කරන්න දසාශසල්ලා අපි අශේ ශ්ධ පාලන 

සාථා උතාව ඇතිප කර ගන්න ඕනෑ. රජ  ගැන මිනිසුන්ට 

වි ාවාස ක් නැහැ; කැලිනේ මණ්ඩල  ගැන වි ාවාස ක් නැහැ. 

එශහම නම්  සර්ව පාක්ෂික අන්තර්වාර පාලන ක් පිළිබඳවයි අපි 

ශම් ශ ෝජනාව කරන්ශන්. "සර්ව පාක්ෂික" කි න්ශන්  බහු 

පාක්ෂික  නැත්නම් තව කෑල්ලක් එකතු ශවලා කරන ශද ක් 

ශනොශවයි. ශම් සඳහා සි ලුශදනා සහභාගි ශවන්න ඕනෑ. "ශම් 

කේටි ත් එක්ක තව ටිකක් අමාරුශවන් හරි ගිහිල්ලා අපට ශහොඳ 

විසඳුමක් ලැශේවි" කි න වි ාවාස  ශම් රශේ මිනිසුන් තුළ ඇතිප 

ශවන්න ඕනෑ. 

ඒ නිසා ශම් සඳහා රජ  විසින්  රාජය නා ක ා විසින් වි ාල 

කැප කිරීමක්  අවංක කැප කිරීමක් කළ යුතු ශවනවා. ශම්කට 

පැලැසාතර ශකොශහේවත් නැහැ. ශම්ක කෑලි කෑලි එකතු කරලා 

හදන්න බැහැ. ශම්ක එක්ශකශනක් ශදශදශනකුට කරන්න පුළුවන් 

ශද ක් ශනොශවයි. ශම් රශේ තිපශබන ්ර ානවලට සාීරරසාර 

විසඳුමක් ලබා ශදන්න නම් අන්තර්වාර පාලන ක් සඳහා සර්ව 

පාක්ෂික කණ්ඩා මක් එකතුශවලා   සි ලුශදනා කැපවි  යුතුයි 

කි න කාරේාවත් මම මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් කාල  ලබාදීම  පිළිබඳව 

ඔබතුමාට සාතුතිපවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා.  
 

ගුණ රවශයීයෝක් රවේිනාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමාශ  point of Order එක ශමොකක්ද? 

 

ගුණ රවශයීයෝක් රවේිනාංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශ  අවධාන  ශ ොමු 

කරවන්නයි මම ශම් ්ර ාන  කි න්ශන්. අද ේශ්ධ වරුශේ 

කථානා කතුමාට ලිපි ක් බාර ශදන්න පැමිණි තරුේ න් 10 

651 652 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශදශනකුයි  තරුණි න් ශදශදශනකුයි ශපොලිසා අත්අඩංගුවට 

අරශගන තිපශබනවා. ශම් වන විට ඔවුන් මහරගම ශපොලීසිශත 

අත්අඩංගුශේ පසු ශවනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන අවධාන  ශ ොමු 

කරලා කථානා කතුමා දැනුවත් කරලා   ම්කිසි ක්රි ා මාර්ග ක් 

ගන්න කි ා දල්ලා සිටිනවා.  

 
ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ  ගැන අශේ ්රසන්න රේතුංග ඇමතිපතුමා 

පැහැදිලි කිරීමක් කළා.   

ගරු ජගත් කුමාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාල ක් 

තිපශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.09  

 

ගුණ ජගත් කුමා  ුමමිත්රාආ ්ඡචි මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විශ ේෂශ න්ම අද අපි දතාම 

වැදගත් රණරේාත්මක අවසාථාවකට මුහුේ ශදන ශවලාවකයි 

දන්ශන්. විශ ේෂශ න්ම ශලෝකශත අපට ආධාර ශදන රටවල් 

කි පු ආකාර ට  අශේ ජනතාව කි පු ආකාර ට  විපක්ෂ  කි පු 

ආකාර ට මුදල් ඇමතිපතුමා ජාතයන්තර මූලය අරමුදල හමුශවලා 

ශම් රට පත්ශවලා තිපශබන අර්ුදද  පිළිබඳවත්  රටක් විධි ට අපට 

ශමොන වාශ  සහන ක් අව යයි ද කි න කාරේා පිළිබඳවත් 

පැහැදිලි කරලා  දතාම වගීමමකින් කටයුතු කරමින් අද  දතා 

වැදගත් ්රකා  ක් පාර්ලිශම්න්තුශේදී සිු  කළා.  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට එතුමා පැහැදිලිවම කි පු කාරේාවලට සවන් 

ු න්නාම  ආර්ිකක විශ ේෂඥයෙ න් කි න කාරේාවලට සවන් 

ු න්නාම  අපට දතා පැහැදිලියි අද අපි වි ාල ආර්ිකක අර්ුදද ක 

සිටින බව. ශම්ක අර්ුදද ක් විධි ට දැකලා  ශම් අර්ුදදශත ඇත්ත 

තත්ත්ව  දතාම නිවැරදි ආකාරශ න් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ්රකා  

කිරීම පිළිබඳව මම මුදල් ඇමතිපතුමාට සාතුතිපවන්ත ශවනවා. එතුමා 

ඒ දැක්ක ශ්ධ අපි මීට කලින් දැක්කා නම්  මීට වඩා එහාට ගි  

ේත්තර ටිකක් අපට ශසො ා ගන්න තිපුදේා. ඒ වාශ ම  අශේ ලිම් 

මේටශම් ජනතාව අද ශම් පත්ශවලා තිපශබන අවාසනාවන්ත 

තත්ත්ව ට පත් ශනොශවන්නත් දඩ තිපුදේා. අපි අද ගිනි කඳු 

ීමප ක් ේඩ දන්න ජනතාවක් වාශ  තමයි දන්ශන්. ඒවා ශකොයි 

ශවලාශේ පුපුරයි ද කි ලා දන්ශන් නැහැ. මුදල් ඇමතිපතුමා කි පු 

කාරේා සම්බන්ධව ගත්තත්  ශලෝකශත විවිධ ආර්ිකක 

විශ ේෂඥයෙ න් ්රකා  කරන කරුු  අනුවත් අපට පැහැදිලිව 

ශේනවා  අපට ඇතිපශවලා තිපශබන ශම් ආර්ිකක අර්ුදද  තවමත් 

ආරම්භශත විතරයි තිපශබන්ශන් කි න එක. තවත් අර්ුදද 

රාශි කට  ජීවන වි දම් වැඩිවීමකට  පඩි නඩි ශගවා ගන්න බැරි 

වීමකට  සහන ලබා දීශම් අමාරුකම්වලට අපට මුහුේ ශදන්න 

ශවනවා. ඒ  විතරක් ශනොශවයි. ශතල් ටික  ගෑසා ටික   තවත් මාස 

ීමප කට තිපුදේා වුේත්  ඒ මාස ීමපශ න් පසාශසේ ශම් ශ්ධවල් 

ශකොශහොමද කර ගන්ශන් කි න අර්ුදද ක අපි දන්නවා.  

මුදල් ඇමතිපතුමා ශම් කාරේා පිළිබඳව අද පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

පැහැදිලි කරනශකොට විපක්ෂශත මන්ත්රීවරු හැසිරිච්ච විධි  ගැන 

මම සතුටු වන්ශන් නැහැ. අපි හිතුවා විපක්ෂ  මීට වඩා 

වගීමමකින්  වගවීමකින් කටයුතු කරයි කි ලා. මුදල් ඇමතිපතුමා ඒ 

ශගෞරවීම  පැහැදිලි කිරීම කරන අතරතුර විපක්ෂශත සමහර 

මන්ත්රීවරු දතාම අශීලාචාර විධි ට එතුමාශ  කථාවට බාධා කළා. 

ශම් තමයි අශේ රශේ ජනතාව පත්ශවලා තිපශබන අවාසනාවන්ත 

තත්ත්ව ; රට පත්ශවලා තිපශබන අවාසනාවන්ත තත්ත්ව . 

විපක්ෂශත දන්නකම් හිතන්ශන්  "ශහට තමන්ට බල  ඒවි  ඒ 

බල  ලබා ගැීමම සඳහා ඕනෑම ශද ක් කරන්න ඕනෑ. රට 

වැටුේත්  ජාතිප  විනා  වුේත්  ශහට තමන්ශ  පක්ෂ ට බල  

එනවා නම්.." කි න ඒ සිහින  තුළ දඳශගන කටයුතු කිරීම තමයි 

අද විපක්ෂ  කරන්ශන්.  

අද ශම් රශේ සැබෑ ්ර ාන ක් තිපශබනවා. දිනපතා දහළ  න 

භාණ්ඩ මිලත් එක්ක අද තුන්ශේල කාලා ජීවත් ශවන්න බැරි 

තත්ත්ව ට මිනිසාසු පත්ශවලා තිපශබනවා. ඒ වාශ ම  ගෑසා හිඟ   

ශතල් හිඟ   කිරි පිටි හිඟ  ඇතුළු අතයව ය භාණ්ඩ හිඟ   සහ 

විු ලි  කැපීම ඇතුළු කාරේා ගත්තාම අද ජනතාව වි ාල 

අර්ුදද ක දන්නවා; පීඩාවක දන්නවා. ඒ ජනතාව දල්ලන්ශන් ඒ 

ශවනුශවන් සහන ලබා ශදන්න කි ලායි. ඒ සහන ලබා ශදන්න 

තිපශබන අමාරුකම පිළිබඳව ගරු මුදල් ඇමතිපතුමා එතුමාශ  

කථාශේදී කිේවා. එතුමා කිේවා  "ශම්ක අද-ඊශත ඇතිප ශවච්ච 

්ර ාන ක්වත්  ශම් ආණ්ඩුව පත්ශවලා අවුරුු  2ක් ඇතුළතදී ඇතිප 

ශවච්ච ්ර ාන ක්වත් ශනොශවයි  අවුරුු  ගානක් තිපසාශසේ ඇතිප 

ශවච්ච අවාසනාවන්ත තත්ත්ව ක්" කි ලා. අපි  හැම දාම ශවනත් 

රාජය න්වලින්  ආ තනවලින් ේ   ගත්තා. ඒ ේ  ශේරන්න 

ශවනත් තැනකින් ේ  ගත්තා. ඒ ේ  ශගවන්න තවත් ේ  

ගනිමින් දසාසහරට ගි ා මිස  ජාතිප ක් විධි ට නැන්ටින විධි   

රටක් විධි ට නැන්ටින විධි  ගැන අපි හිතුශේ නැහැ. අපි 

ශකොශහොමද අපට අව ය බඩු ටික ගන්න අශේ ආදා ම් ේප ා 

ගන්ශන් කි න කාරේාව සම්බන්ධශ න් අශේ අවධාන  ශ ොමු 

කරලා තිපලිලා නැහැ. ඒ තත්ත්ව  නිසා තමයි අද ශම් වාශ  

අවාසනාවන්ත තැනට අපි පත්ශවලා තිපශබන්ශන්. 

එතශකොට ශම් වග ීමම අපි හැශමෝම භාරගන්න ඕනෑ. ශම්ක 

කාටවත් මඟ හරින්න බැහැ. අද විපක්ෂශත සිටින අ  තමයි අවුරුු  

ශදකකට කලින් ශම් රශේ බලශත සිටිශත. ඒ අ  එශහම 

හැසිරුශණ් ශකොශරෝනා වැනි සාවාභාවික විපතක් ආශේ නැතිප 

තත්ත්ව  තුළ. දැන් මුළු ශලෝක ටම දැශනන ආර්ිකක 

අවපාත ක්  ආහාර හිඟ ක් ඇතිප ශවලා තිපශබනවා. ඒ ආහාර 

හිඟ ත් එක්ක විවිධ රටවල් තමන්ශ  හැකි ාව එක්ක ඒවා 

කළමනාකරේ  කර ගත්තත්  අපි වාශ  ආදා ම් අඩු  ේ  මත 

 ැපුු  රටවලට තිපශබන අමාරුකම් මැද ශම්වා කළමනාකරේ  

කර ගන්නට ශනොහැකිව අද අපහසුතාවට පත්ශවලා තිපශබනවා. 

ශම්ක අපට පමේක් බලපාන ශද ක් ශනොශවයි. අද 

පාකිසාතානශත පැ  1 ක් විු ලි  කපනවා. දන්දි ාශේ පැ  6ක් 

විු ලි  කපනවා. තවත් රටවල් ගේනාවක් ශම් අර්ුදදවලට 

මැදිහත් ශවලා සිටිනවා. ඒ නිසා   ශලෝකශත විවිධ අඩු ආදා ම් 

ලබන රටවලට  සංවර්ධන  ශවමින් තිපශබන රටවලට ශම් 

තත්ත්ව ට මුහුේ ශදන්න  ශවලා තිපශබනවා.  අපට තනිශ න් ශම් 

්ර ාන විසඳාගන්න බැරි නම්  ජාතයන්තර සංවිධානවලින් අපට 

ආධාර ගන්න තිපශබන දඩකඩ අඩු නම්  අපි රටක් විධි ට එකට 

එකතු ශවලා ශම් ්ර ාන ට මුහුේ ශදන්න ඕනෑ  කි න එක අපට 

පැහැදිලියි. හැබැයි  අශේ විපක්ෂ ත් එක්ක නම් ශම් ්ර ාන ට 

මුහුේ ශදන්න පුළුවන් ශවයි කි ලා මට හිශතන්ශන් නැහැ. ඒ අ  

හිතන්ශන් තමන්ශ  බල  ගැනයි. ශහට ඡන්ද ක් තිපුදශේොත්  අද 

ශම් ආණ්ඩුශේ සිටින අ ට වඩා වැඩි  පිරිසක් ඔවුන්ට එයි කි ලා 

හිතනවා. අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව කි නවා  ශහට ඡන්ද ක් 

තිපුදශේොත් ඒ ඡන්දශතදීත් කිසිු  පක්ෂ කට බහුතර ක් 

ලැශබන්ශන් නැතිප බව. ඒ නිසා අටවාගත්ත ආණ්ඩුවක් තමයි 

හදන්න ශවන්ශන්. ඒ ආණ්ඩුවටත් මීටත් වඩා වැඩිශ න් ශම් 

අර්ුදද ට මුහුේ ශදන්න සි්ධධ ශවනවා. එශහම මුහුේ ශදනශකොට 

නැවතත් මාස 6කින් ඡන්ද ක් පවත්වන්න ශවනවා. එතශකොට 

රශේ තරුේ න් සහ විවිධ පු්ධගල න් නැවතත් මහ පාරට 

බැහැලා අරගළ කරාවි.  
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[ගරු අශ ෝක් අශේසිංහ  මහතා  
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ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කි නවා  ශම් ශවලාශේ ශබොර දිශත 

මාළු බාන්ශන් නැතිපව විපක්ෂ ත්  ආණ්ඩුවත් ශදකම එකතු ශවලා  

රශේ සමසාත ජනතාවත් එකතු කරශගන ශම් ්ර ාන  විසඳීශම්  ම් 

වැඩ පිළිශවළකට  ා යුතුව තිපශබන බව. නමුත්  ඒක සි්ධධ 

ශවන්ශන් නැහැ කි න කාරේාව පැහැදිලියි. අද ශම් විපක්ෂශත 

අ  කි නවා   එතුමන්ලාශ  ආණ්ඩු කාලශත ශමශහම කශළේ 

නැහැ කි ලා. හැබැයි  ඒ ශගොල්ලන්ශ  කාලශත ලිලි න 15කට 

ආසන්න ්රමාේ ක් ේ  අරශගන තිපශබනවා. ඒශකන්  ම් 

්රමාේ කින් ේ  ශගේවා වුේත්   ම් මුදල් ්රමාේ ක් එදිශනදා 

වි දම්වලට අරශගන තිපශබනවා. එපමේක් ශනොශවයි   

හම්බන්ශතොට වරා  ඇතුළු රශේ තිපුදු  වටිනා සම්පත් විකුේා 

ඔවුන් මුදල් ගත්තා. ඒ සි ල්ල එදිශනදා ආණ්ඩුව පවත්වාශගන 

 න්න පමේයි පාවිච්චි කශළේ; රට දදිරි ට ශගන න්න පාවිච්චි 

කශළේ නැහැ. ඒ නිසා ශම් ්ර ානවලට   විපක්ෂ ත් වග කි න්න 

ඕනෑ  ශම් ආණ්ඩුවත් වග කි න්න ඕනෑ  ඊට ශපර හිටපු 

ජනාධිපතිපවරු  අගමැතිපවරු වාශ ම ඒ ආණ්ඩු හැම එකක්ම වග 

කි න්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශම් රශේ අද පවතිපන අර්ුදද ට මුහුේ දීලා  

ඒ අර්ුදද  කළමනාකරේ  කර ගන්න අපි සි ලුශදනාටම වග 

ීමමක් තිපශබනවා.  

ලිම් මේටශම් ජනතාව ශම් ආපු අර්ුදද ත් එක්ක එළි ට 

බැහැලා සාධාරේව  ම් අරගළ ක ශ දී සිටිනවා. හැබැයි  අද 

ශවනශකොට ඒ සාධාරේ අරගළශත තිපුදු  නිර්පාක්ෂිකභාව  

ලිඳිලා තිපශබනවා. ශම් ශවනශකොට ජනතා විමුක්තිප ශපරමුශණ් 

වසන්ත සමරසිංහලා ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා කථා කරනවා. ඔවුන් 

JVP එශක් මධයම කාරක සභිකශ ෝ. එතශකොට ශකෝ 

නිර්පාක්ෂිකභාව ? ඒ වාශ ම පුුදු  ජ ශගොඩලා ගිහිල්ලා කථා 

කරනවා. ඒ තිපුදු  නිර්පාක්ෂිකභාව  ලිඳලා ශපරටුගාමීන් 

එතැනට  නවා. ඒ වාශ ම සමගි ජනබලශේගශත අ ත් දැන් 

ශවනශකොට ඒ අසාසට රිංගලා තම තමන්ශ  බල  වර්ධන  කර 

ගන්න හදනවා. ජනතාවශ  සැබෑ ඕනෑකම  ජනතාවශ  සාධාරේ 

අරගළ  තුළින් අද එක එක්ශකනා  බල ට ඒශම් සිහින  සැබෑ 

කර ගන්න ේත්සාහ දරමින් සිටිනවා. ඒ නිසා ශම් ශවලාශේ ලිම් 

මේටශම් ජනතාව සම්බන්ධශ න් අපට වග ීමමක් තිපශබනවා.  

අද ආර්ිකක අර්ුදද ත් එක්ක ශගොඩනැඟුු  ශ්ධ පාලන සහ 

සමාජ අර්ුදද ක් තිපශබනවා. ශම් ආර්ිකක අර්ුදද ට විසඳුම් 

ශසො න්නත් ඕනෑ. ශ්ධ පාලන සහ සමාජී  අර්ුදද ට විසඳුම් 

ශදන්නත් ඕනෑ. හැබැයි  වහා විසඳි  යුත්ශත් ශමොකක්ද? ජනතාව 

වහ වහා දල්ලන්ශන්  එදිශනදා කන්න ශබොන්න අතයව ය වන 

භාණ්ඩ සුලබ කරන්න  ඒවාශත මිල අඩු කරන්න සහ ශපෝලිම්  අඩු 

කරන්න කි ලායි. හැබැයි  සි්ධධ ශවමින් තිපශබන්ශන් එක 

එක්ශකනා ජනාධිපතිපවරු ශවන්න බලන එකයි  ආණ්ඩු හදන්න 

බලන එකයි. දැන් හිතාශගන දන්ශන් ජනාධිපතිපශ   අගමැතිපශ  

තටු කැපුවාම සි ලු ්ර ාන විස ශඳනවා කි ලායි.  විු ලි  නැතිපව 

පීඩාවට පත්ශවච්ච ජනතාවට  කන්න නැතිපව පීඩාවට පත්ශවච්ච 

ජනතාවට ජනාධිපතිපශ  තටු කැපුවා  කි ලා ශහෝ දහනවවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  නැවත ශගනාවා කි ලා ශහෝ 

සහන ක් ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ ජනතාවශ  සි ලු ්ර ාන 

එකපාරට විස ශඳන්ශන්ත් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි හැම ශදනාටම වග ීමමක් 

තිපශබනවා  පළමුව ශම් ආර්ිකක ්ර ාන ට විසඳුමක් ලබා ශදන්න 

සහ ඒ සඳහා  ම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රි ාත්මක කරන්න.  ඒ වැඩ 

පිළිශවශළේදී අපට ශපශනනවා ශලෝක ආහාර අර්ුදද ක් එන බව.  

ශලෝක ආහාර අර්ුදද ක් එන ශවලාශේ අපි වහ වහා සෑම ලිම් 

අඟලකම වගා කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි. අපි  ම් වගා 

සංග්රාම ක් ආරම්භ කළ යුතුයි. ඒ වාශ ම අඩු ආදා ම්ලාභි 

ජනතාවට   ම් සහන ක් ලබා ශදන්න ඕනෑ.  සාිකර ආදා ම් ලබන 

මධයම පාන්තිපක න් ගත්තත්  ඒ අ ටත් අද ශම්  වි දම එක්ක 

ජීවත් ශවන්න බැහැ. 

එශහම නම් අඩු ආදා ම්ලාභින් ජීවත් ශවන්ශන් ශකොශහොමද? 

අද ඒ අ  කබශලන් ලිපට වැටිලා දන්ශන්. අඩු ආදා ම්ලාභි 

ජනතාවට  ම් සහන ක් ශදන්න ශලෝක බැංකු ආධාර ලැුදේා 

වුේත්  ඒක ්රමාේවත් කි ලා මම හිතන්ශන් නැහැ. 

සමෘ්ධධිලාභිශ කුට රුපි ල් 4 500ක මුදලක් දැනටත් ශගවනවා. 

තවත් රුපි ල් 3 000කින් ඒ දීමනාව වැඩි කරන්න කි පු පළි ට 

ඒ මුදල ්රමාේවත් ශවන්ශන්ත් නැහැ. ගරු ඇමතිපතුමා කිේවා සෑම 

සමෘ්ධධිලාභිශ කුටම රුපි ල් 7 500 දක්වා ඒ මුදල වැඩි කරනවා 

කි ලා. මම දල්ලා සිටිනවා සමෘ්ධධි  ඇතුළු ඒ හැම දීමනාවක්ම 

ලබන අ ට අඩුම තරමින් රුපි ල් 7 500ක්වත් ලබා ශදනවා නම් 

 ම් සාධාරේ ක් තිපශබනවා කි ලා. හැබැයි  ඒ කි පු ශ්ධ 

ශනොශවයි ලිම් මේටමට ගිහිල්ලා තිපශබන්ශන්. දැනට ලබන 

රුපි ල් 1 900ට තවත් රුපි ල් 3 100ක් එකතු කරන්න  එශහම 

නැත්නම් දැනට ගන්නා රුපි ල් 2 500ට  ම් සීමාවක් ඇතුශළේ 

තවත් ශපොඩි ගේනක් එකතු කරලා ලබා ශදන්න  නවා කි න 

කාරේ යි දැන ගන්න තිපශබන්ශන්. ඒ ජනතාව දැනටමත් අසරේ 

ශවලායි දන්ශන්. ඒ අ  රශේ තත්ත්ව  ශහොඳට පැවැතිප 

කාලශතදීත් අසරේ ශවලා හිටපු අ . එශහම නම් ඒ අ  තවත් 

අසරේ ශවලා දන්න අවසාථාශේ ඒ අ ට වැඩි සහන ක් සැලසි  

යුතුයි. නමුත්  ඒ සහන සැලසීම ්රමාේවත් ආකාර කින් සි්ධධ 

ශවනවා ද කි න සැක  තිපශබනවා. ඒ නිසා ශම් කාරේ  මම ගරු 

ඇමතිපතුමාශ  අවධාන ට  ශ ොමු කරනවා. වැඩි වුු  ජීවන 

වි දමට අනුව තුන්ශදශනකු සිටින පවුලක් ගත්ශතොත්  අඩුම 

ව ශ න් රුපි ල් 15 000කින්  රුපි ල් 20 000කින් විතර භාණ්ඩ 

සඳහා  න ඔවුන්ශ  වි දම දහළ ගිහිල්ලා තිපශබනවා. ශම් ලබා 

ශදන සහන  ඒ තත්ත්ව ට විසඳුම් ශසො න්න ්රමාේවත් නැහැ.  

ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව මීට වඩා අවධාන  ශ ොමු කරන්න ඕනෑ.  

රටට අතයව යම භාණ්ඩ පමේක් අපි ආන න  කළ යුතුයි. 

පසුගි  දවසාවල සාකච්ඡාවක් තිපුදේා  Indian Credit Line හරහා 
ලැශබන මුදල්වලින් ශගොඩනැන්ලි පහසුකම් සහ ඒ අව ය ශ්ධවල් 

ගන්න හදනවා කි ලා. මම ශම් ශවලාශේ ගරු ඇමතිපතුමාශගන් 

දල්ලීමක් කරනවා. ශම් වන විට සමාජ මත ක් තිපශබනවා ශම් 

ශවලාශේ පීඩාවට පත් ශවච්ච ජනතාවට ජීවත් ශවන්න අත් වැලක් 

ශදන්න ඕනෑ කි ලා. ඒ නිසා අනිවාර් ශ න්ම ඒ ලැශබන මුදල් 

ආහාර ටික ශගශනන්න  අතයව ය භාණ්ඩ ටික ශගශනන්න 

ශ ොදවන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අව ය ශබශහත් ශපත්තක් -ඖෂධ ක්- 

පැ  භාග කට ශහෝ නැතිප වුශේොත් ඇතැම් ශරෝගින් මි   නවා. ඒ 

නිසා ඖෂධ ටික අපට තිපශබන්නම ඕනෑ.  අද ශමච්චර ඖෂධ 

හිඟ ක් ඇතිප වුශණ් ඇයි කි න ්ර ාන  අපට තිපශබනවා. ශම් රශේ 

ඒ අදාළ අමාතයාං   ඇතුළු ආ තන සි ල්ල වග ීමශමන් 

කටයුතු කර තිපශබනවා ද කි න ්ර ාන  තිපශබනවා. අද කි නවා  

ඖෂධ හිඟ ක් තිපශබනවා කි ලා. ඒ හිඟ ට අද විසඳුම් 

ශහො නවා. හැබැයි  ඒ නිලධාරින් පසුගි  කාලශතත් ඒ 

ආ තනවල හිටි ා. ඒ නිසා අශනක් කාරේාවලට මුල් තැන 

ශදනවාට වඩා මිනිසුන්ශ  අතයව ය ඖෂධ ටික ලබා දීශම් 

කටයුත්තට මුල් තැන දීලා කටයුතු කළ යුතුව තිපුදේා. නමුත් ඒක 

කරලා නැහැ. ඒ ගැන අපි කනගාටු ශවනවා.  පැහැදිලිවම අපි ශම් 

සම්බන්ධව ජනාධිපතිපතුමාටත්  ලිේවා. ජනතාව මුහුේ ශදන මූලික 

්ර ාන කිහිප ට විසඳුම් ශදන්ශන් නැතිපව  රටට අතයව ය ශ්ධ 

හඳුනා ගන්ශන් නැතිපව අපි තව ශකොච්චර කටයුතු කළත් වැඩක් 

ශවන්ශන් නැහැ. ඒශකන් ශවන්ශන් රට තවත් අර්ුදදශ න් 

අර්ුදද ට  න එකයි.  

අද රශේ තිපශබන ශ්ධ පාලන අර්ුදද  පිළිබඳවත් කථා කළ 

යුතුයි. අද ශම් කාරේශතදී විපක්ෂ ට කර අරින්න බැහැ. නමුත්  

විපක්ෂ  දිගින් දිගටම ේත්සාහ කරනවා බල  ලබා ගැීමමට. 

ශහට ඡන්ද ක් තිප ලා ශහෝ ශවන ක්රම කින් කටයුතු කර ශහෝ ඒ 

655 656 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශ්ධ කරන්න හදනවා. අද රශේ ජනතාව දල්ලන්ශන්  මහනා ක 

හාමුු රුවරු දල්ලන්ශන්  කාදිනල් හිමිපාේන් දල්ලන්ශන් -

හැශමෝම දල්ලන්ශන්- එක ශද යි. එක්ශකෝ පවතිපන ආණ්ඩුශවන් 

සහන ශදන්න ඕනෑ.  ශම් ආණ්ඩුවට සහන ශදන්න බැරි නම් 

සමසාත පක්ෂ  එකතු ශවලා සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදලා 

ජනතාවට සහන ශදන්න කි ලායි ඒ හැශමෝම දල්ලන්ශන්.  

ශලෝකශත ශවනත් රටක නම් ආණ්ඩුවක් භාර ශදන්න 

හදනශකොට විපක්ෂ  ක්ෂණිකව ඒක භාර ගන්න ලෑසාතිප ශවනවා. 

හැබැයි  අශේ රශේ විපක්ෂ  ශම් වාශ  ශවලාවක "ුදු  අම්ශමෝ 

අපට එපා" කි ලා මඟ හැරීශම් ේත්සාහ ක ශ ශදනවා. ඒකට 

ශහේතු කාරේා විධි ට  ජනාධිපතිපතුමා එක්ක කරන්න බැහැ  

කි නවා. හැබැයි  ශහට ඡන්ද කින් ආවත් එතුමන්ලාට ඒ 

ආණ්ඩුශේ දඳ ගන්න ශවන්ශන් ශම් ජනාධිපතිපතුමාත් එක්කම 

තමයි. අඩුම ගේශන් ශකටි කාල කට හරි එශහම කරන්න 

ශවනවා.   ඒ නිසා ශම් ශවලාශේ අපි කි න්ශන් ශකටි කාල කට 

එතුමා සමඟ වැඩ කරන්න කි ලායි. ඒ ශකටි කාල  තුළ ශම් රශේ 

ජනතාව මුහුේ දීලා තිපශබන ශම් අර්ුදද සහිත වාතාවරේශ න් 

ශගොඩගන්න කටයුතු කරන එක ජාතිපශත අව යතාව වාශ ම මහා 

පිනක් කි ලායි මා හිතන්ශන්. හැබැයි  ඒ පුේය කර්ම ට එශහම 

නැත්නම් ඒ ජාතිපශත අව යතාව ශවනුශවන් කටයුතු කරනවාට 

වඩා ඒ හැශමෝම තුළ බලශලෝභීත්ව  සහිත අව යතා දසාමතු 

ශවලා තිපශබනවා. 

 ශම් රශේ ජනතාව පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් බලාශපොශරොත්තු 

වන ශ්ධ පාර්ලිශම්න්තුව දෂාට කරනවා ද කි න ්ර ාන   

තිපශබනවා. ශමොකද  අද ගරු මුදල් ඇමතිපතුමා හරවත්  වැදගත් 

කථාවක් කර්ධදීත් ඒකට විපක්ෂශත සමහර මන්ත්රීවරු බාධා 

කරමින් කශළේ  හැමදාම කරන ජනතා විශරෝවර වැඩ පිළිශවළමයි. 

 ඒ නිසා අපි විපක්ෂශත   අපි ආණ්ඩුශේ කි න කාරේාවට ශකොටු 

ශවන්ශන් නැතිපව කටයුතු කරන්න අපි හැශමෝටම වග ීමමක් 

තිපශබනවා.  
 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශදකක කාල ක් 

තිපශබනවා. 
 

 

ගුණ ජගත් කුමා  ුමමිත්රාආ ්ඡචි මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 
නැත්නම් ජනතාව කි න්ශන්  "225ශදනාම ශගදර  න්න" 

කි ලායි; "225 ශදනාම ඕනෑ නැහැ" කි ලායි. මී ට දසාශසල්ලා 

ආණ්ඩුව තිපශබනශකොටත් කිේවා  "225ශදනාම දි වන්නාශේ ගිලී 

මැරුේත් කමක් නැහැ" කි ලා.  අපි හැසිශරන විධි  නිසා අපි 

හැශමෝටම අර්ුදද කට ලක් ශවන්නයි ශවන්ශන්. ගිනි කන්දක් ේඩ 

දන්න ශවලාවක  ගිනි ගනිමින් තිපශබන ශවලාවක අපට නටමින් 

දන්න බැහැ.  අපට වග ීමමක් තිපශබනවා.  ජාතිපශත විලාප  අපට 

ඇශහන්න ඕනෑ. අපි ශම් අර්ුදද ට  විසඳුම් ශසො න්න ඕනෑ.  

ශමහිදී මඟ හරින්ශන් නැතිපව සි ලුශදනා කථා බහ කරලා කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිපතුමා  අගමැතිපතුමා විතරක් ශනොශවයි 

විපක්ෂශත  සි ලු පක්ෂ නා කශ ෝ  ම් එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 

ශම් අර්ුදදශ න් රට ශගොඩ ගත්ශතොත් විතරයි සහන ඕනෑකමින් 

දන්න මිනිසාසුන්ට ේත්තර ශදන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  

ඇත්ත ඕනෑකමකින් දන්න අ ට අපි සාතුතිපවන්ත ශවනවා  

ගරු කරනවා. හැබැයි  ශබොර දිශත මාළු බාන්න හදන විපක්ෂශත 

සමහර අ ට අපි කි නවා   තමුන්නාන්ශසේලා ඒ හරහා කරන්න 

හදන්ශන් තවු රටත් රට අරාජික කරන එක  නැත්නම් ජාතිප  

අවාසනාවන්ත තැනකට ශගන  න එක  කි ලා.   ඒ 

අවාසනාවන්ත තත්ත්ව ට රට ශගන  න්න කටයුතු කරන්ශන් 

නැතිපව හැම ශදනාම තම තමන්ශ  වගීමම දෂාට කිරීමට කටයුතු 

කිරීම ශම් ශවලාශේ දතාම වැදගත් කි ලා මම හිතනවා. 

මුදල් ඇමතිපතුමා මුදල් ශසො ා ගන්න විධි   මුදල්  ශසො ා 

ශගන කටයුතු කරන විධි   ඒ සඳහා ගතවන කාල පරිච්ශේද ගැන 

කිේවා. ඒ නිසා සැහැල්ලුශවන්  හිනා ශවලා සාමානය වාද කට 

ගිහින් කරුු  කි නවා වාශ  ශදපැත්ශත් අ  කරුු  කි ලා 

විතරක් හරි න්ශන් නැහැ  ශම් හැම ශකශනකුටම වගීමමක් 

තිපශබනවා. අප මහජන නිශ ෝජිත න් හැටි ට ශමතැනට එවා 

තිපශබන්ශන් ජනතාවශ  පරමාධිපතය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ක්රි ාත්මක කරන්නයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට තමයි ඒ බල  දීලා 

තිපශබන්ශන්. එළිශත ේ්ධශඝෝෂේ කරන අ ට  ශවනත් අ ට වඩා 

ඒ අවසාථාව ශමතැනට දීලා තිපශබනවා.  ඒ පරමාධිපතය අපි 

නිවැරදිව ක්රි ාත්මක කරනවා නම්  අ වශබෝධශ න් කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ. එශහම ශනොවුශේොත් අපි ජාතිප ක් විධි ට දතාම 

දක්මනින් අවසන් ගමන්  නවා  කි න කාරේ  පැහැදිලියි. ඒ 

නිසා අපි එකට එකතු ශවලා ශම් ජාතිප  ශම් අවාසනාවන්ත 

දරේශමන් ශගොඩ ගනිමු කි ලා මම හැම ශදනාශගන්ම 

දල්ලනවා. අපට ඒක කරන්න බැරිකමක් නැහැ. ද ක තුනක 

ත්රසාතවාද  නැතිප කරන්න බැහැ කි ්ධදී  අපි ඒ ත්රසාතවාද  අවසන් 

කළා. ඒ වාශ ම ශම් රශේ ආර්ිකක  හදන්න බැහැ  කි ්ධදී 

ආර්ිකක  හදපු අවසාථා තිපශබනවා.  අද ආර්ිකක  වැටිලා 

තිපශබනවා. අපි මීට දසාශසල්ලා වැටුු  වශළන් නැන්ටලා 

තිපශබනවා. එශහම නම් අපට නැන්ටින්න පුළුවන්. අපි 

කණ්ඩා මක් විධි ට  රටක් විධි ට එකට හිටිශ ොත් අපට ඒ 

කාර්   කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි සි ලුශදනාට එක්වීමට 

අවසාථාව ලැශේවා කි ා මම ්රාර්ථනා කරනවා.  

ඒ වාශ ම එළිශත දන්න සශහෝදර න්ශගන් මම දල්ලනවා  

දතාම ුද්ධධිමත්ව  සාමකාමීව  ඔබශ  දල්ලීම දදිරිපත් කරන්න 

කි ලා. එ ට ඇහුම්කන් ශදන්න රජ ක් විධි ට අපි සූදානමින් 

සිටිනවා  කි න කාරේාවත් සඳහන් කරනවා.  

ශබොශහොම සාතුතිපයි.    

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Mano Ganesan, please. You have ten 
minutes.  

 
 
[අ.භා. 2.24  

 

ගුණ මවනෝ ගවන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மமனா கமணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

Thank you.  

අශේ ගරු ජගත් කුමාර මන්ත්රීතුමාශ  කථාවට මම ඇහුම්කන් 

දීශගන හිටි ා. එතුමා පුන පුනා අපට කිේවා  "ඇවිත් ආණ්ඩුව භාර 

ගන්න" කි ලා. එතුමන්ලා මුලින් කිේවා  එතුමන්ලාට තුශනන් 

ශදකක බල ක් තිපශබනවා කි ලා. ඡන්දශ න් ආවා කිේවා. නමුත්  

අවුරුු  ශදකහමාරක් ගතශවනශකොට පුු මාකාර විධි ට කි නවා  

"ආණ්ඩුව භාර ගන්න" කි ලා. හරි  අපි ආණ්ඩුව ගන්නම්. 

්ර ාන ක් නැහැ. හරි ශවලාවට ගන්නම්.  

657 658 

[ගරු ජගත් කුමාර සුමිත්රාආරච්චි  මහතා  
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ගුණ මන්ත්රීව වයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගන්න බ යි.  
 

ගුණ මවනෝ ගවන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மமனா கமணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
 දැන් අපි භාර දීලා තිපශබනවා - [බාධා කිරීමක්  නැහැ. නැහැ. 

ශපොඩ්ඩක් දන්න. ශම් මන්ත්රීතුමා  ශපොඩ්ඩක් දඳලා මශ  කථාව 

අහශගන  න්න. අපි භාර දීලා තිපශබනවා  වි ාවාස භංග ශ ෝජනා 

ශදකක්. ඒවාට සහා  ශදන්න. එතශකොට අශේ ජනතාවට දැන 

ගන්න පුළුවන් ඔබතුමන්ලා ශකොතැනද දන්ශන්  කි ලා. [බාධා 
කිරීමක්   

 

ගුණ ජගත් කුමා  ුමමිත්රාආ ්ඡචි මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි - 
 

ගුණ මවනෝ ගවන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மமனா கமணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මට විනාඩි 10යි තිපශබන්ශන්.  
 

ගුණ ජගත් කුමා  ුමමිත්රාආ ්ඡචි මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

මට ශම් රශේ ජනතාව ජනවරම ු න්ශන් ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ 

මැතිපතුමා  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා එක්ක රට හදන වැඩ 

පිළිශවළට  න්න. එශහම නැතිපව විපක්ෂ  කි න  කි න විධි ට 

වි ාවාස භංගවලට ේදවු කරලා තමුන්නාන්ශසේලාට  බල ට එන්න 

ශනොශවයි.  
 

ගුණ මවනෝ ගවන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மமனா கமணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

්ර ාන  ඇතිප වුශණ්- [බාධා කිරීමක්  වාඩිශවන්න  

වාඩිශවන්න. දැන් ඔබතුමා ශන් කිේශේ. සිංහශලන් ශන් කථා 

කශළේ. මට ශම්ක ශත්ශරනවා ශන්. ඔබතුමා  කිේවා "විපක්ෂ ක් 

තිපශබනවා. රට භාර ගන්ශන් නැහැ" කි ලා. මම ඒකට ේත්තර 

ශදන්නයි ේත්සාහ කශළේ. එච්චරයි.   

ශකශසේ ශවතත් අපි දැන් වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ශදකක් භාර 

දීලා තිපශබනවා. ඒකට පුළුවන් නම් ේදවු කරන්න. ශමොනවා වුේත්  

එතශකොට රශේ ජනතාව දැන ගනියි  ඔබතුමා ශකොශහේද දන්ශන් 

කි ලා. එතශකොට ශම් 225ශදනා අතර  අපි ශකොතැනද දන්ශන්  

ඔබතුමන්ලා ශකොතැනද දන්ශන් කි න එක රශේ ජනතාව දැන 

ගනියි. ඒ නිසා කිසි ්ර ාන ක් නැහැ. අපි ඒ අවසාථාව ලබා ශදනවා. 

පසුව ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවක් හදන්න; ශවන ආණ්ඩුවක් හදන්න. 

ශවන කණ්ඩා මක් දාලා ආණ්ඩුවක් හදන්න. හදලා 

ඔබතුමන්ලාශ  අමාතය මණ්ඩලශත පළමු ක්රි ාව හැටි ට 

විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  ශ න්න. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  ශගදර  වන්න. ඔබතුමන්ලා 

අත ේසාසලා ශගනාපු විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  

ශගදර  වලා මහජනතාවශ  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා 

සංශ ෝධන  ශ න්න. එශහම ශගනාවාට පසු  ජනතාවට සලකා 

බලන්න පුළුවන්.   දසාශසල්ලා ඒක ශ න්න. ඒක ශගනැවිත් 

විපක්ෂ ට කි න්න "එන්න  ආණ්ඩුව භාර ගන්න" කි ලා. 

එතශකොට කිසි ්ර ාන ක් නැහැ. එච්චරයි. 

මම ශම  අවසාථාවක් කර ගන්නවා  අශේ ගරු රශම්ෂා පතිපරේ 

ඇමතිපතුමාට සාතුතිප කරන්න. ශබොශහොම සාතුතිපයි  ගරු ඇමතිපතුමනි.  

අශේ කඳුකරශත ජනතාවට දීර්ඝ කාලීන ්ර ාන ක් තිපුදේා. ඒ 

තමයි ගුරු සහා ක ්ර ාන .  ඔබතුමා ශම් ගැන ශහොඳටම 

දන්නවා. ඒ ්ර ාන ට ඔබතුමා සුබවාදීව විසඳුමක් ලබා දීලා 

තිපශබනවා. ගරු ඇමතිපතුමනි  ඔබතුමාට ශබොශහොම සාතුතිපයි. 

Thank you very much.  தராம்ப நன்றி.  ශමතැන් සිට මම 

ශදමළ භාෂාශවන් කථා කරන්නම්. 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, எமது 

நாட்டின் வரலாற்றில் ஒருமபாதும் இல்லாத அளவுக்கு 

இப்தபாழுது ஒரு பாாிய தநருக்கடி நிகலகம ஏற்பட் 

டிருக்கின்றது. இது தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனயாக 

உருதவடுத் தாலும்கூட, அப்பிரச்சிகனயானது இப்தபாழுது 

அரசியல், சமூக, கலாசாராப் பிரச்சிகனயாக உருமாறிக் 

தகாண்டிருக்கிறது. இதற்குப் தபாறுப்புக்கூற மவண்டியவர்கள் 

யார் என்பது ததாடர்பில் இப்தபாழுது நாங்கள் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திமல  வாதிட்டுக்தகாண்டிருக்கின்மறாம். எது 

எப்படியிருந்தமபாதிலும், 74 வருடங்களாக இந்த நாட்கட 

மாறி மாறி ஆண்டுவந்த அரசாங்கங்கள்தான் இதற்குப் 

தபாறுப்புக்கூற மவண்டும் என்பகதமய தமிழ் மக்களாகிய 

நாம் கூற விரும்புகின்மறாம். 

எங்ககளப் தபாறுத்தவகரயில், இது தபாருளாதாரப் 

பிரச்சிகன மட்டுமல்ல; உணவுப் பிரச்சிகன மட்டுமல்ல. 

யுத்தம் நகடதபற்ற காலத்தில் வடக்கு, கிைக்கிமல  உணவு, 

மருந்து, எாிதபாருள், மின்சாரம் மபான்ற பிரச்சிகனககள நாம் 

சந்தித்திருக்கிமறாம். மகலநாட்டிலுள்ள மதாட்டத்ததாைிலா 

ளர்கள் யுத்தமில்லாமல், சத்தமில்லாமல் இவற்கறச் சந்தித்துக் 

தகாண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அது எங்களுக்குப் பாாிய 

பிரச்சிகனயாகத் மதான்றவில்கல. ஆனால், அவற்றுக்கு 

அப்பாற்பட்டு உயிர்வாழ்வதில், எங்களுகடய தமாைிகயப் 

மபசுவதில், ஓர் இனமாக வாழ்வதில், எங்களுகடய மதத்கதப் 

பின்பற்றுவதில் இன்று நாங்கள் பிரச்சிகனககளச் 

சந்தித்துக்தகாண்டிருக்கின்மறாம். எங்களது கூக்குரல் 

இப்தபாழுது நாடு முழுக்க ஒலித்துக்தகாண்டிருக்கிறது; 

இகளய தகலமுகறயினர் ஊடாக அது தவளிப்பட்டுக் 

தகாண்டிருக்கிறது. இந்த தநருக்கடிக்குப் பிறகு வரக்கூடிய 

மாற்றமானது நல்லததாரு மாற்றமாக, முற்மபாக்கான 

மாற்றமாக இருக்கமவண்டுதமன நாங்கள் விரும்புகின்மறாம்.   

இருண்ட குககக்குள்மள ததாிகின்ற ஒளிக்கீற்கறப்மபால 

நிகழ்ந்துள்ள ஒரு நிகழ்கவ நான் இவ்மவகளயிமல இந்த 

மாமன்றத்தின் கவனத்துக்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்மறன். 

தமிழ் முற்மபாக்குக் கூட்டணியின் தகலவராகவும் 

இலங்ககயின் தகலநகர் உள்ளடங்கியிருக்கின்ற தகாழும்பு 

மாவட்டத்தின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இகத 

தவளிக்தகாண்டுவருவதில் மகிழ்ச்சியகடகின்மறன். கடனி 

னால் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்ககயில் வாழும் அகனத்து 

மக்களுக்காகவும் நிவாரண உதவிககள வைங்குவததன 

இந்தியாவின் தமிழ் மாநிலமான தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தின் 

சார்பிமல அதன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிைக 

சட்டமன்றத்தில் அறிவித்திருக்கின்றார். அகத முன்தனடுப் 

பதற்காக ஒன்றிய அரசின் அனுமதிகயயும் இலங்கக அரசின் 

ஒப்புதகலயும் அவர் மகட்டுப் தபற்றிருக்கிறார். அகவ 

என்தனன்ன உதவிகள் என்று பாருங்கள்!  இந்திய ரூபாயில் 

ஏறக்குகறய 80 மகாடி ரூபாய் தபறுமதியான 40,000 

தமற்றிக்ததான் அாிசி, இந்திய ரூபாயில் ஏறக்குகறய 15 

மகாடி ரூபாய் தபறுமதியான 500 தமற்றிக்ததான் பால்மா, 

இந்திய ரூபாயில் ஏறக்குகறய 28 மகாடி ரூபாய் 

தபறுமதியான 137 வககயான மருந்துகள். சுகாதார அகமச்சர் 

அவர்கள் எங்மக இருக்கிறார் என்று ததாியவில்கல. இந்தச் 

சகபயிமல அவர் இல்கல. தமாத்தமாக  சுமார் 125 மகாடி 
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இந்திய ரூபாய்! இலங்கக நாணயத்தின்படி ஏறக்குகறய 600 

மகாடி ரூபாய்!  - Rs. 6 billion.   

அதுமட்டுமல்ல, மநற்கறய தினம் தமிைக சட்டமன்ற 

உறுப்பினர்கள் அகனவரும் தமது ஒரு மாதச் சம்பளத்கத 

இலங்ககக்கு வைங்குவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். ஆளும் 

கட்சியான திராவிட முன்மனற்றக் கைகம் ஒரு மகாடி இந்திய 

ரூபாகயத் தருவதாகக் கூறியிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சியான 

அண்ணா திராவிட முன்மனற்றக் கைகம் ஏறக்குகறய 50 

இலட்சம் ரூபாய் தருவதாகக் கூறியிருக்கிறது. இகததயல்லாம் 

பார்க்கும்தபாழுது எங்களுக்கு மனம் தநகிழ்கிறது; மனம் 

மகிழ்கிறது. ஏதனன்றால், இதில் அறிவுபூர்வமான பல 

படிப்பிகனகள் இருக்கின்றன.   

ஆரம்பத்திமல தமது ததாப்புள்தகாடி உறவுகள் என்ற 

வககயிமல இலங்ககயில் வாழும் மகலயக, ஈைத் தமிைர் 

களுக்கு உதவிட தமிைக அரசு விரும்பியிருந்தது. இந் 

நிகலயிமல இந்திய வம்சாவளி மகலயகத் தமிைர்ககளப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய TPA - தமிழ் முற்மபாக்குக் 

கூட்டணியின் சார்பில் நானும் வட, கிைக்கிமல வாைக்கூடிய 

இலங்கக வம்சாவளி ஈைத் தமிைர்ககளப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தக்கூடிய TNA - தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்பு சார்பில் 

நண்பர் சுமந்திரன் அவர்களும் தமிைக முதலகமச்சர் 

அவர்களுக்கு  ட்விட்டர் மற்றும் ஊடகங்கள் மூலமாக ஒரு 

மகாாிக்கககய முன்கவத்மதாம். அது என்ன மகாாிக்கக? 

அதன் சாராம்சம் என்ன? இன்று இலங்ககயில் நாம் 

அகனவரும் துன்புறுகின்மறாம்; மபாராடுகின்மறாம்; 

சிங்களவர், தமிைர், முஸ்லிம்கள், தபௌத்தர்கள், இந்துக்கள், 

கத்மதாலிக்கர்கள் என்ற மவறுபாட்கடப் படிப்படியாக மறந்து 

வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்மறாம். ஆககயால், தாய்த் தமிைகம் 

உதவிககள வைங்கும்தபாழுது அவற்கற இந்த நாட்டிலுள்ள 

தமிைருக்கு மட்டும் வைங்காமல், இன, மத மபதமில்லாமல் 

சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் அகனவருக்கும் வைங்க 

மவண்டுதமன்று நாங்கள் தகளரவ தமிைக முதல்வர் 

அவர்களிடம் மகாாிக்கக விடுத்திருந்மதாம். இதனூடாக 

நாங்கள் இலங்ககயராக வாை விரும்புகின்மறாம் என்பகத 

எடுத்துக் காட்டியிருந்மதாம்.  

தகளரவ முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் எமது 

மகாாிக்ககயின் பின்னணிகயச் சடுதியாகப் 

புாிந்துதகாண்டார்.  மனகத உருக்கும் விதத்திமல தமிைக சட்ட 

மன்றத்தில் அவர் உகர நிகழ்த்தினார். ஒட்டுதமாத்த இலங்கக 

மக்களுக்கும் உதவி தசய்வது தமது கடகம என்றார். 

இலங்கககய ஓர் அந்நிய நாடாகமவா, இலங்கக மக்ககள 

அந்நிய மக்களாகமவா நிகனக்கவில்கலதயன்பது அவரது 

உருக்கமான, கண்ணியமான உகரயிமல எங்களுக்கு 

விளங்கியது. “யாதும் ஊமர யாவரும் மகளிர்” என்று 

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எமது தமிழ் அறிஞர் 

கணியன் பூங்குன்றனார் தசால்லிகவத்த அந்தக் கூற்றின் 

தமய்யான அர்த்தத்கத சமகாலத்தில் நாங்கள் தமிைக முதல்வர் 

மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களது உகரயிமல கண்மடாம் என்பகத 

இங்மக தசால்லிகவக்க விரும்புகின்மறன்.  எம் கண்கள் 

கலங்க, மனங்கள் மகிழ்ச்சியகடய அவரது உகரகய நாம் 

தசவிமடுத்மதாம். முதல்வாின் உதவி இலங்கக மக்களின் 

பசிகயப் மபாக்கும்; மநாய்தநாடிககளப் மபாக்கும்; பால்குடிப் 

பாலகர்களின் அழுகககயப் மபாக்கும். அமதமவகளயிமல,  

சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும், இலங்ககக்கும் 

தமிைகத்திற்கும் இகடயிமல வரலாற்று ாீதியாக ஏற்பட்டுள்ள 

சந்மதகங்ககளயும் அச்சங்ககளயும்  மபாக்கும் பாகதயிமல 

இது முதலடியாக அகமந்துள்ளது என்பகதப் தபாறுப்புடன் 

கூறிகவக்க விரும்புகின்மறன். ததன் இலங்ககயிலும் வட, 

கிைக்கிலும் வாழும் தமிழ் மக்களின் எதிர்காலம் சிங்கள 

மக்களுடனும் தமிழ் மபசும் முஸ்லிம் மக்களுடனும் 

பின்னிப்பிகணந்துள்ளது. இனங்களுக்கிகடயிலான முறுகல் 

நிகலகமதான் இலங்ககயின் இனப்பிரச்சிகனயின் 

அடிப்பகட என்பகத தமிைக முதலகமச்சர் புாிந்து 

தகாண்டிருக்கின்றார். இது தமிழ் மபசும் இலங்ககயர்களும் 

சிங்களம் மபசும் இலங்ககயர்களும் சமத்துவமாகவும் 

சந்மதாஷமாகவும் வாை தமிைகம் உதவும் என்ற தசய்திகயத் 

தருவதாகத்தான் நான் கருதுகின்மறன்.  

தமிழ் மக்களாகிய எங்ககளப் தபாறுத்தவகரயிமல, 

ஏறத்தாை 75 வருடங்கள் இந்த நாட்கட மாறி மாறி 

ஆட்சிபுாிந்த அகனவரும் எங்களது இந்த நிகலகமக்குப் 

தபாறுப்புக்கூற மவண்டும். இது உலகம் அறிந்த விடயம்.  

தபாருளாதாரப் பிரச்சிகன மட்டுமல்ல, ஏகனய பல 

பிரச்சிகனகளும் எங்களுக்கு இருந்துதகாண்டிருக்கின்றன. 

இந்தப் பிரச்சிகனகளுக்தகல்லாம் தீர்வுகாண அடிப்பகடயில் 

சாதகமான விடயம் ஒன்று இருந்தது. பிரச்சிகனகளுக்கு 

மத்தியிலும், மபாருக்கு மத்தியிலும், துன்பத்திற்கு மத்தியிலும், 

கண்ணீருக்கு மத்தியிலும்  இலங்ககயராக வாழ்வதற்கான 

விருப்பத்கத நாங்கள் தவளிப்படுத்திக்தகாண்மட வந்திருக் 

கிமறாம். அகத மீட்டிப் பார்த்தால், இலங்ககயில் வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கக்கூடிய சிங்கள சமகாதரர்களுக்கு மத்தியிமல 

பாாிய வரலாற்று அச்சமும் சந்மதகமும் இருப்பது ததாியும். 

இலங்ககயில் வாழ்கின்ற தமிைர்களின் எண்ணிக்கக 35-40 

இலட்சமாக இருந்தாலும்கூட, கடல் கடந்து தமிழ் நாட்டிமல 

வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கக்கூடிய ஏறக்குகறய 8 மகாடி தமிைர் 

கமளாடு மசர்த்துத்தான் அவர்கள் கணக்குப் பார்க்கிறார்கள். 

அதனால்தான் இலங்ககயில் வாழ்கின்ற தபரும்பான்கமயின 

சிங்கள மக்கள் மத்தியிமல, அந்த அச்ச உணர்வு இருக்கின்றது. 

அகதப் மபாக்க மவண்டும். இலங்ககயின் மதசிய இனப் 

பிரச்சிகனக்கு அதுதான் காரணமாக இருந்தது. அகதப் 

மபாக்கும் முகமாக தமிைக முதல்வாின் இந்தச் தசயற்பாடு 

முதலடியாக அகமந்திருப்பகத நான் வரலாற்று ாீதியாகப் 

பார்த்துப் புாிந்துதகாள்கின்மறன். அந்த வககயில், தமிழ் 

முற்மபாக்குக் கூட்டணியின் தகலவர் என்ற முகறயிலும் 

இலங்ககயில் வாைக்கூடிய தமிழ் மக்களின் ஒரு பிரதிநிதி 

என்ற முகறயிலும் இந்தச் தசயற்பாட்கடச் தசய்ததற்காக 

மீீ்ண்டும் ஒருமுகற தமிைக முதல்வருக்கு எங்களது மனமார்ந்த 

நன்றிககளயும் பாராட்டுக்ககளயும் வாழ்த்துக்ககளயும்  

ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன்.  

சமூக நீதிக் தகாள்ககயின் அடிப்பகடயிலான தமிைக 

முதல்வாின் தசயற்பாடானது தமிைகத்துக்கு அப்பாற் தசன்று, 

இந்தியா முழுவதும் வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கின்ற மக்ககளக் 

கவர்ந்திருக்கின்றது. சமூகத்தில் வறுகமயின் விளிம்பில் வாைக் 

கூடிய மக்ககள அவர் அரவகணக்கின்றார். அவரது 

அரவகணப்பானது கடல் கடந்து இலங்ககக்குள்ளும் ஏற்பட்டி 

ருக்கின்றது என்று ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். 

இலங்ககயிமல மகலயகத்திலுள்ள மதாட்டங்களிமல வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கின்ற இந்திய வம்சாவளி ததாைிலாளர்கள்தான் 

வறுகமயின் விளிம்பிமல வாைகின்ற மக்களாக 

இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இன்றும் பின்தங்கிய நிகலயிமல 

தான் வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள். தமிைக முதல்வாின் 

சமூக நீதிக் தகாள்ககயின் அடிப்பகடயிலான உதவிகள் 

அவர்களது வாழ்விலும் ஒளிமயற்றும் என்ற நம்பிக்கக எனக்கு 

இருக்கின்றது. தமிழ் முற்மபாக்குக் கூட்டணியினராகிய 

நாங்கள் அவகர "சமூக நீதிக் காவலன்" என்று அகைக்க 

விரும்புகின்மறாம்.  
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ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Please wind up, Hon. Member.  
 

ගුණ මවනෝ ගවන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மமனா கமணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

இறுதியாக ஒரு விடயத்கதக் கூறி முடித்துக்தகாள்கிமறன். 

அதுமட்டுமல்ல, எதிர்வரும் வருடத்துடன் இந்திய வம்சாவளி 

மக்கள் இலங்ககக்கு அகைத்து வரப்பட்டு 200 வருடங்கள் 

பூர்த்தியாகின்றன. அதகன நிகனவுகூரும் முகமாக நாங்கள் 

நடத்தவிருக்கின்ற மாதபரும் விைாவுக்குத் தமிைக முதல்வர் 

ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதம அதிதியாகக் கலந்துதகாள்ள 

மவண்டுதமன்று நான் பகிரங்கமாக இலங்ககப் பாராளு 

மன்றத்திலிருந்து அகைப்பு விடுக்க விரும்புகின்மறன்.  அவகர 

மநரடியாகச் சந்தித்து அதற்கான அகைப்கப நிச்சயமாக 

நாங்கள் விடுப்மபாம். அதன்மூலமாக இலங்ககக்கும் தமிழ் 

நாட்டுக்கும் இகடயிலான உறவு பலமகடயும் - வலுவகடயும் 

என்று ததாிவித்து, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.  

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero. You have eight minutes.  
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ගුණ (පූජය) රතු ලිවත  තන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ශම් අවසාථාශේ 

විශ ේෂශ න්ම ශම් කාරේ  කි න්න ඕනෑ. මුදල් අමාතයවර ා 

හැටි ට අලුතිපන් පත් ශවච්ච අලි සේරි මැතිපතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇත්ත ්රකා  කිරීම පිළිබඳව  සතය ශතොරතුරු හා දත්ත දදිරිපත් 

කිරීම පිළිබඳව පළමුශවන්ම මා එතුමාට අතිප යින් සාතුතිපවන්ශ් 

දදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව පළමු ශ්ත වනවා. ආණ්ඩුව ශම් වාශ  

දතාම අසීරු තත්ත්ව ක පවතිප්ධදී  විශ ේෂශ න්ම රට දතා 

බරපතළ වයසන තත්ත්ව කට පත් ශවලා තිපලි දී එතුමාශ  කථාව 

දදිරිපත් කළා.  ඒ දදිරිපත් කළ ශහළිදරේ කිරීම් ගැන මා එතුමාට 

නැවතත් සාතුතිපවන්ත ශවන්න කැමැතිපයි.  

ශදවැනි කාරේ  ශම යි. එතුමාශ  කථාවට විපක්ෂශත 

අවධාන  ශ ොමු කළා මදි කි ලා මට හිශතනවා. ආණ්ඩුශේ 

වැරැ්ධද එතුමා පැහැදිලිව ්රකා  කළා. ඒක තමයි අපි මුලින්ම 

අවධාන ට ගන්න ඕනෑ කාරේ . තමන්ශ  නා ක න් වන්දනා 

කරන  අත්පුඩි ගහන අ ට එදා අපි ශම්වා කි න ශකොට  අපට 

හිනා වුේා. අපට ඒ ගැන කථා කරන්න දඩක් තිපුදශණ් නැහැ. 

ආණ්ඩුව බල ට පත් ශවච්ච ගමන් කාශ  ඕනෑකමට ද බු  මුදල් 

කේපාු  කශළේ කි ලා ශම් අවසාථාශේදී මම අහන්න කැමැතිපයි. 

අවුරු්ධදකට රුපි ල් ලිලි න 500ක් පාඩු වන විධි ට  රාජය 

භාණ්ඩාගාර  හිසා වන විධි ට කටයුතු කරන්න ේපශදසා ු න් 

මිනිහාත් ශහළි කිරීමට අලි සේරි මැතිපතුමාට වගීමමක් තිපශබනවා. 

ඒක කශළේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්ත ා ද  එශහම නැත්නම් 

ජ සුන්දර ද  එශහමත් නැත්නම් ශවනත් භූතශ ක් ද කි ලා අපි 

දැන ගන්න කැමැතිපයි. ඒක දතා වැදගත් කාරේ ක්.  

ඊළඟට  මුදල් අමාතයතුමා පැහැදිලිව කරුු  දදිරිපත් කළා  

අ  වැ  පරතර  පිළිබඳව. ශම් අ  වැ  පරතර  දතා බරපතළ 

තත්ත්ව ක්. ශම්ක අද ඊශත ඇතිප වුේ තත්ත්ව ක් ශනොශවයි. 

පසුගි  රජ  කාලශතත්  ඊට දසාශසලාත් ශමවැනි අ  වැ  පරතර 

තිපුදේා. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Velu Kumar to the Chair? 

 

ගුණ (වවදය)  ව් ෂ් පති ේ මහතා (රයයාපන රමාතය 

සහ වැිසලි කර්මාන්ත රමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரமமஷ் பதிரண - கல்வி 

அகமச்சரும் தபருந்மதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Education 
and Minister of Plantation Industries) 

Sir, I propose that the Hon. Velu Kumar do now take 
the Chair. 

 

ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රනතුුණව ගුණ ෂාේක්කියන්  ාජපුත්ති න්  ාසමාණික්ක්  

මහතා ූලලාසනවයන් දවත් ූ වයන්, ගුණ වේලු කුමාර් මහතා 
ූලලාසනාරූඪ ිසය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராச 

மாணிக்கம் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு 

மவலு குமார் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM left the Chair, and  THE  HON. VELU KUMAR 
took the Chair. 

 
ගුණ (පූජය) රතු ලිවත  තන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ආදා ම හා වි දම අතර 

පරතර  සි  ට 240කින් වැඩි ශවලා. ශම් තත්ත්වශ න්වත් රට 

දදිරි ට  නවා කි න එකත් පුු මයි. තුශනන් ශදකකට කිේටු 

බල ක් තිපුදු  ආණ්ඩුව ශම් රශේ ්රුද්ධධ මිනිසුන්  දැන ේගත් 

මිනිසුන් සිටි දී කටවාචාල රසාතිප ාු කාර න් තමයි ආණ්ඩු 

පක්ෂශත දසාසරහ ශේළිශත වාඩි කරවා ගත්ශත්. ුද්ධධිමත් 

මිනිසුන්ට තැනක් තිපුදශණ් නැහැ. ශමොනවා වුේත් අද අපි සතුටු 

ශවනවා  රශම්ෂා පතිපරේ මහත්ම ා ඇතුළු තරුේ මන්ත්රීවරුන් 

ීමප ශදශනකු ආණ්ඩුව පැත්ශත් දදිරි ශපළට ඇවිත් තිපබීම ගැන. 

එතුමන්ලා වගීමම ශහොඳින් දටු කරයි ද  නැ්ධද කි ලා වර්ේනා  ර් 

දදිරි ශපළට ඇවිත් තිපශබනවා. ඒකරන්න තවම මට බැහැ. නමුත් 

අපි සතුටු ශවනවා  අර වාචාල  රසාතිප ාු කාර න් ටික 

තාවකාලිකව ශහෝ පසු ශපළට ගි  එක ගැන.  

ශම් අර්ුදද ට ආණ්ඩුව සම්පූර්ේශ න් වග කි න්න ඕනෑ. 

තනි පවුලක් කෑම ශම්ශසේ දඳශගන රශේ ්ර ාන කථා කරන 

තත්ත්ව ට පත් වුේා. ඔබතුමන්ලා ඇලිත්ත න් වාශ  අත්පුඩි 

ගහමින් ඔවුන් ේඩ තිප ාශගන හිටි ා. ඒ නිසා අද මුළු රටම පත් 

ශවච්ච ශම් අනතුරට ඔබතුමන්ලා වග කි න්න ඕනෑ. 

ඒ වාශ මයි පසුගි  ආණ්ඩුවත්. පසුගි  ආණ්ඩුව හරි ශෂෝක් 
ද? පසුගි  ආණ්ඩුව ේ  ගත්ශත් නැ්ධද? මීටත් වඩා නාසාතිපකාර 
විධි ට කටයුතු කළා. වැඩකට නැතිප වයාපෘතිපවලට ශකෝටි ගේන් 
ේ  අරශගන නාසාතිප කරලා දැමීම සම්බන්ධශ න් පසුගි  
ආණ්ඩුවත් වග කි න්න ඕනෑ. අපි 2005-2010 ආණ්ඩු කාල  
පැත්තකින් තිප මු. ඒක ශවනම යුග ක්. 2010-2015 අපට මුදල් 
ඇමතිපවරශ ක් සිටිශත නැහැ. ඊළඟට පත් ශවච්ච අලුත් 
ජනාධිපතිපවර ා  ටශත්ත් අපට මුදල් ඇමතිපවරශ ක් සිටිශත 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නැහැ. පසුව බල ට පත් වුේා  තමන්ශ ම මල්ලි. ශකෝටි 
ශදකකට අධික ජනතාවක් සිටින  දැන ේගත් මිනිසුන් සිටින  
වටිනා මානව සම්පතක් තිපශබන ශම් රට  පු්ධගල න් හත්අට 
ශදශනක් ශම් විධි ට කාබාසිනි ා කිරීම ශවනුශවන්  ශම් අර්ුදද ට 
ශහළීම ශවනුශවන් එතුමන්ලා ඇත්තටම හිශර්  න්න ඕනෑ. බු  
කපා හැරීම ඇතුළුව අද ඇමතිපවර ා කි පු කාරේා අනුව ශම් 
අපරාධ ට ඒ අ  වග කි න්න ඕනෑ. ශම්ක ශසල්ලමක් ශනොශවයි. 
ඒ ශගොල්ලන්ශ  ශගවල් වට කරන්න ඕනෑ තමයි. ඇත්ත ඒක. ඒ 
ශගොල්ලන්ට ශම් ශපොශළොශේ ප  ගහලා දන්න ශදන්න වටින්ශන් 
නැහැ  ශම් කරපු ජාතිපක අපරාධ නිසා. ශම් ආකාර ට  කාබාසිනි ා 
කරන්න ේ  අරශගන වාශ ම බු  මුදල් රැසා කිරීශම් ්රතිපපත්තිප  
ශවනසා කරලා කරපු අපරාධවලට ඒ ශගොල්ශලෝ වග කි න්න 
ඕනෑ. අද මිනිසාසු දන්ශන් දතා අමාරු තත්ත්ව ක. ඒ නිසා 
හිතන්න එපා ශම  ශල්සි කටයුත්තක් කි ලා. අපි කාටවත් ශගොඩ 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්ව ක ශනොශවයි රට තිපශබන්ශන්. මුළු 
පාර්ලි ශම්න්තුවම එපා කි න තත්ත්ව ට අද රට පත් ශවලා 
තිපශබනවා.  ශමොකක්ද  දැන් කරන්න ඕනෑ? සාම්්රදායිකව IMF 
එකට ගි  එක ගැන අශේ විවාද ක් නැහැ. නමුත් IMF එක 
කි න්ශන් ශ්ධවාල ක් ශනොශවයි.  

ශමවැනි වාතාවරේ ක් තුළ විසඳුම තිපශබන්ශන්  අප තුළමයි.  

ශම් අවසාථාශේ  මුදල් ඇමතිපවර ා ශම් ගරු සභාශේ නැහැ. පසුගි  

අවුරුු  15ක කාල  අරශගන බැලුශවොත්  අපට තිපුදු  දතාම වාසි 

සහගත ශකොන්ශ්ධසි  තමයි  එක්සත් ජාරණන්ශ  සංවර්ධන 

අරමුදලින් තිපරසාර සංවර්ධන ්රතිපපත්තිප කට ේ  ලබා ගන්න 

එක. ඒ ගැන වයාපෘතිප ක් ලි ා තිපශබනවාද? ඒ ගැන වැඩසටහනක් 

සකසා කර තිපශබනවාද? ඒශකන් රුපි ල් ලිලි න 100ක් 

අවුරු්ධදකට ශවන් කරනවා. අපි ඒ මුදල අරශගන නැහැ. අශේ 

රශේ විු ලි ේත්පාදනශත විභවතාව ගැන බලන්න. අවුරු්ධදකට 

ශඩොලර් ලිලි න 5ක දන්ධන  ගල් අඟුරු අපි පිට රටින් 

ශගන්වනවා  වාහනවලට සහ විු ලි  ලබා ගැීමම සඳහා. ශම් 

ශඩොලර් ලිලි න 5 අපට දතුරු කර ගන්න තිපුදේා. අශේ රට 

ශඩොලර් ලිලි න 20ක සුළං බල විු ලි ධාරිතාවක් තිපශබන රටක්. 

ශලෝකශත ශවනත් කිසිම පුංචි රටකට ශමවැනි  ක්තිප ක් නැහැ. 

අශේ රට වශේටම මුහුද තිපශබන නිසාත්  දූපතක් නිසාත් තමයි සුළං 

බලශ න් දතා පහසුශවන් විු ලි  ල බා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. 

ගේන  කර නැතත්  අඩු ගේශන් ශඩොලර් ලිලි න 5ක "ශසෝලා"  

විභවතාවක් තිපශබන රටක් තමයි අශේ රට. පසුගි  අවුරුු  හතක   

අටක කාල  තුළ අපි ඒ පිළිබඳ කිසිම ශද ක් කශළේ නැහැ. විු ලි  

ශමගාශවොේ 1 000ක් අපි නිෂාපාදන  කළා නම්  අද අපට ශමවැනි 

විු ලි අර්ුදද ක් පැන නන්න්ශන් නැහැ. 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සාවාමීන් වහන්ස  ඔබ වහන්ශසේට තව විනාඩි ක කාල ක් 

තිපශබනවා. 
 

ගුණ (පූජය) රතු ලිවත  තන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

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

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මමත් වගේත්තරකරුවකු කරලා මට 

විරු්ධධව නඩුවක් පවරනවා  කි නවා. මා ඒකට කැමැතිපයි. වස 

විශසන් ශතොර ශගොවිතැන ශවනුශවන් අපි ශපීම සිටි ා. ශම  

වටිනා සංකල්ප ක්.  මුදල් නැතිප නිසා ආණ්ඩුව හිටි අඩිශත පැ  

විසිහතශරන් ශම් කටයුත්ත කරන්න ගි ා. ඒශකන් අපටත් පාශර් 

බැහැලා  න්න බැරි තත්ත්ව ක් ඇතිප වුේා. අද ජනතාව 

මාර්ගශ න් ශපොශහොර නිෂාපාදන  කිරීශම් වැඩ පිළිශවළක්  

දැවැන්ත ශගොවිජන වයාපාර ක්   ආණ්ඩු පක්ෂශතත්  විපක්ෂශතත් 

අපි ඔක්ශකොම එකතුශවලා ක්රි ාත්මක කරන්න ඕනෑ.  දැන් ශම්වා 

ගැන කථා කර-කර දන්න ශවලාවක් ශනොශවයි. ආණ්ඩුශේ 

සිටි ත්  ශනොසිටි ත් ජාතිපක වයාපාර ක්  ශ්ධ පාලන 

වයාපාර ක්  සමාජ වයාපාර ක් හැටි ට දදිරිශතදී ශම් රටට 

මුහුේ ශදන්න නි මිත දැවැන්තම අර්ුදද  වන්ශන් කන්න නැතිප 

වීමයි. තමිල්නාඩුශවන් අපට හාල් ටිකක් එවාවි  චීනශ න් හාල් 

එවාවි. ඒශක් සීමාවක් තිපශබනවා. දදිරිශතදී අපි මුහුේ ශදන 

බලවත්ම අර්ුදද  තමයි ආහාර අර්ුදද . ආහාර අර්ුදද කට අපට 

මුහුේ ශදන්න ශවනවා. ඒ අර්ුදද ට මුහුේ ශදන්න නම්  දැවැන්ත 

වගා සංග්රාම ක් පටන් ගන්න ඕනෑ. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසාථා සංශ ෝධන  ශගන ඒම  විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා 

සංශ ෝධන  දවත්  කිරීම ශනොශවයි ශම් අවසාථාශේදී කළ 

යුත්ශත්.  
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සාවාමීන් වහන්ස  ඔබ වහන්ශසේශ  කථාව දැන් අවසන් 

කරන්න. 
 

ගුණ (පූජය) රතු ලිවත  තන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

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

අවසන් කරනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අවසාන ව ශ න් මා කි න්ශන්  ශම් ආණ්ඩුවට 

වි ාවසීමත්ව ක් නැහැයි කි න එකයි. අග්රාමාතයතුමා අසාශවලා 

ශපොශහොේටුශේම ශකනකුට ශහෝ කමක් නැහැ ශවනත් 

අගමැතිපවර කුට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නා කත්ව  ු න්නා නම්  

ශවනත් තත්ත්ව ක් ඇතිප ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා අවසාන කරනවා. 

විපක්ෂ  වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ශගශනන්න කථා කරනවා. 

වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ශගශනනවා නම්  එ ට සහා  ශදන්න අපි 

කැමැතිපයි. හැබැයි  ඒ ශගොල්ලන් ආණ්ඩුව අරශගන ආණ්ඩුව 

පවත්වාශගන  න්න ඕනෑ. එශහම නැතුව රට අරාජික කරන 

වි ාවාස භංග ශ ෝජනාවලට අපි සහා  ශදන්ශන් නැහැ. වි ාවාස 

භංග ශ ෝජනාවක් ශගශනන්ශන්  ශබොර දිශත මාළු බාලා බල  

ගන්න විතරක් ශනොශවයි; වාචාලකමට ආණ්ඩුවට බනින්න 

විතරක් ශනොශවයි.  රටක් විධි ට අපි ශම් භ ානක අර්ුදද ට 

මුහුේ ශදන්න ඕනෑ. ශම් ආණ්ඩුවට විරු්ධධව වි ාවාස භංග 

ශ ෝජනාවක් ශගශනන්න තරම් වටිනවා තමයි. අපටත් ඕනෑ 

කරන්ශන් ඒකයි. හැබැයි   විකල්ප  ශමොකක්ද? වි ාවාස භංග 

ශ ෝජනාවක් ශගශනන්න. ඒකට අපි සහා  ශදන්නම්. හැබැයි  

බල  ලබාශගන ්ර ාන විසඳනවා  කි ලා ඔබතුමන්ලා කි න්න. 

එශහම නැතුව අරාජික වැඩවලට සම්මාදම් ශවන්න අපි සූදානම් 

නැහැ.  

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට   ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා.2.44  

 

ගුණ වේ.සී. රලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි  විශ ේෂශ න්ම 

ජාතයන්තර මූලය අරමුදලින්  ශලෝක බැංකුශවන්  ආධාර ලබා 

ගැීමශම් වැඩසටහන  එශහම නැත්නම් ේ  ලබා ගැීමශම්  
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වැඩසටහන පිළිබඳ වාර්තාවක් වර්තමාන මුදල් අමාතයවර ා 

දදිරිපත් කරමින්   අද පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථාවක් කළා. එහිදී අද 

අපි මුහුේ පා තිපශබන තත්ත්ව  ගැන හිටපු මුදල් අමාතයවරුන් 

ශදශදනාටම වඩා එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇත්ත තත්ත්ව  

්රකා  කිරීම මා අග  කරනවා.  

එතුමාශ  කථාශේදී එතුමා පිළිගත්තා  වර්තමාන රජ  බල ට 

පත් වීශමන් පසුව ලබා ු න් බු  සහන  තුළින් අශේ ආදා ම වි ාල 

ව ශ න් අඩු වුේා  කි ලා. හැබැයි  ඒ බු  සහන  ශදනශකොටත් 

එතුමා අමාතයවර කු ව ශ න් කැලිනේ මණ්ඩලශත සිටි ා. ඒ බු  

සහන  තුළින්  ඒ බු  කේපාු ව තුළින් තමන්ශ  ගජ මිතුරන්ට  

සහන ලබාදීම නිසා  වසර ශදකක් තුළ රුපි ල් ලිලි න 1 000ක 

පමේ ආදා මක් අපට අහිමිශවලා තිපශබනවා.  

අපට ේ  ශගවා ගන්න බැහැ  ආදා ම් නැහැ කි න ඒ 

තත්ත්ව  තුළ තමයි ජාතයන්තර ශරේණිගත කිරීම්වලින් - 

ඒආ තන තුශනන්ම- අප  පහළට දමලා  දතාම අසරේ තැනකට 

පත් කශළේ. අද ශම් වනශකොට අශේ රශේ ජනතාව පාරට බැහැලා   

ජනතාවට  ජීවත් ශවන්න බැහැ කි න කාරේ  කි නවා. අද 

ඔවුන්ශ  අතයව ය කාරේා දටු ශවන්ශන් නැහැ.  අව ය දන්ධන 

ටික ලබා ගන්න ශම් වන ශකොටත් ජනතාව ශපෝලිම්වල දන්නවා. 

ගෑසා ටික  කිරි පිටි ටික නැහැ. ශම් වනශකොට ශබශහත්  හිඟ  නිසා 

ශලඩ්ඩු මැශරන තැනට පත් ශවලා තිපශබනවා. මීට එහා ශවන්න 

ශද ක් නැහැ.  

ඒ නිසා තමයි රශේ ජනතාව ජනාධිපතිපවර ාශ  ශ  ළඟට 

ගිහිල්ලා ජනාධිපතිපවර ාට ශගදර  න්න කි ලා කි න්ශන්. දැන් 

මාස ක් තිපසාශසේ රශේ තරුේ න් Galle Face එශක් 

"GotaGoHome" කි ලා ගම්මාන ක් හදාශගන දන්නවා.  රට 

පුරාම ජනතාව  ඒ වාශ ම මා නිශ ෝජන  කරන කුරුේෑගල 

දිසාත්රික්කශතත් නගර ගේනාවක ජනතාව ජනාධිපතිපවර ාට 

ශගදර  න්න කි ලා කි නවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශ්රී 

ලාංකික න් ජීවත් වන ඇශමරිකා එක්සත් ජනපද  ගත්තත්  

යුශරෝපශත රටවල් ගත්තත් එශහමයි. ඊශත මාධය තුළින් අපි 

දැක්කා  ශම් රාජපක්ෂ පවුල් පාලන  අවසන් කරන්න කි ලා 

රටවල් ගේනාවක ේ්ධශඝෝෂේ පැවතුේ බව.  ඇශමරිකා එක්සත් 

ජනපදශත ්රාන්ත හතළිසාහතක  සාථාන පනහක ේ්ධශඝෝෂේ සිු  

කළා. ශමවැනි තත්ත්ව ක් අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ. රට තුළ 

පමේක්  ශනොශවයි  රටින් පිටත ශ්රී ලාංකික න් ජීවත් වන සෑම 

සාථාන කම ඒ අ  එකතු ශවලා  ශමොකක්ද කි න්ශන්? ශම් 

රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට ශගදර  න්න  කි නවා.  

අද ේශ්ධ මුදල් ඇමතිපවර ා පිළිගත්තා  අද තිපශබන ශම් 

අවාසනාවන්ත තත්ත්ව  ේ්ධගත ශවන්ශන් වර්තමාන ආණ්ඩුව 

ගත්ත  ම් ක්රි ාමාර්ග නිසා බව.  ඊට ශපර දඳලා තිපශබන ක්රි ා 

මාර්ග ගැනත් එතුමා කථා කළා.  අපි විපක්ෂ  හැටි ට එදා කිේවා   

ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට  න්න කි ලා.  පසු ගි  අ  වැ ටත් 

කලින් -අවුරු්ධදකටත් කලින්-   විපක්ෂ නා කතුමා ශමතැනදී  ඒ 

ගැන කථා කරලා කිේවා  අපට මතකයි.  එත ශකොට ශම් දසාසරහ 

ශපශළේ එවකට හිටපු ඇමතිපවරු  කිේශේ ශමොකක්ද? එතශකොට 

හිටපු මුදල් ඇමතිපවර ා  කිේශේ ශමොකක්ද? ඒවා සමච්චල ට ලක් 

කළා. විපක්ෂ  විසින් ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට අප තල්ලු 

කරන්න හදනවා  කිේවා. එශහම ශචෝදනා කළා. හැබැයි වර්තමාන 

මුදල් ඇමතිපවර ා අද පිළිගත්තා  අපි ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට 

 න්න ්රමාද වුේා  ඒක ශලොකු වැරැ්ධදක් බව. එතුමා කරුු  

ශදකක් පිළිගත්තා. එකක් බු  කේපාු  කිරීම. අශනක  ජාතයන්තර 

මූලය අරමුදලට  න්න ්රමාද වීම.  

ජනාධිපතිපවර ා ශම් ළඟදී ජාතිප  අමතලා  රසා නික 

ශපොශහොර තහනම් කිරීමට එක රාත්රි කින් ගත්ත රණන්ු ව වැරැ්ධදක් 

කි ලා පිළිගත්තා. එශහම පිළිගත්තා  කි ලා හරි  නවාද? ශම් 

ශහේතුව නිසා අද ශම් රශේ කෘෂිකර්මාන්ත ට  ශගොවි ාට 

ශමොකක්ද සිු ශවලා තිපශබන්ශන්? ඔවුන්ශ  අසාවැන්න සි  ට 

50කින්  60කින් අහිමි ශවලා  ආදා ම අහිමි ශවලා   අසරේ 

ශවලා සිටිනවා. දැන් ශම් වනශකොට ශම් කන්නශත වැඩ කටයුතු 

පටන් අරශගන තිපශබනවා. නමුත් ශකෝ ශපොශහොර? ඒ ගත්ත රණන්ු  

රණරේ නිසා රශේ සමසාත ජනතාව ලක්ෂ ශදසි  විසිශදකක් අද 

පාරට වැටිලා  අනාථ ශවලා සිටිනවා. එතශකොට මුදල් ඇමතිපවර ා 

ශහෝ ජනාධිපතිපවර ා ශහෝ "අපි ගත්ත රණන්ු  රණරේ වැරදියි" 

කි ලා පිළිගත්තාට හරි  න්ශන් නැහැ. ඒ ගත්ත රණන්ු  නිසා තමයි 

අද ශම් රටට ශමවැනි අවාසනාවන්ත තත්ත්ව ක් ේදා ශවලා 

තිපශබන්ශන්. ඒ වගීමශමන් ආණ්ඩුවට බැහැර ශවන්න බැහැ.  

දසාසර ශවලා කථා කළ මන්ත්රීතුමා කිේවා විපක්ෂ  වගීමම් 

භාර ගන්ශන් නැහැ කි ලා. මතක තිප ා ගන්න  පසුගි  

ජනාධිපතිපවරේශතදී තමුන්නාන්ශසේලා ශම් රශේ ජනතාව මුළා 

කරලා  ජාතිප   ආගම දසාසරහට දමාශගන  සිංහල  ශබෞ්ධධ 

කි ලා ශනොශ කුත් ශ්ධවල් කළා. කැලණිශත සි්ධධි  අපි දැක්කා. 

ඒ සි්ධධි ගැන අපි එකින් එක කථා කරන්න  න්ශන් නැහැ. එශහම 

කරලා ජනතාව රවටලා  ජාතිප   ආගම දසාසරහට ශගනැල්ලා 

තමයි ඡන්ද  ගත්ශත්. ඒ වාශ ම පසුගි  පාර්ලිශම්න්තු 

මැතිපවරේශතදී තමුන්නාන්ශසේලා තුශනන් ශදකකට ආසන්න 

ඡන්ද සංායාවක් ලබා ගත්තා. විපක්ෂශත අපට ලැුදශණ් මන්ත්රී 

ධුර පනසාහතරයි. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධනශතදී 

ඒශකනුත් කණ්ඩා මක් ආණ්ඩුව පැත්තට එකතු කර ගත්තා.  

එතශකොට ඒ තත්ත්ව  තුළ ශමොකක්ද වුශණ්? ඇත්තටම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්න 225න් හතශරන් එකයි අපට දන්ශන්. 

එශහම නම් ශමොකක්ද ශම් කථා කරන්ශන්? තමන්ට දීලා තිපශබන 

වග ීමම හරිහැටි දෂාට කරන්ශන් නැතිපව  ජනාධිපතිපවර ාශ  

දඳලා  මුදල් ඇමතිපවර ා දක්වා අද කි නවා   ශම්වා අපට ශවච්ච 

වැරදි  අපට ශවච්ච අතපසුකම් කි ලා. එශහම අවාසනාවන්ත 

තත්ත්ව කට රට ඇදලා දාලා  රශේ ජනතාව ඇද දමලා අද 

කි නවා විපක්ෂ  වග ීමම දෂාට කරන්ශන් නැහැ කි ලා. 

විපක්ෂ  වග ීමම් හරි ට දෂාට කර තිපශබනවා. විපක්ෂ  අවුරුු  

ශදකක් තිපසාශසේ තමුන්නාන්ශසේලාට ශම්වා කිේවා. නමුත්  

තමුන්නාන්ශසේලා ේ්ධදච්චකමට ඒ එකකටවත් ඇහුම්කන් ු න්ශන් 

නැහැ. ශම් රශේ ජනාධිපතිපවර ා ඒවාට ඇහුම්කන් ු න්නාද? 

ශගොවි ා පාරට බැහැලා  ශපොශහොර අව යයි කි ලා ේ්ධශඝෝෂේ  

කරනශකොට ශමොකක්ද කිේශේ?  විපක්ෂ  අද ශගොවි ා පාරට 

ශගනැල්ලා තිපශබනවා  කිේවා. විපක්ෂ  ශමොනවා හරි ශද ක් 

ගැන ඇත්ත ශපන්නුවාම එදා ශම් දදිරි ශපශළේ හිටපු ඇමතිපවරු 

ඒක ශ්ධ පාලන ට හරවාශගන  ශවනත් කාරේාවලට 

හරවාශගන වාචාලකමට අපට සමච්චල් කළ ආකාර  අපි දැක්කා. 

නමුත්  අද ශමොකක්ද ශවලා තිපශබන්ශන්? අද මුළු රශේම ජනතාව 

අසරේ කර තිපශබනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කි නවා  ශම් වග 

ීමශමන් බැහැර ශවන්න කි ලා. අද ශම් රශේ සමසාත ජනතාව 

කි නවා  රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට ශගදර  න්න කි ලා. 

ජනාධිපතිපවර ාට විතරක් ශනොශවයි  ශම් ආණ්ඩුවටම ශගදර 

 න්න කි නවා. හැබැයි  ආණ්ඩුව ශමොකක්ද ක රන්ශන්? ආණ්ඩුව 

එක කණ්ඩා මක් දවත් කර කැලිනේ මණ්ඩල  හැටි ට තවත් 

කණ්ඩා මක් පත් කර තිපශබනවා.  

ඊශත හවසා ශවනකල්ම මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිපවර ා 

දල්ලා අසා ශවනවා  ඒ ගැන අද ්රකා  ක් කරනවා කි ලා 

ශනොශ කුත් ්රචාර  ගි ා. නමුත්  ඊශත  කථානා කතුමාට අපි 

වි ාවාසභංග ශ ෝජනා ශදකක් භාර ු න්නාට පසුව ශමොකක්ද 

කිේශේ?  අපි එශහම අයින් ශවන්ශන් නැහැ කිේවා. ඒ නිසා ශම් 

වි ාවාසභංග ශ ෝජනාව ්රමාද කරන්න තමයි  ඒ කථාව අරශගන 

ගිශත කි න එක අපට පැහැදිලියි. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ශසේලාට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කි නවා  රශේ ජනතාව රවටන්න ලෑසාතිප ශවන්න එපා කි ලා. අද 

රටක් හැටි ට අපි දතා අවාසනාවන්ත තැනකට ඇද දමන්න ශහේතු 

වුශණ් තමුන්නාන්ශසේලා ගත්ත ක්රි ාමාර්ග. 

එදා ජනාධිපතිපවරේ  අවසන් ශවලා  පාර්ලිශම්න්තු බල  
අරශගන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාව සංශ ෝධන  කළා. එක අතකින් 
අද මුදල් ඇමතිපවර ා ලජ්ජා ශවන්න ඕනෑ. එතුමා එදා අධිකරේ 
ඇමතිපවර ා හැටි ට ශම් ගරු සභාශේ කථා කළ ආකාර  මට 
මතකයි. විපක්ෂ  හැටි ට අපි විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා 
සංශ ෝධන  තුළින් ජනාධිපතිපවර ාට ඒකාධිපතිප බල ක් ලැලිලා  
ශම් ආ තන අතර තිපශබන සමතුලිතභාව  නැතිප ශවලා  
පාර්ලිශම්න්තු බල ත්  අධිකරේ බල ත් ජනාධිපතිපවර ාට 
ලැුදේාම ශම් තත්ත්ව  ඇතිප ශවනවා කි ලා ශපන්නුවාම 
ශමොකක්ද කිේශේ? එදා අධිකරේ ඇමතිපවර ා හැටි ට විසිවන 
ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  දදිරිපත් කරමින් එතුමා කිේවා  
"එශහම ශද ක් ශවන්ශන් නැහැ  විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා 
සංශ ෝධන  තුළින් ජනාධිපතිපවර ා ්රජාතන්ත්රවාදි විධි ට 
 ක්තිපමත් වනවා විතරක් ශනොශවයි  රටට වි ාල හයි ක් 
ලැශබනවා" කි ලා. හැබැයි  අවුරුු  එකහමාරක්  ශදකක් 
 නශකොට අද ඒ අධිකරේ ඇමතිපවර ා මුදල් ඇමතිපවර ා හැටි ට 
කි නවා  "විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  දවත් 
කරලා  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  නැවත 
ශගශනනවා නම් ඒ කටයුතු ක්රි ාත්මක කරන්න අපි ලෑසාතිපයි" 
කි ලා. ්රමාද ශවලා ශහෝ නිවැරදි ශ්ධ අවශබෝධ කර ගැීමම 
පිළිබඳව අපි එක අතකින් සතුටු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වර්තමාන ආණ්ඩුව බල ට 
පත් වුු  තැන දඳලා  විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  
ශගනාපු තැන දඳලා ජනාධිපතිපවර ා වැඩ කශළේ ශකොශහොමද? 
තමන් කථා කරන ශ්ධ තමයි ශම් රශේ ීමතිප  කි ලා එක 
ශවලාවක එතුමා කිේවා. තමන්ශ  කණ්ඩා ම විධි ට 
කිහිපශදශනක් එකතු කරශගන ශම් රශේ සිටින විශ ේෂඥයෙ න් 
කි පු හැම ශද ක්ම අයින් කරලා මහන්තත්ත්වකමට  මම තමයි 
හරි ශ්ධ කරන්ශන්  මම තමයි ශහොඳටම කරන්ශන් කි ලා 
හිතාශගන වැඩ කළ නිසා තමයි ශම් රට අද අවාසනාවන්ත 
තැනකට දාලා තිපශබන්ශන්. අද ශම් රශේ සමසාත ජනතාවම 
දල්ලන්ශන් ශමොකක්ද? ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ ශගදර  න්න  
මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු රාජපක්ෂ පවුල් පාලන  අවසන් කරලා 
ශම් රශේ අලුත් යුග ක් නැවත ආරම්භ කරන්න කි ලායි. අන්න ඒ 
සඳහා අපි දදිරිපත් කර තිපශබන වි ාවාසභංග ශ ෝජනා ශදකට 
මහජන නිශ ෝජිත න් හැටි ට සහශ ෝග  දීලා  අව ය කටයුතු 
කරන්න කි ා දල්ලා සිටිනවා.  

මට කථා කරන්න අවසාථාව ලබාදීම සම්බන්ධව  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමාට සාතුතිපවන්ත ශවමින් මශ  වචන සාවල්ප  
අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නාලක බණ්ඩාර ශකෝේශේශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 12ක කාල ක් තිපශබනවා. 
 

 

[අ.භා.2.54  

 

ගුණ නාලක බණ්ඩා  වකෝට්වට්වගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு நாலக பண்டார மகாட்மடதகாட)  

(The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දැවැන්ත ආර්ිකක සහ විශ්ධ  

විනිම  අර්ුදද කට මුහුේශදමින් සිටින අවසාථාවකයි අද අපි 

දන්ශන්. අද  ේදෑසන අපි දැක්කා ගරු මුදල් අමාතයතුමා ශම් රට 

වර්තමානශත මුහුේ ශදමින් සිටින අර්ුදද  පිළිබඳව දතා ශහොඳ 

පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. නමුත්  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අශේ 

මන්ත්රීවරුන් කරන කථා දිහා බැලුවාම ගරු මුදල් අමාතයතුමා 

පැහැදිලි කළ ශම් අර්ුදද  හරි තැනින් අල්ලාශගන නැහැ කි ලා 

මා වි ාවාස කරනවා. ඇත්තටම ශම් අර්ුදද  ශමොකක්ද? අද 

ජනතාව පාරට බැහැලා ඩීසල් ටික දල්ලනවා  ශපට්රල් ටික 

දල්ලනවා  ගෑසා ටික දල්ලනවා  ශපෝලිම් නැතිප කරන්න කි ා 

දල්ලනවා.  ශසෞාය ඇමතිපතුමා ශඩොලර් ශහො ාශගන ඖෂධ 

ගන්න වි ාල කාර් භාර ක් සිු  කරනවා. ඇත්තටම ශම් අර්ුදද  

පටන් ගත්ශත් විශ්ධ  විනිම  අර්ුදද කින්.  

පසුගි  කාලශත ශම් වි ශ්ධ  විනිම  අර්ුදද  නිසා ඇතිප වුු  

බල ක්තිප අර්ුදද  නිසා ජනතාවට පාරට බහින්න සිු  වුේා; 

ශපෝලිම් ඇතිප වුේා; ඩීසල් නැතිප වුේා; ගෑසා නැතිප වුේා. ඒ 

කාරේා මත එළි ට බැහැපු සාවාවරන ජනතාව ශ්ධ පාලන විසඳුම් 

දල්ලුශේ නැහැ. පාරට බැහැලා  නගරවල  ශබෝඩ් අල්ලාශගන 

හිටපු ඒ සාවාවරන ජනතාව මුල් කාලශතදී කවුරුවත් ශමශහ  ූශේ 

නැහැ. ඔවුන් දල්ලුශේ ගෑසා ටික  ඩීසල් ටික ශදන්න කි ායි. 

නමුත් අද ඒක අසාසට ශ්ධ පාලනක් රිංගා තිපශබනවා. පීඩන ට 

පත් ශවලා හිටපු ජනතාවට මුවා ශවලා  තමන්ශ  පටු ශ්ධ පාලන 

අරමුු  සාක්ෂාත් කර ගන්න අද විවිධ පාර් ාව ේත්සාහ කරනවා. 

අද අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශමොකද කරන්ශන්? අද කි නවා  

වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ශගශනන්න  ශදෝෂාභිශ ෝග ශගශනන්න 

කි ලා. නිශ ෝජය කථානා කවරශ කු පත් කරන්න ශහට 

ඡන්ද ක් පවත්වනවා. ශහට නිශ ෝජය කථානා කවරශ කු පත් 

කළාට පසුව අපට ශඩොලර් ලැශබනවාද? අගමැතිපතුමා ශහට  

ධුරශ න් අසා වුශේොත් අපට ශඩොලර් ලැශබනවාද? ජනාධිපතිපතුමා 

දවත් ශවලා ගිශ ොත් අපට ශඩොලර් ලැශබනවාද? අපට 

තිපශබන්ශන් විශ්ධ  විනිම  අර්ුදද ක්. ඒ නිසා අපි ශම් ්ර ාන  හරි 

තැනින් අල්ලා ගන්න ඕනෑ. හරි තැනින් ශම් ්ර ාන  අල්ලාශගන  

නිසි විසඳුම් ලබා ශදන්න ඕනෑ.  

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු ගැන කථා කරනවා. "කරුේාකරලා 

ශම් වැශඩ් කරන්න එපා. ේන්ඩි ල් හරහා මුදල් එවන්න එපා. 

හවාලා හරහා මුදල් එවන්න එපා.  රාජය බැංකු ප්ධධතිප  හරහා  

මුදල් එවන්න" කි ලා සි ලු පක්ෂ එකතු ශවලා මාධය හමුවක් 

පවත්වලා විශ්ධ  රමික න්ට කි න්න පුළුවන් වුේාද? සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩු හදලා දැන් ශමොකක්ද කරන්න  න්ශන්? අඩු 

ගාශන්  මාධය හමුවකට එකට වාඩි ශවන්න බැරි පක්ෂ ඔක්ශකොම 

එකතු ශවලා ශම් රශේ ්ර ාන විසඳයිද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ නිසා ශම් ්ර ාන හරි තැනින් 

අල්ලා ගන්න කි ලා මම දල්ලා සිටිනවා. අපි ශ්ධ පාලන ්ර ාන 

පසුව විසඳා ගනිමු. අපි  අශේ ආණ්ඩු පසුව හදා ගනිමු. අශේ 

ජනතාවට අව ය ඩීසල් ටික ලබාදීලා  ඒ අ ශ  මූලික අව යතා 

ටික සපුරාදීලා රශේ ේ්ධධමන  නවත්වා ගන්න අපි ඔක්ශකොම 

එකතු ශවලා වැඩ කරමු කි ලා මම මතක් කරනවා.  

විශ ේෂශ න්ම අශේ රටට ලැශබන විශ්ධ  විනිම වලින් වැඩි 

්රතිප ත ක්  අපි ශම් ශවනශකොට පාවිච්චි කරන්ශන් විු ලිබල 

අව යතාව සඳහායි. අපි ඩීසල් ශගශනනවා  දැවි ශතල් 

ශගශනනවා  ඒවා පාවිච්චි කරලා විු ලි බල  ලබා ශදනවා මිසක් 

විශ්ධ  විනිම වලින් වැඩි ්රතිප ත ක් අශේ රශේ අනික් ශ්ධවලට 

ශ ොමු කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මම ගරු විු ලිබල 

අමාතයතුමාශගන් දල්ලා සිටිනවා  අපි වහාම විකල්ප බල ක්තිප  

සඳහා ශ ොමු වි  යුතුයි කි ා. වසර ගේනාවක් තිපසාශසේ ්රමාද 

කරලා තිපශබන ජල විු ලි බලාගාර  සුළං විු ලි බලාගාර  සූර්  

බලාගාර  ේදම් රළ බලාගාර -ශම් සි ල්ල- වහාම අපි සක්රි  කළ 

යුතුයි. ශම් සඳහා ශකටි කාලීන  මධය කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන 

වැඩසටහන් වහාම අපි ක්රි ාත්මක කළ යුතුයි. අපි ශම් ශ්ධ පාලන 
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[ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල  මහතා  
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අර්ුදද පසුව විසඳා ගනිමු. අපි ශම් ශමොශහොශත් කළ යුතු අව යම 

කටයුතු වහාම ක්රි ාත්මක කළ යුතුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ මාතෘ භූමි  සි ලු 

සම්පත්වලින් සපිරි භූමි ක්. අශේ රශේ භූමිශ න් සෑම වර්ග 

අඩි කටම පැ  24න්  පැ  12ක්ම දර එළි  ලැශබනවා. ශම් සෑම 

වර්ග අඩි කින්ම අපට ශඩොලර් වි දම් ශනොකර ්රශ ෝජන ගන්න 

පුළුවන්. ශම් සෑම වර්ග අඩි කටම හිරු එළි  වැශටන නිසා අපට 

ශඩොලර් ශහො න්න පුළුවන්. ශම් රට හරහා හමා  න හැම සුළං 

ධාරාවකින්ම අපට ශඩොලර් ශහො න්න පුළුවන්. මධයම කඳුකරශත 

දහළ සිට පහළට ගලා එන හැම වතුර ලීටර කින්ම නැවත 

නැවතත් විු ලි  නිෂාපාදන  කරන්න පුළුවන් වාශ ම ඒ හරහා 

වි ාල විු ලි ්රමාේ ක් දතුරු කර ගන්න පුළුවන්. ශම් සි ලු 

සම්පත් ටික එකතු කරලා විු ලි  නිෂාපාදන  කශළොත් මට කලින් 

කථා කළ අශේ ගරු මන්ත්රීතුශමක් කිේවා වාශ  වර්ෂ කට 

රුපි ල් ලිලි න පහක මුදලක් අපට දතුරු කරන්න පුළුවන්.   

1977ට කලින් ශම් රශේ කඳුකරශත කුඩා හා ක්ෂුද්ර ජල විු ලි 

බලාගාර 1 000කට අධික ්රමාේ ක් තිපුදේා. 1977දී හඳුන්වා ු න් 

විවෘත ආර්ිකක ත් එක්ක ශත් වතු තුළ තිපුදු   කුඩා හා මධය 

පරිමාේ සි ලු බලාගාර එකින් එක වැහිලා ගි ා. මීට ද ක කට 

පමේ කලින් තමයි ආපසු කුඩා ජල විු ලි බලාගාර හැදීම ආරම්භ 

කශළේ.  

විශ ේෂශ න්ම පුනර්ජනීම  බල ක්තිප ක්ශෂේත්ර  ගැන කථා 
කර්ධදී අපි කි න්න ඕනෑ  ශම් පුනර්ජනීම  වයාපෘතිප ක්රි ාත්මක 
කිරීමට එශරහිව වා ශ ම පුනර්ජනීම  බලාගාර දදි කිරීම නවත්වා 
දමන්න සැලසුම් සහගත ක්රි ාවලි ක් සිු  වන බව. අන්න එතැනදී 
අපට ශලොකු වගීමමක් පැවරී තිපශබනවා. බල ක්තිප ක්ශෂේත්ර ට 
සම්බන්ධ දංජිශන්රු වරශ කු ව ශ න් මම සූදානම්  අශේ දැනුම 
හා වෘත්රණ ම  හැකි ාව ලබා දීලා  ශම් කටයුතු සඳහා මැදිහත් 
ශවන්න වාශ ම  ශම් තුළ තිපශබන මාෆි ාව පරාජ  කරන්න. 
විශ ේෂශ න්ම වෘත්තිපක න් වන අපට ජනතාව වි ාල ඡන්ද 
්රමාේ ක් ලබා දීලා පාර්ලිශම්න්තුවට එේශේ වෘත්රණ  
මුහුු වරකින් ශම් ්ර ානවලට මැදිහත් ශවලා  ශමම ්ර ාන 
විසඳන්න කටයුතු කරයි කි න බලාශපොශරොත්තුශවන්. අද 
වෘත්තිපක න් දහසා ගේනක් ලංකා විු ලිබල මණ්ඩලශතත්  ඒ හා 
සමාන ්රමාේ ක් බල ක්තිප අමාතයාං ශතත් තනතුරුවල නිරත 
ශවමින් පඩි ගන්නවා. නමුත් ඔවුන් ශමොකද ක රන්ශන්? ඔවුන් 
ආණ්ඩුශවන් ආණ්ඩුවට ශම් ්ර ාන  දදිරි ට අරශගන  න්න දඩ 
දීලා  ඔවුන්ශ  වෘත්රණ  නිපුේතාව ශම් සඳහා ශ ොමු කරන්ශන් 
නැතිපව රජශ න් රුපි ල් මිලි න ගේන්  රුපි ල් ලිලි න ගේන් 
පඩි අරශගන ස්ධද ශනොකර  දන්නවා. එශහම කරන්න බැහැ. 
ඔවුන්ට ශලොකු වගීමමක් තිපශබනවා. ඔවුන් ඒ පඩි ගන්ශන්  ඔවුන් 
ඒ රැකි ාශේ ශ ශදන්ශන් ශම් බල ක්තිප අර්ුදද  විසඳන්නයි. ඒ 
නිසා අපි ඔවුන් එක්ක එකතු ශවලා ශම් බල ක්තිප අර්ුදද  
විසඳන්න අව ය කටයුතු කරමු කි ා මා ශම් ගරු සභාවට ශ ෝජනා 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ වරා  හා නාවික 
ඇමතිපතුමා එදා ්රකා  ක් කළා. එතුමා කිේවා  දැනට ලංකාවට 
එන විශ්ධ  නැේ සමාගම් රුපි ල්වලින් ශගවන්ශන්  එතුමා 
ශඩොලර්වලින් ගන්න පි වර ගත්තා කි ලා. ශදයි ශන්! ශමච්චර 
කල් ශගේශේ රුපි ල්වලින්ද? වරාශත නැශගනහිර ජැටි  හදන්න 
කථා කර්ධදී  බටහිර ජැටි  හදන්න කථා කර්ධදී  හම්බන්ශතොට 
වරා  හදන්න කථා කර්ධදී අපි සතුටු වුේා. අපි හිතුවා  ඒවායින් 
වි ාල විශ්ධ  විනිම  ්රමාේ ක් අශේ රටට එනවා කි ලා. 
අන්තිපමට ඇමතිපතුමා නිශ ෝග ක් ශදනවා  දැන් වහාම 
ශඩොලර්වලින් ශගවන්න කි ලා. වසර 74ක් තිපසාශසේ නාවුක 
ක්ශෂේත්ර  තුළ අපට ශගේශේ රුපි ල්වලින්ද? ශම්වා සහගහන 
අපරාධ ශනොශවයිද?   ඖෂධ ගන්න ශසෞාය ඇමතිපතුමා ශඩොලර් 
ශහො න්න රට වශේ ු වනවා; ශලෝක  වශේ  නවා; මුදල් 
ඇමතිපතුමා  නවා. හිටපු මුදල් ඇමතිපතුමා දන්දි ාවට ගිහිල්ලා 

වි ාල සහන ක් අරශගන ආවා. වර්තමාන මුදල් ඇමතිපතුමා IMF 

එකට  නවා; ශලෝකශත හැම තැනටම  නවා. ජනාධිපතිපතුමාශ  
වචනශ න්ම කි නවා නම්  හිඟන්ශනක් වාශ  හැම රටටම කථා 
කරලා ශඩොලර් ශහො නවා. අශේ රටට එන නැේ ටික අපට 
ශගවන්ශන් රුපි ල්වලින්ලු! ශමොකක්ද  ශම් විහිළුව? ඒ නිසා 
කරුේාකර ශම් ගැන ශහො න්න. කවුද  ශම්වාට වගකිව යුත්ශත් 
කි ලා ශහො න්න. ශම් වාශ  තව ශ්ධවල් ඇතිප. අපට ආරංචි වුේා  
ශත් ශවන්ශ්ධසි ත්  න්ශන් රුපි ල්වලින් කි ලා. ශම් වාශ  
ශ්ධවල් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවා නිවැරදි කරමු කි ලා 
මම ශ ෝජනා කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ජනතාව අද වි ාල 
පීඩන කට පත් ශවලා දන්නවා. ශඩොලරශත අග  දහළ  ෑමත් 
එක්ක ජනතාව අද වි ාල පීඩන කට මුහුේ ශදමින් දන්නවා. 
ගරු මුදල් ඇමතිපතුමා කි න විධි ට ශඩොලරශත අග  කෘත්රිමව 
දහළ ගිහින් තිපශබන්ශන්. අපි හැකි දක්මනට ශම් අග   ළි 
රුපි ල් 300ට වඩා අඩු සීමාවකට ගත්ශත් නැත්නම්  ජනතාවට 
ඒක දරාගන්න බැරුව  නවා. එශහම වුශේොත් ශම් චක්ර  ලිඳ 
වැශටනවා. ජනතාවශ  මිලදී ගැීමශම් හැකි ාව ලිඳ වැශටනවා. ඒ 
නිසා අපි හැකි දක්මනට අව ය පි වර ගත යුතුයි  වහාම 
ශඩොලරශත අග  රුපි ල් 300ට වඩා පහළට ගන්න. අපට එශහම 
කරගන්න බැරි වුශේොත්  මම දන්ශන් නැහැ  ශම් ආර්ිකක  
ශකොච්චර ු රට ක්රි ාත්මක කරන්න පුළුවන් ශවයිද කි ලා. අඩුම 
ව ශ න් රජශත හා ශපෞ්ධගලික අං ශත අ ට සි  ට 60ක  
64කවත් පඩි වැඩි කිරීමක් කළ යුතු බව මා ශ ෝජනා කරනවා. 
මම හිතන විධි ට දැනටත් අපට වැටුේ ශගවා ගන්න බැරි 
තත්ත්ව ක් තිපශබනවා  රජශත ආදා මත් එක්ක. නමුත් අපට 
ශඩොලරශත අග  පහළට ගන්න බැරි වුශේොත් ශමම චක්ර  ලිඳ 
වැශටනවා. ශමම චක්ර  ලිඳ වැ ටුශේොත්  මම හිතන විධි ට ශම් 
රට ශගොඩ අරශගන ශමතැනින් එහාට  න්න බැරි තැනට අරාජික 
තත්ත්ව ට පත් ශවනවා.  

අපි දන්නවා  රජශත ශසේවකශ ෝ ඔවුන්ට ලැශබන වැටුශපන් 
වැඩට  න්න  එන්න ඩීසල් ශපට්රල් ටික ගහගත්තාට පසාශසේ 
ඔවුන්ශ  එදිශනදා වි දම්වලට -ආහාර ටික මිලදී ගැීමමට පවා- 
දතුරු මුදල ්රමාේවත් ශනොමැතිප බව. ඒ නිසා මම දතාම 
ශගෞරවශ න් දල්ලා සිටිනවා  අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා  සි ලු 
පක්ෂවල සි ලුශදනා එකතු ශවලා කටයුතු කරමු කි ලා. අපට 
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු හදන්න ඕනෑ නැහැ. ශම්ක අර්ුදද 
අවසාථාවක්. ඒ නිසා අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවමු. අපි එකතු ශවලා 
ශම් ්ර ාන ටික විසඳා ශගන  ඊට පසුව අපි ශ්ධ පාලන  කරමු. 
එදාට කවුද ශහොඳටම කශළේ කි ලා  ශහො ා ශගන  ජනතාව 
ඔවුන්ට ඡන්ද  දීලා  බල  ලබා ශ්ධවි. ඒ නිසා ශම් අවසාථාශේ 
බල  පසුපස   න්න එපා කි ා මා දල්ලා සිටිනවා. 

ශම්ක ශහොඳ අවසාථාවක්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අශේ 
රශේ සාවාවරන ජනතාව පාරට බැසාසා. අද ඒකට ශ්ධ පාලනික 
මුහුු වරක් ඇවිත් තිපශබනවා. සාවාවරන ජනතාව පාරට බැහැලා 
සාධාරේ  ශවනුශවන්  ශම් රශේ ශ්ධවල් හරි ට කරන්න කි ා 
දල්ලීමක් කරලා තිපශබනවා. ඒකට පසුකාලීනව එකතු වුු   
ශ්ධ පාලන බළල් අත් නැත්නම්  ඒක ශහොඳ ්රවේතාවක්. දැන් 
පක්ෂ-විපක්ෂ මන්ත්රීවරු 225ම ේපරිමශ න් බැු ම් අහනවා. 
ජනතාව කි න්ශන් ශම්වා නිවැරදි ශ්ධ කරන්න කි ලායි. 
ශ්ධ පාලනිකව අපට ගන්න අපහසු රණරේ නමුත්  ජනතාවාදී 
රටක් ශවනුශවන් දීර්ඝ කාලීනව ශම් රශේ ජනතාව  ක්තිපමත් 
ශවන අපහසු රණරේ ගැීමමට ශහොඳම අවසාථාවක් අපට ලබා දීලා 
තිපශබනවා. මම හිතන විධි ට ශම් වාශ  අවසාථා හැම දාම අපට 
ලැශබන්ශන් නැහැ. ශ්ධ පාලනිකව ගැීමමට අපහසු නමුත්  රට 
ශවනුශවන් ගත යුතු නිවැරදි රණරේ ගැීමමට ශම  ශහොඳම 
අවසාථාවක් කි ා මතක් කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகௌரவ தசல்வராசா கமஜந்திரன் அவர்கள்.  
 

 

[பி.ப. 3.05] 

 

ගුණ වස් ව ාජා කවේන්ද්රන් මහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கமஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
மதிப்புக்குாிய  தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்கறய தினம் தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்களால் 

சர்வமதச நாணய நிதியத்துடன் மமற்தகாள்ளப்பட்ட 

உகரயாடல்கள் ததாடர்பான அவாின் கூற்று சகபயில் 

முன்கவக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிற்பாடு அந்தக் கூற்றுத் 

ததாடர்பாக எதிர்த் தரப்பிலிருந்தும் ஆளும் தரப்பிலிருந்தும் 

பலர் பல்மவறுபட்ட கருத்துக்ககள முன்கவத்திருக்கிறார்கள். 

இன்று இந்த நாடு வரலாற்றில் என்றுமில்லாத அளவுக்கு மிக  

மமாசமான ஒரு தபாருளாதார தநருக்கடிகயச் சந்தித்திருக் 

கின்றது. தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வீழ்ச்சியகடந் 

திருக்கின்றது. அமதமநரம், அந்நியச் தசலாவணிக் ககயிருப்புத் 

தீர்ந்துமபாயிருக்கின்றது. இந்த இரண்டு காரணங்களினாலும் 

இன்று மக்கள் தசால்லமுடியாத துன்பங்ககளயும் துயரங் 

ககளயும் அனுபவிக்கின்ற ஒரு நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

அதற்குக் காரணம், தற்மபாதிருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் 

முகறமகடான விதமாகக் மகாடானுமகாடி பணத்கதக் 

தகாள்களயடித்து, இந்த நாட்கடக் குட்டிச்சுவராக்கி 

யிருப்பதாகும். இதகன இன்று வீதியிலிருந்து மபாராடுகின்ற 

மக்கள் தவளிப்பகடயாகக் குற்றஞ்சாட்டிக் கூறிவருகிறார்கள். 

அமதமநரத்திமல, எதிர்க்கட்சியினரும் அந்த விடயங்ககளக் 

கூறிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனாலும்கூடச் சுதந்திரத் 

துக்குப் பின்னரான 74 வருட அனுபவங்ககள அடிப்பகட 

யாகக்தகாண்டு இந்தப் பிரச்சிகனக்கான அடிப்பகடக் 

காரணங்ககள நிரந்தரமாகத் தீர்த்துகவப்பதற்கு அரசாங்கத் 

திடமமா அல்லது எதிர்த்தரப்பிடமமா ஏதாவது அணுகு 

முகறகள் இருக்கின்றதா? அது ததாடர்பான பார்கவ 

உண்டா? என்றால், “இல்கல” என்றுதான் தசால்ல மவண்டும்.  

எங்ககளப் தபாறுத்தவகரயிமல இந்த 74 ஆண்டுகளில், 

குறிப்பாக கடந்த 40 ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டின் ஆட்சிகயக் 

ககப்பற்றியவர்கள், தமிைர்களுகடய உாிகமககள மறுப் 

பதற்காக, தமிைர்ககள அைித்ததாைித்து இந்தத் தீகவச் சிங்கள, 

தபௌத்த தீவாக மாற்றுவதற்காகத் தங்ககளத் மதசபக்தர் 

களாகக் காட்டிக்தகாண்டு, “தமிைர்கள் இந்த நாட்கடப் 

பிாித்துவிடப் மபாகிறார்கள்” என்று தசால்லிச் சிங்கள மக்ககள 

ஏமாற்றி ஆட்சிபீடத்தில் ஏறி, அந்த ஆட்சிபீடத்தில் 

இருந்துதகாண்டு தங்களுகடய தபாருளாதாரத்கத வளப் 

படுத்திக்தகாள்ளுகின்ற, நாட்கடக் தகாள்களயடிக்கின்ற 

தசயற்பாடுககளத்தான் மமற்தகாண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். 

இந்தக் காலப்பகுதி முழுவதிலுமம வடக்கு, கிைக்கினுகடய 

தபாருளாதாரம் திட்டமிட்ட ாீதியிமல முற்றாக அைிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது.  

அமதமநரத்தில், ததன்பகுதியிமல உங்களுகடய மதசத்தி 

னுகடய தபாருளாதாரத்கத, மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த 

ஆட்சியாளர்கள் தகாள்களயடித்துக் தகாள்களயடித்து 

நாட்கடக் குட்டிச்சுவராக்கிக்தகாண்மட வந்திருக்கின்றார்கள். 

குறிப்பாக, 2009 மம மாதத்தில் ஓர் இன அைிப்கபச் தசய்து, 

தமிழ் மக்கள் மீதான அந்த இன அைிப்பு யுத்தத்கத ஒரு 

மாதபரும் மபார் தவற்றியாக நீங்கள் தகாண்டாடிய 

பிற்பாடான இந்த 13 வருடங்களில்கூட வடக்கு, கிைக்கி 

னுகடய தபாருளாதாரம் இரண்டு அரசாங்கங்களினாலும் - 

அது ராஜபக்ஷ அரசாங்கமாக இருக்கலாம் அல்லது அதற்குப் 

பின்னர் வந்த நல்லாட்சி அரசாங்கமாக இருக்கலாம் - 

திட்டமிட்டு அைிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இலங்ககயினுகடய 

மூன்றிலிரண்டு பங்கு கடல் பிரமதசம் வடக்கு, கிைக்கில் 

இருந்தமபாதும்கூட, அந்தக் கடற் பிரமதசத்திமல ததாைில் 

புாியும் தமிைர்ககளப் தபாருளாதார ாீதியாக முன்மனற 

விடாமல் அைிக்கின்ற தசயற்பாடுகள் இந்த இரண்டு 

அரசாங்கங்களினாலும் திட்டமிட்ட ாீதியிமல மமற் 

தகாள்ளப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. அமதமபான்று, கிட்டத்தட்ட 

இருபது இலட்சம் தமிைர்கள் புலம்தபயர் மதசங்களிமல 

வாழ்கின்றமபாதும்கூட அவர்களுகடய தபாருளாதாரத்கத 

இங்மக தகாண்டுவந்து இந்தத் மதசத்கத முன்மனற்று 

வதற்கான, வடக்கு, கிைக்கக முன்மனற்றுவதற்கான 

முயற்சிகள் ததாடர்ச்சியாகத் தடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன.  

அந்தக் காலப்பகுதியிமல பாதுகாப்புச் தசலவினங் 

களுக்கான ஒதுக்கீடு என்பது கிட்டத்தட்ட 15 வீதமாக 

உங்களால் மமற்தகாள்ளப்பட்டு வந்திருப்பது மாத்திரமல்ல, 

அதனுகடய ¾ பங்கு வடக்கு, கிைக்கிமல தமிைர்கள் மீதான 

ஒடுக்குமுகறககளத் ததாடர்வதற்காகத்தான் பயன்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறான தசயற்பாடுகள் காரணமாக 

இந்த நாட்டினுகடய வளர்ச்சியிமல தபரும் பங்களிப்புச் 

தசய்யக்கூடிய வடக்கு, கிைக்குத் தமிைர் மதசம் அவ்வாறு 

பங்களிப்புச் தசய்ய முடியாமற்மபானது மட்டுமல்லாமல், 

அவர்களுகடய தபாருளாதாரம் திட்டமிட்ட ாீதியிமல 

அைிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் பிரச்சிகனகயக் ககயாள் 

வதற்குக் தகௌரவ நிதியகமச்சர் அவர்களினால் முன்கவக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற மயாசகனகள் ஒருமபாதும் ககதகாடுக்கப் 

மபாவதில்கல. ஏதனன்றால், அவர் நீதியகமச்சராக இருந்த 

கடந்த ஒன்றகர வருட காலப்பகுதியிமல அவர் 

முன்தமாைிந்திருந்த அரசியலகமப்புக்கான 20ஆவது திருத்தச் 

சட்டம், இந்தக் தகாள்களயர்களுக்கு அளவுக்கதிகமான 

அதிகாரங்ககள வைங்கியிருக்கின்றமத தவிர, ஒருதபாழுதும் 

நாட்டிமல இன நல்லிணக்கத்கத ஏற்படுத்துவதற்மகா அல்லது 

இந்த நாட்கட முன்மனற்றுவதற்மகா வைிவகுத்திருக்க 

வில்கல.  

அமதமபான்று, இன்று அரசியலகமப்புக்கான 19ஆவது 

திருத்தச் சட்டம் மீண்டும் தகாண்டுவரப்பட மவண்டும் என்று 

தசால்லப்படுகின்றது. அந்த 19ஆவது திருத்தச் சட்டம் 

நகடமுகறயில் இருந்ததபாழுதும், இந்த நாட்டினுகடய 

மகாடானுமகாடி பணம் தகாள்களயடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

அவ்வாறு தகாள்களயடித்தவர்களுக்கு எதிராக இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திமல தகாண்டுவரப்படவிருந்த நம்பிக்கக 

யில்லாத் தீர்மானங்களிலிருந்துகூட அவர்கள் பாதுகாக்கப் 

பட்டிருக்கின்றார்கள். உங்களுகடய இத்தககய  அணுகு 

முகறகள் மற்றும் தசயற்பாடுகள் ஒருதபாழுதும் இந்த நாட்கட 

முன்மனற்றப் பாகதயில் தகாண்டுதசல்வதற்கு உதவியிருக்க 

வில்கல; இப்தபாழுது நீங்கள் எடுக்கின்ற தீர்மானங்களும் 

உதவப்மபாவதில்கல. ஆகமவ, எங்ககளப் தபாறுத்த 

வகரயிமல நாங்கள் உங்களுக்குத் ததளிவாகச் தசால்ல 

விரும்புகின்ற ஒரு விடயம் என்னதவன்றால், முதலில் நீங்கள் 

இந்த இனவாத மனநிகலயிலிருந்து விடுபட மவண்டும் 

என்பகதத்தான். அதாவது, இன்று எதிர்க்கட்சியினர் 

ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராகச் தசால்லுகின்ற கருத்துக்கள் மக்கள் 

மத்தியிமல கவர்ச்சிகரமானதாகத்தான் இருக்கின்றது. 

ஆளுங்கட்சியினர் குடும்பமாகச் மசர்ந்து நாட்கட அைித்திருக் 

கின்றார்கள்; இன்ன இன்ன இடங்களிமல பணத்கதக் 

தகாள்களயடித்து அதகனச் மசமித்தும் முதலீடு தசய்தும் 

கவத்திருக்கின்றார்கள் என்று தசால்லுகின்றதபாழுது, 
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அகவதயல்லாம் நாட்டிமல மபாராடுகின்ற மக்களுக்கு மிகவும் 

உற்சாகம் அளிக்கின்ற தசய்திகளாகத்தான் இருக்கின்றன.  

ஆனால், இந்த மாதிாியான தசயற்பாடு இந்த அரசாங் 

கத்தில் மட்டும் நகடதபறவில்கல; கடந்த காலங்களிலும் 

நகடதபற்றிருக்கின்றது. நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின்மபாது 

இடம்தபற்ற மத்திய வங்கி ஊைல் ததாடர்பாக அப்மபாகதய 

எதிர்க்கட்சியினர் மபசுகின்றதபாழுது, அவர்கள் மிகப் 

தபாியததாரு விடயத்கத அம்பலப்படுத்திவிட்டதாகவும் 

அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஊைல் மமாசடிகள் இல்லாமல் 

பாிசுத்தமாக இந்த நாட்கட ஆட்சி தசய்வார்கள் என்றும் இந்த 

மக்கள் நம்பகவக்கப்பட்டார்கள். ஆனால், நடந்தது என்ன? 

அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து, முன்னிருந்தவர்ககளவிடப் பல 

மடங்கிலான மகாடிககளக் தகாள்களயடிக்கின்ற தசயற்பாடு 

ககளத்தான் முன்தனடுத்துக்தகாண்டு வருகின்றார்கள். 

இவர்களுகடய இந்தக் களவுககளயும் இத்தககய தசயற்பாடு 

ககளயும் மகறப்பதற்கு, ஒருபுறத்திமல “சர்வமதச சமூகம் 

மதசிய வீரர்ககளத் தூக்குமமகடக்குக் தகாண்டுதசல்லப் 

மபாகின்றது” என்று தசால்வதும், மறுபுறத்தில், “தமிைர்கள் 

நாட்கடப் பிடித்துத் தனிநாடு ஆக்கப்மபாகின்றார்கள், 

அதனால் சிங்களவர்களுக்கு நாடு இல்லாமற்மபாகப் 

மபாகின்றது” என்று தபாய்ககளச் தசால்வதும்தான் 

இவர்களுகடய முதலீடாக இருந்துவந்திருக்கின்றது. ஆகமவ, 

இந்தப் மபாக்கக நீங்கள் மாற்றிக்தகாள்ளமவண்டும்.  

இன்று இந்த விவாதத்திமல கலந்துதகாண்டு உகரயாற்றிய 

எதிர்க்கட்சியினுகடய சில முக்கியஸ்தர்கள்கூட donor 

conference நடாத்தப்படமவண்டும் என்பகதப் பற்றி இங்மக 

ககதத்திருக்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட்டிலிருந்து 

உங்களுகடய இனவாதச் தசயற்பாடுகள் காரணமாக 

தவளிமயற்றப்பட்டு தவளிநாடுகளிமல புலம்தபயர்ந் 

திருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 20 இலட்சம் வகரயான தமிைர்களில் 

பலர் மகாடிகளுக்குச் தசாந்தக்காரர்களாக வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த நாட்டுக்குள் 

தங்களுகடய நிதிககளக் தகாண்டுவருவார்களாக இருந்தால், 

இந்த நாட்கடத் தற்மபாது ஏற்பட்டிருக்கும் தநருக்கடியிலிருந்து 

மீட்தடடுக்கமுடியும். ஆனால், அந்தப் புலம்தபயர்ந்த 

மக்களுகடய அந்த உதவிகய - அந்தப் பணத்கத இந்த 

நாட்டுக்குள் தகாண்டுவருவது ததாடர்பான சிந்தகனகள் 

எதுவுமம உங்களிடம் கிகடயாது. ஏதனன்று தசான்னால், , 

புலம்தபயர் தமிைர்களுகடய பணத்கத எமது நாட்டுக்குக் 

தகாண்டுவந்தால், தமிைர்களுகடய தபாருளாதாரப் பலம் 

தமிைர்களுக்குத் ததாிந்துவிடும், சிங்கள மக்களுக்கும் 

ததாிந்துவிடும். அதனால், தமிைர்கள் தங்களுகடய அரசியல் 

விடுதகல என்ற நிகலப்பாட்டிமல உறுதியாக நிற்பார்கள் 

என்பது உங்களுக்கு நன்றாகத் ததாியும். அந்த விடயத்கதத் 

ததாட்டுக்கூடப் பார்க்கக்கூடாது என்பதிமல கவனமாக 

இருக்கின்றீர்கள். 

 எங்களுகடய மகாாிக்ககககள நிகறமவற்றுங்கள்! இந்த 

நாட்டினுகடய ஒற்கறயாட்சி அரசியல் அகமப்கப நீங்கள் 

மாற்றுங்கள்! தபௌத்த இனவாதச் சிந்தகனகயக் 

குைிமதாண்டிப் புகதயுங்கள்! இந்த நாட்டிமல தமிைர்களுகடய 

மதசத்கத நீங்கள் அங்கீகாியுங்கள்! தமிழ்த் மதசத்கத 

அங்கீகாித்து புதிய ஓர் அரசியலகமப்கபக் தகாண்டு 

வாருங்கதனன்றுதான் நாங்கள் உங்களிடம் மகட்கின்மறாம், 

19ஆவது திருத்தத்கத மீளக்தகாண்டுவருதல் என்ற தபயாிமல 

நீங்கள் தகாண்டுவரப்மபாகின்ற 21ஆவது திருத்தச் சட்டம் 

ஒருதபாழுதும் உங்ககள இந்த தநருக்கடியிலிருந்து 

காப்பாற்றப்மபாவதில்கல. மாறாக, இன்னுதமாரு தரப்பு 

ஆட்சிகயக் ககப்பற்றுவதற்கு மட்டும்தான் அது வைிவகுக்கும். 

அவ்வாறு ஆட்சிக்கு வருகின்ற தரப்பினரும் அந்தக் தகாள்கக 

ககளயும் தகாள்களககளயும் ததாடர்ந்து தசய்துதகாண்டு 

தான் இருக்கப்மபாகின்றனர். இந்த நாடு உருப்பட 

மவண்டுமாக இருந்தால் உங்களுகடய 74 ஆண்டுகாலப் 

பாகதகய நீங்கள் மாற்றிக்தகாள்ளுங்கள்! வடக்கு, கிைக்கிமல 

இராணுவக் கட்டகமப்புக்ககள கவத்துக்தகாண்டு தமிைர் 

ககளத் ததாடர்ந்தும் அடிகமயாக்கி அவர்ககளப் 

தபாருளாதார ாீதியாக முன்மனறவிடாமல் ஒடுக்குகின்ற 

தசயற்பாடுககள உடனடியாக நிறுத்துங்கள்! எங்களுகடய 

மதசத்கத அங்கீகாித்து, இந்த ஒற்கறயாட்சி அரசியல் 

அகமப்கப ஒைித்து, ஒரு சமஷ்டி அரசியல் அகமப்கப 

உங்களால் தகாண்டுவர முடியுமாக இருந்தால், புலம்தபயர்ந்து 

தவளிநாடுகளில் வாழுகின்ற இலட்சக்கணக்கான தமிைர் 

களுகடய மகாடானுமகாடி பணம் இந்த நாட்டுக்குள் வரும். 

அதாவது,  வட, கிைக்கு மதசத்தினுகடய முன்மனற்றத்திற்காக 

அப்பணம் வருகின்றதபாழுது, ஒட்டுதமாத்தமான நாடும் 

முன்மனறும்.  

நீங்கள் பல்லாயிரம் மகாடிககளச் தசலவைித்து 

எங்களுகடய இனத்தின்மீது யுத்த அைிவுககள மமற்தகாண்ட 

தபாழுது அந்த இனவைிப்பில் இருந்து எங்களுகடய 

இனத்கதத் தற்காத்துக்தகாள்ளுகின்ற அந்தப் மபாராட் 

டத்திற்கு  எங்களுகடய மதசியத் தகலவர் பிரபாகரன் 

தகலகமயிலான புலிகள் இயக்கம் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் 

பயன்படுத்தியகதவிடவும் முப்பதில் ஒரு பங்குக்குக் 

குகறவான பணத்கதப் புலம்தபயர் மக்களிடம் இருந்து 

தபற்றுப் பயன்படுத்தியிருந்தது. ஆனால், நீங்கள் அகதவிட 

30 மடங்கிற்கும் அதிகமான நிதிகய எங்களுகடய இனத்கத 

அைிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தியிருக்கின்றீர்கள். இனத்கதக் 

காப்பதற்கு அந்தப் மபாராட்டத்திற்கு நிதி வைங்கியதுமபான்று 

இன்று புலம்தபயர் தமிைர்கள் இந்த நாட்டினுகடய 

முன்மனற்றத்திற்கும் நிதி வைங்கத் தயாராக இருக்கின்றார்கள். 

ஆனால், எங்களுகடய மதசம் அங்கீகாிக்கப்பட மவண்டும்.  

இன்று இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்தப் 

தபாருளாதார தநருக்கடிக்காகத் தமிைக முதல்வர் மு.க. 

ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு உதவ முன்வந் 

திருப்பகத நாங்கள் வரமவற்கின்மறாம்; மகிழ்ச்சியகட 

கின்மறாம். ஆனால், இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் அவாிடம் 

விநயமாக ஒரு மகாாிக்கககய முன்கவக்கின்மறன். நீங்கள் 

உணவுக்காக வைங்குகின்ற உதவிககள ஒரு குறிப்பிட்ட 

அளவிமல மட்டுந்தான் உங்களால் வைங்க முடியும். 

அந்தவககயில், நாங்கள் உங்களிடம் மீகனக் மகட்கவில்கல, 

மீன் பிடிப்பதற்கான உபகரணங்ககள எங்களுகடய 

கககளிமல தகாடுங்கள் என்று மகட்கின்மறாம். அதாவது, 

எமது நாடு நிரந்தரமாக இந்த தநருக்கடியிலிருந்து மீண்தடை 

நீங்கள் ஓர் உதவி தசய்யமவண்டும். இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு 

அழுத்தங்தகாடுத்து, இலங்ககயிமல ஒற்கறயாட்சி 

முகறகமகய ஒைித்து, தமிழ்த் மதசத்கத அங்கீகாிக்கக்கூடிய 

சமஷ்டித் தீர்கவக் தகாண்டுவருவதற்கு நீங்கள் தபரு 

மனமதாடு நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டும் என்று மகட்டு, 

வாய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றிகூறி, விகடதபறுகின்மறன்.  
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ගුණ රනු  ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කාල ක දඳලා අශේ 

සමාජශත සාකච්ඡා වුු  කාරේාවක් පිළිබඳව අද මුදල් ඇමතිපතුමා 

ශබොශහොම විවෘත ්රකා  ක් කළා. මුදල් ඇමතිපවරශ කු හැටි ට   

එතුමාට ශම් ්රකා   කරන්න සි්ධධ වුශණ්  අශේ ආර්ිකක  ශම් 

675 676 



පාර්ලිශම්න්තුව 

තරම් පල්ලම් බැහැලා තිපශබන තත්ත්ව  තවු රටත් ශනොකි ා 

දන්න බැරි වුේාමයි කි ලා මට හිශතනවා.  

පසුගි  මැතිපවරේශ න් ශපොු ජන ශපරමුේ බල ට පත් කශළේ 

අශේ ලංකාශේ ශලොකු ශවනසක් බලාශපොශරොත්තුශවන්. ශවනසක් 

බලාශපොශරොත්තුශවන් ලංකාශේ ආණ්ඩු ශදකක් පත් වුේා. එකක් 

තමයි 2015 පත් වුු  වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමාශ  ආණ්ඩුව. 

ඊට පසාශසේ පත් වුශණ් ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ මැතිපතුමාශ  ශම් 

ආණ්ඩුව. හැබැයි ශම් ආණ්ඩු ශදකම මහජන ා බලාශපොශරොත්තු 

වුු  ශවනස දටු කරන්න අශපොශහොසත් වුු  බව නම් සතය ක්. 

රශේ ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වුු  ශවනස  න්ශනන් අදහසා 

කරන්ශන් හැම අං  කම පරිවර්තීම  ශවනසක්. ඒ එක තැනක 

ශනොශවයි  මුළු රශේම. රාජය අං    ශ්ධ පාලන අං    සමාජ 

අං    ශපෞ්ධගලික අං    න හැම අං  කම වි ාල ශවනසක් 

ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වුේා. මම හිතන්ශන් නැහැ  ශම් රජ  ඒ 

ශවනස හරි ට ශත්රුම් ගත්තා කි ලා. ශත්රුම් ශනොගත්තා 

විතරක් ශනොශවයි  ශම් වාර්තාව කි න හැටි ට එතුමන්ලා ගත්ත 

ආර්ිකක ේපා  මාර්ගත් එශහම පිටින්ම වැරදි ේපා  මාර්ග බවට 

පත් වුේා.  

ශමහිදී රජ ට විතරක් ශදොසා කි න්න මශ  කැමැත්තක් නැහැ. 

ශමොකද  රජ  එශහම වුේත් ඒ  පිටු පසාශසේ හිටපු සමහර 

නිලධාරින් ගැනත් මට කි න්න පුළුවන්.  ඒ අ  ද ක ගේනාවක් 

අශේ ආර්ිකකශත ගමන් මඟ පිළිබඳව ඒ ඒ රජ න්ට ශබොරු කිේවා. 

ඒ ඒ රජ න් මුළාශේ ශහළුවා. ශමොකද  ඒ රජ න්වල හිටපු කිසිම 

මුදල් ඇමතිපවරශ ක්  ආර්ිකකම  ශතොරතුරු හරි ාකාරව දන්නා 

අ  ශනොශවයි. ඒ නිසා ඒ අ ට කිේවාම ඒ අ  ඒවා පිළිශගන 

සමහර රණන්ු  ගත්තා.  

ශහොඳම ේදාහරේ  තමයි ශම් බු  ්රතිපපත්තිප . ශම් බු  

්රතිපපත්තිප  කවුරුවත් කරන්න කි පු එකක් ශනොශවයි.  ඒ බු  

පනත  ටශත් ශකශනකුශ  ආදා ම නිරූපන  ශවන්ශන් තමන් 

ලබන වැටුප සහ තමන් ලබන ශවනත් ආදා ම් ්රභව න්ශගන් 

බව. මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්ත්රීතුමනි  අඩු ගේශන් ශකශනක්  

පිටරටක නිවාඩුවකට ගි ා නම්  ඒකට වි දම් කරපු මුදල් පවා 

ආදා ම හැටි ට ගේන් ශගන තිපුදේා. ශම්ක දතා ශහොඳ 

නිර්වචන ක්.  සමහර ශපෞ්ධගලික අං ශත ආ තන නූශලන් 

රිංගලා  න්න ශනොශ කුත් ශ්ධවල් කළා. මම දන්නවා සමහර 

ශවලාවට බල්ලන්ට කෑම ශදන එකටත් මිලි න ගේනක් දාලා බු  

දැ ශලන් රිංගලා ගි   බව. ඒක ශවනසා කරන්න තමයි ඒ බු  

්රතිපපත්තිප  ශගනාශේ. ඒ බු  ්රතිපපත්තිප  කවුරු ශගනාවත්  ඒ 

ආණ්ඩුව කරපු දතා ශහොඳ වැඩක්. ඒ වාශ ම  ලක්ෂ 6ට වැඩි 

ආදා මක් ලබන හැම පු්ධගලශ ක්ම බ්ධදට  ටත් වුේා. ඒ 

වාශ ම  ේප න විට ශගවීශම් ක්රම ක්  ටශත් නි ාචිත ක්රම කින් 

පසාශසේ ඒශගොල්ලන් බු  ශගවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ලංකාශේ බු  

ආදා ම වැඩි වුේා. ඩිේ ගුේශසේකර හිටපු ඇමතිපතුමා ශමතැන 

දඳශගන හැම අ  වැ කදීම කිේවා  ලංකාශේ බු   ආදා ම 

පසුපසට  ෑම  ශනො කළ යුතු කාර්  ක් හැටි ට සලකා  බු  

්රමාේ  වැඩි කරන්න කි ලා. 

 ඒ නිසා ශම්ක පක්ෂ ශදකක ්ර ාන ක් ශනොශවයි. ශම්ක අශේ 

රශේ ආර්ිකක කළමනාකරේ  පිළිබඳ ්ර ාන ක්. රජ  අසමත් 

වුේා  ඒ ආර්ිකක කළමනාකරේ  නිවැරදි දිසාවට ශගනි න්න. 

අපි ලංකා ානිජ ශතල් ීමතිපගත සංසාථාව ගත්ශතොත්  2012 දඳලා 

සංසාථාව හැම දාම ානිජ ශතල් සැපයුම කශළේ  ශගන්වන මුදලට 

අඩුශවන්.  

ඒ වාශ ම විු ලිබල මණ්ඩල ට  ශපෞ්ධගලික විු ලිබල 

ආ තනවලට  රජශත ආ තනවලට ේ  ශගවීශම් පදනම මත 

දන්ධන ලබා ු න්නා. ඒක නිසා අද ානිජ ශතල් ීමතිපගත සංසාථාව 

ලංකාශේ ්රධාන බැංකු ශදකට ආසන්න ව ශ න් ශහෝ දළ 

ව ශ න් ශඩොලර් ලිලි න හරතක් ශගවන්න  තිපශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ සංචිතවල එක 

ශඩොලර ක්වත් නැහැ. ඒක නිසා ශම් බැංකු ක්රම  විතරක් 

ශනොශවයි  මුළු ආර්ිකක ම බරපතළ පසුබෑමකට ලක් ශවලා 

තිපශබනවා.  

මම සාතුතිපවන්ත ශවන්න ඕනෑ  Galle Face අරගළ  කරන 

අ ට. ශමොකද  ඔවුන් තමයි ශම් සැබෑ තත්ත්ව  කරළි ට 

ශගනාශේ. එතශකොට තමයි ආණ්ඩුවට ශත්රුශණ් එශහම 

්ර ාන ක් තිපශබනවා කි ලා. අඩු ගේශන් අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සාවාවරන වුශණ් ඇයි කි ලා අහන්න තරම්වත් ශම් රජ  කාරුණික 

වුශණ් නැහැ. අපි දැන් අහන්ශන් එක කාරේ යි. ආර්ිකක 

්රතිපසංසාකරේ දදිරිපත් කරන්ශන් නැතිපව හුු  වාර්තාවක් දදිරිපත් 

කිරීශම් ලල  කුමක්ද? ශම්ක හරි ට මරේ සහතිපක ක් දදිරිපත් 

ශකරුවා වාශ යි. ශම් වාර්තාව දදිරිපත් කරලා කි න්ශන්  "අපට 

වි දම වැඩියි  ේ  ශගවන්න බැහැ. විශ්ධ  මුදල් සත පහක්වත් 

නැහැ. ශමවැනි තත්ත්ව ක් තිපශබන්ශන්.  ජූනි මාසශ න් පසාශසේ 

අපට ශතල් ටිකවත් ශගන්වා ගන්න සල්ලි නැතිප ශවයි" කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් ්රකා   මතම ශම් 

විවාද  පවත්වනවාට වඩා මම කැමැතිපයි  එතැනින් දසාසරහට 

 න්න. අපි දැන් ශමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? අපි ශකොශහොමද විශ්ධ  

මුදල් ශගන්වා ගන්ශන්? අපි ශකොශහොමද ශම් රශේ අභයන්තර 

්රතිපසංසාකරේ ක් කරන්ශන්? "්රතිපසංසාකරේ " කි පු ගමන්ම 

සමහර වෘත්තිප  සමිතිප කිශපනවා.  ලංකා බැංකු සංගම ත් මුදල් 

ඇමතිපතුමාශ  ්රකා  ට විරු්ධධව ්රකා  ක් කර තිපශබනවා මා 

දැක්කා. දැන් ශම් කවුරුත් කල්පනා කරනවාද අශේ රාජය අං   

්රතිපසංසාකරේ  කරන්ශන් ශකොශහොමද කි ලා? ්රතිපසංසාකරේ  

කරන ශමොඩල රාශි ක් තිපශබනවා. වැඩ කරන පන්තිප  එකතු 

කරගන්න ශමොඩල තිපශබනවා. වැඩ කරන පන්තිප  අත්හැරලා 

කටයුතු කරන ශමොඩල තිපශබනවා.  

මම මුදල් ඇමතිපතුමාශගන් දල්ලා සිටිනවා  ශම් වාර්තාවත් 

එක්කම අප පිළිබඳ ශ්ධශී  හා  විශ්ධශී  තත්ත්ව  ශවනසා කර 

ගන්න පුළුවන් විධිශත ්රතිපසංසාකරේ වැඩ පිළිශවළකුත් ආණ්ඩුව 

විධි ට දදිරිපත් කරන්න කි ලා. නැත්නම් ශම්ක සාර්ථක 

වාර්තාවක් ශනොශවයි  අර්ධ වාර්තාවක්.  ශම් වාර්තාව සාර්ථක 

වාර්තාවක් බවට පත්ශවන්න නම්  ඒ වැඩ පිළිශවළ ශම් වාර්තාවට 

එකතු ශවන්න ඕනෑ. ශමොකද  අද වන ශකොට ආණ්ඩුව ශකශරහි 

මුළු ශලෝකශතම වි ාල විශේචන ක් තිපශබනවා. 

අපි ශමොනවා කථා ශකරුවත්  එදා ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ 

මහත්ත ා ඕනෑ  කි පු කණ්ඩා ම් අද ශලෝකශත විවිධ 

රටවලටත් ගිහිල්ලා එතුමා එපා කි නවා. ඒ කි න්ශන්  ශමොකක් 

ශහෝ ්ර ාන ක් තිපශබනවා කි න එකශන්. ඒ ්ර ාන  address 

කරන්න නම් විනිවිදභාවශ න් යුත් නව ්රතිපපත්තිප ක් නිර්මාේ  

කළ යුතුයි.  අපට වැඩි ශවලාවක් නැහැ. අපි  හැම දාම ශම් සභාවට 

එනවා;  කථා කරනවා. මම තවම වි ාවාස කරන්ශන් නැහැ  ශම් 

තිපශබන බැරෑරුම් තත්ත්ව  රජශත ශබොශහෝ ශදශනක් ශත්රුම් 

අරශගන දන්නවා කි ලා. විශ ේෂශ න් දදිරි ශපළ දන්න අ  

ශත්රුම් අරශගන දන්නවා කි ලා මම වි ාවාස කරන්ශන් නැහැ. 

නා කකාරකාදීන් ශත්රුම් අරශගන දන්නවා කි ලා මම වි ාවාස 

කරන්ශන් නැහැ.  තවමත් ඒ ශගොල්ලන් කල්පනා කරන්ශන් 

කාල ක් ගි ාම ශම් තත්ත්ව  නැවතිපලා සමහන් ශවයි කි ලා.  

සමහරු ේත්සාහ කරනවා  ශම්ක 1971-72 සිු වීම්වලට සමාන 

කරන්න. මම ඒක පිළිගන්ශන් නැහැ. සමහරු කල්පනා කරනවා  

ශම්ක 19  - 9 සිු වීම්වලට ලඝු කරන්න. මම ඒ විධි ට කල්පනා 
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[ගරු අනුර ප්රි දර් න  ාපා  මහතා  
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කරන්ශන්ත් නැහැ. ශම් රශේ අද තිපශබන්ශන් සමාජ ශවනසක් 

පිළිබඳව හඬ ගාන දැවැන්ත ජන අරගළ ක්. ඒ අරගළ ට විසඳුම් 

ශදන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට බැරි නම්  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි 

කාටවත් සුජාතභාව ක් නැහැ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වාඩි 

ශවන්නවත්  කථා කරන්නවත්. ඒකයි සමාජ  කි න්ශන්. ශම්ක 

අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒක ශත්රුම් ශනොශගන හිටපු නිසා 

ආර්ිකක අර්ුදද   සමාජ අර්ුදද ක් බවට පත් වුේා. ඒක දැන් 

ශ්ධ පාලන අර්ුදද ක් බවටත් පත් ශවලා තිපශබනවා. එක්වරම 

තුන් ආකාර ක ්ර ාන ගේනාවක් ඇතිප වුු  ආණ්ඩුවක්  

පාර්ලිශම්න්තුවක් තමයි ශම් තිපශබන්ශන්. ඒ නිසා මා දල්ලා 

සිටිනවා  ශම් අර්ුදද  විසඳන මඟ කරුේාකර අපට කි න ශලස.  

ශමන්න ශම් විධි ටයි අපි ශඩොලර් ශගන්වන්ශන්  ශම් විධි ටයි  

කටයුතු කරන්ශන් කි ලා අපට කි න්න.  

අපි දන්නවා  IMF එ ක සමඟ කථා කිරීශමන් පමේක් ශම් 

්ර ාන  විස ශඳන්ශන් නැහැ කි ලා. IMF එක කාරේා හරතක්  

පහක් ශ ෝජනා කර තිපශබනවා. ඒවා කරන්න කි ලා තිපශබනවා. 

ආණ්ඩුව අද ශවනකල් ඒ ගැන වචන ක්වත් කථා කරන්ශන් 

නැහැ. ශම් අර්ුදදශත ශකොටසක් මුදල් ඇමතිපතුමාට භාර දීලා 

තිපශබනවා. තව ශකොටසක් මහ බැංකු අධිපතිපට භාර දීලා තිපශබනවා.  

නමුත් එශහම ශනොශවයි. ශම්ක මුළු රජශතම ශකොටසක්; 

අශේත් ශකොටසක්. අපිත් ලෑසාතිපයි සමහර විසඳුම් දදිරිපත් කරන්න. 

හැබැයි  රජ   ඒවා ක්රි ාත්මක කරන්න ඕනෑ. අශපන් අහනවාට 

වඩා රජ  දසාශසල්ලාම කරන්න ඕනෑ වන්ශන්   IMF එක 

ශගනැල්ලා තිපශබන ්රතිපසංසාකරේ වැඩ පිළිශවළ ශමන්න ශම් 

දි ාවට  ශමන්න ශම් කාලශත  ශමන්න ශම් දවශසේ කරනවා කි න 

එක ්රකා  කරන එකයි. ඒ සමහර ඒවා අමිහිරියි  සමහර ඒවා 

වැරැදියි. ඒක ඇත්ත. නමුත් ශම් ශවලාශේ ඒ අමිහිරි ශ්ධවල් අපි 

කෑශේ නැත්නම් අශේ රටට අනාගතශත "ශ්රී ලංකාව" කි න්න  

හම්බ ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ඒ තරමටම ශම් රට පල්ශලහාට 

බහිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද වුේත් ගිහිල්ලා 

බලන්න රාත්රී 12.00 - 1.00 වන ශතක් හැම ශකශනකුම දන්ධන 

ශපෝලිමක දන්නවා. මම ඊශතත් බලාශගන ආවා. ඒ මිනිසාසුන්ශ  

කාල  ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. රාත්රී-දහවල්  අේව-වැසාස  

පින්න කිසි ශද ක් බලන්ශන් නැතුව ජනතාව ශපෝලිම්වල 

දන්නවා. හැබැයි  තවමත් ශම් ්ර ාන  පිළිබඳව අපට නිසි ාකාර 

අවශබෝධ ක් නැහැ. දන්ධන අව ය ශවන්ශන් ශමොන අං වලටද? 

ශකොශහොමද ඒ අං වලට  දදිරිශතදී දන්ධන  ශදන්ශන්?  ඒ 

කටයුතු අාණ්ඩව පවත්වා ශගන  න්ශන් ශකොශහොමද?  අපන න 

ක්ශෂේත්රශත කටයුතු කරශගන  න්ශන් ශකොශහොමද? ආණ්ඩුව 

ශම්වා ගැන වශ  වගක් නැතිපව දන්න එක ගැන මට හරිම 

කනගාටුයි.  

මමත් ශපොු ජන ශපරමුු  ආණ්ඩුවල එශහම නැත්නම් අපි 

හැමදාම කි නවා වාශ  ශපොු  ජන ා විසින් ශගශනන ආණ්ඩුවල 

අවුරුු  ගේනාවක් හිටපු ශකශනක්. නමුත්  දසාසර ආණ්ඩු 

ශමශහම හැසිරුශණ් නැහැ. අද ඔබ හැසිශරන්ශන් අඳ බාලශ ෝ 

වාශගයි. අඩුම ගේශන් ඔබට ඔබ දදිරිශත තිපශබන තර්ජන වත් 

ශත්ශරන්ශන් නැහැ. කරුේාකර  අශනක් අ ට කථා කරන්න 

දසාශසල්ලා ඔබ proactive ශවන්න.  එතශකොට ඒ අ  ඔබට කථා 

කරාවි. ඔබ දදිරිපත් ශවලා ශම් ශවනසාකම ශනොකශළොත්  ශමහි 

ඌන පූරේ  ශනොකශළොත්  ශදවැනි ශකොටසක් දදිරිපත් 

ශනොකශළොත් ශම් ආණ්ඩුව විතරක් ශනොශවයි  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවත් කිසිම සුජාතභාව ක් නැතිප තැනක් බවට පත්වන 

බව මතක් කරමින් මශ  වචන සාවල්ප  අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Rohana Bandara. 

[අ.භා.3.27  

 
ගුණ ව ෝහේ බණ්ඩා  මහතා 
(மாண்புமிகு மராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ වර්තමාන මුදල් 

ඇමතිපතුමා පසුගි  දිනවල කළ අධය නශතදී හඳුනා ගත් කාරේා  

IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරනශකොට එතුමාට මුහුේ ශදන්න 

වුු  සිු විම් ටික අද පාර්ලිශම්න්තුවට දදිරිපත් කළා. එතුමා අදත් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා  රාජපක්ෂවරු ශවනුශවන් කරන්ශන් 

එතුමාශ  සුපුරුු  රාජකාරි  කි ලායි මා වි ාවාස කරන්ශන්.  

මශ   මතක  අනුව  2015න් පසු රාජපක්ෂවරු නිතරම වි ාවාස 

කළ ශදශගොල්ලක් සිටි ා. රාජපක්ෂවරු දහ ේඩින් තිප ා ශගන 

වි ාවාස කළ එක් පාර් ාව ක් තමයි අදෘ යමාන බලශේග. අශනක් 

පාර් ාව  තමයි අලි සේරි ඇමතිපතුමා. පසුගි  කාලශත 

රාජපක්ෂවරුන්ට තිපුදු  නඩු සි ල්ශල්දී ඒ අ  ශවනුශවන් 

අධිකරේශත ශපීම සිටිශත අලි සේරි මැතිපතුමා. ඒ ශවනුශවන් 

එතුමාට ලැුදු  දා ාද   තයාග  තමයි ජාතිපක ලැයිසාතුශවන් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ධුර  හිමි වීම. ඊටපසුව එතුමාට කැලිනේ 

ඇමතිප ධුර ක් ලැුදේා. අද ේදෑසනත් එතුමා ශම් ගරු සභාශේ 

නැන්ටලා කශළේ ශමොකක්ද? අපි දැක තිපශබනවා  ේසාවිවලදී  

වරදකරුවකුශ  නම  කැශඳේවාම ඔහුශ  ශපරකශදෝරු 

මහත්ම ා නැගී සිට කි නවා  "ගරු සාවාමීීම  වරද පිළිගන්නවා. 

ශපර වැරැදි කිසිවක් නැහැ. කුමන ශහෝ දඬුවමකට  ටත්ව 

සාධාරේ  දෂාට කර ශදන්න" කි ලා. අන්න  ඒ වාශ  

කටයුත්තක් තමයි අද අශේ අලි සේරි මැතිපතුමාත් කශළේ. එතුමා 

කි නවා  "බු  සහන දීපු එක වැරැදියි කි ා අපි පිළිගන්නවා   ශම් 

රශේ රාජය ආදා මට වසරකට ලිලි න 600කට වැඩි  අහිමි කරපු 

එක වැරැදියි  ශපොශහොර සම්බන්ධව ගත්තා ූ රණන්ු ව වැරැදියි   බු  

අඩු කරපු  එක වැරැදියි." කි ලා.  ශමවැනි  ශබොශහෝ ශ්ධවල්  

කි ලා වැරැ්ධදට සමාව  දල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   දඬුවමකට  ටත්ව එශහම 
නැත්නම් ්රජා ශසේව කට  ටත්ව කුමන ශහෝ දඬුවමක් නි ම කර 
පසුව නිදහසා කරන්න පුළුවන් වැරදි තිපශබනවා. හැබැයි   
රාජපක්ෂවරු ශම් ශගන තිපශබන රණන්ු  රණරේවලට 
පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු 225 ශදනාම වග කිව යුතුයි කි ලා 
එළිශත ජනතාව කි නවා. අපි වාශ ම ආණ්ඩු පක්ෂ  
නිශ ෝජන  කරන ශබොශහෝ ශදශනක් කි නවා  "අපි ඔක්ශකෝම 
එකතුශවලා  සාමූහිකව ශම් ්ර ාන ට විසඳුම් ශසො මු" කි ලා. 
හැබැයි  ඔ  දන්න ඔක්ශකෝම අ  පසුගි  කාලශත අත එසූශත 
කවුරු විසින් ශගනා රණන්ු වලටද?  ශකෝටිපතිප න්ට බු  සහන 
ශදන්න හදනශකොට ඒක අනුමත කරපු  හෘද  සාක්ෂි ට අනුව 
ඒකට එකඟ ශවච්ච පිරිසක් ඔ  පැත්ශත් දන්නවාද? නැහැ. 
දහළම පුටුශවන් ආපු රණන්ු   එක පවුලකින් ගත්ත රණන්ු  
ශගනැල්ලා ශම් රශේ පාර්ලිශම්න්තුවට ඔබපුවාම  තමන්ශ  හෘද  
සාක්ෂි  පශසකින් තිප ලා   තමන්ශ  මන්ත්රී ධුර  ආරක්ෂා කර 
ගන්න  තමන්ශ  ඇමතිප ධුර  ආරක්ෂා කර ගන්න කැමැත්ශතන් 
ශහෝ අකැමැත්ශතන් ඒවාට අත ේසාසලා කරපු වැරැදි ටික ශන්  අද 
ශම් තිපශබන්ශන්. ඒ ්ර ාන ටික අද ඔඩු ු වලා  නැවත හරවා ගන්න 
බැරි තැනකට පත් ශවලා  තිපශබනවා. ඒ නිසා අද ජීවිත ක් පවා  
අහිමි ශවලා තිපශබනවා.  දැන් කි නවා "අපි ඔක්ශකෝම එකතු 
ශවලා ශම් ්ර ාන  විසඳා ගනිමු" කි ලා. පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපි 
ඔක්ශකෝටම එකතු ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි  ශම් රශේ රම 
බලකා  අද ශකොශහේද දන්ශන්? දන්ශන් පාරවල්වල  ශපෝලිම්වල. 
අදට දවසා 2 ක් ශවනවා  ඔවුන් ශගෝල් ශෆේසා එශක් තිපශබන 
"ශගෝධා ශගෝ ගශම්"  නතර ශවලා. ඒ වාශ ම තව පිරිසක්  
"මයිනා ශගෝ ගශම්" නතර ශවලා දන්නවා.   

තව පිරිසක් එක එක නගරවල ඒවාශත  ාාා නිර්මාේ  

කරලා  "homes" හදාශගන දන්නවා. ශම් රශේ රම බලකා  තැන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තැන්වල නතර ශවලා සිටි්ධදී -ඒ අ  නැතිපව-  ශකොශහොමද අපි ශම් 

රශේ ආර්ිකක ්ර ාන  ඇතුළු ්ර ාන විසඳන්ශන්? තවත් සමහරු 

දන්නවා  ශපට්රල් ශෂඩ් ගේශන් ශපෝලිම්වල. තව සමහරු 

දන්නවා  ගෑසා ශපෝලිම්වල. ශමශහම තිප ාශගන ද අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථා කරලා ශම් ්ර ානවලට විසඳුම් 

ශසො න්ශන්?  

ශම් අර්ුදද  පළමුශවනි වතාවට පුපුරා පිටාර ගලන්න පටන් 

ගත්ශත් මිරිහාශන් තිපශබන ජනාධිපතිපතුමාශ  නිවස දදිරිපිටදී. අපි 

ඒක දැක්කා. එදා එතැනින් පටන් ගත් අර්ුදදශතදී අපට ඇහුු  

ශ්ධවල් තිපශබනවා. අපි දසාශසල්ලා ඒවාට ඇහුම් කන් ශදන්න 

ඕනෑ. ජනතාව එතැන වට කරශගන ශමොකක්ද කිේශේ? 

ජනාධිපතිපතුමාශ  මන්දිර  වට කරශගන ජනතාව කිේශේ "Gota, 

Go" කි ලායි. ඒ වාශ ම අපට තව කථාවක් කි නවා ඇශහනවා  

"පිසාශසක්  පිසාශසක්  පිසාශසක්" කි ලා. ශම්වාට අපි ඇහුම් කන් 

ශදන්න ඕනෑ. එළි ට  න්න කි ලා ජනතාව කි න්ශන් කාටද? 

එළි ට  න්ශන් නැතිපව  ඒ ්ර ාන ට ේත්තර ශදන්ශන් නැතිපව අපි 

ශමතැන ේඩ පැනශගන ශමොන විකල්ප ක්රි ාත්මක කරන්න 

හැු වත් ශම් ඔළු ශගඩි 225 අතරින්ම අපි ශකොශහොමද ශම් ්ර ාන  

විසඳන්ශන්? විපක්ෂ ට තිපශබන මන්ත්රී ධුර සංායාව ඔබතුමන්ලා 

දන්නවා. ශහට වි ාවාස භංග  ශගනාවාම ශමොකක්ද ශවන්ශන්? 

ජනතාව ශම් අ  දඬු ක ශඳේ ගහලා  එශහම නැත්නම් නිවාස 

අඩසාසිශත තිප ාශගන දන්න හින්දා සමහරුන් හෘද  සාක්ෂි ට 

විරු්ධධව  තමන්ශ  පක්ෂශත ්රතිපපත්තිප ට විරු්ධධව වි ාවාස 

භංග ට පක්ෂව අත ඔසවයි. ඒ  ජනතාව ඔවුන් නිවාස අඩසාසිශත 

තිප ාශගන දන්න හින්දායි; ජනතා අධිකරේ ට  න්න භ  

හින්දායි. හැබැයි  හෘද  සාක්ෂි ට එකඟව ජනතාවශ  පැත්ශතන් 

ඔබතුමන්ලා කවුරුවත් ශමතැනදී වි ාවාස භංග ට සහශ ෝග  

ශදයි කි ලා මම හිතන්ශන් නැහැ.  

අශේ මන්ත්රීවරුන් හතළිසා ගේන සහ විපක්ෂ ට සහශ ෝග  

ශදන තවත් සුළු පිරිසක් එක්ක හැට ගේනක් එකතු ශවලා 

ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන්ද?  ම්කිසි අර්ුදද තිපශබන ආණ්ඩුවක් 

අරශගන ඒක ක්රමානුූලලව ශගොඩ නඟාශගන එනශකොට කරශගන 

 න්න දඩ ශදයිද? අපි දන්නවා ශන්  යු්ධධ කදී ේපක්රමශීලිව යු්ධධ 

හමුදාවත් පසු බසින බව. ඒ පසු බෑම තමයි ශම් තිපශ න්ශන්. රජා 

ආරක්ෂා කරලා රජාශ  වශේ සිටි ශසන්පතිපශ ෝ ටික ශපොඩ්ඩක් 

පසු බැස තිපශබනවා. තවම ජනාධිපතිපතුමා ඒ විධි ටම වැජශඹනවා. 

ශම් ශසන්පතිපශ ෝ ටික  එශහම නැත්නම් ආරක්ෂකශ ෝ ටික  

ඇමතිප සශහෝදරශ ෝ ටික පසු බැහැලා ඇමතිපකම් ටික පරිතයාග 

කරලා සිටි ාට තවම රජා දන්නවා  පුටුශේ. රජා පුටුශේ තිප ාශගන 

ශසන්පතිපශ ෝ ටික පසුබැසාසාට යු්ධධ  අවසන් වන්ශන් නැහැ. 

යු්ධධ  ජ ග්රහේ  කරන්න නම්  අපි රජා පරාජ  කරන්න ඕනෑ. 

එශහම නැත්නම් ඝාතන  කරන්න ඕනෑ. අලි සේරි මැතිපතුමා 

ේසාවි  හමුශේ කි නවා වාශ  දඬුවමකට  ටත්ව ශමොකක් හරි 

ක්රි ා මාර්ග ක් ගන්න ඕනෑ. ශම්කටත් ශදන දඬුවමක් තිපශ න්න 

ඕනෑ. ජනාධිපතිපතුමා කළා ූ වැරැදි ටික දැන් ජනාධිපතිපතුමාම 

පිළිගත්තා.  

අද ශම් රශේ ශම් සි ලු අර්ුදද නිර්මාේ  වන්න ්රධාන 

ව ශ න් ශහේතු වුශණ් ශම් රශේ කෘෂි කර්මාන්ත  විනා  කිරීමයි. 

අද  ල කන්නශත වගාව ආරම්භ කර තිපශබනවා. ශම් මාසශත 

පළමුවැනි දා දඳලා අශේ ්රශ්ධ වලට වතුර නිකුත් කර තිපශබනවා. 

ඒ වතුර නිකුත් කිරීශම් දඳලාම ්ර ාන. දැන් ශවනදා ලබා ු න් ජල 

මුර ්රමාේ  ලබා ශදන්ශන් නැහැ  ශවනදා ජල  ලබා ු න් දින 

ගේන ලබා ශදන්ශන් නැහැ. ශවනදා වගා කරන්න ු න් අක්කර 

ගේනින් සි  ට 75යි දැන් වගා කරන්න ශදන්ශන්. ඒශකනුත් වී 

වගා කරන්න ශදන්ශන් තවත් සුළු ්රමාේ ක්. ශමවැනි ්ර ාන 

තවත් නිර්මාේ  කරලා "මම ශම් වැරැ්ධද කළා" කි ා පිළිශගන 

දන්නවා. කසිේපු ටිකක් විකුේලා  එශහම නැත්නම් ශමෝටර් 

සයිකල් එකක ශහල්මේ එකක් නැතිපව ගිහිල්ලා  ලයිසන්  

දන්ෂුවරන්සා නැතිපව ගිහිල්ලා  දරක් කපලා වාශ  වරදක් නම් 

අපට තිපුදේා සුළු දඬුවමක් ශදන්න. හැබැයි  ශම්ක මුළු රටත්  

ජාතිප ත් විනා  කරන්න ගත්ත රණන්ු වක්ක්. ශම් රටත්  ජාතිප ත් 

පිටුපසට ශගනිහින් රටත්  ජාතිප ත් විනා  කරලා- 

 

ගුණ ගුේතිලක  ාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is the point of Order?  

 
ගුණ ගුේතිලක  ාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමාශ  කථාශේදී මට 

ඇහුේා  ශම් ්ර ාන ට විසඳුමක් ව ශ න් රජා ඝාතන  කරන්න 

ඕනෑ කි නවා. ඒක දල්ලා අසා කර ගන්න කි ලා එතුමාට කි න 

ශලස මම ඔබතුමාශගන් දල්ලා සිටිනවා. 

 
ගුණ ව ෝහේ බණ්ඩා  මහතා 
(மாண்புமிகு மராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු ගුේතිපලක රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා "රජා" කි න 

එක වර්ධද ගන්න ඇතිප. මම කිේශේ ජනාධිපතිපතුමා ඝාතන  

කරන්න ඕනෑ කි ලා ශනොශවයි. [බාධා කිරීමක්  යු්ධධ ක් ගැන- 

[බාධා කිරීමක්   ඔබතුමා ේදාහරේ  පටලවා ශගන. [බාධා 
කිරීමක්   

 

ගුණ ගුේතිලක  ාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි - 

 
ගුණ ව ෝහේ බණ්ඩා  මහතා 
(மாண்புமிகு மராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ඔබතුමා වාඩි ශවන්න. එහි point of Order එකක් නැහැ. මම 

ඒකට ේත්තර ශදන්නම්. රජා කිේශේ ේදාහරේ කට පමේයි. 

අපට සත්තු ඝාතන  කරලා පාප කර්මවලට මුහුේ ශදන්න ඕනෑ 

නැහැ. ශම් රශේ මිනිසාසු ඒ පාප කර්මවලට  න්ශන් නැහැ.  

ශම  යු්ධධ ක් නම්  යු්ධධ  අවසන් වන ක්රම   ගැනයි මම 

කිේශේ. ්රභාකරන් මැරුවාම තමයි එල්ී ී ඊ යු්ධධ  අවසන් 

වුශණ්. ශරෝහේ විශජ්වීර ඝාතන  කළාම තමයි ඒ යු්ධධ  අවසන් 

වුශණ්. ඒ නිසා ශම්ක යු්ධධ ක් නම්  ශම්කට නා කත්ව  දීපු 

ශකනා වැරැදිකරුවා නම් ඔහු  ම්කිසි බරපතළ දඬුවමකට  ටත් 

ශවන්න ඕනෑ. එශහම වුශේොත් තමයි ශම  අවසන් කරන්න 

පුළුවන් ශවන්ශන්. එශහම නැතිපව ශම් 225ශදනා අතශර් අර 

පැත්තටයි  ශම් පැත්තටයි  අශනක් පැත්තටයි කරක් ගහන ශම් 

ශසල්ලම කරන්න බැහැ. රශේ ජනතාව කි න්ශන් ශමන්න ශම් 

ශ්ධ තමයි. ශම  සුළු පටු වරදක් නම් ශම් රජතුමා -ශම් වැරැ්ධද 

කරපු ශකනා- සුළු දඬුවමකට  ටත් කරන්න  එශහම නැත්නම් 

දවසා කිහිප ක සිර දඬුවමකට  ටත් කරන්න අපට පුළුවන්.  

681 682 

[ගරු ශරෝහේ බණ්ඩාර  මහතා  
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හැබැයි  ශමහිදී රටක් ජාතිප ක් ශකොච්චර ආපසාසට 

ශගනිහිල්ලාද? අද සෑම ජාතිප කම ජනතාව පීඩාශවන් දන්නවා. 

පිරිසක් කුසගින්ශන් දන්නවා. තවත් ශකොටසක් විවිධ මානසික 

්ර ානවලට මැදි ශවලා දන්නවා. ඒ වාශ ම ජීවිත කුත් අහිමි 

ශවලා තිපශබනවා. මිීම මැරුමක් සම්බන්ධශ න් අපට කි න්න 

පුළුවන්ද  "ඔේ සාවාමිනි  මශ  අතිපන් සුළු වැරැදීමක් වුේා. මශ  

අත පසුවීමකින් ඒ ඝාතන  සි්ධධ වුශණ්. ඒ හින්දා මට අනුකම්පා 

කරලා ආශ ත් සැර ක් මට  වැඩ  කරශගන  න්න ශදන්න    මට 

සුපුරුු  විධි ට එළිශත දන්න දඩ ශදන්න" කි ලා? එශහම 

කිේශවොත් අවසර ශදයි ද ේසාවි ? එශහම ශ්ධවල් ශවන්ශන් නැහැ. 

අද ශම් රට එක්ක  ආර්ිකක  එක්ක ශසල්ලම් කරලා  සූු  ශකළලා. 

ශම් විනා  කරපු ආර්ිකක  ශගොඩ නගන්න නම් ජනතාව කි න 

විසඳුමට  න්න ඕනෑ. ඒ සඳහා දසාශසල්ලාම ශම් රශේ සමසාත 

ජනතාවශ  වි ාවාස  ශගොඩ නගලා දන්න. ආර්ිකක  විනා  කළා 

කි ලා දැන් පිළිශගන තිපශබනවා. ඒකට දඬුවමක් තිපශබන්න ඕනෑ. 

එතුමා පුටුශේ දඳශගන ජනතාවට කිේශවොත්  "මශ  අතිපන් 

වැරැ්ධදක් වුේා" කි ලා ජනතාව එ  පිළිගීමවිද? ඒ වැරැ්ධදට තවම 

පිළි මක් කරලා නැහැ. ශගොවි ාට වන්දි ශදනවා කිේවා. ඒවා 

ු න්ශන් නැහැ. ශම් කන්නශත ශපොශහොර ටික ශදනවා කිේවා. 

නමුත් තවම ඒවා දීලා නැහැ. පසුගි  කාලශත ඒ වාශ  ශලොකුවට 

පම්ශපෝරි ගැහුවා. ශම් රටට ශපොශහොර ශ න්න සල්ලි නැහැ. 

හැබැයි  තාර ශ න්න ඕනෑ තරම් සල්ලි තිපුදේා. තාර ශගනැල්ලා 

ශම් රශේ වයාපෘතිපවලට  ු න්නා. අනුරාධපුර දිසාත්රික්ක  ඇතුළු 

අශනකුත් දිසාත්රික්කවල අශේ ලි ාපදිංචි දදි කිරීම්කරුවන් අද 

්ර ාන කට මුහුේ පා සිටිනවා. දදිකිරීම්කරුවන්ශ  සංගම  අද 

බරපතළ ්ර ාන කට මැදි ශවලා. දදිකිරීම්කරුවන් පසුගි  සිංහල 

අලුත් අවුරු්ධදට වැඩ නතර කළා. ඔවුන්ශ  ශසේවක න්ට පඩි නඩි 

ටික ශගවා ගන්න බැරි වුේා. ඒ අව ය payments කරලා නැහැ. 

ඔවුන් දවසා ගේන් බලාශගන දන්නවා. ඔවුන්ශ  බැංකු OD 

නැගලා. එක ක්ශෂේත්ර ක් කි ලා නැහැ  ශම් රශේ සමසාත 

ආර්ිකක ට දා කත්ව  දීපු හැශමෝම අද වැටිලා.  කෘෂි 

කර්මාන්ත  ගත්තත් එශහමයි. පහළ සිට දහළම පන්තිප ට 

 නකල් -ශම් අ  සමඟ එකතු ශවලා ජාවාරම් කරපු අ  ඇශරන්න

- සි ලුශදනා අද අපහසුතාවට පත් ශවලා දන්නවා. ඒ අ ට 

සහන ක් ශදන්ශන් නැතිපව ශකොශහොමද අපි විසඳුම් ශසො න්ශන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් විධා ක ජනාධිපතිප ධුර  

ඇතිප කරන ශකොට ඒ ශවලාශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටපු ගරු 

එන්.එම්. ශපශර්රා මැතිපතුමා අහලා තිපශබනවා  ශම් ජනාධිපතිප ධුර  

බැරි ශවලාවත් පිසාශසකුශ  අතට පත් වුශේොත් අපි ශමොකක්ද 

කරන්ශන් කි ලා. අද අපි රටක් විධි ට ශම් තත්ත්ව ට මුහුේ 

ශදනවා. මම ශමහි ඇත්ත දන්ශන් නැහැ. හැබැයි  රශේ ජනතාවශ  

ේ්ධශඝෝෂේවලට ඇහුම් කන් ු න්නාම ඇශසන ්රධාන සටන් පාධ 

අතශර් ශම් වචන  නිතර නිතර කි ැශවනවා. එශහම නම්   ඒක 

ශවනසා කරන්ශන් නැතිපව අපි ශමොන ශ්ධට ගි ත් වැඩක් නැහැ. ඒ 

නිසා අපි ඇහුම් කන් ශදමු  රශේ ජනතාවට.  ශම් රශේ 

වයවසාථාශවන් එන ්ර ාන ඇතිප  අර්ුදද ඇතිප. හැබැයි  රටට ජාතිප ට 

ආදර ක් තිපශබනවා නම්  ශම් රශේ ජනාධිපතිපතුමාට මා කි න්ශන් 

ශම්කයි. හැටනව ලක්ෂ ක් ජනතාව ඡන්ද  දීලා ශම් රශේ 

ේත්තරීතර නා ක ා විධි ට එතුමා  කැමැත්ශතන්ම පත් කර 

ගත්තා. ඒ ජනතාවටත්  ශම් රටටත් ආදර ක් තිපශබනවා නම්  

එතුමා   පුටුශවන් දල්ලා අසා ශවලා පැත්තකට වුශේොත් අපට 

පුළුවන් ශම් රශේ සමසාත ජනතාවත් එක්ක එකතු ශවලා ශම් 

්ර ාන  පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් විසඳා ගන්න. ආණ්ඩුවට එශරහි 

වි ාවාස භංග  නම් දිනයි. එ  දිනලා ඊළඟට අපි ශකොතැනටද 

එන්ශන්? නැවතත් ගැටලු ඇතිප ශවනවා. ඒ නිසා ශම් ්ර ාන ට 

තිපශබන පළමුශවනි විසඳුම ශමොකක්ද? තිපශබන ශමොනවා ශහෝ 

ගැටලු විසඳාශගන ජනතාවශ  කැමැත්ශතන් ජනාධිපතිපවරශ කු 

නැවත පත් කරශගන ශහෝ ජනතා වි ාවාස  ඇතිප කරශගන අශේ 

රශේ රම බලකා ත් එක්ක සමසාත රට විධි ට ශම් ්ර ාන ට 

මුහුේ ශදමු.  රශේ සි ලුශදනා ශමතැනට ඒකරාශි කර ගන්න 

බැහැ. ්රධාන වැරැදිකරුවා පුටුශේ තිප ාශගන  ූදදිත ා පුටුශේ 

තිප ාශගන ශම් ්ර ාන ට විසඳුම් ශසො න්න අපට බැහැ. ඒ නිසා 

මම ශබොශහොම ශගෞරවශ න් ජනාධිපතිපතුමාශගන් දල්ලනවා  

ඔබතුමා ශම් රටට ආදර  කරනවා නම්  ඔබතුමා ශම් රශේ 

්රධානි ා විධි ට පත් කර ගත්ත ජනතාවට ආදර  කරනවා නම්   

සාවකැමැත්ශතන් ශම් රශේ ජනාධිපතිප ධුරශ න් දල්ලා අසා ශවලා 

සමසාත ජනතාවත් එක්ක එකතු ශවලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශම් 

්ර ාන  විසඳන්න ජාතයන්තර ත් එක්ක අත් වැල් බැඳ ශගන 

 ෑශම් අවසාථාව ේදා කර ශදන්න කි ලා. ඒ දල්ලීම කරමින් මා 

නිහඬ ශවනවා.   

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Anuradha Jayaratne. 

Before he starts his speech, will an Hon. Member propose 
the Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene to the Chair.  

 

ගුණ ිරවන්ෂ් ගුේවර්යන මහතා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I propose that the Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene do now take the Chair.  

 
ප්රශයීය්නය ිසමසන ලිරන්, ස ා ස් මත ිසය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රනතුුණව ගුණ වේලු කුමාර් මහතා ූලලාසනවයන් දවත් ූ වයන්, 

ගුණ වකෝකිලා ගුේවර්යන මහත්මිය ූලලාසනාරූඪ ිසය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மவலு குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு (திருமதி) மகாகிலா குணவர்தன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and 

THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the Chair. 

 

 
[අ.භා.3.39  

 

ගුණ රනු ාය ජය ත්න මහතා (වාිපමාර්ග  ාජය 

රමාතයතුමා)   
(மாண்புமிகு அனுராத ஜயரத்ன - நீர்ப்பாசன இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - State Minister of Irrigation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  මුදල් අමාතයවර ා හැටි ට 

කටයුතු කරන ගරු අලි සේරි මැතිපතුමාට අපි පළමුශවන් 

සාතුතිපවන්ත ශවනවා  රශේ වර්තමාන තත්ත්ව  ගැන  අද වන විට 

අප ශමොන විධි ටද ක්රි ා කරන්න ඕනෑ කි න එක ගැන 

ශ්ධ පාලන පක්ෂ ශේද කින් ශතොරව අප සි ලුශදනාට දැන 

ගන්න අව ය කරුු  කාරේා දදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. හැබැයි  ඒ 

දදිරිපත් කිරීම මන්ත්රීවරුන් ශමොන විධි ට භාර ගත්තා ද කි න 

එක ්ර ාන ක්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි. සමහර ේදවි  

කථා කරන විධි ට ශම්ක ශගෝධාභ  ජනාධිපතිපතුමාශ  

අර්ුදද ක්. තව ශකශනක් කථා කරන විධි ට ශම්ක මුදල් 

අමාතයාං ශත ශකශනකුශ  ශහෝ ශවනත් කවුරුන් ශහෝ 

ශකශනකුශ  ්ර ාන ක්. හැබැයි අවුරුු  ගේනාවක් තිපසාශසේ 

වාර්ෂිකව දදිරිපත් කළ අ  වැ ට අත ේසාසපු  පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවරුන් වන අප ශම් ඇත්ත ්ර ාන  

ශකොයි තරම් ු රට අවශබෝධ කරශගනද තිපශබන්ශන්?   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අශේ ගරු මුදල් ඇමතිපතුමා කි පු විධි ට අපි පළමුශවන්ම 

1954දී ශඩොලර් මිලි න 6කින් ේ  ගැීමම් ආරම්භ කරලා අද වන 

විට ශඩොලර් ලිලි න 54ක් දක්වා වන ේ  මුදල් ්රමාේ ක් ලබා 

ගැීමම සඳහා අපි විවිධ අවසාථාවල කටයුතු කර තිපශබනවා. 

ඒ වාශ ම විවිධ කණ්ඩා ම් ගත් රණන්ු  රණරේවල ්රතිපලල අද  

අපට ුකක්තිප විඳින්න ශවනශකොට  අපි ශම් ශගශනන තර්ක විතර්ක 

ශම් රශේ තිපශබන ්ර ාන ට  අර්ුදද ට ශකොයි තරම් ු රට විසඳුම් 

ශදනවාද කි න එක පිළිබඳව ශබොශහෝ පිරිසා දැනශගන දන්නවා 

කි ලා මම වි ාවාස කරන්ශන් නැහැ  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමි නි.  එක පැත්තකින් රජශත කළමනාකාරේ 

කටයුතුවලදී සිු  ූ අඩු පාඩු  ්ර ාන  වැරැදි තිපශබනවා. 

ජනාධිපතිපතුමා  අගමැතිපතුමා  අමාතයවරු ඇතුළු අශේ ආණ්ඩුව  

ඒවා  නිර්ශදෝෂයි කි න්න ශකොතැනකදීවත් ේත්සාහ කරන්ශන් 

නැහැ. හැබැයි  ශම් ඇතිප වුු  ්ර ාන   ශම් ඇතිප වුු  ේග්ර අර්ුදද  

කුමක් නිසාද ඇතිප වුශණ් කි ලා අපි හරි ාකාරව ශත්රුම් ගන්න 

ඕනෑ.  

2021 වර්ෂ  ශවනශකොට රුපි ල් ලිලි න 1 462ක ආදා මක් 

ලබලා -දළ ව ශ න් රුපි ල් ලිලි න 1 500ක ආදා මක් ලබලා- 

වි දම රුපි ල් ලිලි න 3 522ක් ශවන රජ ක පැවැත්ම - රශේ 

පැවැත්ම - ශමොකක්ද කි න එක පිළිබඳව අපි හරි ට අවශබෝධ 

කර ගන්න ඕනෑ. අපි රුපි ල් ලිලි න 1 500ක ආදා මක් 

ලබනවා. ඒ වාශ ම අපි රුපි ල් ලිලි න 3 500ක් වි දම් කරනවා. 

ශම් පිළිබඳව සමහර කණ්ඩා ම් විවිධ අවසාථාවල කි න්න පටන් 

ගත්ශත් ශමොනවාද? ගරු සුමන්තිපරන් මන්ත්රීතුමා කථා කශළේ 

ශමොකක්ද? බල  ශබදීම - devolution of power - පිළිබඳව තමයි 
එතුමා කථා කශළේ. එතුමා දිගින් දිගටම විග්රහ කශළේ ශවන 

ශමොනවත් ශනොශවයි  පසුගි  අවුරුු  15ක  20ක කාල  පුරාවටම 

යු්ධධ  ශවනුශවන් වි දම් කළ මුදලත් එක්ක රටට සිු  වුු  

අශහේනි  පිළිබඳව තමයි එතුමා කථා කශළේ. ජනතා විමුක්කි 

ශපරමුශණ් ගරු අනුර කුමාර දිසානා ක මන්ත්රීතුමා ශමොනවාද 

කථා කශළේ? "ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශවන් පිට තමයි ශම්කට 

විසඳුමක් තිපශබන්ශන්  ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශවන් පිට විසඳුමක් 

ශහො ලා ඒක වයවසාථාවට එකතු කර ගන්න කටයුතු කරන්න 

ඕනෑ" කි න ්රකා   තමයි එතුමාශගන් පිටවුශණ්.  

අද අශේ රශේ  මිනිසුන්ට  ගෑසා ටික නැහැ   තව පිරිසකට 

ශතල් ටික නැහැ  තව පිරිසක් එදාශේල හම්බ කර ගන්න බැරිව 

බරපතළ අර්ුදද ක දන්නවා. ශම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්ව . 

හැබැයි  ඒ සඳහා අව ය විසඳුම්වලටද "වයවසාථාම  ශවනස" 

කි න්ශන්?  සජබශත සජිත් ශ්රේමදාස මැතිපතුමා විසිඑක්වැනි 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  ගැන කි නවා අපි දැක්කා. ඒ 

වාශ ම  තව පැත්තකින් විධා ක ජනාධිපතිප ක්රම  අශහෝසි කරන 

එක ගැන කථා කරන්න පටන් ගත්තා. ශම් වාශ  සාධීම  කාරේා 

ඕනෑ තරම් තිපශබන්නට පුළුවන්. හැබැයි  ශම් ශමොශහොත වන විට 

විධා ක ජනාධිපතිප ක්රම  අශහෝසි කිරීම ශහෝ විසිඑක්වැනි 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධන  ශගන ඒම ශහෝ  එශහමත් 

නැත්නම් ඔ  කි න විධි ට බල  ශබදා හැරීම  ශහෝ ශනොශවයි 

අශේ තර්ක  ශහෝ විතර්ක  වි  යුතුව තිපශබන්ශන්. රටක් හැටි ට 

අපි මුහුේ දී තිපශබන ශම් අර්ුදදශ න් ශගොඩ එන්ශන් ශකොශහොමද 

කි න කාරේාව පිළිබඳවයි අපි තර්ක කළ යුත්ශත්.  

ශම් සඳහා අශේ අසල්වැසි රට වන දන්දි ාශවන් අපට ශහොඳ 

ේදාහරේ ක් ගත හැකිව තිපශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමි නි  1991 වර්ෂ  ශවනශකොට දින 15කට විතරයි 

දන්දි ාව සතුව විශ්ධ  සංචිත දතුරුව තිපුදශණ්.  19    19 9  

1990 වන විට අගමැතිපවරු තුන්ශදශනක්  ටශත් හදපු ආණ්ඩු 

තුනක් දන්දි ාශේ තිපුදේා. අවසානශත  1991 වර්ෂ  ශවනශකොට 

දින 15ක් සඳහා පමේයි රට තුළ විශ්ධ  සංචිත දතිපරිව තිපුදශණ්.  

හැබැයි  අවසානශත ශමොකක්ද වුශණ්? අවසානශත අගමැතිපවර ා  

මුදල් අමාතයවර ා ඒ සඳහා අව ය  වැඩ පිළිශවළ හදලා  2004 

වර්ෂ  වන විට ලිලි න 100ක විශ්ධ  සංචිත ්රමාේ ක් සහ අද 

වන විට ලිලි න 600කට එහා ගි  විශ්ධ  සංචිත ්රමාේ ක් එකතු 

කර ගන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කම ලැුදේා. රටක් හැටි ට ශම් 

්ර ාන  අපි හරි විධි ට කළමනාකරේ  කර ගත්ශතොත් ශම් 

අර්ුදදශ න් එළි ට එන්න අපටත් පුළුවන්කම තිපශබනවා. හැබැයි  

ශකොශතක් ු රට නිවැරදිව කළමනාකරේ  කරනවාද කි න එක 

පිළිබඳව තමයි අද අපට ්ර ාන ක් පැන නැන්ලා තිපශබන්ශන්. 

ශමහිදී විපක්ෂශත ශ්ධ පාලන පක්ෂවලට අපි ශමොන තරම් 

ආරාධනා කළත්  එකතුශවලා  එක මතවාද කට ඇවිල්ලා 

ශලෝක ට පණිවුඩ ක් ශදන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි 

225ශදනාට පුළුවන්කම ලැබී නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. අපි එක 

තැනකට ඇවිල්ලා  "ශම් රශේ ජනතාව ු ක් විඳිනවා  ඔවුන් 

ශම්ශකන් ගලවා ගැීමම සඳහා අපි රටක් හැටි ට අව ය වැඩ 

පිළිශවළ හදමු"  කි ලා ශලෝක ට එක ්රකා  ක් කරන්න ශම් 

225ශදනාටම පුළුවන්කමක් ලැබී නැහැ. ශමොකද  ඊට වැඩි  අපට 

අශේ ශ්ධ පාලන පක්ෂ  ශලොකුශවලා තිපශබනවා; ඊට වැඩි  අශේ 

ගශම් ශ්ධ පාලන  ශලොකුශවලා තිපශබනවා; ඊට වැඩි  අශේ 

ශබදිල්ල ශලොකුශවලා තිපශබනවා.  

ශම් සි ලු කාරේාවලට ේත්තර ශසො න්න  නශකොට අශේ 

රට තවත් ශවනිසියුලාවක්  තවත් ශලබනන ක් ශවන එක නතර 

කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ශම්ක තමයි ඇත්ත. හැබැයි  

ශලෝකශත අශනක් රටවල් ගත්තාම  2010 ශවනශකොට 

ජැශමයිකාශේ ේ  අනුපාත  සි  ට 124යි.  අද වනශකොට අශේ 

ේ  අනුපාත   සි  ට 11 යි  සි  ට 119යි. හැබැයි  බැඳුම්කර 

නිකුතුවකට ගිහිල්ලා  අව ය ්රතිපවයුහගත කිරීම් කරලා මාස 

10කට පසාශසේ නැවත බැඳුම්කර නිකුතුවකට  නශකොට අධි 

දල්ලුමකට  නවා. සමහර රටවල් එවැනි ශවනසාකම්වලට 

ගිහිල්ලා තිපශබනවා. එවැනි ශවනසාකම්වලට ගිහිල්ලා අව ය  

දලක්ක සම්පූර්ේ කර ගන්න සමහර රටවල්වලට පුළුවන්කම 

ලැබී තිපශබනවා. 

හැබැයි  අවාසනාවකට අද තව ශකශනකුට අව ය කරලා 

තිපශබන්ශන් හැකි දක්මනින් මැතිපවරේ කට  න්නයි. ඔවුන් කථා 

කරනශකොට අපට ඒ බව ශත්ශරනවා. අද වන විට අශේ රටට 

අව ය කඩදාසි ටිකවත් ගන්න පුළුවන් වාතාවරේ ක් නැහැ. ඒක 

තමයි ඇත්ත. අද ශම් ර ජ ට තවු රටත් අනව ය වි දම් කරන්න 

පුළුවන් විධි ට ශම් රශේ ආර්ිකක  ශගොඩනැන්ලා නැහැ. හැබැයි  

ඒ කිසිු  ශද ක් ශත්රුම් ගන්ශන් නැතිපව තවත් මැතිපවරේ කට 

ගිහිල්ලා හරි කමක් නැහැ  ඒ මැතිපවරේ  තුළින් බල  ලබා 

ගැීමමට පුළුවන්කම ලැශබනවා නම් ඒක ජ ග්රහේ ක් හැටි ට 

ඒ අ   දකිනවා. රටක දන්ධන නැතිප ශවනශකොට  ගෑසා නැතිප 

ශවනශකොට  විු ලි  නැතිප ශවනශකොට ඒ එන ආශේග ත් එක්ක 

කවුරු හරි ේ්ධශඝෝෂේ කරනවා නම්  ඒ පිළිබඳව වැරදි විධි ට 

දකින එක ශනොශවයි අශේ දලක්ක  බවට පත් වි  යුතුව 

තිපශබන්ශන්. හැබැයි  ඒ ේ්ධශඝෝෂේවල  ම්  ම් සුබවාදී කාරේා 

තිපශබනවා. ඒ ේ්ධශඝෝෂේ නිසා  ම්  ම් සුබවාදී රණන්ු  රණරේ 

ගන්න පුළුවන්කම ලැලිලා තිපශබනවා. මහ බැංකු අධිපතිපවර ා 

විධි ට ආචාර්  නන්දලාල් වීරසිංහ මැතිපතුමා වැනි අ  පත් 

ශවන්න   මුදල් අමාතයාං ශත වර්තමාන ශල්කම්වර ා පත් 

ශවන්න  අද එවැනි කණ්ඩා මක් ශම් රට නැවත පාලන  කරන 

තත්ත්ව කට අරගන්න පුළුවන්වීමත් එක්තරා විධි ක 

ජ ග්රහේ ක්. හැබැයි මතක තිප ා ගන්න  ජනවාරි මාසශත අශේ 

රටට  2 000ක පමේ සංචාරක න් ්රමාේ ක් පැමිේ තිපශබන 

බව. ශපබරවාරි මාසශත අශේ රටට  9 000ක පමේ සංචාරක න් 

්රමාේ ක් පැමිේ තිපශබනවා.  මාර්තු මාසශත අශේ රටට 

685 686 

[ගරු  අනුරාධ ජ රත්න මහතා  
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106 000ක පමේ සංචාරක න් ්රමාේ ක් පැමිේ තිපශබනවා.  

නමුත්  අශ්රේල් මාස  තුළ අශේ රටට  පැමිේ තිපශබන්ශන් 

සංචාරක න් 62 9 0යි. අපි අරගළ කරලා  ේ්ධශඝෝෂේ  කරලා 

අවසානශතදී  ලබන ්රතිපලල  ශම්ක නම්  අප එයින් ලබන 

ජ ග්රහේ  ශමොකක්ද? ශම් කරන අරගළ  හරහා අවසානශතදී සිු  

වන්ශන් ශම් රටට ශඩොලර් එකතු කරපු ක්රම  ඇහිශරන එක නම්   

ශම් ශවලාශේදී  අපි කළ යුතුව තිපශබන්ශන් ශමවැනි ශ්ධවල් 

ශනොශවයි. ඒ නිසා අපි විශ ේෂශ න්ම වර්තමාන අර්ුදද   ්ර ාන  

ශමොකක්ද කි න එක පිළිබඳව හරි ට ශත්රුම් ගන්න අව යයි.   

සමහර විට ජනාධිපතිපතුමා ගත්ත රණන්ු  රණරේ පිළිබඳව 
විශේචන කරනවා. රටක බු  ආදා ම   -income tax - සි  ට 
14ක තබාගත යුතු එක   සි  ට  කට එනශකොට සමහර 
කණ්ඩා ම් විවිධ ශචෝදනා  අදහසා දදිරිපත් කළා. හැබැයි  
වයවසා ක කුට අශත් මුදල් නැත්නම්  ඔහුට කළමනාකරේ ක් 
සහිතව නැවත ආශ ෝජන  කරන්න මුදල්  නැත්නම්  ඒ 
වයවසා ක ාට අව ය රණන්ු  රණරේ අරශගන දදිරි ට  න්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ශම් ආදා ම taxes ශේවා  සි ලු අ  කිරීම් 
ශේවා  පහළ වැශටන්ශන් ශවන ශමොනවත් නිසා ශනොශවයි. 
වයවසා ක න් අශත් මුදල් ්රමාේ ක් දතිපරි වුශේොත් විතරයි 
තවත් අලුත් ආශ ෝජනවලට ඔවුන් ශපළශඹන්ශන්. ඒ නිසා 
ඔවුන්ට නැවත අලුත් ආශ ෝජන කරන්න   නැවත අලුත් වැඩ 
පිළිශවළකට  න්න අවසාථාව එදා ලබා ු න්නා. අශනක් පැත්ශතන් 
ලිලි න  කට වැඩි ේ  ්රමාේ ක් 2020 -2021 වර්ෂවල අපි 
ශගේවා. සමහර විට ශකශනකුට හිශතන්න පුළුවන්   ගත්ත ේ  
තිපලි දී නැවත ේ  අරශගන  පරේ ේ  ටික ශගවනශකොට රශේ 
ආර්ිකක  ලසාසනට ු වනවා කි ලා. හැබැයි  ඒ කාලශත දඳලා 
කරශගන ආපු ශම් වැඩ පිළිශවළ නිසා තමයි අපට දරා ශදන්න බැරි 
තත්ත්ව කට අද රට පත්ශවලා තිපශබන්ශන්.  

හැබැයි මතක තිප ාගන්න  ජනාධිපතිපවර ා ශම් ශවනුශවන් 
රණන්ු  රණරේ ගත්ශත් ශකොශහොමද කි ලා. තවත් රටට ේ  
අරශගන අනව ය බරක් ශම් රටට එකතු කරන්ශන් නැහැයි කි න 
රණන්ු ව එතුමා ගත්තා. සමහර විට අපට තිපශබන ශඩොලර් ්රමාේ  
මදි ශවනවා. සමහර විට අශේ තිපශබන සංචිත ්රමාේ  අඩු 
ශවනවා. ශවන දා වාශ  ේ  අරශගන සංචිත විධි ට තබාශගන  
ඒ සංචිත ටික නැවත වාර ක් වි දම් කරන යුග  අවසන් කළා. 
හැබැයි  එතැනදී රශේ ආර්ිකක  නිවැරදි තැනකට ශපළ ගසාවන්න 
 නශකොට  එක පැත්තකින් අපටම අවාසිදා ක තත්ත්ව කට 
මුහුේ ශදන්න සි්ධධ වුේා. එක පැත්තකින් වයවසා ක ා අශත් 
මුදල් ටික දතිපරි කරනවා. අශනක් පැත්ශතන් රටට අනව ය ේ  
ලබා ගන්ශන් ගන්ශන් නැතිපව ඒ ටික නතර කරනවා. හැබැයි  
ශකොශරෝනා වයසන  නිසා ශම් රට වහලා තිපලිච්ච කාලසීමාශේ 
රජ ක් විධි ට අපට ශවනම අර්ුදද ගේනාවකට මුහුේ ශදන්න 
සි්ධධ වුේා. ඒ නිසා  රජ  හැටි ට අපි ගත්ත ඒ රණන්ු  රණරේවල 
 ම්  ම් ්ර ාන  ගැටලු ඇතිප. හැබැයි  අපි ශම් සි ලු ශ්ධවල් 
විසඳාශගන ශම් රට  නිවැරදිව දදිරි ට ශගනි න්න ඕනෑ  කි න 
එක අපි වි ාවාස කරනවා. ඒ සඳහා ශවනසා ශවන්ශන් කවුද? අපි 
අමාතයවරු හැටි ට  ජනාධිපතිපතුමාට කිේවා  ඕනෑම කැපකිරීමක් 
කරලා ශම්වා නිවැරදි තැනට ශපළගසාවන්න පුළුවන් නම් අපි ශම් 
ශවලාශේදී කළ යුතුව තිපශබන්ශන් එ යි කි ලා. හැබැයි  ්ර ාන   
අර්ුදද   ගැටලුව හමුශේ අතහැර දාලා  නවා නම්   කවුරු හරි 
ශකශනක් ශම් රට භාර ගන්න දදිරිපත් ශවන්න ඕනෑ. අද සජබ  
ශම් රට භාර ගන්න සූදානම් නැහැ. අද සි ලු පක්ෂ එකට 
එකතුශවලා  ශම් රට භාර අරශගන කරශගන  න්න සූදානමක් 
නැහැ. එම නිසා අපි ශම් සි ල්ල අතහැර දාලා  ශම් රට තවත් 
විනා  කරලා  ශම් රට ශවනිසියුලාවක්  ශලබනන ක් බවට පත් 
කරන්න  ශමොනම විධි කින්වත් සූදානම් නැහැ. 

 ශමහිදී අපට කළ හැකි වැඩ කටයුතු ශබොශහෝම ක් 

තිපශබනවා.  අද අශේ රටින් විශ්ධ  විනිම  ගලාශගන  න ක්රම 

ශබොශහොම ක් තිපශබනවා. ඒ විශ්ධ  විනිම  ගලා  න ක්රම ටික 

අහුරන්න  අව ය වැඩ පිළිශවළ අපි හදන්න ඕනෑ. පසුගි  

කාලශත digitalization වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්මක වුේා. ශම් 

ආ තන digitalize කිරීම තුළින් අඩුම තරමින් අශේ රටට කඩදාසි  

ආන න  කරන්න වි දම් කරන විශ්ධ  විනිම  ්රමාේශ න් 

සි  ට 75ක්වත් රට තුළ රඳවා ගන්න පුළුවන් නම්  ඒකත් 

එක්තරා විධි ක ජ ග්රහේ ක් බවට පත් ශවනවා.  

අශනක් පැත්ශතන් අශේ සංචාරක ක්ශෂේත්ර  ගනිමු. 
විශ්ධශිකශ ක් පාසාශපෝර්ේ එකක් ගන්නශකොට  වීසා එක renew 
කරනශකොට ඒ සඳහා අ  කරන මුදල රුපි ල්වලින් නැතිපව 
ශඩොලර්වලින් අ  කර ගන්න  පුළුවන් නම් ශහොඳයි. ශම්ක අද අපි 
කළ යුතු වැඩ පිළිශවළක්. අපි දැක්කා  වරා  අමාතය  ්රමිත 
බණ්ඩාර ශතන්නශකෝන් ඇමතිපතුමා නැේවලින් අ  කරන ගාසාතු  
ශඩොලර්වලින් අ  කරන්න අව ය වැඩ පිළිශවළ හදලා තිපශබන 
බව. අවුරුු  ගේනාවක් තිපසාශසේ අශේ සංචිත පිළිබඳව  අපට 
තිපශබන ශඩොලර් පිළිබඳව ශකොපමේ තර්ක විතර්ක දදිරිපත් 
කළත් අපට ශඩොලර් අ  කර ගන්න පුළුවන් තැන් ටික අපි හරි ට 
කළමනාකරේ  කරලා නැහැ. නිල් පාටද  රතු පාටද  ශකොළ 
පාටද කි න එක අදාළ නැහැ  ඒ සි ලුශදනා  ම්  ම් කාලවල ශම් 
රට පාලන  කළා. හැබැයි  අව ය ශ්ධ ගලපාගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැුදශණ් නැහැ. ඒ නිසා දැන් ශහෝ නිවැරැදි වි  යුතු 
තැන් ටික නිවැරැදි කරලා අපි ශම් වැඩ පිළිශවළ දදිරි ට 
ශගන නවා නම්  ඒක තමයි අශේ දලක්ක  බවට පත්වි  යුතුව 
තිපශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  විශ ේෂශ න්ම මම ශම් 
කාරේාවත් සිහිපත් කරනවා. අපි අද කථා කරන්ශන් විශ්ධ  
සංචිත පිළිබඳවයි. එදා 2019දී ශගෝධාභ  ජනාධිපතිපතුමා බල ට 
පත් ශවනශකොට කථා කශළේ රශේ ජාතිපක ආරක්ෂාව පිළිබඳවයි; 
ශම් රශේ පාතාල  පිළිබඳවයි; ශම් රශේ මත් ේවු ර පිළිබඳවයි. 
හැබැයි  ශම් කාරේ ත් මතක තබා ගන්න. ලබන ශදසැම්බර් 
මාස  ශවනශකොට අපි හැශමෝටම කථා කරන්න ශවන්ශන් රශේ 
ආහාර අර්ුදද  පිළිබඳවයි. එතශකොට අපට කථා කරන්න 
ශවන්ශන් වගාව පිළිබඳවයි. ශකොතරම් ආහාර ්රමාේ ක්  වී 
අසාවැන්නක් ශම් රශේ ගබඩා කර තිපශබනවාද  න්න පිළිබඳවයි.  
අපි එදාට -ශදසැම්බර් මාස  ශහෝ ඊළඟ අවුරු්ධද ශවනශකොට- ඒ 
ගැන තර්ක විතර්ක කරන්න බලාශගන දන්ශන් නැතිපව  ඒකට 
අව ය විසඳුම් ටික දැන් දඳලාම ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 
කණ්ඩා මක් හැටි ට එකතු ශවලා සූදානම් කරන්න පුළුවන් නම්  
මාස හ කින් ශහෝ අටකින් එන ඒ අර්ුදද ට මුහුේ ශදන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැශබනවා. ශම් භාරදූර අවසාථාශේ ඒ වග ීමම භාර 
අරශගන ශම් රට ශපළගසාවන්නට එකතු ශවලා කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව ගරු මුදල් ඇමතිපතුමාට  මහ බැංකු අධිපතිපතුමාට  මුදල් 
අමාතයාං ශත ශල්කම්තුමාට සාතුතිපවන්ත ශවමින් මම නිහඬ 
ශවනවා.   

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට ගරු ශක්.පී.එසා. කුමාරසිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු ශදොළහක කාල ක් තිපශබනවා.  
 

 

[අ.භා.3.51  

 

ගුණ වක්.පී.කස්. කුමා ිනිප මහතා 
(மாண்புமிகு மக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  අද දතාම වැදගත් 

කාරේාවක් පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාද ට ගන්නා ශමොශහොශත් 

්රථමශ න්ම ගරු අලි සේරි නව මුදල් ඇමතිපතුමාට අශේ 

ශගෞරවීම  සාතුතිප  පුද කරන්න ඕනෑ. ශම් රශේ ඇතිප ශවලා 

තිපශබන ආර්ිකක අර්ුදද  පිළිබඳව අද දතාම පැහැදිලිව  

687 688 



පාර්ලිශම්න්තුව 

විනිවිදභාවශ න් යුතුව සමසාත රටටත්  අශේ සි ලු පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන්ටත් දැනගන්නට පුළුවන්කම ලැුදේා. පසුගි  

කාලශත අවසාථා ගේනාවකදී අපි ශම් අර්ුදද  පිළිබඳව ඇහුවාම 

කිේශේ  "මාසශ න් අවසන් ශවනවා  මාස ශදශකන් අවසන් 

ශවනවා  මාස තුශනන් අවසන් ශවනවා" කි ලායි. අපි ඒ මත 

බලාශපොශරොත්තු තබාශගන සිටි ා. හැබැයි  ශම් ආර්ිකක අර්ුදද  

තවත් ්රපාත ට ඇද වැටුේා මිසක්  විසඳුමක් ලැුදශණ් නැහැ. අද 

ගරු අලි සේරි ඇමතිපතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශම් අර්ුදද  

පිළිබඳව දතාම වැදගත් විධි ට  දතාම ඕනෑකමින් කරුු  

පැහැදිලි කළා.  

අපි දන්නවා  අද ේශ්ධ දඳලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කශළේ 

ශම් ආර්ිකක අර්ුදද ත් එක්ක රට තුළ පැන නැඟී තිපශබන ඊළඟ 

අර්ුදද  පිළිබඳව බව. ආර්ිකක අර්ුදද ක් එන ඕනෑම රටක ඊළඟට 

එන අර්ුදද  තමයි සමාජ උ  අර්ුදද . අපි දැක්කා    දන්ධන 

අර්ුදද   විු ලි  අර්ුදද  සහ ගෑසා අර්ුදද . ශම් අර්ුදද නිසා 

ජනතාව අරගළ කරන්නට පටන්ශගන තිපශබනවා. අද රශේ 

දැවැන්ත අරගළ ක් ඇතිප ශවලා තිපශබනවා.  ඒ වාශ ම  ජනතාව 

තවමත් ශපෝලිම්වල දන්නවා. ආණ්ඩුව හැටි ට අපි ඒවා පිළිශගන 

තිපශබනවා. ඊළඟ කාරේාව තමයි  ශම් ආර්ිකක අර්ුදද  නිසා බඩු 

මිල දැවැන්ත විධි ට දහළ ගිහින් තිපශබන එක. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  ේදාහරේ ක් විධි ට 

ගත්ශතොත් මීට ශපර වාහන ට රුපි ල් 9 000ක ශතල් ගහශගන 

අනුරාධපුරශත සිට  පාර්ලිශම්න්තු ආපු මම දැන් රුපි ල් 19 000ක 

ශතල් ගහන්න ඕනෑ. ශම්ක ේහුලාගන්නට පුළුවන් තත්ත්ව ක 

ශනොශවයි අද ශම් රශේ සමසාත ජනතාව සිටින්ශන්. ඒ නිසා 

ජනතාවශ  පැත්ශතන් ගත්තාම ජනතාව පාරට බහින එක 

සාධාරේයි. අර Galle Face එශක් සිටින තරුේ න් ඇත්තටම 

රටට ආදර  කරන තරුේ න්. ඔවුන් Galle Face එශක් සිී ම 
සාධාරේයි කි ලා අපට කි න්න පුළුවන්. හැබැයි  ශ්ධ පාලන 

වුවමනාවට ඒ තුළ සිටින කණ්ඩා මකුත් සිටිනවා. ශමවැනි 

දැවැන්ත අර්ුදද ක් තිපශබන ශමොශහොතක රට අරාජික කරන්න  

ශබොර දිශත මාළු බාගන්න  සිටින කණ්ඩා මකුත් Galle Face 
එශක් සිටිනවා. අපි ඒ අ  ගැන ශනොශවයි කථා කරන්ශන්. ශම් 

රශේ අලුත්ම generation එශක් තරුේ න් හැටි ට Galle Face 
එකට ශවලා ශම් රට පිළිබඳව කථා කරන එක ගැන ඒ 

තරුේ න්ට අශේ ශගෞරවීම  සාතුතිප  පුද කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  දැන් ශම් ්ර ාන  නිසාම මම 

ඇතුළු ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු 10 ශදශනක් හෘද සාක්ෂි ට 

එකඟව වැඩ කරන්න කල්පනා කළා. අපි පසුගි  19ශවනි දා අශේ 

අතිපගරු ජනාධිපතිපතුමාටත්  පසුගි  21ශවනි දා අග්රාමාතය ගරු 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමාටත් අශේ ශ ෝජනා ලිිතතව භාර ු න්නා.  

මම පාර්ලි ශම්න්තුශේ දී විශ ේෂශ න්ම ශම් ගැන කි න්න 

ඕනෑ. සමගි ජන බලශේග  අද  වි ාවාසභංග ශ ෝජනාවක් පිළිබඳ 

කථා කරනවා. අපිත් එකඟයි සමන් ජන බලශේග ට ේදේ 

කරන්න. අපි එතුමන්ලාශගන්  අහනවා   ඊට පසු වැඩ පිළිශවළ  

ශමොකක්ද කි ලා. පිසාශසෝ වාශ  වි ාවාස භංග ශ ෝජනාවක් 

ශගනැල්ලා ආණ්ඩුව වේටලා  ඊට පසාශසේ ආණ්ඩුව භාර ගන්නවා 

ද? ආණ්ඩුව භාර ගන්නවා නම් ආණ්ඩුව භාර ගන්නවා කි න්න. 

එතශකොට අපට පුළුවන් ශමොකක්ද අපි කරන්ශන් කි න්න. 

වි ාවාසභංග ශ ෝජනාවක් ශගනැල්ලා තිපශබන ආණ්ඩුව වේටලා  

ආණ්ඩුව භාර ගන්ශන් නැත්නම් වි ාවාසභංග ශ ෝජනාවක් 

ශගශනන්ශන් ශමොකටද? අපි සමගි ජන බලශේගශත 

නා ක ාශගන් දල්ලීමක් කරන්න කැමතිපයි. අපි   ලිිතතවත් 

දල්ලුවා. අපි ලිිතත දල්ලීමක් කරලා දල්ලුවා  "ඔබතුමන්ලා 

සාකච්ඡාවකට එන්න. ඔබතුමන්ලා ශම් රශේ ජනතාවට ඇත්තටම 

ආදශරයි නම් ඔබතුමන්ලා එන්න. ඇවිල්ලා සර්ව පාක්ෂික 

ආණ්ඩුවකට එකඟතාව පල කරන්න" කි ලා. අපි අනුර කුමාර 

දිසානා ක මහත්ම ාශගන් ලිිතතව දල්ලීමක් කළා; සාකච්ඡා 

කළා. අපි කිේවා  "ශම් රට වැටිලා තිපශබන තත්ත්වශ න් ශගොඩ 

ගන්න හවුල් ශවන්න" කි ලා. අපි හැම ශකශනක්ම දන්නවා ශම් 

ශමොශහොත ශවනශකොට රට වැටිලා තිපශබන තත්ත්ව  අනුව අපට 

මැතිපවරේ කට  න්න පුළුවන්කමක් නැහැ කි න එක. 

මැතිපවරේ ක් සඳහා අඩුම තරමින් රුපි ල් ශකෝටි 1 200ක්වත් 

වි දම් කරන්න ඕනෑ. ඇල්ශපශනත්තක් ගන්න මහා 

භාණ්ඩාගාරශත ශඩොලර් එකක් නැතිප අපි  මැතිපවරේ කට  න්ශන් 

ශකොශහොමද? ඒ නිසා තමයි ශම් රශේ වත්රනිකායික මහා නා ක 

හාමුු රුවරු කි න්ශන්  මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාේන් 

වහන්ශසේ කි න්ශන්  ීමරණඥයෙ සංගම  කි න්ශන්  වවදයවරුන් 

කි න්ශන් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න  ඒකාබ්ධධ 

ආණ්ඩුවක් හදන්න කි ලා. ඒ මතශත තමයි අපි දන්ශන්. අපි 

පාර්ලි ශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 10ශදනා හිටිශත ඒ මතශත. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්න තවත් මන්ත්රීවරුන්  වි ාල ්රමාේ ක් 

දන්ශන් ඒ මතශත. ඒ නිසා පිසාශසෝ වාශ  වි ාවාස භංග ශ ෝජනා 

ශගනාවාට අපි ඒවාට අත ේසාසන්න සූදානම් නැහැ කි න එක 

විශ ේෂශ න් කි න්න ඕනෑ. අද රටට කෑ ගහලා කි නවා  මිලි න 

220ක් පමේ ජනතාව ශ  නිශ ෝජිත න් වන පාර්ලිශම්න්තුශේ 

දන්න ඔක්ශකෝම වි ාවාස භංග ට අත ේසාසන්න ලු. අපි අත 

ේසාසන්න ලෑසාතිපයි. හැබැයි  ශපන්වන්න ඕනෑ ශමොකක්ද ඊ ළඟ  

වැඩ පිළිශවළ කි න එක. ආණ්ඩුවට විරු්ධධව වි ාවාස භංග 

ශ ෝජනාවක් ශගනැල්ලා ආණ්ඩුව පරාජ ට පත් කශළොත්  

එතුමන්ලා ආණ්ඩුව භාර ගන්නවා ද? ආණ්ඩුව භාර අරශගන  

ආණ්ඩුව දසාසරහට ශගනි නවා ද? ඒ ශග නි න ආණ්ඩුශේ වැඩ 

පිළිශවළ ශකොශහොමද කි ලා අපට කි න්න. එතශකොට අපි අත 

ේසාසනවා. එශහම නැතිපව පිසාශසෝ වාශ  වි ාවාස භංග ශ ෝජනා 

ශගනාවාට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  අපි ලෑසාතිප නැහැ 

ඒවාට අත ේසාසන්න. හැබැයි  අපි දල්ලීමක් කරනවා. 

ඔබතුමන්ලා ඇත්තටම ශම් රටට ආදශර් නම්  -  සමගි ජන 

බලශේග  ශවන්න පුළුවන්   ජනතා විමුක්තිප ශපරමුේ ශවන්න 

පුළුවන්  එශහම නැත්නම් ශවනත් පක්ෂ ක් ශවන්න පුළුවන්- අද 

ශම් රට දල්ලන සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව හදන්න එන්න. එතැන 

තමයි අපි  හිටශගන දන්ශන්. එතැන අතිපගරු ජනාධිපතිපතුමාත් 

හිටශගන දන්නවා. අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා ශම් රටට  වැඩ 

පිළිශවළක් දදිරිපත් කරලා ක්රි ාත්මක කරමු කි න ආරාධනාව  

දල්ලීම අපි නැවත නැවතත්  කරනවා. එශහම නැතිපව ආවාට 

ගි ාට වි ාවාස භංග ශ ෝජනා  ශගනැල්ලා  ඒ වි ාවාස භංග 

ශ ෝජනාශවන් ආණ්ඩුව පරාජ ට පත් කරලා ශම් රට   තව ු රටත් 

රට අරාජික කරන්නට බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  අශේ අලි සේරි ඇමතිපතුමා 

IMF එක ට ගි ා. එතුමා ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට ගිහිල්ලා අපි  
දසාසරහට කරන්ශන් ශමොකක්ද  රටක් හැටි ට ඊළඟ ආර්ිකක වැඩ 

පිළිශවළ  සකසා කරන්ශන් ශකොශහොමද  ශම් අර්ුදද ට මුහුේ 

ශදන්ශන් ශකොශහොමද කි ලා සාකච්ඡා කළා. ඒ සඳහා ශදන්න 

පුළුවන් සහශ ෝග  අපි හැම ශකශනකුම දි  යුතුව තිපශබනවා. 

ශමොකද  මම පුරවැසි කු හැටි ට කල්පනා කරනවා  -

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවර කු හැටි ට ශනොශවයි- ශම් රශේ අශේ 

දරුවන්ට අනනයතාවක් තිපලි  යුතුයි. අනාගතශත දී අශේ දරුශවෝ 

ශකොශහේටද  න්ශන් කි න කාරේාව අපි සිතිප  යුතුයි. අපි 

පුරවැසි න් හැටි ට සිතනවා නම්  අපට වග ීමමක් හා යුතුකමක් 

තිපශබනවා. අශේ ශරෝහේ බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශ  ඔබත් 

අනුරාධපුරශත  මමත් අනුරාධපුරශත. අපටත් ශේදනායි අශේ 

ශගොවිශ ෝ පිළිබඳව. අපි ඔවුන් ගැන කථා කරපු අවසාථා 

අනන්තයි  අ්රමාේයි. කණ්ඩා ම් රැසාවීශම්දී අපි ්රධාන ව ශ න් 

්රබල දල්ලීම් කළා. නමුත්  ඒවාට අපට ේත්තර ලැුදශණ් නැහැ. 
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හැබැයි  අපි ේඩ බලාශගන ශකළ ගැහුශේ නැහැ  මාධය ට 

ඇවිල්ලා එක එක ශ්ධවල් කිේශේ නැහැ. රශේ ජනාධිපතිපවර ා  

රශේ රාජය නා ක ා ගත්ත රණන්ු වට අපි එකඟතාව පල කරලා  

අපි  ම්  ම් වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්මක කළා ඒ වැඩ පිළිශවළ 

සාර්ථක කරන්න.  

හැබැයි  අපි නැවතත් කි නවා. අදත් කි නවා. ශම් 

ශවනශකොට අනුරාධපුර දිසාත්රික්කශත ශහක්ශට ාර 35 000කට 

වැඩි   වගා කරලා තිපශබනවා. මම ශම් ගැන ගි  සතිපශත 

කණ්ඩා ම් රැසාවීශම්දීත් ජනාධිපතිපතුමාට කිේවා. දැන් ශපොශහොර 

ඕනෑ. ශමොන විධි කින් ශහෝ අපට ශපොශහොර ටික ශදන්න කි න 

දල්ලීම අපි ්රබල ශලස එදා දදිරිපත් කළා. අද කෘෂිකර්ම ඇමතිප 

ව ශ න් ජානක වක්කුඹුර මැතිපතුමා පත් ශවලා දන්නවා. අපි 

බලාශපොශරොත්තු තිප ාශගන දන්නවා  එතුමා ශමොන විධිශ න් ශහෝ 

රසා නික ශපොශහොර ටිකක් ලබා ශදයි කි ලා. එශහම 

ශනොු න්ශනොත් අපට නැවතත් ශවන්ශන් පසුගි  මාසා කන්නශත 

ශවච්ච ශ්ධමයි. එතශකොට අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන දලක්ක ට 

අපට  න්න ලැශබන්ශන් නැහැ. ශම්වා තමයි අපි කරපු වැරැදි. 

හැබැයි   අපි ඒ වැරැ්ධද පිළිශගන තිපශබන බව ශම් ශවලාශේ 

පිළිගන්න ඕනෑ.  අපි විශ ේෂශ න්ම විපක්ෂශ න් දල්ලීමක් 

කරනවා  වැරැ්ධද පිළිගැීමමත් ශබොශහොම සානුකම්පිත කාරේාවක් 

හැටි ට සලකන්න කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  ශම් ජනතා අරගළ  අපි 

නිරන්තරශ න් කථා කළ යුතු කාරේාවක්.   ශම්  ජනතා අරගළ  

පිළිබඳව අපි නිරන්තරශ න් සිතිප  යුතුයි. ආණ්ඩුවක් හැටි ට අපට 

ශම් ශදස අසා කන් පි ාශගන දන්න බැහැ  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමි නි.   පුළුවන් තරම් දක්මනින් ශම් ජනතාවශ  අරගළ  

අවසන් කළ යුතුව තිපශබනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුශවනුත් 

දල්ලීමක් කරනවා. අපි දල්ලන සර්ව පාක්ෂික  ඒකාබ්ධධ 

ආණ්ඩුවට අශනක් පක්ෂ 11ත් එකඟතාව පළ කරලා තිපශබනවා.   

අපි ජනාධිපතිපතුමාශගනුත්  අගමැතිපතුමාශගනුත් ශම් දල්ලීම 

කරනවා. ශම් ආණ්ඩුශේ වගීමම තමයි සමන් ජන බලශේග ත් 

එක්ක සාකච්ඡා කිරීම. ශම් ආණ්ඩුශේ වගීමම තමයි ජනතා 

විමුක්තිප ශපරමුේත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීම සහ අශනක් පක්ෂ 

එක්ක සාකච්ඡා කිරීම. අපි හැශමෝම කි න  කාරේාව තමයි 

ආණ්ඩුවත් ශම් ශවලාශේ නමයශීලි වි  යුතුයි කි න කාරේාව. 

එශහම නමයශීලි ශවලා අපි  දල්ලන  මහා සංඝරත්න  දල්ලන  

අපි හැශමෝම කථා කරන සර්ව පාක්ෂික ඒකාබ්ධධ ආණ්ඩුව 

නිර්මාේ  කිරීමට ආණ්ඩුශේත් වගීමමක් තිපශබනවා. ආණ්ඩුවත් 

ඒ පිළිබඳ කටයුතු කළ යුතුයි කි න දල්ලීම කරනවා. 

විශ ේෂශ න් අද අශේ මුදල් අමාතයතුමාට අපි සාතුතිපවන්ත 

ශවනවා. අද දතාම ශහොඳ මහ බැංකු අධිපතිපවරශ ක් පත් කරලා 

තිපශබනවා. මුදල් අමාතයාං  ට ශල්කම්වරශ ක් පත් කරලා 

තිපශබනවා.  අපි වි ාවාස කරනවා  ශම් තිපශබන සතය තත්ත්ව ත් 

එක්ක ශම් අර්ුදද ශමොන විධි කින් ශහෝ සමන  කරශගන   න්න 

අපට පුළුවන් ශවයි කි ලා. ඒ නිසා  අශේ ශ ෝජනාවලි ට 

සි ලුශදනා කන් දීලා කටයුතු කරන්න කි න දල්ලීම කරමින්  

ශම් අවසාථාව ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි ට 

සාතුතිපවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා.   

 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හර්ෂේ රාජකරුේා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක 

කාල ක් තිපශබනවා.  

[අ.භා.4.02  

 

ගුණ හර්ෂේ  ාජකුණේා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශබොශහොම සාතුතිපයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි.  

අද අශේ රශේ ආර්ිකක තත්ත්ව  ගැන කථා කරනශකොට 

දසාශසල්ලාම කි න්න අව යයි   අලි සේරි අමාතයවර ා 

වර්තමාන තත්ත්ව  ඇත්ත ඇතිප සැටිශ න් කි ැවීම පිළිබඳ අපි 

සතුටු ශවන බව. නමුත් ඇත්ත ඇතිප සැටිශ න් කි ැවීම ්රමාේවත් 

නැහැ. ඒ ශමොකද  ශම්වාට කවුද වග කි න්ශන්? අද ඇතිප ශවලා 

තිපශබන අර්ුදදශ න් ශම් රශේ මිලි න 22ක ජනතාව ු ක් විඳිනවා. 

ඒකට වගකි න්ශන් කවුද?  ශම් තත්ත්ව  ඇතිප වුශණ්   මුදල් 

ඇමතිපවර ා හැටි ට කටයුතු කළ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිපතුමා 

නිසාද  ඊට කලින් කටයුතු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා නිසාද  

අජිත් නිවාඩ් කේරාල් රාජය මුදල් අමාතයවර ා හැටි ට ගත්ත 

රණන්ු  රණරේ නිසාද   මහා භාණ්ඩාගාරශත අධිපතිපවර ා හැටි ට 

ගත්ත රණන්ු   රණරේ නිසාද  ජනාධිපතිපවර ා  ශපොශහොර පිළිබඳ 

ගත්ත  රණරේ නිසා ඇතිප ූ   ්ර ාන ගේනාව නිසාද? ශම් අර්ුදද  

ඇතිප වුශණ් ඒවා නිසාද? ශමන්න ශම් ගැන පාර්ලිශම්න්තුව 

හැටි ට කරුු  කි න්න අපට වගීමමක් තිපශබනවා. මම 

කථානා කතුමාට ශ ෝජනා කරනවා  ශම් පිළිබඳව පරීක්ෂේ ක් 

කරලා ඒ වැරැදිකරුවන්ටත් දඬුවම් ලබා දි  යුතුයි කි ලා. එශහම 

නැතිපව  "ඔේ  අපි වැරැ්ධදක් කළා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ශවනවා" 

කි ලා කිේවාට ඒක ශම් ්ර ාන ට විසඳුම ශනොශවයි. 

අපි වරද හඳුනාගත යුතුයි. වරද හඳුනා ගැීමම පිළිබඳව 

සතුටුයි.  ශමොකද  මීට කලින් වරදක්ශවලා තිපශබනවා  ්ර ාන ක් 

ශවලා තිපශබනවා කි ලා ්රකා  කශළේ නැහැ. හැම ශවලාශේම 

කිේශේ  අපට ඕනෑ තරම් ශඩොලර් තිපශබනවා  දන්ධන බවුසර් 

ඇවිල්ලා ආපහු හැරිලා  නවා කි ලා. එවැනි මහා අ්ධභූත කථා 

තමයි කිේශේ. ඒ නිසා තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිටත දන්න 

ජනතාව අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව දිහා වවරශ න් බලන්ශන්. 

්ර ාන  හඳුනා ශනොගත් නිසා  ්ර ාන  පිළිබඳව අවධාන ක් ශ ොමු 

කශළේ නැහැ. හරි  දැන් අපි ඒ ්ර ාන  හඳුනාශගන තිපශබනවා.  

ඒ ්ර ාන  අද ශ්ධ පාලන අර්ුදද ක් බවට පත්ශවලා 

තිපශබනවා. අද ශ්ධ පාලන අර්ුදද යි  ආර්ිකක අර්ුදද යි කි න 

අර්ුදද ශදකක් ශම් රටට විසඳන්න තිපශබනවා. ආර්ිකක  අර්ුදද  

විසඳා ගැීමමට  ශ්ධ පාලන අර්ුදද  විසඳා ගත යුතුමයි. 

ශ්ධ පාලන අර්ුදද  විසදා ශනොගත්ශතොත් IMF එක ශහෝ 

කවුරුවත් අපට සහශ ෝග  ශදන්ශන් නැහැ. ශම් ශ්ධ පාලන 

අර්ුදද  විසඳා ගැීමමට නම් මුළු රටම කි න්ශන් ශමොකක්ද? රටම 

කි න්ශන්  "Gota, go home!", "Rajapaksas, go home!" 

කි ලා. ඒ කි න්ශන්   ශම් ආණ්ඩුවට ශගදර  න්න  

ජනාධිපතිපවර ාට ශගදර  න්න කි න එක. ශම් ජනාධිපතිපවර ාට  

ශම් ආණ්ඩුවට ශගදර  න්න කි ලා ශම් රශේ හැම පුරවැසිශ ක්ම 

වාශ  දැන් එළි ට බැහැලා කි නවා. ශම් රශේ දන්න 

පුරවැසිශ ෝ පමේක් ශනොශවයි. ශලෝකශත හැම රටකම දන්න 

අශේ ශ්රී ලාංකිකශ ෝ අද එළි ට බැහැලා කි නවා  ශම් ආණ්ඩුවට  

ශම් ජනාධිපතිපවර ාට ශගදර  න්න කි ලා. හැබැයි  එශලස 

ශචෝදනා කළත්  ශම් වාශ  විශරෝධතා කළත්  ශම් පාලකශ ෝ ටික 

ඇසා ශපශනන්ශන් නැතුවා වාශ   කන් ඇශහන්ශන් නැතුවා 

වාශ  දන්නවා. අන්න ඒ නිසා තමයි දැන් වවර  තවත් 

වැඩිශවලා තිපශබන්ශන්. අද අපට පාර්ලිශම්න්තුවට වාහන කින් 

එන්න බැහැ.  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු හැටි ට අපට ජනතාවශ  

අදහසා කි න්න එන්න විධි ක් නැතිපශවලා තිපශබනවා. ශමොකද  අද 

ජනතාව අශේ පාර්ලිශම්න්තුව වට කරලා. ජනතාව ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව වට කරන්න ශහේතුව තමයි  ශම් රශේ ජනතාවට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පාර්ලිශම්න්තුව ශකශරහි වි ාවාස  නැතිප වීම. විශ ේෂශ න්ම ශම් 

ආණ්ඩුව ශකශරහි වි ාවාස  නැතිපශවලා තිපශබනවා. ශම් ආණ්ඩුව 

ශකශරහි වි ාවාස  නැතිප විම තමයි අද තිපශබන ශලොකුම ගැටලුව. 

අපි ඒක වයවසාථානුූලලව විසඳාගත යුතුයි. 

මම දතා සතුටු වන වාශ ම  දතා කනගාටු වන සිු  වීමක් අද 

වුේා. අද ශපොලීසි  ශ්ධ පාලීමකරේ  කරලා අර අහිංසක 

විශරෝධතාකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න  නවා. ඒ ගැන මම දතා 

කනගාටු වනවා. එ ට විරු්ධධව අශේ සමගි ජන බලශේග  ීමතිපඥයෙ 

සහා  ලබා ශදන්න කටයුතු කරනවා. ීමතිපඥයෙ සංගම  - Bar 

Association එක -  ඒ විශරෝධතාකරුවන් ශවනුශවන් දදිරිපත් වීම 

ගැන මම සතුටු වනවා.   අශේ රශේ ්රජාතන්ත්රවාද  තිපලි  යුතුයි. 

ඒ වාශ ම අපි ඒ විශරෝධතාකරුවන්ටත් කි නවා  සාමකාමීව 

විශරෝධතා පවත්වන්න කටයුතු කරන්න කි ලා. අපි ඒ 

විශරෝධතාකරුවන් ශවනුශවන් ශපීම සිටිනවා. ඒ 

විශරෝධතාකරුවන්ශ   ඒ අරගළ  කරන සි ලුශදනාශ  අදහසා 

තමයි සමගි ජන බලශේග  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළදී ක්රි ාත්මක 

කරන්න බලා ශපොශරොත්තු ශවන්ශන්.  

තමුන්නාන්ශසේලා අපට කි නවා අන්තර්වාර පාලන කට 
එන්න කි ලා. හැබැයි මුළු රටම කි න්ශන් ශගෝධාභ  රාජපක්ෂට 
දල්ලා අසා ශවන්න කි ලා නම්  අප පුළුවන්ද ඒ මත ට විරු්ධධව 
ඇවිල්ලා මැතිප ඇමතිපකම් ගන්න? ඒ නිසා අපි එශලස කටයුතු 
කරන්ශන් නැහැ. අපි ශම් වගීමම ගන්නවා. එ ට අපි සූදානම්. 
අපට ශහොඳ නා කශ ක් දන්නවා. අපට ශහොඳ කණ්ඩා මක් 
දන්නවා. අපි ඒ වගීමම ගන්න සූදානම්. හැබැයි  ඒ සඳහා 
ශගෝධාභ  රාජපක්ෂ දල්ලා අසා ශවන්න ඕනෑ; මහින්ද රාජපක්ෂ 
දල්ලා අසා ශවන්න ඕනෑ; ශම් ආණ්ඩුව දල්ලා අසා ශවන්න ඕනෑ. 
එශහම කශළොත් අපි වගීමම ගන්නවා. එතුමන්ලා දල්ලා අසා 
ශවන්ශන් නැතිප නිසා තමයි අපි ඊශත ගරු කථානා කතුමාට 
වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ශදකක් භාර ු න්ශන්. ඒවා භාර ු න්ශන් 
ජනාධිපතිපවර ාට විරු්ධධව සහ අග්රාමාතයවර ා ඇතුළු ආණ්ඩුවට 
විරු්ධධව. රශේ ශ්ධ පාලන සාථාවරත්ව  ඇතිප කරන්න අපි ගරු 
කථානා කතුමාශගන් දල්ලා සිටිනවා  කරුේාකරලා හැකි 
දක්මනින් -පුළුවන් නම් ශහටම- ඒ වි ාවාස භංග ශ ෝජනාව සහ 
ශදෝෂාභිශ ෝග  විවාද ට ගන්න අවසාථාව ලබා ශදන්න කි ලා. 
මා දන්නා තරමට  ඒ සඳහා දින පහක කාල ක් ඕනෑ. ඒ දින පහක 
කාල  ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න. ලබන සතිප  පාර්ලිශම්න්තුව 
රැසාශවන සතිප ක් ශනොශවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි. ඒ 
නිසා ලබන සතිප  පාර්ලිශම්න්තුව පැවැත්ශවන සතිප ක් කරන්න. 
ශමොකද  මුළු රටම බලාශගන දන්නවා ශම් පාර්ලි ශම්න්තුශවන් 
විසඳුමක් ලැශබන ශතක්. අ  වැශතදී ශසනසුරාදා දින ද ඇතුළුව 
මාස ක් එක දිගට පාර්ලිශම්න්තුව රැසා වනවා. නමුත් ශම්ක අ  
වැ ට වඩා අතයව ය කාරේාවක්. 

මා කි න්ශන් නැහැ  අ  වැ  අතයව ය නැහැයි කි ලා. ඒ 
වාශ ම අතයව යයි  දැනට තිපශබන ශම් අර්ුදද  විසඳා ගන්න එක. 
එශහම නම්  ලබන සතිපශත පාර්ලිශම්න්තුවට නිවාඩු ශදන්න ඕනෑ 
නැහැ. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් ඒ කැප කිරීම කරන්න සූදානම්. 
ඒ විතරක් ශනොශවයි. තමුන්නාන්ශසේලා කි නවා නම්  ශම් රශේ 
ජනතාව කි නවා නම්  ඒ සඳහා වි දමක්  නවා කි ලා  අර 
කැන්ටින් එක වසා දමන්න. කැන්ටින් එක ඕනෑ නැහැ. කෑම 
නැතුව වුේත් අපි ශම් ්ර ාන  විසඳා ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
කැන්ටින් එශක් දවල් කෑම  ශත්  නාදී ශමොනවත් ඕනෑ නැහැ. ඒ 
කැප කිරීම අපි කරන්නම්. හැබැයි  ලබන සඳුදා සිට සිකුරාදා  
දක්වා  ශහෝ පාර්ලිශම්න්තුව පවත්වා ශම් ්ර ාන  විසඳන්න. ශම් 
්ර ාන  තවු රටත් මඟ හරින්න එපා. ශම් ්ර ාන  තවත් සතිප කට 
කල් දමන්න එපා. ශම් ්ර ාන  තවත් සතිප කට කල් දැම්ශමොත්  
අශේ ්රජාතන්ත්රවාද  රැක ශදන ශම් ේත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුව 
පිළිබඳ වි ාවාස  ශම් රශේ ජනතාවට නැතුව  නවා. ශම් රශේ 

ජනතාවශ  ආශේග ත් එක්ක  ශම් අර්ුදද  වි ාල ගැටලුවක් 
වුශේොත්  ශම් රශේ ්රජාතන්ත්රවාද  සදාකාලිකව නැතිප ශවනවා. ඒ 
නිසා කථානා කතුමාට ශම් සම්බන්ධශ න් විශ ේෂ වග ීමමක් 
තිපශබනවා. ලබන සඳුදා  අඟහරුවාදා  ඇතුළුව මුළු සතිපශතම 
පාර්ලිශම්න්තු රැසාවීම් පවත්වමු.  ලබන සතිපශත පාර්ලිශම්න්තු 
රැසාවීම් පවත්වා ශම් ්ර ාන ට විසඳුමක් ලබා ගන්න. ශකොච්චර 
අරගළ කළත්  ශකොච්චර වි ශරෝධතා කළත් ශම් ්ර ාන  විසඳන්න 
පුළුවන් වන්ශන් වයවසාථානුූලලවයි. ශම් ්ර ාන  
වයවසාථානුූලලව විසඳන්න නම්  පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් විසඳුමක් 
ශගශනන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අපි බලමු. අපි වි ාවාස භංග 
ශ ෝජනාවක් ශගශනනශකොට  ඒ වි ාවාස භංග ශ ෝජනාව භාර 
දීලා තිපශබනශකොට  කථානා කතුමාශ  හා ශම් ආණ්ඩුශේ වග 
ීමමක් තමයි ඊට ්රමුාත්ව  ලබා ශදන එක. ඊට ්රමුාත්ව  ලබා 
දීලා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශම් ආණ්ඩුව ශකශරහි වි ාවාස ක් 
තිපශබනවාද  නැ්ධද කි න එක ගැන දැන ගන්න කටයුතු කළ 
යුතුයි. සමගි ජන බලශේග   ශදමළ ජාතිපක සන්ධාන   ජනතා 
විමුක්තිප ශපරමුේ ඇතුළු වි ාල පාර්ලිශම්න්තු කණ්ඩා මක් ශම් 
වි ාවාස භංග ශ ෝජනාවට සහශ ෝග  ලබා ශදන්න  ශම් 
ආණ්ඩුවට විරු්ධධව තමන්ශ  ඡන්ද  පාවිච්චි කරන්න 
සූදානම්ශවලා දන්නවා. ශම් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව රකින්න ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්ශන් කවුද  රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව රැකලා ශගදර 
එනවාද  ගමට එනවාද කි ලා මුළු රටම බලාශගන දන්නවා. අද 
ඇමතිපවරුන්ට වි ාල ගැටලුවක් තිපශබනවා.   ගමට  න්න  මඟුල් 
ශගදරකට  න්න  මළ ශගදරකට  න්න බැරි තත්ත්ව කට 
එතුමන්ලා පත්ශවලා තිපශබනවා. ඒ නිසා ශම් කටයුත්ත තවු රටත් 
කල් අරින්න බැහැ.  

අද අලි සේරි අමාතයවර ා කිේවා  ඇශමරිකානු ශඩොලර් 
මිලි න 50කට වඩා අඩු සංචිත ්රමාේ ක් තමයි තිපශබන්ශන් 
කි ලා. අද ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලි න 50ක සංචිත ්රමාේ ක් 
තිපබීමට ශහේතු වුශණ් කවුද? තමුන්නාන්ශසේලා දන්නවා  ශම් තුළින් 
අහිංසකම  ු ේපත්ම අශේ සශහෝදර සශහෝදර න්ට  ශදමවුපි න්ට 
තමයි ්ර ාන ඇතිප ශවන්ශන් කි ලා. දැන් ඖෂධ නැහැ. ශසෞාය 
අමාතයවර ා කි නවා  ්රමාේවත් ශලස ඖෂධ ලබා ගන්න තව 
මාස තුනක් විතර  නවා  කි ලා. එතශකොට ඒ මාස තුන තුළ මි  
 න අ ට කවුද වග කි න්ශන්? අශේ ශදමවුපි න් ශවන්න 
පුළුවන්  අශේ දූ දරුවන් ශවන්න පුළුවන්  ශම් අ ට ශබශහත් ටික 
නැතුව ශම් මාස තුන තුළ මි  ගිශ ොත් කවුද වග කි න්ශන්? ශම් 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවද වග කි න්ශන්? ඒ නිසා කරුේාකරලා   
අව ය කටයුතු කරන්න තවු රටත් කල් මරන්න එපා. ශම් 
අවසාථාශවන් ේපරිම ්රශ ෝජන  ශගන  ලබන සතිප  පුරාම ශහෝ 
පාර්ලිශම්න්තු රැසාවීම් පවත්වා  ශම් ්ර ානශත අවසාන ක් දකින්න 
මුළු රටම බලාශගන දන්නවා. ඒ ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න  
කි ා දල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  අසංක නවරත්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

අටක කාල ක් තිපශබනවා. 

 
[අ.භා.4.12  

 

ගුණ රසාංක නව ත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි, මට ශම් අවසාථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමි ට ශබොශහොම සාතුතිපයි.  

විශ ේෂශ න්ම ජාතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ ූ එකඟතා 

ගිවිසුම් සම්බන්ධශ න් මුදල් අමාතයතුමා විසින් දදිරිපත් කරන 
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[ගරු හර්ෂේ රාජකරුේා  මහතා  
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ලද අමාතයාං  නිශේදන  පිළිබඳව පැවැත්ශවන විවාද ට එක් 

ශවමින් අද අපට කථා කරන්න සි්ධධශවලා තිපශබන්ශන්, ලංකා 

දතිපහාසශත දැවැන්තම මූලය අර්ුදද කට අප ලක්ශවලා දන්න 

ශමොශහොතක. විශ ේෂශ න්ම දතිපහාසශත ඇතිප ශනොූ දැඩි ආර්ිකක 

අර්ුදද කින්, දැඩි පීඩන කින් ජනතාව ජීවත්වන ශමොශහොතක 

තමයි, අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් විවාද ට එකතුශවලා තිපශබන්ශන්.  

අපි දන්නවා, 2021 අවුරු්ධශ්ධ අශේ රශේ වාර්ෂික ආදා ම 

රුපි ල් ලිලි න 1,464යි -රුපි ල් ලිලි න 1,500කට ආසන්න 

්රමාේ ක්- කි ලා. හැබැයි, රාජය වි දම රුපි ල් ලිලි න 3,500 

දක්මවා ගිහින් තිපශබනවා. 

එතශකොට අපට ආදා ම වාශ  ශදකහමාරක වි දමක් දරමින් 
තමයි කටයුතු කරන්න ශවලා තිපශබන්ශන්. රාජය ආදා ම වාශ   
ශදගුේ ක් -ලිලි න 2  00ක්- විතර රාජය ශසේවශත වැටුේ 
ශගවන්න  සහනාධාර ශගවන්න  සමෘ්ධධි මු්ධදර ඇතුළු අශනකුත් 
සහනාධාර කටයුතු ශවනුශවන් වි දම් කරනවා.  පඩි නඩි 
ශගවන්න ශම් ආණ්ඩුශේ ආදා මින් සි  ට පනසාඅටක් වාශ  
වි ාල වි දමක් දරනවා. රශේ ආර්ිකක  ශබොශහොම නරක තැනක 
තිපශබන ශමොශහොතක තමයි ශම් අර්ුදද  ේත්සන්න ශවලා 
තිපශබන්ශන්. අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්න මහජන 
නිශ ෝජිත  න් විධි ට  වග කිව යුතු ජනතා නා ක න් විධි ට 
දීර්ඝ කාල ක් තිපසාශසේ අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශදපැත්තට ශබදිලා 
විවාද කර ගන්නවා විතරයි. ජනතාවශ  ්ර ාන ශවනුශවන් මීට 
වඩා සංශේදී ශවලා  ජනතාවට අව ය සහන ටික ලබා ශදන්න  ශම් 
අර්ුදදශ න් රට ශගොඩ ගන්න අපි අශේ දා කත්ව  ු න්නාද කි න 
කාරේාව හෘද  සාක්ෂි ට අනුව කල්පනා කරන්න ඕනෑ යුග ක 
තමයි අපි දන්ශන්.  

විශ ේෂශ න්ම ශ්රී ලංකා ශපොු ජන ශපරමුේ විධි ට 

"ශපොශහොේටුව" ලකුශේන් අපි තරග කරලා  පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා අපි පසු ගි  කාල  පුරාම විවිධ ේත්සාහ  ගත්තා  පසුගි  

කාලශත ආණ්ඩුව ගත්ත වැරදි රණන්ු  රණරේ නිවැරදි කරන්න. 

නමුත්  අවසානශත ඒක පුපුරා ගිහිල්ලා  මන්ත්රීවරු හතළිහකට 

ආසන්න සංායාවක් දැන් විපක්ෂශත සාවාවරනව කටයුතු කරනවා. 

අපි ශම් අර්ුදද  මීට කලින් දැක්කා. මහ බැංකුශේ අපට හිතවත් 

සමහර නිලධාරින් මීට ශපර අවුරු්ධදකට විතර කලින් ශම් අර්ුදද  

ශම් තරම් වි ාල මේටමකට එනවා කි ලා අපට දැනුම් ු න්නා. ඒ 

අනුව පක්ෂ නා ක න් කැලිනේ මණ්ඩල  තුළදීත්  ආණ්ඩු පක්ෂ 

කණ්ඩා ම් රැසාවීම තුළදීත් විවිධ අවසාථාවලදී "ශම්  න පාර හරි 

නැහැ  ශම්ක නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ." කි න අදහස දදිරිපත් 

කළා. නමුත් සමහර ශවලාවට අශේ අදහසට කන් ු න්ශන් නැහැ. 

"අපට ශඩොලර් ්ර ාන ක් නැහැ. අපට ආර්ිකකශත අමාරුකමක් 

නැහැ. ශම්ක විසඳා ගන්න පුළුවන්." කි න පණිවුඩ  තමයි හුඟක් 

ශවලාවට ලැුදශණ්.  

නමුත් අද මහජනතාව වි ාල පීඩාවකට මුහුේ දීලා දන්නවා. 

ඒ නිසා ඔවුන් පාරට බැහැලා ජනාධිපතිපතුමාට  අගමැතිපතුමාට  

ආණ්ඩුවට  ඒ වාශ ම පාර්ලිශම්න්තුශේ ශදසි  විසිපසාශදනාටම 

ශගදර  න්න කි න සටන් පාධ  දදිරි ට අරශගන ඇවිල්ලා  

වි ාල අරගළ ක් කරනවා. සාවාවරන වුු  අශේ කණ්ඩා ම 

ශ්ධ පාලන පක්ෂ එශකොළහක් විධි ට විපක්ෂශත කටයුතු 

කරමින්  ශ්රී ලංකා ශපොු ජන ශපරමුශණ්ත් කණ්ඩා මක් සම්බන්ධ 

කරශගන  පසු ගි  සතිප ශදක-තුනක කාල  තුළ ශ ෝජනාවලි ක් 

හැු වා  ශම් ්ර ානශ න් ශගොඩ  න්න නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නි ශ ෝජන  කරන සි ලු ශ්ධ පාලන පක්ෂ එකට වැඩ කරන්න 

ඕනෑ  ශම් ්ර ාන ට කඩිනම් විසඳුම් ගන්න ඕනෑ කි න කාරේාව 

පිළිබඳව එකට වාඩි ශවලා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ කි ලා. ඒ 

අනුව අපි සර්ව පාක්ෂික අන්තර් කාලීන ආණ්ඩුවක් ශ ෝජනා 

කළා. ඒ ශ ෝජනාවලි  ජනාධිපතිපතුමා පිළිගත්තා.  පිළිශගන  ශම් 

කටයුත්ත සාකච්ඡා කරලා දසාසරහට ශගන  න්න කි න වගීමම 

අපට පැවරුවා. ඒ අනුව අපි සමන් ජන බ ලශේග ත් එක්ක 

සාකච්ඡා කළා; ජනතා විමුක්තිප ශපරමුේත් එක්ක සාකච්ඡා කළා; 

විපක්ෂශත අශනකුත් ශ්ධ පාලන පක්ෂ එක්ක අවසාථා ගේනාවක් 

සාකච්ඡා කළා. නමුත් අපට ශපශනන් න තිපශබන්ශන්  ශම් ්ර ාන  

විසඳන්න ඔවුන්ට වුවමනාවක් නැතිප බවයි. ඇතැම් පක්ෂ 

නා ක න්ට ඒ පිළිබඳ වුවමනාවක් නැහැ. ඊළඟ මැතිපවරේ කදී 

එතුමන්ලාට දැන් තිපශබන මන්ත්රී ආසන සංායාවට වඩා වැඩි 

සංායාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිපශබ්ධදී අපි ශමොකටද ශම් 

අර්ුදද  විසඳන්න දා ක ශවන්ශන්  අපි ශමොකටද මිනිසුන්ට ශම් 

ශවලාශේ සහන දීලා අපට ලබා ගන්න තිපශබන මන්ත්රී ආසන 

සංායාව අඩු කර ගන්ශන් කි ලා හිතලා  ශ්ධ පාලන බල 

අරගළ ක ශ ශදනවා මිසක්  රශේ මහජනතාවශ  ්ර ාන ගැන 

සංශේදී ශවලා  ඔවුන්ට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දීමට දදිරිපත් 

වන්ශන් නැහැ; ඒ ශවනුශවන් ශපීම සිටින්ශන් නැහැ.  

නැවත වතාවක් අපි දල්ලා සිටින්ශන්  පසු ගි  සතිප ශදශක් අපි 

සාකච්ඡා කළා.  සමන් ජන බලශේගශත අශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා 

ශමතැන දන්නවා. ඔබතුමන්ලා හෘද  සාක්ෂි ට එකඟවද  

මැතිපවරේ කට  න්න සූදානමින් ආණ්ඩුවට විරු්ධධව ශම් 

වි ාවාස භංග ශ ෝජනාව ශගශනන්ශන්? ශම් ශවලාශේ මිනිසාසු 

දල්ලන්ශන් මැතිපවරේ ක් ශනොශවයි  දන්ධන ්ර ාන ට 

විසඳුමක්; මිල වැඩි වුු  ආහාර ද්රවයවලට සහන මිලක්; ගෑසා 

්ර ාන ට විසඳුමක්. 

ශම් මූලික අව යතා ටික සපුරලා ශම් රට ශ්ධ පාලන 

ව ශ න් සාථාවර කර ශදන්න  ආර්ිකක ව ශ න් රට ශගොඩ 

නඟන්න කි න දල්ලීමයි මිනිසාසු කරන්ශන්. ඒ නිසා 

ජනාධිපතිපතුමාශ  දල්ලීම පරිදි පාර්ලිශම්න්තුශේ සි ලු 

ශ්ධ පාලන පක්ෂ එකතු ශවලා වහාම සර්ව පාක්ෂික  ජාතිපක 

එකඟතා ආණ්ඩුවක් හදන්න කටයුතු කළ යුතු වනවා. ඒකට දැන් 

ශ්රී ලංකා ශපොු ජන ශපරමුේත් එකඟ ශවලා තිපශබනවා.  ශම් 

ශමොශහොශත් ශම් ජාතිපක වග ීමමට එකතු ශවන්න කි ලා 

විපක්ෂශත අශනක් ්රධාන පක්ෂවලිනුත් අපි දල්ලීමක් කරනවා. 

ශම් වගීමම අශපන් මඟ හැරුශේොත් ශ්ධ පාලන  කරන්න 

අනාගතශත අපට රටක් දතුරු ශවන එකක් නැහැ. රට 

්රචණ්ඩත්ව  කරා  නවා; රට ගිනි බත් ශවනවා.  පාරට බැහැලා 

දන්න මිනිසාසු  ශගදර  වලා  ඒ මිනිසාසුන්ශ  අව යතා දෂාට 

කිරීම සඳහා අපි සි ලුශදනා එකට කැප ශවන්න ඕනෑ 

ශමොශහොතක් ශම් තිපශබන්ශන්. ඒ ශවනුශවන් අපි සි ලුශදනා ශපළ 

ගැශහමු. අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශදපැත්තට ශවලා දතිපහාසශත 

වුශණ් ශමශහමයි  ශමශහමයි කි මින් වාද විවාද කළ යුතු යුග ක් 

ශනොශවයි ශම් තිපශබන්ශන්. අපි අලුතිපන් හිතන්න ඕනෑ යුග කයි 

ශම් දන්ශන්.  ඒ ශවනුශවන් අපි සි ලුශදනා එකට එකතු ශවමු  

කි ා ආරාධනා කරනවා.  ඒ ආරාධනාව පිළිගැීමමට සමගි ජන 

බලශේගශත හුඟක් ගම් මේටමින් ආපු  ඒ ලිමට වග කි න 

මන්ත්රීවරු සැදී පැහැදී සිටිනවා. නමුත්  නා කත්ව ට තවමත් ශම් 

පිළිබඳ හරිහැටි වැටහීමක් නැහැ. ඒ නිසා ජනතා විමුක්තිප 

ශපරමුේත්  සමගි ජන බලශේග ත් නැවත වතාවක් ශම් පිළිබඳව 

හිතන්න  කි න දල්ලීම කරමින්  ඒ වැඩ පිළිශවළ  ක්තිපමත්ව 

දදිරි ට ශගන ගිහිල්ලා දතා කඩිනමින් ජනතාවශ  ්ර ාන 

විසඳීමට  අපි මැදිහත් ශවමුයි කි න කාරේාව  සඳහන් කරමින් 

මම නවතිපනවා.  

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දසුරු ශදොඩන්ශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 12ක 

කාල ක් තිපශබනවා. 
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ගුණ දුමුණ වදොඩන්වගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  අද ගරු මුදල් අමාතයතුමා 

විසින් දදිරිපත් කළ ්රකා   සම්බන්ධශ න් වන විවාද ට එකතු 

වන්න කාල  ලබාදීම පිළිබඳව ්රථමශ න්ම මා ඔබතුමි ට 

සාතුතිපවන්ත ශවනවා.  

අශේ රට දිහා බලනශකොට අප ශම් වන විට සිටින්ශන් 

රණරේාත්මක ශමොශහොතක. විශ ේෂශ න් රටක් විධි ට  රජ ක් 

විධි ට  ජනතාව විධි ට අපි සි ලුශදනාම ශම් පවතිපන ආර්ිකක 

තත්ත්වශ න් ශගොඩ ඒම සඳහා සටන් කරමින් සිටින ශමොශහොතක 

අප සිටින බව සිහිපත් කළ යුතුයි. ශම් වනශකොට ආර්ිකකශත 

තිපශබන සැබෑ තත්ත්ව  පිළිබඳවත්  ශම් තත්ත්වශ න් මිදී දදිරි ට 

 ෑම සඳහා අප ගතයුතු ක්රි ා මාර්ග පිළිබඳවත් ගරු මුදල් 

අමාතයතුමා අද ශම් ගරු සභාව දැනුවත් කළා.   

දීර්ඝ කාල ක් පුරා අශේ රශේ ආර්ිකක ට බ්ධධ ශවච්ච කරුු  

කාරේා ගේනාවක් ශම් ආර්ිකක අර්ුදද ට ශහේතු වුු  බව අපි 

දන්නවා. මෑත කාලශත ඇතිප ූ ශකොශරෝනා අර්ුදද  ශේවා  

ශලෝකශත ඇතිප ූ අශනකුත් තත්ත්ව ශේවා  ඒ සි ල්ල එකට 

ශගොනු වීශමන් පසුවයි ශම් අර්ුදද  ශම් ආකාරශත ශබොශහොම 

නරක තැනකට පැමිණිශත කි න එක විශ ේෂශ න් අපි දන්නා 

කාරේ ක්. ඒ නිසා ශම් අවසාථාශේදී ්රථමශ න්ම අපි කළ යුතු 

ශ්ධ තමයි  ශම් අර්ුදද  ගැන එකිශනකාට ශචෝදනා කිරීශමන් 

බැහැර ශවලා ශම් අර්ුදදශ න් රටත්  ජනතාවත් මුදා ගැීමම සඳහා 

අව ය ක්රි ා මාර්ග ගැීමම. මම වි ාවාස කරනවා  ශම් වනශකොට   

මුදල් අමාතයතුමාත්  මහ බැංකු අධිපතිපතුමා ඇතුළු පිරිසත් ඒ 

ගන්නා ක්රි ා මාර්ග පිළිබඳ දැනුවත් කරනවා කි ලා. ඒ වාශ ම 

දදිරිශතදීත් ආර්ිකක  සම්බන්ධ  ම් අසීරු ක්රි ාමාර්ග ගන්න අපට 

සිු  ශවනවා නම්  ඒ රණන්ු - රණරේ පිළිබඳවත් රශේ ජනතාව 

දැනුවත් කරමින් කටයුතු කිරීම වැදගත් ශවනවා. 

ජාතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ පැවැතිප සාකච්ඡා ධනාත්මක 

බව ගරු මුදල් අමාතයතුමා ශම් ගරු සභාශේදී සඳහන් කළා. 

නමුත්  ශම් වනශකොට අපට තිපශබන ්රධානම ්ර ාන  තමයි  ශම් 

සාකච්ඡාවල ්රතිපලල ලැශබන්න  න මාස කිහිප  තුළ අපි රශේ 

ජනතාවශ  මූලික අව යතා සපුරමින් ආර්ිකක  කළමනාකරේ  

කර ගන්ශන් ශකොයි ආකාරශ න්ද කි න එක.  දදිරි මාස කිහිප  

තුළ අපි ආර්ිකක  කළමනාකරේ  කර ගන්ශන් කුමන 

ආකාරශ න්ද කි න ්ර ාන  තමයි ශම් වනශකොට අපට තිපශබන 

්රධානතම අභිශ ෝග .   අපි දන්නවා දන්දි ාශවන් දන්ධන සඳහා 

ලැබී තිපශබන Credit Line එක ගැන.  ඖෂධ  ගෑසා ඇතුළු 

අශනකුත් අතයව ය භාණ්ඩ සඳහා  න වි දම කළමනාකරේ  

කළ යුතු වනවා වාශ ම  ශලෝක බැංකුශවන් හා අශනකුත් 

ආ තනවලින් සහ රටවලින් අපට ේදේ විධි ට ලබා ශදන මුදල් 

නි මාකාරශ න් කළමනාකරේ  කරශගන දදිරි මාස කිහිපශතදී 

දතා කල්පනාකාරීව කටයුතු කිරීමත් වැදගත් වනවා  කි න 

කාරේ  විශ ේෂශ න්ම ශම් අවසාථාශේදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාශ ම ලිලි න 51කට ආසන්න අශේ විශ්ධ  ේ  

්රතිපවයුහගතකරේ  කිරීම සඳහාත් අව ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ.   

දදිරිශතදී රශේ ආර්ිකක  සම්බන්ධශ න් රණන්ු  රණරේ 

ගැීමශම්දී  දීර්ඝ කාලීනව ඇතිප වන බලපෑම් පිළිබඳවත්  රටක් 

ව ශ න් අපට දැරි  හැකි  කළමනාකරේ  කර ගත හැකි 

්රමාේ  පිළිබඳවත්  හදිසි තත්ත්ව කදී  ඒ අව ය කටයුතු 

කළමනාකරේ  කර ගන්නා ආකාර  පිළිබඳවත් නිවැරැදි 

නිගමනවලට ඇවිල්ලා ඒ රණන්ු  රණරේ ගැීමම සිු  කළ යුතුයි 

කි න කාරේ  වි ශ ේෂශ න් මම ශම් අවසාථාශේදී සඳහන් 

කරන්න කැමැතිපයි.  

ඒ වාශ ම Return on Investment, එශහම නැත්නම්  ම් 

ශද ක් ශවනුශවන් අපි කරන ආශ ෝජනවලින් එක් එක් 

ක්ශෂේත්ර ට ්රශ ෝජන ලැශබන්ශන් ශකොයි ආකාරශ න්ද කි න 

කාරේ  පිළිබඳවත් අපි කල්පනාකාරී වි  යුතුයි. සෑම ක්ශෂේත්ර ක් 

ශවනුශවන්ම අපි  ම් ආශ ෝජන ක් සිු  කළ යුතුයි. එ  ්රවාහන 

ක්ශෂේත්ර   ශසෞාය ක්ශෂේත්ර   අධයාපන ක්ශෂේත්ර  ශවන්න පුළුවන්. 

ශම් සෑම ක්ශෂේත්ර ක් ශවනුශවන්ම අපි කරන ආශ ෝජන නැත්නම් 

මුදල් වි දම් කිරීම තුළින් ශමොන විධිශත ්රතිපලලද රශේ ජනතාවට  

සමසාත ජාතිප ට ලැශබන්ශන් කි න කාරේා ගැන විශ ේෂශ න්ම 

දදිරි කාල සීමාශේදී අපි සැලකිලිමත් වි  යුතුයි කි ා මම වි ාවාස 

කරනවා. ඒ ගැන අපි අනාගතවාදී දැක්මක් ඇතිපව කටයුතු කිරීම 

වැදගත් වනවා.  

ඒ වාශ ම රශේ ආදා ම් සහ වි දම් අතර පරතර  දතා වි ාල 

බව අප දන්නා කාරේ ක්. අද අපට ලබා දී තිපශබන ශම් 

වාර්තාශේත් සඳහන් වන කාරේ  තමයි  "The Government's 

total expenditure was 2.4 times higher than the revenue of 

the Government" කි න එක. ඒ නිසා මා වි ාවාස කරනවා  අශේ 

වි දම් අපි ලබන ආදා මට වඩා දතා අධික බව. ඒ නිසා අපට 

ආදා ම් සහ වි දම් අතර පරතර  කළමනාකරේ  කර ගැීමම 

ශවනුශවන් රණන්ු  රණරේ ගැීමමට සිු  වන බව  සිහිපත් කළ යුතුයි.  

එශමන්ම  අශේ රටට භාණ්ඩ ආන න  කිරීමට වි ාල මුදලක් 

වැ  වන බව අපි දන්නා කාරේ ක්. මම වි ාවාස කරනවා  

අතයව ය ශනොවන භාණ්ඩ ආන න ත් ශම් ආර්ිකක අර්ුදද  ශම් 

තැනට ඒම සඳහා දීර්ඝ කාලීනව බලපෑ බව. ඒ නිසා අපි දදිරි කාල 

සීමාශේදී ශම් තත්ත්ව  පාලන  කරශගන -කළමනාකරේ  

කරශගන- දීර්ඝ කාලීනව ක්රමවත් සැලසුමක් ඇතිපව කටයුතු කිරීම 

වැදගත් කි ා මා වි ාවාස කරනවා.  

විවෘත ආර්ිකක  හඳුන්වා දීමත් එක්ක ඇතැම් ශ්ධශී  

නිෂාපාදක න්ට එම ආර්ිකක ක්රම  එක්ක ගැශටන්න හැකි ාවක් 

තිපුදශණ් නැහැ කි ා මා වි ාවාස කරනවා. ඒ නිසා රට තුළ 

නිෂාපාදන  කළ හැකි ශ්ධ පවා  නිෂාපාදන  ශනොකර දතා 

පහසුශවන් පිට රටින්  ශගශනන තැනට අශේ රශේ ආර්ිකක  පත් 

වුේා. ශම් කාරේාත් ආර්ිකක අර්ුදද  ශම් තරම් ේත්සන්න වීමට 

බලපෑවා කි ා මා වි ාවාස කරනවා. ඒ නිසා  ආන න  සඳහා  න 

වි දම පාලන  කරන අතරතුර  අපන න වර්ධන  කිරීම සඳහා 

ශ ොදා ගත හැකි සාර්ථක ක්රම  ශවත කඩිනමින් ශ ොමු වීම ශම් 

අර්ුදදශ න් ශගොඩ එන එක් ්රධානතම මාර්ග ක් බව අපි සිහිපත් 

කළ යුතුයි.  

සංචාරක කර්මාන්තශ න් ලැශබන ආදා ම වැඩි කිරීම සඳහා 

අපි ේපරිමශ න් කටයුතු කළ යුතුයි. එශමන්ම  විශ්ධ ගත 

රමික න්ශගන් ලැශබන ශ්රේෂේ ීමතයනුූලල ක්රම  හරහා මේ 

රටට එවන ශලස ඒ අ  ශගන් දල්ලීම් කරනවා වාශ ම  ඒ සඳහා  

දිරිමත් කිරීම අපි අාණ්ඩව සිු  කළ යුතුයි. අපන න ශවශළඳ 

ශපොළ පුළුල් කිරීම සඳහාද ේපරිමශ න් කටයුතු කළ  යුතුයි කි ා 

මා වි ාවාස කරනවා. 

අද ේදෑසන කාලශත සඳහන් වුේා  සංචාරක න් පැමි මශම් 

අඩුවක් පසුගි  මාස ීමප  තුළ සිු  වී තිපශබන බව. අපි සි ලු 

ශදනාශ ම වග ීමමක් තමයි සංචාරක න් අශේ රටට ශගන්වා 

ගැීමමට කටයුතු කිරීම. ශම් අසීරු අවසාථාශේ රටක් විධි ට   

ආර්ිකකම  ව ශ න් අපට දදිරි ට එන්න තිපශබන ්රධානතම 

මාර්ග ක් තමයි සංචාරක කර්මාන්ත  කි න්ශන්. ඒ නිසා 
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සංචාරක කර්මාන්ත ට බාධා වන ආකාර ට කටයුතු ශනොකර  

එම කර්මාන්ත  වර්ධන  කිරීම සඳහා ශම් කාල සීමාශේ  කටයුතු 

කළ යුතුයි.  

ශම් අවසාථාශේ පවතිපන ආර්ිකක අර්ුදද  නිසා රටත්  

ජනතාවත් වි ාල පීඩාවකට පත්ශවලා දන්න බව අපි සි ලුශදනා 

දන්නවා. ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට  ෑශම් සිට සහ රට 

අභයන්තරශත තිපශබන ආර්ිකක  ගැන අපි ගන්නා රණන්ු  රණරේ 

වාශ ම දදිරිශතදී ගත යුතු රණන්ු  රණරේ පිළිබඳවත් රශේ ජනතාව 

දතා නිවැරැදිව දැනුවත් කරලා  එයින් ඇතිප වන තත්ත්ව  පිළිබඳව 

කරුු  පැහැදිලි කිරීමත් ශම් අවසාථාශේ දතා වැදගත් වනවා කි ා 

මා වි ාවාස කරනවා. ආර්ිකකම  ව ශ න් ජනතාවට ඇතිප වන 

අපහසුතාවලදී ේපරීම සංශේදීව කටයුතු කිරීමත්  ඒ සඳහා වැදගත් 

ආකාර ට රණන්ු  රණරේ ගැීමමත් සිු  කළ යුතු බව ශම් අවසාථාශේදී 

සිහිපත් කළ යුතුයි.  

අපි ඊශත දැක්කා  සමාජශත ේදවු අවැසි මිනිසුන් පිරිසක් 

ශවනුශවන්  ම් රණන්ු  රණරේ ටිකක්  ශගන තිපශබන ආකාර .  ඒ 

ගැනත් සංශේදීව  සි ලු ජනතාවශ  අව යතා ශවනුශවන් ශම් 

අවසාථාශේ කටයුතු කළ යුතු බව මා විශ ේෂශ න්ම සඳහන් 

කරනවා. ශම් ආර්ිකක අර්ුදදශ න් ශගොඩ ඒම සඳහා අපි 

සි ලුශදනාම ජනතාව දැනුවත් කරමින් රටක් ව ශ න් කටයුතු 

කළ යුතුයි කි න පණිවුඩ  මා ශම් අවසාථාශේ  දි  යුතුයි. 

ඇතිප වී තිපශබන තත්ත්ව  පිළිබඳව ජනතාවට නිවැරැදි කරුු  

නිවැරැදිව සන්නිශේදන  කරමින් ගරු මුදල් අමාතයතුමා පැහැදිලි   

කළා වාශ ම  ශම් තත්ත්ව  ගැන දදිරිශතදීත් කරුු  දදිරිපත් 

කරමින් පාර්ලිශම්න්තුවත්  ජනතාවත් ශතොරතුරුවලින් 

 ාවත්කාලීන කරමින් කටයුතු කරන්න එතුමාට හැකි ාව ලැශබයි 

කි ා මා වි ාවාස කරනවා. ශමොකද  ශම් අර්ුදදශ න් ශගොඩ ඒම 

සඳහා ශම් අර්ුදද  පිළිබඳව රටත්  ජනතාවත් නිවැරැදිව දැනුවත් 

කිරීම කි න කාරේ ත් විශ ේෂශ න්ම වැදගත් නිසා. 

ශම් අර්ුදද ත් එක්ක ්රධාන ව ශ න්ම සාකච්ඡාවට ලක් වුු  

කාරේාවක් තමයි දන්ධන හිඟ . දන්ධන සම්බන්ධශ න් දීර්ඝ 

කාලීන සැලැසාමක් අශේ රටට අව යයි. අපට ඒ ගැනත් සිතන්නට 

සුු සු කාල  පැමිේ තිපශබනවා කි ා මා වි ාවාස කරනවා.  

ඒ වාශ ම විු ලිබල  සම්බන්ධශ න් ද අපට දීර්ඝ කාලීන 

සැලසුමක් අව යයි. විශ ේෂශ න්ම වර්ෂ ක් පාසා වර්ධන  වන 

විු ලි  දල්ලුමට නිවැරැදි ආකාර ට අනාගතශතදී මුහුේ දීම සඳහා 

පුනර්ජනීම  බල ක්තිපශ න් -සූර්  බලශ න්  සුළං බලශ න්- 

ශකොයි තරම් ශමගාශවොේ ්රමාේ ක් විු ලිබල ප්ධධතිප ට එකතු 

කරන්නට අපට හැකි ාව තිපශබනවාද  වි දම් අධික ්රභව න්ශගන් 

වාශ ම ශලෝකශත ක්ෂ  ශවමින්  න ්රභව න්ශගන් ශකොයි තරම් 

ධාරිතාවක් අශේ විු ලිබල ප්ධධතිප ට ලබා ගන්නවාද  අප දදිරි 

කාල සීමාශේදී ජල විු ලි  කළමනාකරේ  කරන්ශන් ශකොයි 

ආකාරශ න්ද කි න ශ්ධවල් ගැනත් දීර්ඝ කාලීනව සිතන්නට 

අව යයි කි ා මම වි ාවාස කරනවා.  

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට මිනිත්තු ශදකක කාල ක් දතිපරිව 

තිපශබනවා. 

 

ගුණ දුමුණ වදොඩන්වගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

ශහොඳයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි.  

ගෑසා  කිරි පිටි ඇතුළු අශේ විශ්ධ  විනිම  වැ  වන අශනකුත් 

අං  සම්බන්ධවත්  ජනතාවශ  මූලිකම අව යතා සපුරාලීම 

සඳහාත් දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිශවළක් පිළිබඳ සිරණමටත් අපි ශම  

අවසාථාවක් කරගත යුතුයි. ඒ නිසා මා වි ාවාස කරන හැටි ට අප 

ශම් අර්ුදදශත  ථාර්ථ  ශත්රුම් අරශගන ශමවැනි තත්ත්ව ක් 

ඇතිප ශනොවන්නට සහ විශ ේෂශ න්ම අප අරණතශත  ම් වැරැදි 

රණන්ු  රණරේ අරශගන තිපශබනවා නම්  අප ඒවාශත අඩු පාඩු 

දකිනවා නම්  ඒවාත් නිවැරැදි කරශගන අනාගතශතදී ඒ වැරැදි සිු  

ශනොවන ආකාර ට කටයුතු කිරීම පිණිස අද ඇතිප ශවලා තිපශබන 

ආර්ිකක අර්ුදද  පාඩමක් කරශගන ශපරට  ෑම තමයි අප සිු  කළ 

යුතු කාර්  . ශම් අවසාථාශේදී මා ඒ කාරේ  විශ ේෂශ න් 

අවධාරේ  කරනවා. වර්තමානශත තිපශබන ශම් ආර්ිකක 

අර්ුදදශ න් ශගොඩ ඒම සඳහා ්රථමශ න්ම කටයුතු  කර  දන් 

අනතුරුව අප දීර්ඝ කාලීනව ආර්ිකක  කළමනාකරේ  කරන 

ක්රම  පිළිබඳව පුළුල් දැක්මක් ඇතිපව කටයුතු කිරීම වැදගත් කි න 

පණිවුඩ ත් විශ ේෂශ න්ම සඳහන් කරමින්  අද මුදල් අමාතයතුමා 

ඇතුළු පිරිස ශම් අර්ුදදශ න් ශගොඩ ඒම සඳහා ගන්නා ූ 

ක්රි ාමාර්ග ශවනුශවන් අප සි ලුශදනාශ  සහා  එතුමා ඇතුළු ඒ 

සි ලුශදනාට ලබා ශදමු කි න කාරේ ත් ශම් අවසාථාශේ සඳහන් 

කරනවා. ශම්  අවසාථාව ලබා දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමි ට සාතුතිප  පළ කරමින්  මශ  වචන කිහිප  අවසන් 

කරනවා. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කිංසා ශනල්සන් මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

මිනිත්තු දහ ක කාල ක් තිපශබනවා. 
 

 
[අ.භා.4.31  

 

ගුණ කිාංස් වන් සන් මහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  පාර්ලිශම්න්තුශේ අදට දින 

නව ක් තිපසාශසේ අපි ශම් ්ර ානවලට විසඳුම් ශහේවා. දින නව ක්  

කි න්න ශහේතුව ශම්කයි ; අපි පාර්ලිශම්න්තු රැසාවීම් දින අටක් 

තිපසාශසේ ශම් ්ර ානවලට විසඳුම් ශහේවා  නවවැනි දින ත් දැන් 

අවසන් වී ශගනයි  න්ශන්. නමුත්  එළිශත දන්ධන ශපෝලිශම් 

සිටින මනුසාස ාට විසඳුමක් ශදන්න අපට තවම බැරි වුේා. ඒ 

වාශ ම එළිශත ගෑසා ශපෝලිශම් සිටින මනුසාස ා  කිරි පිටි 

ශපෝලිශම් සිටින මනුසාස ා ඇතුළු කිසිු  ශකශනකුට අද දවශසේ 

විසඳුමක් ශදන්න අපට බැරි වුේා.  

වර්තමාන මුදල් ඇමතිපතුමා ජාතයන්තර මූලය අරමුදලට - 

IMF- ගි  එක සම්බන්ධව අද අදහසා දදිරිපත් කරනවා මම 

දැක්කා. මට ශපර කථා කළ මැතිප ඇමතිපවරු මුදල් ඇමතිපතුමාට 

සාතුතිප කළා. මුදල් ඇමතිපතුමාට සාතුතිප කශළේ ඇයි කි ලා අපි 

කල්පනා කර බලමු. මා දසාශසල්ලා කිේවා වාශ  ශම් රශේ ්ර ාන 

ඇතිප ශව්ධදී මීට වසරකට කලින් අපි ඒවා ගැන ශම් ේත්තරීතර 

සභාවට පැහැදිලි කර ු න්නා. විශ ේෂශ න්ම ශපොශහොර කේපාු ව 

කර්ධදී අපි කිේවා  ඒක කරන්න එපා කි ලා. ඒ වාශ ම  IMF 

එකට  න්න කි ලා අශේ විපක්ෂ නා ක ගරු සජිත් ශ්රේමදාස 

මැතිපතුමා දිගින් දිගටම කිේවා. හැබැයි  එශහම කි න ශකොට  

ආණ්ඩුව පැත්ශත් හිටපු අ  අප හෑල්ලුවට ලක් කළා. අදත් අපි 

අශේ අදහසා දදිරිපත් කරන ශකොට  ආණ්ඩුශේ ගරු මන්ත්රීවරුන්ට 

තවම ශපශනන්ශන් අපි ශබොර දිශත මාළු අල්ලන්න හදනවා 

කි ලායි. ශබොර දිශත මාළු අල්ලන්න අපට කිසිම අව යතාවක් 

නැහැ.  

699 700 



පාර්ලිශම්න්තුව 

විශ ේෂශ න්ම කි න්න ඕනෑ  අද රශේ ශඩොලර් නැතිප අර්ුදද  

ගැන. ශඩොලර් නැවත අශේ රටට ශගශනන්න රජ  සතු වැඩ 

පිළිශවළ ශමොකක්ද? ඒකට තවම කිසිම වැඩ පිළිශවළක් නැහැ.  ඒ 

සඳහා වැඩ පිළිශවළක් නැතිපව ශම් ්ර ානවලට විසඳුම් ශදන්න 

විධි ක් අපට නැහැ. අද අපි බලන්න ඕනෑ ඒ ගැනයි. අද දන්ධන 

ශපෝලිශම් සිටින මනුසාස ාශ  කාල  ශමොන තරම් නාසාතිප 

ශවනවාද? සිංහල-දමිළ අවුරු්ධද දවශසේත් මිනිසාසු ශපෝලිශම් 

සිටිශත. ඊශත මුසාලිම් ජාතිපක න්ශ  අවුරු්ධද තිපුදේා. මම දැක්කා  

ඒ අ ත් ශපෝලිම්වල හිටි ා. ඒ අ  ගෑසා ශපෝලිශම් දන්නවා මම 

දැක්කා. හැබැයි  තවම ඒ ්ර ානවලට විසඳුම් ශදන්න බැරි ශවලා 

තිපශබනවා. 

එශහම නම් ශමොනවාද ශම් ්ර ානවලට ශදන්න පුළුවන් විසඳුම්? 

ශම්වාට ශදන්න පුළුවන් විසඳුම් තිපශබනවා.  ශම්වාට විසඳුම් 

ශදන්න ශම්වා ගැන සාකච්ඡා කරන්න එන්න කි ලා කථා කළාම 

එන්ශන්ත් නැත්නම්  අප කි න ශ්ධවල් අහන්ශන්ත් නැත්නම් 

විපක්ෂ ක් විධි ට අපට ශමොකක්ද කරන්න කි න්ශන්? අපි ඊශත 

වි ාවාස භංග ශ ෝජනා ශදකක් භාර ු න්නා. මීට ශපර කථා කරපු 

අසංක නවරත්න මන්ත්රීතුමා කිේවා  "අපි වි ාවාස භංග 

ශ ෝජනාවලට සහශ ෝග  ශදන්ශන් නැහැ. අපට මැතිපවරේ කට 

 න්න ඕනෑ නැහැ" කි ලා. අපටත් මැතිපවරේ කට  න්න ඕනෑ 

නැහැ. අපට ඕනෑ ශම් රශේ තිපශබන ්ර ාන විසඳන්නයි. ආණ්ඩුශේ 

වි ාවාස  නැතිප නිසා තමයි ඔබතුමන්ලා අද විපක්ෂ ට ඇවිල්ලා 

දඳශගන දන්ශන්. එශහම නම් ශමොකක්ද ඔබතුමන්ලා ශම් 

්ර ාන ට ශදන විකල්ප විසඳුම? ඔබතුමන්ලා අපට ඇන්ල්ල දිගු 

කරලා වැඩක් නැහැ. එදා අපි දිගින් දිගටම ශම් සිු  ශවන ශ්ධවල් 

ගැන කිේවා; ශම් ්ර ාන ගැන කථා කළා. අපි අවුරු්ධදකට කලින් 

ශම් ්ර ාන කිේවා. 

අද ශම් රශේ සමසාත ශගොවි ා අන්ත අසරේභාව ට පත් 
ශවලා සිටිනවා. මට මතකයි  පාර්ලිශම්න්තුශේ අ  වැ  විවාදශතදී 
කෘෂිකර්ම විෂ  සම්බන්ධව කථා කරන ශකොට ශම් ශපොශහොර 
කේපාු ව කරන්න එපා කි ලා මා දිගින් දිගටම කෘෂිකර්ම 
ඇමතිපතුමාට කි පු බව. හැබැයි එතුමා ඒක ඇහුශේ නැහැ. ඒ නිසා 
ශපොශළොන්නරුශේ විතරක් ශනොශවයි  ශම් රටට බත සප න 
සමසාත ශගොවි ජනතාවශ  මහ කන්නශත අසාවැන්න සි  ට 
40කින් අඩු වුේා. දැන්  ල කන්නශත වැඩ පටන් අරශගන 
තිපශබනවා. තවමත් ශගොවිශ ෝ ශපොශහොර ශසො නවා. නමුත්  
ශදන්න ශපොශහොර නැහැ. එශහම නම් ශම්  ල කන්නශත අපට නිසි 
අසාවැන්නක් ශනොලැුදශේොත්  තව මාස තුනහතරක්  නශකොට 
ශම් රට වි ාල ආහාර හිඟ කට  නවා. එශහම නම් ශමොනවාද 
ශම්වාට ශදන්න පුළුවන් විසඳුම්? මට මතකයි  මම කි වපු 
සඟරාවක ශමවැනි තත්ත්ව ක් ගැන සඳහන්ව තිපුදු  බව. 
මැශල්සි ාශේ ශම් වාශ  තත්ත්ව ක් ඇතිප වී තිපශබනවා. ඒ රට 
ගත්ත රණන්ු ව ශමොකක්ද? ඒ රශේ  "Malaysia My Second 
Home" කි ලා වැඩසටහනක් ශගනාවා. ඒ රශේ අවුරුු  ගේනකට 
ශඩොලර් ්රමාේ ක් තැන්පත් කළ අ ට ු න්නා වීසා එකක්. ඒ 
මුදල් ටික ඒ රශේ තිපශබනතාක් ඒ මුදල් තැන්පත් කරපු පු්ධගල ාට 
ඕනෑ ශවලාවක ඒ රටට  න්න - එන්න පුළුවන්  ඒ රශේ ජීවත් 
ශවන්න පුළුවන්. ඒ මුදල් ටික ගත්තාට පසාශසේ ඒ පහසුකම නැතිප 
ශවලා  නවා. එශහම නම් අපිත් ඒ වාශ  කටයුතු ආරම්භ කරන්න 
ඕනෑ.  

අශනක් කාරේ  ශම්කයි. අශේ රශේ අ  ශම් වනශකොට 
විශ්ධ ගත ශවලා දන්නවා. ඒ ශගොල්ලන්ට ලංකාශේ කිසිම 
වයාපාර ක් නැතිප ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ශගොල්ලන් 
කැමැතිපයි  ශම් රටට ඇවිල්ලා නිවාඩුව ගත කරන්න ඒ 
ශගොල්ලන්ශ ම කි ලා ශග ක් ගන්න. එශහම ශග ක් ගන්න 
බැංකුවකට ගි ාම ඒ පහසුකම ඒ ශගොල්ලන්ට ලබා ශදනවාද? 
එශහම ලබා ශදන්ශන් නැහැ. ඒ ශගොල්ලන් කැමැතිපයි  ඒ දඩශම් 

වටිනාකමින් භාග ක් ශඩොලර්වලින් ශගවලා දතිපරි භාග  සඳහා 
බැංකුශවන් පහසුකමක් ලබා ගන්න. හැබැයි ඒ ශගොල්ලන් 
බැංකුවට ගි ාම කි නවා  "ඔබට ලංකාශේ කිසිම වයාපාර ක් 
නැතිප නිසා අශේ ඒ පහසුකම ඔබට ශදන්න බැහැ" කි ලා. ඒ 
පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ ශගොල්ලන් 
කැමැතිපයි  ඒ වාරික  ශඩොලර්වලින් ශගවන්න. ඒ ශගොල්ලන් 
ගන්න ශගදර ශහෝ දඩම plane එශක් දාශගන ශවන රටකට ශගන 
 නවාද? නැහැ. ඒ අදාළ පහසුකම  ශදන්න එම නිවශසේ ශහෝ 
දඩශම් ඔේපුව බැංකුශේ  තිප ා ගන්නවා. එශහම නම්  අපිත් ඒ 
පහසුකම් ක්රි ාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

හිටපු මුදල් ඇමතිප බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිපතුමා පසුගි  අ  වැ  
කථාශේදී කිේවා  "වරාශත  තිපශබනවා වාහන 700ක්. ඒ වාහන 
700ම ශගනාපු ලංකාශේ ඒ වාහන හිමිකරුවන්ට ඒවා ලබා 
ශදනවා" කි ලා. හැබැයි තවමත් ඒක ක්රි ාත්මක ශවලා නැහැ. ඒ 
ශ ෝජනා තමයි ක්රි ාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ වාහන 700ක 
අයිතිපකාරශ ෝ ශම් වනශකොට LCs විවෘත කරපු ඒ අදාළ රටවල් 
එක්ක කථා කරලා දල්ලා තිපශබනවා  ශම් සල්ලි ශගවන්න වසර 
ශදකක කාල ක් ශදන්න කි ලා. ඒ රටවල් ඒ ශගොල්ලන් එක්ක 
ඒකට එකඟ ශවලා තිපශබනවා. එශහම නම් ඒ අවසාථාව ඒ 
ශගොල්ලන්ට ේදා කර ශදන්න. දැන් ශබොශහොම ලසාසනට 
ේජාරුවට වචන කිේවාට ශම්වා ක්රි ාත්මක ශවලා නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි අද ශම් රටට ශම් තත්ත්ව  ඇතිප ශවලා තිපශබන්ශන්.  

අශේ රට තුළ අද ශඩොලර් තිපශබනවා. හැබැයි ඒවා එළි ට 
ගන්න ශම් රජ ට කිසිම වැඩ පිළිශවළක් නැහැ. දැන් වාහන 
ශගන්වන එක සම්පූර්ේශ න් නවත්වලා තිපශබනවා. එශහම නම් 
ඒ ශඩොලර් ටික එළි ට ගන්න ශමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? 
රුපි ල්වලින් නැතුව ශඩොලර් තිපශ න අ ශ  ශඩොලර්වලින් 
ශගවලා වාහන ශගන්වන්න පුළුවන්. වාහන  ලංකාවට ආවාට 
පසාශසේ අශේ වරා  රණරුබු  අ  කරනවා නම්  ශඩොලර්වලින් අ  
කරගන්න. එශහම නැතිපව වාහන ශගන්වන එක නවත්වලා හරි 
 නවාද? එශහම නම් ශම් හැංගිලා තිපශබන ශඩොලර් ටික එළි ට 
ගන්ශන් ශකොශහොමද? ඒ සඳහා ශමන්න ශම් වාශ  ශ්ධවල් 
ක්රි ාත්මක කරන්න ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  
ශම් ශ ෝජනා ක්රි ාත්මක කරන්න ඕනෑ. අප ශම් ශගශනන 
ශ ෝජනා හැම ශවලාශේම හෑල්ලුවට ලක් කරන්න එපා. ශම්වා 
ශචෝදනා ශනොශවයි. අපටත් ශම් රට ඕනෑ. දැන් ඇතැම් අ  
කි නවා "දැන් නැව ගිශලනවා" කි ලා. හැබැයි අමතක කරන්න 
එපා  "ලංකාව" නමැතිප නැව තමයි ශම් ගිශලන්ශන් කි න එක. 
ශම් නැව ගිශලන ශකොට අපිත් ගිශලනවා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුවත් 
ගිශලනවා.  

අද තරුේ තරුණි න් එළිශත ේ්ධශඝෝෂේ කරවා. ඇයි 
ේ්ධශඝෝෂේ කරන්ශන්? ඒ අ  ේ්ධශඝෝෂේ කරන්ශන් ශම් රට අද 
වැටිලා තිපශබන තත්ත්වශ න් ශේරා ගන්නයි. ඒ ශගොල්ලන් 
දවසුවා  දවසුවා  දවසුවා! තව දවසන්න හැකි ාවක් නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි ඒ ශගොල්ලන් ශම් මන්ත්රීවරුන් 225ටම ශහේ 
දල්ලන්ශන්.  

මන්ත්රීවරුන් 225ශදනාටම ශහේ දල්ලුවත් අපි ස්ධභාවශ න් 
 ම් ශද ක් කි නවා නම්  අපට ශහේ දල්ලලා හරි  නවාද? 
නැහැ. ඒක නිසා මම විශ ේෂශ න් ශම් සභාවට කි න්ශන්  
කරුේාකරලා ශපෝලිම්වල සිටින මිනිසාසු ගැන හිතන්න කි න 
එකයි. සමහර ශවලාවට පාලක පක්ෂශත සිටින අ ට ශම්වා 
ශත්ශරන්ශන් නැතිප ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි  ශම් ්ර ාන ගැන 
ඔබතුමන්ලාට හිතන්න ශවනවා. ඒ සම්බන්ධශ න් විශ ේෂ 
අවධාන ක් ශ ොමු කරන්න  කි ලා මම දල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  ශගෝල්ශෆේසා පිේටනිශත දින 
27ක් ේ්ධශඝෝෂේ  කරන අ ශගන් පිරිසක් ඊශත  මල්වතු 
පාර් ාවශත නා ක සාවාමීන් වහන්ශසේලා බැහැ දකින්න ගි ා. එම 
කණ්ඩා ශම් පිරිසක් තමයි ගරු කථානා කතුමාට ලිපි ක් භාර 
ශදන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තු සංීමර්ේ  ළඟට ඇවිල්ලා තිපශබන්ශන්.  
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එම ලිපිශත පිටපතක් මශ  ළඟ තිපශබනවා. ඒ ලිපි  භාර ශදන්න 
ආපු තරුේ න් අත්අඩංගුවට අරශගන තිපශබනවා. ඒ ශගොල්ලන් 
ශමතැනට ආශේ කෑ ශකෝ ගහලා ශම්වා විනා  කරන්න ශනොශවයි. 
අශේ ේත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ කථානා කතුමාට ලිපි ක් භාර 
ශදන්නයි ඒ ශගොල්ලන් ආශේ. ඇයි? දින 27ක්  ඒ ශගොල්ලන් 
එළිශත අරගළ කරනවා. ඒකට විසඳුමක් ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමි නි  ඔවුන් දින 27ක් එතැන හිටි ත්  අපි කිසි 
ශකශනකුට විසඳුමක් ශදන්න බැරි වුු  නිසා ඒ ශගොල්ලන් අශේ 
ේත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ කථානා කතුමාට ලිපි ක් භාර 
ශදන්නයි ඇවිල්ලා තිපශබන්ශන්. ඒ ලිපි  භාර ශදන්න තමයි 
ඇවිල්ලා තිපුදශණ්. හැබැයි  අද ශමොකක්ද සිු  ශවලා තිපශබන්ශන්? 
ඒ ශගොල්ලන් අල්ලලා හිශර් දාලා තිපශබනවා. ඒ සම්බන්ධව විශ ේෂ 
අවධාන ක් ශ ොමු කරන්න.  

පසුගි  මහ කන්නශත  වගා හානි වුු  ඒ අහිංසක ශගොවීන්ට 
වන්දි ලබා ශදනවා කිේවා. නමුත් තවම තඹ ශදොයිතුවක් ඒ කිසි 
ශකශනකුට ලබා දීලා නැහැ. එශහම නම් ශම් රශේ බත සප න 
ශගොවි ා  ශම් රශේ ජාතිපක ආර්ිකක ට සම්බන්ධ ශවලා ආර්ිකක  
 ක්තිපමත් කරන ශගොවි ා නඟාසිටුවන්ශන් ශකොශහොමද? ඒ 
ශගොල්ලන්ට වුු  ශපොශරොන්ු  ශම් ශවන ශකොට දෂාට කරලා නැහැ. 
ඒ වාශ ම දැන්  ල කන්න  ආරම්භ ශවලා තිපශබනවා. ශගොවි ා 
කවදාද කිේශේ   ජල  එපා කි ලා. ශගොවි ා වැඩ කරන්ශන් 
ජල ත් එක්ක. හැබැයි  ශගොවි ා කි නවා  ජල  ඕනෑ නැහැ 
කි ලා. ඇයි  ජල  එපා කි න්ශන්? කුඹුශර් වැඩ පටන් ගන්න 
වල්නා ක අව ය ශවනවා. අද කිසිම තැනක ශපොශහොර ගන්න 
නැහැ. යූරි ා ශපොශහොර මිටි ක් දැන් රුපි ල් 45 000යි. ශගොවි ා 
රුපි ල් 45 000ට යූරි ා ශපොශහොර මිටි ක් අරශගන  ශගොවිතැන් 
කරන්ශන් ශකොශහොමද? ශම් රශේ වීවලට ශමොන තරම් මිලක් 
ලැුදේත් ශගොවි ා ජීවත් ශවන්ශන් ශකොශහොමද? ශපොශහොර 
ශනොමැතිපකම නිසා ශම් රශේ සමසාත ශගොවි ාශ  අසාවැන්න 
සි  ට 40කින් අඩු වුේා. ශගොවි ා තවමත් බලාශගන දන්නවා ඒ 
පාඩුවට වන්දි ලබා ශදන කල්. තඹ ශදොයිතුවක වන්දි ක් ශම් ශවන 
කල් ලබා දීලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  ශගොවි 
ජනපද ක් නිශ ෝජන  කරන මන්ත්රී ශකශනකු විධි ට මම දතාම 
ඕනෑකමින් කි නවා  ඒ අසරේ ශගොවි ාට ශදනවා  කි පු වන්දි 
ටික ලබා ශදන්න කටයුතු කරන්න කි ලා. සමෘ්ධධිලාභින්ට ලබා 
ශදන දීමනා වැඩි කරලා තිපශබනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි  
ශගොවි ා කි න්ශන් කිසිම ශකශනකුට කරදර ක් නැතිප ශබොශහොම 
සාවාවරනව ජීවත් ශවන පිරිසක්. ශගොවි ාශ  වගා හානි වුශණ්  
අසාවැන්න අඩු වුශණ් ඒ අ ශ  ඕනෑකමකට ශනොශවයි. රජ  
ගත්තු වැරැදි රණන්ු  රණරේ නිසා තමයි ශගොවි ාශ  අසාවැන්න අඩු 
වුශණ්. ඒක නිසා ශගොවි ාට ශදනවා  කි පු වන්දි ටික වහාම ලබා 
ශදන්න කටයුතු කරන්න  කි න ශගෞරවීම  දල්ලීම කරමින්  
මට ශම් අවසාථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමි ට සාතුතිපවන්ත ශවමින් 
මශ  කථාව අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර් ) තිපසාස විතාරේ මැතිපතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

නව ක කාල ක් තිපශබනවා. 
 
 
 

[අ.භා.4.42  

 

ගුණ (මහාචාර්ය) තිස්ස ිසතා ේ මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

සාතුතිපයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි.   

ශම් ගරු සභාශේ කථා කරපු මන්ත්රීවරුන් ශඩොලර් හිඟ ක් 
ගැන කිේවා. අශේ විශ්ධ  ේ  ශඩොලර් ලිලි න 51ක් ශවනවා. 
අවුරුු  පතා ඒ ශවනුශවන් අපට ලිලි න හ ක් ශගවන්න සිු ශවලා 
තිපශබනවා.  ශඩොලර් හිඟ ක් තිපශබන ශකොට, තිපශබන ශඩොලර් 
්රමාේ  රඳවා ගැීමමට නම් අප ේ  ශේරා ගැීමශම් ක්රම කට  ා 

යුතුයි. ඒකට දංග්රීසිශ න් කි නවා "moratorium" එකක් කි ලා.  
ඒ කි න්ශන්  ේ  ු න්නු අ  එක්ක කථා කරලා  ඒ ේ  
ශගවන්න අමතර අවුරුු  පහක විතර කාල ක් ලබා ගන්න එක. ඒ 
ක්රම  විවිධ රටවල් ක්රි ාත්මක කරලා තිපශබනවා.  

මම දන්නවා  ේරුගුවායි කි න රශේත් ඒක ක්රි ාත්මක කර 

තිපශබන බව. අපිත් ඒ ආකාර ට කටයුතු කශළොත්   අපටත් 

පුළුවන් ශවයි ශම් ්ර ාන ට විසඳුමක් ලබා ගන්න. ඒ වාශ ම අශේ 

විශ්ධ  විනිම  සංචිත දතා දරුු  විධි ට බැහැලා තිපශබනවා. ඒ 

නිසා  ශම් රශටන් ශඩොලර් පිටතට  ෑම වැළැක්වීමට අපි තදින් 

ක්රි ා කළ යුතුයි.  ශඩොලර් අව ය වන අතයව ය ශ්ධවල්වලට 

පමේක් දඩ දීලා කටයුතු කළ යුතුයි.  

ඒත් එක්කම ශම් කාරේ ත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  අප රශේ සි  ට 60ක පමේ 

ජන ශකොටසක් දරිද්රතා ශර්ාාවට  ටත් ආදා ම්ලාභීන් කි ලා 

සමීක්ෂේවලින් ශපන්වා දීලා තිපශබනවා.  ඒ අ ට ආහාර හිඟ ක් 

තිපශබනවා. මම දන්නවා  සමහර පවුල්වල ළමයින්ට විතරක්  

කන්න දීලා වැඩිහිටි අ  සුළු ශද කින් ආහාර ශේලා පිරිමසා 

ගන්නා බව.  ඒ වාශ  තත්ත්ව කදී ආණ්ඩුශේ ශලොකුම වගීමම 

තමයි බඩ ගින්න නැතිප කිරීම. ඒ නිසා අශනක් ශ්ධවල්වලට වි දම් 

කරන මුදල් අඩු කරශගන  highways වැනි  ටිතල පහසුකම් 

දියුු  කිරීම්වලට  න මුදල් අඩු කරශගන  ශම් ්ර ාන ට මුහුේ 

ශදන ු ේපත් පවුල්වලට ආණ්ඩුව ගේශන් සතිපපතා වි ළි ආහාර 

මල්ලක් ලබා ශදන වැඩ පිළිශවළක් දි ත් කළ යුතුයි. ඒක 

අතයව යයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  අපි දැන් ගෑසා ්ර ාන කටත් 

මුහුේ ශදනවා. මම විදයා හා තාක්ෂේ ඇමතිප ශවලා සිටි කාලශත  

ජීව වායුව නිෂාපාදන  කිරීම සඳහා නර්ඩ් ආ තන ත් එක්ක 

සම්බන්ධ ශවලා වයාපෘතිප ක් ආරම්භ කළා. අප රට තුළම තිපශබන 

අපද්රවය පාවිච්චි කරමින් ජීව වායුව නිෂාපාදන  කරශගන ඒ තුළින් 

බල ක්තිප ්ර ාන  තරමක් ු රට අඩු කරගන්න අපට පුළුවන්කම 

තිපශබනවා.  නමුත්  කි න්න කනගාටුයි   ඒක දිගටම පවත්වා 

ශගන  න්න දන්පසුව කිසිම ේනන්ු වක් දක්වා නැහැ. මම  තදින් 

දල්ලීමක් කරනවා  ඒ වැඩ පිළිශවළ නැවත ආරම්භ කරලා 

ක්රි ාත්මක කරශගන  න්න කි ලා. ඒ තුළින් ජීව වායුව 

නිෂාපාදන  කරශගන රට පුරාම ශගවල්වල ආහාර පිසීමට අව ය  

බල ක්තිප  සප ා ගන්න අපට  පුළුවන්කම තිපශබනවා. ශම් අමාරු 

කාලශත ඒ වාශ  ක්රම අපි භාවිත කළ යුතුයි.  

ඊළඟට  රශේ පවතිපන ශසෞාය තත්ත්ව  ගැනත් 

වවදයවර කු හැටි ට මා කනගාටු ශවනවා.  එක පැත්තකින් 

ඖෂධ හිඟ ක්  තිපශබනවා. ඒක පදනම් කරශගන දැන්  ලයකර්ම 

කිරීමත් සීමා කරන්න  සි්ධධ ශවලා තිපශබනවා. ශමොන මුදල් 

අපහසුතා තිපුදේත් ජීවිත ශේරා ගැීමශම් අව යතාවට  මුල් තැන 

ශදන්න කි ලා මා දල්ලා සිටිනවා. 

 
ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ශදකක කාල ක් 

තිපශබනවා. 

 
ගුණ (මහාචාර්ය) තිස්ස ිසතා ේ මහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ශබොශහොම සාතුතිපයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අවසන් ව ශ න් මම ශපොශහොර ්ර ාන  ගැනත්  මක් 

කි න්න ඕනෑ. පිට රටින් ශ න රසා නික ශපොශහොර භාවිත 

කිරීමට අශේ ශගොවිශ ෝ පුරුු  ශවලා තිපශබනවා. අශේ රශේ 

තිපශබන පැළෑටිත් ඒවාට හැඩ ගැසී තිපශබනවා. නමුත් ශලෝක  

වශේම කාබනික ශපොශහොරවලට වැශඩන ශවනත් බීජ වර්ග 

තිපශබනවා. ශපොශහොර ්ර ාන  දිගටම තිපශබනවා නම්, අපි කාබනික 

ශපොශහොරවලට වැශවන බීජ වර්ග ශගනැවිත් අශේ රශේ වවන්න 

ඕනෑ. කාබනික ශපොශහොරවලට වැශඩන අශේ පාරම්පරික බීජ 

වර්ගත් තිපශබනවා. ඒවා වගා කිරීශමන් අපට පුළුවන් ශවයි, 

ශපොශහොර ්ර ාන ටත් විසඳුමක් ලබා ගන්න.  

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වීරසුමන වීරසිංහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු  ක 

කාල ක් තිපශබනවා. 
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ගුණ වී ුමමන වී ිනාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ශබොශහොම සාතුතිපයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි.  

අපි  මෑත කාලශත  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශම් අර්ුදද ගැන 

කථා සාේපුව විවෘත කරලා දැන් ශදශවනි මාස ටත් පි  නඟා 

තිපශබනවා. අශ්රේල් මාසශත පාර්ලිශම්න්තු සතිප ශදකත්  අද දින 

ඇතුළුව මැයි මාසශත මුල් සතිප ත් පාවිච්චි කරන්ශන් ශම් අර්ුදද  

ගැන කථා කරන්නයි. හැබැයි  ශම් අර්ුදද  ගැන අපි ශකොශතක් 

කථා කළා වුේත්  ්රාශ ෝගිකව ඒකට ලබා ශදන්නා ූ විසඳුම් 

හරි ට දේබාශගයි හාවාශගයි ශර්සා එක වාශ  වැඩක්. ඒක නිසා 

අද එළිශත තිපශබන අර්ුදද ට විසඳුම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් 

ලබා ගන්න පුළුවන් කි න වි ාවාසශත දන්න මිනිසුන්ශ   එශහම 

නැත්නම් ශම් ්ර ාන ට  ශම් අර්ුදද ට ශම් 225 තුළින් විසඳුම් 

ශහො ා ගන්න ඕනෑ  කි ා හිතන මිනිසුන්ශ  වි ාවාස  දවසින් 

දවස කැඩී  න ශවලාවක තමයි නැවතත් ශම් ආර්ිකක අර්ුදද  

ගැන  IMF එක සමඟ ූ එකඟතා ගිවිසුම් ගැන විවාද  

පවත්වන්ශන්.  

හැබැයි  මම මුදල් ඇමතිපතුමාට සාතුතිපවන්ත වනවා. ශමොකද  

1974න් පසාශසේ පළමුශවනි වතාවට මුදල් ඇමතිපවර කු 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ඇත්ත කිේශේ අද. 1974දී අවසාන අ  වැ  

්රකා   දදිරිපත් කරමින් ආචාර්  ඇන්. ඇම්. ශපශර්රා මැතිපතුමාට 

එදා පැවැතිප ආර්ිකක තත්ත්ව  ගැන කි න්න සි්ධධ වුේා. හැබැයි 

1975දී එතුමාට සි්ධධ වුේා  ආණ්ඩුශවන් එළි ට  න්න. ආණ්ඩු 

පාර් ාවශත ්රධාන සංවිධා ක ්රසන්න රේතුංග මැතිපතුමනි  ඒ 

කාරේාව ඔබතුමාත් දන්නවා. 1975න් පසාශසේ ෆීලික්සා ඩ සා 

බණ්ඩාරනා ක මැතිපතුමාශ  දඳලා හැම මුදල් ඇමතිපවර කුම 

කටයුතු කශළේ පාර්ලිශම්න්තුවටත්  රටටත් අසතය ්රකා  කරමින්. 

මුදල් ඇමතිපවර ාශ  කාර් භාර  බවට පත් වුශණ් ආණ්ඩුව 

රැීමමයි. රාජය  රකින්න  එශහම නැත්නම් ශ්රී ලංකාව රකින්න 

මුදල් ඇමතිපවරු කටයුතු කරපු ්රමාේ  ශබොශහොම අඩුයි. එම නිසා 

1974න් පසාශසේ පාර්ලිශම්න්තුවට ඇත්ත කි පු අලි සේරි 

ඇමතිපතුමාට මශ  ශගෞරව  හා සාතුතිප  පුද කරනවා. අද අලි සේරි 

ඇමතිපතුමා කශළේ අපි කරන්න හිටපු කථාව. ශම් අර්ුදදශත දිග 

පළල  ශම් අර්ුදද ට විසඳුම්  එතුමා අවසානශත දදිරිපත් කරපු 

ශ්ධ පාලන සාථාවරත්ව  සඳහා වන ශ ෝජනාවලි  අශේ 

පැත්ශතන් දදිරිපත් කරන්න ඕනෑ ශ්ධවල්. ඒ අනුව  හරි නම් අලි 

සේරි ඇමතිපතුමා හිටගන්න ඕනෑ අශේ සාවාවරන මන්ත්රී 

කණ්ඩා ශම්. ඒ ශකශසේ ශවතත්  එතුමා දදිරිපත් කළ කාරේා 

ගැන මම එකින් එක නැවතත් කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

වන්ශන් නැහැ.  

අපි 1954 වර්ෂශත දඳලා ේ  ගත්තා. අද ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් ලිලි න 51ක් අපි ේ  ශවලා තිපශබනවා. අශනක් 

පැත්ශතන් අශේ රශේ රාජය ආදා ම සි  ට 24-25 දඳලා අද 

වනශකොට සි  ට   දක්වා අඩු ශවලා තිපශබනවා. ශම් තුළ ඇතිප ූ 

ශේදීම  තත්ත්ව   අශේ ඇසා පනාපිට ශේනවා. ඩීසල් ශපෝලිම  

ශතල් ශපෝලිම  ගෑසා ශපෝලිම  විු ලි කේපාු ව වැනි ශම් තිපශබන 

අර්ුදද සි ල්ලක්ම ශම් හැම ශ්ධකින්ම ඇතිපවන ලල යි. ඒවා 

මතුපිට ශපශනන්න තිපශබන ශ්ධවල්. හැබැයි  අපි ශමශතක්  

ශම්වාට සම්බන්ධ ශහේතු  ගැන හරි ට කථා ශනොකිරීශම් ්රතිපලල  

තමයි අද ුදක්තිප විඳින්ශන්. අපි ලල  ගැන කථා කරනවා  ශහේතුව 

ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ.  

ශම් ආර්ිකක අර්ුදද ට ්රධාන ශහේතුව ශමොකක්ද? මශ  

කි ැවීම  අශේ කි ැවීම  අශේ ශ්ධ පාලන ධාරාශේ කි ැවීම 

ශමොකක්ද? ශම් තමයි අපි ක්රි ාත්මක කරන වැරදි ආර්ිකක 

මූශලෝපා  න්. 1977න් පසාශසේ ඇතිප කළ විවෘත ආර්ිකකශත 

්රතිපලල තමයි අද ශම් නව ලිබරල් ආර්ිකකශත ේච්චම අර්ුදද ට 

ශගොනු ශවලා තිපශබන්ශන්. අද ඒ ආර්ිකක අර්ුදද  ශ්ධ පාලන 

අර්ුදද ක් බවට පත් ශවලා.  

ශම් ශවලාශේ  මුදල් අමාතයතුමා ගරු සභාශේ නැහැ. දැන් 

කැලිනේ ඇමතිපවරශ කුට ශම් සභාශේ දන්ශන් ආණ්ඩු පාර් ාවශත 

්රධාන සංවිධා කතුමා විතරයි  අනික් ඇමතිපවරු කවුරුවත් නැහැ. 

එතුමන්ලා අමාතයාං වලට ගිහිල්ලා ්ර ානවලට ේත්තර 

ශහො නවාද දන්ශන් නැහැ. නමුත්  ශම් ්ර ානවලට ේත්තර ශදන්න 

තිපශබන වයවසාථාදා කශත අද තත්ත්ව  ශම්කයි. අද ශ්ධ පාලන 

අර්ුදද  ේච්ච ශවලා. නාමික ඇමතිප මණ්ඩල ක් දන්නවා. ඒ 

ඇමතිපවරු අද හුදකලා ශවලා දන්නවා. ඒ ඇමතිපවරුන්ට සමාජ  

තුළ  මහ ජනතාව තුළ පිළිගැීමමක් තිපශබනවාද? අවාසනාවකට  

ශම් රශේ රාජය ශසේව ත් පිළිගන්ශන් නැතිප තත්ත්ව ට අද රට පත් 

ශවමින් තිපශබනවා. ඒ අනුව ශ්ධ පාලන අර්ුදද  ේච්ච සාථාන ට 

ගිහිල්ලා තිපශබන බව ශපශනනවා. ඒශක් ඊළඟ ්රතිපලල  දැන් ඇසා 

පනාපිට ශපශනන්න තිපශබනවා. ඒ තමයි ඇතිප වී තිපශබන සමාජ 

අර්ුදද . සමාජ අර්ුදද  හරහා ශම් රට තවත් අරාජිකත්ව ට 

ගමන් කරන්න දඩ ශනොදී කටයුතු කිරීම තමයි අශේ කාර් භාර  

වි  යුත්ශත්.  

දැන් අපි ශම් කථා කරන විවෘත ආර්ිකක ට අවුරුු  44ක් 
ශවනවා. හැබැයි තවත් කණ්ඩා මක් කි නවා  නිදහසින් පසු 
අවුරුු  74ක ගමන් මශේ ්රතිපලල  තමයි ශම් ඇතිපවී තිපශබන්ශන් 
කි ලා. එශහම කි න ේන්නැශහේලා පසුගි  හැම ආණ්ඩුවක්ම 
හදන්න කටයුතු කළා. ජනතා විමුක්තිප ශපරමුශණ් කණ්ඩා ම ශම් 
ගැන කි න්ශන් අවුරුු  74ක සාප ක් කි ලා. ඒ මත  එළිශත 
ේසාසාශගන  න ඔවුන්ශ  අනුගාමික න් කි න්ශන්  ශම්ක 
අවුරුු  74ක සාප ක් කි ලා. හැබැයි  ඒ අවුරුු  74න් අවුරුු  
30ක  40ක විනා වලට ඔවුනුත් දා ක වුේා. නිදහසින් පසු ශම් 
අවුරුු  74 සාප ක් නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  194 ට 
දසාශසල්ලා ශම් රට ශහොඳද? ලන්ශ්ධසි  දංග්රීසි  පෘතුගීසි ශම් රට 
" රාශගන කාපු එක ශහොඳද? ශචෝල  පාණ්ඩය න් ශම් රට 
" රාශගන කාපු එක ශහොඳද? ඒ කාලශත රට ශහොඳට තිපලිලා 
194 න් පසුව විනා  වුේාද? නැහැ. ඒ නිසා ශම්ක වැරදි ආර්ිකක 
කි ැවීමක්. 194 න් පසුව ශවච්ච විනා   ශමහි එක් කාරේාවක් 
පමේයි කි න එක අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අද ශම් අර්ුදද  
ශකොච්චර ේච්ච සාථාන ට ගිහිල්ලා තිපශබනවාද කිේශවොත්  
ශමච්චර කාල ක් අපි ආර්ිකක විදයාව තුළ  සමාජ  තුළ කථා 

705 706 

[ගරු (මහාචාර් ) තිපසාස විතාරේ මහතා  
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කශළේ අවිධිමත් ආර්ිකකශත ශ ශදන සි  ට 70ක පමේ මිනිසාසු 
තමයි ශම් ්ර ානවලින් පීඩාවට පත් වුශණ් කි න එකයි. එදිශනදා 
කුලී වැඩ කරන  වදනික ආදා ම් ලබන මිනිසුන් තමයි ශම් 
්ර ානවලින් වැඩිශ න්ම පීඩාවට ලක් ශවන්ශන් කි ලා. හැබැයි  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි ත් මමත් ඇතුළුව අශේ 
රශේ පුරවැසි න්ශගන් සි  ට 95කට වැඩි ශකොටසක් අද ශම් 
ආර්ිකක අර්ුදදශත ශකොටසාකාර න් බවට පත් ශවලා  පීඩාවට පත් 
ශවනවා. අද අවිධිමත් ආර්ිකකශත දන්න අ  වාශ ම ලක්ෂ 16ක් 
ූ රාජය ශසේවක න් පීඩාවට පත් ශවලා සිටිනවා. සි  ට 5ක්  6ක් 
දන්න විධා ක ශරේණිශත දහළම කිහිපශදනා හැශරන්නට  සමසාත 
රාජය ශසේවක ාම දැවැන්ත ශේදීම  තත්ත්ව කට ඇද වැී  
තිපශබනවා. අද එදිශනදා ආර්ිකකශත දන්න මිනිසුන්ටත් වඩා පහළ 
මේටමකින් තමයි ඔවුන්ශ  ආර්ිකක  කළමනාකරේ  කර 
ගන්න සි්ධධ ශවලා තිපශබන්ශන්. ඔවුන්ට මාසිකව ලැශබන වැටුප 
ශම් ආර්ිකක  තුළ ්රමාේවත් ශවන්ශන් නැහැ. ඒ වාශ ම 
ශපෞ්ධගලික අං ශත ශසේවශත ශ දන මිනිසාසු දැවැන්ත පීඩාවකට 
පත් ශවලා සිටිනවා. ශපෞ්ධගලික අං ශත ශසේවක ාට targets 
cover කරන්න - දලක්ක සඳහා  න්න - පුළුවන්කමක් 
ලැශබන්ශන් නැහැ. සීමිත පිරිසකට පමේයි ඒ හැකි ාව 
තිපශබන්ශන්. දතිපන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  සමසාත 
පුරවැසි න්ශගන් සි  ට 95ක් ශම් තත්ත්ව  තුළ පීඩාවට පත් 
ශවලා තිපශබනවා. ඒ නිසා එළිශත තිපශබන විශරෝධ   ේ්ධශඝෝෂේ 
සි  ට 100ක් සාධාරේයි. ඒ ේ්ධශඝෝෂේවල ්රතිපලල  ශම් 
සමාජ  ශේදීම  තත්ත්ව ට තල්ලු කරන එකක් ශනොකරන්න ශම් 
වයවසාථාදා කශත සිටින 225ශදනාටම වගීමමක් තිපශබනවා 
කි න කාරේ  ශම් ශමොශහොශත් සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  ඒ වාශ ම ශම් අර්ුදද  තුළ 
ළඟ ළඟම එන ඊළඟ ශේදීම  තත්ත්ව  කුමක්ද? ඒ තමයි  
විරැකි ාව. අද මුදල් ඇමතිපතුමා කිේවා  අශේ රශේ සංචාරක 
ක්ශෂේත්රශත කඩා වැී ම ගැන. සංචාරක න් එන ්රමාේ  සි  ට 
50කින් දැන් කඩාශගන වැටිලා. අශේ රශේ මිලි න 3ක් ජනතාව 
සංචාරක ක්ශෂේත්රශත ඍජු හා වක්ර රැකි ාවල ශ ශදනවා. ශම් රශේ 
ඇතිප ශවලා තිපශබන ආර්ිකක අර්ුදද  සහ බල ක්තිප අර්ුදද  තුළ 
සංචාරක ක්ශෂේත්ර  කඩා ශගන වැශටනවා. ඒ වාශ ම ශම්ක 
ශලෝකශතම සංචාරක වයාපාර  කඩා වැශටන ශවලාවක්. යුශරෝපා 
රටවල් පවා ශම් ආර්ිකක අර්ුදද ට ශගොු රු ශවලා තිපශබන නිසා අද 
ඔවුන්ශ  සංචාර ගමනාන්ත  ශකටි කරලා තිපශබනවා. ශවනත් 
රටවල සංචාර  කළ යුශරෝපා රටවල මිනිසාසු අද යුශරෝප  තුළ 
සංචාර  කරන්න ශ ොමු ශවලා තිපශබනවා. ඒ අනුව සංචාරක 
වයාපාර  බරපතළ ශලස කඩා වැී මකට ලක් ශවලා තිපශබනවා. 
ශම් ශහේතුශවන් ලංකාශේ මිලි න 3ක් මිනිසුන්ශ  රැකි ා අද 
අනතුශර් වැටිලා තිපශබනවා.  

අනික් පැත්ශතන්  සංචාරක වයාපාර  වාශ ම කර්මාන්ත 

ක්ශෂේත්ර ත් ශම් ආර්ිකක අර්ුදද   අමු ද්රවයවල හිඟ  සහ මිල දහළ 

 ෑම නිසා ශේදීම  තත්ත්ව කට තල්ලු ශවමින් තිපශබනවා.  

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාල ක් 

තිපශබනවා. 
 

ගුණ වී ුමමන වී ිනාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

කිව යුතු කාරේා ගේනාවක් තිපුදේත්  ලැබී ඇතිප කාල  

දතාම සීමිත ශවලා තිපශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  ශම් කාරේා නිසාම 

විරැකි ාව පිළිබඳ වැඩි මැදිහත් වීමක් වි  යුතුයි.  අනික් 

පැත්ශතන්  ආහාර අර්ුදද ක් ඇතිප ශවමින් රට දැවැන්ත 

අර්ුදද කට තල්ලු ශවමින් තිපශබනවා. හැබැයි  අපි දැන් IMF 

ගිහිල්ලා තිපශබනවා; IMF එකට  න්න පාර කැපුවා. ්ර ාන  

ලිත්තිප ට ශහේත්තු ශවනතුරු තිප ාශගන හිටි ා  මුදල් ඇමතිපවර ා  

මුදල් අමාතයාං   සහ මහ බැංකුශේ හිටපු අධිපතිප  න 

සි ලුශදනා. අපි ලිත්තිප ට ශහේත්තු ශවනතුරු තබා ගැීමශම් 

්රතිපලල  ව ශ න් අද IMF ගිහිල්ලා තිපශබනවා. හැබැයි  IMF 

 ෑම විතරක් ශනොශවයි ශම්කට පිළිතුර. මම වර්තමාන මුදල් 

ඇමතිපවර ාශගන් ශගෞරවශ න් දල්ලනවා  IMF එශක් ලු  

එශහමපිටින් ගිලින්න ලැහැසාතිප ශවන්න එපා කි ලා. එශහම 

වුශේොත්  ඊළඟ ද කශත ඊළඟ පරම්පරාවට ශම් අර්ුදද ට 

ශේදීම  තත්ත්ව කින් තමයි ේත්තර ශදන්න ශවන්ශන්.  

එශහම වුශේොත් විරැකි ාව නැතිප කිරීම කි න කාරේාව  

සුබසාධන  කි න කාරේාව  ඒ සි ල්ල කේපාු  ශවන්න දඩ 

තිපශබනවා. ඒ වාශ ම මහ බැංකුව ්රතිපසංවිධාන  කරනශකොට 

IMF එක හැමදාම ශදන ලු වක් වන මූලය පනතට අත තිප න්න 

එපා. IMF එක ඇතුළු ඒ බටහිර කණ්ඩා මට හැම දාම ශලොකු 

ඕනෑකමක් තිපුදේා - බන්ු ල ගුේවර්ධන මැතිපතුමාත් ශම් 

ශවලාශේ සභාශේ දන්නවා. එතුමා සාක්ෂි දරනවා.- ශම් රට 

ඔසවාශගන ආපු ආර්ිකක කුළුු  තුන වන රාජය බැංකු තුන 

්රතිපවයුහගත කරලා  ශපෞ්ධගලික අං  ට දීලා ශකොටසා ශවශළඳ 

ශපොළට දදිරිපත් කරන්න. IMF එශක් ඒ දලක්ක ට අත තිප න්න 

එපා කි න කාරේාව දතාම  ශගෞරවශ න් දල්ලනවා. ඒක නිසා 

ශම් කාරේාවලට සාිකර විසඳුම් කිහිප ක් ඕනෑ. එහි පළමුවැනි ශ්ධ 

තමයි  සාථාවර ආණ්ඩුවක ඇතිප අව යතාව. එම සාථාවර ආණ්ඩුව 

හැශදන්න ඕනෑ. අද මුදල් ඇමතිපතුමා කිේවා වාශ   සජිත් 

ශ්රේමදාස මහත්ම ා සහ අනුර කුමාර දිසානා ක මහත්ම ා හැර 

අශනක් සි ලුශදනාමත් කි න්ශන් ශම් රට තුළ සර්ව පාක්ෂික 

අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හදන්න කි න එකයි. අද ශ්රී ලංකා 

ශපොු ජන ශපරමුේ  ජනාධිපතිපතුමා ඇතුළු සි ලුශදනාත්  ශම් රශේ 

වෘත්රණ  ක්ශෂේත්ර   මහානා ක හාමුු රුවරු  කාදිනල්තුමා වාශ  

හැමශදනාමත් කි නවා  ශම් 225ශදනාම ඒ ශවනුශවන් හිටගන්න 

ඕනෑ කි ලා. ඒක තමයි පළමුවැනි කාරේාව.  

අශනක් පැත්ශතන්  ආර්ිකක ්රතිපසංසාකරේ ක් ශවන්න ඕනෑ  
බු  ්රතිපපත්තිප  ශවනසා කරන්න ඕනෑ. අද මහ බැංකුව අලුත් 
විධි ට හිතන තත්ත්ව ට පත්ශවලා තිපශබනවා. ඒක තවත් 
 ක්තිපමත් ශවන්න ඕනෑ. ශම් රශේ ආර්ිකක ්රතිපපත්තිප සහ සැලසුම් 
ක්රි ාත්මක කිරීශම් අමාතයාං    Ministry of Economic 
Policies and Plan Implementation එක අශහෝසි කරලා 
තිපශබන්ශන්. ආර්ිකක ්රතිපපත්තිප සහ සැලසුම් ක්රි ාත්මක කිරීශම් 
අමාතයාං   මහ බැංකුවත් එක්ක එකට හිටශගන තවත් 
ද ක කට ගැළශපන ආර්ිකක ්රතිපසංසාකරේ  සඳහා මැදිහත් 
ශවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  අපි අශේ විශ්ධ  ්රතිපපත්තිප  

ගැනත් හිතන්න ඕනෑ. බටහිරට ගැතිපශවලා  ඇශමරිකාවට 

ගැතිපශවලා  යුශරෝප ට ගැතිපශවලා - 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගුණ වී ුමමන වී ිනාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මට තව තත්පර 30ක කාල ක් ශදන්න  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමි නි. 

පසුගි  කාලශත යුශරෝප ට ගැතිපශවලා ශගන ගි  විශ්ධ  

්රතිපපත්තිපශත ශේදීම  තත්ත්ව ක් තමයි අද තිපශබන්ශන්. අපට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ේදේ කරපු රටවල් සි ල්ලම අද තරහයි. චීන  අද අපිත් එක්ක 

නැහැ  ජපාන  අද අපිත් එක්ක නැහැ  රුසි ාව අද අපිත් එක්ක 

නැහැ  මැදශපරදිග රටවල් -අරාලි රටවල්- අද අපිත් එක්ක නැහැ. 

ඇශමරිකාව තරහා ශවයි කි ලා  දන්දි ාව තරහා ශවයි කි ලා අපි 

ඔවුන් එක්ක තිපුදු  ගනුශදනු අද ු රසා කරලා. දන්දි ාව තරහා 

ශවයි කි ලා අපි රුසි ාවත් එක්ක ගනුශදනු කරන්ශන් නැහැ. 

නමුත්  දන්දි ාව රුසි ාවත් එක්ක අපූරුවට ගනුශදනු කරනවා. 

ඒක නිසා අශේ විශ්ධ  ්රතිපපත්තිප  ශනොබැඳි ්රතිපපත්තිප ක් තුළ 

අලුත් දි ානතිප කට ගමන් කරවන්න කි ා අපි දල්ලා සිටිනවා. 

අවසාන ව ශ න් මම ශම් කාරේ ත් කි න්න ඕනෑ. මුදල් 

ඇමතිපතුමා අද අධිකරේ ඇමතිපතුමා හැටි ටත් සිටින නිසා මම 

කි නවා  සාපරාවර මූලය අපරාධ ීමතිප ක් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ශගනැල්ලා ශම් ශේදීම  තත්ත්ව ට රට තල්ලු කරපු හිටපු මුදල් 

ඇමතිපවරු  හිටපු මහ බැංකු අධිපතිපවරු  මුදල් අමාතයාං ශත හිටපු 

ශල්කම්වරු හැමශදනාටම දඬුවම් ශදන්න කි ලා. ඒ කාරේාවත් 
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ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Thavaraja Kalai Arasan. 
You have ten minutes. 
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ගුණ තව ාජා කවලයි ර සන් මහතා 
(மாண்புமிகு தவராஜா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

நாட்டின் தற்மபாகதய தபாருளாதார நிகலகம மற்றும் 

சர்வமதச நாணய நிதியத்துடன் எட்டப்பட்ட இணக்கப்பாடுகள் 

சம்பந்தமாக தகௌரவ நிதியகமச்சர் அவர்களால் முன்கவக்கப் 

பட்ட கூற்று ததாடர்பில் இந்த உயாிய சகபயிமல விவாதம் 

நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கிறது. இதில் கலந்துதகாண்டு சில 

கருத்துக்ககளச் தசால்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிகடத்தகமயிட்டு 

நான் மகிழ்ச்சியகடகின்மறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் வருமானத்கத விஞ்சிய 

தசலவினம் பற்றியும் ஒற்றுகம பற்றியும் மிகவும் விாிவாகக் 

குறிப்பிட்டார். இந்த நாட்கட நிர்வகிக்கின்ற தகலவர், 

அகமச்சர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட 

நிபுணத்துவம் வாய்ந்த அதிகாாிகள் ஆகிமயார் ஒழுங்கான 

திட்டமிடகலச் தசய்யவில்கல என்பகத அவர் எடுத்துக் 

கூறினார். இன்கறய மமாசமான நிகலகமக்கு முக்கிய 

காரணமாக இருப்பது, இந்த நாட்கட ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் 

பின்பற்றிய முகறயற்ற தகாள்ககமய ஆகும். குறிப்பாக, 

2019ஆம் ஆண்டு ராஜபக்ஷ குடும்பம் ஆட்சிகயப் 

தபாறுப்மபற்கும்மபாது, அந்நியச் தசலாவணிக் ககயிருப்பு 7.6 

பில்லியன் தடாலராக இருந்தது. ஆனால், தற்தபாழுது 0.05 

பில்லியன் தடாலருக்கும் குகறவான ததாககமய ககயிருப்பில் 

இருப்பதாக நிதியகமச்சர் அவர்கள் கூறினார். உண்கமயிமல 

இது முகறயற்ற ஒரு மபாக்ககமய காட்டி நிற்கின்றது. 

இலங்ககயராக இருக்கின்ற நாங்கள் தவட்கித் தகலகுனியக் 

கூடிய அளவுக்கு இந்த நாட்டில் தசயற்பாடுகள் நடந்து 

தகாண்டிருக்கின்றன. இவற்கற மன மவதகனயான விடயங் 

களாகமவ நாங்கள் பார்க்கின்மறாம்.  

அண்கமய நாடான இந்தியாவின் தமிழ் நாட்கட 

ஆண்டுதகாண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு முதலகமச்சர் மு.க. 

ஸ்டாலின் அவர்கள் ஓர் அறிக்கககய தவளியிட்டிருக் 

கின்றார். நீாினால் சூைப்பட்டிருக்கின்ற, இயற்கக 

அைககக்தகாண்ட இலங்ககத் தீவு இப்தபாழுது தபாருளாதார 

ாீதியான பின்னகடவுககளச் சந்தித்து, கண்ணீாிமல 

மூழ்கிக்தகாண்டிருக்கிறது என்ற கருத்கத அவர் கூறி, இந்த 

இலங்ககத் தீவுக்கு உதவிதசய்ய முன்வந்திருக்கிறார். 

உண்கமயிமல எங்களுகடய இலங்கக நாட்டு மக்களுக்காக 

தபருமனமதாடு, மனிதமநயத்மதாடு உதவிதசய்ய முன்வந்த 

கமகயயிட்டு நாங்கள் அவருக்கு விமசட நன்றிககளத் 

ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்மறாம். இந்நாட்டின் 

நிகலகம இவ்வாறு மமாசமான நிகலக்கு ஏன் மபாயி 

ருக்கிறது? என்பது பற்றி இலங்ககயர்களாகிய நாம் 

ஒவ்தவாருவரும் சிந்திக்க மவண்டியவர்களாக இருக் 

கின்மறாம். சிறந்த முகாகமத்துவம் இன்கம, ஊைல் நிகறந்த 

ஆட்சி, தசல்வந்தர்கள் நன்கம தபறக்கூடிய வககயில் 15 

சதவீதமாக இருந்த 'வற்' வாிகய 8 சதவீதமாகக் குகறத்தல் 

என்பன இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரம் மிக மமாசமாகப் 

பின்மநாக்கிச் தசல்வதற்குக் காரணங்களாக இருந்திருக் 

கின்றன. இவற்கற தற்மபாகதய ஆட்சியாளர்கள் அல்லது 

அகமச்சர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்கிறார்களா? என்ற வினாவும் 

எங்கள் மனதில் எழுந்துதகாண்டிருக்கிறது. தங்களுகடய 

தவறுககள  நாட்டின் தகலவர் அவர்களும் அகமச்சர்களும் 

இப்தபாழுது ஏற்றுக்தகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

இங்கு விவசாயம் சம்பந்தமாகப் மபசப்பட்டமபாது, 

நாங்கள் ஒவ்தவான்றாகச் சுட்டிக்காட்டிமனாம். அதுமாத்திர 

மன்றி, விவசாயத்திமல கககவக்காதீர்கள்; மதால்விகயத் 

தழுவுவீர்கள்! என்ற விடயத்கத நாங்கள் அடிக்கடி கூறி 

வந்மதாம். ஆனால், இன்று விவசாயம் மிக மமாசமாகப் 

பாதிக்கப்பட்டு, உள்நாட்டிமல உற்பத்திகள் இல்லாத சூைல் 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. தகௌரவ உறுப்பினர்கள் பலர் இது 

சம்பந்தமாக இங்கு விாிவாகப் மபசினார்கள். அந்த வககயில், 

நானும் விவசாயிகள் சார்பாக சில கருத்துக்ககள முன்கவக் 

கலாம் என்று நிகனக்கின்மறன்.  

சிறந்த தபாருளாதாரக் தகாள்கக இல்லாகமயால்தான் 

இந்த நாடு பின்மனாக்கிச் தசன்றுதகாண்டிருக்கின்றது 

என்பகத முதலிமல இந்த நாட்டின் தகலவர் ஏற்றுக்தகாள்ள 

மவண்டும். அமதமபான்று, அகமச்சர்களும் அவர்கள் சார்ந்த 

கட்சியினரும் ஏற்றுக்தகாள்ள மவண்டும்.  முதலில் நீங்கள் 

விவசாயத்திமல கககவத்தீர்கள். இரண்டாவதாக, தசல்வந் 

தர்கள் நன்கம தபறக்கூடிய வககயில் 'வற்' வீதத்கதக் 

குகறத்தீர்கள். அகவ பிகையான காாியங்கள் என்று 

இப்தபாழுது நாட்டின் தகலவர் தசால்கிறார். இதன்மூலம் 

மக்கள் பிகையான ஒரு தகலவகரத் ததாிவு தசய்திருக் 

கிறார்கள் என்பகத அவர் மகறமுகமாக ஏற்றுக்தகாள்கிறார். 

ஆகமவ, அவர் பதவி விலக மவண்டும்.  

மமல் மாகாணம் உட்பட  நாட்டின் நாலா பக்கமும் இன்று 

மபாராட்டங்களும் மபரணிகளும் நடந்துதகாண்டிருக்கின்றன. 

இகவ எதற்காக நடந்துதகாண்டிருக்கின்றன என்பகத இந்த 

உயாிய சகபயில் இருக்கின்ற ஒவ்தவாரு பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரும் சிந்திக்க மவண்டும். நாட்டிமல பஞ்சம் ஏற்பட்டு, 

தபாருட்களின் விகலகள் வானத்கதத் ததாடுமளவுக்கு 

உயர்ந்துதகாண்டிருக்கிற இந்த மவகளயிமல, மக்கள் வாை 

முடியாமல் வீதிக்கு இறங்கியிருக்கிறார்கள். இகதப் பற்றி யார் 

சிந்திக்கிறார்கள்? இப்தபாழுது நிதி அகமச்கசப் 

தபாறுப்மபற்றிருக்கின்ற அகமச்சர் அவர்கள் இதற்கான 

தீர்கவ முன்கவத்திருக்கிறாரா என்றால், அதுவும் மகள்விக் 
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குாிய ஒரு விடயமம. நீங்கள் அகமச்கசயும் அரசியகலயும் 

முன்னிறுத்தி உங்களுகடய தசயற்பாடுககள முன்தனடுக் 

காமல், நாட்டு மக்கள் நன்கம தபறக்கூடிய வககயில் 

தசயற்பாடுககள முன்தனடுக்க மவண்டும்.   

விவசாயத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், இன்று உள்ளூர் 

உற்பத்தி மிக மமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் உர 

மானியத்கத நிறுத்தினீர்கள்; ததாைிலதிபர்ககள மமம்படுத் 

தினீர்கள். பதுக்கல்களில் ஈடுபடுகின்ற மபாடிமார், 

முதலாளிமார் மற்றும் உர இறக்குமதியாளர்கள் ஓர் அந்தர் 

யூாியா பசகளகய 43,000 - 45,000 ரூபாவுக்கு விற்பகன 

தசய்துதகாண்டிருக்கிறார்கள். இதனால், பாதிக்கப்படுபவர்கள் 

யார்? வளம் தபறுபவர்கள் யார்? என்பகதயும் நீங்கள் சிந்திக்க 

மவண்டும். உண்கமயில் முதலாளிமாமர இதனால் வளம் 

தபறுகிறார்கள்.  உற்பத்தியில் தன்னிகறவற்ற நிகலகமகய 

அகடந்து, மிகவும் மமாசமாகப் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூைலிமல 

இந்த நாடு இருந்துதகாண்டிருக்கிறது. எனமவ, சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சர் அவர்கள் உடனடியாக இதில் தகலயிட்டு 

விவசாயிகளுக்கு நிர்ணய விகலயில் உரத்கத வைங்குவதற்கு 

நடவடிக்கக மமற்தகாள்ள மவண்டும். அதுமாத்திரமல்ல, 2,500 

ரூபாவுக்கு விற்கப்பட்ட ககளநாசினி இன்று 25,000 

ரூபாவுக்கு விற்கப்படுகின்றது. நீங்கள் இகவ பற்றிச் சிந்திக்க 

மவண்டும். இந்த அடிப்பகடயில் நாடு மமாசமான நிகலக்குச் 

தசன்றுதகாண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக, இந்த நாட்கட 

ஆண்டுதகாண்டிருக்கின்ற அரச தகலவர் இந்த நாட்டின்மீது 

அக்ககறதகாண்டு, மக்களின் அன்றாடப் பிரச்சிகனகளுக்குத் 

தீர்வுககளக் காணக்கூடிய வககயிமல உடனடியாகச் 

தசயற்பட மவண்டும்.  

இன்று எங்களுகடய உள்ளூர் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்ட 

நிகலயில், தவளிநாடுகளிலிருந்து அாிசி மற்றும் ஏகனய 

உணவுப் தபாருட்ககள இறக்குமதி தசய்யக்கூடிய நிகலக்கு 

நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிமறாம். இது எந்தளவுக்கு நியாய 

பூர்வமான விடயம் என்பகத நீங்கள் சிந்திக்க மவண்டும். 

மக்களின் எதிர்காலம் நாட்டின் வளர்ச்சியிமல தங்கியுள்ளது 

என்பகத இந்த நாட்கட ஆண்டுதகாண்டிருக்கின்ற அரச 

தகலவர் மறந்துவிட்டு, மவதறாரு திகசயில் தசன்று 

தகாண்டிருக்கிறார். எனமவ, நாட்டின் தகலவர் மக்களின் 

மகாாிக்கககளுக்குச் தசவிசாய்த்து, நல்லததாரு தீர்மானத்கத 

எடுக்க மவண்டும். இல்லாவிட்டால், எதிர்காலத்தில் இந்த நாடு  

மமாசமான ஒரு சூைகலச் சந்திக்கும் என்பதில் எவ்விதமான 

சந்மதகமும் இல்கல.  

குறிப்பாக, இந்த நாடு சுதந்திரம் அகடயும்மபாது, 

தபாருளாதாரத்தில் ஆசியாவிமல மூன்றாவது நிகலயில் 

இருந்தது. ஆனால், இப்தபாழுது இறுதி நிகலயில் இருக்கிறது. 

இலங்ககயானது தபாருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு 

நாடாக மாறியிருக்கின்றது. இதற்குக் காரணம், சீாிய தபாருளா 

தாரக் தகாள்கக இல்லாகமமய ஆகும். தகாழும்பு பல்ககலக் 

கைகத்தின் தபாருளியல்துகறப் மபராசிாியர் சிறிமல் அமபரத்ன 

அவர்கள் தனது கட்டுகரயிமல இலங்ககயின் தபாருளாதாரம் 

சம்பந்தமாகக் குறிப்பிடும்மபாது அதகனக் குறிப்பிட் 

டிருக்கிறார். இயற்கக வளம் நிகறந்த இந்த நாடு இன்று 

தபாருளாதார ாீதியாகப் பின்னகடந்து இருப்பதற்கு இந்த 

நாட்கட ஆண்ட அரச தகலவர்கள் இனவாத, மதவாத அடிப் 

பகடயில் தசயற்பட்டகமயும் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது. 

அவர்கள் நீண்ட காலமாக இனப் பிரச்சிகனகய கமயப் 

படுத்திச் தசயற்பட்டு வந்தகமயால் இந்த நாடு தபாருளாதார 

ாீதியாகப் பின்னகடகவ அகடந்திருக்கின்றது.   

இந்த நாட்டிலிருந்து தவளிமயற்றப்பட்ட இலட்சக் 

கணக்கான மக்கள் இன்று புலம்தபயர் மதசத்திமல வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டிமல சமாதானம் ஏற்படுத் 

தப்பட்டு, சமத்துவம் மபணப்படுகின்றதபாழுது, தமிைர் 

களுகடய நீண்ட காலப் பிரச்சிகனக்கு அரசியல் ாீதியாக ஒரு 

நிரந்தரத் தீர்வு கிகடக்கப்தபறுகின்றதபாழுது நிச்சயமாக 

அவர்கள் வடக்கு, கிைக்குப் பிரமதசங்களிமல முதலீடுககளச் 

தசய்து, இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத உயர்த்துவார்கள். 

இந்த நாட்டில் யுத்தம் ஏற்பட்டதபாழுது, குறிப்பாக, 1983, 

1990ஆம் ஆண்டுகளிமல மிகவும் மமாசமாகப் பாதிக்கப் 

பட்டவர்கள் யார் என்றால், தபாருளாதாரத்திமல உயர்வான 

நிகலயிலிருந்த, நகர்ப்புறத்திமல வாழ்ந்த தமிைர்கமள ஆகும். 

அவர்கள் திட்டமிட்டு அைிக்கப்பட்டமதாடு, அவர்களின் 

தபாருளாதாரமும் அைிக்கப்பட்டது.  

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ගුණ තව ාජා කවලයි ර සන් මහතා 
(மாண்புமிகு தவராஜா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
அதன் காரணமாக அவர்களால் இந்த நாட்டில் உயிர்வாை 

முடியாமல், தவளிநாடுகளுக்குப் மபாய் வாைமவண்டிய சூைல் 

உருவாகியது. இந்த நாடு தபாருளாதார ாீதியில் முன்மனற் 

றத்கதக் காண மவண்டுமானால், இவ்வாறான விடயங்கள் 

தவிர்க்கப்பட மவண்டும். அந்த வககயில், தமிைர்கள் ஏற்றுக் 

தகாள்ளக்கூடிய அரசியல் தீர்கவ அவர்களுக்கு வைங்கி, இந்த 

நாட்டிமல நிகலயான சமாதானத்கத ஏற்படுத்த மவண்டும் 

என்ற கருத்கதக் கூறி, நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி. 

வணக்கம்.  
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගුේතිපලක රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක 

කාල ක් තිපශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.12  

 

ගුණ ගුේතිලක  ාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

සාතුතිපයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි. 

ශම් රශේ ඇතිප වී තිපශබන ආර්ිකක අර්ුදද   අශේ ජනතාව 

මුහුේ දීලා තිපශබන ශම් කනගාටුදා ක තත්ත්ව  පිළිබඳව අශේ 

රශේ මිලි න 22ක් ූ ජනතාවශගන් පළමුශවන්ම මම ශම් 

අවසාථාශේදී සමාව දල්ලා සිටිනවා. 

ශම් රට තුළ ඇතිපශවලා තිපශබන ආර්ිකක අර්ුදද  පිළිබඳව 

මුදල් අමාතය ගරු අලි සේරි මැතිපතුමා පසුගි  සතිපශත එක්තරා 

රූපවාහිීම වැඩසටහනකදී පැ  ශදකහමාරක් කරපු කථාව සහ 

එතුමා IMF එකට ගිහින් ආපසු ලංකාවට ඇවිල්ලා කරපු කථාව 
මම දැක්කා. ඇත්තටම මම පැ  ශදකහමාරක් තිපසාශසේ  ඒ කථාව 

අහශගන සිටි ා. 

අපි වාශ  නවක මන්ත්රීවරුන්ට එතුමාශ  ඒ කථාශවන්  ම් 

ජීව ක් ලැුදේා. අශේ රශේ ඇතිපවී තිපශබන අර්ුදද  පිළිබඳව 

ශමච්චර කාල ක් ජනතාවට ඇත්ත කිේශේ නැතිප බවයි මශ  

හැඟීම. ජනතාවට අපි ඇත්ත කිේවා නම්  ජනතාවශගන් ශම් වාශ  

්රතිප්රහාර ක් අපට ශනොඑන්න දඩ තිපුදේා. ශම් කාරේාවලදී 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇත්තටම මුදල් අමාතයාං ශත සහ මහ බැංකුශේ හිටපු සමහර 

නිලධාරින් ජනාධිපතිපතුමා ශනොමඟ  වලා තිපශබන බව මට 

ශහොඳාකාරවම ශපන ශ්නවා.  

එකක් තමයි ශපොශහොර ්ර ාන . ශම්ක ජනාධිපතිපතුමා 

ක්රි ාත්මක කරපු රටට වැඩදා උ  දතාම ශහොඳ වයාපෘතිප ක්. නමුත්  

රශේ ජනතාවට හිරිහැර ක් ශනොවන ආකාර ට ශම් වයාපෘතිප  ඒ 

නිලධාරින් ක්රි ාත්මක කශළේ නැතිප බව තමයි මට ශපශනන්ශන්. 

ශම්ක ශහොඳ වැඩක් වුේත්  එ  ක්රි ාත්මක කරන්නට සැලැසාමක් 

තිපලි  යුතුයි. අශේ ආණ්ඩුවට අවුරුු  5ක කාල ක් තිපශබනවා. ශම් 

අවුරුු  5ක කාල  තුළ අපට පුළුවන් අවුරු්ධදකට සි  ට 20ක් 

වාශ  ්රමාේ කින් අශේ රශේ රසා නික ශපොශහොර භාවිත  අඩු 

කරන්න. ඊළඟ අවු  ්රු්ධශ්ධ තවත් සි  ට 20කින් රසා නික 

ශපොශහොර භාවිත  අඩු කරනවා. ශම් ආකාර ට අපට අවුරුු  5ක් 

ඇතුළත ඒ රසා නික ශපොශහොර භාවිත  ක්රම ක්රමශ න් 

නවත්වන්න අව ය සැලසුම් සකසා කරන්න තිපුදේා. එශසේ ශනොකර 

එක පාරටම ශගඩි  පිටින් රසා නික ශපොශහොර භාවිත  

නවත්වපුවාම ඒ  වාසි  ගත්ශත් කවුද? ඒ වාසි  ගත්ශත් ශම් රශේ 

ජනතාව ශනොශවයි  නිදාශගන හිටපු විපක්ෂ . සජබ   JVP ඇතුළු 

ශම් අ  ශම්ශකන් ඇහැරුේා. ඇහැරිලා ඒ අ  ශම් ශසල්ලම පටන් 

ගත්තා. ඒ නිසා ශම්කට වග කි න්න ඕනෑ  ශම්වාට ේඩශගඩි 

ු න්නු ශගොඩක් අ  ඒ පිළිබඳව දැන් කථා කරන්ශන්වත් නැහැ. 

කාබනික ශපොශහොර ශ න්න ඕනෑ කි ලා කෑ ශමොර ගහපු අශේ 

සමහර නා කශ ෝ දැන් ඒ ගැන කථා කරන්ශන්වත් නැතිපව  හිමින් 

සීරුශේ ජනාධිපතිපතුමා අමාරුශේ දැම්මා. ඒක තමයි ඇත්ත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  මුදල් අමාතයාං ශත  මහා 

භාණ්ඩාගාරශත  මහ බැංකුශේ හිටපු ඒ නිලධාරින් අද ඒ තැන්වල 

නැහැ. මම දන්නා විධි ට රට පිළිගත් ශහොඳ ශල්කම්වරු  

සභාපතිපවරු  අද ඒ තැන්වලට පත්ශවලා දන්නවා. ඒ නිසා අපට 

දැන් බලාශපොශරොත්තුවක් තිප ාගන්න පුළුවන්  ක්රම ක්රමශ න් ශම් 

රශේ ඇතිපශවලා තිපශබන ේ්ධධමන   ආර්ිකක අර්ුදද  අඩු කරමින්  

ටිශකන් ටික අශේ රට දසාසරහට ශගනි න්න පුළුවන් කි ලා. 

ශම්ක මීට කලින් කරන්න තිපුදේා. අශේ අලි සේරි මුදල් 

ඇමතිපතුමා කථා කළා ව ් ාශ  ශම් ශ්ධවල් මාස 3කට  4කට කලින් 

ජනතාව අතරට ු න්නා නම්  අද ශම් වාශ  ්රතිපවිපාක අපට 

ශනොලැශබන්න තිපුදේා. ශකශසේ ශවතත්  එතුමා අදත් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශම් පිළිබඳව ශහොඳ කථාවක් කළා. අපි ඒක 

අහශගන හිටි ා. ශම් කථාව විපක්ෂශත අ ට වුේත් අහක දාන්න 

බැහැ. ඒ තරම් සාරගර්භ විධි ට එතුමා ශම් ්ර ාන   ශම් කථාව 

ගරු සභාවට දදිරිපත් කළා.  එතුමා ශම් බු  ්ර ාන  ගැන කිේවා. 

බු  අඩු කරන්න කි ලා ශම් රශේ ශමොන මනුසාස ාද දල්ලුශේ? 

ඒක අපි කරගත්තු මහා ශමෝඩ වැඩක් කි ලායි මම නම් හිතන්ශන්. 

බු  අඩු කරන්න කි ලා කවුරුවත් දල්ලුශේ නැහැ. බු  අඩු කරපු 

අ  සමහර විට හිතන්න ඇතිප ශම් බු  අඩු කිරීශමන් ජනතාවට 

ශසතක් ශවයි කි ලා. නමුත් ඒ ශසත  ඒ සහන  බු  හිමි න්ශගන් 

රටට ලැුදශණ් නැහැ. ඒ නිසා රටට එන්න තිපුදු  ලිලි න 5ක මහා 

ධනසාකන්ධ ක් රටට අහිමි වුේා. නුවර පැත්ශත් මශ   හළුශවක් 

දන්නවා. ඔහු ශහොඳ වයාපාරිකශ ක්.  

ඔහු මට කිේවා  කාර්තු තුශනන් එක් කාර්තුවකට ලක්ෂ 17ක්  

1 ක් බු  ශගවනවා කි ලා. අවුරු්ධදකට ලක්ෂ 60ක් ශගවනවා. 

ඔහු බු  ශගවන්නත් කැමැත්ශතන් සිටි පු්ධගලශ ක්; බු  ශගවමින් 

සිටිශත.  නමුත්  අර බු  සහන ක්රම  නිසා ඔහුට ඒ බු  ශගවන්න 

අව ය වු ශණ් නැහැ.  ඔහුට බු  සහන  ලැුදේා. ඒ මශ   හළුවා 

ඇතුළු ශම් රටට බු  ශගවමින් සිටි ීම දාහක් නම් ඒ බු  සහන  

ශහේතුශවන් බු  ශනොශගවා සිටින්න ඇ්ධද? ඒ බු  ආදා ම රටට 

අහිමි වුේා. ශම්ක තමයි ඇත්ත. තිපත්ත වුේත් අපි ඒක කි න්න 

ඕනෑ. ඒ වාශ ම  අශේ අපන න ආදා මත් ශීඝ්රශ න් පහළ 

බැසාසා.  

ඊළඟට  අශේ සංචාරක වයාපාර  ගත්ශතොත්  ශම් අවුරු්ධශ්ධ 

මුල් මාස ශදක ඇතුළත ලක්ෂ කට එහා සංචාරකශ ෝ ශම් රටට 

ආවා.  ශම් රශේ පවතිපන අරගළ ශහේතුශවන් ශම් ශවනශකොට 

සංචාරක න්ශ  පැමි මම 10 000කට පමේ සීමා ශවලා 

තිපශබනවා. ඒ නිසා රටට එමින් පැවැතිප  ශඩොලර් ආදා ම නතර 

වුේා. ඒ වාශ ම  ශම් රටින් පිටවන ශඩොලර් ්රමාේ  පිළිබඳව 

තව තවත් ශහො ලා බලන්න ඕනෑ. දවසකට flights ීම ක් 

 නවාද  සුමාන කට flights ීම ක්  නවාද කි ා හරි ාකාරව 
Airport එශකන් check කර ගත්ශතොත්  ඒ තුළින් ශම් රශේ 
තිපශබන ශඩොලර් ශකොපමේ පිටට  නවාද කි ලා ශසො ා 

ගත්ශතොත්  අපට  ශම් රශේ වි ාල මුදලක් දතිපරි කර ගන්න 

පුළුවන් ශවයි කි ා මා වි ාවාස කරනවා.  

මුදල් ඇමතිපතුමාශ  කථාව අනුව දතා බැරෑරුම් තත්ත්ව ක 

සිටින අපට දදිරිශතදී ලිලි න 51ක් ේ  ව ශ න් ශගවන්න 

තිපශබනවා.  ශකොශහොමද ශම් ේ  ශගවන්ශන්? ශම් ේ  ශගවන්න 

නම් අපි සි ලුශදනාම රට ශවනුශවන් ඒක රාශි වි  යුතුයි. 

විපක්ෂශත අ ත් බල ට තිපශබන කෑදරකම අතහැරලා අශේ ශම් 

පාලන කාල  තුළ එකට එක්කහු වුශේොත්  අපට ශම් රට 

ශගොඩගන්න බැරිකමක් නැහැ.  

එදා අපට නිලධාරින් කිේවා  IMF එකට  න්න එපා කි ලා. 

නමුත්  අපි මීට ශපර එශකොශළොසා වතාවක් IMF එකට ගිහිල්ලා 

ශම් රටට ආධාර ලබාශගන තිපශබනවා. නමුත් සමහර නිලධාරින් 

ශමවර IMF එකට  න්න ු න්ශන් නැහැ. ඒකත් එක්තරා 

ජාතයන්තර කුමන්ත්රේ ක් කි ලා මට හිශතනවා. ශම්වා ජනතාව 

දන්ශන් නැහැ. 2009 වන ශකොටත් ශම් රශේ යු්ධධ  තිපුදේා. ඒ 

ශවලාශේත් ශම් අර්ුදද  ඇවිල්ලා තිපශබනවා  අපි දන්ශන්ත් නැහැ. 

එවකට හිටපු ජනාධිපතිප ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමා 

ජනතාවට ශනොදැශනන්න යු්ධධ ත් තිපශබන අතශර් ඒ අර්ුදද  

අයින් කර ගත්තා; රට දසාසරහට අරශගන ගි ා; රශේ සංවර්ධන 

වැඩත් කළා;  ේ ත් ශගේවා. ඒ විධි ට තමයි කරශගන ගිශත.  

අශේ රජ  කරපු අනික් කාර්   තමයි ේ  ශගවපු එක. මට 

මතක හැටි ට ලිලි න 5ක් ශවන්න ඇතිප. අපි ඒ ේ  ශගේවා. 

ගත්ත ේ  ශගවන්න ඕනෑ. ඒක ශහොඳ වැඩක්. ඒ වාශ ම 2020න් 

පසු ේ  ගත්ශත් නැහැ. ඒකත් ශහොඳ ශද ක්. නමුත්  අර ශඩොලර් 

ටික අපි ේ  විධි ට ශගවන්ශන් නැතිපව හිටි ා නම්  ශම් අර්ුදද  

අපට ශනොඑන්න තිපුදේා කි ලා මා හිතනවා. රට සමෘ්ධධිමත් 

ශවලා රට  ථා තත්ත්ව ට පත් වුේාම අපට ඒක ශගවන්න 

පුළුවන්කම තිපුදේා. ඒ නිසා ශම් ශවලාශේ IMF එකට  න එක 

වරදක් කි ලා මම හිතන්ශන් නැහැ. IMF එශක් ශකොන්ශ්ධසි 

පිළිබඳ සමහර අ  ලිල්ශලක් මවනවා. නමුත්  ඒ කි න තරම් 

ලිල්ශලක් එතැන නැහැ. ඒ ශගොල්ලන් කි ා තිපශබන එක 

කාරේ ක් තමයි වි දම් අඩු කරශගන ආදා ම් වැඩි කර ගන්න 

කි න එක. ශම්ක අපට කරන්න බැරි ශද ක් ශනොශවයි. කරන්න 

පුළුවන්.  අශනක් කාරේ  තමයි බු  අ  කර ගත හැකි අ ශගන් 

අ  කරශගන බු  ආදා ම වැඩි කර ගැීමම. අපට ශම්ක කරන්න 

බැරිද? ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට  ශගවි  යුතු ේ  

්රතිපවයුහගත කරශගන ේ  බර සැහැල්ලු කිරීම. ශම්කත් කරන්න 

පුළුවන් ශද ක්.  

ඒ වාශ ම  විශ්ධ  රටවලට  න්න කැමැතිප අතිපරික්ත රාජය 

ශසේවක පිරිසක් දන්නවා. ඒ අ ට විශ්ධ  රැකි ා අවසාථා ලබා 

ු න්ශනොත් ඒශකන් රටටත් ආදා මක් ලැශබනවා.  ඒශකන් අශේ 

රටට ශඩොලර් ්රමාේ ක් ලැශබනවා.  
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ශම් රශේ පාඩු ලබන ආ තන ීම ක් තිපශබනවාද?  අශේ ගරු 
ජානක වක්කුඹුර ඇමතිපතුමා කෘෂිකර්ම අමාතයාං   භාර ගත්තාට 
පසාශසේ ලංකා සීනි සමාගම -පැල්වත්ත ඒකක  ඇතුළු-  ලාභ 
ලබන ආ තන ක් බවට පත් කළා.  ශම්වා කරන්න අපට 
බැරිකමක් නැහැ.    

 
ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

 

ගුණ ගුේතිලක  ාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි  මට  තව විනාඩි ක 

කාල ක් ලබා ශදන්න.  

ඒ නිසා අපට කරන්න බැරි ශද ක් නැහැ. ශමන්න ශම් අතශර් 

තමයි නැවතත් ශජ්වීපී භූත ා එන්ශන්. ඒ  ශගොල්ලන් දල්ලන්ශන් 

ශල්. දැන් ආපහු ශල් දල්ලා ශගන එනවා.  ඒ ශගොල්ලන්ට ඕනෑ 

අවුරුු  15කට විතර සැර ක් ශම් රට ශල් විලක් කරන්නයි. ඒක 

1971දී කළා. එදා අශේ තරුේ-තරුණිශ ෝ 60 000ක් ජීවිත පූජා 

කළා. ඒක 19  -19 9 කාලශතත් කළා. එදා අශේ ශකොල්ශලෝ  

ශකල්ශලෝ තිපසා හතළිසාදාහක් මැරුවා. දැන් ආශ ත් ඒ ශසල්ලම ඒ 

අ  පටන් අරශගන තිපශබන බව අපට ශපශනනවා. ඒ අ ට ඕනෑ 

ශල්; ලිලි ගන්න.  ඒ අ ට පළමු ලිල්ල  ගන්න පුළුවන් වුශණ් 

රඹුක්කනදී. ඒ විධි ට තවත් ජීවිත ලිලි ගන්න 

බලාශපොශරොත්තුශවන් දන්නවා. ශල් මාපිලුන් වාශගයි කටයුතු 

කරන්ශන්.  දසාසර වාශ  ශනොශවයි  දැන් කටයුතු කරන්ශන්. එක 

දවසට රටවල් 27ක  ේ්ධශඝෝෂේ 27ක් කළා. ඒ ේ්ධශඝෝෂේවලට 

සහභාගි වුු  අ ශ  පිටි පසාශසන් හිටිශත කවුද කි ලා අපි 

දන්නවා. රට රටවල ඒ ේ්ධශඝෝෂේවලට ගි  අ  එක ශඩොලර ක් 

මේ රටට එේවාද? නැහැ. මේ රටට ආදර ක් තිපශබනවා නම් 

එශහම කරන්න තිපුදේා. මා දන්නා විධි ට ඒ අ ත් ශඩොලර් එවා 

තිපශබන්ශන් කළු කඩ හරහා.  

ශජ්වීපී එශක් මන්ත්රීවර කු පරේ තැටි ම වාදන  කරමින් 

කථාවක් කරනවා මා දැක්කා. ඒ පරේ කථා ටික ආපසු දාලා 

තිපශබනවා. එක් එක් සි්ධධිවලට සම්බන්ධ සජබශත අ  52ක් 

දන්නවා ලු. එතුමාත් හිටි ා  ශන්  ඒ කාලශත දූෂේ විශරෝවර 

කමිටුශේ. එතුමා ඒශක් හිටි ා ශන්? ඒ ශගොල්ලන්ට ඒ දූෂේ 

අල්ලන්න තිපුදේා ශන්. ශපොු ජන ශපරමුශණ්ත් 25ක් හිටි ා ලු. ඒ 

අ ත් අල්ලන්න තිපුදේාශන්. ශකෝ  ඇල්ලුවාද?  2015 සිට 2019 

දක්වා අවුරුු  4 තුළ බලශත හිටිශත අපි ද? ඒ කාලශත 

වැරදිකරුවන් එක්ශකශනක්වත් ඇල්ලුශේ නැහැ. අද ශමතැන 

පුරසාරම් ශදොඩවනවා. තවත් ශම් රට මිීම කනත්තක්  ශල් විලක් 

කරන්න  අර අදින බවක් අපට ශපශනනවා. එශහම නම් ජනතාවට 

අපි කි නවා ඒ අ ශගන් පරිසාසම් ශවන්න කි ලා.  2000න් 

පසාශසේ දපු ු  අශේ අහිංසක තරුේ-තරුණි න් තමයි ශම් 

අරගළ ට මැදි ශවලා දන්ශන්. ඒ අ ට අපි කි නවා ශම් 

ශ්ධවල්වලට රැවශටන්න එපා කි ලා.   

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 

 
 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමරීමර්තිප අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාල ක් තිපශබනවා. 

[අ.භා. 5.26  

 
ගුණ රම කීර්ති රතුවකෝ ම මහතා 
(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுமகாரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි නි,  ශම් අවසාථාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමි ට මශ  ශගෞරව   පිරිනමනවා.  අශේ රශේ ජනතාව 

දතා බරපතළ, ශේදීම  තත්ත්ව කට මුහුේ පා තිපශබන 

අවසාථාවක,  ගරු මුදල් අමාතයතුමා අද ශම් ේත්තරීතර සභාව 

හමුශේ  සතය තත්ත්ව  පැහැදිලි කළා.  අතිපගරු ජනාධිපතිපතුමා  

ශම් රට භාරශගන, පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් ශදකක බල  

අරශගන තවම අවුරුු  ශදකහමාරකට වඩා ගත වුශණ් නැහැ. ශම් 

රට භාරශගන මාස ක් ඇතුළත වාශ  අපට දැවැන්ත ශකොවිඩ් 

වසංගත කට මුහුේ ශදන්න සි්ධධ වුේා.  ඒ නිසා වසර ශදකක 

කාල ක් අශේ රශේ දදිරි ගමන සම්පූර්ේශ න්ම ආපසාසට 

හැරවුේා. විශ ේෂශ න් ඒ කාලශත රාජය අං   වහලා තිප න්න 

සි්ධධ වුේා. රශේ ආදා ම නැතිප වුේා. සංචාරක න්ශගන් එන්න 

තිපුදු  ආදා ම සම්පූර්ේශ න් රටට අහිමි වුේා. ඒ වාශ ම අශේ 

විශ්ධ  රමික න්ශගන් ලංකාවට එන්න තිපුදු  ශඩොලර් ටික 

ආශේත් නැහැ. ඒ සි ල්ල නැතිප ශවලා තිපලි දීත් අතිපගරු 

ජනාධිපතිපතුමා ්රමුා රජ  ්රමුාත්ව  ු න්ශන් අශේ ජනතාවශ  

ජීවිත ටික ආරක්ෂා කර ගැීමශම් යු්ධධ  ජ  ගන්නයි.  අශේ 

රජ ට දතාම සාර්ථකව ශකොවිඩ් වසංගත ට  මුහුේ ශදන්න 

පුළුවන් වුේා. නමුත් අපි බලාශපොශරොත්තු වුශණ් නැහැ, ජනතාවට 

ශම් වාශ  විපතක් සි්ධධ ශවයි කි ලා.  

විශ ේෂශ න් අද අරගළවල දන්න දරුශවෝ එදා -19  - 9- 

භීෂේ කාල  ගැන දන්ශන් නැහැ. එදා ජනතා විමුක්තිප ශපරමුේ 

තරුේ-තරුණි න්ට ේත්තර ු න්ශන් ේණ්ඩශ න්. ඒ විධි ට 

තරුේ-තරුණි න් මරා දැමූ යුග ක් තිපුදු  බව අද ශම් අලුත් 

පරම්පරාව දන්ශන් නැහැ.   

ශම් රට සංවර්ධන  කිරීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගශත 

ශඩොලර් ලිලි න 16ක් ේ ට ගත්තා. දන් ශඩොලර් ලිලි න  .5ක් 

සංචිත ශලස භාණ්ඩාගාරශත දතිපරි කරලායි එතුමා එදා රජ  භාර 

ු න්ශන්. ඒ කාලශත අශේ ගම්මානවලට විු ලි  ු න්නා; මාර්ග ටික 

කාපේ කර ු න්නා; වරා වල් හැු වා; වරවර වරා වල් ශගොන්නක් 

හැු වා; ගුවන්  ශතොටුශපොළවල් හැු වා; highways හැු වා; Port 

City එක හැු වා.  

නමුත් එක්සත් ජාතිපක පක්ෂ ආණ්ඩුව ේ  අරශගන ශමොකක්ද 

කශළේ කි ලා අශේ ජනතාවශගන් අපි අහනවා. ඒ අ  

හම්බන්ශතොට වරා  විකුේලා කරපු ශද ක් නැහැ. හම්බන්ශතොට 

වරා  විකුේලා ගත්ත සල්ලිවලට ශවච්ච ශද ක් නැහැ. 

එතුමන්ලා ඒ ශමොකුත් ශනොකරපු ශපොඩි ළමයින් වාශ  අද සිටි ත් 

ජනතාව දන්නවා ශම් රශේ  ම්කිසි සංවර්ධන ක් කළා නම්  රට 

දදිරි ට ශගනිච්චා නම් ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ කාලශතදී මිස එක්සත් 

ජාතිපක පක්ෂ කාලශතදී ශනොවන බව.  

විශ ේෂශ න් කෘෂිකාර්මික ්රශ්ධ  ක් වන ශපොශළොන්නරුව 

දිසාත්රික්ක  නිශ ෝජන  කරන මහජන නිශ ෝජිතශ කු වන මම 

දන්නවා අශේ ශගොවි ජනතාවට බරපතළ ්ර ාන ක් තිපුදු  බව. ඒ 

තමයි ශගොවි ජනතාවට කෘෂි කර්මාන්ත  සඳහා  රසා නික 

ශපොශහොර ශනොමැතිපකම. අතිපගරු ජනාධිපතිපතුමා ඒක පිළිගත්තා. 

එතුමා අඩි ක් ආපසාසට අරශගන විශ ේෂ ්රකා  ක් කළා  "මට 

 ම්කිසි වැරැදීමක් සිු  වුේා" කි ලා. ජනාධිපතිපතුමා ඒ වරද 

පිළිගැීමම  නා කශ කු එවැන්නක් කළ පළමු අවසාථාව හැටි ට 

තමයි අපි දැක්ශක්. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අද ශපොශළොන්නරුව දිසාත්රික්කශත කිංසා ශනල්සන් මැතිපතුමා 

කථා කළා. එතුමන්ලා තමයි ඒ ශගොවි ජනතාව කුලේපු කරලා  

පාරට බසාසලා ශකොළඹට පා ගමන් එවන්ශන්. නව කෘෂිකර්ම 

අමාතය අශේ ජානක වක්කුඹුර මැතිපතුමාත්  සිරිපාල ගමලත් රාජය 

අමාතයතුමාත්  මමත්  පසුගි  දා ේ්ධශඝෝෂේවල නිරත ශවච්ච 

 සි ලු ශගොවි සංවිධානවල ශගොවි නා ක න්  -පරාක්රම සමුද්ර   

ගිරිත ශල් වැව  මින්ශන්රි  වැව  කවුඩුල්ල වැව කි න වැේ ආශ්රිත 

ශගොවි නා ක න්- කැඳවා කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශත පැ  තුනක 

සාකච්ඡාවක් පැවැත්ූවා. ඒ අ  අපට දතාම සාධීම  ්රතිපචාර ක් 

දැක්ූවා. කෘෂිකර්ම අමාතය ගරු ජානක වක්කුඹුර මැතිපතුමා අපට 

අනිවාර්  ශපොශරොන්ු වක් දීලා තිපශබනවා  මැයි මාසශත 20වන දා 

වනශකොට යූරි ා ශපොශහොර අශේ ශගොවි ජනතාවට ලබා ශදන බවට 

සහ වගා හානි සඳහා වන වන්දිවලින් ශකොටසක් ශහෝ කඩිනමින් -

ලබන සතිප ශදක ඇතුළත- ඒ සි ලු ශගොවි ජනතාවට ලබා ශදන 

බවට. ශපොශළොන්නරුව දිසාත්රික්ක  ්රමුා සමසාත ශගොවි ජනතාව 

ශවනුශවන් ලබා ු න් ඒ පණිවුඩ  පිළිබඳව ජානක වක්කුඹුර ගරු 

අමාතයතුමාට අශේ සාතුතිප  පළ කරනවා. අපි ශපොශළොන්නරුව 

දිසාත්රික්කශත සි ලු ශගොවි ජනතාවශගන් දල්ලනවා  ජල  නිකුත් 

කරන්න අවසාථාව ශදන්න  කුඹුරුවලට බහින්න කි ලා. එහි 

වගීමම රජ  විධි ට අපි අර ශගන තිපශබනවා. අතිපගරු 

ජනාධිපතිපතුමා එදා ආණ්ඩු පක්ෂ රැසාවීශම්දී අපත් සමඟ කථා 

කරලා කිේශේ යූරි ා ශපොශහොර ටික  රසා නික ශපොශහොර ටික 

ගුවනින් ශහෝ ශගනැල්ලා කෘෂි කර්මාන්තශත ශ ශදන 

්රශ්ධ වලට ්රමුාත්ව  ශදමින් ඒවා ලබා ශදන්න කි ලායි.  

 

ගුණ ූලලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමාශ  කථාව අවසන් කරන්න.  
කාල  පිළිබඳ ගැටලුවක් තිපශබනවා  ගරු මන්ත්රීතුමනි. දැන් 
ඔබතුමාශ  කථාව අවසන් කරන්න.  

 

ගුණ රම කීර්ති රතුවකෝ ම මහතා 
(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுமகாரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

 ශහොඳයි. 

ශබොශහොම සාතුතිපයි. 
 

ක් තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

කක් හි වේලාව ර. ා. 5.30 ූ වයන් ූලලාසනාරූඪ ගුණ 
මන්ත්රීතුමිය ිසිනන් ප්රශයීය්නය වනොිසමසා පාර්ලිව් න්තුව ක්  තබන ලදී. 

පාර්ලිව් න්තුව ඊට රනුකූලව, 2022 මැයි 05 වන බ්රහස්පතින්දා 
පූ. ා. 10.00 වන වතක් ක්  ිවවත ය. 

 

அப்தபாழுது, பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடமவ மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமமலமய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம்,  2022 மம 05, வியாைக்கிைகம 

மு.ப. 10.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

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

Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Thursday, 
05th May, 2022. 
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[ගරු අමරීමර්තිප අතුශකෝරළ  මහතා  



 

සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රේ  සඳහා සාවීම  කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාර  එහි පැහැදිලිව ලකුු  ශකොට  පිටපත ලැබී ශදසතිප ක් ශනොදක්මවා  

හැන්සාඩ් සංසාකාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Contents of  Proceedings :  

 

 Final set of manuscripts  

     Received from Parliament :  

 

 Printed copies dispatched :   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකොමඹ 5, වපෝ වහේන්වගොඩ, කිුණමපන පා , රාංක 163 ද න ස්ථානවයහි ිබහිටි 

 ජවත ප්රවතත්ති වදපාර්තව් න්තුවේ ිබහිටි  ජවත ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයවයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ රඩිසවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்மஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකා රජශත මුද්රේ ශදපාර්තශම්න්තුශේ මුද්රේ  කරන ලදී. 


