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සලකා බලා තුන්වන වර කියවා සිංශ ෝධිතාකාරශයන් 

සේමත කරන ලදී. 
 

ජ්ාතය්දතර ූලලය අරුදාල ්ම  ූ  කක තා ිවවිුමම් 
්ම් ්දධාගය්ද ුදාල් අමාතයවරයා විසිං්ද දිරිපපත් 
කරන ලා අමාතයාහශ් නිගවානය ළිබඳ ක ්ාකාවඡාව  
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முமறயொக ேதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது. 

சர்வமதச நொணய நிதியத்துடனொன மபரம்மபசல் குறித்து 

ேொண்புேிகு  நிதி அமேச்சொினொல் மேற்தகொள்ளப்பட்ட 
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පූ. වා. 10.00ට පාර්ලිගම්්දුමව රැ්ප විය.   
කාානායකුමමා [ගුණ මහි්දා යාපා අගේවර්ධාන මහසතා] 

ූලලා්නාරූඪ විය. 
பொரொளுேன்றம் மு. ப. 10.00 ேணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ேொண்புேிகு ேஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன] 

தமலமே வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
 

විගණකාධිපිනවරයාගේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලිංකා රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජානරජාශේ ආඩුඩුරම 

වයවස්ථාශ  54(()) වයවස්ථාව රකාරව  

 2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 

වාර්තාශ  ස වැනි කාඩුඩශේ XXI ශකොටස;  

 2019 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 
වාර්තාශ  ස වැනි කාඩුඩශේ XXIII ශකොටස; සහ 

 2020 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 
වාර්තාශ  ස වැනි කාඩුඩශේ XVIII ශකොටස  පස්වැනි 
කාඩුඩශේ II හා III ශකොටස් සහ හයවැනි කාඩුඩශේ 
III, IV, V, VI  හා VII ශකොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගුණ ිරග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා (රාජ්ය පිපපාලන  ්පවගද්ශ් 
කටයුුම  පළාත් ්වා හසා පළාත් පාලන අමාතය ්හස 
පාර්ලිගම්්දුමගව ්වානායකුමමා) 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன - தபொது நிருவொக, 

உள்நொட்டலுவல்கள், ேொகொண சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் சமப 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 කථානායකතුමනි  "එකී වාර්තා මුද්රණය කළ ුතතුය"ි  මම 

ශයෝජානා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව ුදද්රණය කළ යුුමයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மககள் அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ලිළි ගල්ඛනාිරය ළිබඳගැ්දවීම 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ිරග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  අග්රාමාතය සහ ආර්ථික රතිපත්ති හා 

සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීශේ අමාතය  ුද්ධශ ාසන  ආගමික හා 

සිංස්කෘතික කටුතතු අමාතය සහ නාගරික සිංවර්ශන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 2020 වර්ෂය සඳහා රණවිරු ශස වා 

අධිකාරිශේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව ආරක්ෂක කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාිං  ය 

උපශ්ධ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතු යැි  මම ශයෝජානා 

කරමි.    
 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2021 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලිංක ාා මහ බැිංකුශ  වාර්ෂික වාර්තාව.- [මුදල් 

අමාතයතුමා ශවුවවට ගරු දිශන්ෂ් ුණණවර්ශන මහතා] 

 
්වාගම්්ය මත ිනබිය යුුමයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගුණ ගත්නුක විාානගමගේ මහසතා (තුණණ හසා ක්රීඩා 
අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு மதனுக விதொனகேமக - இமளஞர் ேற்றும் 

விமளயொட்டுத்துமற அமேச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - Minister of Youth and 
Sports) 

2019 වර්ෂය සඳහා ජාාතික ක්රීඩා අරමුදශල් වාර්ෂික වාර්තාව 

මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව තරුණ හා ක්රීඩා කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාිං  ය 

උපශ්ධ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතු යැි  මම ශයෝජානා 

කරමි. 
 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ගපොදු වයාපාර ළිබඳ ක කාරක ්වාගව 
වාර්තාව 

அரசொங்கப் தபொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய 

குழுவின் அறிக்மக 
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ENTERPRISES  
 

ගුණ (මහසාචාර්ය) චිපත ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) சொித்த மஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ගරු කථානායකතුමනි  නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශ  ශදවැනි 

සභාවාරය සඳහා ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශ  ශදවැනි 

වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රනිල් විරමසිංහ මැතිතුමා විසන් 

ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශවන් ර ්නයක් අසුව ලැුදවා, 

ඊට ශපර ශ්රීලන්කන් එයාර් ලි න්ස් ආයතනය කැඳවනවාද කියලා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශේ අවස්ථාශ දීම ඒ පිළිබඳවත් ශේ ගරු සභාවට දැුවේ ශදන්න 

මම කැමැතිි . අපි  ් රීලන්කන් එයාර් ලි න්ස් ආයතනය කැඳවා ඒ 

සේබන්ශශයන් තීරණයක් ශගන තිශබනවා. ඒ අුවව අලුත් ුණවන් 

යානා ලබා ගැනීම මාස තුනකින් කල් දමා තිශබන බව  ශේ ගරු 

සභාවට මා දැුවේ ශදනවා.  

 
ගුණ රනිල් වික්රමසිංහහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි  අපි ශ්රීලන්කන් ුණවන් ශස වශේ 

අනාගතය ගැන තීරණය කරන්න ඉස්ශසල්ලා ශේවා මිල දී ගන්න 

එශක් ශත්රුමක් නැහැ. ඒ නිසා ශ්රීලන්කන් ුණවන් ශස වශේ 

අනාගතය ගැන තීරණය කරලා  ඒ සේබන්ශශයන් කථා කරලා  

ඊට පස්ශස  බලමු   විකුණනවාද  තබා ගන්නවාද  වසා දමනවාද  

ශමොකක්ද කරන්ශන් කියලා. ඒ ගැන තීරණය කළාට පසුව අපි ශේ 

සේබන්ශශයන් පියවරක් ගනිමු. නැත්නේ අපට බණිි .   

 
ගුණ ිරග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  "එකී වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතතුය" ි  

මා ශයෝජානා කරනවා.  
 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව ුදද්රණය කළ යුුමයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

 
 

ගපත්්ම් 
ேனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ අුණ්දිරක ප්රනා්දදු මහසතා (වැවිලි රාජ්ය අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு அருந்திக்க பர்னொந்து -தபருந்மதொட்ட இரொஜொங்க 

அமேச்சர்) 

( The Hon. Arundika Fernando - State Minister of State 

Minister of Plantation) 
ගරු කථානායකතුමනි  මම පහත සඳහන් ශපත්සේ තුන 

පිළිගන්වමි.  

 (1)  දිංශකොටුව  මීගමු රවුේ පාර  අිංක 34/5/එෆ ් දරන 
ස්ථානශයහි පදිිංචි ඒ.එස්.ඒ. ක්රිෂාන්තස් මහතාශගන් 
ලැුදණු ශපත්සම; 

 (2) මාරවිල  ශහොරශගොල්ල  මර්සලින් මාවත යන ලිපිනශයහි 
පදිිංචි ශක්.ශක්.යූ.ශේ.එන්. ශපශර්රා මහතාශගන් ලැුදණු 
ශපත්සම; සහ  

 (3) මහුවවර  වැරැල්ලගම  හෑශදණිය  මැදවල පාර  අිංක 
374/2/බී දරන ස්ථානශයහි පදිිංචි ආර්.එේ.ශක්.බී. 
රත්නායක මහතාශගන් ලැුදණු ශපත්සම. 

 
ගුණ විජිත ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි  මාතර  තිහශගොඩ  සඳරු අරලිය මාවත 

යන ලිපිනශයහි පදිිංචි එන්. හිමාලි රදීපා දිසානායක 

මහත්මියශගන් ලැුදණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශර මලාල් ජායශස කර මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 
දිරිපපත් කරන ලා ගපත්්ම්  මහසජ්න ගපත්්ම් ළිබඳ ක කාරක 

්වාවට පැවිපය යුුම යයි නිගයෝග කරන  ලදී. 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ேனுக்கமளப் தபொதுேனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දිනට නියමිත වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන පක්ෂ 

ශවනත් දිනකට ශයොමු කිරීමට සභාශ  අවසරය ලබා ගන්නවා.  

 මීළඟට  ස්ථාවර නිශයෝග 27(2) යට ශත් ර ්නය. ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා  ඔබතුමාශේ ර ්නය නිශයෝජාය කථානායකවරයා 

 ශතෝරා පත් කර ගැනීශමන් පසුව ඉදිරිපත් කරනවාද  නැත්නේ 

දැන් අහනවාද?   

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා (විුණද්ධා පාර්ශ්පවග  
නායකුමමා)  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ඒ ර ්නය මම දැන් අහන්නේ  ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාලය පිළිබඳ ගැටලුවක් තිශබනවා  ඒකි . 

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම දැන් අහන්නේ  ඒ ර ්නය. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි .  

 
 

ගපෞද්ගලිකව ාැනුම් දීගම්ද ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
  ආර්ථිකග  වත්ම්ද තත්ත්වය 

 தபொருளொதொரத்தின் தற்மபொமதய நிமலமே 
CURRENT STATUS OF THE ECONOMY  

 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  වත්මන් ආඩුඩුශ  අදූරදර්ශි හා දූෂිත 

කළමනාකරණය රශේ ජානතාව අන්ත අසරණභාවයකට පත් 

කළා. බඩගින්න   ශනොනවතින ශපෝලිේ  අඳුර හා උග්ර ජීවන වියදම 

දරාගත ශනොහැකි වූ පුරවැසයන් තම දුක් ගැනවිලි සඳහා සිංශ දී 

ශනොවන ආඩුඩුවට එශරහිව මහ පාරට පැමිණියා. තැන තැන මතු 

වූ එම වි ශරෝශතා අද "ශගෝඨා ශගෝ ගම" ශනොනවතින ආඩුඩු 
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2022 මැි  04  

විශරෝධී අරගළය දක්වා දික් ගැස්වී තිශබනවා. එශහත් ආඩුඩුව 

තවමත් නින්ශ්ධ පසුවනවා. ජානතා ර ්න එශස මි . 

එබැවින්  මා පහත සඳහන් ර ්නවලට නි ්චිත පිළිතුරු හා 

පැහැදිලි කිරීේ රජාශයන් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

01. අද වන විට රශේ විරැකියා රති තශේ වර්තමාන අගය 
ශකොපමණද? 

02. පසුගිය වසර ශදක තුළ රශේ සමස්ත ජානගහනශයන් කුමන 
රති තයක ජානතාවක් දුීභභාවයට වැී  තිශදද? 

03. 2022 මාර්තු මස වන විට දළ ශ්ධශීය නිෂප්ාදිතයට 
සාශේක්ෂව රශේ සමස්ත ණය බර (රාජාය සමාගේ ද 
ඇතුළුව) ශකොපමණද? 

04. 2059 වසරට සාශේක්ෂව එය ශකොපමණ රමාණයක වැඩි 
වීමක්ද? 

05.  වර්තමාන ආඩුඩුව බලයට පත් වීමත් සමඟ ඉහළ ආදායේ 
ලබන පු්ධගලයන්ට බදු සහන ලබා දීම මඟින් රජාශේ 
ආදායම ශකොපමණ රමාණයකින් අඩු වූ ශේද? 

කාශගන්වත් විරු්ධශතාවක් නැහැ ශන්ද  මම ශේ ර ්නවලට 

උත්තර ලබා ගැනීම සේබන්ශශයන්? [බාශා කිරීේ] 
තමුන්නාන්ශස ලාශේ ශමොළ හතාශණෝට බැරි වුණා ශන්  කර 

ගන්න. ඒ නිසා අහශගන ඉන්න. [බාශා කිරීේ] අහශගන ඉන්න. 
[බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නි ් දද ශවන්න. 

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශහොඳට මතක තියා ගන්න  ඔබතුමන්ලා එනතුරු  ජානතාව මහ 

පාශර් බලාශගන ඉන්න බව. [බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභාශ  ශගෞරවය රකින්න. ඔබතුමන්ලා නි ් දද 

ශවන්න. [බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇි   මාව TV screen එශකන් අි න් කරන්ශන්? [බාශා කිරීේ] 

කවුද මාව TV screen එශකන් අි න් කරන්ශන්? 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නි ් දද ශවන්න.  
 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
කවුද වීඩිශයෝ කාමරය ශමශහයවන්ශන්? [බාශා කිරීේ] ශමොළ 

හතාශණෝ කර ගත්තා ශන්. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්නය ඉදිරිපත් කරන්න  ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 ඔබතුමන්ලා එළියට එනතුරු ජානතාව බලාශගන ඉන්නවා. 

[බාශා කිරීේ] ශකොන්දක් නැහැ; කශ  රුකාවක් නැහැ. [බාශා 
කිරීේ] ශකොන්ද පණ නැහැ.  [බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා  ඔබතුමා බාශා කිරීේවලට අවශානය 

ශයොමු කරන්ශන් නැතිව ර ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. [බාශා කිරීේ] 
කරුණාකර ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නි ් දද ශවන්න. 

 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  ආඩුඩුවට ශකාාන්දක් නැහැ කියලා 

කියනශකොට වීඩිශයෝ එක වහනවා. වීඩිශයෝ කාමරය ඇතුශළ ත් 

ඉන්නවා  ආඩුඩුශ  අය. [බාශා කිරීේ]  
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නි ් දද ශවන්න. [බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  මශේ ර ්නශේ තව ශකොටස් කීපයක් 

තිශබනවා. 

06.   ඉහත බදු සහනය තුළින් සෘජු බදු ශගවන්නන් සහ වර බදු -
එකතු කළ අගය මත බදු- ශගවන්නන්ශේ ශකොපමණ 
සිංඛ්යාවක අඩු වීමක් සදු වුණාද? 

07.  2059ට සාශේක්ෂව පසුගිය වසර ශදක තුළ පිළිශවළින් 
රජාශේ ආදායමට සාශේක්ෂව රජාශේ ණයවලට ශගවන 
ශපොලිය ශකොපමණ රති තයකින් පවතීද? 

08. ශමවැනි  රජාශේ ආදායමට සාශේක්ෂව ඉහළ ණය ශපොලී 
රති තයක් ශගවීේ සදු කරන ශවනත් රටක් තිශදද? 

09. 2022 අශර ල් වනවිට නිල ව ශයන් භාවිත කළ හැකි  
නැතශහොත් සතය විශ්ධ  සිංචිත රමාණය ශකොපමණද? 

10. චීන රජාය මඟින් විනිමය හුවමාරු රමය - swap - යටශත් 
ලබා දුන් ුතවාන් බිලියන 50 ලබා දීශේදී පැන වූ 
ශකොන්ශ්ධස ශමොනවාද? එශස ම  එම ශකොන්ශ්ධස යටශත් 
ශමම swap  පහසුකම ලබා ගැනීමට සුවිශ  ෂී වූ ශහ තු 
කවශර්ද? 

11. ඉන්දියාුව රජාය මඟින් ශ්රී ලිංකාවට අතයව ය ආහාර  
ඖෂශ මිලදී ගැනීම සඳහා ලබා දුන් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් 
බිලියන එකක ණය සීමාශවන් ඉතිරිව ඇති ශඩොලර් 
මිලියන 740ක  මුදල යකඩ  වාශන් ආනයනයට ශයොදා 
ගැනීමට සැලසුේ කර ඇති බව මාශය ඔස්ශස  වාර්තා 
ශවනවා. එය සතයයක් ද? එශස  නේ  එම යකඩ  වාශන් 
ආනයනශයන් සහන  ලැශබන්ශන් වාශන් කර්මාන්තශේ 
නිුතතු කුමන වයාපාර ආයතනයන්ටද? 

12. පසුගිය කාල සීමාශ දී දිගින් දිගටම සදු වූ විදුලිය විසන්ධි 
කිරීම ශහ තුශවන් ගෘහ ඒකකයන්ශේ සහ කර්මාන්තවල 
විදුලි පරිශභෝජානය ශකොපමණ රමාණයකින් අඩු වූශේද? 
පසුගිය මාස හයක් තුළ විදුලිය විසන්ධි කිරීම නිසා 
ආර්ථිකයට ශකොපමණ හානියක් සදු වූශේද? 

13. පසුගිය කාල සීමාශ  වි ාල ශලස මිල වැඩි කිරීම නිසා 
ශේ වනවිට ලිංකා ඛ්නිජා ශතල් නීතිගත සිංස්ථාව ලාභ 
ලබන තත්ත්වයට පත්ව තිශදද? ශනොඑශස  නේ  පාඩු 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශනොවී පවත්වා ශගන යාමට තවත් ශකොපමණ 
රමාණයකින් ඉන්ශන මිල ගණන් වැඩි කළ ුතතුද? 

14.  පසුගිය මාස හය තුළදී ලිංකා ඛ්නිජා ශතල් නීතිගත 
සිංස්ථාවට සදු වූ පාඩුව ආවරණය කර ගැනීම සැලසුේ කර 
ඇත්ශත් ශකශස ද?  

15.  වර්තමානශේ නිර්මාණය වී ඇති ඉන්ශන හා ගෑස් ශපෝලිේ 
නි ච්ිතව අවසන් කර ඉන්ශන හා ගෑස් සාමානය පරිදි 
ජානතාවට ලබාගත හැකි දිනය කවදාද?  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර ගරු මන්ත්රීවරු ඉඳගන්න. විරු්ධශ පක්ෂශේ 

මන්ත්රීතුමන්ලා  ඉඳගන්න.  

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

16.  රජාශේ ශපොශහොර සමාගේ විසන් ශමවර යල කන්නය 
සඳහා රසායනික ශපොශහොර ශකොපමණ රමාණයක් 
ආනයනය කිරීමට සැලසුේ කර තිශදද? දැනට කඩා 
වැී මකට ලක්ව ඇති වී වගාවට හා අශනකුත් ශභෝග 
වගාවලට එම ශපොශහොර ලබා දීමට අශේක්ෂා කරන මිල 
ශකොපමණද? [බාශා කිරීේ]  

17.  පැන්ශඩෝරා ප්රිකා මඟින්  විංචාසහගත ශලස  අප රන්න් 
ශසොරාගත් මුදල් නැවත ලබා ගන්ශන් කවදාද? [බාශා 
කිරීේ] ඒ සඳහා ශේ වන විට රජාය ශගන ඇති පියවර 
කවශර්ද?   

18. ශ්රී ලිංකාශවන් විංචාසහගත සහ දූෂිත ශලස ශසොරා ගන්නා 
ලද මුදල් නැවත අප රටට ලබා ගැනීම සඳහා දූෂණයට 
එශරහි එක්සත් ජාාතීන්ශේ සේමුතිය හා මත්ද්රවය අපරාශ 
සේබන්ශශයන් වන එක්සත් ජාාතීන්ශේ කාර්යාලය - 
UNODC -  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඉඳගන්න. ගරු දයාසරි ජායශස කර 

මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාශේ ආසනයට ගිහිල්ලා ඉඳගන්න. [බාශා 
කිරීේ]  දුමින්ද දිසානායක මන්ත්රීතුමා  කරුණාකර ඔබතුමාශේ 

ආසනයට ගිහිල්ලා ඉඳගන්න. 

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු  කථානායකතුමනි  - 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි  ඔබතුමන්ලා එළියට ගිහිල්ලා කථා 

කරගන්න.  

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශ්රී ලිංකාශවන් විංචාසහගත සහ දූෂිත 

ශලස ශසොරා ගන්න ලද මුදල් නැවත අප රටට ලබා ගැනීම සඳහා 

දූෂණයට එශරහි එක්සත් ජාාතීන්ශේ සේමුතිය හා මත්ද්රවය අපරාශ 

සේබන්ශශයන් වන එක්සත් ජාාතීන්ශේ කාර්යාලය - UNODC - 

හා ශලෝක බැිංකුව ඒකාබ්ධශව ක්රියාත්මක කරන ශසොරාගත් 

වත්කේ රතිෂ්ඨාපනය කිරීශේ වැඩසටහන - Stolen Asset 

Recovery Initiative,  StAR - වැනි අන්තර්ජාාතික වැඩසටහන්වල 

තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමට සහ අශනකුත් වැඩසටහන් හරහා 

සහාය ලබා ගැනීමට රජාය කටුතතු ආරේභ කරන්ශන් කවදාද?  

ගරු කථානායකතුමනි  මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  ගරු 

මුදල් ඇමතිතුමා ශේ ර ්නයට ශේ අවස්ථාශ දී පිළිතුරු ලබා ශදි  

කියලා.  

ස්තුතිි .  

 
ගුණ කම්.යූ.කම්. අලි ්ේිප මහසතා (ුදාල් අමාතය ්හස 
අධිකරණ අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நிதி அமேச்சரும் நீதி 

அமேச்சரும் )  

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Finance and 
Minister of Justice) 
ගරු කථානායකතුමනි  ගරු විපක්ෂ නායකතුමාශේ 

ර ්නශයන් පිළිතුරු ඉල්ලා තිශබන්ශන්  විවිශ ආයතන රාශියක් 

හා විවිශ අමාතයාිං ය රාශියක් ආවරණය වන පරිදිි . ඊශේ ශේ 

ර ්නය මට ලැුදණ නිසා අදම රාශයෝගිව ශේ සයල්ලට උත්තර 

දීශේ හැකියාවක් අපට නැහැ. ඒ වුණාට ගරු කථානායකතුමනි  

මුදල් අමාතයාිං ය සතුව තිශබන ඒ ශතොරතුරු න්ක අපි ලබා 

ශදනවා.  බල ක්ති  හා විදුලිබල ඇමතිතුමා ශේ ශවලාශ  සභාශ  

ඉන්නවා. එතුමාශේ විෂයයට අයත් ර ්නවලටත් අපි උත්තර ලබා 

ශදනවා. ඉතිරි ර ්නවලට පිළිතුරු අදාළ ආයතනවලින් ලැුදණු 

වහාම ඒවා සභාගත කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  මම මුලින්ම ශේ කාරණය කියන්න 

කැමැතිි . ඊශේ අපි තර්ක කරපු ආකාරයට ශේකට විවිශ ශහ තු 

රාශියක් බලපා  තිශබනවා. ශකොවිඩ් කාලය තුළ  "රට lock down 

කරන්න  lock down කරන්න" කියලා කි වා. Lock down 

කළාම  නැවත විවෘත කරන්නය කි වා. දැන් ආර්ථිකය 

සිංශකෝචනය ශවලා තිශබනවා. 

ඒ නිසා රථම වතාවට 2020 වර්ෂශේදී ශේ රශේ ආර්ථිකය 

ඍණ 3.)ක් ශලසට සිංශකෝචනය වුණා. ඒක පාලනශයන් ශතොර 

ශදයක්. ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා දන්නවා ශලෝකශේ 

ඉන්ශන මිල සයයට 538කින් වැඩි ශවලා තිශබන බව. ශඩොලර් 

37ට  (0ට  40ට තිුදණු ශබොරශතල් බැරලය අද ශඩොලර් 550 දක්වා 

වැඩි ශවලා තිශබනවා. ලිංකාශ  rupee depreciation එක ගත්තාම 

වි ාල පාඩුවක් රජායට දරන්න ස්ධශ ශවනවා. නමුත් රශේ 

ජානතාවශේ ජීවිතය පවත්වා ශගන යෑම සඳහා ශේ කටුතත්ත කර 

ශගන යනවා. එම නිසා තමි  මම ඊශේත් කි ශ   ශේක 

එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිුණ කරගත ුතතු ර ්නයක් ශනොශවි  කියලා. 

ශේක ඊට වඩා ඔදබට ගිය ජාාතික ර ්නයක්. අපට විතරක් 

ශනොශවි  ශේ ර ්නය ඇති ශවලා තිශබන්ශන්. මම උශ්ධ කියවා 

බැලුවා පාකිස්තානය  ඊජිේතුව  ශන්පාල ය ඇතුළු  සමහර රටවල 

ආර්ථිකයට ශවලා තිශබන මහා වින්නැහිය පිළිබඳව වූ වාර්තාවක්. 

එම නිසා පුරුදු විධියටම එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිුණ කරශගන 

අඩුපාඩු ශසොයනවාට වඩා ශේ අවස්ථාශ දී අපි කළ ුතත්ශත් ජාාතික 

රතිපත්තියකට එකඟ වීමි .  

ගරු කථානායකතුමනි  එයට යටත්ව මා පිළිතුරු ලබා 

ශදන්නේ. 

01.  2025 වර්ෂය සයයට 4.5  

 (මූලාශ්රය - ශ්රී ලිංකා මහ බැිංකු වාර්තාව 2025) 

02.  ඇස්තශේන්තුගත ජානගහන දරිද්රතා අුවපාතය 5(.3 
(2019)  

 (මූලාශ්රය - ශ්රී ලිංකා මහ බැිංකු වාර්තාව 2025) 

725 726 

[ගරු සජිත් ශර මදාස මහතා] 



2022 මැි  04  

03. 2022 මාර්තු මාසය අවසානශේදී ශනොපියවූ රාජාය ණය 
ගණනය කිරීම සඳහා අව ය දත්ත ශමශතක් ලැබී 
ශනොමැත.  

 

04. 

 
 

05.  වත්මන් ආඩුඩුව බලයට පත්වීමත් සමඟම 2059 වසර 
අවසානශේදී බදු රතිසිංස්කරණ පැශක්ජායක් හඳුන්වා දුන් 
අතර  එය හුශදක්ම ඉහළ ආදායේ ලබන පු්ධගලයන් 
පමණක් ඉලක්ක කර සදු කරන ලද රතිසිංස්කරණයක් 
ශනොවන අතර  බදු ශගවීමට හිමිකේ ඇති සමාජාශේ සයලුම 
ස්තර නිශයෝජානය වන පරිදි සදු කරන ල්ධදකි. 

 ඒ අවස්ථාශ දී එි න් බලාශපොශරොත්තු වූශේ ආර්ථිකයට 
උත්ශත්ජානයක් ලබා දී වැඩි ව ශයන් සිංවර්ශනයට මඟ 
පාදා ගැනීමි . එනමුත්  2020දී සදු වූ ශකොවිඩ් අනතුර 
ශහ තුශකොටශගන ඒ බලාශපොශරොත්තු වූ රතිපාදන ඒශකන් 
ලබා ගැනීමට ශනොහැකි වුණි. 

06.  ලියාපදිිංචි බදු ශගවන්නන් සිංඛ්යාව 

 
       *තාවකාලික 

     
 (මූලාශ්රය - ශ්ධශීය ආදායේ ශදපාර්තශේන්තුව) 

 
07.  

 

08. ශලෝක බැිංකුශ  ශලෝක සිංවර්ශන දර් කය අුවව 
ශලබනනශයහි 2059 වර්ෂශේ රජාශේ ආදායමට 
සාශේක්ෂව රජාශේ ණයවලට ශගවන ශපොලිය සයයට 

2019 අවසානයට 

(රුපියල් මිලියන) 
2021 

අවසානයට 

(රුපියල් 

මිලියන) 

වැඩිවීම 

(රුපියල් 

මිලියන) 

14 544 305 (රුපියල් 

ට්රිලියන 5(.54) 
19 (07 307 

(රුපියල් 

ට්රිලියන 

19.40) 

5 242 00) 

(රුපියල් 

ට්රිලියන 

5.25) 

බදු 

ශගවන්නන්ශේ 

වර්ගය 

2019 අග 

වන විට 

2020 අග 

වන විට 

2021 අග 

වන විට* 

2019 

වසරට 

සාශේක්ෂව 

2025 වසර 

අග වන විට 

අඩු වූ 

රමාණය 

ආදායේ බදු 

ශගවන්නන් 

1,505,552 1,036,014 412,092 1,093,460 

එකතු කළ 

අගය මත බදු 

ශගවන්නන් 

(මූලය ශස වා 

මත එකතු කළ 

අගය මත බදු 

ශගවන්නන්ද 

ඇතුළුව) 

29,151 8,391 9,082 20,069 

වසර ශපොලී ශගවීේ  

රජාශේ ආදායශමහි % ශලස) 

2019 47.7 

2020 71.7 

2021 72.0 

40.08ක් වූ අතර  එය ශලෝකශේ  වැඩිම රජාශේ ආදායමට 
සාශේක්ෂව රජාශේ ණයවලට ශගවන ශපොලිය සහිත රට 
විය. 

 එවකට ශ්රී ලිංකාව ශමම අගය සයයට (7.7ක් ශලස වාර්තා 
කරමින් ශමම දර් කශේ ශදවන ස්ථානශේ පසු විය. 
සයයට ((.4ක අගයක් වාර්තා කරමින් 2059 වර්ෂශේදී 
සැේබියාව ශමහි ශතවන ස්ථානශේ පසු විය. ශකශස  වුවද  
ජාාතයන්තර මූලය අරමුදශල් දත්තවලට අුවව 2020 
වසශර්දී ශමම අගය සයයට 75.7ක් ශලස වාර්තා කරමින් 
දර් කශේ පළමු ස්ථානශේ ශ්රී ලිංකාව රැඳුණි. එම වසශර්දී 
එම අගය සයයට ().7ක් වූ පාකිස්තානය ශමම දර් කශේ 
ශදවන ස්ථානශේ පසුවිය. 

09. 2022 වසශර් අශර ල් මස අවසාන වන විට ශ්රී ලිංකාශ  දළ 
නිල සිංචිත මේටම එක්සත් ජානපද ශඩොලර් බිලියන 5.9ක් 
වූ අතර එහි සිංුතතිය පහත සිංඛ්යා සටහශන් දැක්ශ . 

 එ.ජා. ශඩොලර් මිලියන 

 

 දැනට පවතින නිල සිංචිත රමාණය ආනයන මූලයනය 
කිරීමට අමතරව තවත් අව යතා සඳහා ශයොදා ගන්නා 
අතර  ආනයන මූලයනය සඳහා මහ බැිංකුව ශේ දක්වා 
හැකි පමණින්  පවතින විශ්ධ  සිංචිත රමාණයට යටත්ව  
පහසුකේ සලසා ඇත. 

10.   චීන රජාය මඟින් විනිමය හුවමාරු රමය - swap - යටශත් 
ලබා දුන් ුතවාන් බිලියන 50 ලබා දීශේදී පැනවූ 
ශකොන්ශ්ධස වන්ශන් මාස 3ක ආනයන වියදම සපුරා 
ගැනීමට අව ය වන විශ්ධ  සිංචිත රමාණයක් පවත්වා 
ගැනීම ශහෝ ශකන් කාලීන බාහිර ණයට සාශේක්ෂව විශ්ධ  
සිංචිත අුවපාතය සයයට සයයකට වඩා අඩු අගයක් 
පවත්වා ගැනීම. එශස ම  එම ශකොන්ශ්ධස යටශත් ශමම - 
swap - පහසුකම ලබා ගැනීමට සුවිශ  ෂ වූ ශහ තු වූශේ  
එම පහසුකම ශුනය ශපොලී පිරිවැයක් සහිතව විශ්ධ  
සිංචිතයන්ට එකතු කිරීශේ හැකියාව සහ ඉහත 
ශකොන්ශ්ධසවලට අදාළ ආර්ථික දර් ක ුවදුරු අනාගතශේ 
වඩා යහපත් බවට පත්ශ  යැි  බලාශපොශරොත්තු වූ නිසාය. 

11.   එය අසතයයි . 

 ශඩොලර් මිලියන 740ක මුදලක් වියදේශකොට යකඩ ගන්න 
හදනවා කියන කථාව සේපූර්ණශයන් අසතයයක්. ශපශර්දා 
මුදල් අමාතයාිං ය ඒ පිළිබඳව නිශ දනයක් නිකුත් කරලා 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මම හිතන විධියට කය කිශය වා 
නේ හැම ශදනාටම සතයය වටහා ගන්න පුළුවන් ශවි . 
එවැනි නිශ දනයක් කිරීශේ වගකීමක් ඕනෑම 
පු්ධගලශයකුට තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි  ශඩොලර් 
මිලියන 740ක steel ගැනීමට අපි කවදාවත් සැලසුේ කර 
තිුදශඩු නැහැ. ඒක සේපූර්ණශයන් අසතයයක්;  
නිර්මාණය කරන ලද රබන්ශයක්. ගරු කථානායකතුමනි   
අපි මුලින් බලාශපොශරොත්තු වුශඩු ශමයි . ශේ රශේ 
කර්මාන්ත සඳහා මූලික අමුද්රවය අව යි  කියලා 
කර්මාන්තකරුවන් කියා තිුදණා. ඒත් යකඩ විතරක් 
ශනොශවි . මුලින් ඒ සඳහා ශඩොලර් මිලියන 400ක මුදලක් 
ඇස්තශේන්තු කර තිුදණා. පස්ශස  ඒක ශඩොලර් මිලියන 
2)0කට අඩු කරලා තිුදණා. එහිදී එක component එකක් 

නිල සිංචිත වත්කේ (ආසයාුව 

නි ්කාෂණ සිංගමශේ ශ  ෂය රහිතව) 
1,907.5 

විශ්ධ  මුදල් සිංචිත 1,673.9 

ජාාතයන්තර මූලය අරමුදශල් සිංචිත 

මේටම 
    65.5 

විශ  ෂ ගැුවේ හිමිකම    117.3 

රත්රන්      29.8 

අශනකුත් සිංචිත වත්කේ      21.0 

727 728 



පාර්ලිශේන්තුව 

හැන්යට steel ගැනීම සඳහා තවම ශයොදවාශගන 
තිශබන්ශන් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන (0ි . ඒ නිසා 
ශේ කියා තිශබන ශ්ධ සේපූර්ණශයන් අසතයයක්. ශේ 
අවස්ථාශ දී ශමවැනි අසතය කීම සුදුසු නැහැ කියන එකි  
මශේ වි ව්ාසය  ගරු කථානායකතුමනි.  

 ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි  ඔබතුමා අසන ලද 52  53  5(  
ර න්වලට විදුලිබල අමාතයතුමා උත්තර ලබා ශ්ධවි. 

15. ශමම ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට අව ය පියවර ගනිමින් 
සී . 

16. වී සඳහා නි ට්රජාන් අව යතාව සැප ම සඳහා යූරියා 
ශමට්රික්ශටොන් )4 000ක් ආනයනය කිරීමට අශේක්ෂා 
කරන අතර   ඉන්දීය ණය ශයෝජානා රමය යටශත් ඒවා 
ආනයනය කිරීමට මූලික සාකච්ඡා ආරේභ කර ඇත. වී 
වගාව සඳහා ස්වාභාවික ඛ්නිජා ශපොටෑසයේ ක්ශලෝරි ඩ් 
රසේපාදනය සඳහා අන්තර්ජාාතික තරගකාරී මිල ගණන් 
කැඳවීමට කටුතතු කරන ලදී. එශහත් කිසශවකු මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කර නැත. ශමම ශපොශහොර  බඩුඩි ශපොශහොර 
ශලස ශයදීමට අව ය බැවින් ශපොශහොර මිලදී ගැනීම සඳහා 
විශ්ධ  විනිමය සපයා ගැනීමට ශලෝක බැිංකුව සමඟ 
සාකච්ඡා කර ඇත. ශේ වන විට විශ්ධ  ශවශළඳ ශපොශළහි 
පවතින ඉහළ මිල ගණන් හා මිල විචලනශේ පවතින 
අස්ථාවර බව ශහ තුශවන් රසේපාදනය කරන අවස්ථාශ  
පවතින මිල ගණන් පදනේ කර ශගන මිල තීරණය කරුව 
ලබි . 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සරත් ශෆොන්ශස කා මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ආසනයට ගියා 

නේ ශහොඳි . [බාශා කිරීේ] ගරු හරින් රනාන්දු මන්ත්රීතුමනි  
කරුණාකර ආසනයට යන්න. නැත්නේ සභාශවන් එළියට ගිහින් 

සාකච්ඡා කර ගන්න. ගරු සරත් ශෆොන්ශස කා මන්ත්රීතුමනි  

ඔබතුමාත් ආසනයට යන්න. [බාශා කිරීේ] නැහැ. එළියට ගිහින් 
සාකච්ඡා කර ගන්න. [බාශා කිරීේ] ඔබතුමන්ලා කෑ ගහනශකොට 
තමි  අනික් අයත් කෑ ගහන්ශන්. [බාශා කිරීමක්]  ඔබතුමාශේ 
ආසනයට ගිහිල්ලා කථා කරන්න. 

 
ගුණ කම්.යූ.කම්. අලි ්ේිප මහසතා  
(ேொண்புேிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානායකතුමනි  27(2) ස්ථාවර නිශයෝගය යටශත් 

ර ්නයක් ඇහුවා  කාලය නාස්ති කරලා. ඒ ර ්නයට උත්තර 

ශදනශකොට එතුමන්ලා ඒක අහශගන ඉන්ශන් නැහැ. ශමොකක්ද  

ශේ විහිළුව? [බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අපි ශහොඳට අහශගන ඉන්ශන්. [බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ කම්.යූ.කම්. අලි ්ේිප මහසතා  
(ேொண்புேிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ශකොශහද අහශගන ඉන්ශන්?[බාශා කිරීේ] මට නේ එශහම 

ශේන්ශන් නැහැ. [බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නි ් දද ශවන්න. 

ගුණ කම්.යූ.කම්. අලි ්ේිප මහසතා  
(ேொண்புேிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානායකතුමනි  විපක්ෂ නායකතුමා අසන ලද ර ්න 

අිංක 52  53  5(  57 සහ 58 සඳහා පිළිතුරු ශවනත් අමාතයාිං  

ශවතින් ලබාගත ුතතු අතර  එම ර ්න සඳහා පිළිතුරු ශමශතක් එම 

අමාතයාිං  විසන් මා ශවත එවා ශනොමැත.  

එම පිළිතුරු මා ශවත ලැබීශමන් පසුව සභාගත කරන බව ගරු 

සභාවට දන්වා සන්මි.  

පසුගිය කාල සීමාශ  දිගින් දිගටම සදු වූ විදුලිය විසන්ධි කිරීම 

ශහ තුශවන් ගෘහ ඒකකයන්ශේ සහ කර්මාන්තවල විදුලි 

පරිශභෝජානය ශකොපමණ රමාණයකින් අඩු වූශේද කියලා එතුමා 

අහලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  පසුගිය මාස හය තුළ විදුලිය විසන්ධි 

කිරීම නිසා ආර්ථිකයට ශකොපමණ හානියක් සදු වුශේද කියාත් 

එතුමා අසා තිශබනවා. ඒ සයලු ර ්නවලට  ඉදිරිශේදී  පිළිතුරු 

ලබා ශදන්න අපි බලාශපො ශරොත්තු ශවනවා. ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමනි  ඔබතුමා ඛ්නිජා ශතල් සේබන්ශශයන් අසන ලද 

ර ්නවලට බල ක්ති අමාතය සහ විදුලිබල අමාතයතුමා දැන් 

පිළිතුරු ලබා ශදනවා. 

 

ගුණ කහචන විගේග්ේකර මහසතා ( ලශ්ක්ින අමාතය ්හස 
විදුලි ල අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு கஞ்சன விமஜமசகர - வலுசக்தி அமேச்சரும் 

ேின்சக்தி அமேச்சரும்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Energy and 
Minister of Power) 
ගරු කථානායකතුමනි  ස්ථාවර නිශයෝග 27(2) යටශත් ගරු 

විපක්ෂ නායකතුමා විසන් විශ  ෂශයන් බල ක්ති සහ විදුලිබල 

අමාතයාිං යට අදාළවත්  ර ්න කිපයක් මතු කළා. එහිදී 53 වන 

ර ්නය යටශත් එතුමා  අහලා තිශබනවා  පසුගිය දවස්වල සදු කළ 

මිල සිංශ ෝශන තුළින් ඛ්නිජා ශතල් සිංස්ථාව ලාභදා  තත්ත්වයට 

පත් ශවලා තිශබනවාද  එශස  නැත්නේ පාඩුව ශකොපමණද කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි  පසුගිය 58වන දා මිල සිංශ ෝශනය සදු 

කරන්න ශපර   ඛ්නිජා ශතල් -ඉන්ශන- අශළවි කිරීම තුළින් ලිංකා 

ඛ්නිජා ශතල් සිංස්ථාව දදනිකව ලැබූ පාඩුව රුපියල් මිලියන 

5 )53ක් පමණ ශවනවා. ශමොකද  අපි ඛ්නිජා ශතල් සඳහා වියදේ 

කරන මුදලට වඩා අඩු මුදලකට තමි  දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශස  

ජානතාවට ඛ්නිජා ශතල් ලබා දීලා තිුදශඩු. ශපට්රල්  ීසසල්  

භූමිශතල් කියන තුනටම සහනාශාරයක් දීලා තිුදණා. ඒක දීර්ඝ 

කාලයක් තිස්ශස  පවත්වාශගන ආවා. ඒ නිසා දදනිකව සදු 

ශවච්ච පාඩුව රුපියල් බිලියන 5.)ක් ශවනවා. හැබැි   ශේ මිල 

සිංශ ෝශනශයන් පසුවත් සිංස්ථාව ලාභදා  තත්ත්වයට පත් ශවලා 

නැති බව මම කියන්න ඕනෑ. තවමත් සෑම ශතල් ලීටරයකින්ම 

ජානතාවට සහනාශාරයක් ලබා ශදමින් තමි  ශේ ආඩුඩුව කටුතතු 

කරන්ශන්. විශ  ෂශයන් අද භූමි ශතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 87ි . 

නමුත්  භූමිශතල්  ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 353ක වියදමක් යනවා.   

නමුත්  ශේ රශේ ධීවර ශෂ ත්රශේ සහ අඩු ආදායේලාී 

ජානතාවට එම සහනාශාරය ලබා දිය ුතතු නිසා ශේ රජාය තවමත් 

රුපියල් 87ක මුදලකට භූමිශතල් ලබා ශදනවා. ඒ වාශේම 

ීසසල්වලිුවත් තවමත් අපට අලාභි . ශපට්රල්වලිුවත් අපට අලාභි . 

ඇශමරිකාුව ශඩොලරය රුපියල් 330ක අගයක තිශබන අවස්ථාශ  

තමි  අපි මිල සිංශ ෝශනය කශළ . ශේ වන විට ඇශමරිකාුව 

ශඩොලරය රුපියල් 3)0ක් දක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  

ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළ  ශබොර ශතල් බැරලයක මිලත් තවම පහළ 

වැී  නැහැ. ශේ සිංශ ෝශනය කළත්  ආයතනයක් හැන්යට  රජායක් 

හැන්යට අපි තවමත් පාඩු ලබමින් තමි  ඉන්ශන ආනයනය කිරීශේ 

කටුතත්ත සදු කරන්ශන්. ශේ අලාභයට පඩි නඩි ඇතුළත් 

ශවන්ශන් නැහැ  ගරු කථානායකතුමනි. සමහරුන්ශේ මතයක් 

729 730 
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තිශබනවා  'අපි ඉන්ශන ගන්ශන් මුදල් දීලා නේ  ඛ්නිජා ශතල් 

සිංස්ථාව පාඩු ලබන්ශන් ශකොශහොමද?' කියලා. අපි ගන්නා මිලට 

වඩා හුඟාක් අඩු මුදලකට තමි  ඛ්නිජා ශතල් නීතිගත සිංස්ථාව 

දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශස  ජානතාවට ඉන්ශන ලබා දීශේ කටුතත්ත 

කරලා තිශබන්ශන්. අශේ ආඩුඩුව පමණක් ශනොශවි   දීර්ඝ 

කාලයක් තිස්ශස  හැම ආඩුඩුවක්ම කරලා තිශබන්ශන් එශහමි . 

ශමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ගන්නා පියවර ශමොකක්ද 

කියලා විපක්ෂ නායකතුමා අහලා තිශබනවා. Lanka IOC,  

සශපේශකෝ කියන සමාගේ ශදක සඳහාම විනිවිදභාවශයන් ුතතු 

යේ මිල සූත්රයක් අපි ලබන සතිශේ කැබිනේ මඩුඩලයට හඳුන්වා 

ශදනවා. මිල සූත්රය මඟින් අශේ සයලු පාඩු පියවා ගන්න ශනොශවි  

අපි උත්සාහ කරන්ශන්. නමුත්  අපි යේ කිස ආකාරයකින් අලාභය 

අවම කර ගත්ශතොත් විතරි  අපට ඊළඟ ඉන්ශන ශනෞකාව 

ඇණවුේ කිරීමට අව ය මුදල් න්ක උපයා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. 

ගරු කථානායකතුමනි  මීට අවුරුදු ශදකකට ශපර ලිංකා ඛ්නිජා 

ශතල් නීතිගත සිංස්ථාවට මාසයක් ශවුවශවන් ඉන්ශන ඇණවුේ 

කරන්න වියදේ වුශඩු  ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 540කට වඩා 

අඩු මුදලක්. නමුත්  අද වන විට ශබොර ශතල් බැරල් එකක් ශලෝක 

ඉතිහාසශේ වැඩිම මිල වාර්තා කරනවා. එවන් ශමොශහොතක  මැි  

මාසය සඳහා පමණක් අව ය සේපූර්ණ ඉන්ශන ආනයනය 

කරන්න අපට ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 480ක් වැය ශවනවා. 

ඒ කියන්ශන්  ඒ මුදල ශඩොලර් මිලියන 520 ඉඳලා මිලියන 480ක් 

දක්වා වැඩිශවලා තිශබනවා. ඒ මුදල පසුගිය මාස කිහිපය තුළ 

ශඩොලර් මිලියන (00  (40 සට 480 දක්වා වර්ශනය ශවලා 

තිශබනවා. අපි උපකල්පනය කරනවා  ශේ තිශබන මිල ගණන් 

ශදසැේබර් මාසය දක්වාම තිුදශණොත්  ශේ සැපුතේ ජාාලය 

පවත්වාශගන යෑම සඳහා ලිංකා ඛ්නිජා ශතල් නීතිගත සිංස්ථාවට 

මහා භාඩුඩාගාරය හරහා  මුදල් අමාතයාිං ය හරහා අවම 

ව ශයන් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 440ක පමණ මුදලක් 

අව ය ශවි  කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි  ඊළඟට විශ  ෂශයන් අහලා තිශබනවා 

ඉන්ශන ඇණවුේ කටුතතු කිරීශේ රමශ ද පිළිබඳව. අපට 

දැනටමත් IOC එක හරහා  ශඩොලර් මිලියන 200ක ඇණවුේ 

ලැශබන්න නියමිති . දීර්ඝ කරන ලද ණය රමය තුළින් ඉන්දියාව 

අපට ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 400ක ණය ලබා  දුන්නා. ඒ 

ණය රමය ඇතුශළ  ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන (00ක් ශේ වන 

විට පාවිච්චි කරලා තිශබනවා. තවත් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 

500ක ඇණවුේ ශේ මාසය තුළ සේපූර්ණ ශවනවා. තවත් 

ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 200ක් දක්වා වර්ශනය කරලා 

තිශබනවා. ඒ  ඇශමරිකාුව  ශඩොලර් මිලියන 200 සඳහා ශනෞකා 

(ක් ශේ මාසය තුළ අපට ලැශබන්න නියමිතව තිශබනවා. ඒ 

වාශේම තවත් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 400ක් දක්වා එය 

දීර්ඝ කරන්න කියාත් අපි ඉල්ලා තිශබනවා. නමුත් ශේ ඉන්දියාුව 

ණය රමය යටශත් ශබොර ශතල් සහ දැවි ශතල් කියන ශදකම 

ආනයනය කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අප ශවනත් 

පාර් ්ව හරහා ඒ කටුතත්ත කළ ුතතුි .  

ගරු කථානායකතුමනි  මම අමාතය ුරරය භාර ශගන තවම දින 

54ක පමණ කාලයක් තමි  ගත ශවලා තිශබන්ශන්. 

සාමානයශයන් අපි ඉන්ශන ශනෞකාවක් ඇණවුේ කරන්න 

මාසයකට ඉස්ශසල්ලා තමි  ඒ රමශ දය හදන්ශන්. ඒ 

සේබන්ශවත් අපි ජානතාව දැුවවත් කළ ුතතුි . ඒ නිසා අපි 

විශ  ෂශයන්ම ජානතාවට කනගාටුව පළ කරනවා  ශේ ඇති ශවලා 

තිශබන තද බදය පිළිබඳව.  

පසුගිය සතිශේ මාශයශයන් වාර්තා කර තිුදණා ඉන්ශන නිකුත් 

කරන්ශන් නැහැ කියලා. ගරු කථානායකතුමනි  ඒක සේපූර්ණ 

අසතය ශචෝදනාවක්. මැි  මාසශේ 5වන දා කියන්ශන් කේකරු 

දිනය. විශ  ෂ ශයන්ම සිංහල අලුත් අවුරු්ධදටත් වැඩ කරපු නිසා 

ශස වක මඩුඩලය ඉල්ලා තිුදණා කේකරු දිනශේ දී ඔවුන්ට 

යේකිස විශ ක කාලයක් ලබා ශදන්න කියලා. ඒ නිසා මැි  

මාසශේ 5වන දා ශස වා ස්ථාන වහලා තිුදශඩු. නමුත්  

අවාසනාවට මැි  මාසශේ 2වන දා ශේ රශේ ශපෞ්ධගලිකව 

ඉන්ශන රවාහනය කරන ටැිංකි රථ  බවුසර්  හිමියන් යේ 

වෘත්තිමය ක්රියා මාර්ගයක ශයදුණා. ගරු කථානායකතුමනි  

ශපබරවාරි මාසය ගත්තාම  ඉන්ශන ශබදා හැරීශේ කටුතත්ත 

කරන්න ශපෞ්ධගලිකව ඉන්ශන රවාහනය කරන ටැිංකි රථ සඳහා 

පමණක් ඛ්නිජා ශතල් නීතිගත සිංස්ථාව  රුපියල් ලක්ෂ 2 800කට 

වැඩි මුදලක් වැය කර තිශබනවා.  

ඉන්ශන රවාහන ගාස්තුවල යේ සිංශ ෝශනයක් කරන ශලස 

ඔවුන් ඉල්ලුවා. මම කියන්ශන් නැහැ  ඒ ඉල්ලීම අසාශාරණි  

කියලා. ඉන්ශන සහ අශනකුත් භාඩුඩවල මිල වැඩි වීමත් එක්ක 

ඔවුන් මිල සිංශ ෝශනයක් ඉල්ලුවා. එහිදී අපි එකඟ වුණා  

මාසයකට ලක්ෂ ( 800ක් දක්වා ඒ රවාහන ගාස්තුව වැඩි 

කරන්න. නමුත් ඔවුන්ශේ ඉල්ලීම වුශඩු  ලක්ෂ 4 300ක් දක්වා 

යන්න. එය අපට කිසශස ත් කළ ශනොහැකි නිසා අපි ඔවුන්ට 

කි වා  අපට ලබා ශදන්න පුළුවන් මුදල පිළිබඳව. අවසානශේ එක් 

දිනක වර්ජානයකින් පසුව ඔවුන් නැවත ශස වයට එකතු ශවලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම අශේ මූලය තත්ත්වය කළමනාකරණය 

කරමින් වියදේ පාලනය කර ගැනීම සඳහා රවාහන අමාතයවරයා 

එක්ක සාකච්ඡා කර ඉන්ශන ශබදා හැරීශේ කටුතතුවලින් වැඩි 

ශකොටසක් දුේරිය මඟින් කරන්නත්  ඉන්ශන පිරවුේහල්වල 

තිශබන බවුසර්වලින් ශබදා හැරීම වැඩිපුර කරන්නත් අපි ශේ වන 

විට වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඊශේ ශපශර්දා දවස්වල නැවත 

වතාවක් ඉන්ශන ශපෝලිේ ඇති වුණා. අපි දින ශදකතුනකින් 

ශපෝලිේ සයල්ල නැති කළාට පස්ශස  යේ යේ සිංවිශානාත්මක 

පිරිස් විසන් නැවත ශපෝලිේ තත්ත්වය ඇති කළ බව අපි පැහැදිලිව 

දන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි  මම කියන්න ඕනෑ  ශේ 

ශවලාශ  රමාණවත් තරේ ශපට්රල් ශතොග අශේ රශේ තිශබන බව. 

ඊශේ දවශස  ඉන්ශන නැව පැමිණීමත් එක්ක අපි ඊශේ රෑ ඉඳලා 

ඉන්ශන පිරවුේහල්වලට ශපට්රල් යවමින් තිශබනවා. අපි 

බලාශපොශරොත්තු වනවා දින තුනක් විතර යන විට ශපට්රල් සැප ම 

සාමානය තත්ත්වයට පත් කර ගන්න අපට පුළුවන් ශ වි කියලා. 

නමුත් ීසසල් පිළිබඳව අපට යේ ගැටලුවක් තිශබනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි. ගැටලුව  රමාණවත් පරිදි ශතොග ශනොමැති වීම 

ශනොශවි . පසුගිය ඉරිදා සවස් වන ශකොට ශනොශරොච්ශචෝශල් 

බලාගාරශේ විදුලි නිෂ්පාදනය බිඳ වැටුණා. ශනොශරොච්ශචෝශල් 

බලාගාරශයන් ලබා ශදන ශමගාශවොේ 274ක් ප්ධශතිශයන් ඉවත් 

වීම නිසා අපට රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්න සදු වුණා. ඒ තමි   

ඉන්ශන න්ක පිරවුේහල්වලට දීලා ඉන්ශන ශපෝලිේ නැති කරනවා 

ද  එශහම නැත්නේ ඉන්ශන න්ක බලාගාරවලට දීලා පැය තුනි  

විනාඩි විස්සක විදුලි කේපාදුව පවත්වාශගන යනවා ද කියන 

කාරණය. ඉන්ශන පිරවුේහල්වලට ඕනෑ තරේ ීසසල් නිකුත් 

කරන්න අපට පුළුවන්. එශස  කශළොත්  අපට අනිවාර්යශයන් සදු 

වනවා දැනට ශකශරන පැය තුනි  විනාඩි විස්ශස  විදුලි කේපාදුව 

පැය හතක්  අටක් දක්වා වැඩි කරන්න. ඒ නිසා අතිගරු 

ජානාධිපතිතුමාශේත් උපශදස් මත රජාය හැන්යට අපි රතිපත්තිමය 

තීන්දුවක් ගත්තා  විදුලි කේපාදුව පැය තුනි  විනාඩි විස්සට 

පවත්වාශගන යෑම සඳහා අව ය ඉන්ශන ශතොග අශේ 

බලාගාරවලට නිකුත් කරන්න. ඒ නිසා අපි ශේ දවස්වල 

කළමනාකරණය කරන ඉන්ශන ශතොගවලින් වැඩි ශකොටසක් 

අශේ බලාගාරවලට ලබා ශදනවා. ඒ වාශේම අපි වාරිමාර්ග 

අමාතය ගරු ජාානක වක්කුුරර මැතිතුමා  වාරිමාර්ග රාජාය අමාතය 

ගරු අුවරාශ ජායරත්න මැතිතුමා සහ මහවැලි රාජාය අමාතය ගරු 

සරිපාල ගමලත් මැතිතුමා එක්ක කථා කරලා අපට ජාල විදුලි 

බලාගාරවලින් ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම ශාරිතාව ශේ ශවලාශ  

ලබාශගන තිශබනවා. ඒ නිසා ඉදිරි දින පහ ශවුවශවන් ඔවුන් 

අපට සහතිකයක් දී තිශබනවා. ශනොශරොච්ශචෝශල් බලාගාරය යථා 

තත්ත්වයට පත් කිරීශේ කටුතතු ඉරිදා හවස අවසන් ශවි  කියා අපි 

731 732 



පාර්ලිශේන්තුව 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒ වන ශතක් දැනට තිශබන ීසසල් ශතොග 

අපි යේ ආකාරයකින් කළමනාකරණය කර ගත ුතතුි . ශමොකද  

ඊළඟ ීසසල් ශනෞකාව පැමිණීමට නියමිතව තිශබන්ශන් 55වන දා. 

එය ඉන්දියාුව ණය රමය යටශත් ලැශබන්ශන්. සමහර විට එම 

ශනෞකාව එන්න දින ශදකක් පමණ රමාද ශවි . ඒ දින ශදක රමාද 

වන නිසාත් දැනට අපට තිශබන ශතොග කළමනාකරණය කර ගත 

ුතතුි .  

සාමානයශයන් අපි දදනිකව ීසසල් ශමට්රික් ශටොන් ( 000ක් 

ශවශළඳ ශපොළට නිකුත් කරනවා. නමුත් ශේ දින කිහිපය තුළ අපට 

නිකුත් කළ හැක්ශක් ශමට්රික් ශටොන් 5 000ක්  ශමට්රික් ශටොන් 

5 400ක් පමණි . ශමොකද  අශේ රමුඛ්තාව වන්ශන් බලාගාරවලට 

අව ය ඉන්ශන ශතොග ලබා දීමි . "විදුලි කේපාදුව වැඩි වුණත් 

කමක් නැහැ  ශපෝලිේ නැවැත්වීම සඳහා ඉන්ශන ශතොග ශදන්න" 

කියලා  පාර්ලිශේන්තුශ  කවුරු ශහෝ කියනවා නේ  ඒකට 

ඔබතුමන්ලා එකඟ ශවනවා නේ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් රජායක් 

හැන්යට  අපි රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ශගන තිශබනවා. ශේ 

අවස්ථාශ  අශේ සයලුම ජාල විදුලි බලාගාර පවත්වාශගන ගියත්  

අශේ සයලුම තාප බලාගාර පවත්වාශගන ගියත්   අපට ලැශබන 

විදුලි ශාරිතාව රමාණවත් නැහැ. ඒ කාරණය අපි ශත්රුේ ගන්න 

ඕනෑ. 205( ඉඳලා ම අශේ විදුලිබල ප්ධශතියට අලුතින් 

ශමගාශවොේ රමාණයක් එකතුශවලා නැහැ. නමුත්  ශමගාශවොේ 

340ක් අනිවාර්යශයන් එකතු විය ුතතුි .  කවුරු ශේ පුටුවට ආවත්  

කවුරු ආඩුඩු කළත්  ශේ ර ්නවලට මුහුණ දිය ුතතුි   ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ සේබන්ශශයන් අපි ජානතාවට කනගාටුව පළ 

කරනවා.  

අපි ජානතාවශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා  ීසසල් ශතොග රැස් 

කරන්න එපා කියලා. අපි යේකිස සීමාවක් ඇතුව ීසසල් නිකුත් 

කරන්ශන්  පැය 3ි   විනාඩි 20ක විදුලි කේපාදුව ඒ විධියටවත් 

පවත්වාශගන යන්න අව ය නිසාි . නමුත් අපි ීසසල් සහ ශපට්රල් 

ශබදා හැරීශේ කටුතතු අඛ්ඩුඩව ස්ධශ කරනවා. දවසකට ශපට්රල් 

ශතොග ශමට්රික් ශටොන් 3 000ක් නිකුත් කිරීම ඊශේ සවස ඉඳලා 

ආරේභ කළා. පසුගිය දින ශදශක් පැවති වෘත්තීමය ක්රියාමාර්ග සහ 

 තාක්ෂණික හා කළමනාකරණ කටුතතු නිසා අපට යේකිස 

බාශාවන් සදු වුණාය කියන එකත් අපි ශේ අවස්ථාශ දී 

පිළිගන්නවා  ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ණයවර ලිපි විවෘත 

කර ගැනීම සඳහා අවසර ශදන්න කියලා අපි මුදල් 

අමාතයාිං ශයුවත් ඉල්ලා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඉන්ශන මිලදී ගන්න  විදුලි බලය 

ජානනය කරන්න අව ය ශඩොලර් ශසොයා ගන්න අපට පුළුවන් 

ශවන්ශන්  ශේ රටට  ශඩොලර් ලැුදශණොත් විතරි . හර්තාල් කරන 

එශකන් අපට ශඩොලර් ගලාශගන එනවාය කියලා කවුරු ශහෝ 

හිතනවා නේ ඒක වැරැදිි . උ්ධශඝෝෂණ කිරීම නිසා අපට ලැශබන 

ශඩොලර් රමාණය අඩුශවලා තිශබනවා.  ඒ නිසා කවුරු ආඩුඩු 

කළත්  අශේ රටට විශ්ධ  විනිමය ලැබිලා  අශේ කර්මාන්ත 

පවත්වාශගන ගිශයොත් විතරි  අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන් කියන එක උ්ධශඝෝෂණය කරන පිරිස්  හර්තාල් කරන 

පිරිස් දැන ගත ුතතුි .  

අපි ශබොර ශතල් නිෂ්පාදනය කරන රටක් ශනොශවි . අපි සයලු 

රටවල් සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. සමහරු අපට ශයෝජානා කරලා 

තිුදණා  රුසයාව සමඟ සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ඔ   අපි ඒ 

සේබන්ශශයන් සාකච්ඡා කළා. අපට භාර ගන්න පුළුවන් හැම 

ශයෝජානාවක්ම භාර ගත්තා. පසුගිය කාලශේ විපක්ෂ නායකතුමා 

කියා තිුදණා  එතුමාට ඉන්ශන ශගනැල්ලා ශදන්න ඕනෑ තරේ 

මිත්රයන් ඉන්නවාය  ඔවුන් එතුමාට උද  කරන්න සූදානේය 

කියලා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි  අපි ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා.  ශේ අවස්ථාශ  ඔබතුමා රට ගැන හිතනවා නේ  

ඔබතුමාශේ තිශබන සේබන්ශකේ මත ඉන්ශන ශගශනන්න 

මැදිහත් ශවන්න. අඩු මුදලකට ඉන්ශන ශගශනන්න කාට ශහෝ 

පුළුවන් නේ  විපක්ෂය නිශයෝජානය කරන ඕනෑම ශකශනකුශේ 

අදහස්වලට සවන් ශදන්න අපි සූදානේ. ඕනෑ නේ   විපක්ෂය 

නිශයෝජානය කරන පිරිසක් ඉන්ශන ආනයනය කරන කමිටුවටත් 

පත් කර  එම ශයෝජානා පිළිබඳව කටුතතු කිරීම  සඳහා ඉඩ 

ශදන්නත් අපි සූදානේ.  

පසුගිය කාලශේ සමහර අය සමාජා මාශයවල වාර්තා කරලා 

තිුදණා  බඩ ඉරිඟුවලින් නිෂ්පාදනය කරන ශපට්රල් රුපියල් 80කට 

ශදනවා කියලා. අපි ඒ පු්ධගලයන්ට කථා කළා. හැබැි   

කනගාටුවට කාරණය  මාශයශයන් කථා කළත්; සමාජා 

මාශයශයන් ශයෝජානා කළත්  අමාතයාිං යත් එක්ක  රජායත් එක්ක 

කටුතතු කරන්න  එම ශයෝජානා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා  අඩුම 

තරශේ සාකච්ඡාවකටවත් එන්න ඔවුන් කැමැති නැති එකි . ඒක 

තමි  යථාර්ථය. 

ගරු කථානායකතුමනි  රජායක් හැන්යට අපි වගකීශමන් 

කටුතතු කරනවා. ශේ විෂයය භාර අමාතයවරයා හැන්යට මා 

කටුතතු කර තිශබන්ශන් තවම සති ශදකක කාලයක් පමණි . 

ලබන ජුනි මාසශේ ඉඳලා අපි ආනයනය කරන ඉන්ශන 

සේබන්ශශයන් කරන්න ඕනෑ ඇණවුේ සහතික කරන වැඩ 

පිළිශවළ දැනට කරශගන යනවා. ඊශේ දවශස  මුදල් අමාතයිං ය 

මහ බැිංකුශ  නිලශාරින් සමඟ සාකච්ඡා කළා. අශේ රශේ තිශබන 

මූලයමය තත්ත්වය ගැන ඔබතුමන්ලාට හිංගන්න ශදයක් නැහැ. ඒ 

තුළින් අපි යේ යේ දීර්ඝ කාලීන විසඳුේවලට යා ුතතුි . ඒ වාශේම  

සපුගස්කන්ද පිරිපහදු මශයස්ථානය වහලා අපි තතිහාසක වරදක් 

කරලා තිශබනවා. ඒශකන් අපට වි ාල පාඩුවක් සදු ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා ඉන්ශන ආනයනය කිරීමට වි ාල මුදලක් වැය 

ශවලා තිශබනවා. ඒක වැරදි රතිපත්තිමය තීන්දුවක්. ඒ තීන්දුවත් 

ශවනස් කරලා අපි නැවත වතාවක් ඉතා ඉක්මනින් සපුගස්කන්ද 

පිරිපහදු මශයස්ථානශේ වැඩකටුතතු ආරේභ කරන බවත් මම 

මතක් කරන්න කැමැතිි   ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  පිළිතුරු ලබා දුන් ඇමතිවරු ශදපළටම 

මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ගරු කථානායකතුමනි  හැබැි  මම 

ඇහුවා  "පසුගිය කාල සීමාශ දී දිගින් දිගටම සදු වූ විදුලිය විසන්ධි 

කිරීේ ශහ තුශවන් ගෘහ ඒකකයන්ශේ සහ කර්මාන්තවල විදුලි 

පරිශභෝජානය ශකොපමණ අඩු ශවලාද  පසුගිය මාස හය තුළ විදුලිය 

විසන්ධි කිරීම නිසා ආර්ථිකයට ශකොපමණ හානියක් සදු වුණාද?" 

කියලා. එම ර ්නයට මට පිළිතුරක් ලැුදශඩු නැහැ.  ඒ වාශේම  

"රජා ශේ ශපොශහොර සමාගේ ශමවර යල කන්නය සදහා රසායනික 

ශපොශහොර ශකොපමණ රමාණයක් ආනයනය කිරීමට සැලසුේ කර 

තිශදද  දැනට කඩා වැී  ඇති වී වගාවට හා අශනකුත් ශභෝග 

වගාවන්ට එම ශපොශහොර ලබා දීමට අශේක්ෂා කරන මිල 

ශමොකක්ද?" කියලාත් මා ඇහුවා. නමුත්  එම ර ්න ශදකටම 

උත්තර ලැුදශඩු නැහැ. කරුණාකර විදුලිබල ක්ශෂ ත්රයට අදාළව 

අහපු ර ්නයටත්  කෘෂිකර්ම ක්ශෂ ත්රයට අදාළව අහපු ර ්නයටත් 

පිළිතුරක් ලබා ශදන්න  කියලා මා ආඩුඩුශවන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. 

 

ගුණ කහචන විගේග්ේකර මහසතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි  ගරු මුදල් අමාතයතුමා එතුමාශේ 

පැහැදිලි කිරීශේදී කි වා  ගරු විපක්ෂ නායකතුමාශේ ර ්න 

කීපයකට අදාළ පිළිතුරු ඉදිරිශේදී සභාගත කරනවා කියලා. ඒ 

නිසා විදුලි බලය පිළිබඳව  ඒකක රමාණය පිළිබඳව ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා අහපු ඒ තාක්ෂණික ර ්නයට අපට සවිස්තරාත්මක 
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[ගරු කිංචන විශේශස කර මහතා] 
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පිළිතුරක් ලැුදණාට පසුව අපි එය ශේ ගරු සභාශ  සභාගත 

කරන්න කටුතතු කරනවා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි  අපි 

ඔබතුමාට ඒ පිළිතුරු ලබා ශදන්නේ. එහි හිංගන්න ශදයක් නැහැ.  

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  පසුගිය කාල සීමාශ  දිගින් දිගටම සදු 

වූ විදුලිය විසන්ධි කිරීේ ශහ තුශවන් ගෘහ ඒකකවල සහ 

කර්මාන්තවල විදුලි පරිශභෝජානය ශකොච්චර රමාණයකින් අඩු 

වුණාද කියලා   මම ඇහුශ . ඒක තාක්ෂණික ර ්නයක් ශනොශවි . 

ඒ දත්ත ආඩුඩුව දැන ශගන තිශබන්න ඕනෑ. [බාශා කිරීේ]  ඒක 
තාක්ෂණික ර ්නයක් ශනොශවි . ඒකට උත්තර ශදන්න. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමා ඒකට උත්තරයක් ශදන්නේ කි වා ශන්. [බාශා 
කිරීේ]   

  
ගුණ කම්.යූ.කම්. අලි ්ේිප මහසතා  
(ேொண்புேிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කථානායකතුමනි  විපක්ෂ නායකතුමා ශේ ර ්නය 

ඉදිරිපත් කශළ  ඊශේ දිනශේ.  අපි පැය 2(න් ශේ උත්තරය සකසා 

දී තිශබනවා. එක රැි න් ශේ ශතොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් 

ශකොශහද තිශබන්ශන්? Switch එක තවම ලැහැස්ති නැහැ  

switch එක දමපු ගමන් ශතොරතුරු එන්න. අපි ඉදිරිශේදී switch 
එකට යමු.  ඒ අතරතුරදී අශේ කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ඒකට 

උත්තරයක් ශදි  කියලා මම හිතනවා. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි  ගරු ඇමතිතුමා ශපොශරොන්දු 

ශවනවා ශන්  උත්තරය ශදනවා කියලා.  

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  මුදල් ඇමතිතුමා ස්ථාවර නිශයෝග 

පිළිබඳ දන්නවා නේ  පාර්ලිශේන්තු රමශ දය පිළිබඳ දන්නවා 

නේ  එතුමාට තිුදණා ශන් මට කියන්න  "ශේ ර ්නය ඉදිරිපත් 

වුශඩු පැය 2(කට ශපරි   අද දවශස  ශේකට උත්තර ශදන්න 

අමාරුි   මම ශහට දවශස  උත්තර ශදන්නේ" කියලා. [බාශා කිරීේ] 
එතුමා ඒක දන්ශන් නැ්ධද?[බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා ඒක රකා  කළා. [බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ කම්.යූ.කම්. අලි ්ේිප මහසතා  
(ேொண்புேிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

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

ගරු කථානායකතුමනි  ඒකම තමි  මම කි ශ . විපක්ෂ 

නායකතුමා අහශගන ඉන්න ඕනෑ.  "මට තිශබන ශතොරතුරු මම 

ශදන්නේ  ඉතුරු න්ක මම ඉල්ලා තිශබනවා  ඒවා ලැුදණාම 

සභාගත කරන්නේ" කියලා මම එතුමාට කි වා.  කියනශකොට ඒක 

අහශගන ඉන්න ඕනෑ  ගරු කථානායකතුමනි.   

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශමතැන බරපතළ ර ්නයක් 

තිශබනවා. ඒක තමි   ගරු මුදල් ඇමතිතුමා IMF එකට ගිහිල්ලා 
තිශබන්ශන් රශේ තිශබන බරපතළ ර ්නය පිළිබඳ දත්ත  

ශතොරතුරු ශනොදැනි . විදුලිය විසන්ධි කිරීම නිසා ශකොපමණ 

හානියක් සදු වුණාද  ගෘහ ඒකකවලට ශකොපමණ ර ්න ඇති 

වුණාද   කර්මාන්තකරුවන්ට ශකොපමණ ර ්න ඇති වුණාද කියන  

ඒ දත්ත අරශගන තමි  IMF එකට ගිහිල්ලා රට දැය ශවුවශවන් 

ශස වය කරන්න ඕනෑ. ශහොඳි   දැන් ඔබතුමන්ලාට ඒ ර ්නයට 

උත්තර ශදන්න බැහැ ශන්. මට කරුණාකර කියන්න  ශමවර 

කන්නයට ශපොශහොර න්ක තිශබනවාද කියලා. ශපොශහොර 

තිශබනවා නේ  ශපොශහොර ශදන්ශන් ශමොන මිලටද  සහනාශාර 

ශපොශහොර ශදනවාද  ශගොවීන්ට ශනොමිශල් ශපොශහොර ශදනවාද  

ශමොකක්ද කරන්ශන් කියලාවත් කියන්න. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා පිළිතුරක් ශදනවාද?  

 
ගුණ ජ්ානක වක්කුඹුර මහසතා (කෘෂිකර්ම අමාතය ්හස 
වාිපමාර්ග අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு ஜொனக வக்கும்புர - கேத்ததொழில் அமேச்சரும் 

நீர்பொசன அமேச்சரும்)  

(The Hon. Janaka Wakkumbura -Minister of Agriculture 
and Minister of Irrigation) 
ගරු කථානායකතුමනි  විපක්ෂ නායකතුමාශේ ර ්නයට අශේ 

මුදල් ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා. යල කන්නය සඳහා  ශගොවීන්ට 

අව ය කාබනික ඝන ශපොශහොරත්  දියර ශපොශහොරත් ශේ 

වනශකොට අපි ලබා ශදනවා. ඒ වාශේම අශේ කෘෂිකර්ම අශයක්ෂ 

ජානරාල්තුමාශේ නිර්ශ්ධ යක් තිශබනවා  අඩුවන නි ට්රජාන් 

රමාණයට යූරියා ලබා ශදන්න කියලා. ඒවා ආනයනය කරන 

කටුතත්ත අශේ ශපොශහොර සමාගේ ශදශකන්ම දැන් කරනවා. 

අතිගරු ජානාධිපතිතුමා විශ  ෂ මැදිහත්වීමක් වුණා  ඒ සඳහා  

ඉන්දියාශවන් උද  ලබාගන්න. ඉන්දියාශ ත් ශපොශහොර නැහැ; 

චීනශේත් ශපොශහොර නැහැ. නමුත් ඉන්දියාශවන් යූරියා 

ශමට්රික්ශටොන් )4 000ක් අපට ලබා ශදන්න එකඟතාව පළ කර 

තිශබනවා. ඒවා ඉතා ඉක්මනින් ශගනැල්ලා  ශේ රශේ ශගොවි 

ජානතාවට අඩුම ව ශයන් අක්කරයකට යූරියා කිශලෝග්රෑේ 24ක් 

ශහෝ ශනොමිලශේ ලබා ශදන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ලබන සඳුදා ඉඳලා ශගොවීන්ට වන්දි මුදල් ලබා  දීමට අපි 

කටුතතු කරනවා. දැනට තිශබන ශපොශහොර ඉතා වැඩි මිලකට 

තමි  විකුණන්ශන්. ඒ සඳහා මිල සූත්රයක් අපි ශගශනනවා. ඒ මිල 

සූත්රය ශගශනනවා වාශේම සෑම වර්ගයකම ශපොශහොරවලට අපි 

සහනාශාරයකුත් ලබා දීමට කටුතතු කරනවා. 

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔය න්ක කියන්න තිුදණා ශන්. [බාශා කිරීේ]  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 නි ් දද ශවන්න. කරුණාකර ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඉඳ 

ගන්න. නිශයෝජාය කථානායකවරශයකු ඡන්දශයන් ශතෝරා පත් 

කර ගැනීමි  ඊළඟට කරන්න තිශබන්ශන්. 

735 736 



පාර්ලිශේන්තුව 

නිගයෝජ්ය කාානායකුමමා ්හස කාරක ්වා 
්වාපිනුමමා ඡ්දාගය්ද ගතෝරා පත් කිරීම 

பிரதிச் சபொநொயகரும் குழுக்களின் 

தவிசொளருேொனவொின் ததொிவு 
ELECTION OF DEPUTY SPEAKER AND 

CHAIRMAN OF COMMITTEES  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ අවස්ථාශ දී නිශයෝජාය කථානායක ුරරය සඳහා ගරු 

මන්ත්රීවරශයකුශේ නමක් ශයෝජානා කරන ශලස මම ඉල්ලා 

සන්නවා. 

 
ගුණ නිමල් සිංිපපාල ා සිංල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු කථානායකතුමනි  නිශයෝජාය කථානායක ුරරය සඳහා 
කෑගල්ල දිස්්රික්කශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ගරු රිංජිත් 

සයඹලාපින්ය මැතිතුමාශේ නම මම ශයෝජානා කරනවා. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශයෝජානාව කවුරු ශහෝ ස්ථිර කරන්න. 

 
ගුණ (ආචාර්ය) ුමසිංල් ගප්රේමජ්ය්දත මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා එම ශයෝජානාව ස්ථිර කරනවා.  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවනත් නේ තිශබනවාද? 

 
ගුණ ම්දත්රීවුණ  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 

තිශබනවා  තිශබනවා.  [බාශා කිරීේ]  
 

ගුණ (මහසාචාර්ය) ජී.කල්. පීිප්ප මහසතා (විගද්ශ් කටයුුම 
අමාතය ්හස ආරක්ෂක රාජ්ය අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ் - தவளிநொட்டு 

அலுவல்கள் அமேச்சரும் பொதுகொப்பு  இரொஜொங்க 

அமேச்சரும்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Foreign Affairs 
and State Minister of Defence) 

ගරු කථානායකතුමනි  ගරු රිංජිත් සයඹලාපින්ය 

මන්ත්රීතුමාශේ අශේක්ෂකත්වයට ආඩුඩු පක්ෂශේ පූර්ණ 

සහශයෝගය තිශබන බව ඔබතුමාට දන්වා සන්නවා. 

 
ගුණ ම්දත්රීවුණ  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

ජාය  ශ වා! ජාය ශ වා! 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතිි . ශවනත් නේ තිශබනවාද? 

ගුණ ආර්.කම්. රහජිත් මද්දුම  ණ්ඩාර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි  ගරු රිංජිත් සයඹලාපින්ය 

මන්ත්රීතුමාශේ අශේක්ෂකත්වයට ආඩුඩු පක්ෂශේ සහශයෝගය 

ලබා ශදනවා කි ව නිසා නිශයෝජාය කථානායක ුරරය සඳහා අශේ 

පැත්ශත් අශේක්ෂකයා විධියට ගරු ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් 

මන්ත්රීතුමාශේ නම මම ශයෝජානා කරනවා. 

 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එම ශයෝජානාව ස්ථිර කරන්න. 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිිපඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා එම  ශයෝජානාව ස්ථිර කරනවා. 

 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවනත් නේ තිශබනවාද? [බාශා කිරීේ] නි ් දද ශවන්න  ගරු 
මන්ත්රීතුමන්ලා.   

ශවනත් නේ ශනොමැති බවි  ශපශනන්ශන්. නිශයෝජාය 

කථානායක ුරරය සඳහා එක් මන්ත්රීවරශයකුට වැඩි ශදශනක් 

ශයෝජානා කර ස්ථිර කර ඇති ශහි න්  මිනිත්තු පහක් ශබදුේ සීුව 

නාද කිරීශමන් පසුව ඡන්ද ප්රිකා මාර්ගශයන් නිශයෝජාය 

කථානායකවරශයකු ශතෝරා පත් කර ගැනීම පාර්ලිශේන්තුව විසන් 

කළ ුතතුි . ඊට අුවකූලව  ශබදුේ සීුව මිනිත්තු පහක් නාද කරුව 

ලැශද. 
 

4.(ඇ) ්පාාවර නිගයෝගය අනුව ග දුම් සීනු නාා කරවන ලදී. 
நிமலக்கட்டமள 4. ( இ)இன்படி பிொிவு ேணி அடிக்கப்பட்டது. 
Whereupon Division Bells were rung under Standing Order 4.(c). 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඉඳගන්න. [බාශා කිරීේ] ගරු 
මන්ත්රීතුමන්ලා නි ් දද ශවලා තමන්ශේ ආසනවලට යන්න. 

ඉඳගන්න. [බාශා කිරීේ] ඉඳගන්න  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා. ශේ 
වැදගත් රාජාකාරියක් ශන්  කරන්ශන්. වාඩි ශවන්න.   

ගරු මන්ත්රීවරුනි  නිශයෝජාය කථානායක ුරරය සඳහා එක් 

මන්ත්රීවරශයකුට වැඩි ගණනක් ශයෝජානා කර ස්ථිර කර ඇති 

බැවින්  ඡන්දයක් පවත්වුව ලබනවා. නිශයෝජාය මහ ශල්කේතුමිය 

විසන් ශබදුේ ලැි ස්තුශ  අුවපිළිශවළට එක් එක් මන්ත්රීවරයාශේ 

නම සඳහන් කළ විට  එම මන්ත්රීවරයා සභා ශේසය ඉදිරියට 

පැමිණ සහකාර මහ ශල්කේතුමාශගන් ඡන්ද ප්රිකාවක් ලබා 

ගන්නා ශලස කාරුණිකව දන්වා සන්නවා. ඉන් පසුව සභා ගර්භශේ 

ඡන්දය සලකුණු කිරීමට සූදානේ කර තිශබන කුන්ශේදී 

පාර්ලිශේන්තුශ  ස්ථාවර නිශයෝගවලට අුවකූලව  එකී ඡන්ද 

ප්රිකාශ  ඉහළින් තමන් රිස අශේක්ෂක මන්ත්රීවරයාශේ නම 

නිවැරදිව ලිවිය ුතතු අතර  ඊට පහළින් ඔබශේ සුපුරුදු අත්සන 

ශයදිය ුතතුි . ඔබශේ මනාපය අුවව අශේක්ෂක මන්ත්රීවරයාශේ 

නම අදාළ ස්ථානශේ ලියා ශනොමැති නේ ශහෝ ඔබ විසන් අත්සන් 

කර ශනොමැති නේ ශහෝ ස්ථාවර නිශයෝගවලට අුවකූලව එය 

වලිංුණ ඡන්දයක් ශනොවන බව අවශාරණය කර රකා  කිරීමට 

කැමැත්ශතමි. ඉන් පසුව එකී ඡන්ද ප්රිකාව මත ලියා තිශබන නම 

ශනොශපශනන ශස  නැමිය ුතතු බවත්  එශස  සේපූර්ණ කරන ලද 

ඡන්ද ප්රිකාව සභා ගර්භය මැද තබා තිශබන ඡන්ද ශපේන්යට 

ශයොමු කරන ශලසත් කාරුණිකව ඉල්ලා සන්මි.  
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ශහොඳි . දැන් ඡන්ද ප්රිකා නිකුත් කරන්න පටන් ගන්නවා. 

එම ඡන්ද ප්රිකාශ   තමන් පත් කරන්න බලාශපොශරොත්තු වන 

මන්ත්රීවරයාශේ නම ශයොදා තමන්ශේ අත්සන සටහන් කළ ුතතු 

බව නැවතත් ඔබතුමන්ලාට අවශාරණය කරනවා. 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිිපඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා කි වා ශේ ballot paper 
එශක් අත්සන් කරන්න කියලා. එතශකොට රහසයභාවය ශහළි 

ශවනවා ශන්. [බාශා කිරීේ] ශමොකක්ද ශේ නීතිය? [බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම ශවන්ශන් නැහැ. ඒක තමි  ස්ථාවර නිශයෝගශේ 

තිශබන්ශන්. ඒක මශේ නිශයෝගයක්  ශනොශවි . [බාශා කිරීේ] \ 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිිපඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමොකක්ද ශේ නීතිය? 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමි  ඔබතුමන්ලා සේමත කරපු ස්ථාවර නිශයෝගය. 

[බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිිපඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඉශලක්ශට්රොනික රමයට ඡන්දය ගනිමු. [බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා නැති ර ්න හදන්න එපා. ඔබතුමා 

සභා රීති ගැන දන්නවා. සභා රීති දැන ශගනත් සභාව ශනොමඟ 

යවනවා. [බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිිපඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමා ශකොශහන්ද ශේ අත්සන් කරන නීතිය ශගනාශ ?   

[බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ ප්ර්්දන රණුමහග මහසතා (මහසජ්න ආරක්ෂක අමාතය  
්හචාරක අමාතය ්හස ආණ්ු  පාර්ශ්පවග  ප්රධාාන 
්හවිධාායකුමමා) 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - தபொதுேக்கள் பொதுகொப்பு 

அமேச்சரும் சுற்றுலொத்துமற அமேச்சரும்  அரசொங்கக் 

கட்சியின் முதற்மகொலொசொனும்) 

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

ඒක ස්ථාවර නිශයෝගවල තිශබනවා. [බාශා කිරීේ] ඔබතුමා 
ස්ථාවර නිශයෝග බලන්න. 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අිංක ( (ඈ)  ස්ථාවර නිශයෝගය කියවන්න. ඒක ඔබතුමන්ලා 

සේමත කරපු ස්ථාවර නි ශයෝගයක්. [බාශා කිරීේ] මශේ 

නිශයෝගයක් ශනොශවි . [බාශා කිරීේ]  ස්ථාවර නිශයෝග අිංක (  
යටශත් උපශදස් දී තිශබනවා. 

"ඡන්ද ප්රිකා මාර්ග ශයන් ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීශේදී 
පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණ සන්න එක් එක් මන්ත්රීවරයාට තමා 
ඡන්දය දීමට කැමැති මන්ත්රීවරයාශේ නම ලිවීම  පිණිස ඡන්ද 
ප්රිකා එක බැගින් මහශල්කේ විසන් ලබා දිය ුතතු අතර  ඡන්ද 
ප්රිකාශ  ලියා තිශබන නේ ශනොශපශනන ශස  ඡන්ද ප්රිකා 

නැමිය ුතතුවාක් ශමන්ම ඡන්දය ශදන මන්ත්රීවරයා විසන් එහි 
අත්සන් කළ ුතතු ශ ."   [බාශා කිරීේ]  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට  ඕනෑ ශේ කටුතත්ත කඩාකේපල් 
කරන්නද? [බාශා කිරීේ] ඔබතුමාට ඕනෑ ඒකද? එශහම නේ 
ඔබතුමා ඒක කරන්න. [බාශා කිරීේ] ස්ථාවර නිශයෝග සේමත 
කශළ  මම ශනොශවි . ශේ ස්ථාවර නිශයෝග ඔබතුමන්ලා අුවමත 
කරපු ඒවා. [බාශා කිරීේ] නැහැ නැහැ. ශමතැනදී එශහම 
අව යතාවක් නැහැ.  [බාශා කිරීේ] 

  
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිිපඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 අත්සන් කිරීශේ ක්රියාශ  රහසයභාවයක් නැහැ.  රහසයභාවය 
නැහැ. [බාශා කිරීේ] ඒකි  මම කියන්ශන්. [බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මහ ශල්කේතුමා රහසයභාවය ආරක්ෂා කරනවා. [බාශා 
කිරීේ] දැන් ශේ ස්ථාවර නිශයෝගය ශවනස් කරන්න බැහැ. [බාශා 
කිරීේ]   නි ් දද ශවන්න. [බාශා කිරීේ]  ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 
 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි   මම දන්නවා  ඔය Standing Orders 

සේබන්ශව ඔබතුමා සඳහන් කරපු ශ්ධ. නමුත් ඔබතුමාට බලය 
තිශබනවා  Standing Orders suspend කරලා වඩා 
විනිවිදභාවශයන් කටුතතු කරන්න. [බාශා කිරීේ]  
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට සභාව එකඟ ශවන්න ඕනෑ. [බාශා කිරීේ]  
 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ආඩුඩු පක්ෂශේ ශගොඩක් අය ඉන්නවා අශේ පැත්තට ඡන්දය 

ශදන්න. ඒකි . [බාශා කිරීේ] ආඩුඩු පක්ෂශේ ශගොඩක් අය අශේ 
පැත්තට ඡන්දය ශදන්න බලාශගන ඉන්නවා. හැබැි   අත්සන් 
කරන්න ගියාම ඒකට ර ්නයක් ඇති ශවනවා. ඒකි . 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර ඔබතුමන්ලා අුවමත කරලා තිශබන සභා රීති 
අුවව කටුතතු කරන්න. 
 

ගුණ කහචන විගේග්ේකර මහසතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි  මීට ශපර  2054 - 2059 පාර්ලිශේන්තු 
කාලශේත් ශේ වාශේම ඡන්දය ලබා ගැනීමක් කළා. ඒ ශවලාශ  
දැන් විපක්ෂශේ රශාන සිංවිශායකතුමා හැන්යට ඉන්න ශකනා    
තමි  සභානායක හැන්යට හින්ශේ. ආනන්ද කුමාරසරි මන්ත්රීතුමා 
සහ සුදර්ශිනී රනාන්දුපුල්ශල් මන්ත්රීතුමියශේ නේ නිශයෝජාය 
කථානායක ුරරය සඳහා ශයෝජානා වුණාමත් ශේ විධියටම තමි  
කටුතතු කශළ . මන්ත්රීතුමන්ලා අත්සන් කරලා තමි  ඒ ශවලාශ  
ඡන්ද රකා  කශළ . ස්ථාවර නිශයෝග දන්ශන්ත් නැහැ. කරපු 
රමශ දය දන්ශන්ත් නැහැ. [බාශා කිරීේ] 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නි ් දද ශවන්න  ගරු මන්ත්රීවරුනි.  

 
ගුණ දරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි   ස්ථාවර නිශයෝග ( (උ)හි ශමශස  

සඳහන් ශවනවා: 

"ඡන්ද ප්රිකා ගණන් කරන අතර ම ඒවා ශපේන්යක තැන්පත් කරුව 

ලැබිය ුතත්ශත් ය. තවද මන්ත්රීවරයකු කථානායකයා ව ශයන් ශතෝරා 

පත්කර ගුව ලැබූ බව රකා  කරුව ලැබූ විට  පාර්ලිශේන්තුව ඉදිරිපිට දී 

ශපේන්යට මුද්රා තබුව ලැබ එය එක් ලිත් මාසයක් මහ ශල්කේවරයාශේ 

භාරශයහි තබුව ලැබිය ුතත්ශත් ය. ඉන් පසු මහ ශල්කේවරයා විසන් 

පාර්ලි ශේන්තුශවන් ලැබිය හැකි යේ නියමයකට යටත්ව  එම ඡන්ද ප්රිකා 

විනා  කරුව ලැබ  එශස  කළ බව පාර්ලිශේන්තුවට සහතික කර දැුවේ 

ශදුව ලැබිය ුතත්ශත් ය." 

ගරු කථානායකතුමනි  අපි අද ඉල්ලන්ශන් ශේ සභා ශ  

වි ්වාසයත්  ජානතාවශේ වි ්වාසයත් තබා ගැනීමට අදම ශේ 

ප්රිකා රස්ධධිශේ අප ඉස්සරහ විනා  කරන්න කියලාි . [බාශා 
කිරීේ] 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ඒ කටුතත්ත කරන්න බැහැ. ඒ නියමිත රීතිය රකාරව අපි 

කටුතතු කරනවා. ශේවා ඔබතුමන්ලා අුවමත කරපු සභා රීති. 

[බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ ක්ප.කම්. මිපක්කාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමනි  රහසය ඡන්දයක් තියලා ඒ ඡන්ද 

ප්රිකාශ  අත්සන් කරනවා නේ  කාලය නාස්ති කරන්ශන් නැතුව 

ඉශලක්ශට්රොනික් රමයට ඡන්දය ගන්න. එතශකොට ර ්නය ඉවරි  

ශන්. එතශකොට හැශමෝටම ශපශනනවා. ජානතාවටත් ශපශනනවා 

ශන්. මාශයයටත් ශපශනනවා. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම කරන්න බැහැ. හිතාමතා ශේ කටුතත්ත කඩාකේපල් 

කරන්ශන් නැතුව කරුණාකර ශේ කටුතත්ත ඉදිරියට කරශගන 

යන්න ඉඩ ශදන්න. [බාශා කිරීේ] දැන් නි ් දද ශවන්න.  

නිශයෝජාය මහ ශල්කේතුමියනි  ඡන්ද ප්රිකා නිකුත් කරන්න 

කටුතතු කරන්න.  

 
කක් ම්දත්රීවරයකුට වැ ද ගාගනක් ගයෝජ්නා කරනු ලැ                     

්පථිර කරනු ලැබූගය්ද  ඡ්දා පත්රිකා මාර්ගගය්ද නිගයෝජ්ය 
කාානායකවරයකු ගතෝරා පත් කිරීගමහි පාර්ලිගම්්දුමව නිරත විය.  

ஒருவருக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் பிமரொிக்கப்தபற்று, 

வழிதேொழியப் தபற்றமேயொல் வொக்குச்சீட்டுமூலம் பிரதிச் சபொநொயகர் 

ஒருவமரத் ததொிவு தசய்ய சமப முற்பட்டது.  
More than one Member having been proposed and seconded, the 

House proceeded to elect a Deputy Speaker by ballot. 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  Order, please! අද දින දිවා ආහාර විශ කය සඳහා සභාශ  
කටුතතු අත් හිටුවන්ශන් නැතිව ඡන්ද විමසීශේ කටුතතු අඛ්ඩුඩව 

සදු කිරීමට සභාව එකඟ ද? 

 
ගුණ ම්දත්රීවුණ  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්දය ලබා දීශේ කටුතතු දැන් අවසානි .  

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි  ඔබතුමා ඡන්දය ලකුණු කළාට 

පස්ශස  ඒ ඡන්ද ප්රිකාව සයලු ශදනාටම රදර් නය කළා. 

එත ශකොට ඒශක් රහසයභාවය නැතිව යනවා ශන්. ඔබතුමා 

සේපූර්ණශයන් වැරදි කාර්යයක් කශළ . දැන් න්කකට කලින් 

ඡන්දශේ රහසයභාවය ගැන කථා කරලා  ඒ රහසයභාවය නැති වන 

විධියට ඔබතුමාම කටුතතු කළා ශන්. 

ගරු සභාශ  සන්න මන්ත්රීවරශයකුට ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට 

ශනොහැකි වුණා නේ කරුණාකර ඒ බව දන්වන්න.  

ඡන්දය රකා  කිරීමට ශනොහැකි වූ කිසශවකු ශනොමැති බවි  

ශපශනන්ශන්. දැන් ඡන්දය ගණන් කිරීම ආරේභ කරන්න.  

ඔබතුමන්ලාට තවත් දැුවේ දීමක් කරන්න තිශබනවා. ශහට 

දින සභාශ  කටුතතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අද පස් වරු 

5.30ට පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත්ශවනවා. විනාඩි 50ක 

කාලයකට ඒ සඳහා සහභාගි වන ශලස  ගරු සභික මන්ත්රීවරුන්ට 

මා ආරාශනා කරනවා.  

 
ගුණ හසර්ෂණ රාජ්කුණණා මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු කථානායකතුමනි  රශේ ශ්ධ පාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති 

ශවනතුරු කවුරුත් බලාශගන ඉන්නවා. පක්ෂ නායක රැස්වීශේ දී  

ශේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ලබන සතිශේ පාර්ලිශේන්තුව රැස් 

වන්ශන්ත් නැහැ.  කරුණාකර ලබන සතිශේ පාර්ලිශේන්තුව රැස් 

ශවලා ශහෝ ශේ ර ්නය විසඳන්න කටුතතු කරන්න.  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ  ඒ ගැන කථා කරන ශවලාව ශනොශවි   ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 
කාානායකුමමා විසිං්ද පහසත ්කහස්ද ප්රිනලල ප්රකාශ් කරන ලදී.  
பின்வரும் தபறுமபறுகமளச் சபொநொயகர் அவர்கள் அறிவித்தொர்.  
Hon. Speaker declared the following results.  

 
ගරු රිංජිත් සයඹලාපින්ය මහතා  ඡන්ද  148 

ගරු ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් මහතා ඡන්ද 65 

අවලිංුණ කළ ඡන්ද සිංඛ්යාව     3 
 

ேொண்புேிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிடிய   148 வொக்குகள் 

ேொண்புேிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர்   65 வொக்குகள் 

தசல்லுபடியற்ற வொக்குகள்           3 
 

The Hon. Ranjith Siyambalapitiya  148 votes 
The Hon. Imthiaz Bakeer Markar    65 votes 
Invalid                       3 

741 742 
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ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  ඒ අුවව  ගරු රිංජිත් සයඹලාපින්ය මන්ත්රීතුමා 

නිශයෝජාය කථානායකවරයා ව ශයන් ඡන්දශයන් ශතෝරා පත් 

කරුව ලැබූ බව සභාවට රකා  කරුව කැමැත්ශතමි. 

 
ගුණ රහජිත් සිංයඹලාළිටිය මහසතා (නිගයෝජ්ය 
කාානායකුමමා ්හස කාරක ්වාපිනුමමා) 
(ேொண்புேிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிடிய - பிரதிச் சபொநொயகரும் 
குழுக்களின் தவிசொளரும்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Deputy Speaker and 
Chairman of Committees)  

ගරු කථානායකතුමනි  රථමශයන්ම ඔබතුමාටත්  අද ශේ 
ශගෞරවනීය රැස්වීමට සහභාගි වූ සයලුශදනාටත් මා ස්තුතිවන්ත 
ශවනවා. ඒ වාශේම විශ  ෂශයන්ම මා ශවුවශවන් ඡන්දය භාවිත 
කළ සයලුශදනාටත් ස්තුතිය පුද කරනවා. ශේ ශවලාශ  මා 
පැහැදිලි කළ ුතතුි  ගරු කථානායකතුමනි  නි ශයෝජාය කථානායක 
තනතුශරන් මා ඉල්ලා අස් වූශේ ඇි  කියලා. ශ්රී ලිංකා නිදහස් 

පක්ෂය රමුඛ් මන්ත්රීවරු කඩුඩායමක් තමන් දැ ස සයලු 
තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස් වූවා. එතැනින් නැවතුශඩු නැහැ. 
එතුමන්ලා ස්වාධීන කඩුඩායමක් බවට පත් වුණා. එතැනිුවත් 
නැවතුශඩු නැහැ. එතුමන්ලා විපක්ෂශේ කඩුඩායමක් බවට පත් 
වුණා. මා දැ ස තනතුර ස්වාධීන තනතුරක් බැවින් ඒ කඩුඩායම 
අුවව මා ඉවත් විය ුතතු නැහැ කියන මතයක් තිුදණා. ගරු 
කථානායකතුමනි  හැබැි  මම අඩියක් ඉස්සරහට තියලා කටුතතු 
කළා. ශමොකද  නිශයෝජාය කථානායක හැන්යට මාශේ නම 
ශයෝජානා කරලා මා පත් කශළ   ආඩුඩු පක්ෂශයන්. ඒ නිසා මට 

අව ය වුණා  ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ස්වාධීන වූ මන්ත්රී 
කඩුඩායම ගත්ත තීරණය තවත්  ක්තිමත් කරන්න. එතුමන්ලා 
රජායට ශපන්වා ශදන්න උත්සාහ කශළ   ශේ රශේ තිශබන බැරෑරුේ 
ආර්ථික අර්ුදදය  සමාජා ය අර්ුදදය  ශ්ධ පාලන අර්ුදදය සහ 
පාශර් දුක් විඳින මිනිසුන්ශේ අර්ුදදය. ඒක ශපන්වා ශදන්න තමි  
ශේ මන්ත්රී කඩුඩායම   තමන්ශේ සයලු තනතුරු අත් හැරලා ඒවා 
රජායට ලබා දුන්ශන්. ඒ නිසා මම  තවත් අඩියක් ඉස්සරහට තියලා  
ස්වාධීන තනතුරක් වුවත් මා එය දැරීමට සූදානේ වුශඩු නැහැ  
ආඩුඩු පක්ෂය නේ කළ  ආඩුඩු පක්ෂය ස්ථිර කළ තනතුරක් 

නිසා. ඒ නිසාි  මා ඉවත් වුශඩු.  

ඒ වාශේම නැවත වතාවක් මශේ නම ශයෝජානා වීම පිළිබඳ 
ඊශේ වනශකොට තිබූ තත්ත්වය ශමයි . විපක්ෂශේ සේපූර්ණ 
එකමුතුශවන් මශේ නම ශයෝජානා වී ස්ථිර වන කථාවක් තමි   අද 
උදෑසන 50.00ට ශේ ගරු සභාවට එනශකොටත් තිුදශඩු  ගරු 
කථානායකතුමනි. මට අව ය වුශඩු විපක්ෂශේ  ක්තිය ශපන්වන 
බලශ ගයක් බවට ශේ අවස්ථාව පත් කර ගන්නි . මම ඒක ඉතා 
අවිංකව කියන්ශන්. ඒක නැහැි  කියන්න කාටවත් බැහැ. හැබැි  
මම කනගාටු ශවනවා  විපක්ෂය ඒ අවස්ථාශවන් රශයෝජාන 
ශනොගැනීම පිළිබඳව. [බාශා කිරීමක්] ඒ පිළිබඳ මශේ බලවත් 
කනගාටුව රකා  කරනවා. විපක්ෂය ඒ අවස්ථාශවන් රශයෝජාන 
ශනොගැනීම ශේ රශේ පවතින අර්ුදද අවස්ථාශ  පාරට බැහැශගන 
දුක් විඳින මිනිසුන්ශේ සටන පාවාදීමක් හැන්යටි  මම දකින්ශන්  
ගරු කථානායකතුමනි. [බාශා කිරීමක්] ඒක ශේ සභාශ  ඉතා 
පැහැදිලිව මම කියන්න අව යි . ඒ නිසා මම විශ  ෂශයන්ම අශේ 
සයලු සාමාජික මහත්වරුන්ටත් නැවත මතක් කරනවා  අශේ 
ස්වාධීන වීම  අපි විපක්ෂයට යෑම අද ශේ තත්ත්වය නිසා 
කිසශස ත්ම ශවනස් ශවන්ශන් නැහැ කියන එක. අද තත්ත්වය 
තවත් රබල කාරණයක් හැන්යට සලකන්න. විපක්ෂශයන් 
ශයෝජානා ශවලා  විපක්ෂශයන් ස්ථිර ශවලා  රිංජිත් සයඹලාපින්ය 
නැවතත් නිශයෝජාය කථානායක ුරරයට පත් වීම ඔබතුමන්ලා 
කල්පනා කළ ුතත්ශත්  ශේ රශේ තිශබන අර්ුදදය විසඳීම සඳහාත්  
නමයශීලි වීම සඳහාත්  වඩාත් කැපශවමින් ශේ රශේ දුක් විඳින 
මිනිසුන්ශේ ර ්න විසඳීම සඳහාත්  ශ්ධ පාලන  ආර්ථිකමය  
සමාජාමය අර්ුදදය විසඳීම සඳහාත් පත් වුණු රශාන ශවඩි මුරයක් 
හැන්යට අද විපක්ෂශයන් මා පත්වීම සලකන්න  කියා රජාශයුවත් 

ඉල්ලා සන්මින්  නැවත වතාවක් කථානායකතුමාට මශේ  ස්තුතිය 
පුද කරමින් මා නවතිනවා. [බාශා කිරීේ]  

 

ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  අද ශේ සභා ගර්භශේ ඡන්දය ලබාදීශේ 

ක්රියාදාමය තුළ එක ශදයක් පැහැදිලි වුණා. ඒශකන් විවිශ අයශේ  

පැන්කිරිය මුළු රටටම ශහළි වුණා. විවිශ අය එක එක විධියට 

රඟපාලා ශදන පණිවුඩය  රටම අන්දවන විපක්ෂභාවයක්  

විකෘතිභාවයක්  ජානතාව රැවී මක් -ඒ සයල්ලක්ම-  කියන එක 

එළිශේ ඉන්න අයට ශත්රුණා. එවන් අවස්ථාවක් තමි  අද වුශඩු. 

මම ශබොශහාාම පැහැදිලිව ශේ කාරණය කියන්නට ඕනෑ. 

ශපොශහොේටුශ  සහශයෝගය සයඹලාපින්ය මැතිතුමාට ලබා 

ශදනවාය කියන පණිවුඩයත් එක්ක තමි  අපි ශවනස් වුශඩු. ඒ 

නිසා අද සයඹලාපින්ය මැතිතුමාත් ශේ ආඩුඩුශ  රැකවශලක් 

බවට පත් වුණාය කියන එක කනගාටුශවන් ශහෝ කියන්නට ස්ධශ 

ශවනවා. ආඩුඩුශ  අතශකොළුවක්  ආඩුඩුශ  ශහිංචි ශයක් බවට 

පත් වුණාය කියන එක ශබොශහොම පැහැදිලිි . ඒ නිසා අද එළිශේ 

සන්න ජානතාවට ශබොශහොම පැහැදිලිව ශත්ශරනවා  ශේක ඇතුශළ  

සදුවන ඇන්දවීම. අපි සතුටුශවනවා. ශේ ශවලාශ  ශේ ඡන්දය 
ලබා දුන් ආකාරය එළිශේ ඉන්න අයට ශබොශහොම පැහැදිලිි   

[බාශා කිරීමක්] අරගළය කරන අයට ශබොශහොම පැහැදිලිි . ශේක 
ඇතුශළ  ඔක්ශකෝම ශ්ධ පාලන ශේේ ස්ධශ ශවන්ශන්. හැබැි   අපි 

සතුටු ශවනවා. විපක්ෂයක් හැන්යට අපි එකට ඉන්නවා. අපි ශේ 

ආඩුඩුවට විරු්ධශි . අපි ශේ ජානාධිපතිවරයාට විරු්ධශි . අපි ශේ 

අගමැතිවරයා රමුඛ් ආඩුඩුවට විරු්ධශි   විරු්ධශි   විරු්ධශි . ඒක 

අද පැහැදිලි වුණා. ශබොශහොම ස්තුතිි . [බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ ිරග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශේ අවස්ථාශ  උපකථානායක ුරරයට 

වැඩි ඡන්ද සිංඛ්යාවක් ලබාශගන අලුතින් පත් වුණු රිංජිත් 

සයඹලාපින්ය මැතිතුමාට විශ  ෂශයන්ම අග්රාමාතයතුමා හා ශේ 

ආඩුඩුව ශවුවශවන් අශේ ශුභාශිිංසන පුද කරන්න කැමැතිි .  

පාර්ලිශේන්තුව තුළ අපි එක්සත්ව  එකමුතුශවන් කටුතතු කළ 

ුතතුි  කියන කාරණය පසුගිය කාල සීමාශ දී අශේ ශදපාර් ්වයම 

හා රට වැසයා ද රකා  කළා.  

උපකථානායක ුරරයට ඉදිරිපත් වුණු රිංජිත් සයඹලාපින්ය 
මැතිතුමාට ඒ ක්රියාවලිශයහි යළිත් වරක් නිරතවීමට අද පක්ෂ 
ශේදශයන් ශතොරව අශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා සහාය පළ කර 
තිශබනවා. එතුමා කුමන පක්ෂයක ඉන්නවාද කියන එක 
ර ්නයක් ශනොශවි . මීට කලිුවත් ශ්රී ලිංකා පාර්ලිශේන්තුව ආඩුඩු 
පක්ෂශයන්ම ශනොව විපක්ෂශයුවත් ශේ උත්තරීතර තනතුරුවලට 
මන්ත්රීවරුන් පත් කර ශගන තිශබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිශේන්තුශ  
ශගෞරවය  පාර්ලිශේන්තුශ  ආරක්ෂා කළ ුතතු සේරදාය එක 
පක්ෂයකට සීමා ශවන්ශන් නැති බව මම ඉතා ඕනෑකමින්                
මශේ රතිපක්ෂ නායකතුමාට සහිපත් කරන්න කැමැතිි . 
පාර්ලිශේන්තුව තුළ ජාය පරාජාය ශදකම තිශබනවා. ඡන්ද 
විමසීමක රජාාතන්ත්රවාදය අපි පිළිගන්නවා නේ  රජාාතන්ත්රවාදී 
ඡන්ද විමසීමකදී ජාය පරාජාය ශදකම අපි ුදක්ති විඳින්න ඕනෑ. වැඩි 
ශදනාශේ කැමැත්ත හිමි වීම ජායග්රහණය ශවනවා. අපි කැමැති 
වුණත්  නැති වුණත් කැමැත්ත අඩු පිරිස  පරාජායට පත් ශවනවා. ඒ 
නිසා අපි දරදඬු වන්ශන් නැතුව රජාාතන්ත්රවාදී පාර්ලිශේන්තු රමය 
ආරක්ෂා කර ශගන  ජානතාව අද ඉල්ලා සන්න රශාන ශවනස්කේ 
පිළිබඳව ජානාධිපතිතුමාත්  අග්රාමාතයතුමාත් කර තිශබන රකා  
මත අදාළ කටුතතු ඉදිරියට ශගන යෑමට බලාශපොශරොත්තු  වන බව 
මා යළිත් වරක් සහිපත් කරනවා. ඒ වාශේම ගරු 
කථානායකතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ශවනවා  ශේ ඡන්ද විමසීම 
පැවැත්වීමට අව ය වාතාවරණය එශලසන්ම සලසා දීම ගැන.  

ගරු කථානායකතුමනි  නයාය පත්රශේ ඊළඟ අිංකය ඉදිරිපත් 
කරන්න මට අවසර ශදන්න. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ දම්ිනයා්ප  ාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

  

නැඟී සිංටිග ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ දම්ිනයා්ප  ාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ගරු කථානායකතුමනි  මට ශේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 

ස්තුතිි . නිශයෝජාය කථානායක නිලවරණශේදී විපක්ෂය 

ශවුවශවන් ඉදිරිපත් වූ මට ඡන්දය ලබා දුන් සයලුශදනාටත්  

ඡන්දය ලබා ශනොදුන් සයලුශදනාටත් මශේ ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ශේ සභාව හැම ශවලාශ ම අශේ රශේ ජානතාවශේ හඬ 

නිශයෝජානය වන මශයස්ථානයක් විය ුතතුි ; එහි හරස් කඩක් විය 

ුතතුි . ඒ නිසා ශේ ශ ලාශ දී ඒ වි ්වසනීයත්වය අපට රැක ගන්න 

බැරි වුශණොත් ඒක ර ්නාර්ථයක්. ඒ වාශේම ශේ පාලනයට 

විරු්ධශව රශේ ජානමතය පවතින අවස්ථාවකදී ශේ ආකාරයට 

ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම නේ මට ශත්රුේ ගන්නට බැරි ශදයක්.  

ඒ නිසා  අශේ රශේ ජාන මතයට ගරු කරමින් ඒ ජාන මතශේ 

රවණතාව ශපන්ුවේ කරමින් නිර්ීතව ශේ අවස්ථාශ දී ශපනී සන් 

සයලු මන්ත්රීවරුන්ට මශේ ආචාරය පිරිනමනවා. ඒ වාශේම 

දැන්වත් අශේ ජානතාවශේ හඬ ශත්රුේ ගන්න. එශහම නැත්නේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  වි ්වසනීයත්වය නැති ශවනවා. ඒක තුළින් අශේ 

රජාාතන්ත්රවාදී රමයට අභිශයෝගයක් ඇති ශවනවා. ශේ සභාව 

ඇතුශළ  කෘ්රිම විධියට අපි ශමොන විධිශේ රඟපෑේ කළත් වැඩක් 

නැහැ  ශේ රශේ ජානතාවශේ හඬ ශත්රුේ ගන්ශන් නැත්නේ. 

අන්න ඒක අවශබෝශ කර ගන්න කියලා ඉල්ලමින්  නැවත වරක් 

ඔබ සයලු ශදනාට මශේ ස්තුතිය  පුද කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය 

අවසන් කරනවා. 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු සභානායකතුමා  අපි නයාය පත්රශේ ඊළඟ ශයෝජානාවට 
යමු. [බාශා කිරීේ] විවාදය පටන් ගත්තාම ඔබතුමන්ලා ශේ 

අවස්ථාව ශදන්නේ. [බාශා කිරීේ] 
 

ගුණ ිරග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

The Hon. Leader of the UNP wants to express a few 
words, Sir.  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න  ගරු රනිල් විරමසිංහ මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසිංහහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ගරු කථානායකතුමනි  එක්සත් ජාාතික පක්ෂය ශවුවශවන් මම 

පළමුශවන්ම ශේක කියන්න ඕනෑ. අද මා දැක්ශක් විශ  ෂ 

කාරණයක්. ඒ තමි   නිශයෝජාය කථානායක තනතුරට 

අශේක්ෂකශයක් ඉදිරිපත් කරන්න ආඩුඩුවට බැරි වුණා කියන 

එක. ශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශදශදනාම ආශ  විපක්ෂශයන්. 

ශදශදනාම ශේ ුරරයට සුදුසු පු්ධගලශයෝ. එතැනදී ආඩුඩුව එක් 

ශකශනක් ඉදිරිපත් කළා නේ ශහොඳි . ඇත්තටම ආඩුඩුව තමන්ට 

බහුතරයක් තිශබනවාද  නැ්ධද කියලා දන්ශන් නැහැ.  අන්තිමට 

විපක්ෂශේ ශේ ශදශදනා අතරින් ශකශනකු ශතෝරා ගන්නට සදු 

වුණා. ඒශකන් ශපශනන්ශන් ශේ රශේ ඇති ශවලා තිශබන 

තත්ත්වයි . ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් මැතිතුමාශේ තාත්තා 

කථානායක හැන්යට හින්යා. මට අවස්ථාව ලැුදණා  එතුමා සමඟ 

ශහොඳට වැඩ කරන්න. රිංජිත් සයඹලාපින්ය මැතිතුමා අද නිශයෝජාය 

කථානායක හැන්යට ඉන්නවා. එතුමා ශහොඳට වැඩකටුතතු කරලා 

තිශබනවා  ඇමතිවරශයක් හැන්යට.  දැන් අපි ඒ රතිලලය 

පිළිශගන වැඩ කරමු. ශමතැන අපට ශබශදන්න වැඩක් නැහැ. අපි 

එකතු ශවලා වැඩ කරමු. ශමොකද  රශේ ජානතාව කියන්ශන් 

රාජාපක්ෂවරු විතරක් ශගදර යවන්න කියලා. සේපූර්ණ SLPP 

එශක් අය යවන්න කියන්ශන් නැහැ. ඉතින් ඒ ර ්නය ශවනම දාලා 

අපි ශේ පැත්ශත් ඉඳශගන ශේ වැඩකටුතතු න්ක කරමු. ශමොකද  

ශේ රශේ වි ාල ආර්ථික ර ්නයක් තිශබනවා. ඇත්ත ව ශයන්ම 

අපි පාර්ලිශේන්තුශ  හරියට හැසශරන්ශන් නැත්නේ ශමොකක්ද සදු 

ශවන්ශන්? එතශකොට රශේ මිනිස්සු ආපසු ශමතැනට එනවා.  ශේ 

සතිය ගත කරලත් තවම අපට රතිලලයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. 

ඊළඟ පාර්ලිශේන්තු රැස්වීේ සතිශේ කථානායකතුමා ශේක 

ශනොකරනවා නේ  පාර්ලිශේන්තුශ  තිශබන ශගෞරවය විතරක් 

ශනොශවි  බලයත් නැති ශවනවා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි  

අපි පක්ෂ නායකයන් කැඳවමු; සාකච්ඡා කරමු. කරන්න පුළුවන් 

ශ්ධ කරමු. ඉතුරුවා පස්සට දමමු. අඩු ගණශන් පළමුවැනි 

පියවරවත් ගන්න කියා ඉල්ලමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් 

කරනවා.  
 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිිපඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  විපක්ෂශයන් ඉදිරිපත් කළ එකම 

අශේක්ෂකයා ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා බව මම 

පැහැදිලිව කියනවා. 

 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . අපි දැන් නයාය පත්රශේ ඊළඟ කටුතතුවලට යමු  ගරු 

සභානායකතුමා. 

 

  
පාර්ලිගම්්දුමගව රැ්පවීම් 

பொரொளுேன்ற அேர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගුණ ිරග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා පහත සඳහන් ශයෝජානාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශ  ස්ථාවර නිශයෝග 8හි විධිවිශානවල සහ 2022 

ජානවාරි 59 දින පාර්ලි ශේන්තුව විසන් සේමත කරන ලද ශයෝජානාශවහි 

කුමක් සඳහන්ව තිුදණ ද  අද දින රැස්වීේ පැවැත්ශවන කාල ශ ලාව පූ.භා. 

50.00 සට අ.භා. 52.30 දක්වා ද  අ.භා. 5.30 සට අ.භා. 4.30 දක්වා ද විය 

ුතතු ය. අ.භා. 4.30ට කථානායකතුමා ර ්නය ශනොවිමසා පාර්ලිශේන්තුව 

කල් තැබිය ුතතු ය." 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ගපෞද්ගලික ම්දත්රී්දගේ පනත් ගකම්ම්පත් 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

වකුගු  ්හස ිරයවැ දයා සිංහහස ගරෝහසල් වාරය 
(්හ්පාාගත කිරීගම්) පනත් ගකම්ම්පත 

சிறுநீரக ேற்றும் நீொிழிவு சிங்க மவத்தியசொமல 

அறக்கட்டமள (கூட்டிமணத்தல்) சட்டமூலம்  
KIDNEY AND DIABETES LIONS HOSPITAL TRUST 

(INCORPORATION) BILL   
 
ගුණ ්හජීව කිරිපමා්දන මහසතා 
(ேொண்புேிகு சஞ்ஜீவ எதிொிேொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා පහත සඳහන් පනත් ශකටුේපත 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
"වකුගඩු සහ දියවැඩියා සිංහ ශරෝහල් භාරය සිංස්ථාගත කිරීම 

සඳහා වූ පනත් ශකටුේපත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය ුතතු ය." 
 

ගුණ ජ්ය්දත කැටගගොඩ මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஜயந்த தகட்டதகொட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

 

විසිං්ද ්පථිර කරන ලදී. 
ஆமேொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද ්වා ්ම්මත විය. 
පනත් ගකම්ම්පත ඊට අනුකූලව පළුදවන වර කියවන ලිර්ද  කය 

ුදද්රණය කිරීමට නිගයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම ්කහසා 52(6) වන ්පාාවර නිගයෝගය යටගත් පනත් 

ගකම්ම්පත ග්ෞඛය අමාතයුමමා ගවත පවරන ලදී. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ேதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி சுகொதொர 

அமேச்சருக்கு அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 
 

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

Minister of Health for report. 

 

ශ්රී ශ්ාකයසිංහහසාරාම විහසාර්පා කාර්යය ්ාධාක 
්හවිධාානය (්හ්පාාගත කිරීගම්) පනත් ගකම්ම්පත 

ஸ்ரீ சொக்கியசிங்கொரொே விகொரஸ்த கொர்யசொதக 

சங்விதொன (கூட்டிமணத்தல்) சட்டமூலம்  
SRI SHAKYASINHARAMA VIHARASTHA KARYASADHAKA 

SANVIDANAYA (INCORPORATION) BILL  

 

පනත් ගකම්ම්පත (වයව්පාාාායක ්පාාවර කාරක ්වාගවහි  දී) 
්හගශ්ෝධානය කළ ආකාරගය්ද ්ලකා  ැලීගම් නිගයෝගය කියවන 
ලදී. 

[சட்டவொக்க நிமலயியற் குழுவில்] திருத்தப்பட்டவொறு, சட்ட 

மூலத்மதப் பொிசீலித்தற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது.   

Order for consideration of Bill, as amended (in the Standing 
Committee), read. 

 
ගුණ ිරග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  "ශ්රී  ාකයසිංහාරාම විහාරස්ථ කාර්යය 

සාශක සිංවිශානය (සිංස්ථාගත කිරීශේ) පනත් ශකටුේපත පිළිබඳ 

වයවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාශ  වාර්තාව පිළිගත ුතතුය" ි  

මම ශයෝජානා කරනවා. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ගුණ ිරග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  "පනත් ශකටුේපත සිංශ ෝධිතාකාර 

ශයන් දැන් තුන්වන වර කියැවිය ුතතුය" ි  මම ශයෝජානා කරනවා. 
 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
පනත් ගකම්ම්පත ඊට අනුකූලව ්හගශ්ෝධිතාකාරගය්ද  ුම්දවන 

වර කියවා ්ම්මත කරන ලදී.  
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக 

ேதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් අපි ඊශේ දිනශේ පවත්වන ලද සාකච්ඡාව  - [බාශා 
කිරීමක්] ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මන්ත්රීතුමාට ශමොනවාද 

කියන්න තිශබන්ශන්? 

 
ගුණ හසර්ෂණ රාජ්කුණණා මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු කථානායකතුමනි  කලින් මම කථා කළ ශවලාශ  මශේ 

අදහස් දැක්වීම සේපූර්ණ කරන්න බැරි වුණා. දැන් මුළු රටම 

බලාශගන ඉන්ශන් ශ්ධ පාලන ස්ථාවරත්වයක් ලැශබන ශතක්. 

ලබන සතිශේ පාර්ලිශේන්තුව රැස්වන්ශන්ත් නැහැ. අශේ විපක්ෂ 

නායකතුමාත් ඔබතුමාට ශේ ශයෝජානාව ඉදිරිපත් කරි . 

කරුණාකර ලබන සතිය පුරාම ශහෝ පාර්ලිශේන්තුව රැස් ශවලා 

ශේ වි ්වාස භිංග ශයෝජානාව විවාදයට අරශගන ශ්ධ පාලන 

ස්ථාවරත්වයක් ලබා ශදන්න අව ය කටුතතු  කරන්න. ශේ රශේ 

ජානතාව තුළ පාර්ලිශේන්තුව ශකශරහි තිශබන වි ්වාසය දිශනන් 

දින-දිශනන් දින නැතිශ ශගන යනවා. ඒක රජාාතන්ත්රවාදයට 

ශලොකු මරු පහරක්. ඒක නිසා අපි ලබන සතිය අත්හැරලා ඊළඟ 

සතිය වනශතක් ඉන්න අව යතාවක් නැහැ. අය වැය විවාදය 

තිශබන කාලයට ශසනසුරාදා දවසත් ඇතුළුව මුළු මාසශේම 

පාර්ලිශේන්තුව රැස්වනවා ශන්. ඒ වාශේ  ලබන සතිය පුරාම ශහෝ 

ශේ කටුතත්ත කරලා  කරුණාකර  හැකි ඉක්මනින් ශේ රශේ 

ශ්ධ පාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති කරන්න කටුතතු කරන්න කියලා 

මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සන්නවා  ගරු කථානායකතුමනි.  

ස්තුතිි .  

 
ගුණ නලි්ද  ණ්ඩාර ජ්යමහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි  අපි වි ්වාස භිංග ශයෝජානා ශදකක් 

භාර දීලා තිශබන බව ඔබතුමා දන්නවා. අද ශේ සභාව ඇතුශළ  

ශමොන ශමොන සිංඛ්යා ශල්ඛ්න ශපන්ුවවත්  ශමතැනින් එළියට 

ගියාම ශමතුමන්ලාට ලක්ෂ )9ක් ජානතාව ශනොශවි    

)9 000ක්වත් නැහැ. ඒක තමි  ඇත්ත කථාව. 

ඒ නිසා ඔබතුමා වහාම කියන්න  වි ්වාස භිංග ශයෝජානාව 

විවාදයට ගන්ශන් කවදාද කියලා. ශමොකද  එළිශේ මිනිස්සු ශේ 

747 748 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගැන බලාශගන ඉන්නවා; ශේ ආඩුඩුව ශගදර යන දවස එනතුරු 

දවස් ගනිමින් ඉන්නවා. මිනිසුන්ට ජීවත් ශවන්න විධියක් නැහැ. 

තරුණශයෝ සයලු ශදනාම අද පාරට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. වි ්වාස 

භිංග ශයෝජානා ශදකක් දැන් ඉදිරිපත් ශවලා තිශබනවා.  ඔබතුමා 

ශේ ගරු සභාවට කියන්න  ඒ ශදශකන් ඉස්සරහට එන්ශන් 

ශමොකක්ද කියලා.  අපට ඉක්මනින් එය විවාදයට ගැනීමට 

අව යි . ශමොකද   "පශල් හොරු  අමනයන් එක් කර එකට  බැඳ - 

වනසා දැමිය ුතතු කාලය එළඹ ඇත". ඒ නිසා ඔබතුමා අපට වහාම 

කියන්න එය විවාදයට ගන්නා දිනය කවදාද කියලා.  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි   ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ නලි්ද  ණ්ඩාර ජ්යමහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබතුමා උත්තරයක් ශදන්න. මම අහපු කාරණයට උත්තරයක් 

ඕනෑ. 

 
ගුණ චමි්දා වි ගේසිංිප මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  නිශයෝජාය කථානායකවරයා පත් කර 

ගැනීම මුල ඉඳලාම -තමුන්නාන්ශස ශේ අභිමතය තිුදණාට-  ස්ධශ 

වුශඩු වැරදි විධියටි . විශ  ෂශයන් ඊශේ දිනශේ ඒ පත් කිරීම කළ 

ුතතුව තිුදණා. ශමොකද  ඔබතුමාශේ අශත් තිුදණා ජානාධිපතිතුමා 

එවපු ලිපිය. අපි කියවපු ස්ථාවර නිශයෝග අුවව  අපි කියවපු 

ආඩුඩුරම වයවස්ථාව අුවව එය ඔබතුමාට  පාර්ලිශේන්තුවට  

දැන්වූ පසු  මුලින්ම කළ ුතතු කාර්යය තමි  නිශයෝජාය 

කථානායකවරයකු පත් කර ගැනීම. නමුත් එය එශස  සදු වුශඩු 

නැහැ.  එතැන ඉඳලා වැරැ්ධද කරලා තිශබනවා. ඔබතුමා දැක්කා  

ගරු ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිවරයා නැඟිටලා කි වා  රිංජිත් 

සයඹලාපින්ය මැතිතුමාට ආඩුඩුශ  සහශයෝගය ශදනවා කියලා. ඒ 

කියන්ශන්  ස්වාධීන වුණු කඳවුර ස්වාධීන ශවලා තිශබන්ශන් 

එළියට ශපශනන්න පමණි . ඇතුශළ  ඒ අය එකතු ශවලාි  ශේ 

ගමන යන්ශන්. ඒ නිසා රනිල් විරමසිංහ මහත්මයා සර්ව පාක්ෂික 

ආඩුඩු හදන්න ශයෝජානා කළාට වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ.  

ආඩුඩුශ  ඔය කේන්ය එකතු ශවලා දැන් රට හදන්න පටන් ගන්න.  

පක්ෂ නායක රැස්වීේ පවත්වන එක ශබොරු වැඩක්. ඒ අයට 

බහුතරය තිශබනවා. එශහනේ ශේ රට  හදන්න පුළුවන් වැඩ 

පිළිශවළක් හදන්ශන් නැතිව රට විනා  කරන්න කටුතතු කිරීම  

පිළිබඳ ශචෝදනාව කථානායකවරයා  - [බාශා කිරීමක්]  මම ශේ 
ශවලාශ  එල්ල කරනවා.  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඡන්දයකට ගිහිල්ලා ඒ කටුතතු අවසන් කර තිශබනවා. 

 
ගුණ හසිප්ද ප්රනා්දදු මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශේ ශමොශහොත ශවනශකොට 

පාර්ලිශේන්තුවට පිවිශසන්න තිශබන අවට පාරවල් ඔක්ශකෝම 

වහලා තිශබනවා. ඒශකන් මිනිසුන්ට ශලොකු කරදරයක් ශවලා 

තිශබනවා. විශ  ෂශයන් ශේ ශවලාව දරුවන් පාසල් ඇරිලා එන 

ශවලාව. 

  අද  පාර්ලිශේන්තුව තවත් අප්රිය සහගත තැනක් බවට 
පත්වුණා. ශමොකද  පිරිසක් ශබොරුවට ස්වාධීන වී තිශබන ආකාරය 

අද මිනිස්සු දැක්කා. ගරු කථානායකතුමනි  මම ඔබතුමාශගන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා. අඩුම ගණශන් වි ්වාස භිංග ශයෝජානාව 

විවාදයට ගැනීම සඳහාවත් ඔබතුමා ඉක්මනින් දවසක් ශදන්න. 

පාකිස්තානය අපට ශහොඳම නිදසුනක්. රශේ ර ්නයක් 

තිශබනශකොට -ශමච්චර ර ්නයකුත් නැති කාලශේ- ඉේරාන් ඛ්ාන් 

අගමැතිවරයා අි න් කරන්න ඒ පාර්ලිශේන්තුව හදිසශේම වි ්වාස 

භිංග ශයෝජානාවක් ශගනාවා. අපි ශමොකක්ද ශේ කරන්ශන්? 

පාර්ලිශේන්තුව වශේට barricades දමලා වහශගන ඉන්නවා. 

මිනිස්සු පාශර් හිරශවලා. යන්න එන්න බැහැ. අපිව මිනිසුන්ට 

අප්රිය කරවනවා. ඔබතුමා ඉක්මනට වි ්වාස භිංග ශයෝජානාව 

විවාදයට ගන්න. 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පක්ෂ නායකයන්ශේ තීරණය අුවව ඒක හැකි ඉක්මනින් 

ගන්නේ. [බාශා කිරීමක්] 

ගරු ශමොහමඩ් මුසේමිල් මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ ගමොහසමඩ් ුද්ම්මිල් මහසතා 
(ேொண்புேிகு தேொஹேட் முஸம்ேில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානායකතුමනි   දැන් අපට ආරක්ෂක වැට කඩුලු 

අ ස්ශස  තමි  පාර්ලිශේන්තුශ  රැස් ශවන්න ශවලා තිශබන්ශන්. 

දැන් සති ශදකක් විතර තිස්ශස  අපි වි ාල ව ශයන් සාකච්ඡා 

කළා.  හැබැි   ශේ කිසම සාකච්ඡාවක අවසාන රතිලලයක් නැහැ. 

අපි ශයෝජානා කළා  සර්ව පාක්ෂික අන්තර්වාර පාලනයකට එමු 

කියලා. හැබැි   ආඩුඩු පක්ෂයත්  විරු්ධශ පක්ෂශේ විපක්ෂ 

නායකතුමා ඇතුළු කිසම ශකශනක් ශේ සාශනීය ශයෝජානාවලට 

එකඟ නැහැ.  

 

අපි විපක්ෂ නායකතුමාශගන් ශේ කාරණය අහන්න කැමැතිි . 

ශහට වි ්වාස භිංග ශයෝජානාව විවාදයට ශගනැල්ලා එය 

ජායග්රහණය කශළොත්  ආඩුඩුව පලවා හැරිශයොත්; ආඩුඩුව අි න් 

කශළොත්  සජාබශේ ආඩුඩුවක් පිහිටුවන්න ඔබතුමා සූදානේද? 

එශහම නැත්නේ අන්තර්වාර පාලනයකට යන්න සූදානේද? ඒ 

කාරණා ශදකටම සූදානේ නැති නේ ශමතැන ශ්ධ පාලන ශේේ 

එකක් ගහන්ශන්.  

අපි විපක්ෂ නායකතුමාශගන් අහනවා  ඊශේ තිරු 

නශඩ්සන්ශේ ශගදරදී ඔබතුමාශේ මවුතුමිය කාවද හමු වුශඩු 

කියලා.  ඒ හමු ශවලා අද විපක්ෂශේ ශගොඩ නඟන්න තිුදණු 

සමගිය නැති කශළ  ශකොශහොමද? ඒවාට ශකොශහන්ද ීසල් ගිශේ? 

විපක්ෂශේ වාඩි ශවලා- [බාශා කිරීේ] විපක්ෂශේ වාඩි ශවලා 
එශහම ීසල් දාශගන ශේ රශේ පුළුල් ජානතා සමගිය ඇති වන එක 

නවත්වන්ශන් ඇි ?  

අද හැම ශගදරකම අරගළයක් තිශබනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි. හැම කුස්සයකම අරගළයක් තිශබනවා. හැම 

මිනිශහක්ම ඉන්ශන් අරගළය ඇතුශළ . ඒ මිනිසුන් නිශයෝජානය 

කරන්න ඕනෑ අපිි . හැබැි   විපක්ෂ නායකතුමාි   ශේ ශබොරු 

විපක්ෂයි  අද ීසල් දාශගන   පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළ  රඟපානවා. 

ඒවාි න් මිනිසුන් ශගොනාට අන්දවන්න ලැහැස්ති ශවන්න එපා. 

අපට කියන්න පැහැදිලි විසඳුම ශමොකක්ද කියලා. ශහට වුණත් 

කමක් නැහැ  වි ්වාස භිංග ශයෝජානාව විවාදයට ශගශනන්න. එය 

ජායග්රහණය කරවන්න අපි අත උස්සන්නේ. ආඩුඩුව අි න් කරමු. 

හැබැි   ඊට  පස්ශස  ශමොකක්ද ශවන්ශන් කියන එක හරියට 

කියන්න. ඒක හරියට කියන්න. නිකේ වනලා ශදන්න හදන්න 

එපා. ශේ රට අරාජිකත්වශයන් අරාජිකත්වයට ඇදශගන යන්න 

749 750 

[ගරු නලින් බඩුඩාර ජායමහ මහතා] 
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බැහැ. ශේ රට තවත් වළ පල්ලට දාන්න බැහැ. ආඩු ඩු පක්ෂයට 

වාශේම විපක්ෂයටත්  විපක්ෂ නායකතුමාටත් ඒ සේබන්ශශයන් 

වගකීමක් තිශබනවා.   

 
ගුණ ුමෂාර දඳුනිල් අමරග්ේන මහසතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමනි  අපි සති ශදක තුනක් තිස්ශස  එහාට 

ශමහාට ශබෝශල් පාස් කරමින් ඉන්නවා. අද ශපොදු අරමුණකින් 

නිශයෝජාය කථානායකවරයා පත් කර ගන්න තිුදණු අවස්ථාශ   

එක ජාාතිශේ කුරුල්ශලෝ එක අත්ශත් වහන හැන් අපි දැක්කා. දැන් 

ශමොහමඩ් මුසේමිල් මන්ත්රීවරයා අභූත ශචෝදනාවක් කළා. රටට 

හිතන්න මතන්න තව කාරණාවක් කියනවා. ශේ විගඩේවලින් 

වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ. දැන් ශේ ශගොල්ලන්ට ගමට යන්න බැහැ; 

ශගදර යන්න බැහැ. ශමොනවා කථා කළත් එක ජාාතිශේ කුරුල්ශලෝ 

එකට වහන හැන් අද අපි දැක්කා. රනිල් විරමසිංහ මහත්මයාත් ඒ 

අයටම එකතු ශවන හැන් අපි දැක්කා.  [බාශා කිරීමක්]  

 
ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ேனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි  මශේ කථාව නවත්වන්ශන් නැතිව මට 

ශපොඩ්ඩක් ශේ කාරණාව කියන්න ශවලාව ශදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශේ රශේ දැන් තිශබන්ශන් බරපතළ 

ආර්ථික ර ්නයක්. ශේ ආර්ථික ර ්නය විසඳන්න ශ්ධ පාලන 

ස්ථාවරභාවය අව යි . ඔ   ඒක අපි පිළිගන්නවා.  ශ්ධ පාලන 

ස්ථාවරභාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා  ඒකට සහශයෝගය දීම සඳහා  

ආර්ථික වැඩ පිළිශවළට සහශයෝගය දීම සඳහා අපි වැඩ 

පිළිශවළක ඉන්නවා. අපි පැහැදිලිව ජානතා මතය එක්කත් 

ඉන්නවා. ජානතාව කියන්ශන් “Go home, Gota!”,  “Go home, 

Rajapaksas!” කියලා. එශහම නේ ශහොර කරපු  ශහොරකේ කරපු 

කඩුඩායම එක්ක එකට එකතු ශවලා ශේ වැශඩ් කරන්න බැහැ. ඒ 

නිසා අපි වැඩ ළිශවළක් ඉදිරිපත් කළා.  විසඑක්වන ආඩුඩුරම 

වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ශගශනන්න  එතැනින් පස්ශස   විශායක 

ජානාධිපති රමය අශහෝස කරන්න අපි වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් 

කර තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි  අපි කවදාවත් රට හදන්න 

අකැමැති නැහැ. ශේ රශේ මිනිස්සු දුක් විඳිනශකොට ඒ ශවුවශවන් 

අපි එකතු ශවන්න කැමැතිි . හැබැි   එක කඩුඩායමකට ඕනෑ 

ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ තියා ශගන මහින්ද රාජාපක්ෂව යවන්න. 

තවත් කඩුඩායමකට ඕනෑ මහින්ද රාජාපක්ෂ තියා ශගන 

ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂව යවන්න. එශහම තමි  ශේ ස්වාධීන ශවලා 

ඉන්න කඩුඩායම කියන්ශන්. ඉතින් ශේ ශදකක් කරන්න බැහැ 

ශන්. ශහොරකේ කරන අය ශගදර යවන වැඩ පිළිශවළකට විතරි  

සමගි ජාන බලශ ගශේ සහශයෝගය ශදන්ශන්. සමගි ජාන 

බලශ ගය ඉන්ශන් මිනිස්සුන්ශේ පැත්ශත්; අරගළය පැත්ශත්.   

 
ගුණ ුදජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමාත් අපිත් අද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  රැස් ශවලා ඉන්නවා. නමුත්  ඔබතුමා ඇතුළු ශේ 

මන්ත්රීවරු සයලු ශදනාම අද ලේජාා විය ුතතුි . ශමොකද  ජානතාව 

පාර්ලිශේන්තුවට කඩා වදිි  කියන බයට පාර්ලිශේන්තුව වශේටම 

යකඩ කණු ගහශගන  ශපොලීසය දමා ශගන  හමුදා දමා ශගන 

තමි  පාර්ලිශේන්තුව රැස් ශවලා තිශබන්ශන්. ඒශක් ශත්රුම තමි    

රශේ ජානතාවශේ හඬ  පාර්ලිශේන්තුව තුළ නිශයෝජානය ශවන්ශන් 

නැහැ කියන එක.  රශේ ජානතාවශේ හඬ  පාර්ලිශේන්තුව තුළ 

නිශයෝජානය ශවන්ශන් නැති නිසා තමි  අපි යකඩ  ශපොලු දමා 

ශගන  ශපොලීසය දමා ශගන  හමුදාව දමාශගන රැස් ශවන්ශන්.  

ඇත්තටම ගරු කථානායකතුමනි  එශහම පාර්ලිශේන්තුවක් වැඩක් 

නැහැ. මතක තියා ගන්න  ශේ ශසල්ලශමන් ශවන්ශන් ජානතාව 

එකතු ශවලා  පාර්ලිශේන්තුව කවදා ශහෝ ගිනි තියන එකි . ඇි  

ඒ? ජානතා ර ්නවලට ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ විසඳුමක් ශදන්ශන් 

නැහැ ශන්. ජානතාව මහ පාශර් ඉන්නවා. ජානාධිපතිතුමාට ඔෆිස් 

එකට යන්න බැහැ; ජානාධිපති ශල්කේ කාර්යාලයට යන්න බැහැ. 

එතුමා ශකොශහ  ඉන්නවාද කියලා කවුරුවත් දන්ශන්ත් නැහැ.  

ඇමතිවරුන්ට පාශර් යන්න බැහැ. අගමැතිතුමාට උත්සවවලට 

යන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශේ ස්වාධීන වුණා කියන කඩුඩායම 

පසුගිය දිනවල කි වා  "අවලස්සන ඇශමරිකාුවවා" කියලා. 

හැබැි   ඊශේ ශපශර්දා එතුමන්ලා ගිහිල්ලා අවලස්සන 

ඇශමරිකාුවවා එක්ක සාකච්ඡා කළා. එතශකොට  කවුද ශේ 

ආඩුඩුවත් එක්ක ීසල් දාලා වැඩ කරන්ශන්? විපක්ෂශේ අපි-  
[බාශා කිරීමක්]   

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ෂාණක්කියන් රාජාපුත්තිරන් රාසමාණික්කේ මන්ත්රීතුමා.  
 
ගුණ ුදජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමනි  මශේ කථාව අවසන් නැහැ.  
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට ශවලාව දුන්නා. ඔබතුමා ඒ ශවලාශ  කථා කළා 

ශන්.  

 

ගුණ ෂාණක්කිය්ද රාජ්පුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
ගරු කථානායකතුමනි  ඇත්තටම අද උදෑසන නිශයෝජාය 

කථානායකවරයා ශතෝරා පත් කර ගැනීශේදී ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

ඇතුශළ  කරශගන ගිය නාටකය අපට ඉතාම පැහැදිලි වුණා. අද 

උශ්ධ  හිටපු අගමැති ගරු රනිල් විරමසිංහ මහත්තයා ගිහින් 

ශමතැන ඉන්න මන්ත්රීවරුන් එක් එක්ශකනාට කියනවා අපි 

දැක්කා  ආඩුඩු පක්ෂශේ ඉන්න රිංජිත් සයඹලාපින්ය මහත්තයාට 

support කරමු කියලා. හැබැි   බල්ධදි එතුමා විපක්ෂශේ ඉන්ශන්. 

අද අපි දැක්කා ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂය සයඹලාපින්ය මහත්තයාට 

support කරනවා. ශ්රී ලිංකා ශපොදුජාන ශපරමුශඩු Hon. (Prof.) 

G.L. Peiris කියනවා  ඒ ශගොල්ලුවත් support කරනවා කියලා. 

අද ශ්රී ලිංකාව ශවුවශවන් ඉන්ශන් මන්ත්රීවරු )4ශදනාි . [බාශා 
කිරීේ] මන්ත්රීවරු 5(8ශදශනක් ඉන්ශන්  රාජාපක්ෂලා ශවුවශවන්; 
රාජාපක්ෂලා ශදරා ගැනීම ශවුවශවන්. මට පැහැදිලිව කියන්න 

තිශබන්ශන් ශමච්චරි . No-Confidence Motions ශගනාවත් ශේ 
ඉන්න ඩ්රාමාකාරශයෝ  ශේ  ශහොරු,  

 
[ූලලා්නග  අණ පිපිර දවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

{Expunged on the order of the Chair.] 

ශේ ශබොරුකාරශයෝ රාජාපක්ෂවරුන්ට විරු්ධශව ඡන්දය ශදන්ශන් 

නැහැ. ශේ ශගොල්ලන්ට ඕනෑ ශමොකක්ද? අපට ආරිංචිි   පාරවල් 
හදන්න ලිංකාවට තාර ශගනාපු මුවස්සයා ගිහින්  "මහත්තයා  

මශේ බිලට සල්ලි නැති  ශවි . ඒ නිසා ඔබතුමා අි න් ශවන්න 

එපා" කියලා මහින්ද මහත්තයාට කියපු බව.  

 
ගුණ ුදජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමනි  - 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මුජිුදර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි ශදකක් 

ශදන්නේ  කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  - 

 
ගුණ ුදජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමනි  - 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා  අවස්ථාව ඉල්ලනවා  ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 
ගුණ ්ජිත් ගප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශේ ගරු සභාශ  වයිංගශයන් 

කියැවුණා  මශේ මව ගිහිල්ලා පැන්ශඩෝරා නශඩ්ෂන්ව හමු වුණා 

කියලා. එශහම ශදයක් සදු ශවලා නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි  

මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සන්නවා   ශේ මඩ ගැසීේවලට ඉඩ 

ශදන්න එපා කියලා. ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඉවත් කරන්න. 

[බාශා කිරීේ] මශේ අේමා ගිහිල්ලා පැන්ශඩෝරා නශඩ්ෂන් හමු 
වුශඩු නැහැ. මම එය පැහැදිලිව කියනවා. [බාශා කිරීේ] 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මුජිුදර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා  දැන් කථා කරන්න. 

 
ගුණ ුදජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමනි  අද ශේ සභාශ දී විපක්ෂශේ පැත්ශතන් 

අපි නිශයෝජාය කථානායක ුරරයට ශයෝජානා කළා ඉේතියාස් බාකීර් 

මාකාර් මන්ත්රීතුමාව. ශමතුමන්ලා අද විපක්ෂය නිශයෝජානය 

කරනවා කියලා තමි  විපක්ෂය පැත්තට ඇවිත් වාඩි වුශඩු. 

විපක්ෂශයන් ශයෝජානා කරපු මන්ත්රීවරයාට සහශයෝගය ශදන්ශන් 

නැතිව  ආඩුඩුවත් එක්ක එකතු ශවලා එකඟත්වයකින් ුතතුව 

ශවනත් අශේක්ෂකශයකු ඉදිරිපත් කිරීශමන් ශමතුමන්ලා 

ශපන්ුවවා  තමන් ඉන්ශන් ආඩුඩුවත් එක්ක කියලා. ඒ හින්දා ඒ 

ශගොල්ශලෝ විපක්ෂශේ ශනොශවි . එශහම නේ  අද ජානතාව දැන 

ගන්න ඕනෑ  තවදුරටත් රාජාපක්ෂලා ආරක්ෂා කරන්ශන් කවුද 

කියලා. රාජාපක්ෂලා ශවුවශවන් ශපනී සන්න්ශන් කවුද කියන 

කාරණය ජානතාවට අද ශහළිදර  වුණා. ගරු කථානායකතුමනි  

හැිංගි හැිංගි ශවස් මුහුණු බැන්දාට නටන්න ශවන්ශන් එළිපිට ශන්.  

 
ගුණ ජ්ගත් පුෂපපකුමාර මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු කථානායකතුමනි  ගරු රිංජිත් සයඹලාපින්ය මැතිතුමා 

ස්වාධීන ශවලා විපක්ෂශේ ඉඳ ගත්තාට පස්ශස   එතුමා ශබොශහොම 

ශගෞරවාන්විතව නිශයෝජාය කථානායක ුරරශයන් ඉල්ලා අස් ශවලා 

පක්ෂශේ තීන්දුවක් අුවව -අශේ කඩුඩායශේ තීන්දුවක් අුවව- 

නැවත නිශයෝජාය කථානායක ුරරයට ඉදිරිපත් වුණා. අද උශ්ධ 

ශවන කල් ම  සමගි ජාන බලශ ගශේ කඩුඩායම එතුමාට උද  

කරන බව කි වා. ඒත් එක්කම අපට දැනගන්න ලැුදණා  ශ්රී ලිංකා 

ශපොදුජාන ශපරමුශඩු කඩුඩායමත් එතුමා පත් කිරීම ගැන 

විරු්ධශත්වයක් නැහැ කියලා. ඒ අුවවි  කටුතතු කශළ . විපක්ෂය 

වි ්වාස භිංග ශයෝජානා ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. තව ශනොශයක් 

ශ්ධවල් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ශහොඳි   ඉස්ශසල්ලා ශේක 

කියන්න ශකෝ. වි ්වාස භිංග ශයෝජානාශවන් තමුන්නාන්ශස ලා 

ජායග්රහණය කශළොත්  තමුන්නාන්ශස ලා ආඩුඩුව භාර ගන්නවා ද? 

 
ගුණ ම්දත්රීවරගයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඔ   ඔ . භාර ගන්නවා.  

 
ගුණ ජ්ගත් පුෂපපකුමාර මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

නිකේ ඉන්න  අසතය කියන්ශන් නැතුව. තමුන්නාන්ශස ලා 

මන්ත්රීවරු )7ශදශනක් තියාශගන ආඩුඩුව භාර ගන්ශන් 

ශකොශහොමද? [බාශා කිරීේ] කරුණාකර හරියාකාරව                     

කටුතතු කරන්න. තමුන්නාන්ශස ලා හිතාශගන ඉන්ශන්  

තමුන්නාන්ශස ලාට ජාන මතයක් තිශබනවා කියලා. 

තමුන්නාන්ශස ලාට ජාන මතයක් නැහැ. ඒක මතක තබා ගන්න. 

තමුන්නාන්ශස ලාට ජාන මතයක් නැහැ. ජානතාව රවේටන්න 

ලැහැස්ති ශවන්න එපා.  

 
ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි  දැන් නිශයෝජාය කථානායකවරයා 

ශතෝරලා ඉවරි . මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සන්නවා  දැන් ගරු 

සභාශ  අනික් වැඩකටුතතු පටන් ගන්න කියලා. ශමන්න  

ඔබතුමාම කථික ලැි ස්තු ශදකක් දීලා තිශබනවා. දැන් හරියටම 

දවශස  වැඩ කරන ශවලාශවන් භාගයක් ගිහිල්ලා. අප ශේ වන 

ශකොට කථා කරන්ශන්ත් රශේ ර ්න ගැන. ඒ හින්දා ඔබතුමා ඉතා 

ඉක්මනින් ශේ සභාශ  ඉතිරි වැඩකටුතතු න්ක පටන් ගන්න. 

විවාදය පටන් ගන්න. එතශකොට ඕනෑ ශකශනක් කථා කරි . 

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා විවාදය ආරේභ කරන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශබොශහොම ශහොඳි . ශබොශහොම ස්තුතිි   ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගුණ ආර්.කම්. රහජිත් මද්දුම  ණ්ඩාර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි  ඔය ස්වාධීන වුණා  කියන මන්ත්රීවරු 

අශේ පක්ෂය ගැන  අශේ මන්ත්රීවරු ගැන කථා කළා. [බාශා 
කිරීමක්] ඔ   අපි 50.00 වන කල් බලා සන්යා විපක්ෂශේ 
අශේක්ෂකයා විධියට රිංජිත් සයඹලාපින්ය මැතිතුමා පත් කරි  

කියලා. නමුත් අපි පසුවි  දැන ගත්ශත්- 
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ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක පැහැදිලි කළා ශන්. ඒක point of Order එකක් ශනොශවි . 

ගරු ශරෝහිත අශදුණණවර්ශන මැතිතුමා කථා කරන්න. [බාශා 
කිරීේ] ඔය කාරණය ගැන කථා කළා ශන්. අපි අද විවාදය 

කරන්ශන් නැ්ධද? [බාශා කිරීේ]  කවුරුත් එකතු ශවලා කෑ ශකෝ 
ගහන්ශන්  විවාදය කරන්ශන් නැ්ධද?  

 

 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශබොශහොම පැහැදිලිව- [බාශා කිරීේ] 
ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමන්ලාට විවාදයට කාලය තිශබනවා. ඒ 
ශවලාශ දී කථා කරන්න.  

 

 

ගුණ ම්දත්රීවරගයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු කථානායකතුමනි  - 
 
 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට දැන් එක වතාවක් කථා කරන්න අවස්ථාව දුන්නා 

ශන්. [බාශා කිරීේ]  
 
 
ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශේ රශේ ජානතාව ශවුවශවන් නේ - 

[බාශා කිරීේ] 
 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රිංජිත් ම්ධදුම බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා ශමොකක්ද 

කියන්ශන්?.  

 
 

ගුණ ආර්.කම්. රහජිත් මද්දුම  ණ්ඩාර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි   ඔබතුමා ස්වාධීන ශවන්න ඕනෑ.  

මම කියන්ශන් ශමච්චරි . අපට ශචෝදනාවක් කළා  අපි 50.00 

වන කල් හින්යා  කි ශ  නැහැ කියලා. ඔ   අපි 50.00 වන කල් 
බලා සන්ශේ විපක්ෂශේ අශේක්ෂකයා විධියට රිංජිත් සයඹලාපින්ය 

මහත්මයා ඉදිරිපත් කරි  කියලාි . නමුත් අපි පස්ශස  තමි  දැන 

ගත්ශත්  ආඩුඩුශ  අශේක්ෂකයාත් රිංජිත් සයඹලාපින්ය මහත්මයා 

කියලා. ඒ නිසා තමි  අපි විපක්ෂශේ අශේක්ෂකයා විධියට 

ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කශළ .  

 
 

ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශරෝහිත අශදුණණවර්ශන මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා දැන් 

විවාදය ආරේභ කරන්න.   

ජ්ාතය්දතර ූලලය අරුදාල ්ම  ූ  කක තා 
ිවවිුමම් ්ම් ්දධාගය්ද  

ුදාල් අමාතයවරයා විසිං්ද දිරිපපත් කරන ලා 
අමාතයාහශ් නිගවානය ළිබඳ ක ්ාකාවඡාව 

சர்வமதச நொணய நிதியத்துடனொன 

மபரம்மபசல் குறித்து ேொண்புேிகு  நிதி 

அமேச்சொினொல் மேற்தகொள்ளப்பட்ட கூற்று 

ததொடர்பொன கலந்துமரயொடல் 

DISCUSSION ON THE MINISTERIAL STATEMENT 
OF THE MINISTER OF FINANCE  

REGARDING NEGOTIATIONS WITH THE 
INTERNATIONAL MONETARY FUND 

 

[අ.භා. 5.30] 
 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා  ශේ 

විවාදය ආරේභ කරන්න අවස්ථාව සලසා දීම ගැන. මම 

විපක්ෂශයන් ඉල්ලා සන්නවා  ශේ විවාදශේදී කථික ලැි ස්තුශ  

සන්න මන්ත්රීතුමන්ලා නිශයෝජාය කථානායකතුමා පත් කිරීම 

ගැනත් කථා කරන්න කියලා. ඒකට ර ්නයක් නැහැ. මූෂෂ 

නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ශවලාව අරශගන ඒ ගැන 

කථා කරන්න. අපි කරන ශ්ධ දිහා රශේ ජානතාව බලාශගන 

ඉන්නවා. රශේ ජානතාවට ඇහුේ කන් ශදනවා නේ  පාර්ලිශේන්තුව 

හැන්යට අපි නිස විධියට ක්රියා කරමු.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඊශේ දවශස  ගරු අලි සදරි මුදල් 

ඇමතිතුමා විසන් රශේ ආර්ථික තත්ත්වය ශමොකක්ද කියන එක 

ඔබතුමා ඉදිරිශේ  රට ඉදිරිශේ රකා  කරුව ලැුදවා. ගරු 

කථානායකතුමනි  මශේ ශපෞ්ධගලික ස්තුතිය මම එතුමාට පුද 

කරනවා. ආඩුඩුව ඇතුශළ  තිශබන ඇත්ත තත්ත්වය  ඇත්ත ඇති 

සැන්ශයන් ඒ ආකාරයට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම මශේ ශගෞරවය 

හා ස්තුතිය එතුමාට පුද කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  එතුමා ශේ මුළු කථාව තුළ තිශබන 

කාරණා ගත්ශතොත්  නිදහසන් පසු ඉතිහාසයත් එක්ක බලන ශකොට 

ඒ අවුරුදු 7(ක කාල වකවාුවව තුළ ආඩුඩු ශවනස් ශවලා 

තිශබනවා; විවිශ ආඩුඩු බලයට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ ආඩුඩු 

විසන් ක්රියාත්මක කරන ලද ආර්ථික රමශ ද තුළින් රටට ශුභදා  

වැඩත් ස්ධශ ශවලා තිශබනවා  අශුභදා  වැඩත් ස්ධශ ශවලා 

තිශබනවා.  

 
ගුණ කාානායකුමමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

 

අනුමුණව ගුණ කාානායකුමමා ූලලා්නගය්ද දවත් ූ ගය්ද, 
නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා [ගුණ අහගජ්්ද රාමනාා්ද මහසතා] 
ූලලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்  

[ேொண்புேிகு அங்கஜன் இரொேநொதன்] தமலமே வகித்தொர்கள். 

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

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

කළ ඒ ඉදිරිපත් කිරීම මඟින් අපි දැක්කා  රශේ තිශබන තත්ත්වය. 

මුදල් ඇමතිතුමා නිර්ශලෝීව කි වා  සමහර විට තව මාසයක්  

ශදකක් යනශකොට ඉන්ශනත් නැති ශවි  කියලා. ශේක තිත්ති . 

හැබැි   ශේක ඇත්ති . ශේක තමි  ඇත්ත. ආඩුඩු පක්ෂය 

නිශයෝජානය කරන මන්ත්රීවරශයකු හැන්යටි  මම ශමය කියන්ශන්. 

දැන් යේ යේ කඩුඩායේ උත්සාහ කරනවා  අවුරුදු 7(ක කාලය 

අවුරුදු ශදකහමාරකට ලඝු කරන්න. ආඩුඩුව සාශාරණීකරණය 

කිරීමක් ශනොශවි  මා කරන්ශන්. අවුරුදු 7(ක කාලය අවුරුදු 

ශදකහමාරකට ලඝු කරන්න උත්සාහ කිරීම ශුභවාදී නැහැ.  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  ශේ ගරු සභාශ  අපි 

ශකොච්චර තර්ක කළත්  රශේ ජානතාවට ශදන පිළිතුර ශමොකක්ද? 

අපි රශේ ජානතාවට පිළිතුරක් ලබා දිය ුතතුි . ඔබතුමා දන්නවා  

රශේ ජානතාව ඊශේත් පාර්ලිශේන්තුව ළඟට ඇවිල්ලා 

පාර්ලිශේන්තුව වට කළා කියලා. අර පැත්ශතන්  දැන් මාසයකට 

ආසන්න කාලයක් ජානාධිපති ශල්කේ කාර්යාලය ළඟ කූඩාරේ 

ගහශගන ජානතාව එතැනට එකතු ශවලා ඉන්නවා. රශේ යේ යේ 

තැන්වල විශරෝශතා පවත්වනවා. ශේ ආඩුඩුව ශකශරහි 

විශරෝශයක් තිශබනවා. ශේ විශරෝශතාශ  රතිලලය ශමොකක්ද?  

අද දවශස  අලුත් ශදයක් නිර්මාණය වුණා  ගරු නිශයෝජාය 

කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ ශමොකක් සේබන්ශශයන්ද? නිශයෝජාය 

කථානායකවරයා ශතෝරා පත් කර ගැනීම සේබන්ශශයන්.  

නිශයෝජාය කථානායකවරයා ශතෝරනශකොට  අශේ පැත්ශත් 

ඉඳලා විපක්ෂයට ගිහිල්ලා ස්වාධීන ශවච්ච කඩුඩායශේ හිටපු 

නිශයෝජාය කථානායකවරයාම අද එම ුරරයට ඉදිරිපත් වුණා. 

විපක්ෂයත්  නිශයෝජාය කථානායක ුරරයට මන්ත්රීවරයකු ඉදිරිපත් 

කළා. අපි ආඩුඩුව හැන්යට රිංජිත් සයඹලාපින්ය මැතිතුමාට  

සහශයෝගය ලබා දුන්නා. අපි සහශයෝගය ලබා දුන් නිසා එතුමා 

නිශයෝජාය කථානායක ුරරයට පත්වුණා.   

දැන් රශේ තිශබන ර ්නය ශමොකක්ද? දැන් රශේ තිශබන 

ර ්නය නිශයෝජාය කථානායකවරයකු පත් කර ගන්න එකද?  දැන් 

රශේ තිශබන ර ්නය ඒක ශනොශවි  ශන්. නිශයෝජාය 

කථානායකවරයකු පත් කරගන්න අව යද  නැ්ධද කියන එක 

ශනොශවි   දැන් රශේ තිශබන ර ්නය. මිනිසුන්ට එදිශනදා ජීවත් 

ශවන්න අව ය කරන වටපිටාව හදා ශදන්න ශේ 224ශදනාට 

පුළුවන්ද කියන එකි  අද රශේ තිශබන ර ්නය.  ස්වාධීන ශවච්ච 

කඩුඩායශේ අයත්  විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු එතුමාශේ 

කඩුඩායශේ අයත් අතර ර ්න ගණනාවක් ඇති වනවා මම 

දැක්කා. "අපි නිශයෝජාය කථානායකවරයා ව ශයන් නමක් 

ශයෝජානා කරන්න හින්යා. හැබැි   අපට ඒකට අවස්ථාව ලැුදශඩු 

නැහැ"ි  කියමින්  දැන් විපක්ෂය තුළ ර ්න මතුශවලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  ආඩුඩුශවන් ගිහිල්ලා  

ස්වාධීන ශවච්ච කඩුඩායේ සහ විපක්ෂ නායකතුමා මීට දින 

කීපයකට ඉස්ශසල්ලා කථානායකතුමාට වි ්වාස භිංග ශයෝජානා 

ශදකක් භාර ශදනවා අපි දැක්කා. ඊශේ ද වශස ත් 

කථානායකතුමාශේ මූලිකත්වශයන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් 

පැවැත්වුණා. ඉතා ඉක්මනින් ශේ වි ්වාස භිංග ශයෝජානා ශදක 

විවාදයට  ගන්න කියලා අපි කියනවා. ගරු නිශයෝජාය කාරක 

සභාපතිතුමනි  ශේ වි ්වාස භිංග ශයෝජානා විවාද කරන්න ඕනෑ. 

ශේවා විවාද ශනොකර ඉන්න අව ය නැහැ. ශේ වි ්වාස භිංග 

ශයෝජානා විවාද කරන්න ඕනෑ. හැබැි   වයවස්ථාුවකූලව ශේ 224 

ශදනාම තමි  ශේ ර ්නයට පිළිතුරක් ලබා දිය ුතත්ශත්. ශමොකක්ද 

ලබා ශදන්න ඕනෑ පිළිතුර? දැන් සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩුවක් 

පිහිටුවන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තිශබනවා .   සර්ව පාක්ෂික 

ආඩුඩුවක් පිහිටුවන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළාම  ඒ සර්ව පාක්ෂික 

ආඩුඩුව ඇතුශළ  ඉන්න ඕනෑ කවුද? එශහම නේ  ඒ සර්ව 

පාක්ෂික ආඩුඩුව ඇතුශළ   සමගි ජාන බල ශ ගය  ජානතා විමුක්ති 

ශපරමුණ  ශදමළ ජාාතික සන්ශානය -TNA- [බාශා කිරීමක්]  
ඔබතුමන්ලා එන්ශන් නැහැ ශන්  චාල්ස් නිර්මලනාදන් මැතිතුමා? 

මම ශේ කියන්ශන් සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩුවක් පිහිටුවනවා නේ ඒ 

සේබන්ශශයන් මම ඉදිරිපත් කරන ශයෝජානාව.  ස්වාධීන ශවච්ච 

කඩුඩායේ ඔක්ශකොම එකට එක්කහු වුශණොත් තමි  ඒක සර්ව 

පාක්ෂික ආඩුඩුවක් ශවන්ශන්. ඒ ආඩුඩුව සර්ව පාක්ෂික ශවන්න 

නේ ස්වාධීන ශවච්ච සයලුශදනාම ඒක රාශි ශවන්න ඕනෑ. 

හැබැි   ඒ සයලුශදනාම ඒක රාශි ශවන්ශන් නැතිව  අශේ පැත්ශත් 

ඉඳලා විපක්ෂයට ශගොස් ස්වාධීන ශවච්ච කඩුඩායමත්  අපිත් 

එක්කහුශවලා ආඩුඩුවක් හදන්න උත්සාහ කරනවා නේ ඒක 

සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩුවක් ශවන්ශන් ශකොශහොමද? ඒ ආඩුඩුව 

සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩුවක් ශවන්ශන් නැහැ  ගරු නිශයෝජාය කාරක 

සභාපතිතුමනි.  ඒක   ආපසු වතාවක් ජානතාවට ශදන වැරැදි 

පණිවුඩයක් බවට පත් වනවා. සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩුවක් හදන්න 

නේ ශේ 224ශදනාම එතැන ඉන්න ඕනෑ.  මම නේ කරපු පක්ෂ 

නායකශයෝ න්ක ඉන්නවා. මම නේ කරපු පක්ෂ නායකයන් ඇතුළු 

සයලුශදනා එකතු ශවලා   එශහම නේ  දැන් තිශබන ශේ ර ්නයට 

පිළිතුරු ශසොයන්න ඕනෑ  සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩුවකින්. 

ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න. ඇි   ඔබතුමන්ලා කථා ශනොකර 

හිංගාශගන ඉන්ශන්? විවෘතව   කථා කරන්න. විවෘතව  තමන්ශේ 

මතය ඉදිරිපත් කරන්න. විපක්ෂ නායකතුමා හැම දාම උශ්ධට පැය 

ගණනක් ශේ ගරු සභාශ දි ආර්ථිකය ගැන කථා කරනවා. එතුමා 

කියනවා  අශේ වැඩ පිළිශවළ වැරැදිි  කියලා. හරි  අශේ වැඩ 

පිළිශවළ වැරැදි නේ ශමොකක්ද හරි පිළිශවළ? අපි ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමාට ශමන්න ශේ කාරණය කියනවා. ඔබතුමා අද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ දී රශේ ඉන්න මිනිසුන්ට ඇශහන්න භය නැතිව 

කියන්න  "මම ආඩුඩුව භාර ගන්න ලෑස්තිි " කියලා; ශකොන්ද 

ශකළින් තියාශගන කියන්න  "මම ආඩුඩුව භාර ගන්න ලෑස්තිි " 

කියලා. ඊට පස්ශස   ඉතුරු අයත් එක්කහු කරශගන ආඩුඩුව භාර 

ගන්න.  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  අලි සදරි ඇමතිතුමා 

රශේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව ඊශේ දවශස  රකා යක් 

කළා ශන්. දැන් ඊට පස්ශස  ශේ ගරු සභාශ  සන්න 

එක්ශකශනකුවත් -224ශදනාම- ශේ ආඩුඩුව භාර ගන්න කැමති 

නැහැ. 

ශේ හැශමෝම ශ්ධ පාලන සූදුවක් කරන්ශන්. ශේ හැශමෝම 

ශබොරුවක් කරන්ශන්. කිසම ශකශනක් ආඩුඩුව ගන්න එන්ශන් 

නැහැ. ආඩුඩුවක් කරශගන යන්න බැහැ. මම අභිශයෝග කරනවා   

පුළුවන් නේ ආඩුඩුව අරශගන කරන්න කියලා.  එශහම අරශගන 

පුළුවන් නේ මාස හයක් කරශගන යන්න. ඇත්ත කථාව නේ  දැන් 

රශේ නීතියක් නැහැ.  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  රශේ ආර්ථිකය 

කඩාශගන වැන්ලා තිශබන්ශන්. ආර්ථිකය කඩා වැටුණු රටක්  ශේ 

තිශබන්ශන්. ආර්ථිකය කඩාශගන වැටුණු  රටක ඒ සඳහා පිළියේ 

ශසොයන්න පාරට බහින එක එක කඩුඩායේ දැන් උත්සාහ 

කරන්ශන් ශමොකක් කරන්නද? ආර්ථිකය උඩට ගන්නද? නැහැ. 

වැටුණු ආර්ථිකය තවත් තැනිතලා කර දමලා  වැටුණු ආර්ථිකය 

සේපූර්ණශයන් ඉවර කරන්නි  ශේ ලැහැස්ති ශවන්ශන්  ගරු 

නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි. එශහම කරන්න ශදන්ශන් 

ශකොශහොමද  ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි? 

ශකොවිඩ්වලින් පස්ශස  අශේ සිංචාරක වයාපාරය යන්තේ ඔළුව 

ඉස්සුවා. නමුත් දැන් එක සිංචාර කශයක් ලිංකාවට එන්ශන් නැහැ. 

දැන් ශේ රට ගිනි ගන්නා රටක්; පාරවල් වැහිච්ච රටක්; හමුදාව  

ශපොලීසය පාරට බැහැලා සන්න රටක්; ජානාධිපති ශල්කේ 

කාර්යාලයට යන්න බැරි ශවච්ච රටක්; මන්ත්රීවරුන්ට 
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පාර්ලිශේන්තුවට එන්න බැරි ශවච්ච රටක්. එශහම රටකට 

සිංචාරකශයෝ එනවාද?  එක සිංචාරකශයක් එන්ශන් නැහැ  ගරු 

නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි.  ඒ  එක පැත්තක්.  

අශනක් පැත්ශතන්  අපනයන ක්ශෂ ත්රශේ කර්මාන්ත ාලාවල 

වැඩට යන්න විධියක් නැහැ. බලාශගන සන්යදී ඒවා අකර්මණය 

ශවනවා. සාමානය වයාපාරිකයන්ශේ වයාපාර කඩාශගන 

වැශටනවා. සමස්තය වැශටනවා. "ඔ   පාරට බැහැපල්ලා! පාරට 

බැහැලා අරගළ කරපල්ලා!" කියලා කවුරුන් ශහෝ ශේවාට උද  

කරනවා නේ  එශස  අරගළ කරන්නය කියන අය අද ඉන්ශන් 

විපක්ෂශේ නේ  ඔවුන් බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශහට ආඩුඩුව 

ගන්න නේ   අරගළවලින් ඒ ආඩුඩුව ඉස්සරහට ශගනයන්න 

පුළුවන්කමක් තිශදවිද  ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි?  ඒ 

නිසාි  අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව ශේ ශයෝජානාව ශේන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  අද අපි නිශයෝජාය 

කථානායකවරයකු ශතෝරා පත් කරගත්තා. "නායක  සමගි ජාන 

බලශ ගය  ශකෝේශේ පාර  ඇතුල්ශකෝේශේ" යන ලිපිනශයන් 

ුතතුව ආඩුඩුවට එශරහිව ඉදිරිපත් කරන වි ව්ාසභිංග 

ශයෝජානාවක් තිශබනවා. ශමතුමන්ලාශේම website එශකන් ගත් 
ලියවිල්ලක් මා ළඟ තිශබනවා. ශේශක් ඉස්ශසල්ලාම ශ්රී ලිංකා 

නිදහස් පක්ෂශේ දමත්රීපාල සරිශස න මැතිතුමා අත්සන් කර 

තිශබනවා. ඊළඟට  වාසුශ්ධව නානායක්කාර  අුවර ප්රියදර් න 

යාපා  විජායදාස රාජාපක්ෂ කියන මන්ත්රීතුමන්ලා ශේකට අත්සන් 

කර තිශබනවා. ශමොනවාද  ශේශක් කියන්ශන්?  "ආඩුඩුව වැරැදිි . 

අපිත් කැමැතිි   වි ්වාසභිංග ශයෝජානාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. 

ශමොකක්ද  විකල්පය?" කියලා අහනවා. එතුමන්ලා එශහම 

අහනවා. ශේශක් කාරණා ශදකක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒ 

ශගොල්ලන් කියනවා  ශේ සයලු ශදනාශගන් සැදුේලත් සර්ව 

පාක්ෂික ආඩුඩුවක් පිහිටුවන්න කියලා. ශදවැනි ශයෝජානාව 

විධියට කියනවා  "අශනකුත් ශ්ධ පාලන බලශ ග සමඟ කටුතතු 

කිරීමට සමගි ජාන බලශ ගය අකමැති නේ  වි ්වාසභිංග 

ශයෝජානාව ඉදිරිපත් කළ සමගි ජාන බලශ ගය විසන් ආඩුඩුව භාර 

ගන්න. අපි විපක්ෂශේ ඉඳශගන විශ චනාත්මකව සහශයෝගය 

ශදන්නේ" කියලා. ශමන්න  එම ලිඛිත ලියවිල්ල.  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  මටත් හෘදය සාක්ෂියක් 

තිශබනවා. අද නිශයෝජාය කථානායක ුරරයට පත් වුණු රිංජිත් 

සයඹලාපින්ය මැතිතුමා එක්ක මශේ ශපෞ්ධගලික ර ්නයක් නැහැ. 

ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් මැතිතුමා මශේ දිස්්රික්කශේ. මට එතුමා 

එක්කත් ශපෞ්ධගලික ර ්නයක් නැහැ. හැබැි   ශරෝහිත 

අශදුණණවර්ශන කියන මශේ ශපෞ්ධගලික මතයට අුවව ශේ 

ශදශදනාටම මශේ ඡන්දය ශදන්න ශනොශවි   මම හින්ශේ. ඇි   

මම එශහම කියන්ශන්? මටත් ශ්ධ පාලන මතයක්  

ස්ථාවරභාවයක් තිශබන්න ඕනෑ. ශමොකක්ද  ශේ ස්ථාවරභාවය? 

එක පැත්තකින්  ඒ ඉදිරිපත් කරන කඩුඩායශේ නායකයා ශේ 

පැත්ශතන් කියනවා  ශවනම කතන්දරයක්. අශනක් පැත්ශතන්  

නිශයෝජාය කථානායකවරයාව ඉදිරිපත් කරලා  ආඩුඩුවත් එක්ක 

එක්කාසු ශවලා ඔහු ජායග්රහණය කරවනවා. ඉතින්  ශ්ධ පාලන 

සූදුවක් ශනොශවි ද ශේක? හකීේ මැතිතුමනි  දැන් ශේක 

ශ්ධ පාලන සූදුවක් බවට  පත් ශවලා. දැන් මිනිසුන්ට ආඩුඩුව 

හඳුනා ගන්නත් බැහැ; විපක්ෂය හඳුනා ගන්නත් බැහැ. ආඩුඩුව 

ශකො ශහ ද  විපක්ෂය ශකොශහ ද කියන එක ගැන මිනිසුන්ට 

ර ්නයක් තිශබනවා. ඒ නිසා මම කියනවා  ශමන්න ශේ ලිුතමත් 

එක්ක ඉතා ඉක්මනින් ඔබතුමන්ලා වාඩිගන්න කියලා. දමත්රීපාල 

සරිශස න හිටපු ජානාධිපතිතුමා  සමගි ජාන බලශ ගශේ නායක  

විපක්ෂ නායක සජිත් ශර මදාස මැතිතුමා  ඒ වාශේම ජානතා 

විමුක්ති ශපරමුණ කියන ශේ ඔක්ශකෝම එකට වාඩි ගන්න. 

ශේ ඔක්ශකෝම එකට හිටපු අය. ශේ  ශවනම හිටපු අය 

ශනොශවි . 2054 ජානවාරි 8වැනිදා ශේ ඔක්ශකෝම එකට සන්ශේ  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි. ඉතින් ඇි   ආපහු සැරයක් 

එකට එකතුශවලා කටුතතු කරන්න බැරි?  "අපට කරන්න බැහැ" 

කියලා තමුන්නාන්ශස ලා කියන නිසාි  කරන්න බැරි. 

තමුන්නාන්ශස ලා එකතු ශවන්න. එකතුශවලා වැඩ කරලා 

ශපන්වන්න.  

 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ ගරෝහසණ ිර්ානායක මහසතා 
(ேொண்புேிகு மறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

Sir, I will give him the seven minutes allotted to me. 
 
ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  ඒකි  ඇත්ත තත්ත්වය. 

තමන්ශේ ඇමතිකම රඳවාගන්න  නැත්නේ තමන්ශේ ශ්ධ පාලන 

වුවමනාවක් ඉටු කර ගන්න  එශහමත් නැත්නේ තව කාශගන් හරි  

ශ්ධ පාලන ව ශයන් දවරයක් පිරිමසාගන්න  නැත්නේ ශරෝශය 

ඉස්මතු කර ගන්න තමි  අද ශේ විධියට හැසශරන්ශන්. එවැනි වූ 

නයාය පත්ර ගණනාවක් තිශබනවා. එම නයාය පත්ර සයල්ලම දැන් 

රටට වැඩක් නැහැ. රටට සහ රශේ මිනිසුන්ට අව ය වන්ශන් 

එවැනි නයාය පත්ර ශනොශවි . ශමතැන සන්න එක නායකශයක් 

ශකොන්ද ශකළින් තියාශගන කියන්න බලන්න  "මට පුළුවන් රට 

හදන්න" කියලා? ආඩුඩුවට බැහැ කියලා  ආඩුඩුශ  

ශනොහැකියාව ගැන දැන් කියලා ඉවරි  ශන්. ආඩුඩුවට බැරි නිසා 

ශන් මිනිස්සු පාරට ආශ . දැන් ශමතැන සන්න විපක්ෂය 

නිශයෝජානය කරන එක නායකශයක් ශහෝ නැඟිටලා කියන්න 

බලන්න  "මට පුළුවන් රට හදන්න  මට පුළුවන් විදුලිය කපන එක 

නවත්වන්න  මට පුළුවන් මිනිස්සුන්ට ශතල් න්ක ශවලාවට 

ශගනැල්ලා ශදන්න  මට පුළුවන් කිරි පින් න්ක ශගනැල්ලා ශදන්න  

මට පුළුවන් ශේ රශේ මිනිසුන්ශේ බඩු මිල අඩු කරලා මිනිසුන්ව 

නැවත නැඟිටුවන්න  මට පුළුවන් රාජාය ශස වය ආපහු ක්රියාත්මක 

කරවන්න  මට පුළුවන් ශේ තිශබන උ්ධශඝෝෂණ නවත්වන්න  මට 

පුළුවන් ශේ තිශබන විශරෝශතාවලට මුහුණ ශදන්න" කියලා. 

එශහම කියන්න පුළුවන් ශකොන්ද ශකළින් තිශබන එක 

නායකශයක් සන්නවා නේ නැඟින්න්න. නැඟිටලා කියන්න  "අපට 

පුළුවන්" කියලා. 

 

ගුණ ම්දත්රීවරගයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
එළිශේ ඉන්නවා. 

 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

  අන්න  උත්තරය ආවා. එළිශේ ඉන්නවා ලු. TNA පක්ෂශේ 

සශහෝදර මන්ත්රීතුමා කියනවා  එළිශේ ඉන්නවා කියලා. හැබැි   

එළිශේ සන්න අයව ශමතැනට ශේන්න බැහැ ශන්  

වයවස්ථාුවකූලව. එළිශේ සන්න අය ශේන රමයකුත් තිශබනවා. 

ශමොකක්ද  ඒ රමය? එශහම නේ අපි පාර්ලිශේන්තු 

මැතිවරණයකට යන්න ඕනෑ. ශේ රශේ ආඩුඩුරම වයවස්ථාව 

අුවව පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න ජානාධිපතිතුමාට බලය 

තිශබන්ශන්ත් ලබන අවුරු්ධශ්ධ අශර ල් මාසශේ. ගරු නිශයෝජාය 

කාරක සභාපතිතුමනි  ඊට ඉස්ශසල්ලා පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න 

ඕනෑ නේ   "පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න" කියලා ශමතැන ඉන්න 

අපි 224ශදනාට පුළුවන් වයවස්ථාුවකූලව කථානායකතුමාට 

ලිපියක් අත්සන් කරලා ශදන්න. [බාශා කිරීමක්] මා මිත්ර ගරු  හර්ෂ 
ද සල්වා මන්ත්රීතුමනි  ඔශබි  මශගි  හෘදය සාක්ෂියට අුවව කථා 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කරමු. ශේ ඉන්ශන් ශරෝහිත අශදුණණවර්ශන. මම ශේ කථා කරන 

එක හැන්සාඩ්ගත ශවනවා. පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළන් පළමුවැනි අත්සන ශරෝහිත 

අශදුණණවර්ශන ශදනවා. 

පළමුවැනි අත්සන මම තමුන්නාන්ශස ට ශදනවා. ඇත්ත 

කියන්නි   බිම වාඩි ශවන්නි  භය නැති මිනිස්සු  අපි. හර්ෂ ද 

සල්වා මන්ත්රීතුමනි  අපි අවුරුදු (0ක කාලයක් ශ්ධ පාලනය කරපු 

මිනිස්සු. අපි ශ්ධ පාලනය උපශයෝගි කරශගන තානාන්තරවල රැඳී 

ඉන්න මිනිස්සු  ශනොශවි . අපි ශ්ධ පාලනය කශළ  ශපොශළොශ ; 

අපි මිනිස්සු එක්කි  ශ්ධ පාලනය කශළ . "උඹලා කරපු කාලය 

ඉවරි   දැන් ශගදර පලයන්." කියලා මිනිස්සු දැන් කියනවා නේ  

අපි ලැහැස්තිි  ශගදර යන්න. අපි ලැහැස්තිි  ශගදර යන්න. මම 

ශේක කියන්ශන් ශබොශහොම අවිංක ශච්තනාශවන්. ජානතාවශේ 

පිළිතුර ඒක නේ  අපි ඒක කළ ුතතුි . පිළිතුර ඒක නේ අපට ඒක 

කරන්න පුළුවන්.  

 
ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා සිංල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි - 

 
ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. (Dr.) Harsha de Silva?   
 
ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා සිංල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ඇත්ත ව ශයන්ම ඔබතුමා ශහොඳ තැනකට දැන් එන්න 

යන්ශන්. ඔබතුමා ලැහැස්තිි  නේ අපිත් ලැහැස්තිි . ශේක 

ඉවරයක් කර ගන්න බැරි නේ  අපට එතැනට තමි  යන්න 

ශවන්ශන්. ශමොකද  ශබොරු කර කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. සමහරවිට 

ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති  ඊශේ Sri Lanka Development 
Bondsවලට ශඩොලර් මිලියන සය ගණනක් ශගවා ගන්න බැරි වුණු 

බව. ඒ  ලිංකාශ  බැිංකුවලට ලැශබන්න තිබිච්ච සල්ලි. අපි 

හිතනවාටත් වඩා ශේක බැරෑරුේ. ඒ නිසා ශකොශහොම හරි ශේකට 

විසඳුමක් ඕනෑ. 

 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශහොඳි   මා මිත්ර ගරු හර්ෂ ද සල්වා මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු 

කාරණාත් එක්ක අපි හරි තැනකට එමු. ගරු හර්ෂ ද සල්වා 

මන්ත්රීතුමනි  කථාවක් තිශබනවා ශන් ර ්නයට අපි පිළිතුර ශසොයා 

ගන්න ඕනෑ කියලා. ර ්න ගැන කථා කරන එකට වඩා පිළිතුරු 

තමි  නායකයන්ශගන් ලැශබන්න ඕනෑ. එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා  

සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩු හදන එකටත් ර ්නයක් තිශබනවා; ඒකටත් 

එකඟ ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකක්ද ශහ තුව? ශේ ඉන්න අය එකට  

එකට කිේටු කරන්න බැරි තරමට ශ්ධ පාලන මත ශාරා ශවනස්; 

ශවනස් මත දරන්ශන්. එශහම නේ ශමොකක්ද කළ ුතත්ශත්? 

පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න ශවනවා. මීට කලින්  -විසුරුවලා 

ශනොශවි .- පාර්ලිශේන්තු කඩා වැන්ලා නැ්ධද? 2000 දී පත් වුණු 

පාර්ලිශේන්තුව 2005දී කඩාශගන වැටුණා. 2005 පාර්ලිශේන්තුව 

200(දී කඩාශගන වැටුණා. ඉතිහාසශේ එවැනි ශ්ධවල් ශවලා 

තිශබනවා. මම කියන්ශන් ශේකි . මා මිත්ර ගරු මන්ත්රීතුමනි  

විකල්පය විධියට අපි පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවනවා. TNA එශක් 

අශේ හිතවත් මන්ත්රීතුමා කි වා වාශේ  එතශකොට රශේ ජානතාවට 

පුළුවන් ශවනවා තමන් කැමැති  නිශයෝජිතයන් 224ශදශනක් 

ශතෝරා ගන්න. රශේ ජානතාව තමන් කැමැති නිශයෝජිතයන් 

224ශදශනක් ශතෝරා ගන්න ලැහැස්ති ශවනවා. මම පැහැදිලිව 

කියනවා  ශේ රශේ විශායක ජානාධිපති රමයත් අශහෝස විය ුතතුි  

කියලා. විශායක ජානාධිපති රමයත් අශහෝස ශවන්න ඕනෑ.  

පාර්ලිශේන්තුවට බලය ශේන්න ඕනෑ. ගරු මන්ත්රීතුමනි  

පාර්ලිශේන්තුවට බලය ශේනශකොට ඊළඟට තියන මහ 

මැතිවරණශයන් ශනොශයකුත් අය ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඒවි. 

පාර්ලිශේන්තුශ  වි්ධවතුන් ඉන්න ඕනෑ  දවදයවරු ඉන්න ඕනෑ  

ඉිංජිශන්රුශවෝ ඉන්න ඕනෑ  ශ්ධ පාලන දැුවම තිශබන අය ඉන්න 

ඕනෑ කියලා සමහර අය ශයෝජානා කරනවා. ශේ ශගොඩක් අය 

ඉන්න ඕනෑ කියලා කියනවා. ඒක සාශාරණි .  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  එශහම අය ඉතිහාසශේ හැම 

පාර්ලිශේන්තුවකම ඉඳලා නැ්ධද? ශේශක් ඉඳලා තිශබන්ශන් 

නිකේම නිකේමු න්කක් ද? නැහැ. එශහම අය ශේශක් ඉඳලා 

තිශබනවා  තවමත් ඉන්නවා. ඊළඟ ආඩුඩුශ ත් ඉන්න පුළුවන්. 

මම අද කියපු කථාවට අදාළ හැන්සාඩ් වාර්තාව එදාට මම ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ දී ගන්නවා. එශහම අරගන්ශන් ශවන 

ශමොකකටවත් ශනොශවි . අපි ඊළඟට හදන ආඩුඩුවටත් ශේ 

අවුරුදු 7(ක ණය බර යනවා. මීට වඩා භයානක විධියට ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ ආඩුඩුවට ශේ ණය බර යනවා. එතැනින් එන ඒ 

කඩුඩායමට  ඒ නායකයන්ට ශේකට මුහුණ ශදන්න ස්ධශ 

ශවනවා. එශහම මුහුණ ශදන්න ස්ධශ ශවනශකොට අපි ඔක්ශකෝටම 

ආශයත් ස්ධශ ශවනවා අන්න අර පූර්වාදර් ය ගන්න. ශමොකක්ද  

ඒ පූර්වාදර් ය? අපි සමාජායට භාර ශදනවා රශේ නීතිය. ඒක 

සාශාරණ නැහැශන්. සමාජාශේ සන්න ඕනෑම ශකශනකුට 

අි තිවාසකේ තිශබනවා රටකින් තමන්ට විරු්ධශව අසාශාරණයක් 

ශවනවා නේ  වහාම ඒකට සාශාරණයක් ලබා ශදන්න කියලා 

පාරට බැහැලා කියන්න. හැබැි   ශේක නරක තත්ත්වයකට 

යනවා  මා මිත්ර හර්ෂ ද සල්වා මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා ුද්ධධිමත් 

ශකශනක්; ඔබතුමා මශේ සශහෝදරශයක් වාශේ.  ඔබතුමාත් 

දැුවවත් ශවන්න ඇති  ඊශේ ශපශර්දා සදු වුණු සදුවීේ කිහිපය 

ගැන. ඒවා එච්චර ශහොඳ මදි  ගරු මන්ත්රීතුමනි. එක ස්ධධියක් 

මශේ දිස්්රික්කය වන කළුතර දිස්්රික්කශේ පානදුර රශ්ධ ශේ සදු 

වුශඩු. විදුහල්පතිතුමා අවවාද කළා  දරුශවෝ ශදශදශනකුට.  

 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි   ආඩුඩු පක්ෂශේ රශාන 

සිංවිශායක ගරු රසන්න රණතුිංග මැතිතුමාශගන් මම විනාඩි 

පහක් ඉල්ලා ගන්නවා.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ විදුහල්පතිවරයා දරුශවෝ ශදශදනාට 

අවවාද කළාම  ඔවුන් ශමොකක්ද කශළ ? පාසශල් පරිගණක 

විදයාගාරයට සහ විදුහල්පතිශේ නිල කාමරයට ගිනි තියනවා. ඒ  

අහිිංසක දරු පැට  ශදශදශනක්. ගරු නිශයෝජාය කාරක 

සභාපතිතුමනි  ශේ පූර්වාදර් ය එන්ශන් ශකොශහන්ද? ඒ  එක 

පැත්තක්. අනික් පැත්ශතන්  අවුරුදු 5(ක දරුශවක් ඩිශෆන්ඩර් 

රථයක් පදවාශගන යනශකොට අනතුරක් ශවලා ශකශනක් මිය 

යනවා. ශපොලීසය බලාශගන සන්යදීම ඩිශෆන්ඩර් රථයට ගිනි 

තියනවා. ශකොි  කාලශේ  කාශේ කාලශේ  ශකොශහ දී වුණත් ශේ 

පූර්වාදර් ය ශහොඳ මදි. ශේ පූර්වාදර් ය අන්තිම නරක තැනකටි  

යන්ශන්. ඒ නිසාි  මම කි ශ   කවුරු ආඩුඩු ශකරුවත් කවදා 

ශහෝ දවසක ශේ අභිශයෝගයට මුහුණ ශදන්න ශවනවා කියලා. 

එදාට  මම කියපු ආඩුඩුව හැදුවාට පස්ශස  අන්න ඒශක් ඉන්න 

අයට කියි   "අපි අරුන් න්ක එළවලා තමුශසලාව ශගනාශ  

තමුශසලාශගන් වැඩක් බලාශපොශරොත්තුශවන්. නමුත්  

761 762 

[ගරු ශරෝහිත අශදුණණවර්ශන  මහතා] 
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තමුශසලාටත් ඒක කරන්න බැහැ ශන්" කියලා. එශහම කියලා ඒ 

කේන්යවත් එළවන සමාජායක් හැශදනවා. ඒක නවත්වන්න බැහැ. 

ශේක තමි  ඇත්ත  ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ඊළඟට  උශ්ධ ඉඳන් හවස් ශවනකල් අපි ශදශගොශලෝ ශමොකක්ද 

කරන්ශන්? තමුන්නාන්ශස ලා ආඩුඩුශ  ඉන්දැ්ධදී අපි විපක්ෂශේ 

ඉඳශගන තමුන්නාන්ශස ලාට බණිනවා. අපි ආඩුඩුවට ආපුවාම 

තමුන්නාන්ශස ලා විපක්ෂශේ ඉඳශගන අපට බණිනවා. 

ශදශගොල්ලන්ට ශදශගොල්ලන් කියා ගන්නවා ශහොරු කියලා. 

"ශහොරු  ශහොරු  ශහොරු" කිය කියා හැම දාම 224ශදනාම  

224ශදනාට ශදපැත්ශත් ඉඳශගන බැණ ගන්නවා.  

මම ඊශේ COPE එකට සහභාගි වුණා  ගරු නිශයෝජාය කාරක 

සභාපතිතුමනි. මහජාන නිශයෝජිතශයෝ වැරදි කරලා තිශබනවා 

නේ  ඒ ඕනෑම ශකශනකු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර  දඬුවේ ලබා 

දිය ුතතුි . ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  COPE එශක් -  
[බාශා කිරීමක්] මම අවුරුදු ගණන්වල ශ්ධවල් කියන්න යන්ශන් 

නැහැ.- 

 

ගුණ චමි්දා වි ගේසිංිප මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගුණ චමි්දා වි ගේසිංිප මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම ශමතුමාශේ කථාවට බාශා කරනවා ශනොශවි   ගරු 

නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි. ශේ සභාශ  කටුතතු කිරීශේදී රීති 

තිශබනවා. ගරු ශරෝහිත අශදුණණවර්ශන මන්ත්රීතුමා දැන් ආඩුඩු 

පක්ෂශේ රශාන සිංවිශායකතුමාශගන් ඉල්ලුවා එතුමාට කථා 

කරන්න තව කාලය ශදන්න කියලා. ශකෝ  ආඩුඩු පක්ෂශේ රශාන 

සිංවිශායකතුමා? මම දන්නා විධියට   මූලාසනයට බැහැ එශහම 

කාලය දීර්ඝ කරන්න. මම රීති ගැනි  කියන්ශන්. මම හිතන 

හැන්යට  නිශයෝජාය මහ ශල්කේතුමියටත් බැහැ එශහම කාලය 

ශදන්න. එශහම නේ  කවුද ශමතුමාට ඒ කාලය ශදන්ශන්? 

 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That time will be deducted from the Government side. 
 
ගුණ චමි්දා වි ගේසිංිප මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

එතුමා ආඩුඩු පක්ෂශේ රශාන සිංවිශායකතුමාශගන් තමි  

කාලය ශදන්න කියලා ඉල්ලුශ . ඒ දීර්ඝ කිරීම අුවමත කරන්න 

සභාශ  කවුද ඉන්ශන්? ආඩුඩු පක්ෂශේ රශාන සිංවිශායකතුමා 

සභාශ  නැහැ. සභානායකතුමාත් නැහැ  ශේ අවස්ථාශ . ඒ නිසා 

ඔබතුමාශේ අභිමතය පරිදි කාලය දීර්ඝ කරන්න බැහැ  අපි දන්නා 

විධියට.  

 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  අද උශ්ධ ගරු ශරෝහණ 

දිසානායක මැතිතුමාට නියමිත කාලයට ශපර ආඩුඩු පක්ෂශේ 

රශාන සිංවිශායක ගරු රසන්න රණතුිංග මැතිතුමාට නියමිත 

කාලය ව ශයන් විනාඩි 52ක් ශවන් කර තිශබනවා. ඒ විනාඩි 

52න් විනාඩි 4ක් මට ගන්න කියලා එතුමා කි වා. 

 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up. 

 
ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

All right.  

 
ගුණ ශ්ා්දත  ණ්ඩාර මහසතා (කා නික ගපොගහසොර නිෂපපාාන 
ප්රවර්ධාන හසා ස්්ප තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர - மசதனப் பசமள உற்பத்தி 

மேம்பொடு  ேற்றும் உயர் ததொழில்நுட்ப கேத்ததொழில் 

இரொஜொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon. Shantha Bandara - State Minister of Promoting 
the Production of Organic Fertilizer, and Advanced 
Technology Agriculture) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ ශ්ා්දත  ණ්ඩාර මහසතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  මට ශවන් ශවලා තිශබන 

සේපූර්ණ කාලය ගරු ශරෝහිත අශදුණණවර්ශන මැතිතුමාට ලබා 

ශදනවා. 

 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශහොඳි . ශේවා අශේ තිශබන අඩු පාඩු. සමහර ශ්ධවල් 

අහශගන ඉන්න අමාරුි . නමුත්  ඒකට අපි පුරුදු ශවන්න ඕනෑ. 

අපි පුරුදු ශවන්න ඕනෑ  අශේ තර්කය ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාශේම 

අපි පුරුදු ශවන්න ඕනෑ  තව ශකශනකුශේ තර්කයට ඇහුේකන් 

ශදන්න.   

ඒකි  ශවන්න ඕනෑ. සමහර ශවලාවට ඇත්ත කියනශකොට 

අමාරුි .  ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  මම ඒකි  කි ශ  

හැශමෝටම ඇඟිල්ල දිුණ කර ගන්නවා කියලා.  ඊශේ  ශ්රී ලිංකා 

මහජාන බැිංකුශ  ඒ අදාළ නිලශාරින් COPE එකට කැ ශඳ වා. 

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  මම ශේ කාරණා එක 

පැත්තකට ලඝු කරනවා ශනොශවි . පසුගිය වසර 4 තුළ  යහ 

පාලන රජාය තුළ වැඩිම අක්රිය ණය සේබන්ශශයන් ආයතන 25ක් 

වාර්තා ශවනවා. මම කැමති   නැහැ  ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළ  

ඒ ආයතනවල නේ කියන්න  ඒක එච්චර සුබවාදී නැති හින්දා. ඒ 

ණය රමාණය බිලියන )3ි   ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි. 

අක්රිය ණය බිලියන )3ක්! ඒවා ශකොශහොමද ස්ධශ ශවන්ශන්? ඊශේ  

ඉරාන් විරමරත්න ඇතුළු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා සහ අපි ඇවිල්ලා ඒ 

කාරක සභාශ දී ඒ ගැන ර ්න කළා.  කවුද ශේ ණය අුවමත 

කශළ ? කවුද ශේ ආයතනවලට ඒ ණය අුවමත කරන්න   කි ශ ? 

ශමොකක්ද ඒ රමශ දය? ශේක ශමතැනින් එහාටවත් නවතීද?  

ශේවා ශනොශවි ද   අවසානශේදී ශේ රශේ අපි හැශමෝටම මුහුණ 

ශදන්න ස්ධශ ශවන භයානක අර්ුදද? අපට එශහම නේ කල්පනා 

කරන්න ශවනවා අන්න ඒ වගකීම ඉටු කරන්න පුළුවන් තැනකට 

එන්ශන් ශකොශහොමද කියලා.   
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතතුමනි  මම වි ්වාස කරනවා 

ඉතා තීරණාත්මක ශමොශහොතකි  අපි ඉන්ශන් කියලා. ඒ 

තීරණාත්මක ශමොශහොශත් අපි තීන්දුවක් ගත ුතතුි . ඒකි  මම අද  

කියන්ශන්. ඒ තීරණාත්මක ශමොශහොශත්  එක්ශකෝ ආඩුඩුව 

 ක්තිමත්ව ගිහිල්ලා ශේ රශේ ජානතාවට ඇත්ත කියලා ශේ ර ්න 

විසඳන්න ඕනෑ.  නැත්නේ අර කියන සර්වපාක්ෂික ආඩුඩුවකට 

අපි යන්න ඕනෑ. එශහමත් ශනොශවි  නේ අවසානශේ 

පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න ඕනෑ. ශේ කියන තීරණවලට විතරි  

වයවස්ථාුවකූලව අපට යන්න පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන්. අපට ඒ 

විධියට කරන්න ස්ධශ ශවනවා. ශමොකද  ජානතාව ශනොශයක් 

විධියට   ඔවුන්ශේ ශ දනාව  ඔවුන්ශේ ර ්න පාරට බැහැලා 

ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැි  ඒ ජානතාව අතරතුශර් ඉන්නවා 

ශ්ධ පාලන වුවමනා තිශබන කඩුඩායේ. ඔවුන් ඒකට 

නායකත්වය ශදනවා  ඔවුන්ශේ පටු ශ්ධ පාලන අරමුණු 

ශවුවශවන්. ශහට ශවනශකොට -හයවැනි දා ශවන ශකොට- ඔවුන්ට 

අව ය කරන්ශන් හර්තාල් වයාපාරයක්. ගරු නිශයෝජාය කාරක 

සභාපතිතුමනි  ශහට හර්තාල් වයාපාරයට එකතු ශවන්න කියලා 

වෘත්තීය සමිතිවලින් වරාශේ අයට අඬ ගහනවා. එතශකොට 

ශමොකක්ද  ස්ධශ ශවන්ශන්? දවසකට ආනයනය  අපනයනය 

කරන  නැ  හත අටක වැඩ නවතිනවා. ුණවන් ශතොටුශපොළත් 

ශේකට එක්කහු ශවනවා. එතශකොට ුණවන් ශතොටුශපොළට එන 

අහස් යානා න්ක නවතිනවා. එතශකොට සිංචාරකයන්   එන එක 

නවතිනවා. අපනයන ක්ශෂ ත්රශේ තිශබන කර්මාන්ත න්ක නවතින 

ශකොට අශේ රශේ අපනයනය ස්ධශ වන්ශන් නැහැ. එතශකොට අශේ 

රටට එන ශඩොලර් න්ක නැති ශවනවා. එශහම නේ ශේ වාශේ 

තත්ත්වයක් තුළ ශකොශහොමද අපි අශේ රට ඉදිරියට ශගනියන්ශන්?  

 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  
 
ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහසතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

අවසාන ව ශයන් මා ශේ කාරණය කියනවා  ගරු නිශයෝජාය 

කාරක සභාපතිතුමනි. ආර්ථික අර්ුදදයක් තිශබන අශේ රශේ  

ආර්ථිකය   ශගොඩනඟන්න නේ  ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළ  ඉන්න 

මන්ත්රීවරුන් 224ශදනා එළිශේ ඉන්න අයට ආදර් යක් ශදන්න 

ඕනෑ. "ඕක ශනොශවි  විසඳුම. අපි පාර්ලිශේන්තුශවන් විසඳුමක් 

ශදන්නේ. ඒ විසඳුමත් එක්ක රට ඉදිරියට ශගනියන්න ලෑස්ති 

ශවන්න" කියන පණිවුඩය අපි ඔවුන්ට ශදන්න ඕනෑ.   

මට ශේ ශවලාව ලබා දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුතිි   ගරු 

නිශයෝජායය කාරක සභාපතිතුමනි.  

 
ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Eran Wickramaratne, please. You have 

ten minutes.  
 

ගුණ දරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

Okay.  But, I do not know how I got ten minutes when 
I had 13 minutes. Is the Debate continuing tomorrow?                                                                              
 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Debate is for today. 

ගුණ දරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 
Is this Debate continuing tomorrow? 

 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That will be decided at the Party Leaders' Meeting 

today.  
 

ගුණ දරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

Okay. Then I will take my full time, which is 13 
minutes.  
 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, because of the initial delay, your time has been 

reduced to ten minutes.   
 

ගුණ දරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

But, if the Debate is continuing tomorrow? 
 

ගුණ රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, - 
 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගුණ රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

We are awaiting the decision of the Party Leaders. 
Tentatively, the decision was to extend it for tomorrow. If 
there is any difficulty for the Government, we can sort it 
out. But, if it happens, it is up to the Whip here to sort 
that matter out. I think his time should not be reduced.  
 

ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
So, we will give him the 13 minutes and deduct it if 

the Debate is not extended for tomorrow.  
 

ගුණ රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, please.  

 
[අ.භා. 5.48] 
 

ගුණ දරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

Thank you.  

අද අපි සාකච්ඡා කරන්ශන් ඊශේ අලි සදරි ඇමතිතුමා 

ආර්ථිකය ගැන ඉදිරිපත් කරපු අදහස් පිළිබඳවි . අලි සදරි 

ඇමතිතුමා ඊශේ කරපු කථාශවන් රජාය ශගන තිුදණු වැරදි 

765 766 

[ගරු ශරෝහිත අශදුණණවර්ශන මහතා] 
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ආර්ථික තීරණ ගැන හුඟක්ම කථා කළා. එතුමා කථා කළා  අශේ 

රශේ ආදායම කඩා වැී ම ගැන. එතුමා පිළිගත්තා  බිලියන 

)00කින් නැත්නේ සයයට 24කින්  ආදායම කඩා වැී  තිශබන බව . 

අය වැය පරතරය හිතන්ශන් නැති විධියට ඉහළ ගියා. ඒ වාශේම  

594(  5944න් පස්ශස  2057  2058 රාථමික ඉතිරියක් තිුදණා. 

ඒකත් ශේ ආඩුඩුව නැති කළා. ඊට පස්ශස  එතුමා පිළිගත්තා  

රුපියශල් අගය රුපියල් 200කට කෘ්රිමව පාලනය කර තිබූ බව. ඒ 

නිසා  රශේ තිුදණු ශඩොලර් බිලියන 4ක් අපිට නැති වුණා කියලා 

එතුමා පිළිගත්තා.  

ඒ වාශේම  සඳහන් කරන්න ඕනෑ  ඒකට කවුද වගකියන්න 

ඕනෑ කියලා. ඒක අපරාශයක්. මහ බැිංකුශ  හිටපු අධිපති ඒකට 

වගකියන්න ඕනෑ. පාර්ලිශේන්තුව ඒ ගැන ක්රියාකරන්න ඕනෑ. ඔහු 

පිළිගත්තා  මූලය රතිපත්තිය - monetary policy එක  fiscal 
policy එක - හරහා තමි   ඒක සදු වුශඩු කියලා. ඊට පස්ශස  ඔහු 

අපට කි වා  අවුරුදු එකහමාරකට ශ්ධශීය විසඳුමක් තිශබනවා 

කියලා. ශමොකක්ද ශ්ධශීය විසදුම? මුදල් අච්චු ගහන එක තමි  

ශ්ධශීය විසඳුම  කියලා ඔහු සඳහන් කළා.  පසුව  ඔහු පිළිගත්තා  ඒ 

රතිපත්තියත් වැරැදිි  කියලා.  

මම ශේ සභාශවන් තව ර ්නයක් අහන්න කැමැතිි . 

ආඩුඩුරම වයවස්ථාශ  5(8වන වයවස්ථාශ  සඳහන් ශවනවා  

පාර්ලිශේන්තුවට තමි  සේපූර්ණශයන්ම මූලය බලය තිශබන්ශන් 

කියලා. නමුත් එක පාරටම අපට දැන ගන්න  ලැුදණා  ණය 

ශගවන්න යන්ශන් නැහැ කියලා දැුවේ දුන් බව. විසර්ජාන පනත් 

ශකටුේපශත් - Appropriation Bill එශක්  First Schedule එශක් 
තිශබන්ශන් රට ශගවන ශපොලිය ගැන. Second Schedule එශක් 
තිශබනවා  රට ශගවන රාේශනය  ගැන. හැබැි   කවුද තීරණය 

ගත්ශත් ඒ ණය ශනොශගවන්න?  ඒක අහන්නම තිශබන ර ්නයක්. 

ශමොකද   පාර්ලිශේන්තුවට තමි  ඒ බලය තිශබන්ශන්. ඒක 

කරන්න ඉස්ශසල්ලා කැබිනේ මඩුඩලය අුවමත කළාද? ඒක 

පාර්ලිශේන්තුවට දැුවේ දුන්නාද? දැුවේ දුන්නා නේ  එක්ශකෝ 

විසර්ජාන පනත - Appropriation Act එක - ශවනස් කරන්න 

ඕනෑ. නැත්නේ  5947 Foreign Loans Act එක පාර්ලිශේන්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා සිංශ ෝශනය කරන්න ඕනෑ.  

පාර්ලිශේන්තුවට තමි  මුදල් ගැන වගකීම තිශබන්ශන්. මම 

අහනවා ර ්නයක්. පාර්ලිශේන්තුවට ණය කළමනාකාරිත්වය 

ගැනත් වගකීමක් තිශබනවාද කියන එකත් ශේ අවස්ථාශ දී 

අහන්න සදු ශවනවා. ඒ ර ්න උඩ තමි  එතුමාශේ කථාව කරලා  

වැරැදි පිළිගත්ශත්. ඡන්දයට යන ශකොට රට ගැන හිතුශ  නැහැ. 

ඡන්දය ගැන හිතලා තමි  ශේ ආර්ථික රතිපත්ති ඔක්ශකෝම 

හදාශගන  හදාශගන  හදාශගන ගිශේ.  

ඒ විතරක් ශනොශවි . අලි සදරි ඇමතිතුමා කි වා එතුමා 

පිළිගන්නවා කියලා  විසඑක්වන ආඩුඩුරම වයවස්ථා 

සිංශ ෝශනය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා. විශායක ජානාධිපති 

රමයත් අශහෝස කරන්න ඕනෑ කියලා එතුමා සඳහන් කළා. අපිත් 

ඒකට එකඟි . අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්ශන්  ඒක ශගශනන්න 

කියලා. ඔබතුමන්ලා ඇි  ඒක  කල් දාන්ශන් කියන ර ්නය තමි  

අපි ඇත්තටම අහන්ශන්.  සදරි ඇමතිතුමාට ශේක කියන්නම 

ශවනවා. එතුමා ශේ සභාශ  දැන් නැහැ. එතුමා හින්යා නේ 

ශහොඳි   ශේක අහගන්න. එතුමා තමි  විසවන ආඩුඩුරම 

වයවස්ථා සිංශ ෝශනශේ නිර්මාතෘ. අලි සදරි කියන අධිකරණ 

ඇමතිතුමා තමි  ඒශක් නිර්මාතෘ. අද අධිකරණයි   මුදල්  

අමාතයාිං යි  ශදකම එතුමාට තිශබනවා. එතුමා තමි  විසවන 

ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ශගන ඒම සේබන්ශශයන් 

ඇත්තටම වග කියන්න ඕනෑ. එතුමා තමි  ඒක හැදුශ .  

එතුමා දැන් ශවනස් ශවන එක ශහොඳි . වරදක් කරලා 

තිශබනවා නේ  ස්ථාවරය මාරු කරන එක ශහොඳි . ඒ විතරක් 

ශනොශවි   2020 Vote on Account එකි   2025 අය වැයි  

ඉදිරිපත් කරන ශකොට එතුමා කැබිනේ මඩුඩලශේ ඉඳශගන ඒවාට 

අත ඉස්සුවා. එතැනදී අත උස්සන්ශන් නැතුව ඒවා ශමතැනට 

එන්න විධියක් නැහැ ශන්. අත ඉස්සුවා. ඊට පස්ශස  

පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා ඒකටත් ඡන්ය දුන්නා. දැන් වැරැදි 

පිළිගන්න එක ශහොඳි . නමුත් මම අහන ර ්නය ශේකි . ඒකට 

ශමොකක්ද තිශබන පිළියම? ඒ වරද නිසා තමි   අද මිනිස්සු ගෑස් 

ශපෝලිේවල සන්න්ශන්. මිනිස්සු ශබොශහොම අමාරුශවන් සන්නවා  ඒ 

ශපෝලිේවල. ශතල් ශපෝලිේවල සන්නවා. අද විදුලිය නැහැ . ආහාර 

නැහැ. ඖෂශ හිඟයක් තිශබනවා. ඒක විතරක් ශනොශවි   ගරු 

නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි. අද මට දැන ගන්නට ලැුදණා  

පාස්ශපෝර්ේ එකත් ලබා ගන්න බැහැ කියලා. ආගමන හා විගමන 

ශදපාර්තශේන්තුව වහලා කියලා දැන ගන්න ලැුදණා. Driving 
licence එකක් ලබා ගන්නට බැහැ. බැිංකුවකින් credit card 
එකක්  debit card එකක් ලබා ගන්නට බැහැ. National Identity 
Card එකක් ලබා ගන්නට බැහැ. අද වනශකොට ඒවා ලබා ගන්නට 
 බැහැ. ශේ අර්ුදදය ශකොතැනටද ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්? ශකොච්චර 

ගැුරරු අර්ුදදයක්ද කියන එක දැන් අපට පැහැදිලි ශවන්න ඕනෑ. 

අපි දිගින් දිගටම කි වා එශහම ශවි  කියලා. මම මාසයකට 

උඩදී ශේ සභාශ  කි වා  "ආහාර හිඟයක් ඇති ශවනවා. ආඩුඩුව 

වහාම ඉන්දියාවට  බිංේලාශ්ධ යට  පාකිස්තානයට ආහාර 

ඉල්ලන්න නි ශයෝජිතයන් යවන්න" කියලා. ශේවා කලින් කථා 

කරන ශකොට  වැඩිය ශයොමු වුශඩු නැහැ. ඒ නිසා දැන්වත් ශයොමු 

ශවන්න කියලා කියනවා. ශේකි  ශවලා තිශබන ර ්නය. සදරි 

ඇමතිතුමා එක ශදයක් සේපූර්ණශයන්ම මඟ හැරියා. ශමොකක්ද 

මඟහැරිශේ? එතුමා ශේ රශේ තිශබන දූෂණය ගැන වචනයක්වත් 

කි ශ  නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා දූෂණය ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 

ශේ දූෂණය සයයට පහද  සයයට දහයද  සයයට පහශළොවද  

සයයට විස්සද කියන එක අපි දැන ගන්නට ඕනෑ.  

එතශකොට තමි  රටක ආර්ථිකය හරියට කළමනාකරණය 

කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ඒක ගැන මුදල් ඇමතිතුමා 

වචනයක්වත් කි ශ  නැහැ. මම අහන්න කැමැතිි  ඒ ඇි  කියලා.  

මුදල් ඇමතිතුමා පසුගිය කාලශේ නීතිඥවරශයකු හැන්යට 

අධිකරණයට ගිහිල්ලා ශහොරකේ කරපු අය ශවුවශවන් කථා කළා 

නේ ඒක අපට පිළිගන්න පුළුවන්. ශමොකද  එතශකොට ඔබතුමා 

ශ්ධ පාලනඥශයක් ශනොශවි . නමුත් දැන් පාර්ලිශේන්තුවට 

ඇවිල්ලා කැබිනේ මඩුඩලශේ ඇමති ශකශනක් ශවලා - මුදල් 

ඇමතිතුමා ශවලා- ඉන්නවා.  ශමතැනින් පිටශවලා ගිය දවසක 

නැවතත් ශහොරු ශවුවශවන් ඔබතුමාට අධිකරණවල ශපනී 

සන්න්න බැහැ. ඔබතුමා ශහොරකම  විංචාව ගැන වචනයක්වත් 

කි ශ  නැහැ. සුශදරි කියන පු්ධගලයා ඇශමරිකාශ  ශහොරකේ 

කරලා රස්ධශ ශවලා එශහ  උසාවියකදී සයලු විස්තර කියලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම Airbus ගුවශදුවශවන් ශකොච්චර ශහොරකේ 

කර තිශබනවාද කියලාත් කියා තිශබනවා. ඒක ගැන මම පසුගිය 

සතිවලත් කථා කළා. ඒ වාශේම මීට සති ශදකකට ඉහතදී මම 

කි වා ඇශමරිකාශ  හිටපු ශ්රී ලිංකා තානාපති ජාාලිය විරමසූරිය 

ශහොරකේ කරලා තිශබනවා  ජූලි මාසය ශවනශකොට ඒ නඩුශ   

තීන්දුව ශදන්න නියමිති  කියලා.  

ඒ විතරක් ශනොශවි   තවත් අලුත් එකක් කියන්නත් 

තිශබනවා. ඕස්ශේලියා ශ  රස්ධශතම නාළිකාව තමි  ABC 

 සපවාහිනී නාළිකාව. දවස් ශදක තුනකට උඩදී ඒ නාළිකාශවන් 

ශමොනවාද කි ශ ? රාජාපක්ෂවරුන්ට ශගවපු තවත් මුදල් වගයක් 

ගැන සඳහන් කළා. ඒ මුදල් ශගවලා තිශබන ශකොේපැනිත් සඳහන් 

කරලා ඒ ශකොේපැනි ශකොශහ ද තිශබන්ශන් කියලාත් සඳහන් 

කරලා තිශබනවා. මශගන් ශකෝල් කරලා ඇහුවාම මම ඒ ශවලාශ  

රාජාපක්ෂලා ගැන කථා කරන්න ගිශේ නැහැ. ශපොලීසය භාර 

ඇමතිවරශයක් ඉන්නවා ශන්. ඒ ගැන ශහොයලා බලන්න කියලාි  

මම කියන්ශන්. නමුත් මම ශේ ර ්නය ඇහුවා  "ඕස්ශේලියාුව 

සමාගමක් විනිවිදභාවයක් නැතුව ශේ වාශේ ශහොර වැඩ 

කරන්ශන්ත්  ලිංකාශ  මිනිස්සුන්ට ශේ වාශේ සල්ලි ශදන්ශන්ත් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශකොශහොමද  ඇි  ඒ ඕස්ශේලියාුව සමාගම ශේ වාශේ ශහොර වැඩ 

කරලා තිශබන්ශන්" කියලා. මම කියන්ශන් ශේකි . ABC 

නාළිකාව ඒ කියපු ශ්ධ ගැන රාජාපක්ෂලා කියනවා නේ  "අපි ඒක 

කරලා නැහැ" කියලා  මම ඔවුන්ශගන් ඉල්ලනවා ABC 

නාළිකාවට විරු්ධශව නඩු දමන්න කියලා.  

ඔබතුමන්ලා අශපන් ඇහුවා රශේ මිනිස්සුන්ට ර ්න 

තිශබනවා  ඒ නිසා අපි අන්තර් පාලන ආඩුඩුවකට එනවාද 

කියලා. මම පැහැදිලිව ශේ කාරණය කියන්නට ඕනෑ. අපි ශහොරු 

එක්ක වාඩි ශවන්න කිසම අන්තර් පාලන ආඩුඩුවකට එන්ශන් 

නැහැ; එන්ශන්ම නැහැ.  

අරගළශේ ඉන්න මිනිස්සු ශමොනවාද කියන්ශන්? අරගළශේ 

ඉන්න මිනිස්සු ශගෝඨා ශගෝ ශහෝේ කියනවා; රාජාපක්ෂලා ශගෝ 

ශහෝේ කියනවා; අලුත් ආඩුඩුවක් හදන්න කියනවා. ඒ පාර් ්ව 

නැතුව ආඩුඩුවක් හදන්න කියලාි  ඔවුන් කියන්ශන්. ඒ නිසා අපි 

අන්තර් පාලන ආඩුඩුවකට එන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම කථාවක්  

හදනවා  ශතල් ශපෝලිේවල ඉන්න මිනිස්සු ගැන අපට හැඟීමක් 

නැ්ධද කියලා.  මශේ වාහනය ශතල් නැතුව ඊශේ පැය හතරක් 

ශපෝලිේවල සන්යා. ඇි  ඒ? පාර්ලිශේන්තුවට එන්න ශතල් න්කක් 

ගහගන්න. පැය හතරක් ශපෝලිේවල ඉඳලා තමි  ශතල් න්ක 

ගහගත්ශත්. ඉතින්  ශේ ශතල් ශපෝලිේවල සන්න මිනිස්සුන්ට 

තිශබන කැක්කුම අපටත් තිශබනවා. අපටත් ඒ කැක්කුම 

තිශබනවා.  අශේ වාහනවලට ශතල් ගහගන්න අපි එක එක්ශකනා 

පිටු පස්ශසන් යන්ශන් නැහැ. ඒ නිසාි  මම ශේ කාරණය 

කියන්ශන්.  

සදරි ඇමතිතුමා IMF එකට ගියාම ශමොනවාද IMF එශකන් 

කි ශ ? IMF එශකන් කි ශ  "ඔශද රශේ ශ්ධ පාලන 

ස්ථාවරභාවයක් තිශබන්නට ඕනෑ. අපි ගිවිසුේ ගහන්න යනවා 

නේ  අපි උද  කරන්න යනවා නේ bridging finance ශදන්න 

යනවා නේ රශේ ස්ථාවරභාවයක් තිශබන්න ඕනෑ" කියලා.  රට 

ගැන හිතනවා නේ අන්තර් පාලන ආඩුඩුවකට අපි එනවාද නැ්ධද 

කියන එක ශනොශවි  වැදගත්. ඔබතුමන්ලාට තිශබනවා ශන් 

වි ාල ඡන්ද ගණනක්. ඔබතුමන්ලාශේ අශත් තමි  ශේකට විසඳුම  

තිශබන්ශන්. රට පුරාම ඉන්න අරගළශේ ශයශදන මිනිස්සු තමි  

අපි නිශයෝජානය කරන්ශන්.  ඔවුන් කියන්ශන් රශේ                      

දූෂණය තිශබනවා  වැරැදි ආර්ථික රතිපත්තියක්  දුර්වල 

කළමනාකාරිත්වයක් තිශබනවා ඒක ශවනස් කරන්න කියලාි . ඒ 

නිසා තමි  අපි විසඑක් වන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය 

සඳහා වූ ශයෝජානා ඉදිරිපත් කශළ . අපි කියන්ශන්  විසවන 

ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනශයන් ශගන ආ විශායක 

ජානාධිපති රමශේ  බලතල නැති කරන්න කියලාි . ඒකි  රශේ 

තිශබන ඉල්ලීම. ඇි   ඔබතුමන්ලාට ඒක කරන්න බැරි? ඇි   

ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාට  ඒ සිංශ ෝශනය ශේන්න 

බැරි?  ශේක අශේ ඉල්ලීමක් විතරක් ශනොශවි . අපි  රස්ධධිශේම 

කියනවා  ඊට පසුව ඒ ශයෝජානා සඳහා ජානමත විචාරණයක් 

පවත්වන්න කියලා. ඒක අපි තීරණය කරන ශදයක් ශනොශවි    

රශේ ජානතාව තීරණය කරපු ශ්ධ.  රශේ ජානතාව තීරණය කරලා 

විසඑක්වන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනයට ඡන්දය දුන්ශනොත් 

විශායක ජානාධිපති රමය අශහෝස ශවනවා. එතශකොට ශගෝඨාභය 

රාජාපක්ෂ ඇතුළු රාජාපක්ෂවරුන් සයලුශදනාටම ජානමත 

විචාරණය හරහා තමි   යන්න ශවන්ශන්. 

ඒකි  අපි ශේ ඉල්ලීම කරන්ශන්  ශේක ජාන මත විචාරණයක් 

හරහා කරන්න ඕනෑ කියලා. මට ඉස්ශසල්ලා කථා කළ 

අශදුණණවර්ශන මන්ත්රීතුමා කි වා  පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න 

ඕනෑ කියලා. ඒ වාශේම විශායක ජානාධිපති රමය අශහෝස 

කරන්න ඕනෑය කියලාත් එතුමා කියනවා. මම සන්ශතෝෂ වනවා  

දැන් SLPP එශක් ඇමතිවරු කිහිපශදශනක් ඒ තැනට ඇවිල්ලා 

තිශබන එක ගැන. ශමොකද  ඒක අශේ ශයෝජානාවක් ශනොශවි . 

ජාන මතය ශේකි . ශේ පාලන රමය ශවනස් ශවන්න ඕනෑ 

කියන්ශන් ජාන මතය. එතුමා ඊටත් එහා ගියා. ඊට එහා ගිහිල්ලා 

කි වා  "මශේ කැමැත්ත ඇත්තටම පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා 

ඡන්දයක් තියන එක" කියලා. මම රස්ධධිශේම රකා  කරනවා  

ඒක ඔබතුමන්ලාශේ කැමැත්ත නේ  ඒ ශයෝජානාවත් 

ඔබතුමන්ලාම ශේන්න; ආඩුඩුව හරහාම ශේන්න කියලා. 

පාර්ලිශේන්තුශ  ශේ කථා කියලා වැඩක් නැහැ  ශයෝජානාවක් 

ශේන්න  පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න කියලා. අපි අත් ශදකම 

ඔසවලා ඔබතුමන්ලා එක්ක ඒ ශයෝජානාවට ඡන්දය ශදනවා. 

පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන්න අශේ ඡන්දය ශදනවා. ඒකට ශහ තුවක් 

තිශබනවා. මැතිවරණයක් පැවැත්වුශවොත් අරගළශේ ඉන්න 

වි්ධවත් පිරිසට  වෘත්තීයශ දීන්ට  තරුණ පිරිසට ශ්ධ පාලන 

පක්ෂයකට සේබන්ශ ශවලා පාර්ලිශේන්තුවට එන්න අවස්ථාවක් 

ලැශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවි . ඒ අය ශේ ශ්ධ පාලන 

පක්ෂවලට සේබන්ශ වන්න අකැමැති නේ  අලුත් ශ්ධ පාලන 

පක්ෂ හදාශගන ඒ අයටත් පාර්ලිශේන්තුවට එන්න පුළුවන්. එම 

නිසා ඔබතුමන්ලා ශේ ශ්ධවල් නිකේ කථා කරලා වැඩක් නැහැ  

ශේ ශයෝජානා ශදකම ශේන්න කියලා මම ඔබතුමන්ලාට කියනවා.  

 
ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගුණ දරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ශහොඳි   ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි. මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා. 

විසඑක්වන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ශගනැල්ලා 

විශායක ජානාධිපති රමය අශහෝස කිරීම ඔබතුමන්ලාශේ 

ශයෝජානාව නේ  පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවන ශයෝජානාවත් 

ඔබතුමන්ලාම ශේන්න. ඒකටත් අපි සහශයෝගය ශදනවා. ශමොකද  

ශේ රශේ සාමානය ජානතාවශේ දුක නිවන්න අපි ක්රියා කරනවා.  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  මට කාලය ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිි . 

 
ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana. 

You have nine minutes.  

 
[අ.භා. 2.52] 

 
ගුණ (වවාය) රගම්ෂප පිනරණ මහසතා (අධායාපන අමාතය 
්හස වැවිලි කර්මා්දත අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரண - கல்வி 

அமேச்சரும் தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் அமேச்சரும்) 

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

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  මුදල් ඇමතිතුමා ශේ 

සභාවට ඊශේ ඉදිරිපත් කරන ලද වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය 

පිළිබඳ   කරුණු  පිළිබඳව කථා  කරන්න ශපරාතුව මම සඳහන් 

කරන්න කැමැති කාරණයක් තිශබනවා. ඉරාන් විරමරත්න 

මැතිතුමා  විමසීමක් කළා  මහ බැිංකුව විසන් ණය ශනොශගවීම 

පිළිබඳව ගත් තීන්දුවට කැබිනේ අුවමැතිය ලබා ගත්තාද කියලා.  

ඒ අුවමැතිය ලබා ශගන තිශබන බව ශේ අවස්ථාශ දී මා සඳහන් 

කරන්න අව යි . 

769 770 

[ගරු ඉරාන් විරමරත්න මහතා] 
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ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  ජානතාව බඩු නැතිව 

ශපෝලිේවල දුක් විඳිනශකොට  බඩු මිල අධික වනශකොට මහජානතාව 

විසන් බලයට පත් කරන ලද රජායක් හැන්යට  එහි මහජාන 

නිශයෝජිතයන් හැන්යට අශේ හිශත් කිසම සතුටක් නැහැ. ඒක සතය 

කාරණයක්. අපි ඇමතිකේ දැරුවාට  රජාය හැන්යට ශේ කටුතතු 

පාලනය කළාට අපට ජානතාව හමුශ  වි ාල විශ චනවලට 

බඳුන්වන්න සදු ශවලා තිශබනවා. ඒක සතුටට කාරණයක් 

ශනොශවි . කිසම රජායක් කැමැති නැහැ  තමුන් බලයට පත් කළ 

ජානතාව ශපෝලිේවල දුක් විඳිනවා දකින්න; බඩු නැතිව පීඩා 

විඳිනවා දකින්න. හැබැි   ඒ යථාර්ථයට මුහුණ ශදන්න අපට සදු 

ශවලා තිශබනවා. ඒක කාලයක් තිස්ශස  ශේ රශේ ඇති වූ කරුණු 

කාරණා ගණනාවක් නිසා සහ වර්තමානශේ අපි මුහුණ ශදන 

කරුණු කිහිපයක් නිසා ඇති ශවච්ච කාරණයක් බව ඉතාම 

පැහැදිලිව අලි සදරි ඇමතිතුමා සඳහන් කළා.  

අන්තර්ජාාතික මූලය අරමුදල ඉදිරිපත් කළ වාර්තාශ  ඉතාම 

පැහැදිලිව සඳහන් කර තිශබනවා  ශේ තත්ත්වයට ශ්රී ලිංකාව 

පරිවර්තනය වීමට බලපෑ ශහ තු තුනක්. පළමුශවනි කාරණය  

5977න් පසු විශ  ෂශයන් ඇරශඹන විවෘත ආර්ථික කාල සීමාව 

තුළ ණය ගැනීම හරහා එකතු වූ අතිවි ාල ණය කන්දරාවි . ඒක 

සතය කාරණයක්. ශදශවනි කාරණය  අශේ රජාය පසුගිය වසර 

ශදකක කාලය තුළ ගත් නිවැරැදි ශනොවන යේ යේ මූලය තීරණි . 

තුන්ශවනි කාරණය  ශකොශරෝනා වයසනය සහ ශලෝක ුතද 

තත්ත්වයක් හමුශ  අධික ශලස සැපුතේ දාම බිඳ වැී ම සහ 

නිෂ්පාදනය අඩු ශවලා ඇති වූ ගැටලු  තත්ත්වයි . ශේ තත්ත්වය  

පිළිබඳව ශේ සභාශ   වි ාල පිරිසක්  දීර්ඝ ශලස අදහස් රකා  

කළා. අශේ රජාය විසන් බදු අඩු කිරීම පිළිබඳව රබල විශ චනයක් 

තිශබනවා. අපි ගත් තීන්දුව නිවැරදි ශනොවන බව ආපසු හැරී 

බැලීශේදී ශබොශහොම පැහැදිලිව ශපශනනවා. හැබැි   ඒ 

අවස්ථාශ දී අපි VAT එක අඩු කශළ  ඇි ? ඔබතුමන්ලාට මතක 

ඇති  ඔබතුමන්ලාශේ රජාය පැවැති සමශේ  VAT එක සයයට 54 

දක්වා වැඩි කිරීම හරහා ශේ රශේ වයාපාරවලට  ශේ රශේ 

ජානතාවට ඇති වූ දැඩි පීඩනය පිළිබඳව දැඩි විශරෝශයක් මතු වූ 

බව. එම නිසා තමි  අශේ ආඩුඩුව බලයට පත් වූ පසු VAT- 

Value Added Tax - එක ඇතුළු ජානතාවශගන් එකතු කරන බදු 

අඩු කරන්න කටුතතු කශළ . ඒක යහපත් ශච්තනාශවන් කරපු 

ශදයක්. හැබැි   ශේ රශේ ජානතාවශේ යහපත ශවුවශවන් එශහම 

කළාට  පැවැති ශකොශරෝනා තත්ත්වය එක්කත්  වයාපාර බිඳ වැී ේ 

එක්කත් අශේ මූලය තත්ත්වය රමාුවකූලව පහළ ගියා. බදු අඩු 

කිරීශමන් අපි බලාශපොශරොත්තු වුශඩු ශේ රශේ ආර්ථිකයට 

උත්ශත්ජානයක් ලබා ශදන්නි . ශේ රශේ ආර්ථිකය වඩාත් 

යහපත්ව ඉහළට වර්ශනය කරන්නි . හැබැි   අපි 

බලාශපොශරොත්තු වූ ශ්ධවල් ඒ විධියට ස්ධශ වුශඩු නැහැ. VAT 

එකත් තිුදණා නේ  ශකොශරෝනා කාලශේදී වයාපාර සයල්ලම 

කඩාශගන වැශටනවාය කියන කාරණය මම සහිපත් කරන්න 

කැමැතිි . අපි ඒ කාලශේ VAT එක ඇතුළු අශනක් බදු අඩු කළා 

විතරක් ශනොශවි   ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි. අපි ඒ 

කාලශේ වි ාල සහන රමාණයක් ලබා දුන්නා. ණය කපා හැරියා. 

ණය සඳහා දීර්ඝ සහන කාලයක් ලබා දුන්නා. ඒ කාලශේ ජානතාව 

අපහසුතාශවන් සන්ශේ. ශකොශරෝනා අර්ුදදය නිසා අපි මුහුණ දුන් 

ආර්ථික අර්ුදදය ඉතා ශකන් කාලයක් තුළ වඩාත් උග්ර වුණාය 

කියන කාරණය කවුරු පිළිගත්තත් නැතත් සතය කාරණයක් 

කියන එක ශේ අවස්ථාශ දී මම සහිපත් කරනවා. 

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  ශේ අර්ුදදය මතු ශවන 

බව දැනශගන තමි  ජානාධිපතිතුමා ශකොශරෝනා අර්ුදදයටත් 

කලින් තීන්දුවක් ගත්ශත්  අපි තවත් ශේ රටට අශේ ආඩුඩු 

කාලශේ විශ්ධ  ණය ගන්ශන් නැහැ කියලා. අපි ණය ගත්ශත් 

නැහැ. සමහර වයාපෘතිවලට ගත්ත ණයත් නතර කරන්න තීන්දු 

කශළ  ඒ නිසාි . අපි එශහම නතර කළා. අශේ රටට අලුතින් වාහන 

ශගශනන්ශන් නැහැ කියලා අපි තීන්දු කශළ ත් ඒ නිසාි . ඒක මැති 

ඇමතිවරුන්ටත් අදාළි . අපි ශපොදුශ  රටට වාහන ශගනාශ  

නැහැ. ශේ රශේ වවන්න පුළුවන් සෑම ශදයක්ම අපි වවන්න තීන්දු 

කශළ ත්  ශේ රශේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් සෑම ශදයටම අපි 

දශර්යය ශදනවා  නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා කියලා තීන්දු 

කශළ ත් ශේ අර්ුදදය එන බව අපට දැුවණු නිසා.  

හැබැි   අපි හිතුවාට වඩා ශ ගශයන් අප පසුපස යේකිස 

අවාසනාවක් හඹාශගන ආවා. එක පිට ආ ස්වාභාවික වයසන -

ශකොශරෝනා- ඇතුළු ශලෝක ුතද තත්ත්වය ඊට ශහ තු වුණා. අපි 

ශකොශරෝනාවලින් මිදිලා හිස ඔසවන්න හදනශකොටම  

ුතක්ශර්න- රුසයාුව ුත්ධශය ඇති ශවලා නැවත ගෑස් මිල  තිරිඟු 

පින් මිල  ඉන්ශන මිල ඉහළ ගිහිල්ලා අපට දරා ගන්න බැරි 

පීඩනයක් එල්ල ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශ්ධ පාලන පක්ෂ 

ශේදශයන් ශතොරව අපට සෑම ශකශනක් එක්කම ශේ ගැටලුව 

පිළිබඳව කථා බහ කරලා  විමසා බලලා විසඳා ගන්න අව යි . 

හැබැි   අදත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  අපි දැක්ශක් ශමොකක්ද? අදත් 

අපි දැක්ශක් ශදපැත්තට ශබදිලා කුළල් කා ගන්නා තත්ත්වයක්.  

අද නිශයෝජාය කථානායකවරයා පත් කරන්න තරගයක් 

තිුදණා.  අපි ගරු කරන මන්ත්රීවරු ශදශදශනකුශේ නේ තමි  ඒ 

සඳහා ශයෝජානා වුශඩු. සයඹලාපින්ය මැතිතුමාටත් අපි ගරු 

කරනවා. ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් මැතිතුමා ගැන අපි අහලා  

දැකලා තිශබනවා. ඒ ශදශදනාම අපි ගරු කරන මන්ත්රීවරු. අපි සුබ 

පතනවා සයඹලාපින්ය මැතිතුමාට. ආඩුඩු පක්ෂශේ සෑම 

ශකනකුම එකතු ශවලා  එකඟතාශවන් ඡන්දය දුන්නා. ඒ අවස්ථාව 

පවා අද ශේ ස්ථානශේ අර්ුදදයක් බවට පරිවර්තනය කරලා 

කටුතතු කරනශකොට ශේ රට ඉදිරියට ශගන යන්න අපි කථා 

කරන්ශන් ශකොශහොමද? 

ඉතිහාසශේ ශමොන ගැටලු තිුදණත් අපි දන්නවා  

ජානාධිපතිතුමා විරු්ධශ පක්ෂශේ අයටත් ශේ ගැටලුව විසඳන්න 

ආරාශනා කළ බව. ශේ ගැටලුව විසඳන්න දැන් ශයෝජානා මාලාවක් 

ඉදිරිපත් කර තිශබනවා  අශේ සශහෝදර පක්ෂ 55ක නිශයෝජිත 

මන්ත්රීරු. ජාාතික සමඟි සන්ශාන ආඩුඩුවක් හදමු. ඒශක් විශායක 

සභාවට පක්ෂ නායකයන් පත් කරශගන යේකිස කාලයකට  කුඩා 

කැබිනේ මඩුඩලයක් කැපකිරීේ සහිතව පත් කරශගන ශේ ර ්න 

විසඳන්න කටුතතු කරමු කියලා එතුමන්ලා නැවත නැවත ඉල්ලීේ 

කළා. 

අපි ශපෞ්ධගලිකව දන්නවා   අලි සදරි ඇමතිතුමා පත් ශවන්න 

කලින් ආර්ථිකය පිළිබඳව රාමාණික දැුවමක් ඇති විරු්ධශ 

පක්ෂශේ මහත්වරුන්ට ජානාධිපතිතුමා ශපෞ්ධගලිකව  ආරාශනා 

කළා  "එන්න අපිත් එක්ක එකතු ශවන්න  මුදල් ඇමතිකම භාර 

ගන්න" කියලා.  අශේ ඇමතිවරුන්ශගුවත්  රට ගැන කැක්කුමක් 

තිශබන කවුරු හරි ඉන්නවා නේ ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් ශවලා කටුතතු 

කරන්න කියා එතුමා ඉල්ලීමක් කළා. හැබැි   කවුරුවත් ඒ ඉල්ලීේ 

භාර ගත්ශත් නැහැ. භාර ශනො ගත්ශත් කරුණු ශදකක් නිසා. පළමු 

කාරණය  පටු ශ්ධ පාලනය. ශදවන කාරණය  ශේ අවස්ථාශ දී 

ශේ වාශේ වගකීමක් දරන්න තිශබන ශනොහැකියාව. හැබැි   ගරු 

නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  ශේ අර්ුදදය කාලීනව  රමිකව 

සිංකීර්ණ ශවලා අශේ බලය තිශබන කාලශේ අප මත පැටවිලා 

තිශබනවා. අපි ඒ වගකීශමන් බැහැර ශවන්ශන් නැහැ. අපි ඒ 

වගකීශමන් පැනලා යන්ශන්ත් නැහැ. අපි ආරාශනා කරලා 

තිශබනවා අපි සමඟ එක් වන ශලස. අපි හිතනවා  ඔවුන් 

ස්ධභාවශයන් ඇවිල්ලා අපට උදවු කරි  කියලා. එශහම 

ශනොවුශණොත්  ශේ රශේ අරාජිකත්වයක් ඇති ශවලා  ඒ තත්ත්වය 

වර්ශනය ශවලා රශේ සාමානය ජානතාව මීටත් වඩා අපහසුතාවට 

පත් ශවනවා. ඒ නිසා ඒ වගකීම අපි භාර ගන්නවා. 

ජානාධිපතිතුමාටත්  රජායටත් අව ය වන්ශන් හැකිතාක් ඉක්මනින් 

ශේ රට නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නි . ඒකට උද  

කරන්න කියලා අපි ශේ රට ශවුවශවන් හිතන සෑම 

ශකශනකුශගන්ම ඉල්ලනවා. විරු්ධශ පක්ෂශේ මහත්වරුන්ට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

පුළුවන් මැතිවරණයකදී ජානතාව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ජානතා වරම 

ලබා ශගන ඉදිරියට යෑමට කටුතතු කරන්න. ඒක තමි  තිශබන 

ශහොඳම විකල්පය.  

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි  ඔබතුමාට තවත් කරුණු 

කිහිපයක් සඳහන් කරන්න කැමැතිි . ඒ අතරින් පළමු කාරණය 

විධියට  ශගෝල් ශෆ ස් භූමිශේ අරගළය සේබන්ශව සඳහන් කරන්න 

කැමැතිි . විශ  ෂශයන් ඒ අරගළශේ නිරත වන ශේ රශේ තරුණ 

තරුණියන්ශේ වි ාල ඉල්ලීමක් තිශබනවා  වියතුන්ට ුද්ධධිමතුන්ට 

ශේ රශේ ඉඩ ශදන්න; පාලනය භාර ශදන්න කියලා. අපි දන්නවා  

ශමොන ශ්ධ පාලන පක්ෂ බලයට පත් වුණත් ඒ වාශේ සාශනීය 

තත්ත්වයක් ශේ රශේ ඇති වුශඩු නැහැ කියලා. පසුගිය ආඩුඩුව 

තිුදණු කාලශේ ආර්ථිකය පිළිබඳ විශ  ෂඥ දැුවමක් තිුදණු 

මහත්වරු ඒ ආඩුඩුශ  හින්යා. නමුත් එතුමන්ලා ශනොශවි   මුදල් 

ඇමතිකම කශළ . ගරු හර්ෂ ද සල්වා මැතිතුමාවත්  ගරු ඉරාන් 

විරමරත්න මැතිතුමාත් ශනොශවි  මුදල් ඇමති ුරරය ශහබවූශේ. 

ශවනත් පු්ධගලයන් තමි  මුදල් ඇමතිකම කශළ . ගරු නිශයෝජාය 

කාරක සභාපතිතුමනි   ශේ රශේ විවිශ ආයතනවල- 

 
ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගුණ (වවාය) රගම්ෂප පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Sir, I will take three minutes from the time allotted to 
the Hon. Shehan Semasinghe since he is not speaking.  

අද ශේ රශේ තරුණ තරුණිශයෝ එශස  කි වාට  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තුළත් වියතුන්  උගතුන්  ුද්ධධිමතුන් වි ාල පිරිසක් 

ඉන්න බව අපි දන්නවා. ඒ සෑම ශකශනක්ම ශහොශරක් ශනොශවි . 

ඒ සෑම ශකශනක්ම ශේ රශේ මුදල් අවභාවිත කරලාත් නැහැ. 

ශහොඳ පිරිසක් ඉන්නවා. ශේ රශේ ආයතනවල තත්ත්වයත් ඒ 

වාශේම තමි . විශ  ෂශයන් අය වැය පිළිබඳ කාරණශේදී  මුදල් 

පිළිබඳ කාරණශේදී ශබොශහෝ කටුතතු කරලා තිශබන්ශන් 

නිලශාරින්.  ඊශේ ගරු අලි සදරි මැතිතුමා කි වා වාශේ  ශරොනී ද 

මැල් මැතිතුමාශගන් පසුව ශේ රශේ අය වැය ශල්ඛ්න හදලා 

තිශබන්ශන් නිලශාරි මහත්වරු විසන්. එක්ශකෝ පාස්කරලිිංගේ 

මහත්මයා  එශහම නැත්නේ පී.බී. ජායසුන්දර මහත්මයා  එශහමත් 

නැත්නේ අජිත් නිවාඩ් කදරාල් මහත්මයා වැනි ආර්ථිකය පිළිබඳව  

දැුවමක් තිශබනවා යැි  හිතන පිරිසක් තමි  ආර්ථිකය 

කළමනාකරණය කරලා තිශබන්ශන්. අශනකුත් අිං වලත් 

එශහමි . මම පාලනය කරන වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාිං ශේ 

විදයාත්මක තීන්දු ගන්ශන්ත් එශහමි . ශපොල් පිළිබඳව ශපොල් 

පර්ශේෂණායතනශයන්. ශත් ගැන ශත් පර්ශේෂණායතනශයන්. 

රබර් ගැන රබර් පර්ශේෂණායතනශයන්.  කෘෂිකර්මාන්තයට නේ 

කෘෂි විදයාඥයන් උපශදස් ලබා ශදනවා.  ආර්ථිකය ගැන කටුතතු 

කිරීශේදීත් ඒ වාශගි . හැබැි   සමහර තීන්දු තීරණ නිවැරදිව 

ක්රියාත්මක ශවලා නැහැ. අද අපි කටුතතු කරන අශයාපන 

අමාතයාිං ය පිළිබඳ තත්ත්වයත් එශහමි .  දරුවන්ට  ලබා ශදන 

අශයාපනය පිළිබඳ තීන්දු ගන්ශන් රශාන ව ශයන්ම ජාාතික 

අශයාපන ආයතනය විසන්. අපි හැම ශකශනක්ම දන්නවා  ශේ 

රශේ දරුවන්ට ඉිංග්රීස උගන්වන්න ඕනෑ කියලා. හැබැි   පළමු 

වසශර් සට ඉිංග්රීස උගන්වන්න ජාාතික අශයාපන ආයතනය ශහෝ 

ශේ රශේ අශයාපනඥශයෝ ශහෝ අශයාපනය පිළිබඳ විශ  ෂඥශයෝ 

කවුරුත් කැමැති නැහැ. හැබැි   ඒක අශේ අව යතාවක්. අපි ඒක 

පුන පුනා කියනවා. නමුත් හරි අමාරුි  ඒ කාරණය කර ගන්න.  

ඔබතුමා දන්නවා  ලිංකා විදුලිබල මඩුඩලය පාලනය 

කරන්ශන් විදුලි ඉිංජිශන්රුවරු බව. පසුගිය ආඩුඩු කාලශේ ඉඳලා 

ආපු ශයෝජානා දහස් ගණනක් තිශබනවා. එකක් ශදකක් ශනොශවි   

සූර්ය බල ක්තිය පිළිබඳ ශයෝජානා දහස් ගණනක් තිශබනවා. ඒ 

එකක්වත් ක්රියාත්මක කරන්න ශදන්ශන් නැහැ. ඔවුන් කියන්ශන් 

ශමොකක්ද? Grid ඒක balance කරන්න බැහැ කියනවා. හැමදාම 

ඇහුශවොත් කියන්ශන්  grid එක balance කරන්න බැහැ කියලා. 

හැබැි   ශකෝන් ගණනක මුදල්  මහජාන ශ්ධපළ අය වැශයන් ඒවාට 

ශවන් කරලා තිශබනවා. රටවල් පාලනය කරන්ශන් අවුරුදු 4කට 

සැරයක් ඇවිල්ලා යන ඇමතිවරශයක්වත්  මන්ත්රීවරශයක්වත් 

ශනොශවි . මන්ත්රීවරු ඇවිල්ලා යනවා. ඒ අයට subjects ඉශගන 

ගන්නත් අවුරු්ධදක්  හමාරක් යනවා. ඊට පස්ශස  අශනක් පැත්ත 

හැශරනශකොට ඡන්දය පැරදිලා ශගදර ගිහිල්ලා. හැබැි   

අශයාපනයද  ශසෞඛ්යයද  විදුලි බලයද  ආර්ථිකයද කියන 

මර්මස්ථාන අවුරුදු තිහ හතළිහක් පාලනය කළ පිරිසක් සන්නවා. 

ඔවුන්ශේ මනස හදන්ශන් නැතුව  ඔවුන්ශේ ආකල්ප ශවනස් 

කරන්ශන් නැතුව ශේ රටට ඉදිරි ගමනක් නැහැ. තරුණ 

තරුණියන් කියන විධියට ඒ අය  මන්ත්රීවරු ශවනස් වුණා කියලා 

ශවනස් ශවන්ශන්ත් නැහැ. එම නිසා අන්න ඒ ශවනස ඇති 

කරන්න ශේ පණිවුඩය හරහා ශ්ධ පාලකයන් පමණක් ශනොශවි   

ඇතැේ නිලශාරි මහත්වරු  අදාළ විදයාඥයන්  විශ  ෂඥයන් 

ඉශගන ශගන කටුතතු කරි  කියා අපි වි ්වාස කරනවා. එශහම 

කශළොත් විතරි  ශේ රට තුළ යේ කිස සාශනීය තත්ත්වයක් ඇති 

ශවන්ශන්.  

ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටලුව 5977න් පස්ශස  

රශාන ව ශයන් ශේ රශේ ඇති ශවන්ශන් ඇි ? අපට තුශනන් 

ශදකක බලයක් ලැුදණා. හැබැි   ශේ රශේ ඉතිහාසශේ වැඩිම 

ශ්ධ පාලන ජායග්රහණය ලැබී තිශබන්ශන් කාටද? ඒ 5977දී 

ශේ.ආර්. ජායවර්ශන ජානාධිපතිතුමාට. එතුමාට හශයන් පහක 

බලයක් ලැුදණා. ඒ බලශයන් කාශේ පාලනයද ශපරළා දැේශේ? 

ශේ රශේ ජාාතික ආර්ථිකයක් හදන්න අශේ ඉතිහාසශේ වැඩිම වැඩ 

ශකොටස කරපු සරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැතිනියශේ රජාය තමි  

ශපරළා දැේශේ. කඩදාස කර්මාන්තද  වාශන් කර්මාන්තද  සීනි 

කර්මාන්තද  අත්යන්ත්ර ශේෂ කර්මාන්තද  කෘෂි කර්මාන්තයද  ශේ 

ආදී කර්මාන්ත සයල්ල හදපු  ශ්ධශීය ආර්ථිකයක් හදන්න 

උපරිමශයන් කැප වුණු බඩුඩාරනායක මැතිනියට ශගදර යන්න 

වුණා. හශයන් පහක බලයකින් තමි  ඇය පරාජායට පත් වුශඩු. 

එතුමියට නැවත කවදාවත් රශේ නායකත්වයට එන්න බැරි වුණා. 

ශේ රශේ ජානතාව විවෘත ආර්ථිකය වැළඳ ගත්තා. හැබැි   අපි 

කියන්න අව යි   විවෘත ආර්ථික රමයත් එක්ක ජානතාවශේ අත 

මිට සරු වුණ බව. ඒශකන් සමාජාශේ වි ාල පරිවර්තනයක් ස්ධශ 

වුණා. හැබැි   ශ්ධශීයත්වය යට කරශගන  ශ්ධශීය කර්මාන්ත නැති 

කරශගන  අශේ කෘෂි කර්මාන්තය විනා  කරශගන තමි  ඒ 

සයල්ල  වුශඩු. එම නිසා තමි  අද අශේ ශවශළඳ පරතරය 

වාර්ෂිකව ශඩොලර් බිලියන 50ක් බවට පත්ශවලා තිශබන්ශන්. 

ශඩොලර් බිලියන 50ක් වන ශේ ශවශළඳ පරතරය අඩු කරන්ශන් 

ශකොශහොමද? අපි පාරිශභෝජානය කරන රශාන භාඩුඩ සයල්ල  -

ඉන්ශන  යාන වාහන  ගෑස්  තිරිඟු පින්  කිරි පින්  ඖෂශ  ශපොශහොර  

ශරදි පිළි- පිට රන්න් එන්ශන්. ශේවා සඳහා වාර්ෂිකව අශේ ශඩොලර් 

බිලියන 50ක් අඩුශවලා යනවා. හැම වසශර්ම ඒ ශඩොලර් බිලියන 

50 පුරවලා තිශබන්ශන් ණය අරශගන. එශහම නැත්නේ ජානතාව 

විශ්ධ  රටවලට ගිහිල්ලා එවන ශර ෂණ න්ශකන්. එශහමත් 

නැත්නේ ශේ රටට ආපු සිංචාරකයන්ශගන්. අශේ අපනයනය 

සාශේක්ෂ ව ශයන් ශහොඳ පැත්තට  අලුත් පැත්තට වර්ශනය 

ශවලා නැහැ. අශේ අපනයන ආදායම තවමත් එන්ශන් 

සාේරදාි ක අපනයනවලින්. ශත්වලින්  රබර්වලින්  ශපොල්වලින් 

බිලියන (ක් එනවා. ඇඟලුේවලින් බිලියන )ක් එනවා. ශේ රශේ 

බිලියන 52න්  50ක්ම එන්ශන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ශස  අපි 

කරපු අපනයනවලින්. ඇඟලුේවලින් බිලියන )ි   ශත්  රබර්  

ශපොල්වලින් බිලියන (ි . එශහම නේ  ශමොන ආඩුඩුව බලශේ 

773 774 

[ගරු (දවදය) රශේෂ් පතිරණ මහතා] 
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සන්යත් අශේ අපනයන සිංවර්ශනය ශවලා නැහැ. 5977න් පස්ශස  

අශේ රශේ ශමොන ආඩුඩුව තිුදණත් අපනයන සිංවර්ශනය 

ශවුවශවන්  ස්ධශ වී තිශබන කටුතතු රමාණය ඉතාම අල්පි . අපි 

ආනයන ආශ්ධ ක ශසොයා ගත්ශත් නැත්නේ  අශේ අපනයන 

සිංවර්ශනය කශළ  නැත්නේ අද බලශේ සන්න අපට විතරක් 

ශනොශවි   ශහට බලයට එන සෑම ආඩුඩුවකටම ශේ ර ්නය 

බලපානවා.  

පසුගිය කාලශේ ස්ධශ වුණු කරුණු කාරණා සයල්ල ගත්තාම  

මූලය රතිපත්ති පිළිබඳව යේ පමණක ගැටලුවක් සදු වුණා කියන 

එක අපි පිළිගන්නවා. හැබැි   අශේ ආඩුඩුව එනශකොට විශ්ධ  

සිංචිත තිුදශඩු  ශඩොලර් බිලියන 7.4ි . නමුත්  අපි එදා ආඩුඩුව 

භාර ශදනශකොට ශඩොලර් බිලියන 8.4ක විශ්ධ  සිංචිත තිුදණා. අපි 

භාර ගන්නශකොට ශඩොලර් බිලියන 7.4ි .  ඒ අයශේ ආඩුඩුත් ණය 

ශගවලා තිශබනවා  අශේ ආඩුඩුත් ණය ශගවලා තිශබනවා. 

හැබැි   අශේ ආර්ථිකය හිර වුශඩු  අපට ශේ ගමන යන්න බැරි 

වුශඩු ශකොශරෝනා අර්ුදදය නිසා ඇති වුණු සිංචාරක වයාපාරශේ 

බිඳ වැී ම  විශ්ධ  ශර ෂණ අඩු වීම සහ ආශයෝජාකයන්ට රටට 

පැමිණීමට ශනොහැකි වීම යන කරුණු තුනත් ඇතුළත්ව කියන 

කාරණය සහිපත් කරනවා. ඉදරිශේදී අශේ රට ශගොඩනඟන්න  

විරු්ධශ පක්ෂශේ මැතිතුමන්ලාත් අපි සමඟ එකතු ශවන්න කියා 

ආරාශනා කරනවා.  අපි විරු්ධශ පක්ෂශේ ඉඳීවි  එතුමන්ලා ආඩුඩු 

පක්ෂයට එි . ඒ විධියට ශේ ශදපැත්ත මාරු ශවි . හැබැි   හැම 

ශකශනක්ම ජාාතික ව ශයන් හිතලා තීන්දු තීරණ ගත්ශත් 

නැත්නේ ශේ රටට ඉදිරි ගමනක් නැහැි  කියන එකත් සහිපත් 

කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.   

 
ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Charles Nirmalanathan. 

You have 13 minutes. 
 

[பி.ப. 2.24] 
 

ගුණ චාල්්ප නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு சொள்ஸ் நிர்ேலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள! 

நொட்டினுமடய தற்மபொமதய நிமலமே ததொடர்பொக மநற்று 

இந்தச் சமபயில் நிதியமேச்சர் அவர்கள்  கூற்தறொன்மற 

விடுத்திருந்தொர். அதன்மபொது, தற்மபொமதய அரசொங்கத்தினொல் 

எடுக்கப்பட்ட தீர்ேொனங்களினுமடய விமளவுகள் ததொடர்பொக 

வும் கடந்த கொல அரசொங்கங்களினொல் எடுக்கப்பட்ட 

தீர்ேொனங்களினுமடய விமளவுகள் ததொடர்பொகவும் 

குறிப்பிட்டிருந்தொர். எனக்கு முன்பு மபசிய அமேச்சர்கூட, 

அரசொங்கம் எடுத்த தீர்ேொனங்கள் தவறொனமவ என்பமதயும் 

அதனொல் ேக்கள் பொதிப்பமடந்துள்ளொர்கள் என்பமதயும் 

தவளிப்பமடயொகமவ ஏற்றுக்தகொண்டொர். இவ்வொறொன ஒரு 

சூழ்நிமலமய தற்தபொழுது இருக்கிறது. அரசொங்கத்தினுமடய 

அதிகொரங்கள் தனிநபொிடம் இருக்கின்றமபொது, அமவ எப்படி 

ேக்கமளப் பொதிக்கின்றன என்பதற்கு இது சிறந்தமதொர் 

உதொரணேொக இருக்கின்றது. நிமறமவற்று அதிகொரமுள்ள 

சனொதிபதி முமறமேயொனது, 1978ஆம் ஆண்டு முதல் 

ததொடர்ச்சியொக இருந்து வருகின்றது. 2019ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர் ேொதத்துக்குப் பிற்பொடு வந்த இந்த அரசொங்கேொனது, 

19ஆவது திருத்தச் சட்டத்தில் சனொதிபதிக்கு இருக்கின்ற 

அதிகொரங்கள் மபொதொததன்று கூறி, 20ஆவது திருத்தச் 

சட்டத்மதக் தகொண்டுவந்தது. அந்த 20ஆவது திருத்தச் 

சட்டமூலத்மத முன்தேொழிந்த அப்மபொமதய நீதி அமேச்சரும் 

தற்மபொமதய நிதி அமேச்சருேொனவர்கூட, நிமறமவற்று 

அதிகொர சனொதிபதி முமறமேயொனது இந்த நொட்டுக்குப் 

தபொருத்தேில்மல என்ற கருத்மத மநற்மறய அவரது உமரயில் 

கூறியிருந்தொர். அந்த வமகயில், இந்த அரசொங்கத்திலிருக்கின்ற 

தபரும்பொலொன அமேச்சர்களும் நிமறமவற்று அதிகொர 

சனொதிபதி முமறமேயொனது இலங்மகக்குப் தபொருத்தேில்மல 

என்ற விடயத்மத ஏற்றுக்தகொள்கிறொர்கள் என்பது 

தவளிப்பமடயொகமவ ததொிகின்றது.   

சர்வமதச நொணய நிதியத்தின் உதவியினூடொகத்தொன் 

நொட்டினுமடய தற்மபொமதய நிமலமேமயச் சேநிமலக்குக் 

தகொண்டுவர முடியும் என்ற கருத்துப்படமவ நிதி 

அமேச்சருமடய உமர அமேந்திருந்தது. அவ்வொறு 

இலங்மகயின் தபொருளொதொரத்மதச் சேநிமலக்குக் தகொண்டு 

வருவதற்கு முன்பு, தற்தபொழுதிருக்கின்ற தநருக்கடி 

நிமலமேமயத் தீர்ப்பதற்கு அரசொங்கம் என்தனன்ன 

திட்டங்கமள வகுத்திருக்கின்றது? அல்லது என்தனன்ன 

முயற்சிகமள எடுத்திருக்கின்றது? என்று பொர்த்தொல்,  

பூச்சியேொகத்தொன் இருக்கின்றது. குறிப்பொக, தற்தபொழுது 

நொட்டிலிருக்கின்ற ேக்கள் - அவர்கள் அரச மசமவயொளர்களொக 

இருக்கலொம், சொதொரொண ேக்களொக இருக்கலொம் - பொொிய 

தபொருளொதொர தநருக்கடிக்கு ஆளொகியிருக்கின்றொர்கள். 

அவர்கள் தங்களுமடய வீட்டுக்குத் மதமவயொன தபொருட் 

கமளப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத சூழ்நிமல இருக்கிறது. 

குறிப்பொக, எொிதபொருள் ேற்றும் எொிவொயுமவப் தபற்றுக் 

தகொள்வதற்குப் பல்மவறு சிரேங்கமள எதிர்மநொக்குகிறொர்கள். 

அமதமபொல், பலதரப்பட்ட ேருந்துகமளப் தபற்றுக்தகொள்ள 

முடியொேல் இருக்கிறொர்கள். அதுேொத்திரேன்றி, சொதொரண 

ேக்களுமடய உணவுத் மதமவமயப் பூர்த்திதசய்யக்கூடிய 

தபொருட்களுமடய விமலகள் ேிகவும் அதிகொித்திருக்கின்றன. 

அத்துடன், மபொக்குவரத்துச் தசலவும் அதிகொித்திருக்கின்றது. 

டீசல் தட்டுப்பொடு கொரணேொக இலங்மகப் மபொக்குவரத்துச் 

சமப சில இடங்களில் மபருந்துச் மசமவகமள 

இமடநிறுத்தியிருக்கின்றது. இதனொல், பொடசொமலக்குச் 

தசல்லும் ேொணவர்கள் பல கிமலொேீற்றர் தூரம் நடந்து 

தசல்லமவண்டிய சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வொறு 

ேக்கள் எதிர்மநொக்கியிருக்கின்ற தநருக்கடி நிமலமய 

இல்லொததொழிப்பதற்கு அரசொங்கம் எப்படிப்பட்ட 

தீர்ேொனங்கமள எடுத்திருக்கின்றது? எனக் மகட்டொல், 

அதற்குொிய பதில் இல்மல என்பதொகும்.    

அடுத்து, இலங்மகக்குப் பொொியளவு வருேொனத்மத 

ஈட்டித்தரக்கூடிய துமறயொக சுற்றுலொத்துமற கொணப்படு 

கின்றது. எனினும், சுற்றுலொப் பயணிகள் தங்குகின்ற 

விடுதிகளில் தற்தபொழுது சமேயல் எொிவொயு இல்மல. 

ேன்னொர் ேொவட்டத்தில் சுற்றுலொப் பயணிகள் தங்குகின்ற 5 

விடுதிகள் இருக்கின்றன. கடந்த வொரம் அவற்றின் 

உொிமேயொளர்கள் எழுத்துமூலேொன ஒரு மகொொிக்மகமய 

விடுத்திருந்தொர்கள். அதொவது, சுற்றுலொப் பயணிகள் 

வந்தொலும், எொிவொயு இல்லொத கொரணத்தொல் சமேக்க 

முடியொதிருப்பதொல் அவர்கமளத் தங்களுமடய விடுதிகளில் 

தங்கமவக்க முடியொத சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருப்பதொகவும் 

தேக்குத் மதமவயொன எொிவொயுமவப் தபற்றுத்தருேொறும் 

மகட்டிருக்கிறொர்கள். இவ்விடயத்மத அங்கிருக்கின்ற 

ேொவட்ட அதிகொொிகளினதும் எொிவொயு விற்பமன முகவர் 

களினதும் கவனத்துக்கு நொன் தகொண்டுவந்மதன். ஆனொல், 

இன்றுவமர அதற்குொிய பதிலும் இல்மல; தீர்வும் இல்மல.   

தகௌரவ அமேச்சர் அவர்கமள, இன்மறக்கு ேக்களுக் 

கிருக்கின்ற தநருக்கடிதயன்பது ேிகவும் மேொசேொனதொக 

இருக்கின்றது. அவர்கள் என்ன தசய்வததன்று ததொியொேல் 

இருக்கிறொர்கள். தற்தபொழுது, இலங்மகயில் நொளொந்தம் 3 

775 776 



පාර්ලිශේන්තුව 

ேணித்தியொலங்களும் 20 நிேிடங்களும் ேின்தவட்டு 

அமுல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இன்னும் ஒருசில 

வொரங்களில் ேின்தவட்டு மநரம் மேலும் அதிகொிக்கும் என்ற 

தசய்திகளும் தவளிவந்துதகொண்டிருக்கின்றன. ஆகமவ, 

இந்த தநருக்கடிக்கொன அவசரேொனதும் அவசியேொனது 

ேொன தீர்வு என்னதவன்றொல், இவ்வளவு கொலமும் 

அரசியல்வொதிகள் மேலதிகேொகச் சம்பொதித்த ேக்களுமடய 

வொிப் பணத்மத அதொவது, அவர்கள் தனிப்பட்ட ொீதியில் 

மசர்த்துமவத்திருக்கின்ற ேக்களுமடய வொிப் பணத்மத 

உடனடியொகத் திமறமசொிக்குக் தகொடுப்பதுதொன். 

அதன்மூலமே ேக்கள் எதிர்மநொக்குகின்ற தநருக்கடி 

நிமலமய அவசரேொகப் மபொக்க முடியும். குறிப்பொக, இது 

பிரதொன இரண்டு கட்சியினருக்கும் தபொருந்தும். 

கிட்டத்தட்ட US Dollars 20,000 million தபறுேதியொன 

ேக்களுமடய வொிப்பணம் - இந்த நொட்டினுமடய பணம் - 

இத்தமகய அரசியல்வொதிகளிடம் இருக்கிறது. US Dollars 

20,000 million என்பது சொதொரண ஒரு ததொமகயல்ல.  அந்தப் 

பணத்மதப் தபற்று, இந்த ேக்களுமடய தநருக்கடி 

நிமலமய எப்படிப் மபொக்க முடியுதேன்ற ஒரு 

தீர்ேொனத்திற்கு வரமவண்டும். ஏதனன்றொல், ேக்கள் ேிகுந்த 

தநருக்கடி நிமலயில் இருக்கிறொர்கள். சொதொரண 

குடும்பத்மதச் சொர்ந்தவர்கள் தங்களுமடய பிள்மள 

களுக்குத் மதமவயொன உணவுப் தபொருட்கமளப் தபற்றுக் 

தகொள்ள முடியொத ஒரு சூழ்நிமலயில் இருக்கிறொர்கள்.  

 
ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam to the Chair? 
 

ගුණ ගමොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිංල්වා මහසතා (ජ්ල ්ම්පාාන 
අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு தேொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ - நீர் வழங்கல் 

அமேச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva - Minister of 
Water Supply)  
Sir, I propose that the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 

Rasamanickam do now take the Chair.  
 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුමුණව ගුණ නිගයෝජ්ය කාරක ්වාපිනුමමා ූලලා්නගය්ද 
දවත් ූ ගය්ද  ගුණ ෂාණක්කිය්ද රාජ්පුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් 
මහසතා ූලලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு சொணக்கியன் 

ரொஜபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம் அவர்கள்  தமலமே வகித்தொர்கள். 

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

  
ගුණ චාල්්ප නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு சொள்ஸ் நிர்ேலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இவ்வொறொன தநருக்கடியொன ஒரு சூழ்நிமலயில், இன்று இந்தச் 

சமபயில் பிரதிச் சபொநொயகர் ததொிவு நமடதபற்றது. அது ஒரு 

நொட்மடக் மகப்பற்றுவதுமபொல, ஓர் இனத்திற்கு 

விடுதமலமயப் தபற்றுக்தகொடுப்பதுமபொல மபொட்டித் 

தன்மேயுடன் கூடிய வொக்தகடுப்பின்மூலம் இடம்தபற்றது.  

அதற்தகன நீண்ட மநரம் தசலவழிக்கப்பட்டது.   

முன்னொள் அமேச்சர் மரொஹித அமபகுணவர்தன அவர்கள் 

மபசும்மபொது, “நொங்கள் ஆட்சிமய ஒப்பமடப்பதற்குத் தயொர், 

அமத ஏற்றுக்தகொள்ள யொர் தயொர்?” என்று மகட்டிருந்தொர். 

“தவளியில் இருக்கின்றவர்கள் ஏற்றுக்தகொள்வதற்குத் தயொரொக 

இருக்கிறொர்கள்” என்று அப்பமபொது நொன் கூறிமனன். அதற்கு 

அவர், "அவர்கள் பொரொளுேன்றத்திற்குத் ததொிவுதசய்யப்பட 

வில்மலமய!" என்று கூறினொர். இச்சமபக்கு ேக்களொல் ததொிவு 

தசய்யப்பட்டு வருகின்ற அரசியல்வொதிகள் எப்படிப்பட்ட 

திறமேசொலிகளொகவும் இருக்கலொம்! இந்தச் சமபயில் யொர் 

இல்மல? தபொறியியலொளர்கள் இருக்கிறொர்கள், சட்டவல்லுநர் 

கள் இருக்கிறொர்கள், மபரொசிொியர்கள் இருக்கிறொர்கள், 

மவத்தியர்கள் இருக்கிறொர்கள். சகல துமறகமளச் 

சொர்ந்தவர்கள் இருந்தும் ஏன் இலங்மகயின் தபொருளொதொரம் 

இப்படி வீழ்ச்சியமடந்திருக்கின்றது?  அதற்குக் கொரணம் 

என்னதவன்றொல், உண்மேயொகமவ ேக்களுக்கொகத் தியொகம் 

தசய்யக்கூடிய உள்ளம் தகொண்டவர்கள் இல்லொமேயொகும். 

அந்த வமகயில், ேக்களுக்கொகத் தியொகம் தசய்யக்கூடிய, 

விட்டுக்தகொடுப்புக்கமளச் தசய்யக்கூடிய தமலவர்கள் இந்த 

நொட்டுக்குத் மதமவ. அப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்தொல்தொன் 

இந்த நொட்மட முன்மனற்ற முடியும்.  

அவர் கூறியவொறு, இந்தப் பொரொளுேன்றத்தில் கல்விேொன் 

கள் இருப்பதுமபொல, பொரொளுேன்றத்மதக் கமலத்து புதிய 

ததொரு பொரொளுேன்றம் வரும்மபொது அதிலும்  கல்விேொன்கள் 

இருப்பொர்கள். அப்படிதயன்றொல்,  தபொருளொதொர ொீதியொக ஏன் 

இலங்மக முன்மனறவில்மல? இலங்மக தபொருளொதொர 

தநருக்கடிக்குள் ஏன் தசன்றிருக்கின்றது? இலங்மகமய ஆட்சி 

தசய்த ஆட்சியொளர்களின் சகல தீர்ேொனங்களும் அரசியல் 

சொர்ந்த தீர்ேொனங்களொக இருந்திருக்கின்றனமவ ஒழிய, 

தபொருளொதொரம் சொர்ந்ததொக இருக்கவில்மல. குறித்த ஒரு 

விடயத்மதச் தசய்யும்மபொது, அதனொல்  நொட்டுக்குப் பொதிப்பு 

ஏற்படுேொ? ேக்களுக்கு நன்மே ஏற்படுேொ? என்று 

தபொருளொதொர நிபுணர்கமள அமழத்து அவர்களது 

கருத்துக்கமளக் மகட்கொேல், அரசியல்வொதிகள் குறிப்பொக 

சனொதிபதி அவர்கள் தன்னிச்மசயொக முடிவுகமள 

எடுத்ததனொல்தொன் இன்று நொட்டு ேக்கள் பொதிப்புக்கு 

உள்ளொகி இருக்கிறொர்கள். 

ஆட்சியொளர்களொல் எடுக்கப்பட்ட தீர்ேொனங்கள் ேிகவும் 

பொரதூரேொனமவ. இன்மறக்கு அமவ எங்களுமடய ேக்கமள 

வீதிக்குக் தகொண்டுவந்து விட்டிருக்கின்றன. அதுேொத்திரேல்ல, 

ஒவ்தவொரு தரப்பினரும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கொக என்ன 

தசய்கிறொர்கள்? இலங்மகமயப் தபொருளொதொரத்தில் வளர்ச்சி 

யமடந்த நொடொக ேொற்றுமவொம் என்று கூறுவதற்குப் பதிலொக, 

ேக்கள் ேத்தியில் இனவொதச் சிந்தமனகமள, இனவொதக் 

கருத்துக்கமள விமதக்கிறொர்கள். தங்களொல்தொன் தேிழினத்மத 

அடக்கியொள முடியுதேன்று கூறி வொக்குகமளப் தபற்று 

ஆட்சிக்கு வருகிறொர்கள்.  பொதுகொப்பு அமேச்சினுமடய 

தசயலொளரொக இருந்த, இலங்மகயில் தேிழர்கமள ேிகக் 

தகொடூரேொகக் தகொமல தசய்த ஒமர கொரணத்துக்கொக  எந்தவித 

அரசியல் அனுபவமும் இல்லொத ஒருவருக்கு 2019ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர் ேொதம் இடம்தபற்ற சனொதிபதித் மதர்தலின்மபொது 

ேக்கள் தங்களுமடய வொக்குகமளக் தகொடுத்து அவமர 

நொட்டின் சனொதிபதி ஆக்கினொர்கள். 

அது ேொத்திரேல்ல, 2020ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்ற 

பொரொளுேன்றத் மதர்தலிலும் அமத ேக்கள்தொன் அவர் சொர்ந்த 
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கட்சிக்கு வொக்களித்து, மூன்றிலிரண்டு தபரும்பொன்மேப் 

பலத்மதக் தகொடுத்து, அவருக்கு மேலும் பலம் மசர்த்தொர்கள். 

நொட்டின் இன்மறய நிமல என்ன? இன்மறக்கு ேக்களுமடய 

மகொொிக்மக என்ன? "இந்த அரசொங்கம் பதவி விலக மவண்டும்" 

என்பதுதொன் ேக்களுமடய மகொொிக்மகயொக இருக்கின்றது. 

இமத ேக்கள்தொன் தற்மபொமதய சனொதிபதிமயத் ததொிவு 

தசய்தொர்கள்; தற்மபொமதய பிரதேமரத் ததொிவு தசய்தொர்கள்; 

மூன்றிலிரண்டு தபரும்பொன்மேப் பலத்மதப் தபறுவதற்கு 

வொக்களித்தொர்கள். இன்று அமத ேக்கள் தொம் ததொிவுதசய்த 

சனொதிபதிமயயும் அரசொங்கத்மதயும் பதவி விலகுேொறு 

கூறுகின்றொர்கள். இதுமபொன்ற ேக்கள் எதிர்ப்பு மவதறொரு 

நொட்டில் ஏற்பட்டொல், அந்த நொட்டுத் தமலவர் உடனடியொக 

தனது பதவிமய இரொஜினொேொ தசய்திருப்பொர் என்பமத 

என்னுமடய கருத்தொகும். எங்களுமடய ேக்களின் உொிமேக் 

கொக, இன சேத்துவத்துக்கொக எங்களுமடய கட்சியில் நொங்கள் 

இருக்கிமறொம். "நீங்கள் மவண்டொம்; பதவி விலகுங்கள்" என்று 

எங்களுமடய ேக்கள் தசொன்னொல், நொன் உடனடியொக பதவி 

விலகிவிடுமவன்.  

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுமடய மநரம் 

முடிவமடந்துவிட்டது. தயவுதசய்து, உமரமய முடித்துக் 

தகொள்ளுங்கள்.  

 
ගුණ චාල්්ප නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு சொள்ஸ் நிர்ேலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

"பொரொளுேன்றத்மதக் கமலப்பதொக இருந்தொல், அதற்கொன 

முதல் மகதயழுத்து தன்னுமடயதொக இருக்கும்" என்று 

தகௌரவ மரொஹித அமபகுணவர்தன அவர்கள் கூறியிருந்தொர். 

தற்மபொமதய அரசொங்கத்தினொலும் அரசியல் கட்சிகளினொலும் 

ேக்களுக்குச் சொியொன தமலமேத்துவத்மத வழங்க முடியொது 

என்ற சூழ்நிமலயில் அப்படியொன ஒரு தீர்ேொனத்மத 

எடுக்கின்றமபொது, நொங்களும் அதற்கு ஆதரமவ வழங்குமவொம் 

என்று இந்தச் சமபயில் கூறிக்தகொள்கின்மறன். ேக்களுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த தநருக்கடி நிமலமேமயத் தீர்ப்பதற்கு 

இந்த அரசொங்கம் அவசரேொக தீர்ேொனங்கமள எடுக்க 

மவண்டும். ஊழல் அரசியல்வொதிகளிடம் இருக்கின்ற பணத்மத 

- தவளிநொட்டில் இருக்கின்ற தடொலர்கமள - உடனடியொக 

இலங்மகக்குக் தகொண்டுவந்து, அதன்மூலம் ேக்களுக்கு 

நிவொரணம் தகொடுக்க மவண்டுதேன்று இந்தச் சமபயினூ 

டொகக்  மகட்டுக்தகொள்கிமறன். நன்றி.  
 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Jayarathna Herath. - [Not  in the Chamber.] 

Then, the Hon. Gevindu Cumaratunga. You have 12 
minutes. 

 
[අ.භා. 2.38] 

 

ගුණ ගගවිඳු කුමාරුමහග මහසතා 
(ேொண்புேிகு தகவிந்து குேொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද ශේ ආර්ථික අර්ුදදය 

හමුශ  අශේ රට ගත ුතතු ක්රියාමාර්ග ගැන සාකච්ඡා කිරීමට ශපර 

මම ශවනත් කරුණක් සේබන්ශශයන් රකා යක් කරන්න 

කැමැතිි . අශේ මුදල් ඇමතිතුමා -අලි සදරි මැතිතුමා- තවදුරටත් 

අධිකරණ ඇමතිතුමා හැන්යටත් කටුතතු කරනවා. එතුමා  

විසඑක්වන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනයක්  ශගශනන බවට 

ඊශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුව හමුශ  රකා යට පත් කළා. ඒ 

සේබන්ශශයන් කරුණු කිහිපයක් දක්වා   ශේ ආර්ථික අර්ුදදය 

පිළිබඳ අශේ 'ුතතුකම' සිංවිශානශේ අදහස ශේ ගරු සභාව 

හමුශ ත්  රට හමුශ ත් තැබීමට මම කැමැතිි .  

විසඑක්වන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ශගන එන බවට 

අලි සදරි අධිකරණ ඇමතිතුමා එතරේ පහසුශවන් රකා යට පත් 

කරන්ශන් ශකශස ද? විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය 

ශගනාශ  කවුද? අපි ආඩුඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් විධියට එදා  

විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනශේ තිශබන අඩු පාඩු 

ශපන්වා ශද්ධදී   ජානාධිපති නීතිඥයකු හැන්යට ජානාධිපතිතුමා 

ශනොමඟ යැ ශ  කවුද? ආඩුඩු පක්ෂය සේපූර්ණශයන්ම ශනොමඟ 

යවමින්   තමන්ශේ දැුවම  තමන්ශේ තනතුර  තමන්ශේ වෘත්තිය 

ශනොශයකුත් ආකාරශයන් භාවිත කරමින් පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරුන් සේපූර්ණශයන් ශනොමඟ යැවීම සඳහා කටුතතු කශළ  

කවුද? අපි  ආඩුඩු පක්ෂය විධියට විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා 

සිංශ ෝශනය පිළිබඳ මහින්ද රාජාපක්ෂ අගමැතිතුමාශගන් ලබා ගත්  

සාකච්ඡාශ දී ආඩුඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් ශනොමඟ යැවීම සඳහා 

කටුතතු කශළ  කවුද?  

 උගතුන්ශේ අව යතාව ගැන අද ශේ ගරු සභාශ  කථා 

ශවනවා.  හැබැි    කියන්න කනගාටුි . ශකොළඹ වි ්වවිදයාලශේ 

නීතිය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයකු වූ ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාත්  

ජානාධිපති නීතිඥයකු වූ අලි සදරි මැතිතුමාත් තමි  ආඩුඩු 

පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් සේපූර්ණශයන් ශනොමඟ යැවීම සඳහා 

කරුණු ඉදිරිපත් කශළ . විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය  

සහමුලින්ම වරදක් බව අද පිළිගන්නවා නේ   එම අධිකරණ 

ඇමතිතුමාම අලුතින් විසඑක්වන ආඩුඩුරම වයවස්ථා 

සිංශ ෝශනයක් ශගන ඒම ගැන කථා කරනවා නේ  එතුමා 

තවදුරටත් අධිකරණ ඇමති ුරරය දැරීමට සුදුසුද? අපට ශමතැන 

ගැටලුවක් තිශබනවා. විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය 

ශගශනන අවස්ථාශ  ආඩුඩු පක්ෂය තුළ අපි කරපු අරගළයක 

රතිලලයක් ව ශයන් ජානාධිපතිතුමාශගන් රතිඥාවක් ලබා ගත්තා. 

ඒ රතිඥාව අධිකරණ ඇමතිතුමා හැන්යට ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉදිරිපත් කශළ ත් අලි සදරි මැතිතුමාමි . විසවන ආඩුඩුරම 

වයවස්ථා සිංශ ෝශනය සේමත ශවන අවස්ථාශ  සට වසරක් 

ඇතුළත අපි ශපන්වා දුන් ්ධවිත්ව පුරවැසභාවය සේබන්ශශයන්  

අගමැතිතුමා හා ජානාධිපතිතුමා අතර බලය ශබදීම සේබන්ශශයන්  

රජාශේ සහ ශකොමිෂන් සභාවල තනතුරු සඳහා ස්වාධීන පු්ධගලයන් 

පත් කිරීශේ යන්ත්රණය සේබන්ශශයන් නිවැරදි වූ නව 

වයවස්ථාවක් ශගන එන බවට ශපොශරොන්දු වුණා. ඒ සඳහා එතුමා 

ක්රියා කළාද? ජානාධිපතිතුමා  වයවස්ථා සේපාදනය සඳහා පත් කළ 

වි්ධවතුන්ශේ කමිටුවට  එතුමා ශකොටස්කාරයකු වන ශ්රී ලිංකා 

ශපොදුජාන ශපරමුණ අද අඩුම තරමින් ශයෝජානාවලියක්වත් ඉදිරිපත් 

කළාද? එශස  ශයෝජානාවලියක් ඉදිරිපත් ශනොකරමින් 

ජානාධිපතිතුමා පත් කළ එම ශකොමිසම නව වයවස්ථාවක් ඉදිරිපත් 

කිරීශේ කාර්ය ශනොශකශරන තැනකට   නැත්නේ ශනොවන්නක් 

බවට පත් කිරීම සඳහා ශේ අධිකරණ ඇමතිතුමා දැුවවත්ව සහාය 

දුන්ශන් නැ්ධද?  වසරක් ඇතුළත අලුත් ආඩුඩුරම වයවස්ථා 

ශකටුේපතක් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා යැි  එතුමා 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට දුන් රතිඥාව අුවව  පසුගිය ශනොවැේබර් 

5)වන දා වනශකොට ඒ වසර පිරුණු පසු එතුමා ගත් පියවර 

ශමොකක්ද?  එතුමා දුන් රතිඥාව අුවව ්ධවිත්ව පුරවැසයන්ට ශේ 

 රශේ වයවස්ථාදායකශේ හා විශායකශේ තනතුරු දැරීමට තිබූ 

අවස්ථාව අහිමි කළා ද?  

ඊළඟට  "එක රටක්  එක නීතියක්" කියන  එක  ජානාධිපතිතුමා 

ශේ රටට දුන් රශානම රතිඥාවක්. ඒ රතිඥාව ඉෂ්ට කිරීම සඳහා 

එතුමා ශමොනවාද කශළ ? එතුමා ඒ සේබන්ශශයන් පියවරක් 

ශනොගත් විට ජානාධිපතිතුමා කාර්ය සාශක බලකායක් පත් කළා. 

විනයක් නැති  සරගතව සට ජානාධිපති සමාව යටශත් නිදහස් කළ 

779 780 



පාර්ලිශේන්තුව 

පූජාය ඥාණසාර හාමුදුරුවන් එක රටක්  එක නීතියක් පිළිබඳ 

ජානාධිපති කාර්ය සාශක බලකාශේ සභාපති බවට පත් කළා. 

භික්ෂූන් වහන්ශස  කියන නමට අශගෞරවයක් වන ශකශනකුට 

"එක රටක්  එක නීතියක්" පිළිබඳ ජානාධිපති කාර්ය සාශක 

බලකාශේ සභාපතිත්වය දුන්නා. අලි සදරි මහතා ඉල්ලා අස්වීම 

යැ වාම ඔහුට වඩා බලතල දීලා   තමන් යටශත් කටුතතු කිරීමට 

තබා ගැනීමට පියවර ගත්තා.  

ශේ ශේ ජානයාට ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපති දුන් රශාන 

රතිඥා ශදකක් තමි   ශේ රශේ ඒකීයභාවය  ක්තිමත් වන නව 

වයවස්ථාවක් සකස් කිරීම සහ ශේ රශේ සමස්ත ජානතාව 

ශවුවශවන් එක රටක්  එක නීතියක් ඇති කිරීම. ඒ රතිඥා ශදකම 

ඉෂ්ට ශනොකිරීම සේබන්ශව වග කිවුතතු පු්ධගලශයක් ඉතා 

සැහැල්ලුශවන්  අපි දැන් විසඑක්වන ආඩුඩුරම වයවස්ථා 

සිංශ ෝශනය ශගශනනවා කියමින් තවදුරටත් අධිකරණ  අමාතය 

තනතුර දැරීම ශමොන තරේ නින්දා සහගත ද? ලේජාා සහගත ද? ඒ 

අඳින ඇඳුමට ශගෞරවයක් තිශබනවා නේ  කරුණාකර අධිකරණ 

ඇමති ුරරශයන් ඉල්ලා අස් ශවන්න කියලා අපි ඉල්ලා සන්නවා. 

එතුමාශේ මුදල් ඇමතිකම ගැන අපි ශවනම සාකච්ඡා කරමු. ශේ 

රට ශනොමඟ යැවීම තුළින් ශේ රශේ හැටනව ලක්ෂයක් ජානතාව 

ජානාධිපතිතුමා ශකශරහි තැබූ වි ්වාසය බිඳ වැේී ශේ රශාන 

පු්ධගලශයක්  එතුමා. කරුණාකර වරද පිළිශගන  එයට 

ජානතාවශගන් සමාව ඉල්ලා අධිකරණ ඇමති ුරරශයන් ඉල්ලා 

අස්ශවන්න කියා අපි ඉල්ලා සන්නවා. 

එතුමා දරන මුදල් ඇමති ුරරය ගනිමු. එතුමා මුදල් ඇමති 

ුරරයට පත් කළාමත් ඉල්ලා අස් වීශේ ලිපියක් යැ වා. එතුමා 

ජාාතයන්තර මූලය අරමුදලට යෑමට ශපර පාර්ලිශේන්තුශ  

රකා යක් කරන ශකොට ඇත්ත ව ශයන්ම අපි සයලුශදනා සතා 

සන්ශේ එතුමා ඉල්ලා අස්ශවලා කියලා. සුමන්තිරන් මන්ත්රීවරයා ඒ 

පිළිබඳව ර ්න කළාම තමි  එතුමා කි ශ   "මම ඒ ඉල්ලා අස්වීම  

ඉල්ලා අස් කර ගත්තා"  කියලා. ඒ ශමොන වාශේ ශ්ධවල් අරශගන 

ද කියලා අපි දන්ශන් නැහැ. එතුමා ඒ අවස්ථාශ දී කි  වා   හිටපු 

මහ බැිංකු අධිපති ඉන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා රකා  කළා 

කියලා  එතුමා -ඒ කියන්ශන්  අලි සදරි ඇමතිතුමා- මුදල් 

ඇමතිවරයා හැන්යට කටුතතු කිරීම ආර්ථික ගැටලුවලට විසඳුේ 

ශසොයන්න පත් කළ අලුත් කඩුඩායමට  ඉතා පහසුවක්  ඒ නිසා 

රැඳී සන්න්න කියලා. ඊශේ විවාදය අවස්ථාශ දී ස්දවරීත්ව 

බැඳුේකර හරහා අශේ ර ට ණය වීම සේබන්ශශයන් ර ්න කරපු 

අවස්ථාශ  අලි සදරි මුදල් ඇමතිතුමා පිළිතුර හැන්යට කි වා  

හිටපු ජානාධිපති මහින්ද රාජාපක්ෂ මැතිතුමා 2009 පටන් 205( 

අවසානය ශතක්  ස්දවරීත්ව බැඳුේකර හරහා ලබා ගත්ශත් 

ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 4 000ක් කියලා. එම ශල්ඛ්නය මා 

ළඟ තිශබනවා. අලි සදරි ඇමතිතුමාත් ශේ ශල්ඛ්නය අත ඇතිව 

තමි  පිළිතුර දුන්ශන්. 2054 පටන් 2059 දක්වා යහ පාලන රජාය 

ස්දවරීත්ව බැඳුේකර මඟින් ශඩොලර් මිලියන 52 040ක් ණයට 

ගත්තා කියලා එතුමා කි වා. ශේ ක්රියාවලිය සදු වන ශකොට මහ 

බැිංකුශ  අධිපති කවුද? ශකන් කාලයක් අර්ජුන මශහ න්ද්රන් 

මහත්මයා. ඊට පසුව ආචා ර්ය ඉන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි මහත්මයා. 

එශහම නේ  මුදල් ඇමතිතුමාම කියන දත්තවලට අුවව රට ශේ 

විපතට වැී මට වග කිවුතතු පු්ධගලශයක් දැන් ශේ අලුත් 

කඩුඩායශේත් ඉන්නවා. ඒ ඉතා රබල පු්ධගලශයක් ලු. අපි 

දන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන අපට වි ාල ර ්නයක් තිශබනවා. ඒ 

වාශේම අපට දැන ගන්න ලැුදණා  තවත් සාමාජිකයකු ගැන.  ශ්රී 

ලිංකා ශපොදුජාන ශපරමුණ  ඉන්දියාශ  ශ්රී ලිංකා මහ ශකොමසාරිස් 

මිලින්ද ශමොරශගොඩ මහතාට ස්තුතිත් කරලා තිුදණු බව අපි 

දැක්කා. ඒ අලුත් ආර්ථික කඩුඩායම පසුපස සට කරන 

ශමශහයට. මිලින්ද ශමොරශගොඩ කියන්ශන්  ශේ රශේ ජානතාව 

රතික්ශෂ ප කරපු චරිතයක්. එතුමා ශකොළඹ නගරාධිපති තනතුරට 

ඉල්ලලා පැරදුණු ශකශනක්. එතුමා කර්මාන්ත සිංවර්ශන ඇමති 

ුරරය දරමින් සන්යදී ශේ රශේ ජාාතික සේපත් සේපූර්ණශයන්ම 

විජාාතිකකරණය කරන්න කටුතතු කළා. එතුමා එවැනි 

පු්ධගලශයක්. එතුමාශේ බිරිඳ ශ්රී ලාිංකික කාන්තාවක් ශනොශවි . 

ඇශමරිකාුව පුරවැසභාවය තිශබන තැනැත්තියක්.  විපතට වැන්ලා 

තිශබන අශේ රට ඔසවා තැබීම සඳහා පත් කළ අලුත් කඩුඩායශේ 

සාමාජිකයන් වන්ශන් ශමවැනි පු්ධගලයන්ද?  

ඒ නිසා අපි ශේ සේබන්ශශයන් නැවත බැරෑරුේ ශලස 

හිතනවා. ශමොකද  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාට ජාන 

වරම තිශබන්ශන්  අප පත් වුණු රජායට ජාන වරම තිශබන්ශන් 

ජාාතික ආර්ථිකයක් මත ශේ රට ශගොඩ නැඟීම සේබන්ශශයන්. ඒ 

සඳහා සුදුසු කඩුඩායමක්ද  ඒ සඳහා කටුතතු කරන කඩුඩායමක්ද 

ශේ පත් කරශගන තිශබන්ශන්?  

ඊළඟට  ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා අශේ අතට  ගරු පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරුන් අතට පත් කරපු ලියවිලි ගැන බලන්න. ශේ ලියවිලි 

ශමොනවාද? එතුමාශේ කථාශ දී එතුමාවත් ඒ ලියවිලි ගැන 

පැහැදිලි කශළ  නැහැ. පළමුවන ලියවිල්ල තිශබන්ශන්  “Annex 

1” කියලාි . ගරු රිංජිත් බඩුඩාර මැතිතුමා ඊශේ  සඳහන් කළා 

වාශේ ඒ ශල්ඛ්න භාෂා තුශනන්ම ලබා දීම අගය කරනවා  ඒ ගැන 

ශබොශහොම සන්ශතෝෂි . නමුත්  ශේ පළමුවන වැදගත්ම ලියවිල්ල 

ඉිංග්රීස භාෂාශවන් විතරි  තිශබන්ශන්. කලිුවත් මම ඉල්ලා 

තිශබනවා කරුණාකර ශේ රශේ ජානයාශේ ම  භාෂාශවන් 

පාර්ලිශේන්තුවට ලියවිලි ලබා ශදන්න  කියලා. පළමුවන ලිපිය 

තිශබන්ශන් ඉිංග්රීස භාෂාශවන් විතරි . ශමොකක්ද  ශේ ලියවිල්ල? 

එතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කළාද? ඊළඟට  තවත් ලියවිල්ලක් 

තිශබනවා. ඒ ලියවිල්ල සිංහශලුවත් තිශබනවා. "මුදල් 

අමාතයාිං ය  ශ්රී ලිංකාව  රාජාය මූලය අිං ය" කියා එහි සඳහන් කර 

තිශබනවා. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගුණ ගගවිඳු කුමාරුමහග මහසතා 
(ேொண்புேிகு தகவிந்து குேொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මම දැන් ශකොච්චර ශවලාවක් ගත කළාද? 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ ශවලාශවන් තව විනාඩි ශදකක් ඉතුරු ශවලා 

තිශබනවා. 

 
ගුණ ගගවිඳු කුමාරුමහග මහසතා 
(ேொண்புேிகு தகவிந்து குேொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

හරි  මම දැන් ශකොච්චර ශවලාවක් ගත කළාද? 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා විනාඩි 50ක් කථා කරලා තිශබනවා.  
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ගුණ ගගවිඳු කුමාරුමහග මහසතා 
(ேொண்புேிகு தகவிந்து குேொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ශහොඳි . 

ශේ ලිපි ශල්ඛ්න  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 

සකස් කරපු ලියවිලිද  එශහම නැත්නේ කුමන ඒවාද? හැම 

ලියවිල්ශල්ම සඳහන් වන්ශන් ඇමුණුමක් කියලාි . සමහර 

ලියවිලිවල සඳහන් වන්ශන් මුදල් අමාතයාිං ය කියලාි . ඒ 

ලියවිලිවල පු්ධගලශයක් සඳහන් වන්ශන් නැහැ. වග කීමක් ගන්න  

තනතුරක් සඳහන් වන්ශන් නැහැ. අශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශේ 

ශතොරතුරු ලබා ශදන්ශන් එශහමද?  

ශේ ලියවිලි තුළින් ශපන්වා ශදනවා වි ාල ව ශයන් පාඩු 

ලබන රජාශේ ආයතන සේබන්ශශයන් අලුත් පියවරක් ගත ුතතුි  

කියලා. අශේ ලිංකා ඛ්නිජා ශතල් නීතිගත සිංස්ථාව පාඩු 

ලබනශකොට   Lanka IOC එශක් පසුගිය වසශර් සහ පසුගිය 

කාර්තුශ  ලාභය සේබන්ශ  වාර්තාව ඊශේ නිකුත් වුණා. පසුගිය 

මාස තුශන් ඔවුන්ශේ ශු්ධශ ලාභය -දළ ලාභය ශනොශවි - රුපියල් 

මිලියන 3 370.4ි . පසුගිය වසශර් ලාභය රුපියල් මිලියන 

( 85(.8)ි . ශේ ආයතනවලට ලාභ ලබන්න පුළුවන් නේ  ඒ 

මිලටම ඉන්ශන අශළවි කරන අනිකුත් ආයතන -යේ යේ කාලවල 

ශපොඩි ශවනස්කමක් තිශබන්න පුළුවන්- පාඩු ලබන්ශන් 

ශකොශහොමද?  

ඒ වාශේම අපි දන්නවා  මිල්ශකෝ ආයතනය වසර ගණනාවක් 

පාඩු ලැුදවා කියලා. ජානාධිපතිතුමා විසන් තරුණ වෘත්තිකශයක් ඒ 

ආයතනයට පත් කළාට පස්ශස  පසුගිය වස ර ශදශක්ම ඒ ආයතනය 

ලාභ ලැුදවා. ඊට පස්ශස  ඔහුට කථා කරන්ශන්වත් නැතුව  කිසම 

ශහ තු විමසීමකින් ශතොරව ඔහු ඒ තනතුරින් ඉවත් කළා. ශමහි 

තිශබන්ශන් රාජායශේ මැදිහත් වීම පිළිබඳ ර ්නයක්ද? එශහම 

නැත්නේ එක එක ශ්ධ පාලන පක්ෂවල වුවමනාව මත ශේ 

ආයතන භාවිත කිරීම පිළිබඳ ගැටලුවක්ද? ශේ ගැටලු 

සේබන්ශශයන් කල්පනා කරනශකොට ජාාතයන්තර මූලය අරමුදලට 

යෑම සේන්ශශයන් ගැටලුවක් නැහැි  කියන එකි  අශේ අදහස.  

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි . 

 
ගුණ ගගවිඳු කුමාරුමහග මහසතා 
(ேொண்புேிகு தகவிந்து குேொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මම අවසන් කරනවා.  

ජාාතයන්තර මූලය අරමුදලට යෑම සේබන්ශශයන් ගැටලුවක් 

නැහැ. හැබැි   කුමන කැප වීමක් කර ශහෝ අශේ රශේ  ක්තිය මත 

ජාාතික ආර්ථිකයක් ශගොඩ නැඟීම සඳහා තමි   ඒ අනාගතය සඳහා 

තමි  හැටනවලක්ෂයක් ජානතාව ඡන්දය දුන්ශන්. ජාපානය ශ වා  

චීනය ශ වා  වියේනාමය ශ වා  ඉන්දියාව ශ වා  ඒ ආසයාුව 

රටවල් නැඟී සන්ශේ ශලෝක බැිංකුශ  ශහෝ ජාාතයන්තර මූලය 

අරමුදශල් උපශදස් මත ශනොව  ඔවුන්ශගන් යේ යේ සහන 

ලබාශගන තමන්ශේම වූ ජාාතික රතිපත්තියක් මත නිෂ්පාදන 

ආර්ථිකයක් ශගොඩ නැඟීම තුළින්. කුමාරතුිංග මුනිදාස මහතා මීට 

අවුරුදු 80කට පමණ ශපර දැක්වූ අදහසක් ඉදිරිපත් කරමින්  

කථාව අවසන් කරන්න මා කැමැතිි . 

"අලුත්-අලුත් දෑ ශනොතනන ජාාතිය ශලොව ශනාානඟී - හිඟා 

කන්න බැරි වුණු තැන ලීභ ගයා මර ීභ" 

අපි මර ීභ ගයා වැළශලමුද? එශහම නැත්නේ දශර්යය 

සේපන්නව නැඟී සන්මුද? 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Roshan Ranasinghe. You 
have 14 minutes.  

 
[අ.භා. 2.40] 

 
ගුණ ගරොෂා්ද රණසිංහහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ රට දැවැන්ත අර්ුදදයකට 

මුහුණ දී තිශබන අවස්ථාශ   ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  මන්ත්රීවරුන් 

224ශදනාට එකතු ශවලා ශේ රට මුහුණ ශදන ර ්නයට  විසඳුමක් 

ලබා ශදන්න ශනොහැකි වීම ගැන මන්ත්රීවරුන් 224ශදනාශගන් එක් 

මන්ත්රීවරකු විධියට මා රථමශයන්ම කනගාටු ශවනවා. ශේ රශේ 

ජානතාව ඉල්ලන්ශන් ශමොකක්ද කියන එක ගැන ආඩුඩුව හරිහැන් 

අවශබෝශ කරශගනත් නැහැ  විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂය 

අවශබෝශ කරශගනත් නැහැ කියන එක තමි  මට කියන්න 

තිශබන්ශන්.  

 
ඒ නිසා අපි දන්නවා දත්රනිකාි ක මහා නායක හිමිවරු  

කාදිනල් හිමිපාණන්  මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව  නීතිඥ සිංගමය 

යන සයලුශදනාම  රකා  කර සන්ශේ  සයලු පක්ෂ එකතු ශවලා 

ශේ රශේ ජානතාව වැන්ලා ඉන්න අර්ුදදශයන් සහ අනාගතශේ  

ඇති ශ  යැි  ශපශනන බියකරු තත්ත්වශයන් රට ශදරා ගන්න  

ගලවා ගන්න  සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩුවක් හදන්න කියලාි . අපි 

දන්නවා දැන් සමගි ජාන බලශ ගය විසන් ආඩුඩුවට එශරහිව 

වි ්වාස භිංග ශයෝජානාවක් ශගනැල්ලා තිශබනවා. ඒකට කරුණුත් 

තිශබනවා  "ආඩුඩුව අසාර්ථකි " කියලා. "අසාර්ථකි " කියන 

එක ආශේ අමුතුශවන් කියන්න ශදයක් නැහැ. අසාර්ථකත්වයක් 

පැහැදිලිව තිශබනවා. හැබැි   ශේ වි ්වාස භිංගශයන් පස්ශස  සමගි 

ජාන බලශ ගය ආඩුඩුවක් හදන වගකීම භාර ගන්නවා ද කියන 

කාරණය රටට රකා  කරන්ශන් නැහැ. එතශකොට රට අසාර්ථක 

තත්ත්වශයන් අරාජික තත්ත්වයකට වැශටනවා. අසාර්ථක 

ආඩුඩුව නිසා රට අසාර්ථක ශවලා තිශබනවා. ශේ ආඩුඩුවත් 

නැතිව ගියාම රට අරාජික තත්ත්වයකට වැශටනවා.   අපට ශදන්න 

පුළුවන් සහශයෝගය අපි ලබා ශදන්න සූදානේ. වි ්වාස භිංගය 

ශගනැල්ලා තිශබන්ශන් සමගි ජාන බලශ ගය නේ ඔබතුමන්ලා 

වග කීම අරශගන  අශනක් පක්ෂ එක්ක සාකච්ඡා කරලා ආඩුඩුව 

භාර අරශගන කටුතතු කරන්න. ඔබතුමන්ලා ශේ රශේ ර ්න 

විසඳන්න අශනක් අය එක්ක එකතු ශවනවා නේ අශේ 

සහශයෝගයත් ශදනවා. මම සහශයෝගය ශදනවා  කිසම ගැටලුවක් 

නැහැ. 

විශ  ෂශයන්ම අපි ශේ ශවලාශ දී කියන්ශන් ජානතාවශේ 

මූලික අව යතා න්ක ලබා ශදන්න කියලාි . ශපොශහොර ර ්නයට 

අදටත් විසඳුමක් නැහැ. ජාානක වක්කුුරර මැතිතුමා කි වා  වගා 

හානි සඳහා අව ය මුදල් න්ක ශදන්න කටුතතු කරනවා කියලා. මම 

ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා. හැබැි   අපි ශපොශහොර න්ක 

කඩිනමින් ශදන්න වැඩ පිළිශවළක් ශගනාශ  නැත්නේ තව මාස 

(කින් ඒ අඩු ශවන සහල් රමාණය ශගශනන්න 5:50 අුවපාතයක 

වියදමක් කරන්න ශවනවා. අද රශේ ජානතාවශේ මූලික 

අව යතාවලට මුදල් වියදේ කරන්න විධියක් නැහැ.  ඒ සඳහා 

අතුරු අය වැයක් ශගශනන්න ඕනෑ. අතුරු අය වැය ශගශනන්න 

විධියක් නැතිව කල් මරනවා. ශමශහම තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. 

කල් මරන්න  කල් මරන්න ශේ රශේ ජානතාව අගාශයටි  

වැශටන්ශන්. ශේ රශේ ජානතාව අර්ුදදවලට මුහුණ ශදනවා. ශේ 

ර ්න විසඳන්න සමගි ජාන බලශ ගයත් එකතු ශවන්ශන් 

නැත්නේ  ජාාතික ජාන බලශ ගයත් එකතු ශවන්ශන් නැත්නේ 

රජාශේ වග කීම තමි  කඩිනමින් අතුරු අය වැයක් ශගනැල්ලා  

783 784 



පාර්ලිශේන්තුව 

මූලික අව යතා සඳහා අව ය මුදල් න්ක ශවන් කිරීම. අපි පසුගිය 

කාලශේ දිගින් දිගටම ශේ ගැන කි වා. සයලු බදු අි න් කළාම 

රටක් දුවන්ශන් ශකොශහොමද? දැන් ශේ ශවලාශ  බදු පනවන එක 

ජානතාවට අසීරු තත්ත්වයක්. හැබැි   සාමානයශයන් යේ 

මේටමකින් ශහෝ බදු රමාණයක් වැඩි කරන්නම ශවනවා. තව න්ක 

දවසක් යනශකොට සමහර ආයතන දුවන්ශන් ශකොශහොමද? වයාපාර 

සේපූර්ණශයන්ම කඩා වැශටනවා. ඒ වයාපාරවල රැකියා කරපු 

සශහෝදර සශහෝදරියන්ට අත්වන ඉරණම ශමොකක්ද? ඒ 

වයාපාරවලට ඉන්න ශස වකයන්ට වැටුේ ශගවා ගන්න බැරි 

ශවනශකොට  ඒ වයාපාර ස්ථාන  ගිනිබත් කරන තත්ත්වයකට පවා 

යන්න පුළුවන්. එවැනි ශ්ධවලට යන්න ඉඩ ශදන්න අපට බැහැ. ශේ 

ආර්ථික අර්ුදදය විසඳන්න කැබිනේ අමාතය ුරරයත් පරිතයාග 

කරපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට  ශගොවි ජානතාව 

ශවන ා ශවන් රාජාය අමාතය ුරරය අත් හැරපු මන්ත්රීවරයකු විධියට 

මම   ශේ ආර්ථික අර්ුදදය විසඳන්න ශයෝජානා ශගශනන්න පුළුවන් 

ජාගශතක්  උගශතක් ශේ රශේ ඉන්නවා නේ ශේ මන්ත්රී ුරරශයුවත් 

ඉල්ලා අස් ශවලා ඔහුට අවස්ථාව ලබ ාා ශදන්න සූදානේ.  

තනතුරු ශනොශවි   බල ශපොරය ශනොශවි   අපට ඕනෑ ශේ 

රශේ ජානතාවශේ ර ්න විසඳන්නි . ඒ නිසා කවුරු ශහෝ ශේ වග 

කීම භාර අරශගන හරියට සාර්ථකව ඒ කටුතතු ක්රියාත්මක 

කශළොත්  ඊළඟ මැතිවරණයකදී ජානතාව ශපළ ගැශසි . ශේ වාශේ 

ශමොශහොතක මැතිවරණයක් සඳහා ශේ ශදසය විසපස්ශදනා 

නිශයෝජානය කරන කුමන පක්ෂයක් හරි මහජානතාව අතරට 

ගිශයොත්  ඡන්ද ශනොශවි  හේබ ශවන්ශන්  ුණන්. ඡන්ද ශනොශවි  

හේබ ශවන්ශන්  ශපොලු පාරවල්. අපි ඒක ශත්රුේ අරශගන කටුතතු 

කළ ුතතු ශවනවා.  

හිටපු නිශයෝජාය කථානායකතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. එතුමා 

ඉල්ලා අස් වුණු කාරණය ශමොකක්ද කියලා අපි දන්ශන් නැහැ.  අද 

නැවත එතුමාම පත් වුණා. එක පැත්තකින් ශේ රශේ ශමච්චර 

අර්ුදදයක් තිශබ්ධදී  පාර්ලිශේන්තුව ශවුවශවන් ශමච්චර මුදල් 

රමාණයක් වියදේ කර්ධදී  අද එකම කාර්යයක් ශවුවශවන් පැය 

කීයක් කාලය කා දැේමාද? ශේකද රශේ තිශබන ර ්නය? ඒ නිසා 

පැහැදිලි ශලසම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. ශඩොලර් 

සිංචිතය ශඩොලර් මිලියන හතළිහට වැශටනශකොට ඒ අර්ුදදශයන් 

ශගොඩ යන්න නේ ්ධවිපාර් ්වික සාකච්ඡාවලට යන්න ශවනවා. ඒ 

වාශේම කඩිනමින් ශලෝකශේ අශනක් රටවලට ආරාශනා කරලා  

ආශාර සමුළුවක් කඩිනමින් පැවැත්වීම අනිවාර්යශයන්ම වැදගත් 

ශවනවා. සජිත් ශර මදාස මැතිතුමා ඒ පිළිබඳ ශහොඳ ශයෝජානාවක් 

ඉදිරිපත් කශළ . ඒක ශහොඳ කාර්යයක්. ඒක අපි විශ  ෂශයන්ම ශේ 

ශ ලාශ   සහිපත් කරනවා.  

අද ශේ වන විට මිනිස්සු නැවත වතාවක් ශතල් ශපෝලිශේ  ගෑස් 

ශපෝලිශේ  අ ශ  දුක් විඳිනවා ශේ ර ්නවලට විසඳුේ න්ක දී ගන්න 

බැරි වීම නිසා. රමුඛ්තා ශදන ශකොට අපි බලන්න ඕනෑ ශේ රටට 

එන භාඩුඩ ශමොනවාද කියලා. පසුගිය කාලශේ එක එක 

කර්මාන්ත ාලා රශේ ඇති වනශකොට ඒ නිපදවන භාඩුඩවල මිල 

පහළ යි  කියලා අපි හිතුවා. නමුත් එශහම වුශඩු නැහැ. ශේ රශේ 

ශවන්ශන් ශමොකක්ද? එක් එක් ආඩුඩු එනවා  ඒ ආඩුඩුවලට 

කවුරු ශහෝ  ක ශාාාශහන් හරි ජාැක් ශවනවා. ඒ ආඩුඩුවලින් වාස 

අරශගන තමි  ශේ රශේ ඉන්න රමුඛ් ශපශළ  වයාපාරිකයන්ශගන් 

භාගයක් කටුතතු කරන්ශන්. ශ්ධශීය වයාපාර  ක්තිමත් කරන්න 

කියලා කර්මාන්ත ඇති කරනවා. එතශකොට රුපියල් දාහට තිුදණු 

සශමන්ති මින්ය රුපියල් තුන්දාහට ගියා! ඔන්න  රශේ තත්ත්වය. 

රශාන අව යතා සඳහා අව ය බඩු භාඩුඩ න්ක ශගශනන්න බැහැ. 

පසුගිය මාසය හමාශර් ඇලුමිනියේ ශගශනන්න ණයවර ලිපි කීයක් 

ඇරලා තිශබනවාද කියලා බලන්න  මූලාසනා සඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශමන්න  තත්ත්වය. ඒ නිසා අද ශේ  හැම ශදයක්ම 

ීසල් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ශ්ධ පාලනයත් ීසල්  වයාපාරත් 

ීසල්. අපි දකින විධියට ඒ  නිසා තමි  රශාන ව ශයන්ම රට 

අරාජික  ශවලා තිශබන්ශන්.  

අද ශේ රශේ ඉන්න රශාන ශපශළ  වයාපාරිකයන්ශගන් 

භාගයක් ශකෝන් රශකෝන්පතියන් ශවලා තිශබන්ශන් රාජාය  ශ්ධපළ  

ශකොල්ල කාලා.  ඕනෑ නේ මම නේ ව ශයන් ඒ විස්තර ශදන්නේ. 

ඒ අය එක්ශකෝ රාජාය ශ්ධපළක් ලියාශගන  එශහම නැත්නේ වරව 

ශහෝ ඍජුව රාජාය ශ්ධපළවල මුදල් භාවිත කරලා. ඒක තමි  ඇත්ත 

කථාව. දැන් ඒ අතර තවත් කඩුඩායේ හැශදනවා. ඒ අය ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුළට රිිංගන්නත් හදනවා. රාජාය ශ්ධපළ 

ශකොල්ල කාලා  රාජාය සහශයෝගශයන් ශන කුශ රයන් වූ අය 

බලනවා  පාර්ලිශේන්තුවටත් රිිංගලා ඊළඟට ශේ රට කන්ශන් 

ශකොශහොමද කියලා. ඌරුවරිශේ වන්නිලඇත්ශතෝ ශහොඳ කථාවක් 

කියා තිශබනවා   ශේ මළ මිනියක මස් න්ක කන කපුශටෝ ශදසය 

විසපහක් කියලා. ඒ කථාව එක පැත්තකින් හරි  මූලාසනා සඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒක තමි  ඇත්ත. අන්න ඒකි  මා කි ශ . ඒ 

කපුශටෝ ශදසය විසපශහන් එක කපුශටක් ශවලා ඉන්න එක 

පිළිබඳව මා ලේජාා ශවනවා. මා ලේජාා ශවනවා. ඒක තමි  

යථාර්ථය. අපි ඒකට ශනොශවි  ආඩුඩුවක් හදන්න කැප වුශඩු. 

එදා යහ පාලන ආඩුඩුව කාලශේ මහ බැිංකුව  ශකොල්ල කාලා   

පාස්කු රහාරශයන් පස්ශස  ශේ රශේ ජානතාවට ආරක්ෂාව නැති 

වනශකොට  රශේ ජානතාව ශේ ශදසය විසපහම එපා කි වා. ශේ 

රශේ ජානතාව කි වා  "පාර්ලිශේන්තුශ  ශදසය විසපස්ශදනාම 

එපා  ජානාධිපති අශේක්ෂකයා විධියට පින්න් ශකශනක් 

ශගශනන්න." කියලා. ඒ නිසා එතුමා ජානාධිපති කරන්න අපි කැප 

වුණා. ඒක තමි  ඇත්ත කථාව. හැබැි   මම ශහොඳට අවශබෝශ 

කර ගත්තා  පිරිසදු  මහ ශපොශළොශ  අත්දැකීේ තිශබන  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළ  ඉන්න ශදසය විසපස්ශදනාශගන් 

ශකශනක් තමි  ඊළඟට ශේ රශේ ජානාධිපති අශේක්ෂකයා කළ 

ුතත්ශත් කියලා. ඒක තමි  ඇත්ත කථාව. ශේ ශදසය 

විසපස්ශදනාට මහ ශපොශළොව ගැන ශහොඳට ශත්ශරනවා. ශේ 

ශදසය විසපස්ශදනාට මහ ශපොශළොශ   බිේ මේටශේ හද ගැස්ම 

ශත්ශරනවා. හැබැි   අද තිශබන ර ්නය ශනොශත්ශරනවා වාශේ 

ඉන්න එක. දැන් කියනවා ශන්  ජානාධිපතිතුමා ශේ ශදසය 

විසපස්ශදනා තුළ හිටපු ශකශනක් ශනොශවි   ඒ නිසා එතුමාට 

ශත්ශරන්ශන් නැහැ කියලා. ඉතින් ශේ ශදසය විසපස්ශදනාට ඒක 

ශත්ශරනවා ශන්. මහ ශපොශළොශ  තත්ත්වය ශත්ශරනවා නේ  

ඔබතුමන්ලා ඒ ශගෞරවය ගන්න.  

ශේශක් ඉන්න දක්ෂශයෝ න්ක එකතුශවමු. ඒ  නායකයන්ට 

ඕනෑ ඕනෑ විධියට ඉන්න ශනොශවි . අපට කරන්න හැකියාව 

තිශබනවා. සමගි ජාන බලශ ගශේද  ජාාතික ජාන බලශ ගශේද 

පක්ෂ නායකයන්ශේ තීන්දුව පැත්තකට වීස කරලා ීසල් 

ශ්ධ පාලනය පැත්තකට දමලා අපි එකතු ශවලා කටුතතු කරමු.  

අපි දකිනවා හැම තැනම ීසල්. ශේ රශේ ජානතාවට ීසල් 

ශ්ධ පාලනය තිත්ත ශවලා තිශබන්ශන්. ීසල්වලින් ශතොර 

ශ්ධ පාලන වැඩ පිළිශවළකට අවිංකව එකතු ශවන්න පුළුවන් 

ශහොඳ පිරිසක් ශමතැන ඉන්නවා. විංචාශවන්  දූෂණශයන් ශතොර 

අවිංක කඩුඩායමක් ශේ 224ශදනා තුළ ඉන්නවා. ආඩුඩු 

පක්ෂශේත් ඉන්නවා  විපක්ෂශේත් ඉන්නවා. ශමන්න  ශේ අය 

ජානතාව ශවුවශවන් ඉදිරියට එන්න ඕනෑ ශමොශහොතක් තමි  ශේ 

තිශබන්ශන් කියන එක විශ  ෂශයන්ම මම ශේ ශවලාශ දි සහිපත් 

කරනවා.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඉදිරිශේදී ශේ රට තවත් 

පල්ශලහාට යි . හැබැි   එතැනින් ශහෝ ආකල්පමය ශවනස 

පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒ ආකල්පමය ශවනස කරන්න අපි එනවා. 

හැබැි   අද එක් ශකශනක්වත් ඒක ක්රියාත්මක කරන්ශන් නැහැ. 

ජාාතික රතිපත්ති න්ක කඩිනමින් අපට හදන්න ශවනවා  එක් එක් 

ආඩුඩුවට ඕනෑ විධියට ශවනස් ශනොශවන්න. ශේ රශේ සේපූර්ණ 

පරිපාලන වුහය ශගනියන රාජාය ශස වශයන්ම තමි   ඒ 

ආකල්පමය ශවනස පටන් ගන්න ඕනෑ. ජානතාවශේ ඡන්දය 
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බලාශගන සමෘ්ධධිය දීලා ජානතාව රවේටනවා ශවුවවට ඒ අය වැඩ 

කරන ජානතාව බවට පත් කරන්න ඕනෑ. ශදවන ශලෝක ුත්ධශශයන් 

පස්ශස  මුළු ජාපානශේම ජානතාව මහන්සශවලා  කැපශවලා වැඩ 

කරලා තමි  ඒ රට දිුතණු කරලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ආකල්පමය 

ශවනස කියන්ශන් සහනාශාර ශනොශවි   යැපුේ මානසකත්වය 

ශනොශවි   රාජාය ශස වය තුළ පැය අටවත් හරියට වැඩ ශනොකර 

ඉඳීම  ශනොශවි . ආකල්පමය ශවනස කියන්ශන්  ශේ රශේ ජානතාව 

ශවුවශවන් රශේ අනාගත සුබස්ධධිය උශදසා නැවත ශේ රට ශගොඩ 

නැඟීශේ වගකීමි  කියන එක විශ  ෂශයන්ම අපි සහිපත් කරනවා. 

පක්ෂ ව ශයන් ශබදිලා උතුශරන් කෑල්ලක් ඉල්ලන්නත්   

නැ  ශඟනහිරින් කෑල්ලක් ශවන් ශවන්නත්  දකුණ ශවන විධියකට 

කටුතතු කිරීමත් ශනොව  අපි සයලුශදනා එකාවන්ව නැඟිටලා ශේ 

රට ශගොඩගන්න කැපශවමුි  කියන ආරාශනාව කරනවා.   

පාර්ලිශේන්තුශ  තවත් කල් මරමින්  එක් එක්ශකනා විශ චනය 

කරමින් මහජාන මුදල් කාබාසනියා   ශනොකර අපි සයලුශදනා එක්ව 

කටුතතු කරමුි  කියන පණිවුඩය ලබා ශදමින් මශේ අදහස් දැක්වීම 

අවසන් කරනවා.  

ස්තුතිි   මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Gayantha Karunatilleka, please. You have 
ten minutes. 

 
[අ.භා. 3.04] 

 

ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා 
(ேொண்புேிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වර්තමාන මුදල් ඇමතිතුමා 

ජාාතයන්තර මූලය අරමුදලට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා පැවැත්වීශමන් 

පසුව ලිංකාවට ඇවිල්ලා රශේ වර්තමාන ආර්ථිකය තත්ත්වය ගැන 

කළ රකා ය ගැනි  අපි ඊශේත්  අදත්  ශහටත් කථා කරන්ශන්. ඒ 

ගැන යමක් රකා  කරන්නට ශපර ඊශේ පාර්ලිශේන්තුව අසල 

තරුණ පිරිසක් තමන්ශේ මූලික අි තිවාසකේ ශවුවශවන් 

උ්ධශඝෝෂණයක නිරත ශව්ධදී  මන්ත්රීවරුන්ශේ වරරසාද කඩ 

කළාය කියලා  ඒ තරුණයන්ශේ මූලික අි තිවාසකේ කඩ කරලා  

ඒ අය කුදලාශගන යන හැන් අපි දැක්කා. පක්ෂයක් හැන්යට අපි ඒ 

ගැන කනගාටුව රකා  කරනවා. මන්ත්රීවරුන්ශේ වරරසාදවලට 

වඩා ඒ පිරිසශේ අි තිවාසකේ වන්නවා කියන එකි  අශේ මතය. ඒ 

නිසා සාමකාමී උ්ධශඝෝෂණ  විශරෝශතා කිරීශේ අි තියට අත 

තබන්න එපා කියලා අපි රජායට මතක් කරනවා.  

ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා රශේ තත්ත්වය ගැන ඇත්ත කථාවක් 

රකා  කළා. ශමච්චර කල් ආඩුඩුව පැත්ශතන් අහපු කථා වාශේ 

ශනොශවි   එතුමාශේ කථාව. මීට ඉස්ශසල්ලා ආඩුඩුශ  ඇමතිවරු 

ආර්ථිකය ගැන කියනශකොට කියපු කථා අපට මතක් වුණා. 

විශ  ෂශයන්ම බලයට ඒමට ශපර කථා කරපු හැන්ත් මතක් වුණා. 

බලයට එන්න ඉස්ශසල්ලා කි වා  "ආර්ථිකය හදන හැන් අපි 

කරලා ශපන්වන්නේ" කියලා. අපි ළඟ වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවා  

වැඩකාරශයෝ ඉන්නවා කි වා. මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  

උදාහරණයක් හැන්යට කි ශවොත්  ආඩුඩුව බාර ගන්නශකොට 

ශඩොලරය තිුදශඩු රුපියල් 580ට. අද ඒක ශදුණණයක් ශවලා. 

හැබැි   එදා කි ශ  ශකොශහොමද? බන්දුල ුණණවර්ශන හිටපු 

ඇමතිතුමා කියපු භාෂාශවන්ම කියනවා නේ   රුපියල මස්තබාල්දු 

කරලා  කි වා. හක්ක මූේටුශවලා  ශබොක්ක ශදොේට පැනලා  
කුල්ල කුජීතශවලා කියලා තමි  එදා හිනා වුශඩු. 

ශේ ශගොල්ලන් බලයට ආවාට පසුව ශේ ශවන වින්නැහිය ගැන 

අපි ශකොච්චර කරුණු කි වාද? අපි කියපු ඒවා එකක්වත් 

තමුන්නාන්ශස ලා ඇහුවාද? ආර්ථිකය ගැන දන්න වි්ධවතුන් ශේ 

ගැන ශපන්වා ශදනශකොට ශ්ධ පාලන හතුරන් විධියට තමි  

තමුන්නාන්ශස ලා ඒ අය දැක්ශක්. ජාාතයන්තර ශශ්ර ණිගත කිරීශේ 

ආයතන අපි පහළට දමලා  ශේ ගැන අනතුරු හඟවනශකොට 

කදරාල් උන්නැශහ  හිනා වුණා; අපහාස කළා. ශේවා ජාාතයන්තර 

කුමන්ත්රණ  අධිරාජායවාදීන්ශේ කුමන්ත්රණ  ඒවා පිළිගන්න බැහැ 

කියලා එතුමා කි වා. අශේ විපක්ෂ නායකතුමා කරුණු ශහොඳට 

අශයයනය කරලා  ශේ ගරු සභාශ දී ශකොච්චර ඒ ගැන කථා 

කළාද? අශේ පැත්ශත් ඉන්න ආර්ථික විශ  ෂඥයන් ඔක්ශකොම -

කබීර් හෂීේ  හර්ෂ ද සල්වා  ඉරාන් විරමරත්න  චේපික රණවක- 

දන්න භාෂාශවන් ශේ අනතුරු ඇඟවීේ කළා. එතශකොට ඒ 

ඔක්ශකොම හිනා වුණා. උජාාරු කථා තමි  අපට අහන්න ලැුදශඩු. 

IMF එකට යන්න කිය්ධදි වාසුශ්ධව නානායක්කාර හිටපු 

ඇමතිතුමා කියපු කථා හැන්සාඩ් වාර්තාවල තිශබනවා. එතුමා 

කැබිනේ මඩුඩලශේ හිටපු වශයෝවෘ්ධශම  ශජායෂ්ඨතම  අත්දැකීේ 

බහුල ඇමතිවරශයක්. එතුමා ඒවාට හිනා වුණා. සමහර ඇමතිවරු 

අපි ශේවා ගැන කියනශකොට ශකොශහොමද කි ශ ? හිටපු ආඩුඩු 

පාර් ්වශේ රශාන සිංවිශායකතුමා කට ඇරිශේම  "කවුද 

කියන්ශන් අශේ ආඩුඩුවට සල්ලි නැහැ කියලා.  ඕනෑ තරේ සල්ලි 

තිශබනවා" කියාි . එතුමා එශහම පාර්ලිශේන්තුශ දීත් කි වා; 

මාශයයටත් ගිහිල්ලා කි වා. "අධිශ ීභ මාර්ග හදන්ශන් ඇි   

ශමච්චර අමාරු ශවලාවක ඒවාට සල්ලි දමන්ශන් ඇි ?" කියලා 

අපි අහනශකොට "අධිශ ීභ මාර්ග අපි හදනවා. පාරවල් කිශලෝමීටර 

ලක්ෂයක් කාපේ කරනවා. අපට ඕනෑ තරේ ඒවාට සල්ලි 

තිශබනවා" කියමින් එතුමා පුරසාරේ ශදශඩ වා. අන්තිමට කර 

වටක් එශරන තුරු පේශපෝරි ගහමින් හින්යා.  

ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා කි වා  අශේ රශේ අද වන ශකොට 

තිශබන විශ්ධ  සිංචිත රමාණය පිළිබඳව. ශතල් නැවක් 

ශගනාශවොත් ඒකට ශමොකද ශවන්ශන් කියලා අපට හිශතනවා. 

එතුමා කි වා  "අද තිශබන්ශන් ශතල් හිඟයක්  විදුලිය කැපිල්ලක්  

ගෑස් හිඟයක්  ශබශහත් හිඟයක්. හැබැි   අපි ශමහි භයානකකම 

ශත්රුේ අරශගන ඊට පිළියේ ශහශ    නැත්නේ වැශඩ් බරපතළ 

ශවි " කියලා. එතුමාම කියනවා  "හිඟය ශනොශවි   ශේවා 

නැත්තටම නැති වන දවසකුත් එන්න ඉ ඩ තිශබනවා" කියලා. ඒ 

නිසා ශේක ශසල්ලේ වැඩක් ශනොශවි . සයල්ලම වර්ධදා ශගන 

රට ම වි ාල අගාශයකට ඇද දමලා  අවුරුදු ගණනකට -ශපශනන 

ශතක් මානශේ- ශගොඩ එන්න බැහැ කියන මේටමට ශේ ර ්නය 

ඔඩු දුවලා  නහ යටත් උඩින් වතුර ගියාට පසුව අද ඇවිල්ලා 

කියනවා  "ශපොශහොර  තහනේ කිරීමට ගත් තීන්දුව වැරැදි තීන්දුවක් 

බව අපි පිළිගන්නවා. IMF එකට ගිශේ නැති එක වරදක්. කලින් 

යන්න තිුදණා.  ඒක ශලොකු වරදක්. ශඩොලරය හිර  කරශගන හිටපු 

එකත් වැරැදි තමි " කියලා. ඒ වාශේම ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා  "බදු 

අය කර ගන්න ඕනෑ ශවලාශ  අසීමිත බදු සහන ශනපතීන්ට දීපු 

එක තතිහාසක වැරැ්ධදක් තමි " කියලා හිටපු අයට ඒ වරද 

පැශට වා. ඒ තීරණ ගන්නශකොට එතුමාත් කැබිනේ මඩුඩලශේ 

ඉඳලා ඒකට අුවමැතිය දුන්ුව ශකශනක්.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි දිගටම කි වා   ගජා 

මිතුරන් පිනවන්න බදු සහන දීලා  ර ජායට හිමි විය ුතතු ආදායම 

නැති කර ගැනීශේ රතිවිපාක ළඟදීම රශේ ජානතාවට ුදක්ති 

විඳින්න ශවි   කියලා. ඒවා නෑහුණා වාශේ තමි  එතුමන්ලා 

හින්ශේ. අද ඒවා ඇස් පනා පිටම ශපශනන්න තිශබනවා. ශේ 

ආඩුඩුව ශවුවශවන් කථා කරන සමහර උදවිය -රාශ්ධශීය 

නායකයන් වාශේම පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු- විශ  ෂශයන්ම 

 සපවාහිනිය වාශේ මාශයවල සිංවාදවලට ඇවිල්ලා  ශමවැනි 

තත්ත්වයක් ඇති ශවන්න රශාන ව ශයන් ශහ තු වුශඩු 

ශකොශරෝනා වසිංගතයි  කියලා පසුගිය දවස්වල දිගින් දිගටම 

ශපන්වන්න හැදුවා. නමුත් ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලිව 

පාර්ලිශේන්තුශ දී කියනවා මම දැක්කා  ඒවා බලපාන්ශන් 

අවශ  ෂ ශහ තු හැන්යට බවත් ආඩුඩුව ආර්ථිකය සේබන්ශව ගත්ත 

තීන්දු තීරණවල වැරැදි නිසා තමි  ශේ තත්ත්වය ඇති වුශඩු 

787 788 



පාර්ලිශේන්තුව 

කියලා අපට පිළිගන්න ශවනවා කියලා. එතුමා එශලස රකා  

කිරීම පිළිබඳව මම එක පැත්තකින් සතුටු වනවා.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි අතීත යට වරද පටවලා  

එශහම කළා නේ හරි  ශමශහම කළා නේ හරි  ඔශහොම ශනොශවි  

කරන්න තිුදශඩු  ශමශහම තමි  කරන්න තිුදශඩු කියමින් හින්යා 

කියලා ශේ ර ්නවලින් බැට කන ජානතාවට කිසම පිළිසරණක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශේ ර ්නයට දැන් විසඳුේ අව යි . 

දන්න හැශමෝම එකතු කරශගන ශහෝ ශේ ර ්නයට විසඳුමක් ලබා 

ශදන්න. ඒක ආඩුඩුශ  වගකීමක්. තමුන්නාන්ශස ලා බලයට 

ආශ  ර ්න විසඳන්නි .  

ශඩොලර් සිංචිත ශේ තරමට ශ ශළනකේ බලාශගන ඉඳලා  

දැන් ශේ සභාවට ඇවිල්ලා පාර්ලිශේන්තුව අමතමින් කියනවා  

"අශේ ශපොකේ එශක් තිශබන්ශන් සල්ලි ශමච්චරි ." කියලා. 

බලන්න  ශේ අපරාශවලට වග කියන්න මිනිශහක් ඉන්නවාද? වග 

ශවන්න කවුරුවත් ඉන්නවාද? කවුද ශේ වගකීම ගන්ශන්? මුදල් 

ඇමතිතුමා කියනවා  එතුමාට ශපර හිටපු අය කරපු වැරදි නිසා ශේ 

තත්ත්වය උදා වුණා කියලා. නමුත් රශේ ජානතාවට ර ්නයක් 

තිශබනවා  ශේවාට වග කියන්න කවුරුවත් නැහැ කියන එක ගැන. 

ශේ තරේ බරපතළ තත්ත්වයක් දැන් අශේ රට තුළ තිශබන්ශන්. ඒ 

කියපු පණිවුඩය ශලෝකශේ රටවල් බලනවා. අශේ ආර්ථිකයට 

මැදිහත්වීේ කරන්න ශවනත් රටවල් දැන් භය ශවනවා  ශමච්චර 

වැන්ච්ච රටකට ශකොශහොම ආපසු ශගොඩ එන්න පුළුවන්ද කියලා. 

ජානතාව භය ශවලා. බැිංකු ප්ධශතිය භය ශවලා. විශ්ධ ගත අශේ 

උදවිය රටට සල්ලි එවන්නත් භයි . රශේම ජානතාව වි ාල 

අර්ුදදයක අද ඉන්ශන්.  

ආඩුඩුව හැන්යට  රටක් හැන්යට මුහුණ ශදන ර ්න වාශේම 

තමි   මිනිසුන් අද ශපෞ්ධගලික බැිංකු ණය එශහම ගත්තාම මුහුණ 

ශදන ර ්නත්. මිනිස්සු බැිංකු ණය අරශගන ශපොඩි ශපොඩි වයාපාර 

පටන් ගත්තා. ශමතැන අශේ අශයාපන සහ වැවිලි කර්මාන්ත 

ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි  අශේ පළාත් ගත්ශතොත්  

සිංචාරක වයාපාරය කරන සමහරු ණය ගත්තා  වාහන ගත්තා. අද 

ඒවා ට ශගවාගන්න විධියක් නැහැ. අද ආදායම නැති ශවලා  තිුදණු 

න්කත් නැති ශවලා. හැබැි   බැිංකුවලින් කියනවා  ඒවා ශගවන්න 

ඕනෑ කියලා. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා 
(ேொண்புேிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශහොඳි . මම ශවලාවට ඉවර කරනවා.  

ඒ වාශේම ඉදිකිරීේ ක්ශෂ ත්රය සේපූර්ණශයන්ම කඩා වැන්ලා. 

විශ  ෂශයන්ම අද මිනිසුන්ට සශමන්ති ශකොේටයක් ගන්න 

පුළුවන්ද බලන්න. ශේ ආඩුඩුව බලයට පත් ශවනශකොට  රුපියල් 

5 000ක් දීලා සශමන්ති ශකොේටයක් ගත්තාම  තව රුපියල් 200ක් 

විතර ඉතුරු සල්ලිත් හේබ වුණා. අද ශවනශකොට රුපියල් දාශහ  

ශකොළ තුනක් විතර ඕනෑ  සශමන්ති ශකොේටයක් ගන්න. පසුගිය 

දවස්වල එශහමවත් තිුදශඩු නැහැ. ඒ නිසා ඉදිකිරීේ ක්ශෂ ත්රශේ 

ලක්ෂ සිංඛ්යාත පිරිසක්  විවිශ ක්ශෂ ත්රවල එදිශනදා හේබ කරපු 

මිනිස්සු අද අනාථ ශවලා තිශබනවා. ශේ  ඔක්ශකෝම කියන්න මට 

ශවලාවක් නැහැ.  

බලන්න  අද ශවනශකොට මහජානතාව ශේවාට මුහුණ ශදන 

හැන්? වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා දන්නවා  ශපොල් ශගඩියක් 

රුපියල් 500ක් විතර ශවනවා කියලා. පරිේපු කිශලෝවක මිල 

රුපියල් 400 පැනලා. හාල් කිශලෝව 2(0ට නැගලා. පසුගිය 

දවස්වල  "ශේ ගණන්වලට වැඩි ශවනවා" කි වාම  හිනා වුණා. 

නිකේ බිල්ශලෝ මවනවා කියලා අපට කි වා. අද  ඒවා යථාර්ථයක් 

ශවලා. ශපෝලිශේ ඉඳලාවත් ශතල් න්ක ගන්න  ගෑස් න්ක ගන්න 

සල්ලි ශහොයා ගන්න එක අද ර ්නයක් ශවලා තිශබනවා. 

ශපොශහොර මිල ගණන් අසීමිතව වැඩි ශවලා ඇමතිතුමනි. ශත් වතු 

හිමිශයෝ  ශගොවි ජානතාව ඉන්න රශ්ධ යක් නිශයෝජානය කරන 

තමුන්නාන්ශස ත් අසරණ ශවලා තිශබනවා.  

අද දරුවන්ශේ අමතර පන්තිවලට ශගවන එක ර ්නයක් 

ශවලා තිශබනවා. ශබශහත් මිල දරාගන්න බැහැ. ඒ වාශේම විදුලි 

බිල  ජාල බිල ශහට අනි්ධදා ශවනශකොට ආපසු ඉහළ නේගනවා 

කියලා ජානතාව තුළ මතයක් තිශබනවා. ශේවා සයල්ලම බරපතළ 

ර ්න ශවලා තිශබනවා. ශේවාට ඉක්මන් විසඳුේ ලබා දීලා 

ජානතාවත්  රටත් ශගොඩ දැමීම තමි  අද වහාම ගත ුතතු පියවර 

හැන්යට තිශබන්ශන්. 

දැන්වත් ජානතා හඬට කන් ශදන්න කියලා අපි කියනවා. 

ශමච්චර කල් උ්ධශච්චකේ කිය-කියා  පේශපෝරි ගහ-ගහා   

"අවුරුදු 24කටවත් ශහොල්ලන්න බැරි ආඩුඩුවක්" කිය-කියා 

තමුන්නාන්ශස ලා හීන දැක්කා. අපි - 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසන්. 

 
ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා 
(ேொண்புேிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

දැන් මශේ කථාව ඉවර කරනවා.  

එශහම කිය කියා හින්යා. මම කියනවා  ශේ ජානතාව 

කියන්ශන් ශමොකක්ද කියන එක  දැන්වත් ශත්රුේ ගන්න කියලා. 

නිහතමානීව සවන් ශදන්න. මළ ශගදරක යන්න බැරුව  මඟුල් 

ශගදරක යන්න බැරුව  උත්සවයකට යන්න බැරුව  පාරට 

බහින්න බැරුව හිර ශවලා  බිංකර්වලට ශවලා ඉන්න ස්ධශ ශවලා 

තිශබනවා. අඩු ගණශන් රශේ රාජාය නායකයාට සති ගණනක් 

තිස්ශස  තමන්ශේ කන්ශතෝරුවට යන්න බැහැ; තමන්ශේ ශගදරට 

යන්න බැහැ. ඉතින් ශමශහම ශකොශහොමද ආඩුඩු කරන්ශන්? ඒ 

නිසා ශමච්චර කල් බලය රැකගන්නි   තනතුරු ශදරාගන්නි  

දරපු උත්සාහය ශේ අර්ුදදය විසඳීම ශවුවශවන් ශයශද වා නේ  

තත්ත්වය ශේ තරේ බරපතළ ශවන්ශන් නැහැ කියන එක තමි  

මට කියන්න තිශබන්ශන්.  

අවසාන ව ශයන් මම කියනවා  අපි ශේවාට ඉක්මන් පිළිතුරු 

ශහොයන්න ඕනෑය කියලා. ජානතාව බලාශගන ඉන්ශන් ශේ 

ර ්නවලට ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් උත්තරයක් ශදනකේ. 

විසඑක්වන වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ඉක්මනට ශගශනමු. වි ්වාස 

භිංග ශයෝජානාවටත් ඉඩක් දීලා එළිශේ ඉන්න ජානතාවශේ හඬ 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් ශකොශහොමද නිශයෝජානය කරන්ශන් 

කියන එක ජානතාවට දැක ගන්න සලස්වමු කියා මම 

තමුන්නාන්ශස ට මතක් කරනවා.  

අද කථිකශයෝ ශගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මට ලබා දුන් 

ශ ලාව ගැන ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් 

කරනවා. 

789 790 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජායරත්න ශහ රත් මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

විනාඩි ශදොළහක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 3.57] 
 

ගුණ ජ්යරත්න ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜயரத்ன மஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශේක අද අපි ජාාතියක් විධියට 

ඉතාම බරපතළ අර්ුදදයක ඉන්න ශ ලාවක්. ඒ නිසාම අද ශේ 

රශේ දැවැන්ත උ්ධශඝෝෂණ  මහජාන කැලඹීේ ඇති ශවලා. ශේ 

සයල්ලට ශහ තු ශවන්ශන් ආර්ථික අර්ුදදයි . අද ඒක ශ්ධ පාලන 

අර්ුදදයක් බවට පත් ශවලා. ශේ සයල්ල සමනය කරන්න ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවටත් වගකීමක් තිශබනවා. 

පසුගිය කාලය මුළුල්ශල්ම -2054දී ඇරඹි යහ පාලන ආඩුඩුව 

කාලශේ සහ අශේ පාලනය තුළ ශේ ගත ශවච්ච අවුරුදු 

ශදකහමාරක කාලශේ- අශේ ආර්ථිකය එශහම නැත්නේ මුදල් 

කළමනාකරණය පිළිබඳ සතය ශතොරතුරු පාර්ලිශේන්තුවට 

ශහළිදර  කරලා නැහැ. පාර්ලිශේන්තුව ශනොමඟ යවා ගත්ත යේ 

යේ තීන්දු තීරණත් එක්ක ශේ අර්ුදදය බරපතළ අර්ුදදයක් බවට 

පත් වුණා. පාර්ලිශේන්තුශ  මන්ත්රීතුමන්ලා 224ශදනා 

එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිුණ කරශගන  බැණ අඬ ගහශගන පසුගිය 

පාර්ලිශේන්තු  දවස් ශදක තුශන්ම ඉතා අශ ෝභන විධියට 

හැසරුණා මිස  අර මහ පාශර් ඉන්න මිනිස්සු සෑහීමකට පත් වන 

විධිශේ උත්තරයක් ශදන්න  පාර්ලිශේන්තුව අශපොශහොසත් වුණාය 

කියන එක මා කනගාටුශවන් වුවත්  කියන්න ඕනෑ.  

මුදල් අමාතය ගරු අලි සදරි මැතිතුමා  ඊශේ ශබොශහොම 

හෘදයිංගමව ශේ පාර්ලිශේන්තුවට සතය තත්ත්වය ශහළිදර  

කරමින් කි වා  "අපි අද ඉන්ශන් ශබොශහොම අසරණ තත්ත්වයක. 

අශේ ආර්ථිකය තිශබන්ශන් ශමන්න ශේ තත්ත්වශේ. ඒ හින්දා 

තමුන්නාන්ශස ලා ශේ ශවලාශ  වගකිව ුතතු මහජාන 

නිශයෝජිතයන් විධියට ශමන්න ශේ ශේ තීන්දුවලට නාශවොත්  අපි 

ඉදිරිශේදී ශලොකු අර්ුදදයකට ලක් ශවනවා " කියලා. එතුමා 

ජාාතයන්තර මූලය අරමුදලට ගිහිල්ලා අශේ ශේ ර ්න එතැන දිග 

හරිනශකොට ඒ ශගොල්ලන් ශදන උත්තරය තමි   "වහාම ඔබලාශේ 

ශ්ධ පාලන ස්ථාවරය හදා  ගන්න. එශහම නැත්නේ ශේ ණය  

ආශාර  රදාන ඔබලාට ශදන්න තිශබන හැකියාව අඩු ශවනවා" 

කියන එක. ඒ සුදුසුකම ලබන්න නේ  ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  

ඒකාග්රතාවක් තිශබන්න ඕනෑ. හැබැි  කියන්න කනගාටුි   

පාර්ලිශේන්තුව අද ශකෝලේ මඩුවක් බවට පත් ශවලාි  

තිශබන්ශන්.   

විපක්ෂශේ ඉන්න රශාන කඩුඩායේ ශදකම -සජාබයත්  ජානතා 

විමුක්ති ශපරමුණත්- පසුගිය කාලශේ ඉතා දැවැන්ත උ්ධශඝෝෂණ  

මහජාන ශපළපාළි කරශගන ගියා. මා ඒශක් වරදක්  දකින්ශන් 

නැහැ. ශමොකද  ශ්ධ පාලන පක්ෂයක රවර්ශනය ශවුවශවන් 

එවැනි අභයාසවල ශයදීම වැදගත්. හැබැි   ඒ ශපළපාළි න්ක 

ශකොළඹට ආවා කියලා ඉන්ශන  ගෑස් පිළිබඳ ර ්නවලට විසඳුමක් 

ලැශබනවා නේ  එතුමන්ලා ශේ ශවලාශ  ඒ අභයාසශේ රතිලල 

හුඟක් භුක්ති විඳිනවා කියන්න පුළුවන්. හැබැි   ශේ වන විට 

මිනිස්සු කබශලන් ළිපට වැන්ලාි  තිශබන්ශන්. අපි ශපොදුජාන 

ශපරමුශඩු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු. මම කුරුණෑගල ආසනශේ 

ශපොදුජාන ශපරමුශඩු ආසන සිංවිශායකවරයා. අපි ශේ කාරණා 

පිළිබඳව පසුගිය කාලශේ  දිගින් දිගටම ආඩුඩුවට කරුණු ඉදිරිපත් 

කළා. හැබැි   අශේ ආඩුඩුව කරවන උදවියත් උ්ධශච්චකමට 

ඒවාට ඇහුේකන් දුන්ශන් නැහැ. පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු සමස්තය 

ශනොවන්නා චරිත බවට පත් වුණා. අශේ සමහර නායකශයෝ 

මහජානතාව ශතෝරා පත් කර ගත්ත පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයා 

පැත්තකින් තියලා  පළාත් පාලන ආයතන රශානින් ශගනැල්ලා 

ඒශගොල්ලන් එක්ක ශේ රට කරන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවා. එහි 

රතිලලය වුශඩු  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයාශේ වපසරිය තුළ ඔහුට 

කරන්න පුළුවන්  භූමිකාව ඔහුශගන් ගැලවිලා  ගිලිහිලා ගිය එකි . 

ඒ විතරක් ශනොශවි   ඔහු ශ්ධ පාලන ව ශයන් අතරමිං වුණාය 

කියන එකත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

පළාත් පාලන ආයතන රශානින් සයලුශදනාට ශේ ශචෝදනාව 

එල්ල කිරීම වැරදිි . අතශළොස්සක් පළාත් පාලන ආයතන 

රශානින් ශේ රජාය අපකීර්තියට පත් ශවන කරුණු කාරණා 

ශබොශහොමයකට වග කියන්න ඕනෑ. සමහරු ශපරළාශගන 

ශහොරකේ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ ස්ථානවලට එනශකොට 

එතුමන්ලා හිතනවා  පවුශල් තිශබන සයලු ර ්න න්ක තනතුරු -

තානාත්තර- තිශබන කාල සීමාව තුළ විසඳාගන්න පුළුවන් ශවි  

කියලා. එහි අවසාන රතිලලය වුශඩු  ගශේ රාශ්ධශීය සභා බල 

ශකොේඨාසශේ ඉඳලා අගුවවරට එන ශතක් සමස්ත රටවැසයා 

විවිශ පැතිකඩ  ඔස්ශස  රජායත් එක්ක අර්ුදදවලට ගියා මිසක් ඒ 

ශගොල්ලන් අපි ගැන සෑහීමකට පත් ශනොවීමි . ඒ හින්දා අශේ 

රජාශේ ඉන්න උදවියට අපි කියනවා  දැන්  සඳලුතලවලින් පහළට 

බැහැලා ශේ ර ්න දිහා හරියට  යථාර්ථවාදීව බලලා ඒවාට විසඳුේ 

ශහොයන්න යේකිස වැඩ පිළිශවළක් හදන්න කියලා.  

599(දී අපි ආඩුඩුව හද්ධදී අපට පාර්ලිශේන්තුශ  වැඩි ඡන්ද 

එකි  තිුදශඩු.   

හැබැි   අපි මීට වඩා ශහොඳ වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කළා 

විතරක් ශනොශවි   රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 

න්කත් ලබා දුන්නා. ඒ කාල සීමාව තුළ ර ශේ ශමවැනි මහජාන 

විශරෝශයක් ශගොඩ ශනොනැ ශඟන විධියට සයල්ල කළමනාකරණය 

කරන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැුදණා. ශමොකද  එදා හිටපු ආසන 

සිංවිශායකවරු සයලුශදනාම එකා වාශේ රජාය  රට  මහජානතාව 

ශවුවශවන් ශපනී සන්යා. ඔවුන්ට ඒ සඳහා අවිංක ශච්තනාවක්  

වුවමනාවක් තිුදණා. අශේ ආඩුඩු පක්ෂශේ ඉන්න මන්ත්රීතුමන්ලා 

බහුතරය වචනශයන් රකා  ශනොකළත්  ඒ ශගොල්ලන්ශේ හෘදය 

සාක්ෂිය මම ශේ කියන කථාව සනාථ කරාවි. රජාය අපට 

ඇහුේකන් ශනොශදන ශකොට  රජාශේ අවශානය ඒ සඳහා ශයොමු 

කරන්න අපට ඒ ශවුවශවන් එළියට බැහැලා ස්වාධීන ශවන්න සදු 

වුණා. අපි ස්වාධීන ශවලා ශේ ර ්නය විසඳන්ශන් ශකොශහොමද 

කියලා රජායත් එක්ක කථා කළා. ඊට පස්ශස  විපක්ෂයත් එක්ක 

කථා කළා. අශහ තුවකට  විපක්ෂයටත් ශේ ආර්ථික ර ්නය 

විසඳන්න සැබෑ වුවමනාවක් නැහැ  මූලාසනා සඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

විපක්ෂශේ බල තඩුහාව අුවව ඒ අය රාජාය බලය නතු කර 

ගන්ශන් ශකොශහොමද  ඒ සඳහා ජානතාව ශපළගස්වා ගන්ශන් 

ශකොශහොමද කියන මානසකත්වශයන් කටුතතු කරනවා මිසක්  මහ 

පාශර් උ්ධශඝෝෂණ කරන  එශහම නැත්නේ දැශවන ර ්නවලට 

විසඳුේ නැතුව හඬා වැලශපන මිනිසුන්ට සාශාරණයක් ඉෂ්ට 

කරන්න අවිංක මැදිහත් වීමක් ශවනවා කියා මා වි ්වාස කරන්ශන් 

නැහැ. අපි ස්වාධීන ශවච්ච මන්ත්රීවරු (0ක් විතර අවස්ථා 

කිහිපයකදී ජානාධිපති ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමා  එක්ක 

සාකච්ඡා කළා. අපි එතුමාට කරුණු පැහැදිලි කළා. අශේ 

ශ්ධ පාලන ඉතිහාසශේ අශේ කාලශේ විතරක් ශනොශවි   අශේ 

ශදම පියන්ශේ කාලයකවත් ශේ වාශේ වයසනයක්  

උ්ධශඝෝෂණයක්  ශේ වාශේ මහජාන නැඟිී මක්  ශේ වාශේ තරුණ 

නැඟිී මක් ශේ රශේ සදු ශවලා නැහැ  මූලාසනා සඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා ශේ ර ්නයත් එක්ක ශසල්ලේ කරන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. ශේ ර ්නයට වහ වහා කඩිනේ විසඳුේ 

ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ විසඳුේ ඉදිරිපත් කරන්න ආඩුඩු පක්ෂය 

වැඩ පිළිශවළක් හදන්ශන්ත් නැත්නේ  විපක්ෂයත් ශපළපාළි 

ගිහිල්ලා ඔල්වරසන් ශදනවා නේ  ස්වාධීන කඩුඩායමක් විධියට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

අපි තීන්දු කළා  ශේ 224ශදනාශේම අඩු වැඩි ව ශයන් ශේ තිශබන 

ආරාවුල්  ර ්න සමථයකට පත් කරලා  සමනය කරලා 

මිනිසුන්ශේ ර ්න විසඳන්න අපි අවුරු්ධදකටවත් එකට එකතු 

ශවලා කටුතතු කරන්න. අපි ඒ ශයෝජානාව ඉදිරිපත් කළා. ඒකට 

අපි දළ සැලැස්මක් හැදුවා. ඒ ශකටුේපත  හදලා   සිංශ ෝශනයට 

යටත්ව අපි සජාබයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. අපි ජානතා විමුක්ති 

ශපරමුණටත් කථා කළා; ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාටත් 

කථා කළා. ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා අවසානශේ  

කි වා  "දැනට තිශබන ශේ ර ්නයට අපට තිශබන අවසාන 

උත්තරය ඒක නේ මශේ විරු්ධශත්වයක් නැහැ. 

පාර්ලිශේන්තුශවන් එකඟතාව ගන්න පුළුවන් නේ මම ශේ 

ශකටුේපශත් අන්තර්ගතයට ඉඩ ශදන්න ලෑස්තිි " කියලා. හැබැි   

අවාසනාවට සජාබය කිසශස ත්ම ඒකට එකඟ ශවන්ශන් නැහැ. මස් 

රාත්තලමි  ඉල්ලන්ශන්. ජානතා විමුක්ති ශපරමුණ ගැන කථා 

කරන්න ශදයක් නැහැ. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගුණ ජ්යරත්න ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜயரத்ன மஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු මහින්ද අමරවීර හිටපු 

ඇමතිතුමාශේ ශවලාශවන් මට විනාඩි පහක් ඉල්ලා ගන්න කි වා. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ශවලාවත් අවසන් ශවලා තිශබන්ශන්. 

 
ගුණ ජ්යරත්න ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜயரத்ன மஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
ඉස්ශසල්ලා ගත්ශත්  ගරු සුසල් ශර මජායන්ත හිටපු රාජාය 

ඇමතිතුමාශේ ශවලාශවන්. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා කථාව කරශගන යන්න. අපි ඒක බලලා පැහැදිලි 

කරන්නේ. 

 
ගුණ ජ්යරත්න ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜயரத்ன மஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ශේ ර ්නය විසඳා ගන්න අපි 

ඔක්ශකෝටම එකතු ශවන්න ශවනවා. ශේ ශවලාශ  අපි වහ වහා 

එය කරන්න ඕනෑ. ශගොවිතැන් බත් කරන මිනිසුන්ට- 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  සමාශවන්න. ගරු මහින්ද අමරවීර හිටපු 

ඇමතිතුමා ඒ විනාඩි පහ චාමර සේපත් මන්ත්රීතුමා  දීලා තිශබනවා. 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකකට අඩු රමාණයක් තිශබන්ශන්. කථාව 

ඉක්මනින් අවසන් කරන්න. 

ගුණ ජ්යරත්න ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜயரத்ன மஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
ශේ ශවලාශ  අපි ලහි-ලහිශේ ශගොවි ශපොළවලට මිනිස්සු 

යවන්න ඕනෑ. රජාශේ වගකීම තමි   මීට කලින් ශමොන කතන්දර 

කි වත් ඒ සයල්ල පැත්තකට දාලා දැන් රසායනික ශපොශහොර න්ක 

කඩිනමින් ශගනැල්ලා ඒ මිනිස්සු ශගොවිතැන් බත් කරන්න නැවත 

ශගොවිශපොළට පිටත් කරලා කඩිනේ වගා වයාපාරයක් ආරේභ 

කරන එක. එශහම නැති වුශණොත්  ඉදිරි කාලශේ අපට බරපතළ 

ආහාර හිඟයකට  මුහුණ ශදන්න ශවනවා.  

ශේවා අපි ඉතා කඩිනමින් කළ ුතතු ශ්ධවල්. ඊශේ මුදල් 

ඇමතිතුමාත් කි වා වාශේ මමත් විශ  ෂශයන් කියන්න ඕනෑ 

ඉන්ශන  ශපොශහොර  කර්මාන්ත අමු ද්රවය  ගෑස්  ශබශහත් කියන 

ශේ පස්වැදෑරුේ ද්රවය ශේ රටට ආනයනය කරන වැඩ පිළිශවළක් 

මිස  ශඩොලර් නැති ශවලාශ  ශවනත් සර්ව පිත්තල බඩු ශේ රටට 

ශගනැල්ලා ආර්ථිකය විනා  කරන්න එපා කියලා. අපට ලැශබන 

ආරිංචිවල හැන්යට ශේ වන ශකොටත් සමහරු LCs open කරලා 
mobile phones ශේනවා. වරාය තුළ නිදහස් කර ගන්න බැරි තාර 
ශතොග තිශබනවා. ඒ වාශේම ශගනාපු තාර තවත් අපමණ 

රමාණයක් තිශබනවා. විවිශ වයාපාරිකයන් තමන්ශේ මල්ල තර 

කරගන්න විවිශ ශ්ධවල් කරනවා. ඒ හින්දා ශේ ශවලාශ  අපට 

ඉතා වගකීශමන් ඒ කටුතතු කරන්න ශවනවා.  

 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.  

 

ගුණ ජ්යරත්න ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜயரத்ன மஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට තව තත්පර කීපයක් 

ශදන්න. 

 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශකන්ශයන් කියලා අවසන් කරන්න. 
 

ගුණ ජ්යරත්න ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜயரத்ன மஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
අවසාන ව ශයන්  මම ශේ කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. ශේ 

ශවලාශ  විපක්ෂය ආඩුඩුවට විරු්ධශව වි ව්ාසභිංග ශයෝජානාවක් 

භාර දීලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ශදෝෂාභිශයෝගයකුත් ශගශනනවා. 
අපි ආඩුඩුවත් එක්ක  එශහම නැත්නේ විපක්ෂයත් එක්ක කටුතතු 

කරන්න යනශකොට එතුමන්ලා ඒ සේබන්ශශයන් එකඟතාවක් 

දුන්ශන් නැහැ. ඒකට ශහොඳම නිදර් නය තමි  අද උශ්ධ නිශයෝජාය 

කථානායක ුරරයට පත් කිරීශේදී ඇති වූ තත්ත්වය. අපි 224ශදනා 

එකට වාඩි ශවලා ශේ රශේ ඇති වී තිශබන ර ්නය විසඳන්න යන 

ශකොට අඩුම තරමින් ශේ වාශේ ඉතා රාථමික ර ්නයකදීවත් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ දී අපට එකට අත් වැල් බැඳගන්න බැරි නේ මම 

හිතන්ශන් ශේ රශේ මිනිසුන්ට ශදි යන්ශේම පිහිට මිස ශවන 

කාශේවත් පිහිටක් ලැශබන්ශන් නැහැ කියලාි . ඒ නිසා වග 

කිවුතතු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීතුමන්ලා 224 ශදනාටම මම ඉතා 

ශගෞරවශයන් නැවතත් ආරාශනා කරනවා  තමන්ශේ ශපෞ්ධගලික 

නයාය පත්ර සයල්ල පැත්තකින් තියලා රශේ ඉදිරි අභිවෘ්ධධිය 

ශවුවශවන් අපි එකට අත් වැල් බැඳගනිමු කියලා. ඒ ශයෝජානාව 

කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

ස්තුතිි . 
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ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 
seven minutes.  

 
ගුණ රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, I have 10 minutes.  
 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The speakers' list states that it is seven minutes. I will 
speak to the Secretary.  

 
[3.29 p.m.] 
 

ගුණ රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Thank you.    

தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, மநற்று 

இந்த அமவயில் தகௌரவ நிதி அமேச்சர் அவர்கள் ஆற்றிய 

உமரமய நொங்கள் எல்மலொரும் கவனேொகச் தசவிேடுத்மதொம். 

அவர் நிதி அமேச்மசப் தபொறுப்மபற்ற பின்னர், "நிதி இல்லொத 

நொட்டின் நிதி அமேச்சர்; நீதி இல்லொத நொட்டின் நீதி 

அமேச்சர்" என்ற பதிமவச் சமூக வமலத்தளங்களில் ஒரு சிலர் 

பொிகொசேொக இட்டிருந்தனர். மநற்று அவருமடய மபச்மசக் 

மகட்கும்மபொது, எனக்மக பொிதொபேொக இருந்தது.  

ඊශේ අශේ මුදල් ඇමතිතුමාශේ කථාව ඇහුවාට පස්ශස  එතුමා 

ගැන ලියා තිුදණු ශදයක් පිළිබඳවි  මම ඒ විධියට ශදමළ 

භාෂාශවන් සඳහන් කශළ . "මුදල් නැති රටක මුදල් ඇමති. 

ුතක්තියක් නැති රටක අධිකරණ ඇමති" කියලා එතුමාට කියන 

තත්ත්වයක් උදා ශවලා තිශබනවා. ඊශේ එතුමාශේ කථාව ඇහුවාට 

පස්ශස  අර ශ  ක්ස්පියර්ශේ  ජුලියස් සීසර්  නාටයශේ මාර්ක් 

ඇන්ටනි කියපු කථාවක් තමි  මශේ මතකයට ආශ . මාර්ක් 

ඇන්ටනි ශමොකක්ද කි ශ ? ඔහු කි වා  “Friends, Romans, 
countrymen, lend me your ears; I come to bury Caesar, 
not to praise him.” ජුලියස් සීසර් අධිරාජායා ඔහුශේ සගයන් 
විසන් මරා දැමුවාට පස්ශස  මාර්ක් ඇන්ටනි ඇවිල්ලා කි වා  "මම 

ඇවිල්ලා ඉන්ශන් සීසර් භූමදානය කරන්නි . මම ආශ  සීසර්ශේ 

ුණණ කථනය කරන්න ශනොශවි " කියලා. එශහම කියපු ඔහුට 

වුවමනා වුණා බෲටස්වත් ශපොඩ්ඩක් පිනවන්න. ඔහු බෲටස් 

පිනවන කථාවකුත් කළා. ඒ වාශේ බෲටස්ලා හතළිස් ශදශනකු ශේ 

පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ අය පිනවන්නත් මුදල් ඇමතිතුමා 

කථා කළා කියන එකි  අපට ශපණුශන්. මම එතුමන්ලාට 

සමච්චල් කරන්න ශනොශවි  ඒක කි ශ . සමච්චල් කිරීම 

ශනොශවි  මශේ ශච්තනාව. නමුත් මුදල් ඇමතිතුමාශේ ශච්තනාව 

ඒකි . එතුමාට වුවමනා වුණා එතුමන්ලා ශපොඩ්ඩක් පිනවන්න. ඒ 

වාශේ තත්ත්වයකට දැන් ඇවිත් තිශබනවාය කියන එක අපට ඉතා 

පැහැදිලිව ශපශනනවා. ඉතින් ශේ වාශේ තත්ත්වයක් තුළ එතුමා 

කරපු කථාව ශගන බැලුවාම  ශනොශකශරන ශවදකමට ශකෝඳුරු 

ශතල් හත් පේටයකුත් තවත් න්කක් එකතු කරන්න ඕනෑ කියනවා 

වාශේ  එතුමාට කිස පිළිතුරක් නැහැ  කිස පිළියමක් නැහැ  කුමක්ද 

කරන්න යන්ශන් කියලා.  

අපි දැන් අවුරුදු ශදකක් තිස්ශස  කියන කථා තමි  එතුමා ඊශේ 

ඇවිල්ලා ශලොකු වේශටෝරුවක් විධියට ශමතැන කිශය ශ . ඒශක් 

කිසම ශත්රුමක් නැහැ. ආඩුඩුවට විසඳුමක් නැහැ කියන එක 

ඒශකන්ම ශපශනනවා. මුළුමනින්ම පාශපොච්චාරණයක් විතරි  

කශළ . ඒක මිස ශවන ශමොකුත් නැහැ. එතුමන්ලා එතුමන්ලාශේ 

වැරැ්ධද පිළිගත්තා. නමුත්  දැන් අපට ඕනෑ තරේ පිළියේ 

තිශබනවා. දැන් ශනොශයකුත් සිංවිශාන ඒ ගැන කරුණු ඉදිරිපත් 

කරලා තිශබනවා. ශමතැන සන්න අශේ චේපික රණවක 

මන්ත්රීතුමාශේ (3වන බලකාය ඉදිරිපත් කර තිශබනවා  "ශගොඩ 

එමු - ශගොඩ නඟමු" කියන ලියවිල්ල. එහි යේ යේ කාරණා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම Advocata Institute එශකන් ඉදිරිපත් කර 

තිශබනවා  ආර්ථිකය ශගොඩ නඟන හත් වැදෑරුේ වැඩ පිළිශවළක්. 

ඒශක්ත් ශහොඳ ශ්ධවල් තිශබනවා. අශේ Murtaza Jaffarjee 

මැතිතුමාශේ වැඩ පිළිශවළ. ඒ වාශේම Verité Research 

ආයතනශේ තවත් වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවා. ශේ ඔක්ශකෝම 

රාජාය ශනොවන ආයතන. විශ  ෂශයන්ම ඒවා ශේ රශේ ආර්ථිකය 

පිළිබඳව ශහොඳටම හදාරා තිශබන ආයතන. ශේ ආර්ථික 

අර්ුදදවලට තිශබන පිළියේ ශමොනවාද කියලා ඒ ලියවිලිවලින් 

කියා තිශබනවා. නමුත් ඉතින් ශේ පැත්ශත් ඉන්න සමහරුන්  ශේ 

පැත්තට ආ සමහරුන් අතර ඉන්නවා අධිවාමාිංශික කේන්යක්. 

එතුමන්ලා කියි   "ශේ ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ අයත් NGO 

කාක්ශකෝ" කියලා. නමුත්  එශහම කියලා හරියන්ශන් නැහැ. අපට 

ඕනෑ  ශේ ර ්නවලට විසඳුේ. විසඳුේ ශසොයා යෑශේදී අපි ඒ වාශේ 

ලියවිලි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම  තවත් ලියවිල්ලක් 

තිශබනවා  ජානතා විමුක්ති ශපරමුශණන් ඉදිරිපත් කළ "අර්ුදදය 

ජායගැනීමට කඩිනේ රශ  යක්" කියලා. ශේවා ඔක්ශකෝම 

අරශගන සුදුසු ශ්ධවල් කරන්න අපි ඉදිරිපත් ශවමු.  

ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  රජාශේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාශ  

සභාපති හැන්යට මීට කලින් කටුතතු කළ ගරු සුමන්තිරන් 

මන්ත්රීතුමා විපක්ෂශේත්  ඒ වාශේම ආඩුඩු පක්ෂශේත් ඉන්න 

පක්ෂ නායකවරුන් කිහිප ශදශනකු කැඳවා සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ 

තුළින් එතුමා ශයෝජානාවක් කළා   අශේ ආඩුඩුරම වයවස්ථාශ  

5(8වන වයවස්ථාවට අුවව ශේ පාර්ලිශේන්තුවට තිශයන මුදල් 

බලය පාවිච්චි කරමින් අපි යන්ත්රණයක් හදා ගනිමු  අපි ඒ 

යන්ත්රණය හරහා ශේ මුදල් බලය පාලනය කරන්න යමක් කරමු 

කියලා. අපට ඒ ගැනත් සලකා බලන්න පුළුවන්.  

ආඩුඩුව පැත්තකින් තියමු. දැන් ආඩුඩුව ඉන්ශන් හරියට බීරි 

අලින් වාශේි . එළිශේ තිශබන ස්ධශද ඇශහන්ශන් නැහැ. ගාලු 

මුවශදොර පින්ශේ අහනවා  "ඇි  නන්ශ්ධ  මර නින්ශ්ධ  

ඇශහන්නැ්ධද  ශේ ස්ධශ්ධ?" කියලා. ඒවා ඇශහන්ශන්ම නැහැ. බීරි 

අලින් වාශේ ඉන්නවා  බිංකර් ඇතුළට ශවලා  බැරියර් දාශගන. ශේ 

විධියට ශකොච්චර කල් යන්නද  ශේ ගමන?  

අද සභාව පිනවන්න අත්පුඩි ගහලා අපට ඡන්ද 5(8ක් ලැුදණා 

කි වාට  ඒ කාටවත් ශගදර යන්න බැහැ. අඩු ගණශන් මළ 

ශගයකට යන්න බැහැ. ඒ වාශේ තත්ත්වයක් තිබියදී ශේ අය දැන් 

නිකේ තමන්ශේ ආශාරකරුවන් පිනවන්න කියන කථාවලින් 

කිසම ශත්රුමක් නැහැ. අපට ශේ ර ්නවලට විසඳුමක් ඕනෑ. ඒ 

වාශේම ශේ සේබන්ශශයන් විපක්ෂයටත් වගකීමක් තිශබනවා. 

ශේ වගකීම භාර ගන්න නේ මුලින්ම විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා 

සිංශ ෝශනය ආපස්සට හැරවීශේ ක්රියාදාමයට එක් වන්න. ඒත් 

එක්කම විශායක ජානාධිපති රමයත් අශහෝස කරන්න කියා අපි 

ඉල්ලනවා. නමුත් මර නින්ශ්ධ ඉන්න නන්ශ්ධලාට ශේවා 

ශත්ශරන්ශන් නැහැ. එය ශත්රුේ කර ශදන්නි  අපි කියන්ශන් ශේ 

වැඩ පිළිශවළට එකතු ශවමු කියලා. එකතු වීම සඳහා අපි 

ශකොන්ශ්ධස ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. එම ශකොන්ශ්ධස පිළිගන්න. 

ඉන් පසු අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු.  

මුලින්ම මහ බැිංකුව ස්වාධීන විය ුතතුි . නමුත් තමන්ශේ 

ශහිංචි ශයෝ දමාශගන මහ බැිංකුව නඩත්තු කශළ  තමන්ශේ 

බූදලයක් වාශේි . ඕනෑ  ඕනෑ ශවලාවට සල්ලි අච්චු ගහනවා. 

ඇත්ත ව ශයන්ම මහ බැිංකුශ  හතුරා කියන්ශන් රජායි . රශේ 

795 796 



පාර්ලිශේන්තුව 

මහ බැිංකුව ස්වාධීන ශනොවුණා නේ  රජාය තමි  හැම ශවලාශ ම 

ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. රුපියශල් වන්නාකම ආරක්ෂා කළ ුතතු 

අශේ වැදගත්ම ආයතනය වන මහ බැිංකුව නිතරම සල්ලි අච්චු 

ගහමින්  තිුදණු ශඩොලර් සිංචිතය වුවමනා නැති ශ්ධවල්වලට  ඕනෑ 

ඕනෑ ශ්ධවල්වලට වියදේ කරමින් කටුතතු කළා. ඒ විතරක් 

ශනොශවි . අපට තිුදණු රත්තරන් ශතොගය බලන්න. රත්තරන් 

ශටොන් 59ක් අපට තිුදණා. ගිය ශපබරවාරි 20 ශවනි දා ඒ රත්තරන් 

ශටොන් 59න්  54ක් විකුණා දැේමා. 

ඊට පස්ශස   සුමානයකින් තවත් ශටොන් 4ක් විකුණුවා. දැන් 

ඉතුරු ශවලා තිශබන්ශන් ශටොන් එකක් විතරි . ශේ වාශේ අපරාශ 

කරන්න ගිය නිසා තමි  අපට ශේ විපත්ති සදු ශවලා තිශබන්ශන්. 

ඉතින්  ශේ පිළිබඳව අවුරුදු ශදකක් තිස්ශස  අපි පුන පුනා කියනවා. 

එතශකොට කදරාල් උන්නැශහ  ශකොශහොමද කි ශ ? අපට 

සමච්චල් කළා  අපි ගැන ශනොශයකුත් ශ්ධවල් කි වා. "අපි ශේවා 

ගැන බලා ගන්නේ  අපට ඕනෑ තරේ සල්ලි තිශබනවා"  කි වා. 

නමුත් අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ  කළ ුතතු නේ අපට ඉදිරියට  

හුඟක් ශ්ධවල් කරන්න තිශබන බව.   

අශේ බදු රතිපත්තිය පිළිබඳව  අශේ තීරුබදු රතිපත්තිය 

පිළිබඳව වි ාල ශවනස්කේ කරන්න සදු ශවනවා. VAT එක 

ශගවීශේ ඒ සීමාව  turnover එක මිලියන 300ක් ශවනතුරු ශගන 

ගිහින් සේපූර්ණශයන්ම අශේ බදු නැති කර ගත්තා.  VAT එක අඩු 

කිරීශමන් සදු වුණු ශ්ධවල් දැන් මුදල් ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා.  ඒ 

ඔක්ශකෝම සදු වුණාට පස්ශස    දැන් කල්ගත ශවලා  ශමතැනට 

ඇවිල්ලා පාශපොච්චාරණය කරලා හරි යන්ශන් නැහැ. ඒශක් 

ශත්රුමක් නැහැ.   එතුමා තමි  මුලින්ම ශේ ඔක්ශකෝටම  ඉදිරිපත් 

වුශඩු.  ශේ සයල්ල  පිළිබඳව  පාර්ලිශේන්තුශ  කථිකයා හැන්යට 

එතුමා ඉදිරිපත් ශවලා  දැන් ඇවිල්ලා මාර්ක් ඇන්ටනි වාශේ 

කථාවක් කරලා ශේශකන් ශදශරන්න හිතුවාට  ඒක නේ සදු 

ශවන්ශන් නැහැ. එතුමාට ඕනෑ විධියට බෘාෘටස්ලා පිනවන්න 

පුළුවන්. පිනවලා ඕනෑ කථාවක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ශේ මර 

නින්ශ්ධ ඉන්න නන්ශදලා යනකේ ශේ රටට කිසම පිහිටක් නැති 

බව කියමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.   

ස්තුතිි . 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චාමර සේපත් දසනායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

50ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.39] 

 

ගුණ චාමර ්ම්පත් ා්නායක මහසතා 
(ேொண்புேிகு சொேர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ආඩුඩු පක්ෂශේ ඉඳලා 

විපක්ෂශේ වාඩි ශවලා මාස ශදකකට පස්ශස  මම කරන පළමු වැනි  

කථාව ශේ.  

මම මාස තුනකට කථාවක් කරන්ශන් නැහැ කියලා කි වා. 

නමුත් අද නිශයෝජාය කථානායක ශතෝරන ශවලාශ  ශේ රශේ 

මිනිස්සු  එළිශේ   ඉඳන් ශේ   ඇතුශළ  ඉන්න  225   மபரும் தசய்ற  

மவமலமயத்தொன் தவளிய ேக்கள்  பொர்த்துகிட்டு  இருக்கொங்க.     

සමහර අය ඇතුශළ  ඉඳන් කරන කථා එළිශේ ඉඳන් ජානතාව 

අහශගන ඉන්නවා. අද ශමොකද ශවන්ශන් කියලා බලාශගන 

ඉන්නවා.   මට කියන්න තිශබන්ශන් ශමයි . අපි අද උශ්ධ වරුශ  

පැය කිහිපයක් තිස්ශස  නිශයෝජාය කථානායකවරයා ශත්රුවා. ඒ 

ශතෝරනශකොට පක්ෂ විපක්ෂ අය නයාය පත්රය පැත්තකට තියලා 

විවාද කරන්න පටන් ගත්තා  "අපි තමි  හරියට කශළ   අපි ශදන්න 

හින්ශේ ශමයාට  ශමයා ආශවොත් අපි එයාට ශදනවා   එයා ආශවොත් 

ශමයාට ශදනවා" කියලා.  ඒක නිකේ ශබොරු ඉත්ශතෝ ඇදිල්ලක්; 

දාේ ඇදිල්ලක් වාශේ තමි  කථා කරපු විධියට මට නේ 

ශපුවශඩු. නමුත් ශේ ශවලාශ  මට කියන්න තිශබන්ශන් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා කරපු රකා ය අුවව 

ශඩොලර් මිලියන 40ක්වත් නැති තත්ත්වයට අශේ සිංචිතය හිඳිලා 

තිශබනවා. අද ශකොශහොමද ශතල් නැවක් බාගන්ශන්  ශහට 

ශකොශහොමද ශතල් නැවක් බාගන්ශන්  ශහට ශකොශහොමද ගෑස් න්ක 

ශගන්වා ගන්ශන්  ශහට ශකොශහොමද ශබශහත් න්ක ශගන්වා 

ගන්ශන්  IMF එක ශඩොලර් මිලියන 400ක් ශදි  ද  ඉන්දියාශවන් 

තව ශඩොලර් මිලියන 40ක් වැඩි කරලා ශදි  ද  තවත් ශතල් නැ  

කිහිපයක් ඉන්දියාශවන් ලබා ශදි  ද කියන ශ්ධවල් බලා ශගන 

තමි  අපට ඉදිරිශේදී කටුතතු කරන්න ශවලා තිශබන්ශන්. ඉතින්  

මාස ශදකකට කලිුවත් මම කි වා  ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ඉඳලා 

ශේ ර ්නය විසශඳන්ශන් නැහැ කියලා. එදා මම එශහම කියලා 

එළියට ගියා. තවමත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් ශේ ර ්නය විසඳිලා 

නැහැ.  උ්ධශඝෝෂණවල ශයදිලා සන්න ජානතාව එළියට ගිහිල්ලාත් 

නැහැ. මාස ශදකකට කලින් පාර්ලිශේන්තුව වට කරපු 

උ්ධශඝෝෂකශයෝ අදත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ශේේටු ශදකම වට 

කරශගන ඉන්නවා. ඒක තමි  මම කි ශ   අපට කරන්න බැරි ශ්ධ 

කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා කියලා. මම එදා කි වා  මට භාෂාව 

බැහැ කියලා. සමහර අය මශගන් ඇහුවා  ඔබතුමා භාෂාව බැහැ 

කියලා කි ශ  ඇි  කියලා.  හැබැි    මට  ශදමළ  භාෂාව  ශහොඳට  
පුළුවන්. எனக்கு தேிழொல நல்லொ மபச ஏலும். [இமடயீடு] 

என்னத்துக்கு நொன்  தபொய் தசொல்றது?  நீங்க உக்கொருங்க.  එම  

නිසා  අපට පුළුවන් ශ්ධ පුළුවන්  කියන්න ඕනෑ  බැරි ශ්ධ බැහැි  

කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශේකට ශහොඳ උදාහරණයක් 

මම කියන්නේ. ඉිංග්රීසීන් ශකොළඹ සට බදුල්ල දක්වා දුේරිය 

මාර්ගය හදනශකොට  ඒ දුේරිය මාර්ගය ඉදිකිරීශේදී යේ යේ ගැටලු 

ඇති වුණා. විශ  ෂශයන්ම බදුල්ල දක්වා ඉදිවන උඩරට දුේරිය 

මාර්ගය ශදශමෝදර දුේරිය ස්ථානයට යනශකොට  ඒ දුේරිය මාර්ගය 

එතැනින් එහාට දීර්ඝ කර ගන්න බැරිව සු්ධදා කල්පනා කළා. 

සු්ධදා ඒ ශවලාශ  සෑශහන්න මහන්සයක් ගත්තා  ශේ දුේරිය 

මාර්ගය එතැනින් එහාට හදන්ශන් ශකොශහොමද කියලා කල්පනා 

කරන්න. ශදශමෝදර කියන්ශන් අශේ ගම. එහි සන්යා අශේ ගශේ 

හරක් බලා ගත්ත අශේ මුත්ශතක්. ඒ මුත්තා තමන්ශේ හිශස   

ජාටාවක් බැඳලා ශපන්නලා ශත්ශරන භාෂාශවන් සු්ධදාට කි වා  

"ශමන්න  ශේ විධියට රවුම කරකවලා බිේ ශගය කපලා ශකෝච්චිය 

අරශගන ගිශයොත් දුේරිය මාර්ගය බදුල්ල දක්වා ශගන යන්න 

පුළුවන්" කියලා. එතශකොට ඒ සු්ධදා  ඒ ඉිංග්රීස නායකයා එදා 

කල්පනා කළා  ගශේ හරක් බලාගන්න සන්න ශගොපල්ලාට මට 

වැඩිය දැනීමක් තිශබනවා ශන් කියලා. එම නිසා සු්ධදා ගත්ත 

තීරණය පිළිබඳව අඩියක් පස්සට තියලා  ඒ විධියට වැශඩ් කරන්න 

ඕනෑ කියලා හිතුවා.  එදා ඒ හරක් බලා ගත්ත අශේ මුත්තාට  

නැත්නේ ගශේ ඉපදුණු මිනිහාශේ කථාවට ඇහුේ කන් දීලා දුේරිය 

මාර්ගය ඉදිකරපු නිසා අද බදුල්ල දක්වා දුේරිය මාර්ගය 

ශගනියන්න පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. එම නිසා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  සන්න අයත් තමන්ට හැමශ්ධම කරන්න පුළුවන් 

කියලා බදාශගන ඉන්නවාට වඩා   කරන්න බැරි ශවලාශ  දාලා 

යන එක ශහොඳි  කියන එක තමි  මම උඩරට දුේරිය මාර්ගය 

හදනශකොට එදා සු්ධදා ගත් තීන්දුව උදාහරණයකට අරශගන 

පැහැදිලි කශළ . 

දැන් අපි කිහිපශදශනක් කථා කරනවා  මුදල් ශසොයා ගන්ශන් 

ශකොශහොමද කියලා. ඒක තමි  අපට තිශබන ශලොකුම ගැටලුව  

ශලොකුම ර ්නය. අපට වැඩිශයන්ම මුදල් ආශ  ඇඟලුේවලින්. ඊට 

පස්ශස  අශේ විශ්ධ  ශ්රමිකයන්ශගන්. ඒ නිසා පසුගිය කාලශේ අපි 

විශ්ධ  ශ්රමිකයන්ට සැලකුවාද  සලකපු රමය ශමොකක්ද කියන 

එක ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 
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පසුගිය ශකොවිඩ් වයසනය ශවලාශ  විශ්ධ  රටවල හිටපු 

ශ්රමිකශයෝ ලිංකාවට ආවා. ඒ ශගොල්ශලෝ නිශරෝශායන 

මශයස්ථානවලට ගියා. ඒ ශවලාශ  අශේ අය ඒ මිනිසුන්ට තිුදණු 

ශස සතම සූරලා ගත්තා. හමුදාශ  සමහර නිලශාරින් ශහෝටල් 

පහසුකේ supply කරලා ඒ මිනිසුන්ශේ මුළු ශස සතම සූරලා 

ගත්තා. ඒ මිනිස්සු නැවත ලිංකාවට එන එක නිශරෝශායන 

මශයස්ථානවලදීම එපා ශකශර වා. අවුරු්ධදක්  ශදකක් රට ඉඳලා 

ඒ අය හේබ කරශගන ආපු සල්ලි සු්ධශ කරලා ගත්තා. ඒක එක 

ර ්නයක්. 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විශ්ධ  ශ්රමිකයන්ශගන් තමි  

අපට වැඩිම ශඩොලර් ආදායමක් ලැුදශඩු. හැබැි   අපි ශමොකක්ද 

කශළ ? විශ්ධ  ශ්රමිකයන්ට සැලකුවාද? විශ්ධ  ශ්රමිකයකුශේ 

බිරිඳක්  නැත්නේ ස්වාමිපුරුෂශයක් යේ කිස අව යතාවක් සඳහා  

රාශ්ධශීය ශල්කේ කාර්යාලයට ගියාම අපි ඔවුන්ට සැලකුවාද? 

පාසලකට ළමි න් ඇතුළත් කරනශකොට විශ්ධ  ශ්රමිකයාශේ 

දරුවාට අපි සැලකුවාද? විශ්ධ  ශ්රමිකයකුශේ දරුශවක් 

රැකියාවකට යනශකොට අපි ඔවුන්ට ලකුණු මේටමක් දුන්නාද? 

විශ්ධ  ශ්රමිකයකුශේ යේ ඥාතිශයකුට අපි සහශයෝගය දුන්නාද? 

ශගොඩනැඟිලි බලපත්රය අලුත් කරන්න විශ්ධ  ශ්රමිකයා රාශ්ධශීය 

සභාවට ගියාම ඒ කටුතත්ත කරලා දුන්නාද? විශ්ධ  ශ්රමිකයකු යේ 

ආයතනයකට ගියාම ඔහුට විශ  ෂ සැලකිල්ලක් දැක්වූවාද? 

ශමන්න ශේ කාරණා ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අපි විශ්ධ  

ශ්රමිකයන්ට සලකපු විධිය සේපූර්ණශයන්ම වැරැදිි . අපි කශළ  

විශ්ධ  ශ්රමිකයන් එවන සල්ලි න්ක - ශඩොලර් න්ක - ගන්න එක 

විතරි . අපි විශ්ධ  ශ්රමිකයන්ට කිසම උද වක්  සැලකිය ුතතු 

උද වක් කශළ  නැහැි  කියන එක අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. 

කිසම ආඩුඩුවක් විශ්ධ  ශ්රමිකයන් තුේටුවකටවත් ගණන් ගත්ශත් 

නැහැ. ඔවුන් මාි ේ ශනොකර වැඩ කරපු නිසා තමි  අද විශ්ධ  

ශ්රමිකයන් අපට මුදල් එවන්ශන් නැත්ශත්. ඒ නිසා තමි  ඔවුන් 

උඩුඩියල් රමයට සල්ලි එවන්ශන්. විශ්ධ  ශ්රමිකයන් අද ශඩොලර් 

එ වා නේ ශේ ර ්න අපට මීට වඩා ශහොඳින් නිරාකරණය කර 

ගන්න පුළුවන්  මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

දැන් බලන්න  නවවැනි පාර්ලිශේන්තුව තමි  ශේ ක්රියාත්මක 

ශවන්ශන්. මීට කලින් පාර්ලිශේන්තු 8ක් තිුදණා. 224 ඒවා 8ක් 

ගත්තාම  වාහන බලපත්ර 5 800ක් දීලා තිශබනවා. ශේ කියන්ශන්  

නවවැනි පාර්ලිශේන්තුව හැර. අශනක් පාර්ලිශේන්තු 8කදී 

මන්ත්රීවරුන් විසන් වාහන බලපත්ර 5 800ක් අරශගන තිශබනවා. 

Doctorsලා ඇතුළු පරිපාලන ශස වශේ නිලශාරින් vehicle permits 

අරශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම රාජාය ශස වශේත් ලක්ෂ ගණනක් 

ශදනා වාහන බලපත්ර ගත්තා. 

ඒ වාශේම මම ශේ ශවලාශ   කියන්න ඕනෑ  දැන් අශේ 

මන්ත්රීවරු වාහන බලපත්ර ඉල්ලන්ශන් නැති බව. රාජාය 

ශස වකයන්ටත් වාහන බලපත්ර අව ය නැහැ. විශ්ධ  ශ්රමිකශයක් 

ශේ රටට වාහනයක් ආනයනය කරනශකොට සයයට 400ක විතර 

බ්ධදක් අය කළා. මම කියන්ශන් ඒ අයශගන් සයයට 400ක බ්ධදක් 

ආඩුඩුව ගන්න ඕනෑ නැහැ. මම ශේ ඉදිරිපත් කරන ශයෝජානාව අද 

සට ක්රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්ශතොත් මාසයක් යනශකොට 

ශඩොලර් බිලියන එකහමාරකට වඩා ශසොයා ගන්න පුළුවන්. විශ්ධ  

ශ්රමිකයන්ට සයයට 240ක ශහෝ සයයට 300ක බ්ධදක් අය කරලා 

වාහනයක් ආනයනය කරන්න බලපත්ර දීලා  ඒ බදු මුදල් 

ශඩොලර්වලින් ශගවන්න කියන්න. විශ්ධ  ශ්රමිකයන් ඒ බදු මුදල් 

ශඩොලර්වලින් ශගවනවා නේ  හැම විශ්ධ  ශ්රමිකශයක්ම වාහනයක් 

ආනයනය කශළොත් ශේ ශඩොලර් ර ්නයට විසඳුමක් ශසොයා ගන්න 

පුළුවන්. අපි දැන් වාහන ආනයනය කරන එක නවත්වලා 

තිශබන්ශන්. නමුත්  කාර් ශස ල් කරන අය ළඟ  උඩුඩියල් කරන 

අය ළඟ ශඩොලර් නැහැ කියලා හිතනවාද? නැහැ  ශේ ලිංකාව 

ඇතුශළ  ශඩොලර් මිලියන  බිලියන ගණනක් තව තිශබනවා. ශේ 

මුදල් එළියට ගන්න රමයක් හදනවා නේ  අශේ රශේ ශගොඩක් 

ර ්න විසඳා ගන්න පුළුවන්. වාහන ආනයනය කිරීශේදී ඒ සඳහා 

ශගවන බදු මුදල් ශඩොලර්වලින් තැන්පත් කරන්න කියලා  වාහන 

ශගන්වන්න අවසර ශදන්න. ඒ හරහා මාසයක් ඇතුළත අපට 

ශඩොලර් බිලියන ගණනක් ශසොයා ගන්න පුළුවන්  ශේ රශේ 

තිශබන ර ්නවලට පිළියමක් විධියට. ඒ වාශේ ශකන් 

විසඳුේවලටි  අපි යන්න ඕනෑ. දුර විසඳුේ ගැන බලන්න 

ඉස්ශසල්ලා අපි දැන් ශකන් විසඳුේ ශසොයාශගන යන්න ඕනෑ.  

අපි වාහන ආනයනය නැවැත්වූ නිසා දැන් අශේ රටට වාහන 

ශේන්ශන් නැහැ. වාහන ශනොශගනාවා කියලා අශේ රටට ශඩොලර් 

ආවාද? නැහැ. වාහන ශගන්වන්න. එතශකොට වාහන ශගන්වන අය 

උඩුඩියල් රමයට හරි අශේ බැිංකුවලට ශඩොලර් ශදි . 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු ගිහිල්ලා ඊශේත් මහ බැිංකුශ  

අධිපතිතුමා එක්ක සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. මහ බැිංකුශ  

අධිපතිතුමාටත්  මුදල් ඇමතිතුමා ශේ සභාශ  නැති වුණත් 

එතුමාටත් මම කියනවා  ශේක අපි ගත ුතතු ක්ෂණික තීන්දුවක් 

කියලා. විශ්ධ  ශ්රමිකයන්ට වාහන ශගන්වන්න බලපත්ර 50 000ක් 

විතර ශදන්න.  ඒ බලපත්ර දීලා  වාහන ශගන්වීශේදී බදු මුදල් 

ශඩොලර්වලින් තැන්පත් කරන්න කියන්න. එශස   කශළොත් අශේ 

භාඩුඩාගාරයට ශඩොලර් ලබා ගන්න පුළුවන්. ශේවා ශකන් කාලීන 

ශයෝජානා. සමහර අය කියි   "ඒවා කළාම ශමශහම ශවන්ශන් 

නැහැ." කියලා. අපි ඉදිරිපත් කරන ශයෝජානාත් අරශගන ඉදිරි 

සතිය ශදක  ඉදිරි මාසය  ශදක ගැන හිතලා වැඩ කරන්න කියන 

ශයෝජානාව මම කරනවා.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට තව විනාඩියක් ශදන්න. 

මම  ශේ ශවලාශ   ශේ කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. විපක්ෂශේ 

සමඟි ජාන බලශ ගශයන් ආඩුඩුවට වි ්වාස භිංග ශයෝජානාවක් 

ශේන්න සූදානේ ශවනවා. වි ්වාස භිංගයකට අත් ශදකම උස්සලා 

අපි සහාය ශදන්නේ. හැබැි   අපි ශනොශවි  ඊට පස්ශස  ආඩුඩුව 

කරන්න ඕනෑ. ඒ වි ්වාස භිංග ශයෝජානාව ශේන අයට මම 

කියනවා  පියාණන්ට කශ  රුකාවක් තිුදණා නේ පුතාණන්ටත් 

කශ  රුකාවක් තිශයන්න ඕනෑ කියලා. පියාණන්ට කශ  රුකාව 

තිදබ නිසා තමි  ගාමිණීලාට  ලලිත්ලාට භය නැතිව ශේ රට 

පාලනය කශළ . එශහම නේ අපි පුතාණන්ටත් කියනවා  ශේ 

අර්ුදදශයන් මිශදන්න ආඩුඩුව බාර අරශගන කරශගන යන්න  අපි 

ස හශයෝගය ශදනවා කියලා. ඒ ඉල්ලීමත් කරමින් මම නිහඬ 

ශවනවා  මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පාඨලී චේපික රණවක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 50ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.40] 

 
ගුණ පාඨලී චම්ළික රණවක  මහසතා 
(ேொண்புேிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද ශේ රශේ පවතින ආර්ථික  

සාමාජා ය අර්ුදදය ශහෝ ශ්ධ පාලන අර්ුදදය පිළිබඳව අශේ                 

ශේ ශගෞරවනීය පාර්ලිශේන්තුශ  මන්ත්රීතුමන්ලා පැහැදිලි 

අවශබෝශයකින් ුතතුව කටුතතු කරනවාද කියලා අපි හැමශදනාම 

හෘදය සාක්ෂිශයන් විමසය ුතතුි . පසුගිය අශර ල් 52වැනි දා  ශ්රී 

ලිංකාශ  ඉතිහාසශේ අඳුරුතම දිනයක් හැන්යට සටහන් කරන්න 

ඕනෑ. ශමොකද  අපි රකා  කළා අශේ විශ්ධ  ණයවලින් සයයට 

70කට ආසන්න රමාණයක් අපට නැවත ශනොශගවිය හැකි බව. අපි 

දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශස  ශේ පිළිබඳව අනතුරු ඇශඟ වා  ඉදිරිශේදී 

රට බිංශකොශලොත් ශවන්න යන බව අපි කියා සන්යා. රශේ 

බිංශකොශලොත්භාවය නිල ව ශයන්ම පසුගිය අශර ල් 52වැනි දා 

පිළිගත්තා.  

799 800 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශේ බිංශකොශලොත්භාවය සාමානය ආර්ථික අර්ුදදයක් හැන්යට 

හිතලා  ශේකට සාමානය විසඳුේ ලබා ශදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක 

ශනොශවි  අද අශේ රට තිශබන්ශන්. බිංශකොශලොත් ශවච්ච රටක් 

එතැනින් ශගොඩ නැ ශඟන්න අති ය දුෂ්කර බවත්  ඒකට ශේ 

ශ්ධ පාලන ශේේවලින් කිසම ආකාරයක උද වක් නැති බවත් අපි 

වටහා ගන්න ඕනෑ. අපට වඩා ඉතා ශනවත් රාජායයක් තමි  ග්රීසය. 

අශේ ඒක පු්ධගල ආදායම ආසන්න ව ශයන් ශඩොලර් ( 000ි . 

ග්රීසශේ ඒක පු්ධගල ආදායම ආසන්න ව ශයන් ශඩොලර් 23 000ි . 

ග්රීසය 2050දී බිංශකොශලොත්භාවය රකා  කළා. ශේ 2022 අවුරු්ධද. 

ශේ ශවනශතක් ග්රීසයට ඒ අර්ුදදශයන් එළියට එන්න හැකියාවක් 

ලැබිලා නැහැ. ඒ  නිසා අපි මතක තබා ගත ුතතු එක ශදයක් 

තිශබනවා. අශේ රශේ අර්ුදදය කාට හරි විේජාා ශපන්වලා ශගොඩ 

ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක ශනොශවි  තිශබන්ශන්. ශේක අද 

බිංශකොශලොත් රටක්. ඒ බිංශකොශලොත්භාවශයන් ශගොඩ එන්න නේ 

අති ය කැපවීමකින්  අති ය ආදර් වත් ක්රියා මාර්ග ඔස්ශස  තමි  

කටුතතු කළ ුතතු වන්ශන්. 

දැන් ශේ අර්ුදදශේ රතිලලයක් හැන්යට -නැ ශඟමින් ආපු 

ආර්ථික අර්ුදදශේ රතිලලයක් හැන්යට- ශ්ධ පාලන අර්ුදදයක් හට 

ගත්තා. ආඩුඩු පක්ෂශේ පිරිසක් ආඩුඩු පක්ෂශයන් ඉවත් වුණා. ඒ 

ශ්ධ පාලන අර්ුදදය අද ස්වාධීනව ගමන් කරමින් තිශබනවා. 

ඊළඟට  ඒක අද බරපතළ සමාජා ය අර්ුදදයක් බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ශේ රශේ අවිචාරවත්ම ුතගයක් වුණු 80 ද කශේ අග 

භාගශේ ශිෂය වයාපාරශේ හිටපු නායකයකු හැන්යට මම දන්නවා  

ශකොශහොමද තරුණ අරගළ ක්රියාත්මක වන්ශන්  තරුණ අරගළ 

ඉදිරියට යන්ශන් කියලා. එදා අපට ආඩුඩුවට විරු්ධශ අරගළයක් 

දවස් (ක්  4ක් එක දිගට අරශගන යෑම අති ය දුෂ්කර කටුතත්තක් 

වුණා. අද ශේ රශේ තරුණ පරේපරාව කිසම රචඩුඩ ක්රියාවකට 

හවුල් ශනොවී මාසයකට අධික කාලයක් ශේ රට ඇතුශළ  දැවැන්ත 

උ්ධශඝෝෂණ ක්රියාවලියක් කර ශගන යනවා  ජාාති  ආගේ  කුල  

පන්ති කියන කිසම ශේදයකින් ශතොරව. ශේක අපි ආදර් යට 

ගන්න ඕනෑ තත්ත්වයක්. ශේ වාශේම තමි  අපි දැකපු ඊජිේතුශ  

Tahrir Square එශක් ඇති වුණු දැවැන්ත තරුණ නැඟිී ම  දකුණු 

ශකොරියාශ  ජානාධිපතිතුමියට එශරහිව සදු වුණු නැඟිී ම  

ුතක්ශර්නශේ Orange Revolution කියලා ඇති වුණු තත්ත්වය සහ 

ශලෝකය පුරාම පසුගිය කාලශේ ඇති ශවච්ච තත්ත්වය. ඒ වාශේම  

ඉන්දියාශ   දිල්ලිශේ අන්නා හසාශර්ශේ දූෂණ විශරෝධී අරගළය 

හරහා මතු ශවච්ච ඒ තරුණ නැඟිී ම. ශලෝකය පුරා තරුණ 

පරේපරාව අද ශේ රමයට එශරහිව නැඟිටලා තිශබනවා.  

අපි ඉතාම පැහැදිලිව මතක තබාගන්න ඕනෑ  අද තිශබන්ශන් 

එක් ආඩුඩුවක් පරාජාය කර තවත් ආඩුඩුවක් ශගන ඒශේ 

ගැටලුවක් ශනොශවි   රාජායශේ බිඳ වැී මක්  රමශේ  බිඳ වැී මක් 

සහ ශමශතක් කල් පවත්වාශගන ආපු සේරදාශේ බිඳ වැී මක් බව. 

ඒ බිඳ වැී ම නිසා තමි  ශේ රශේ තරුණ පරේපරාව 

ජානාධිපතිවරයාට ශගදර යන්න කියලා කියන්ශන්; අපි 

224ශදනාටම ශගදර යන්න කියලා කියන්ශන්. ශේ 224ශදනාම 

නරක අය ශනොශවන්න පුළුවන්. රටට යේ යේ දායකත්ව දීලා 

තිශබන පු්ධගලශයෝ ශේ 224ශදනා තුළ ඉන්න පුළුවන්. හැබැි   

සමස්තයක් හැන්යට ශේ පාර්ලිශේන්තුව ශේ රශේ අනාගතය 

සේබන්ශශයන්  මූලය රතිපත්තිය සේබන්ශශයන්  නීති තැනීම 

පිළිබඳ කාරණා සේබන්ශශයන් අසමත් බවි  ශේ රශේ බහුතර 

ජානතාව අද වි ්වාස කරන්ශන්.  

පසුගිය කාලය පුරාම විවිශ ස්වාධීන ආයතන විසන් රශේ 

පවත්වපු සමීක්ෂණවලින් ශපන්වා දීලා තිශබනවා  ආසන්න 

ව ශයන් රශටන් සයයට 8)ක් ශේ ජානාධිපතිතුමාට ඉවත් 

ශවන්නය කියන එක දැන් රකා  කර තිශබන බව. ඒ නිසා 

ශනොශයක් උපාය මාර්ග ඇති කර ශගන එතුමා බලශේ ඉන්න හදන 

සෑම ශමොශහොතක් පාසාම ශවන්ශන් ශමොකක්ද?  ජාාතික සහ 

ජාාතයන්තර ව ශයන් ශේ රට අපකීර්තියට පත් ශවමින්  ශේ රට 

තවත් වශළන් වළට ඇද වැී ම පමණි .  

අද අශේ රට ඉදිරිශේ තිශබන විසඳුම ශමොකක්ද? අද ශේ 

ආඩුඩුව අරශගන යන විසඳුම තමි   යේ යේ රටවලට අශේ 

බල ක්ති ස්දවරීත්වය  අ ශේ ආරක්ෂක ස්දවරීත්වය  අශේ 

ආහාර ස්දවරීත්වය පාවා ශදමින්  -තවත් සති ශදකකට ීසසල් 

න්ක ගන්න  තවත් මාසයකට විදුලිය ගන්න ආදී ව ශයන්- 

තාවකාලිකව ඉදිරියට යෑම. හැබැි  මතක තබා ගන්න  

අනාගතශේ වසර )0කට  70කට ශේ රශේ බල ක්ති 

සුරක්ෂිතතාව ශඩොලර් මිලියන 200ක  නැත්නේ 400ක ණයකට 

තනි සමාගමකට ලබා ශදනවාය කියන්ශන් ශේ රටට කරන 

සාහසක අපරාශයක් බව. අද ඒ අපරාශය සදු කරමින් තවත් 

දිනයක් ශහෝ තවත් සතියක් ශහෝ තවත් මාසයක් ශහෝ බලශේ 

සී මට දරන ශේ උත්සාහශේ රතිලල උපූෂපන් පරේපරා 

ගණනාවකට දරාගන්නට ස්ධශ ශවි .  

අර්ුදදයක් ඇති ශවලා තිශබන ශේ  අවස්ථාශ  අශේ මිත්රශීලි 

රටවලට කථා කරලා ආශාර සමුළුවක් පවත්වන්න බැරි ඇි  

කියලා සමහරු අහනවා. ඇි  බැරි? එශහම කරන්න බැරි ශේ රජාය 

පිළිබඳව  ශේ ආඩුඩුව පිළිබඳව  ශේ ජානාධිපති පිළිබඳව  ශේ රට 

පාලනය කරන රාජාපක්ෂ පවුල පිළිබඳව ජාාතයන්තර ශහෝ ජාාතික 

වි ්වාසයක් තවදුරටත් නැති නිසාි . ඒ නිසා කිසම ආකාරයකින් 

එවැනි ජාාතයන්තර මිතුරන් අප සමඟ එන්ශන් නැහැ. 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එදා පටන් ශ්ධ පාලනමය 

ව ශයන් කිසම බැඳීමකින් ශතොරව ශේ රටට උද  කරපු 

ජාපානශයන් අපට ලැුදණු දැවැන්ත වයාපෘති සයල්ලම -සැහැල්ලු 

දුේරිය වයාපෘතිය  ආසයාුව සිංවර්ශන බැිංකුශවන් මරදාශන් සට 

ශහෝමාගමට තිුදණු දුේරිය වයාපෘතිය  JICA වයාපෘතිය  ශකොළඹ 

යන් බිේගත රැහැන් ප්ධශතිය සඳහා වූ වයාපෘතිය- එක පෑන් 

පහරින් නැවැත්තුවා. අද ඒ වයාපෘති න්ක තිුදණා නේ  අඩුම 

ගණශන් වර්ෂයකට ශඩොලර් බිලියන ශදකක් ශේ රටට ඇදී එන්න 

තිුදණා. එශහම ලැශබන්න තිුදණු ඒ වයාපෘති තමි  නතර කශළ . 

ඒ වාශේම නිදහසන් පසු  ශ්ධ පාලන ව ශයන් කිසම ආකාරයක 

බැඳීමකින් ශතොරව අපට හිටපු වැදගත්ම  දැවැන්තම ජාාතයන්තර 

මිතුරාව අපි හලා ගත්තා. දැන් එවැනි ආශාර සමුළුවකට මුල් 

ශවන්න කිසම ශකශනක් ඉදිරිපත් ශවන්ශන් නැහැ. අද ශලෝක 

බැිංකුව අච්චර ශදනවා  ආසයාුව සිංවර්ශන බැිංකුව ශමච්චර 

ශදනවා කියලා කියනවා. ශමොකක්ද  ශලෝක බැිංකුව කරලා 

තිශබන්ශන්? ශලෝක බැිංකුව කරලා තිශබන්ශන්  අශේ රශේ 

සිංවර්ශනයට දීපු සල්ලි සතයක්වත් වැඩි කරන්ශන් නැතිව  ඒ 

සල්ලි මාුවෂීය ආශාර හැන්යට ලබා දීමි . අන්න ඒක තමි  ස්ධශ 

ශවලා තිශබන්ශන්.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අන්තර් ජාාතික මූලය අරමුදල ගැන 

කි වා. 

ශේ රශේ අර්ුදදය විසඳන්න දැන් කිසම විධියකට උද  

කරන්න අන්තර්ජාාතික මූලය අරමුදලට පුළුවන් තත්ත්වයක් 

නැහැ. අන්තර්ජාාතික මූලය අරමුදශල් programme එකකට යටත් 

ශවන්න අඩුම ගාශන් තව මාස දහයක්   ශදොළහක් යනවා. ඊට ශපර 

අප විසන් අපශේ ණය රතිවුහගත කරලා  ණය ආපසු ශගවිය 

හැකි රටක් බවට අප පරිවර්තනය විය ුතතුව තිශබනවා. එශහම 

වුශණොත් පමණි  අන්තර්ජාාතික මූලය අරමුදල ශේ කටුතත්තට 

සේබන්ශ ශවන්ශන් කියලා තිශබනවා. ඒ නිසා අන්තර්ජාාතික 

මූලය අරමුදල පිළිබඳ කාරණය  සහිනයක්. එශහම නේ අශේ ණය 

රතිවුහගත කර ගන්න  අශේ අය වැය පරතරය ඉවත් කරලා 

මූලය ස්ථාි කරණයකට යන්න සහ දැවැන්ත පාඩු ලබන රාජාය 

ආයතන  බැිංකු ප්ධශතිය ගලවාගන්න අපට දැවැන්ත ශමශහුතමක් 

අව යි . අද ශේ රශේ අපට තිශබන එකම ගැලවීම ශේ තාක් 

බැිංකු ප්ධශතිය ඇද ශනොවැී ම පමණි . අශේ ස්දවරී                  

බැිංකු ප්ධශතිය  මූලය ප්ධශතිය ඇද වැටුශණොත් ශේ රට 

සේපූර්ණශයන්ම බිංශකොශලොත්භාවයට පරිවර්තනය වීමට ඉඩ  
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තිශබනවා. ඒ නිසා වගකීමකින් ුතතුව ශේ පාර්ලිශේන්තුව රැස්විය 

ුතතුි ; කටුතතු කළ ුතතුි .  

අද නිශයෝජාය කථානායකවරයා ශතෝරා පත් කර ගැනීම පිළිබඳ 

කාරණශේදී අපි හැසරුණු ආකාරශයන්  අපි ලබා දුන් ආදර් ශයන් 

ශේ පාර්ලිශේන්තුව ගැන තවත් තිත්ත කලකිරීමක් අශේ තරුණ 

පරේපරාවට එකතු කිරීම පමණි  ස්ධශ වුශඩු. ඒ නිසා ශහට 

විතරක් ශනොශවි  හර්තාල් එන්ශන්. ඒක ආඩුඩුව මතක තබා ගත 

ුතතුි . ඒක ජානාධිපතිතුමා මතක තබාගත ුතතුි ;  ඒක බලශයන් 

ඉවත් ශවන්න සූදානේ නැතිව ඉන්න අගමැතිතුමා මතක තබාගත 

ුතතුි . ඒ සයලුශදනාම මතක තබා ගත ුතතුි . මාශකෝස්ශේ මාවත 

ශතෝරා ගන්නවාද  ගඩාෆිශේ මාවත ශතෝරා ගන්නවාද කියන එක 

ඒ ඇත්තන් ඉදිරිශේ අද තිශබන්ශන්. ශේ තරුණ පරේපරාව  ශේ 

රශේ සමස්ත ජානතාව බඩගින්නට  දුක්ගින්නට  ඒ වාශේම 

අවමානයට ලක් ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ අවමානශයන් ගලවා 

ගැනීම සඳහා තමි  අද ජාාති  ආගේ  කුල ශේදයකින් ශතොරව 

ඉදිරිපත් ශවලා තිශබන්ශන් කියන පණිවුඩය ඔවුන් සයලුශදනාම 

ලබාගත ුතතුි . ඒ පණිවුඩය නිවැරදිව අ වශබෝශ කර ගන්ශන් 

නැත්නේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ඉන්න අය ඊළඟ මැතිවරණයකදී 

අතුගෑවිලා යන එක අහන්න ශදයක් ශනොශවි . ඒක මතක තබා 

ගත ුතතුි . අපිත් ඒ ගැන කනගාටුශවන් ඉන්ශන්; ශ දනාශවන් 

ඉන්ශන්. ශේ රශේ තිශබන්ශන් තරුණ තරුණියන්ශේ සහ ශේ 

රශේ ජානතාවශේ අරගළයක්. ඒක එක්තරා ආකාරයක ජාාතික 

විමුක්ති අරගළයක්. ඒ අරගළය ශනොශත්ශරන ආකාරයට කටුතතු 

කිරීම විසන් අනාගතශේ ඇතැේවිට ශේ රශේ  ශල් ගිංගාවකට පාර 

කපනවාද කියන ගැටලුවට අපි මුහුණ දීලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ 

රශේ සයලු  මහජානතාවශගන් මම ආයාචනයක් කරනවා.  ශේ රට 

ගලවා ගැනීමට හැකියාව තිශබන පිරිස් ඉන්නවා. ශේ රට ශගොඩ 

නඟා ගන්නට  ශේ  රශේ මූලය ප්ධශතිශේ  බල ක්ති ප්ධශතිශේ  

දවදය ක්ශෂ ත්රශේ දිුතණුව සහ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය අත්පත් කර 

ගැනීමට හැකියාව  දක්ෂතාව තිශබන පිරිස් ඉන්නවා. ඒ වගකීේ 

භාර අරශගන කටුතතු කරන්න සූදානේ පිරිස් ඉන්නවා. ඒ පිරිස් 

සමඟ අපි එකට එකතු ශවලා ඉදිරි ගමනකට සූදානේ ශවමු.                

ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඒ සඳහා කටුතතු කරන්ශන් නැත්නේ 

පාර්ලිශේන්තුශවන් පිටත ශහෝ ඒ අරගළය ඉදිරියට ශගන යෑමට 

අපි කැප ශවනවාය කියා රකා  කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.   

ස්තුතිි . 

  
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සරත් වීරශස කර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 50ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
ගුණ (ආචාර්ය) ්රත් වීරග්ේකර මහසතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera) 

Sir, if you could give me 12 minutes, I will appreciate 
it.  
 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනාඩි 50ක කාලයක් සේපූර්ණශයන් තිශබනවා.  
 

[අ.භා. (.00] 
 

ගුණ (ආචාර්ය) ්රත් වීරග්ේකර මහසතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ අලි සදරි මුදල් 

ඇමතිතුමා ඊශේ ඉතාම ශහොඳින් වි ්ශල්ෂණය කළා  අද රශේ 

තිශබන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව. ඉතින්  ශේක ආර්ථික 

අර්ුදදයක්. එශහම නේ ශේකට අව ය ශවන්ශන් කඩිනේ ආර්ථික 

විසඳුමක් මිස ශ්ධ පාලන විසඳුමක් ශනොශවි . ඔළු ශගඩි මාරු 

කළාය කියලා අපට ගෑස් ලැශබන්ශන් නැත්නේ  ඔළු ශගඩි මාරු 

කළාය කියලා අපට  ීසසල් ලැශබන්ශන් නැත්නේ ඇත්ත ව ශයන් 

ශේකට ශ්ධ පාලන විසඳුමක්  ශනොශවි  අව ය වන්ශන්. ශේකට 

අව ය ශවන්ශන් ආර්ථික විසඳුමක්. අශේ කාලය   ක්තිය 

ශයොදවන්න ඕනෑ ශේ ර ්නයට ආර්ථික විසඳුමක් ශසොයා ගන්නි . 

අද නිශයෝජාය කථානායක ුරරයට මන්ත්රීවරශයකු පත් කර ගැනීමට 

ඡන්ද විමසීමට පැය තුනක් කාලය නාස්ති කළා.  

ශේ ගරු සභාශ  ඉන්නවා  අශේ ඉේතියාස් බාකීර් මාකාර් 

මන්ත්රීතුමා. එතුමා මම ඉතාම ගරු කරන චරිතයක්; ඉතා ආදරය 

කරන චරිතයක්. එතුමා වචනශේ පරිසමාේත අර්ථශයන්ම 

මහත්මශයක්. මහත්මා ුණණ තිශබන ශකශනක්. මශේ විදයාලශේ 

දීේතිමත් ශිෂයශයක්. නමුත් මම ඔබතුමාට ඡන්දය නේ දුන්ශන් 

නැහැ. ඇත්ත ව ශයන් ඒ ක්රියාදාමයට පැය තුනකට අධික 

කාලයක් අපි නාස්ති කළා.  

අපි රමුඛ්තා හඳුනා ගන්නට ඕනෑ  මූලාසනා සඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. අපට අද අව ය ශවන්ශන් ශ්ධ පාලන විසඳුේ 

ශනොශවි . එශහම නැතිව ශදෝෂාභිශයෝග ශහෝ වි ්වාස භිංග 

ශනොශවි . අද අපට අව ය වන්ශන් ආර්ථික විසඳුමක්. ශේ අර්ුදදය 

ඇති වුශඩු ශකොශහොමද කියලා ශවලාව තිුදශණොත් මම පසුව 

කියන්නේ.  

මීට ඉස්ශසල්ලාත් කි වා වාශේ අද තත්ත්වය අුවව අශේ 

විශ්ධ  සිංචිතය තිශබන්ශන් ශඩොලර් මිලියන 40ක් පමණි . නමුත් 

ඉන්ශනවලට පමණක් අපට ශඩොලර් මිලියන 400ක් අව ය 

ශවනවා  අවම ව ශයන් එක මාසයකට. ජාාතයන්තර මූලය 

අරමුදශලන් - IMF එශකන් - අපට මුදල් ලැශබනවා නේ  ඒ මුදල් 

ලැශබන්නත් මාස හයකට අධික කාලයක් ගත ශවනවා. ඒ වාශේම 

Indian Credit Line එශකන් අපට උද  කිරීම අවසන් වුණාට 

පස්ශස  ඉතාම භයානක තත්ත්වයක් තමි  මතු ශවන්ශන්. නමුත්  

ඉන්දියාව අපට දිගින් දිගටම ආශාර උපකාර කරනවා. 

මම අලි සදරි ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා  අරතිහත 

දශර්ශයන් ුතතුව රට රටවලට ගිහිල්ලා ඒ රටවල මූලය 

ආයතනවලින් අපට ආශාර ගැනීමට දරන උත්සාහය ගැන.  ඒ 

වාශේම තමි  මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ විශ්ධ  

රතිපත්තිය neutral විශ්ධ  රතිපත්තියක්. ඒ කියන්ශන් අපක්ෂපාතී 

රතිපත්තියක්. එශහම නේ  අප චීනය සහ රුසයාව ශදසට 

හැශරන්න කාටවත් භය ශවන්න ඕනෑ නැහැ. අපි දන්නවා 

ඉන්දියාව Quad කියන සිංවිශානශේ ඉන්නවා. ඒ කියන්ශන් 

ඇශමරිකාව  ඕස්ශේලියාව  ජාපානය සහ ඉන්දියාව. ඉන්දියාව 

රුසයාශවන් සයයට සයයක discount එකට ීසසල් ශගනැල්ලා 

තිශබනවා. ඉන්ශන ශගනැල්ලා තිශබනවා. ඒක Indian 

rupeesවලින් තමි  ශගවන්ශන්. ශේකට ඇශමරිකාව තහිංචි 

දානශකොට  ඇශමරිකාව අනතුරු හඟවනශකොට ඉන්දියාව කි වා  

"අශේ රශේ ජානතාවශේ interest එක තමි  අපි ඉස්ශසල්ලා 

බලන්ශන්" කියලා. එශහම නේ අපටත් පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ 

කාටවත් භය නැතිව අශේ මුදල්වලින් රුසයාශවන් ඉන්ශන ලබා 

ගන්න. අපි උත්සාහ කරන්ශන් ඒකට. කිංචන විශේශස කර 

ඇමැතිතුමා ඒ සේබන්ශව දැනටමත් කටුතතු කරනවා. ඇත්තටම 

අපට ුත්ධශ කාලශේ දී ඉතා ශහොඳට උද  කශළ  චීනය සහ 
රුසයාවි .   එක්සත් ජාාතීන්ශේ ආරක්ෂක මඩුඩලශේ ඒ රටවල් 

ශදක තමි  ඇත්ත ව ශයන්ම අපට උද  කශළ . ඒ නිසා ඒ 

රටවලින් සහශයෝගය ගන්න ශපොඩ්ඩක්වත් පැකිශළන්න ඕනෑ 

නැහැ කියන එක තමි  මම කියන්ශන්. චේපික රණවක 

මන්ත්රීතුමා කි වා වාශේ අපි ජාපානශේ හිත රි්ධදුවා තමි . නමුත් 

මම හිතනවා  ශේ අවස්ථාශ   ජාපානය අපට උද  කරි  කියලා.  

ඒ වාශේම  යේ කිස ශපොලී අුවපාතයක් සමඟ අවුරු්ධදකට 

පස්ශස  මුදල් ශගවන්න මැද ශපරදිග රටවලින් අපිට credit 
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facilities ගන්න පුළුවන් නේ ශහොඳි . මම හිතන්ශන් එතශකොට 

ශේ  ශතල් ර ්නය අපට ශබොශහෝ දුරට විසඳා ගන්න පුළුවන්  

කියලාි .  අපි ජාාතයන්තර ව ශයන් එශස  කරනශකොට ශ්ධශීය 

ව ශයුවත් අපට ශලොකු ුතතුකමක් තිශබනවා ශේ ශඩොලර් 

රමාණය වැඩි කර ගන්න. විශ්ධශීය රටවල  අශේ ශ්ධශීය ශ්රමිකශයෝ 

ඉන්නවා. දැන් චාමර සේපත් මන්ත්රීතුමා කි වා  ඔවුන්ට 

ශකශනහිලිකේ වුණා කියලා. නමුත්  ඒ සයලු ශදයක්ම අමතක 

කරලා තමාශේ ස්වාමි පුරුෂයා පිටරට ඉන්නවා නේ  තමාශේ 

සශහෝදරයා පිටරට ඉන්නවා නේ  තමාශේ මාමා පිටරට ඉන්නවා 

නේ ඔවුන්ට කියන්න ඕනෑ  ශපොඩි වාසයකට උඩුඩියල් සහ 

හවාලා රමයට මුදල් එවන්ශන් නැතිව කරුණාකර  බැිංකුවට 

මුදල් එවන්න කියලා. බැිංකුවට එවන ඒ මුදලින් තමි  ඔවුන්ටත් 

ශතල් ගන්න  ගෑස් ගන්න පුළුවන්. ඒ ශ්ධශීය හැඟීම තිශබන්න 

ඕනෑ. එතශකොට තමි  අපට  ශේ රට ශගොඩ ගන්න පුළුවන්.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ශේ රටට සිංචාරකයන් එන 

එකත් අපි උනන්දු කරවන්න ඕනෑ. අශේ අපනයන වැඩි කරන්න 

ඕනෑ. කර්මාන්ත ාලා වහන්ශන් නැතිව  කර්මාන්ත ාලාවලට දිරි 

දීලා  කර්මාන්ත ාලා  උනන්දු කරවලා ඒවා සිංවර්ශනය කරලා 

අශේ අපනයනය වැඩි කරන්න ඕනෑ.  ආනයනය සීමා කරන එක 

දැනටමත් අපි කරලා තිශබන්ශන්.  ශඩොලර් උපයන්න තිශබන 

සයලු මාර්ග ඇත්ත ව ශයන්ම ශේ අවස්ථාශ  දී විවෘත කශළොත් 

පමණි  අපට ශේ උවදුශරන් ශබොශහෝ දුරට ගැළශවන්න පුළුවන්. 

ඉතින් ශේ වාශේ තත්ත්වයක දී ඉතා අමාරුශවන් ශදපි න් නැඟී 

සන්න්න හදනවා නේ  ඇත්තටම අපි ජානතාවට ආදශර් නේ ශේ 

සයලු ශ්ධ පාලන පක්ෂ එකතු ශවන්න ඕනෑ. අපි ඔක්ශකෝම එකතු 

ශවලා ශේ ආර්ථික අර්ුදදශයන් ශගොඩ එන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව 

රජාය ශපරළන්න හදන එක ශනොශවි  කළ ුතතු වන්ශන්. 

ශ්ධ පාලනඥයන් ශහොරා කෑවා  ශහොරා කෑවා කියලා ජානතාවශේ 

ශමොළ සු්ධද කරලා  ජානතාව කුපිත කරලා ජානතාව  මඟින් 

කඩාකේපල්කාරී ක්රියා කරවනවා නේ ඒක ඉතා කුහක වෑයමක් 

හැන්යට තමි  මම දකින්ශන්. අද ජානතාවශේ පැත්ශතන් 

ගත්ශතාාත්  උමතු ශවච්ච ජානතාව අරගළ කරනවා. 

ශ්ධ පාලනඥයන් ශහොරා කෑවා කියන ඒ ආරිංචිය  නැත්නේ ඒ 

රකා යන් සමඟ අද පාරවල් වහලා  වැඩ වර්ජානය කරනවා. 

ජානාධිපති කාර්යාලය වහලා  ුණවන් ශතොටුශපොළවල් වහලා රජාය 

ශපරළලා ශවනත් රජායක් අරශගන ශේ තත්ත්වශයන් රට මුදා 

ගන්න පුළුවන් නේ එශහම කළාට කමක් නැහැ. නමුත්  එශහම 

බැරි බව දන්නවා. එශහම නේ ශේ සයල්ලක්ම කඩා කේපල්කාරි 

ක්රියා. මම ඉස්ශසල්ලා කි වා වාශේ රජාය අමාරුශවන්  ඉදිරියට 

යන ශේ අවස්ථාශ   ශේ කඩාකේපල්කාරි ක්රියා  කරන එක ඉතා 

කුහක වෑයමක් කියලා තමි  මට කියන්න තිශබන්ශන්.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   අද වනවිට ශේ 

කඩාකේපල්කාරීන් කරන්ශන් ශමොනවාද? ඔවුන් සිංචාරකයන්ට 

එන්න එපා කියනවා. ුණවන් යානා හරවලා යවනවා. ුණවන් 

සමාගේවලට කියනවා  ලිංකාවට එන්න එපා කියලා. ඒශකන් 

ශවන්ශන් අපට ශඩොලර් එන එක අඩු ශවනවා පමණක් ශනොශවි   

ශහෝටල් වයාපාරයටත් ඒශකන් බලපෑේ ශවනවා. ඒ වාශේම 

සිංචාරක වයාපාරය ආරිතව කරන රැකියාවලටත් ඒක ඉතා තදින් 

බලපානවා. ඒ වාශේම පිටරට ශ්රමිකයන්ට බැිංකුවලට මුදල් 

එවන්න එපා කියලා ශවනම campaign එකක් ශගන යනවා. 

ඒකත් ශ්ධ ශද්රෝහී ක්රියාවක්. ඒ වාශේම  IMF එකට සහ අශනකුත් 

මූලය ආයතනවලට ලියනවා  "ශේ රටට මුදල් එවන්න එපා" 

කියලා. ශේශකන් ශමොකද ශවන්ශන්? ශේශකන් පහර වදින්ශන් 

අපට. ඒ රජායට පමණක් ශනොශවි . ඒ නිසා ඇත්තව ශයන්ම 

රශේ ජීවත්ශවන අහිිංසක ජානතාව තමි  ශේශකන් බලපෑේ 

ශවන්ශන්.  

ශ්ධ පාලනඥශයෝ ශහොරකේ කළා කියලා ශචෝදනා තිශබනවා 

නේ  ඔවුන්ට විරු්ධශව නඩු පවරන්න; උසාවිය ඉදිරියට ශගන 

යන්න. එශලස දඬුවේ කරන්න. ඒ සඳහා අපිත් සහශයෝගය 

ශදන්නේ. මම අහශගන එක්තරා ශ්ධ පාලනඥශයක් ඊශේ 

කියනවා  "ශචෝදනා තිශබන්ශන් එල්ල කරන්න මිස ඔේපු කරන්න 

ශනොශවි " කියලා. මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එය ශමොන 

තරේ අශීලාචාර  අශිෂ්ට කියමනක් ද කියලා ඔබතුමාට 

ශත්ශරනවා ඇති. ශචෝදනා තිශබනවා නේ නඩු පවරන්න. 

වැරදිකරුශවක් නේ අධිකරණය දඬුවේ කරි . ඒ කාර්යය 

ශකශරන කල් රට ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. රට ඉදිරියට ශගන යෑම 

කඩාකේපල් කරන්න හදනවා නේ  ඒක ශ්ධ ශද්රෝහි ක්රියාවක්. 

Galle Face එශක් විශරෝශතාවක් පැවැත්ශවනවා. අමාරුශවන් 

ජීවත් වන ජානතාවට අි තියක් තිශබනවා  රජායට විශරෝශය 

පාන්න. එතැන වි්ධවතුන් ඉන්නවා  කලාකරුවන් ඉන්නවා  තරුණ 

තරුණියන් ඉන්නවා.  රජාය විශ චනය කරන්න ඇත්ත ව  ශයන්ම 

ඔවුන්ට අි තියක් තිශබනවා.   උ්ධශඝෝෂණය කරන්න අි තියක් 

තිශබනවා. ජානතාවශේ තරහ  පිට කරන්න අි තියක් තිශබනවා. 

නමුත් එතැනට කවුරු ශහෝ රිිංගලා ඒ උ්ධශඝෝෂණය ශවන අතකට 

ශගන යන්න හදනවා නේ  ඒකට අපි විරු්ධශ බව ශේ අවස්ථාශ  

කියන්න ඕනෑ. එතැනදී ුදදු දහමට නිගා කරනවා නේ  ශ්රී දළදා 

හාමුදුරුවන්ට නිගා කරනවා නේ  ජාාතික ීභයට නින්දා කරනවා 

නේ  ජාාතික ශකොඩියට නින්දා කරනවා නේ  ශකොන් ඩයස්ශපෝරාව 

සමඟ එකතුශවලා ඊළමට පාර හදනවා නේ  ුදදු දහම පාගමින් 

ශවනත් ආගමක් රවර්ශනය කරනවා නේ  -ඕනෑම ආගමක් 

රවර්ශනය කළාට අපට කමක් නැහැ. නමුත්  ුදදු දහමට නිගා 

කරමින් ශවනත් ආගමක් රවර්ශනය කරනවා නේ  සුශේ ල 

භික්ෂූන් වහන්ශස ලාට නින්දා කරනවා නේ  ුදදු පිළිම කඩන්න 

සහාය ශදනවා නේ ඔවුන් හඳුනා ශගන එතැනින් ඉවත් කරන්න 

කියලා අවිංකව උ්ධශඝෝෂණය කරන අයශගන් මා ඉතා ආදරශයන් 

ඉල්ලා සන්නවා. ශමොකද  මුළු ශ්ධ යටම අප්රිය ශවච්ච පු්ධගලශයක් 

ඊශේ Galle Face එශක් ශබෝඩ් එකක් ඔසවා ශගන ඉන්නවා මම 

දැක්කා. මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ජිනීවාවල ඉන්න 

ශකොට  දැක්කා ශ්ධ යට අප්රිය ශවච්ච ඒ පු්ධගලයා ශකොන් 

ඩයස්ශපෝරාශ  උදවිය සමඟ එකතුශවලා ශකෝපි බිබී ඉන්නවා. 

ඔහු මුළු සිංහල ජාාතියටම ජිනීවාවලදී අපහාස කළා. සිංහල 

ශසොල්දාදුශවෝ මිනී මරුශවෝ කි වා. අශේ රණ විරුවන්ට ශබොශහෝ 

අපහාස කළා. මාතෘ භූමිය ශඩොලර්වලට පාවා දුන්නා. ඒ පු්ධගලයා 

තමි  අද ලිංකාවට මුදල් එවන්න එපා කියන්ශන්. ශ්ධ යට අප්රිය 

ශවච්ච පු්ධගලශයක් අරගළ භූමිශේ ඉන්නවා නේ ඒ අයත් හඳුනා 

ගන්න කියලාි  මම ඒ උ්ධශඝෝෂකයන්ශගන් ඉල්ලන්ශන්. 

ඇත්ත ව ශයන්ම රශේ පවතින වර්තමාන තත්ත්වයට 

සේපූර්ණ වගකීම රජායක් හැන්යට අපි භාර ගන්නවා. අපි ඒ 

වගකීශමන් බැහැර ශවන්ශන් නැහැ. අප විශ චනය කරන්න. අපට 

අපහාස කරන්න. අපට ලේජාා කරන්න. අපට අවලාද නගන්න. 

අපට බණින්න. අපට හූ කියන්න. අප ඒ සයල්ලක්ම ඉවසනවා. 

නමුත්  ශේ තුළින් අශේ සිංහල ශබෞ්ධශ සිංස්කෘතියට ගහනවා 

නේ  ුද්ධශාගමට ගහනවා නේ  සුශේ ල භික්ෂූන් වහන්ශස ලාට 

නිගා කරනවා නේ  ුදදු පිළිම කඩන්න කියනවා නේ ජාාතික 

ීභතයට සහ ජාාතික ශකොඩියට අවමාන කරනවා නේ ඒවා අපි 

ඉවසන්ශන් නැහැ කියමින්  මට ශේ  කාලය දීම ගැන ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා  මූලාසනා සඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan. 
You have eight minutes.  
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ගුණ (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

முதலொவதொக தகௌரவ அமேச்சர் ரமேஷ் பதிரண அவர்களுக்கு 

எங்களது ேனேொர்ந்த நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறொம். ஏதனன்றொல், கடந்த கொலங்களிமல நிரந்தர 

நியேனம் வழங்கப்படொதிருந்த 306 ஆசிொிய உதவியொளர் 

களுக்கு நிரந்தர நியேனம் வழங்கப்பட மவண்டுதேன்று 

நொங்கள் இரண்டு வொரங்களுக்கு முன்பு பொரொளுேன்றத்திமல 

விடுத்த மகொொிக்மகமய ஏற்று, அந்த நியேனங்கமள 

உடனடியொகக் தகொடுப்பதற்கு அவர் ஏற்பொடு தசய்திருக்கிறொர்.   

இன்று நொட்டிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொர 

தநருக்கடி கொரணேொக அரசியல் தநருக்கடியும் ஏற்பட்டிருக் 

கின்றது. இந்தப் தபொருளொதொர தநருக்கடியொல் ேக்கள் 

தினந்மதொறும் வொிமசயிமல நின்று அத்தியொவசியப் தபொருட் 

கமள வொங்கமவண்டிய சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி 

வொிமசயில் நின்றும் தபொருட்கள் கிமடக்கொத நிமலமேயும் 

இருக்கின்றது. உதொரணத்துக்கு எொிவொயு கிமடப்பதில்மல; 

பொல்ேொ கிமடப்பதில்மல; சீதேந்து கிமடப்பதில்மல. 

அமதமபொல, அொிசி, பருப்பு மபொன்ற உணவுப் தபொருட்கமளப் 

தபறுவதிலும் இந்த நொட்டு ேக்கள் பல்மவறு பிரச்சிமனகளுக்கு  

முகங்தகொடுக்கமவண்டிய சூழ்நிமல இருக்கின்றது. அதிலும் 

விமசஷேொக, நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நுவதரலியொ 

ேொவட்டத்தில் தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழிலிமல ஈடுபடுகின்ற 

ேக்கள் இன்று பல்மவறு துன்பங்கமளச் சந்திக்கமவண்டிய 

சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. உொிய சம்பளம் கிமடக்கொத 

கொரணத்தொல் ேிகவும் துன்பப்படுகின்ற அந்தச் சமூகேொனது 

இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொர வீழ்ச்சியினொல் ேிக 

ேிகத் துன்பப்படுகின்றது.   

இப்தபொழுது, அரசொங்கம் சமுர்த்திப் பயனொளிகளுக்கு 

7,500 ரூபொய் தகொடுப்பததன தசொல்லியிருக்கிறது. இந்த 7,500 

ரூபொய் மதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கும் தகொடுக்கப்பட 

மவண்டுதேன்று நொங்கள் உங்களிடம் மவண்டிக் 

தகொள்கின்மறொம். ஏதனன்றொல், இன்று சமுர்த்தி தபறுபவர் 

கமளவிட, மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் மேொசேொன 

சூழ்நிமலயில் வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அவர்கள் 

தபொருட்கமள வொங்குவதற்கொகப் பல கிமலொேீற்றர் தூரம் 

நடந்து தசல்ல மவண்டும். அப்படியொன சூழ்நிமலதொன் அங்கு 

இருக்கின்றது. ‘சததொச’ மூலேொகப் தபொருட்கள் விற்பமன 

தசய்யப்படுவதொக அமேச்சர் அவர்கள் தசொன்னொர்.  ஆனொல், 

இரண்டு ேணி மநரத்துக்குள் நகரங்களிமல இருக்கின்ற 

‘சததொச’ நிறுவனங்களில் தபொருட்கள் இல்லொேற் மபொய் 

விடுகின்றன. மதொட்டங்களிமல மவமலதசய்கின்ற ேக்கள் 

பின்மனரம் வருகின்றமபொது, எந்தக் கமடயிலும் மதமவயொன 

எந்தப் தபொருளும் இருப்பதில்மல. ஆகமவ, அவர்களுக்குத் 

மதமவயொன தபொருட்கமளத் மதொட்டங்களுக்குக் தகொண்டு 

தசன்று தகொடுப்பதற்கொன நடவடிக்மகமய எடுக்கமவண்டும் 

என்று நொன் இந்த மநரத்திமல மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

எேது நொட்டின் தற்மபொமதய நிமலமேமய அறிந்து, 

இந்திய அரசொங்கம் பல்மவறு உதவிகமளச் தசய்து 

வருகின்றது. விமசஷேொக, கிட்டத்தட்ட 3 பில்லியன் ரூபொய் 

தபறுேதியொன தபொருட்கமளக் கடனொக வழங்கி பல்மவறு 

உதவிகமளச் தசய்துவருவமத நொங்கள் இந்த மநரத்திமல 

ேனதொரப் பொரொட்டுகின்மறொம்.   

இன்று இந்தியொ எங்களுக்கு உதவி தசய்யொவிட்டொல், 

நொங்கள் பசி பட்டினிமயொடு, மபொக்குவரத்து வசதிகள் 

இல்லொேல் ேிக மேொசேன சூழ்நிமலமய அனுபவிக்கமவண்டி 

இருந்திருக்கும். அதற்கொக நொங்கள் இந்தியப் பிரதேர் 

ேொண்புேிகு நமரந்திர மேொடி அவர்களுக்கும் இந்திய 

தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர் திரு. தஜய்சங்கர் அவர்களுக்கும் 

அந்நொட்டு நிதியமேச்சர் திருேதி நிர்ேலொ சீதொரொேன் 

அவர்களுக்கும் எங்களுமடய நன்றிகமள இந்த மநரத்திமல 

ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்மறொம். அதுேட்டுேல்ல, 

இந்தியொ தனது முழுமேயொன பலத்மதப் பயன்படுத்தி எேது 

நொட்டுக்கு உதவிதசய்யுேொறு ஏமனய நொடுகளுக்கும் 

தசொல்லியிருக்கிறது; அதமனயும்  நொங்கள் வரமவற்கின்மறொம். 

அமதமபொல, தேிழக முதலமேச்சர் மு.க. ஸ்டொலின் அவர்கள் 

தன்னுமடய ததொப்புள்தகொடி உறவுகளுடனொன 

ததொடர்புகமள மேம்படுத்துவதற்கொக தொன் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துகின்ற தேிழக சட்ட சமபயில் இலங்மகக்கு 

உதவிதசய்வது ததொடர்பில் ஒரு பிமரரமணமய ஏகேனதொக 

நிமறமவற்றி, கிட்டத்தட்ட 575 ேில்லியன் இலங்மக ரூபொய் 

தபறுேதியொன தபொருட்கமள எேது நொட்டுக்கு அனுப்பி 

மவப்பதற்கொன ஏற்பொடுகமளச் தசய்திருக்கிறொர். அந்த 

வமகயில், தகௌரவ ஸ்டொலின் அவர்களுக்கும் எங்களுமடய 

இதயபூர்வேொன நன்றிகமள இந்த மநரத்திமல இலங்மக 

ேக்கள் சொர்பொக இந்தப் பொரொளுேன்றத்திமல ததொிவித்துக் 

தகொள்வதில் நொங்கள் சந்மதொசம் அமடகின்மறொம்.  

இந்த நொடு பல்மவறு பிரச்சிமனகளுக்கு முகங்தகொடுத் 

திருக்கின்ற இந்த மநரத்திமல, நுவதரலியொ ேொவட்ட ேக்கள் 

வொழ முடியொது ேிகவும் கஷ்டப்படுகின்றொர்கள். ஏதனன்றொல், 

மூன்று விடயங்கள் மூலேொகத்தொன் அம்ேொவட்ட ேக்கள் 

வருேொனத்மத ஈட்டுகின்றொர்கள். ஒன்று, தபருந்மதொட்டத் 

ததொழிற்றுமறயொன மதயிமல உற்பத்தி; அடுத்ததொக, 

உல்லொசப் பிரயொணத்துமற; அதற்கு அடுத்தபடியொக, 

விவசொயம். இன்று எங்களுமடய பகுதிக்கு உல்லொசப் 

பிரயொணிகள் வருவமத இல்மல. இதனொல், அம்ேொவட்டத்தில் 

இருக்கின்ற ேக்கள் வருேொனேின்றி ேிகவும் கஷ்டப் 

படுகின்றொர்கள். விவசொயத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், 

அங்குள்ள ேக்கள் அதமனச் தசய்யக்கூடிய நிமலயிமல 

இல்மல. ஏதனன்றொல், இன்று ஒரு மூமட யூொியொ கிட்டத்தட்ட 

40,000 ரூபொவுக்கு விற்கப்படுகின்றது. அமதமபொல், ஒரு மூமட 

உரம் கிட்டத்தட்ட 25,000 ரூபொவுக்கு விற்கப்படுகின்றது. 

நுவதரலியொ ேொவட்டத்திமல அதிக ேமழ தபய்கின்ற 

கொரணத்தினொல், விமளச்சமலப் பொதுகொப்பதற்கு பூச்சிக் 

தகொல்லி ேருந்துகள் அவசியம். எனினும், அங்கு அமவ 

கிமடப்பமத இல்மல. இதனொல், அங்கு விவசொயமும் 

தநொடித்துப் மபொயிருக்கிறது; மதயிமலத் ததொழிற்றுமறயும் 

தநொடித்துப் மபொயிருக்கிறது.   இவ்வொறொன நிமலயிமல 

அங்குள்ள ேக்கள் எப்படி வொழமுடியும் என்பமத இந்தச் சமப 

சற்று சிந்தித்துப் பொர்க்கமவண்டும். எனமவ, மேற்குறிப்பிட்ட 

துமறகமள முன்மனற்றுவதற்கொன விமசட மவமலத் 

திட்டங்கமள முன்தனடுப்பதற்கு உொிய நடவடிக்மக எடுக்கப் 

படமவண்டும் என்பமதயும் இந்த மநரத்திமல மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன்.  

இன்று இலங்மகயிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொர 

தநருக்கடிக்குத் தீர்வுகொண அரசியல் ொீதியொன ேொற்றதேொன்று 

ஏற்படமவண்டும் என்ற எண்ணம் ேக்கள் ேத்தியில் 

உருவொகியிருக்கின்றது. மகொட்டொபய ரொஜபக்ஷவும் ேஹிந்த 

ரொஜபக்ஷவும் பதவி விலகி, இந்த நொட்மடக் கட்டிதயழுப் 

புவதற்கொன ஒரு சந்தர்ப்பத்மத வழங்க மவண்டும் என்றுதொன் 

Galle Faceஇமல மபொரொட்டத்திமல ஈடுபடுகின்ற இமளஞர்கள் 

தசொல்கின்றொர்கள். “GotaGoGama” இலங்மகயில் ேட்டுேல்ல, 
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தவளிநொடுகளிலும் உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வொறொன 

ஒரு சூழ்நிமலயில் ஏன் இவர்கள் இந்த அரசொங்கத்மதக் 

கட்டிப்பிடித்துக்தகொண்டு இருக்கமவண்டும்?  

இன்று கொமல நமடதபற்ற பிரதிச் சபொநொயகர் ததொிவுகூட, 

ஒரு சூழ்ச்சிகரேொன முமறயில்தொன் இடம்தபற்றது. 

எல்மலொரும் மசொோ்ந்து ஒருவமரத் ததொிவுதசய்வததன கொமல 

யிமல இணக்கப்பொடு எட்டப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு, 

எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற ஒரு குழுவினர் ஆளும் கட்சியுடன் 

மசொோ்ந்து குறித்த நபமரத் ததொிவுதசய்ய முற்பட்டதனொல்தொன் 

நொங்கள் தகௌரவ இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர் அவர்கமள 

அப்பதவிக்குப் பிமரொிக்கமவண்டிய ஒரு சூழ்நிமல ஏற்பட்டது.  

தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நீங்கள் 

தசன்னதுமபொல உண்மேயிமலமய 65 மபர்தொன் எதிர்க் 

கட்சியில் இருக்கிறொர்கள். ஏமனயவர்கள் ஆளுங் கட்சியில் 

இருக்கின்றொர்கள் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

தொங்கள் சுயொதீனேொகச் தசயற்படுவதொகச் தசொல்லிக்தகொள் 

கின்ற ேமலயகத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு 

கட்சியினர்கூட, இன்று ஆளுங்கட்சிக்கு சொர்பொக வொக் 

களித்தமத நொங்கள் கொணக்கூடியதொக இருந்தது. இவ்வொறொன 

சூழ்நிமலயில்,  இந்த அரசொங்கத்தில் உள்ளவர்கமள நம்பி 

எப்படி சர்வகட்சி அரசொங்கதேொன்மற அமேப்பது என்று 

ததொியவில்மல. ஆமகயொல், நொங்கள் திடேொக இருந்து, 

தவகுவிமரவிமல சர்வகட்சி அரசொங்கதேொன்மற அமேப் 

பதற்கு அல்லது தபொதுத் மதர்தமல நடொத்துவதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும். அதற்கொன சந்தர்ப்பம் 

உருவொகும் என்பமதச் தசொல்லிக்தகொண்டு, என்னுமடய 

மபச்மச நிமறவுதசய்கின்மறன். நன்றி. 

 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Premnath C. Dolawatte. 
You have six minutes. 
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ගුණ ගප්රේම්නාත් සී. ගාොලවත්ත මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ස්තුතිි   මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශේ වන විට  ගෑස් ශපෝලිේවල  ීසසල් ශපෝලිේවල  ශපට්රල් 

ශපෝලිේවල  කිරි පින් ශපෝලිේවල  සශමන්ති ශපෝලිේවල ඉන්න 

ජානතාව ඇතුළු සමස්ත ශ්රී ලාිංකීය ජානතාවශගන් සමාව භජානය 

කර ගන්න මා ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ශමොකද  

ජානාධිපතිතුමා  ශේ ආඩුඩුව  ශේ පාලනය  පත් කරන්න මුල් වුණු 

අය අපිි . ශේ රශේ ජානතාවට යේ ආකාරශේ පීඩාවක් ස්ධශශවලා 

තිශබනවා නේ ඒකට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශස  බලපෑ කාරණා 

ගණනාවක් තිශබනවා. ඒ ශකොශහොම වුණත්  අපි ශේ අවස්ථාශ දී  

පීඩාවට පත් ඒ ජානතාවශගන් සමාව භජානය කර සන්නවා.  

විශ  ෂශයන් ශේ වැරැදි ආර්ථික රතිපත්ති එක්ක දීර්ඝ 

කාලයක් ගතශවලා තිශබනවා. අපි එදා ශකොළඹ දිස්්රික්කශයන් 

තරග කරනශකොට සෑම කථාවකදීම මා කි වා  "මාළුවා ශදන 

රමයට වඩා බිලී බිත්ත ශදන රමයක් අපි නිර්මාණය කරන්න 

ඕනෑ" කියලා. සමහර විට ඔබතුමන්ලා මශේ ඒ කථා අහන්න ඇති  

දකින්න ඇති. එවැනි රමයක් නිර්මාණය කරන්න අව ය කරුණු 

කාරණා පසුගිය කාලය පුරාවටම අපි පාර්ලිශේන්තුව තුළ 

රකා යට පත් කළා. චාමර සේපත් දසනායක මන්ත්රීතුමාත්  

විපක්ෂශේ කිිංස් ශනල්සන් මන්ත්රීතුමාත් ඇතුළුව ශේ හැමශදනාම 

කියපු කාරණයක් තමි   පිට රන්න් වාහන ශගශනන ශකොට ඒ 

වාහනවල ටැක්ස්  පිට රන්න් ශඩොලර්වලින් ශගවන්න ඕනෑය 

කියන කාරණය. මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා ඒ කාරණය 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශයෝජානා කශළ  2025.08.03 දා. අපි එවැනි 

සාශනීය  නිර්මාණශීලි ශයෝජානා ශගනාවත්  ඒ ශයෝජානාවලට 

ඉඩක් තිුදශඩු නැහැ. ඉතාම ශ ෝචනීය ශලසි  මා ශේ කාරණාව 

අද ශේ අවස්ථාශ   රකා  කරන්ශන්.  

පසුගිය කාලය පුරාවටම සමහර අය මශගන් අහපු කාරණාවක් 

තමි   "ඔබතුමා ආඩුඩුශ ද ඉන්ශන්  විපක්ෂශේද ඉන්ශන්?" 

කියන එක. නිවැරැදි ශ්ධ නිවැරැදි ශලසත්  වැරැදි ශ්ධ වැරැදි ශලසත් 

නියම ශවලාවට දකින්න  අපි ඉන්ශන් ආඩුඩුශ ද  විපක්ෂශේද 

කියන එක අව ය ශවන්ශන් නැහැ. සමහරු වැරැ්ධද කල් ගියාට 

පස්ශස  තමි  එය වැරැදි ශලස දකින්ශන්. මූලාසනා සඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  මට ශකොන්දක් තිුදණා  වැරැදි ශ්ධ වැරැදිි  කියලා ඒ 

වැරැ්ධද සදු වන අවස්ථාශ දීම කියන්න. පාර්ලිශේන්තුශ  

ශනොශවි   ශකොශහ  සන්යත් යේ ශදයක් වැරැදි නේ  ඒ ශවලාශ  ඒ 

වැරැ්ධද ශපන්ුවේ කරපු ශකශනක් මම.  

මා එක කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතිි . ශබෞ්ධශ විහාර 

ශ්ධවාලගේ පනත පු්ධගල පනතක් කියලා එදා අලි සදරි 

ඇමතිතුමා කියන ශවලාශ  මා ඊට විරු්ධශව කථා කරලා එතුමාට 

කි වා  "නැහැ  ඔබතුමාට එය පු්ධගල පනතක් කියලා කියන්න 

බැහැ" කියලා. ඒ විතරක් ශනොශවි . ශේ ශලෝකශේ තිුදණු 

සේමතයක් තමි   අඩු වයසන් විවාහ ශවන්න බැහැි  කියන 

සිංකල්පය. ශේ රශේ හැටනවලක්ෂයක් ජානතාව ශගෝඨාභය 

රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාට ඡන්දය දුන්ශන්  "එක රටක්  එක 

නීතියක්" කියන සිංකල්පය ඇති කරන්නි . මුස්ලිේ නීතිය යටශත් 

දරුවන් අඩු වයසන් විවාහ වනශකොට  එය ශවනස් කිරීශේ රශාන 

වග කීමක් අපට තිුදණා. පසුගිය කාලශේ අපට ඒ වගකීම ඉෂ්ට 

කරන්න බැරි වුණා. ඒ ශගනාපු පනත් ශකටුේපත් ශදකටම 

ඉදිරිපත් කළ සිංශ ෝශන අව ය නැති බවට අශේ ආඩුඩුව තුළම  

අශේ අධිකරණ ඇමතිතුමාම කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ඒවා 

නිශෂ ශනය කළාය කියන එක මා කියන්ශන් ශබොශහොම 

කනගාටුශවන්. එශහම තමි  ස්ධශ වුශඩු. අපි එදා ඒවාට විරු්ධශ 

වුණා. ඒ ශවලාශ  ඒ ශමොශහොශත්ම මා ඒවාට විරු්ධශ වුණා. ඒවාට 

දැන් විරු්ධශශවලා වැඩක් නැහැ. විරු්ධශ ශවන්න ඕනෑ ශවලාශ  

මා විරු්ධශ වුණා. 
 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

ගුණ ගප්රේම්නාත් සී. ගාොලවත්ත මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   මට විනාඩි 50ක් ශදනවා 

කි වා. 
 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනාඩි හයි  තිුදශඩු. තව විනාඩි ශදකක කාලයක්  

තිශබනවා. 
 

ගුණ ගප්රේම්නාත් සී. ගාොලවත්ත මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ශ්රී ලිංකා ශතොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය රජාශයන් ඉවත් 

කරන්න යන විට අපි එයට විරු්ධශ වුණා. ඒ එක්කම වාහන 
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ශගන්වීම සේබන්ශශයන් වන කාරණශේදී  වාශේම විරු්ධශ 

පක්ෂය අරගළ කර්ධදී  ඒ විශරෝශතාකරුවන්ට පහර ශද්ධදී අපි 

 ශකොන්ද ශකළින් තබාශගන ඒවාට විරු්ධශ වුණා.  

අද තිශබන තත්ත්වය තුළ දැන් "Gota, go home!"  කියනවා. 

දැන් ශේ අය "Gota, go home!" කියලා ඇති කරපු තත්ත්වය 

ශමොකක්ද? අපි දන්නවා  යේ බරපතළ තත්ත්වයක් 

නිර්මාණයශවලා තිශබනවාය කියලා. ශේ තත්ත්වය තුළ අශේ 

රශේ සිංහල ජාාතිකත්වය  ශබෞ්ධශ ජාාතිකත්වය එහාට ගිහින් 

තිශබනවා.  අද ඒවා නැති කරලා ශකොශහ ටද ශේ රට ශගන යන්න 

හදන්ශන්? ආඩුඩුරම වයවස්ථාව තුළ තමි  අපට හැඩ ගැශහන්න 

ශවලා තිශබන්ශන්. ශේ මන්ත්රීවරු 224ශදනාම එපා කියලා 

වි ශරෝශතාකරුශවෝ කියනවා.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා ශේ ආඩුඩුශ  සන්යාට  

ආඩුඩුශ  එකම වාහනයක්වත් පාවිච්චි කශළ  නැති ශකශනක්. 

පසුගිය අශර ල් මාසය දක්වාම ආරක්ෂාව ශවුවශවන් ශපොලිස් 

නිලශාරියකුවත් තබා ගත්ශත් නැති ශකශනක්  මම. අද ශේ 

වනශකොට මශේ දරුවා ශරෝහල්ගතශවලා ඉන්නවා. අද 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු ශකශරහි සමස්ත සමාජාය තුළම 

්ධශ  යක් තිශබනවා. ශමොකක්ද ඒ අය කියන්ශන්? අපට දීලා 

තිශබන ශසෞඛ්ය පහසුකේ කපන්න ඕනෑ කියනවා. ශමොනවාද අපට 

ලැශබන්ශන්? මා උශ්ධ දුරකථනශයන් අමතා බැලුවාම  දැන 

ගත්තා  මශේ දරුවාට ඒ රක්ෂණාවරණයවත් ලැශබන්ශන් නැහැි  

කියලා. ඇත්තටම ඇත්ත කථා කරන  ඇත්ත ශවුවශවන් ශපනී 

සන්න අප වැනි මන්ත්රීවරුන්ට වි ාල අසාශාරණයක් ස්ධශ 

ශවනවා.  අපි  ත පහක ශදයක්වත් ශහොරකේ කරලා නැහැ. 

ජානතාවශේ  ත පහක මුදලක් අපි අරශගන නැහැ.  

ශේ රශේ ශ්ධ පාලනය කිරීශේ අි තිය සෑම පක්ෂයකටම 

තිශබන්න ඕනෑය කියන එක විශ  ෂශයන් කියන්න ඕනෑ. හැම 

ශකනාටම ඒ අි තිය තිශබනවා. "Gota, go home!" කියනවා 

වාශේම  "We want Gota" කියන්නත් අි තිය තිශබන්න ඕනෑ. 

මට ඡන්දය දීපු සමහර අය අද අරගළයට ගිහින් ඉන්නවා. හැබැි   

මට ඡන්දය දීපු සමහර අය "We want Gota" යුවශවුවත් 

කියනවා.  

ශ්රී ලිංකා සවිල් ුණවන් ශස වා අධිකාරිශේ වැඩ කරපු නන්දන 
කුමාරසරි සශහෝදරයා ඉවත් කරන්ශන්  යහ පාලන ආඩුඩුව 

කාලශේදී  UNP කාලශේදී. ඒ පු්ධගලයා දැන් වශඩ් විකුණනවා. 

හැබැි   ඔහු "We want Gota" කියලාි  අරගළ කරන්ශන්.  

හැබැි   ඔහුට අද Galle Face එකට ගිහින් කඩල විකුණන්න 

බැහැ. ඒක අසාශාරණි . 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි . ඉතාම 

ශකන්ශයන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගුණ ගප්රේම්නාත් සී. ගාොලවත්ත මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ඒ එක්කම විශ  ෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ  තිස්ස ජානනායක 

මහත්මයා  අමිත් පුස්සැල්ල මහත්මයා වාශේ න්ුතෂන් ුණරුවරු මට 

ශගෞරව කරලා  ඒ අයශේ පන්තිවලට ශගනිහිල්ලා  ඒ අයශේ 

පන්තිවල තරුණ තරුණියන්ශේ ඡන්ද මට ලබා ශදන්න කටුතතු 

කළ බව. හැබැි   අද තිස්ස ජානනායක මහත්මයා මශේ 

දුරකථනයට අමතන්ශන් නැහැ. නමුත් එතුමා කියන කාරණයට මා 

ගරු කරනවා. හැබැි   අද ජානතා විමුක්ති ශපරමුණ කියනවා  

එතුමාශේ මස් උයලා කන්න ඕනෑ කියලා. එශහම තත්ත්වයක් 

තිශබන්ශන්. එශහම කරන්න එපා. ඒ අයශේ ශ්ධ පාලන අි තිය ඒ 

අයට ශදන්න. ඒ අයට ඒ අයශේ අි තිය ශදන්න.  

කියන්න කාරණා ගණනාවක් තිශබනවා. නමුත් ශ ලාව මදි 

නිසා අවසාන ව ශයන් ශේ කාරණය පමණක් කියන්න ඕනෑ. අද 

වි ාල ව ශයන් තරුණ තරුණියන් එළිශේ ඉන්නවා.  ඒ අයට 

ශ්ධ පාලනයට එන්න තිශබන රශානම තැන තමි  පළාත් පාලන 

ආයතනය. 2052දී පළාත් පාලන ආයතනවලට පත් වනශකොට 

අවුරුදු 34ට අඩු තරුණ තරුණියන්ට සයයට 24ක quota එකක් 

දීලා තිුදණා. පසුගිය යහ පාලන ආඩුඩුව කාලශේ ඒ quota එක 

නැති වුණා. මම ශේ කාටවත් ඇඟිල්ල දිුණ කරනවා ශනොශවි . මම 

ශේ සේබන්ශශයන් ශපෞ්ධගලිකව පනත් ශකටුේපතක් ඉදිරිපත් 

කර තිශබනවා. මම සජිත් ශර මදාස මහත්මයා එක්කත් ශේ ගැන 

කථා කළා.  

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක් වැඩිපුරත් 

දුන්නා. කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගුණ ගප්රේම්නාත් සී. ගාොලවත්ත මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

අවුරුදු 34ට අඩු තරුණ තරුණියන්ට නැවත ඒ අවස්ථාව ලබා 

දීලා පළාත් පාලන ආයතනවලට එකතු ශවන්න අව ය නීති 

රතිපාදන හදන්න අපි ඔක්ශකොම එකතු ශවලා කටුතතු කරමු 

කියන කාරණය මතක් කරනවා.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් 

මා නිහඬ ශවනවා. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Velu Kumar. You have five minutes. 
 

[අ.භා. (.2(] 
 

ගුණ ගවලු කුමාර් මහසතා  
(ேொண்புேிகு மவலு குேொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අරගළය සමඟ  ජානතාව 

සමඟ ඉන්න කඩුඩායම කවුද කියන එකත්  රාජාපක්ෂලා  ශේ 

ආඩුඩුව සහ ශහොරු න්ක ශදරන්න ඉන්න කඩුඩායම කවුද කියන 

එකත් අද අපි දැක්කා. ශේ මන්ත්රීවරු ශදසය විසපස්ශදනාශගන් 

හැටපස්ශදනාි  ජානතාව සමඟ ඉන්ශන්; ශහොරු අල්ලන 

කඩුඩායශේ ඉන්ශන්; අරගළය සමඟ ඉන්ශන් කියන එක අද මුළු 

රටටම ශහළිදර  වුණා;  පාර්ලිශේන්තුවට පැහැදිලිව දැන ගන්න 

පුළුවන් වුණා.  

අද ජානතාව බලාශගන ඉන්නවා  ඒ අයශේ ර ්නයට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශවන් විසඳුමක් ලැශබි  කියලා. අද ඉන්න මුදල් 

ඇමති  ඒ වාශේම අධිකරණ ඇමති අලි සදරි මැතිතුමා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ශසල්ලේ පාර්ලිශේන්තුවක් බවට පත් කළා.  

එතුමා ජානාධිපති නීතිඥවරශයක්; නීතිය පිළිබඳ ුද්ධධිම ශතක්. ශේ 

ඉන්න මන්ත්රීවරු එක්ක එකතු ශවලා එතුමා ශමොනවාද කශළ ?  

එතුමා විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ශගනාවා. ඇි   

විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ශගනාශ ? එතුමා රශේ 

අධිකරණ ඇමතිවරයා ව ශයන් ශනොශවි   ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ නීතිඥවරයා විධියටි  ඒ ශවලාශ  වැඩ කශළ . 

එශහම වැඩ කරලා විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය 

ශගනාවා. ඒ නිසා තමි  අද ශේ රට බිංශකොශලොත්භාවයට පත් 

ශවලා තිශබන්ශන් කියන කාරණය අපි පැහැදිලිවම කියන්න 

ඕනෑ. අද ශේ පාර්ලිශේන්තුව වට කරලා වැ ට ගහශගන ඇතුළට 

ශවලා ඉන්න වුශඩු  අලි සදරි මහත්මයා විසවන ආඩුඩුරම 
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පාර්ලිශේන්තුව 

වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ශගනැල්ලා සේමත කරලා  තනි මතයට 

වැඩ කරන්න ගිය නිසා බව අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ශනොශවි . ශකොවිඩ් වසිංගතශේදී පැණි ශප ශ  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශවන් අහලාද කියලා අපි අහනවා. Vaccines 

ශගශනන්න පරක්කු කශළ  ශේ ප ාාර්ලිශේන්තුශවන් අහලාද 

කියලා අපි අහනවා. මින් ගණන් මුදල් අච්චු ගැහුශ  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශවන් අහලාද කියලා අපි අහනවා. ශඩොලර් එක 

ශදසයයට තියාශගන ශේ ශසල්ලේ දැේශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් 

අහලාද? ඒ සයලු ශ්ධ කශළ   තනි මතයට බව අපි කියන්න ඕනෑ  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒවා වුශඩු ශකොශහොමද?  "නීති 

වි ාරද" කියන අලි සදරි මහත්මයා නිසා තමි  එශහම වුශඩු. 

දැන් අලි සදරි මහත්මයා ඇවිල්ලා කියනවා  එතුමා 

nightwatchman ලු; එතුමා nightwatchman  කියනවා.  ආඩුඩුව 

කඩුඩායශේ bat කරන්න කවුරුවත් නැහැ; ශේ ආර්ථිකය ශගන 

යන්න කවුරුත් නැහැ. ඒ නැති නිසා wicket එක ශදරා ගන්නි  

එතුමා එවා තිශබන්ශන් කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. එතුමා 

නැවතත් ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂශේ ශකොන්ත්රාත්තුවක් අරශගන 

ඇවිල්ලාි  තිශබන්ශන් කියන එක අපි පැහැදිලිවම ශේ රටට 

කියන්න ඕනෑ.  

එතුමා කියනවා  ජුනි මාසය වනශකොට වැශඩ් හමාරි  කියලා. 

ඒක කියන්න මුදල් අමාතයවරශයක් අව යද? ජුනි මාසය 

වනශකොට ශපට්රල් න්ක ලැශබන්ශන් නැහැ කියන එශකන් එතුමා 

හඟවන්ශන් ශමොකක්ද? ශේ රශේ කන්න නැති ශවනවා  කන්න 

නැතුව ශේ රශේ ජානතාව මැශරන තත්ත්වයකට පත් ශවනවා 

කියන එකි . දැන් දීර්ඝ ප්රිකා ශගශනනවා; statements 

ශගශනනවා.   නීතිය දැනශගන තිබියදීත් ශේ වන්නා රජාාතන්ත්රවාදී 

පාර්ලිශේන්තුව ශසල්ලේ පාර්ලිශේන්තුවක් කළ ශකනා අද දමලා 

තිශබනවා  ආර්ථිකය පිළිබඳව කටුතතු කරන්න. වියත් ම ශේ 

මහාචාර්යවරු හින්යා  ශකෝ ඒ අය?  ආර්ථිකය ගැන දන්නා ඒ 

මහාචාර්යවරු දැන් ශකෝ? ශකොශහන්ද ඒ ශල්බල් ගහශගන ආශ ? 

ආර්ථිකය පිළිබඳ තුේටු ශදශක් ශදයක්  කිස ශදයක් දන්ශන් නැති 

අලි සදරි මහත්මයාට ඒක භාර දීලා බලාශගන ඉන්ශන් ඇි ? ශේ 

රජායට වැඩ පිළිශවළක් නැහැ කියන එක අද පැහැදිලිවම 

ශපශනනවා. ශේ ස්වාධීන කඩුඩායම ආඩුඩුශ  කඩුඩායමට 

ජාැක්   ගහශගන ජානතාව රවටන්න පුළුවන් කියා හිතන්න එපා 

කියන එක පැහැදිලිවම මම ශේ රජායට කියන්න ඕනෑ.  

விமசடேொக, நொன் இங்கு ஒரு விடயத்மதக் கூறமவண்டும். 

அதொவது, இந்த நொட்டினுமடய நீதியமேச்சரொன அலி சப்ொி 

அவர்கள் இந்த நொட்டினது வங்குமரொத்து நிமலக்கு 

தபொறுப்புக்கூற மவண்டும்.  அவர்தொன் அரசியலமேப்புக்கொன 

20ஆவது திருத்தத்மதத் தகொண்டுவந்து, அதிகொரங்கள் 

அமனத்மதயும் சனொதிபதி என்ற தனிநபருக்குப் தபற்றுக் 

தகொடுத்தொர். அந்தத் தனிேனிதனுமடய தீர்ேொனங்களினொல் 

தொன் இன்று நொடு வங்குமரொத்து நிமலமய அமடந்திருக் 

கின்றது. இன்று அவர் சுத்தவொளி மபொன்று வந்து, இந்தப் 

பொரொளுேன்றத்திமல உபமதசம் தசய்யப் பொர்க்கிறொர். தொன் 

nightwatchman என்று அவர் கூறுகின்றொர். உண்மேயிமலமய 

நீங்கள் nightwatchman அல்ல. இந்தப் பொரொளுேன்றத்திமல 

ஜனொதிபதி சொர்பொக கமதப்பதற்கு ஒருவர்கூட இல்லொத 

நிமலயில்,  அவர் சொர்பொக கமதத்து ேீண்டும் இந்த நொட்டு 

ேக்கமளப் பிமழயொக வழிநடத்துகின்ற மேொசேொன 

தசயமலமய நீங்கள் தசய்கிறீர்கள் எனக் கூறிக் 

தகொள்கின்மறன். எனமவ, விரட்டியடிக்கப்படமவண்டிய 

முதலொவது நபர் இவர்தொன் என்பமத இந்த நொட்டிமல 

மபொரொட்டம் தசய்கின்றவர்களுக்குக் கூறி, உமரமய நிமறவு 

தசய்கின்மறன். நன்றி.   

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. D.B. Herath. You have 
seven minutes. 

 
[අ.භා. (.30] 

 

ගුණ ඩී.බී. ගහසේරත් මහසතා (පශු ්ම්පත් රාජ්ය අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு டீ.பீ. மஹரத் - கொல்நமட வளங்கள் இரொஜொங்க 

அமேச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of  Livestock) 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට ශේ අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුතිි . අශේ මුදල් අමාතය අලි සදරි 

මැතිතුමා නීතිඥශයකු හැන්යටත්  ආර්ථික විෂය පිළිබඳ අශයයනය 

කරපු ශකශනකු හැන්යටත් රශේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය 

පිළිබඳව ශේ සභාවට ඉතා මැනවින් වැටහීමක් ලබා ශදන්නට 

ශයදුණා. 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 
Hon. Velu Kumar to the Chair? 

 
ගුණ ගමොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිංල්වා මහසතා 
(ேொண்புேிகு தேொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

Sir, I propose that the Hon. Velu Kumar do now take 
the Chair. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලිර්ද  ්වා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුමුණව ගුණ ෂාණක්කිය්ද රාජ්පුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් 
මහසතා ූලලා්නගය්ද දවත් ූ ගය්ද  ගුණ ගවලු කුමාර් මහසතා 
ූලලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் 

இரொசேொணிக்கம் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, 

ேொண்புேிகு மவலு குேொர் அவர்கள்  தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM left the Chair and THE HON. VELU KUMAR 
took the Chair.  
  

ගුණ ඩී.බී. ගහසේරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு டீ.பீ. மஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

ගරු මුදල් අමාතයතුමා කී කාරණා සේබන්ශව අදහස් රකා  

කරන ශකොට මා කියන්න ඕනෑ  විශ  ෂශයන්ම  අපි අද අශේ රට 

වන ශ්රී ලිංකා ජාන රජාය පිළිබඳව කල්පනා කරන්න අව ය බව. ශ්රී 

ලිංකා ජාන රජාය ශලෝකය පිළිගත් ස්වාධීන රාජායයක්. අද එහි 

ආඩුඩුව කරනවා  ශ්රී ලිංකා ශපොදුජාන ශපරමුණ. අවුරුදු 72ක  

73ක කාල පරාසයක් පුරාවට ශේ රශේ ක්රියාත්මක ශවච්ච සමාජා  

ආර්ථික වට පිටාවත් එක්ක රට ර ්න ගණනාවකට මුහුණ දී 

තිශබන ශවලාවක්  ශේක. අපට රශාන ශවන්ශන් විශ්ධ  විනිමය. 

විශ්ධ  විනිමය හිඟය හින්දාම අපි ශතල් අර්ුදදයක ඉන්නවා; 

ශබශහත් අර්ුදදයක ඉන්නවා; ඒ වාශේම විදුලිය අර්ුදදයක 

ඉන්නවා. ඒ අුවව ගත්තාම සමහර විට ආහාර අර්ුදදයකුත් 

ඉදිරිශේදී එන්න පුළුවන්. ශේ උත්තරීතර සභාවට පත් ශවලා 

ඉන්න අප ශේ කාරණා සයල්ල පදනේ කරශගන පක්ෂ  විපක්ෂ 

ශේදයකින් ශතොරව එකට එක්කාසු ශවලා  ශේ ජාාතික ර ්නයට 

විසඳුමක් ශදන්න අව යි  කියන කාරණාව මත පදනේ ශවලා 

තමි  මම ශේ කථාව කරන්ශන්.  

813 814 

[ගරු ශ ලු කුමාර්  මහතා] 
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සරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැතිනිය අගමැතිනියශේ කාලශේදී 

ශේ රශේ ස්වයිංශපෝෂිත ආර්ථිකයක් පිළිබඳ කථා කළා. මහාමානය 

ීස.එස්. ශස නානායක මැතිතුමා  ඩඩ්ලි ශස නානායක මැතිතුමා ආදි 

රාජාය නායකවරු ස්වයිංශපෝෂිත ආර්ථිකයක් පිළිබඳව කථා කළා. 

නමුත් ශේ.ආර්. ජායවර්ශන හිටපු ජානාධිපතිවරයා බලයට ඇවිත් -

හශයන් පහක විශ  ෂ බලයක් අරශගන- ආර්ථිකය විවෘත කරලා 

විශ්ධ  රටවලින් ආශාර සහ ණය ගන්න කටුතතු කළා. එදා සට 

රමාුවකූලව ශේ සයල්ල එකට ඇවිල්ලා අද ශේ රට ණය බරින් 

පීඩිත ශවච්ච රටක් බවට පරිවර්තනය ශවලා තිශබනවා.  

ගරු අලි සදරි ඇමතිතුමා පැහැදිලි කර දුන්නා  මහින්ද 

රාජාපක්ෂ මැතිතුමා රට භාර ගන්න ශකොට රුපියල් බිලියන 

2 222ක ණය රමාණයක් තිුදණු බව. එතුමා ආපහු රට භාර 

ශදනශකොට ණය රමාණය රුපියල් බිලියන 4 243ක් වුණා. යහ 

පාලන ආඩුඩුව රට භාර ගන්න ශකොට අශේ රශේ ණය බර 

රුපියල් බිලියන දහතුන්දහස් ගණනකට එහා ගිහින් තිශබනවා. 

ආර්ථිකශේ ඒ දැවැන්ත කඩා වැී මත් එක්ක  ශේ ණය කන්දරාවත් 

එක්ක ශකොවිඩ් උවදුර ආවාම ඒකට මුහුණ ශදන්න ආඩුඩුවට 

ස්ධශ වුණා. කඩාශගන වැටුණු ආර්ථිකය හමුශ  ශකොවිඩ් උවදුර 

ආවාම එය "ගශහන් වැටුණු මිනිහාට ශගොනා ඇන්නා වාශේ" 

වුණා. එවන් පසු බිමක් තුළ වර්තමාන රජාය ශේ ර ්නවලට මුහුණ 

ශදන්න කටුතතු කරන ශවලාවක අතිගරු ජානාධිපති ශගෝඨාභය 

රාජාපක්ෂ මැතිතුමා රශේ පාලන තන්ත්රය භාර ශගන  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  මහින්ද රාජාපක්ෂ අගමැතිතුමා රමුඛ් ආඩුඩුවත් 

එක්ක එකතු වී ශේ රට පාලනය කිරීශේ කටුතත්ත කරනවා.  

මුදල් විෂය භාර ආයතනය හැන්යට ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලිශේන්තුව කටුතතු කරනවා. ඒ නිසා අපි හැම ශදනාට වග 

කීමක් තිශබනවා. අපි එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිුණ කරලා ශචෝදනා 

ඉදිරිපත් කරනවාට වඩා ශේ රශේ අනාගතය ශවුවශවන් තීන්දු 

තීරණ ගැනීශේ අි තියක් අපට තිශබනවා. ආඩුඩු පක්ෂශේ ඉන්න 

අපි විපක්ෂයට ඇඟිල්ලක් දිුණ කරන ශකොට ඇඟිලි හතරක් අශේ 

පැත්තට ශයොමු ශවලා තිශබනවා. විපක්ෂය අපට ඇඟිල්ලක් දිුණ 

කරන ශකොට ඇඟිලි හතරක් ඒ අයශේ පැත්තට ශයොමු ශවලා 

තිශබනවා. අපි ශේ කාරණා ශහොඳින් ශත්රුේ ගන්න අව යි . අද 

එළියට ගියාම අපට ඇශහනවා  "224ශදනාම ශහොරු" කියලා. ඒ 

විතරක් ශනොශවි   ශමශහ ට ඇවිල්ලා විපක්ෂශේ අය ආඩුඩුශ  

අයට "ශහොරු" කියනවා; ආඩුඩු පක්ෂශේ අයත් අශනක් පැත්තට 

"ශහොරු" කියනවා.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ශේ කාරණය මතක් කර 

ශදන්න ඕනෑ. ශේ රශේ යශමකුට "ශහොශරක්" කියලා කියන්න 

නේ  අධිකරණය හමුශ  ඔහු ශහොශරකු බවට තීන්දු ශවන්න ඕනෑ; 

"මිනීමරුශවක්" කියලා කියන්න නේ  අධිකරණය හමුශ  ඔහු 

මිනීමරුවකු බවට තීන්දු ශවන්න ඕනෑ; "මිංශකොල්ලකාරශයක්" 

කියා හඳුන්වන්න නේ ඒ බව අධිකරණය හමුශ  සනාථ ශවන්න 

ඕනෑ; "ස්ත්රී දූෂකශයක්" කියා හඳුන්වන්න නේ ඒ බව අධිකරණය 

හමුශ  සනාථ ශවන්න ඕනෑ. එශතක් අපට පුළුවන්කමක් නැහැ  

ඔහුට ශචෝදනා එල්ල කරන්න. ඒක සදාචාරයට පටහැනිි . එවන් 

පසු බිමක් තුළ ඒ සදාචාරාත්මක බව අභිශයෝගයට ලක් කරමින්  

පක්ෂ නායකවරුන්  මහජාන නිශයෝජිතයන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 

ඇවිල්ලා එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිුණ කරශගන දවරය වපුරන 

ස්වභාවයක් අපි දකිනවා. උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුව තුළ දවරය 

වපුරනවා නේ  මහ පාරට ගියාම මහජාන නිශයෝජිතයන් ශනොවන 

අය ශකොච්චර සාහසක ශවි ද කියන කාරණාව ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලිශේන්තුශ දී සැලකිල්ලට ගන්ශන් නැහැ. එවන් පසු බිමක්  

වග කීශමන් ශතොරව කථා කරන තත්ත්වයක් අපි හැම ශවලාවකම 

දකිනවා. 

 මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ශේ රටට විශ්ධ  විනිමය 
ශගන ඒම වළක්වන්න  ශේ රශේ කර්මාන්ත කඩා වේටා දමන්න  

ශේ රට නැවත වතාවක් ආහාර   අශහ නියකට ශයොමු කරන්න ශේ 

රශේ විපක්ෂශේ අයට සහ සමහර අන්තවාදී කඩුඩායේවලට 

වුවමනා ශවලා තිශබනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව අපට 

බරපතළ ර ්නයක් තිශබනවා. ශකොවිඩ් උවදුර  තිශබන ශවලාශ  

විපක්ෂය ශයෝජානා කරපු  ශ්ධවල් අපි දැක්කා. රට වහන්න කි වා; 

ආපසු රට විවෘත කරන්න කි වා.  Garment factories වහන්න 
කි වා; garment factories විවෘත කරන්න කි වා. ලිංකාවට 
ශඩොලර් එන රශ   සයල්ලම වහන්න තමි  ඔවුන් හැම 

ශවලාවකදීම උත්සුක වුශඩු. එම ක්රියාවලිය ශේ වනවිටත් අපට 

දකින්නට  තිශබනවා. ජානාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට ශගෝල්ශෆ ස් 

එශක් කරන අරගළ තුළින් ලිංකාවට ශඩොලර් එනවා නේ  විශ්ධ  

විනිමය එනවා නේ එශහම කළාට කමක් නැහැ කියලා අපි 

කල්පනා කරනවා. පාර්ලිශේන්තුව වටලන්න සූදානේ වනශකොට   

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් 224ශදනාම එළියට ය්ධදි ශේ රටට 

ශඩොලර් එනවා නේ ඒක විසඳුමක් හැන්යට අපි ශතෝරා ගනිමු. 

විශ  ෂශයන්ම ශේ කාරණයත් මම මතක් කරන්න කැමතිි   

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අද ශේ ගරු සභාශ  සන්න   

224ශදනා ටම  "පල් ශහොරු" කියනශකොට ශපෞ්ධගලික 

ජීවිතශේදීත්  ශ්ධ පාලන ක්රියාකාරකේ තුළදීත් සත පහක්වත් 

විංචා ශනොකරපු ශකශනකු හැන්යට  මශේ හදවතට දැශනන 

ශ දනාව පිළිබඳව  බරපතළ ර න්යක් තිශබනවා. ඒ කාරණයත් 

එක්කි  අද අපට කථා කරන්න සදුශවලා තිශබන්ශන්. ඒ විධියට 

අනව ය ශචෝදනා එල්ල කරනශකොට  අභූත ශචෝදනා එල්ල 

කරනශකොට  ශේ පාර්ලිශේන්තු වට ආපු 224ශදනා අතුරින් පක්ෂ-

විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් කී ශදශනක්  හදවතින් හඬා වැශටනවාද?  ඒ 
වාශේම තමන් ශනොකරපු  වැරදිවලට විත්ති කූඩුවට නිංවන්න 

සූදානේ වනශකොට  ඒ ගැන හදවතින්ම වැලශපන අය ශේ 

උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුශ  224ශදනාශගන් කී ශදශනකු 

ඉන්නවාද කියන්න මම දන්ශන් නැහැ. මමත් ඒ ශගොශඩ් සන්න 

ශකශනකු බව මම ශේ අවස්ථාශ දී රකා  කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපට ශලොකු කාර්යභාරයක්  

පැවරී තිශබනවා. ශකොවිඩ් උවදුරින් ඔදබට ඇවිල්ලා  මහ 

ජානතාවශේ ජාන මතයත් එක්ක නැවත වතාවක් ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලිශේන්තුශ  සන්න පක්ෂ-විපක්ෂ සයලුශදනාම එකට 

එක්කහුශවලා  ගශේ සන්න අහිිංසක මිනිස්සුන්ශේ හදවතට 

දැශනන සිංවර්ශනයක් පිළිබඳව කථා කරමු කියා මම ශයෝජානා 

කරනවා. අවසාන ව ශයන්  සයලුශදනාම එකට එක්කහුශවලා 

නැවත ශේ රට ශගොඩනඟන්න කටුතතු කරමු කියන කාරණය 

මතක් කරමින්  මට අවස්ථාව ලබා දුන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 

ශවමින් මශේ  කථාව  අවසන් කරනවා. 
 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු දිලිේ ශවදආරච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි ශදොළහක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. (.37] 
 

ගුණ ිරලිප් ගවාආරාවචි මහසතා  
(ேொண்புேிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද ශේ රට ආර්ථික ව ශයන් 

කඩාශගන වැන්ලා  විනා ශවලා තිශබනවා. ශේ අවුරුදු තුන තුළ 

ශේ රශේ ජානතාවශේ  ජීවිතය  ශේ රශේ ආර්ථික උත්පාදනය  

කර්මාන්ත කියන සෑම ක්ශෂ ත්රයක්ම කඩාශගන වැන්ලා 

තිශබනවා. ශමශලස අශේ රට කඩා වැශටන්න රශාන ශහ තුව 

වුශඩු ශේ රශේ රාජාය නායකයාශේ පාලනශේ දුර්වලකම  

උ්ධශච්චකම  ශනොහැකියාව වාශේම තමන්ශේ හිතු මනාපයට වැඩ 

කටුතතු කිරීමි . ශේ අවුරුදු තුනට එතුමන්ලා ශේ රට විනා  

කළා. එශලස රට විනා  කරපු නිසා තමි  අද ශේ තරුණ පිරිස් 

ගාලු මුවශදොර අරගළයක් පටන් ශගන තිශබන්ශන්. දැන් ඒ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

අරගළය පටන්ශගන මාසයකට කිේටු ශවනවා. "ශගෝඨාභය ශගදර 

යන්න  රාජාපක්ෂවරු ශගදර යන්න  ශහොරු ශගදර යන්න  ආඩුඩුව 

ශගදර යන්න" කියමින් ශේ රට විනා  කරපු නායකයන් 

ආඩුඩුශවන් පිට කරන්න තමි  අද ශේ රශේ ජානතාව මහ පාරට 

බැහැලා සන්න්ශන්. අද ශේ  රශේ මිනිසුන්ට ජීවත් ශවන්න විධියක් 

නැති තත්ත්වයක් උදාශවලා තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම අද 

ශගොවීන්ට ශපො ශහොර නැහැ. මිනිසුන්ට ගෑස් නැහැ; ශතල් නැහැ; 

ශබශහත් ශහ ත් නැහැ; අතයව ය ආහාර ද්රවය නැහැ; දරුවන්ට කිරි 

පින් නැහැ; ගැබිනි මවුවරුන්ට ශපෝෂණ සලාකය නැහැ; ්රිශපෝෂ 

නැහැ; වැඩිහින් දීමනා නැහැ; සශමන්ති නැහැ. ශේ ශහ තුව නිසා 

මුළු රශේම සෑම ක්ශෂ ත්රයකම වාශේ මිනිසුන්ශේ ජාන ජීවිතය අද 

කඩා වැී  තිශබනවා.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ඒ නිසා මම කියන්ශන් 

ශේකි . මුදල් අමාතයතුමා ජාාතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ 

සාකච්ඡා කරලා  ඊශේ  පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා ඉදිරි 

රතිපත්තිය ගැන රකා  කළා. ඒ වාශේම එතුමා පිළිගත්තා  

ශපො ශහොර ලබා ශනොදුන් නිසා ශේ තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා. 

ඊළඟට එතුමා කි වා  රජා ශේ ශස වකයන්ට රුපියල් දහදාහක් අශේ 

රජාශයන් ලබා  දීම වැරැ්ධදක්  කියලා. ඒ ආකාරයට අශේ රජායට 

එක එක ශචෝදනා කළා. අද ශේ ආඩුඩුවට ශතල් න්ක ගන්න සල්ලි 

නැතුව ඉන්න ශමොශහොතක්  ශේක. 

ජාාතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ වූ එකඟතා ගිවිසුේ 

සේබන්ශව මුදල් අමාතයතුමා ඉදිරිපත් කළ අමාතයාිං  නිශ දනය 

පිළිබඳ පාර්ලිශේන්තුශ  සාකච්ඡා කරන ශේ ශමොශහොශත් මම 

විශ  ෂ ශයෝජානාවක් කරන්න කැමැතිි . අද ශේ රශේ තිශබන 

කර්මාන්තවලින් වැඩිපුරම ඉන්ශන වැයකර සදුකරන කර්මාන්තය 

තමි   ධීවර කර්මාන්තය. ඒ නිසා ධීවරයන්ට අව ය ඉන්ශන ලබා 

ගැනීම සඳහා සහන වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න කියලා 

මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ශේ ඉල්ලීම  මුදල් ඇමතිවරයා හරහා 

කැබිනේ එකට ඉදිරිපත් කරලා  මුදල් අමාතයාිං ය තුළින්  

ධීවරයන්ට අව ය ඉන්ශන ලබා ගැනීම සඳහා සහන වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න.  

අද ලිංකාශ  බහුදින යාත්රා 7 000කට කිේටු ශවන්න 

තිශබනවා. අද වනවිට ඔවුන් -සිංහල අලුත් අවුරු්ධශදන් පසුව- 

ධීවර රැකියාශ  ශයශදන්ශන් නැහැ. අවසන් වරට ශතල් මිල වැඩි 

වුණු දවශස  ඉඳලා එම රැකියාශ  ශයශදන්ශන් නැහැ. අවසන් වරට 

ශතල් මිල වැඩි වුශඩු 2022.0(.58 වැනි දා. එදා රුපියල් 553කින් 

ීසසල් මිල වැඩි වුණා. එදා ඉඳලා ඔවුන් රැකියාවට යන්ශන් නැහැ. 

අද මාළු මිල වැඩි ශවලා. මාළු මිල වැඩි ශවන්ශන් කර්මාන්තය 

කරන්ශන් නැති නිසා. කර්මාන්තය කරන්න යන්ශන් නැත්ශත් 

ඉන්ශන ර ්නය විසඳා ගන්න විධියක් නැති නිසා.  

ධීවර කර්මාන්තශේ ශයශදන බහු දින යාත්රා 7 000ක් විතර 

තිශබනවා. ඒවා කර්මාන්ත තුනකට යනවා. ශබෝේටු 2 000ක් විතර 

ශකළවල්ශලෝ කර්මාන්තය කරනවා. ඒවා මාස එකහමාරක  

ශදකක trips යන්ශන්. ඒ එක trip එකකට ශතල් ලීටර් 50 000ක් 
විතර යනවා. ශකෝස්පන්න  දැල්පන්න කර්මාන්තය කරන අයට 

එක trip එකක් ගිහින් එන්න ශතල් ලීටර් ( 000ක්  4 000ක්  

) 000ක් අතර රමාණයක් යනවා. රුපියල් 50(ට ශතල් ලීටරයක් 

තිබියදී  ශබෝේටුවට ශතල් ලී ටර් ( 000ක් ගහන්න රුපියල් 

හාරලක්ෂ දහසයදහස් ගණනක් ගියා. ඊට පසුව ශතල් මිල රුපියල් 

57කින් වැඩි වුණාම  ශතල් ලීටරයක් රුපියල් 525ක් වුණා. 

එතශකොට ශතල් ලීටර් ( 000ක් ගහනශකොට  හාරලක්ෂ 

අසූහතරදහසක් ගියා.  මාස ශදකකට උඩදී රුපියල් 44කින් ශතල් 

මිල වැඩි වුණා. එතශකොට ශතල් ලීටරයක් රුපියල් 57)ක් 

ශවනශකොට  ලීටර් ( 000ට රුපියල් හත්ලක්ෂ හතළිස්දහසක් ගියා.   

2022.0(.58 වැනි දා රුපියල් 553කින් ශතල් මිල වැඩි වුණාම  

ශතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 289ක් වුණා. එතශකොට ලීටර් 

( 000ක් ගහන්න රුපියල් දසලක්ෂ පනස්හයදහසක් යනවා. ලීටර් 

( 000ක් ගහලා කර්මාන්තශේ ශයශදන බහුදින යාත්රා හිමිශයකුට 

එදා මිලට සාශේක්ෂව බලනශකොට   රුපියල් පන්ලක්ෂ 

හැත්තෑශදදාහක් වැඩිශයන් ශතල්වලට ශගවන්න සදුශවලා 

තිශබනවා. ශකළවල්ශලෝ පන්න කර්මාන්තශේ ශයශදන අයශේ 

තත්ත්වය මීට ශවනස්.  

ශේ ශතල් ර ්නය නිසා ධීවර කර්මාන්තශේ ශයශදන අය අද 

මුහුදු යන්ශන් නැහැ. ඔවුන් ශේ සේබන්ශශයන් සහනයක් 

බලාශපොශරොත්තුශවන් ඉන්නවා. ධීවර ඇමතිතුමා  රාජාය 

ඇමතිතුමා  ඉන්ශන විෂය භාරව සන්න ඇමතිවරුන් ශේ 

සේබන්ශව සාකච්ඡා කළ ුතතුි . විශ  ෂශයන්ම ධීවර 

කර්මාන්තශේ ශයශදන ධීවර ජානතාව කියන්ශන් ශේ රශේ 

ජානතාවශේ පරිශභෝජානයට අව ය මත්සය සේපත සපයා ශදන 

ජානතාව. ඒ වාශේම විශ්ධ  විනිමය උත්පාදනය කරන රැකියාවක්  

කර්මාන්තයක් තමි  ශේ ධීවර කර්මාන්තය. ඒ නිසා ශේ 

කර්මාන්තය කඩා වැ ටුශණොත්  රශේ ජානතාවට ආහාරයට අව ය 

මත්සය සේපත නැති ශවනවා. එම කර්මාන්තය නැති ශවනවා 

කියන්ශන් ලක්ෂ විස්සකට ආසන්න ජානතාවකට ඔවුන්ශේ 

ජීවිකාව නැති ශවනවා කියන එකි . ශේක ශලොකු ර ්නයක්. දැන් 

ශතල් ලීටරයක් රුපියල් 289ක්. ඒ නිසා ධීවර කර්මාන්තශේ 

ශයශදන ධීවරයන්ට සයයට 40ක සහනාශාරයක් ලබා ශදන්න 

කියා මම නැවත ඉල්ලීමක් කරනවා.  බහුදින යාත්රා 7 000ක් මහ 

මුහුදට ශනොගිහින් නතර ශවනශකොට  රැකියා නැතුව වි ාල 

රමාණයක් අසරණ තත්ත්වයට පත් ශවනවා. මම ඉස්ශසල්ලා 

කි වා වාශේ ඒ අයශේ ආර්ථික තත්ත්වය නැති ශවනවා.  

ඊළඟට  අඩි 58ක් වන ශපොඩි ශබෝේටු ගැනත් මම කියන්න 

ඕනෑ. භූමිශතල්වලින් දුවන ශබෝේටුවලට ශපට්රල් සහ ඔි ල් 

දමනවා. ශතල් මිල වැඩි වීම නිසා ඒවාටත් දැන් එක දවසකට 

රුපියල් 2 000ක් විතර වැඩිපුර වැය ශවනවා. ඒ  සුළුපන්න 

කර්මාන්තය කරන මිනිස්සු. අද මාළු කිශලෝ එකක් කීයද? මාළු 

කිශලෝ එකක් රුපියල් 700ි   800ි   5 000ි   5 400ි .  මාළු මිල 

වැඩි වුශඩු ශමොකද? සිංහල අවුරු්ධශදන් පසුව ඒ මිනිසුන් 

කර්මාන්තය කරන්ශන් නැහැ. ඇත්ත කථාව ඒකි . කෑමට මාළු 

නැහැ. රස්සාව කරන්න ශතල් ගන්න සල්ලි නැහැ.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඊළඟ කාරණාව තමි  ශතල් 

ලබා දීම.  ශේ බහු දින යාත්රා 7 000 ශතල් ලබා ගන්ශන් -ලිංකාශ  

ධීවර වරායන් 22ක් තිශබනවා.- ලිංකාව වශේ තිශබන ධීවර 

වරායන් 22න්.  ශේ සහනය හරියට  සාශාරණව ලබා දීම 

ආඩුඩුවට කරන්න පුළුවන්. ලිංකා ධීවර වරාය නීතිගත සිංස්ථාවට 

අයත් වරාය 22න් තමි  ශේ ශතල් ලබා ශදන්ශන්. අද ඒ ශතල් 

වරායන්වලට ලැශබන්ශන් නැහැ. ඊළඟ කාරණය  පසුගිය මාර්තු 

මාසශේ ඒ වරායන්වලට ලැබිච්ච ශතල් රමාණය ලීටර් 

පණස්අටලක්ෂ පණස්එක්දහසි . අශර ල් මාසශේ ලැබිලා  

තිශබන්ශන් ලීටර් විසපන්ලක්ෂ අසූදහස්හාරසයි . ශතල් රමාණය 

ශකොච්චර අඩු ශවලා තිශබනවාද? ශතල් ගන්න සල්ලි නැති නිසා 

දැන් ඒ වරායන්වලට ශතල් යන්ශන් නැහැ. ශතල් නැති 

ශවනශකොට කර්මාන්ත කරශගන යන්න විධියක් නැහැ. ශේක 

ශලොකු ර ්නයක්. ශේ ගැන ආඩුඩුව අවශබෝශ කර ගන්න ඕනෑ  

මුදල් ඇමතිතුමා අවශබෝශ කර ගන්න ඕනෑ  ධීවර ඇමතිතුමා 

අවශබෝශ කර ගන්න ඕනෑ. එතුමන්ලාට ශේ ගැන අවශබෝශයක් 

නැති නිසා තමි  ශේ  ර ්නය ඇති ශවලා තිශබන්ශන්.  

බස් එකකට දවසකට යන්ශන් ශතල් ලීටර් 520ි   524ි . 

නමුත් ශබෝේටුවකට එක ට්රිේ එකක් යන්න ලීටර් ( 000ක්  

4 000ක්  )000ක් 50 000ක් ශවනකේ ශතල් ගහන්න ශවනවා  ඒ 

කර්මාන්තශේ හැන්යට. ඒ රමාණය  වැඩි වීම නිසා තමි  ශේ 

ර ්නය ඇති ශවලා තිශබන්ශන්. ධීවර කර්මාන්තය කියන්ශන් 

රශේ දළ ශ්ධශීය නිෂ්පාදිතයට දායක වන කර්මාන්තයක්  විශ්ධ  

817 818 

[ගරු  දිලිේ ශවදආරච්චි මහතා] 
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විනිමය ශේ රටට ශග ශනන කර්මාන්තයක්  ඒ වාශේම රශේ 

ජානතාවට නිශරෝීභව ජීවත් ශවන්න අව ය මත්සය සේපත ලබා 

ශදන කර්මාන්තයක්. ශේ ධීවර කර්මාන්තය කරන ධීවරශයෝ හරි 

දවරයකින් ඉන්ශන්  හරි තරහකින් ඉන්ශන්. මහින්ද රාජාපක්ෂ 

මැතිතුමා ධීවර ඇමතිතුමා හැන්යට හින්ය කාලශේ ඒ සහන දුන්නා 

කියලා කි වා. අද ශේ ගැන ශහොයලා බලන්න එක් ශකශනක්වත් 

නැහැ. ඒ නිසා ශේ මිනිසුන්ශේ ර ්න ගැන ශහොයලා ධීවර 

කර්මාන්තය කරන ධීවරයන්ට අනිවාර්යශයන්ම සහනයක් ලබා 

ශදන්න. ඇමතිතුමන්ලා කැබිනේ මඩුඩලශේදී තීරණයක් අරශගන 

ශේ ශතල් සහනාශාරය ලබා ශදන්න. ඒක තමි  කළ ුතත්ශත්. බහු 

දින ධීවර යාත්රා හිමියන්ට  සුළු කර්මාන්ත කරන අයට  ලාේපු 

ශතල් ශබෝේටු ශයොදාශගන කර්මාන්තය කරන අයට ඒ ශතල් 

සහනාශාරය ලබා  ශදන්න. ධීවර කර්මාන්තය කරන ලක්ෂ 24ක 

විතර ධීවරයන්ශේ රැකියා අහිමි ශනොකර  රටට ලැශබන මත්සය 

සේපත අහිමි ශනොකර  විශ්ධ  විනිමය අහිමි ශනොකර  රටට  

ජානතාවට පරිශභෝජානය සඳහා ලබාශදන මත්සය සේපත අහිමි 

ශනොකර ශේ ධීවර කාර්මිකයා රැක ගන්න කටුතතු කරන්න.  

ශේ ආඩුඩුව ශගොවියා නැති කළා  ශගොවියා විනා ශයන් 

විනා යට පත් කළා. ඒ වාශේම  දැන් ධීවරයාත් විනා  කරන්නි  

ශේ ආඩුඩුව කටුතතු කරන්ශන් කියන එක මම ශකළින්ම 

ඇඟිල්ල දිුණ කරලා කියනවා. අද ත්රීවීල් එකක් දුවන අහිිංසක 

දුේපත් මුවස්සයාට රුපියල් 5 000ට ශතල් ලීටර් ශදකි  ශපොි න්ේ 

9ි  ගහ ගන්න පුළුවන්. එතශකොට ඒ මුවස්සයා ශකොශහොමද හයර්  

එකක් යන්ශන්?  ශකොශහොමද ජීවත් ශවන්ශන්? අහිිංසක ත්රීවිලර් 

හිමියාට  බස් හිමියාට ශතල් න්ක නැහැ  පාසල් රවාහන රථ 

හිමියාට ශතල් නැතුව දරුශවෝ න්ක පාසල් ශගනියන්න විධියක් 

නැහැ. ශේ ශහ තුශවන් අද සෑම කර්මාන්තයක්ම කඩා වැන්ලා 

තිශබනවා. හැටනව ලක්ෂයක් ඡන්දය දීලා  තුශනන් ශදකක 

බලයක් දීලා හයක් හතරක් ශනොශත්ශරන රාජාය නායකශයෝ පත් 

කළා. එතුමන්ලා විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය 

ශගනැල්ලා ඒකාධිපතිවාදයක් ඇති කර ගත්තා.  පාලකශයක් පත් 

ශවලා ශේ රට විනා  කරලා  ශේ රශේ  ාපයක් ඇති කරලා රශේ 

ජානතාවට ශේ කරපු අපරාශයට ශහණ ගහන්න ඕනෑ; ශගෝල්ශෆ ස් 

එශක් තියලා උල තියන්න ඕනෑ. අජිත් කදරාල් කියන ගස් 

ශකොේශටෝරුවා  - මශේ ළඟ ඉන්නවා නේ  ශේ අපරාශවලට- 

සල්ලි අච්චු ගහමින් කි වා  "උ්ධශමනය අති ශවන්ශන් නැහැ" 

කියලා.  බැසල් රාජාපක්ෂලා  

 
[ූලලා්නග  අණ පිපිර දවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශහොරා කාලා කාලා කාලා  හරි නේ  අකුළාශගන යන්න ඕනෑ.  ඒ 

අය කරපු අපරා ශ නිසා ශේ රශේ අහිිංසක මිනිසුන්ට අද කන්න 

ශබොන්න නැහැ  ශබශහත් ශහ ත් න්ක නැහැ  කිස ශදයක් නැහැ. 

ශේවා ශේ රශේ නායකශයෝ කරපු අපරාශ. රාජාපක්ෂවරු 

නැත්තටම නැති කරපු  නායකශයක් තමි   ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

කියන්ශන්. ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ ශගදර යනශතක් ජානතාව කරන 

අරගළයත් එක්ක එකතු ශවලා  පාරට බැහැලා සටන් කරනවා 

කියන එකත් අපි රකා  කරනවා. සමඟි ජාන බලශ ගශේ නායක 

සජිත් ශර මදාස මැතිතුමාත්  අපි කඩුඩායමත් ීසල් ශ්ධ පාලනය  

කරන්ශන් නැහැ. අනිවාර්යශයන්ම ශේ රට ආරක්ෂා කරශගන  රට 

රැකශගන  ඉදිරි අනාගතශේ අශේ බලයක් තුළින් කරන්න පුළුවන් 

උපරිම ුතතුකම අශේ රශේ ජානතාව ශවුවශවන් කරනවාය කියන 

එක රකා  කරමින්  ශේ අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මශේ ස්තුතිය  පුද 

කරමින් මා නිහඬ ශවනවා  මුලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.   

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මන්ත්රීතුමා. 

[අ.භා. (.40] 
 

ගුණ අජිත් මා්දනප්ගපුණම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ස්තුතිි   මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අපි ඊශේ දැක්කා  අලි සදරි  මුදල් අමාතයතුමා විශ  ෂ 

කථාවක් කළා. එතුමා ලස්සනට කථා කරලා කි වා  "ශේ වැරැදි 

ඔක්ශකෝම අශේ ආඩුඩුශවන් සදු වුණා. අපි ඒක ශබොශහොම 

නිහතමානී ශලස පිළිගන්නවා" කියලා. කරපු වැරැ්ධදක්  විධියට 

සඳහන් කළා  IMF එකට ශනොගිහින් පරක්කු වුණු එක. 

ජානාධිපතිතුමාත් කි වා  "ඒක වැරදුණා  මීට කලින් යන්න 

තිුදණා" කියලා. එශහම ශනොගිය නිසා ීසසල් ශපෝලිේවල  ශපට්රල් 

ශපෝලිේවල මැරුණු මිනිසුන්ශේ පවුල්වලට වන්දි ශගවන්ශන් 

කවුද? ඒ ජීවිතය ආශේ හිමි ශවනවාද? ීසසල් හිඟයක්  ශපට්රල් 

හිඟයක්  ගෑස් හිඟයක්  විදුලිය කැපිල්ලක් ඇති වුශඩු IMF එකට 

ගිය නැති හින්දා ශන්ද? ඒශකන් සදු වුණු හානියට කවුද වන්දි 

ශගවන්ශන්? ඒකි  ශේ රශේ ජානතාව "ශගෝඨා ශගෝ ශහෝේ" 

කියන්ශන්. අවුරුදු ශදකහමාරක් කරපු රමය දිහා බලාශගන 

ඉඳලි  ජානතාව "ශගෝඨා ශගෝ ශහෝේ" කියලා කියන්ශන්. ශගදර 

යවනවා විතරක් ශනොශවි   හරි නේ ජානාධිපතිවරයාශේ රජාා 

අි තියත් අශහෝස කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ශනොශවි . එක රා්රිශයන් රසායනික ශපොශහොර 

තහනේ කරලා ශගොවියාට  කාබනික  වගාවට යන්න කි වාම 

ශගොවියාට ශමොකක්ද වුශඩු? ශගොවි පවුල් හිඟමනට වැටුණා. 

ශේවාට වන්දි ශගවන්ශන් කවුද? ඒ ශවුවවට  "මට සමා ශවන්න  

මට වැරදුණා" කි වාට හරි යනවාද?  

ඊළඟට  ශේ රශේ තිුදණු යූඑස් ශඩොලර් න්ක නැති කළා. 

ශගොවිතැන නැති කළාම රටට හාල් නැතුව ගියා. රශේ හාල් නැතුව 

ගියාම පිට රන්න් හාල් ශගන්වන්න ස්ධශ වුණා. ඒ විතරක් 

ශනොශවි   අසූචි ශපොශහොර නැවකට නිරපරාශ්ධ ශඩොලර් ලක්ෂ 

)9ක් ශග වා. ශේවා නිසා තමි  ශේ රශේ සල්ලි නැති වුශඩු  

ශතල් ශගශනන්න සල්ලි නැති වුශඩු  ශබශහත් ශගශනන්න 

සල්ලි නැති වුශඩු. ශේ ඔක්ශකෝම ස්ධශ වුණාට පස්ශස   "මට 

වැරදුණා. දැන් ඉතින් ඉස්සරහට යමු" කියනවා. නමුත් පසුගිය 

අවුරුදු ශදකහමාර තුළ අවුරුදු දහයකින් ශේ රට ආපස්සට ඇදලා 

දැේමා. ඒවාට වන්දි ශගවන්ශන් කවුද? මට වැරදුණා කියලා 

විතරක් රමාණවත්ද? ඒවා දැකලා තමි  ශගෝල්ශෆ ස් එශක් ඉන්න 

තරුණශයෝ  රශේ ඉන්න ජානතාව කෑ ගහන්න පටන් ගත්ශත්  

"යන්න  ශගදර යන්න  ඔයාට බැහැ කියන එක අපි දන්නවා." 

කියලා. ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ බැහැි  කියන්න ඉස්ශසල්ලා තමි  

රශේ ජානතාව කි ශ   "ඔයාට බැහැ  යන්න" කියලා. ඒ කි වාට 

පස්ශස  තමි   "මට බැහැ" කියලා එතුමා ශත්රුේ ගත්ශත්. එශහම 

නේ කරන්න ඕනෑ එකම ශ්ධ ශගදර යන එකි .  

බදු සහන දුන්නා. අලි සදරි මුදල් ඇමතිතුමා කි වා  "බදු 

සහන දීම වැරැදිි . අනව ය ශවලාවක අපි බදු සහන දුන්ශන් .  

කරන්න බැරි ශවලාවක ඒක දුන්ශන්" කියලා. ඒක වැරැදිි  කියලා 

පිළිගන්නවා නේ ඒ වැරැ්ධද කරපු මිනිහාට ශදන දඬුවම 

ශමොකක්ද? ඒ වැරැ්ධද නිසා රටට අහිමි ශවච්ච සල්ලි ඒ වැරැ්ධද 

කරපු මුවස්සයාශගන් අය කර ගන්න ඕනෑ ශන්ද?  

අද වනශකොට ශස වකයන්ශේ අතිකාල දීමනා - OT - කපලා. 

ීසසල් මිල වැඩි කරලා. කිරි පින් මිල වැඩි කරලා. ඒවා වැඩි 

කරන්න ස්ධශ වුශඩු රාජාය ආදායම නැති වුණු නිසා. එශහම 

වුශඩු ඇි ? එශහම වුශඩු ශේ බදු කපා හැරපු හින්දා ශන්ද? බදු 

කැපුවාම ගජා මිතුරන්ට වාසයක් වුණා මිසක් රශේ ජානතාවට 

වාසයක් වුණාද? ශපොල් ශතල්වල බදු අඩු කළා කියලා රශේ 

ජානතාව මිලට ගන්න ශපොල් ශතල් මිල අඩු වුණාද? සීනිවලට බදු 
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පාර්ලිශේන්තුව 

සහනයක් දුන්නා කියලා රශේ ජානතාව මිලට ගන්න සීනි මිල අඩු 

වුණාද? වැේ සහනයක් දුන්නා කියලා රශේ ජානතාවශේ ජීවන 

වියදම අඩු වුණාද? එශහම නේ අවුරුදු ශදකහමාරක් තුළ කරපු 

ශ්ධවල් වැරදිලා රට අවුරුදු හතක්  අටක් ආපස්සට ගිය එකට 

වන්දිය ශගවන්න ඕනෑ කවුද? ඒවාට වන්දි ශගවනවා විතරක් 

ශනොශවි   ශගෝඨාභය ශගදර යන්න ඕනෑ.  

ශේ රටට  ාපයක් කරපු   ාපයක් වුණා කියලා පිළිගන්න ඒ 

නායකයා අනිවාර්යශයන්ම ශගදර යන්න ඕනෑ. ඒක තමි  

ශගෝල්ශෆ ස් එශක් තරුණශයෝ  ශේ රශේ ජානතාව කියන්ශන්. 

යූඑස් ශඩොලර් එක පාලනය කරන්න  ඒක අල්ලාශගන හින්යා. 

ශේවා නිසා  රටට සල්ලි නැතුව ගියා. දැන් "ශේවා වැරදුණා" 

කියලා හරි යන්ශන් නැහැ ශන්. ශේ සයලු ශ්ධ ගැන ඊශේ  

පාශපොච්චාරණය කළා  අපට වැරුදුණා කියලා. වැරැදුණාට වන්දි 

ශගවන්ශන් කවුද? ඒක තමි  රශේ ජානතාව ශේ පාලකශයෝ "අපට 

වැරදුණා" කියන්න ඉස්ශසල්ලා ඔවුන්ට විශරෝශය දැක්වූශේ. 

ශගෝඨාභය ජානාධිපතිතුමා ගත්තු තීන්දු  මහින්ද රාජාපක්ෂ 

අගමැතිවරයා රමුඛ් කැබිනේ මඩුඩලය ගත්තු තීන්දු වැරැදිි   

වැරැදිි   වැරැදිි  කියමින් අවුරුදු ශදකහමාරක් තිස්ශස  දිගටම 

බලාශගන හිටපු නිසා තමි  දැන් ජානතාව ඒ අයට විරු්ධශව 

කටුතතු කරන්ශන්. අපට දැන් තිශබන ර ්නය ශතල් ශනොශවි   

අපට දැන් තිශබන ර ්නය ශබශහත් ශනොශවි   අපට දැන් තිශබන 

ර ්නය විදුලිය ශනොශවි   දැන් තිශබන්ශන් ශේ පාලකශයෝ ශගදර 

යවන එක තමි   ර ්න විසඳන්න පුළුවන් එකම රමය ඒක තමි  

කියලා ශේ රශේ ජානතාව තීරණය කශළ  ඒකි .  

අපි  අපි වි ්වාස භිංග ශයෝජානා ශගනාවා. ඇි  ඒවා ශගනාශ ? 

ඒවා ශගනාශ  සජිත් ශර මදාස මහත්තයාට ජානාධිපති ශවන්න 

ශනොශවි   එශහම නැතිව  අගමැතිකම ගන්න ශනොශවි . අපි 

වි ්වාසභිංග ශයෝජානා ශගනාශ   රශේ ජානතාව ශවුවශවන්. ඔවුන් 

කියනවා  "ජානාධිපති දැන් ශගදර යන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමා ශගදර 

යන්න ඕනෑ" කියලා. ශේ ආඩුඩුවට තුශනන් ශදකක බලයක් 

තිශබනවා ශන්. අපි  මන්ත්රීවරුන් ශපොඩි පිරිසක් ඉන්න 

කඩුඩායමක්. තුශනන් එකක විතර ඉන්න කඩුඩායමකට රටක් 

පාලනය කරන්න බැහැ. අපි ඒක දන්නවා. ඒක අර්ුදද සහිති . ඒක 

ඉතිහාසශේත් ශපන්වලා තිශබනවා. හැබැි   ආඩුඩුශ  ඉන්න 

මන්ත්රීවරුන් 540ශදනා තුළ  මහින්ද රාජාපක්ෂට වඩා රට පාලනය 

කරන්න හැකියාව තිශබන මන්ත්රීවරුන් ඉන්නවා. අන්න ඒ 

ශකශනකුට අගමැතිකම ශදන්න. ඒ වාශේම  ජානාධිපතිකේ 

කරන්න පුළුවන් අය ආඩුඩුශ  ඉන්නවා. උගත්  ුද්ධධිමත්  

හැකියාවක් තිශබන  පරිපාලනය දන්න  පළපුරු්ධද තිශබන අය 

ඉන්නවා  ඒ අයට  අවස්ථාව ශදන්න. අපි සහශයෝගය ශදන්නේ. 

අපට බලය ගන්න ශනොශවි   ශේවා කියන්ශන්. ශේ කාරණය 

ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ජානතාව රැවන්ලා එදා ශේ 

ආඩුඩුවට තුශනන් ශදකක පාර්ලිශේන්තු බලයක් දුන්නා.  

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළ  තුශනන් ශදශක් බලය තිශබන නිසා 

ඔබතුමන්ලා ශසල්ලේ කරනවා. අද නිශයෝජාය කථානායකතුමා 

ශතෝර්ධදීත් පාර්ලිශේන්තු ව ඇතුශළ  තිශබන තුශනන් ශදශක් බලය 

පිළිබිුර කරලා ශපන්වූවා. හැබැි  එදා තුශනන් ශදශක් ආඩුඩු 

බලයක් දුන්නාට අද ජානතාව අතර -එළිශේ- තුශනන් ශදක තියා 

තුශනන් එකක බලයක්වත් ආඩුඩුවට නැහැ. ඒකි  අපි කියන්ශන්. 

එදා කැලණි පන්සශල්දී ශාතු ශපන්වලා ජානතාව රවටලා  ඒ වාශේ 

විවිශ ශ්ධවල් කරලා ජාාතීන් අතර ශදද ඇති කරලා ගත්ත තුශනන් 

ශදශක් ආඩුඩු බලය පාර්ලිශේන්තුශ  විතරි  දැන් ඔබතුමන්ලාට 

තිශබන්ශන්. එළිශේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා 

එළියට බැහැලා බලන්න කියලා.  

අද අපි දැක්කා නිශයෝජාය කථානායකතුමා ශත්රීශේදී නටපු 

නාඩගම ශමොකක්ද කියලා.  බලයට කෑදර නැති නිසා අපි ඒකට 

අහුවුශඩු නැහැ. සජිත් ශර මදාස මහත්මයා -විපක්ෂ නායකතුමා- 

 ඒකට අහුවුශඩු නැහැ. අපි ඒකට අහුශවන්ශන් නැතුව බලාශගන 

සන්යා ඒ නාඩගම ශමොකක්ද කියලා. බළලා මල්ශලන් එළියට 

පැන්නා වාශේ අද අපි දැක්කා එතුමන්ලාශේ අදහස ශමොකක්ද 

කියලා. අපි ශේවා කියන්ශන් අපට බලය ගන්න ශනොශවි .  

ජානතා හඬ තමි  අපි පාර්ලිශේන්තුශ දී ඉදිරිපත් කශළ . අපට 

බලය ගන්න පුළුවන්. ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයා ශෆ ල් 

කියලා එයාම කියනවා නේ  එයා ගත්ත තීන්දු වැරැදිි  කියලා 

එයාම කියනවා නේ  බහින්න බිමට.  අලි සදරි මුදල් ඇමතිතුමා 

ඇවිල්ලා කි වා "මට වැඩිය කරන්න පුළුවන් ශකශනක් ඉන්නවා 

නේ ඉල්ලා අස්ශවන්න ලෑස්තිි " කියලා. මන්ත්රීවරු කි වා  

ඇමතිවරු කි වා අපි ඉල්ලා අස්ශවන්න ලෑස්තිි  කියලා. 

එශහමනේ ඇි  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂට ඒක කියන්න බැරි? ඇි  

මහින්ද රාජාපක්ෂට ඒක කියන්න බැරි?  ඒ ශගොල්ලන්ම කියනවා 

නේ  අපි කළා වැරැදිි  කියලා  ඇි  අපි ඉල්ලා අස්ශවනවා  කියන 

න්ක  කියන්න බැරි?  එදා රශේ ජානතාව රැවන්ලා ඡන්දය දුන්න 

නිසා පාර්ලිශේන්තුව තුළ තුශනන් ශදශක් බලයක් හදා ගත්තාට   

ඒ ඡන්දය දීපු මිනිස්සුමි   ඒ තුශනන් ශදකමි   ඒ හැටනව 

ලක්ෂයමි  අද එළියට බැහැලා කියන්ශන්  "අපට වැරැදුණා  අපට 

සමා ශවන්න  අශේ ඡන්දය අපි වැරැදියට පාවිච්චි කළා  ඒ නිසා 

ශගදර යන්න" කියලා. ඇි  ඒ ජානතාවට ඇහුේකන් ශදන්න බැරි 

කියන එක මම විශ  ෂශයන් අහනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවි   අලි සදරි ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා කි වා  

එයා cricket team එශක් ඉන්න nightwatchman ශකශනක් 
කියලා. Nightwatchman එන්ශන් ශමොකටද? විකේ යනශකොට 

අන්තිමට විකේටුව අල්ලා ශගන ඉන්නි  එයා එන්ශන්. ශේ 

ශවලාශ  nightwatchmenලා එවන්න එපා. අපි ශගෝඨාභය 
රාජාපක්ෂට කියනවා ශේ ශ ලාශ  nightwatchmenලා එවන්න 
එපා කියලා. ඒකි  ඔබතුමාශේ වැරැ්ධද. ඔබතුමාට තීන්දු ගන්න 

බැහැ. Nightwatchmenලාා ශනොශවි  ශහොඳට බැේ කරන 
ශකශනක් ශේ ශවලාශ  එවන්න. ශේ රශේ ශමච්චර ර ්න 

තිශය්ධදී nightwatchmenලා ශමතැනට එවන්න එපා. ශේ 
ආඩුඩුව තුළ ඉන්නවා මීට වඩා ආර්ථිකය ගැන දන්න අය. 

නීතිඥශයකු ශගනැල්ලා ආර්ථිකය හදන්න බැහැ. හැබැි  කරන්න 

පුළුවන්  ශදයක් තිශබනවා.  

අලි සදරි ඇමතිතුමා පාර්ලිශේන්තුවට එන්න ඉස්සර ශවලා 

ශමොනවාද කශළ ? ඉස්සරශවලාම කශළ  ශේශගොල්ලන් කරපු 

ශහොරකේවලට අදාළ නඩුවලට කථා කළ එක. ශේ මුදල් 

ඇමතිවරයා  අධිකරණ ඇමතිවරයා  ශපෞ්ධගලික මේටමින් 

රාජාපක්ෂවරුන්ශේ නඩු ශවුවශවන් කථා කළා. ශේ ආඩුඩුව 

ආවාට පස්ශස  එතුමා ජාාතික ලැි ස්තුව හරහා පාර්ලිශේන්තුවට 

ඇවිල්ලා අධිකරණය භාර ගත්තා. අධිකරණය භාරශගන 

ශමොකක්ද කශළ ? එදා රාජාපක්ෂවරුන් ශවුවශවන් කථා කරපු ශේ 

ඇමතිවරයා කශළ  ඒ නඩු න්ක නිදහස් කරන එක.  අධිකරණ 

ඇමතිවරයා ව ශයන් එතුමා ශමොනවාද අධිකරණ ක්ශෂ ත්රය 

ශවුවශවන් කශළ ? කශළ  එකම එක ශදයි .  රාජාපක්ෂලාශේ 

ශහොරකේවලට විරු්ධශව තිුදණු නඩු න්ක නිදහස් කරශගන  

නිදහස් කරශගන ගියා. ඒ නඩු අහලා ශනොශවි   technical 
defaults කියලා තමි  නිදහස් කශළ .  

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථාව අවසන් කරන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ අජිත් මා්දනප්ගපුණම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මම ඉක්මනින් අවසන් කරනවා. 
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මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දැන් අලි සදරි මැතිතුමා මුදල් 

ඇමතිශවලා ශමොනවාද කරන්ශන්? ශේ අය ශහොරකේ කරපු සල්ලි 

න්ක ආරක්ෂා කරන එකි  කරන්ශන්.  වැඩ බැහැ කියලා තමන්ම 

කියා ගන්නා රාජාපක්ෂවරු ශවුවශවන් ශේ මුදල් ඇමතිවරයා 

ශමොකක්ද කරන්ශන්? එදා ශහොරකේවලට විරු්ධශව තිබිච්ච නඩු 

න්ක නිදහස් කළා වාශේ ශවන රටවල තිශබන ඔවුන්ශේ ඒ සල්ලි 

න්ක පරිස්සේ කර ගන්න එක තමි  අද ශේ මුදල් ඇමතිවරයා 

කරන්ශන්. ඒ නිසා අපි කියනවා ශගෝඨාභය ජානාධිපතිතුමනි  

ඔබතුමා යන්න. ඔබතුමා ශෆ ල් කියලා ඔබතුමාමි  කියන්ශන්. අපි 

ශනොශවි . ශේ රට පාලනය කරන්න පුළුවන් ශකශනක් ඔය 

කඩුඩායම තුළම ඉන්නවා. උගත් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට 

කියලා ශේ රට කරවන්න කියලා මම විශ  ෂශයන්ම කියනවා. 

ස්තුතිි .  
 

[අ.භා. (.49] 
 

ගුණ ගක්.  ුමජිත් ්හජ්ය ගපගර්රා මහසතා  
(ேொண்புேிகு மக. சுஜித் சஞ்ஜய தபமரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ජාාතයන්තර මුලය අරමුදල 

සමඟ කරන ලද සාකච්ඡාවට අදාළව ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා විසන් 

ඉදිරිපත් කරන ලද අමාතයාිං  නිශ දනය සේබන්ශශයන් 

පැවැත්ශවන ශේ විවාදශේදී අදහස් රකා  කිරීමට මටත් 

අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සතුටු ශවනවා.   

ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා ශේ ආර්ථික අර්ුදදය සේබන්ශශයන් 

විග්රහයක් කළා. ඒ අුවව මම හිතන්ශන් ඉදිරිශේදී තිශබන්ශන් ඉතා 

භයානක තත්ත්වයක්. ඇත්ත ව ශයන්ම මුදල් ඇමතිතුමා ශේ 

රකා ය කරන්න ඉස්සරශවලා  අශේ විපක්ෂ නායකතුමාත් ඒ 

වාශේම අශේ  පක්ෂශේ ඉන්න ආර්ථික විශ  ෂඥශයෝත්  ශේ 

තත්ත්වය ඇති ශවනවා කියා මීට අවුරුදු එකහමාරකට විතර 

කලින් තමි   රකා  කශළ .  ඒ අවස්ථාශ  ඒ ආකාරයට එතුමන්ලා 

අදහස් රකා  කරනශකොට ආඩුඩු පක්ෂශේ හිටපු මැති ඇමතිවරු 

එදා එතුමන්ලා සමච්චලයට ලක් කළා. 

එදා අපි කි වා  ශේ ආඩුඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ශස  

වි ශ  ෂ බදු සහනයක් ලබා දුන් බව. ඒශකන් රුපියල් මිලියන 

)00ක පමණ මුදල් රමාණයක් ඒ අවස්ථාශ  රශේ ජාාතික 

ආදායමට අහිමි වුණා. ඊට පස්ශස  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයා 

රසායනික ශපොශහොර තහනේ කරන්න කටුතතු කළා. අපි කි වා  

අවස්ථාුවකූලව ශඩොලරය පාශවන්න ඉඩ හරින්න කියලා. 

එතශකොට මහ බැිංකුශ  අධිපතිතුමා කි ශ  ශමොකක්ද? එශහම 

කරන්න අව යතාවක් නැහැ කි වා. ඒ වාශේම අපි කි වා  මහා 

පරිමාණශයන් මුදල් අච්චු ගැහීම නතර කරන්න කියලා. නමුත්  

ඒකත් ඇහුශ  නැහැ. "අපි මීට වඩා මූලය කළමනාකරණය 

දන්නවා. අපි කටුතතු කරන්ශන් ඒ අුවවි " කියලා තමි   එදා 

රකා  කශළ . නමුත්  ඊශේ මුදල් ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා කියනවා  "ඒ 

සයල්ලම අපට වැරදුණා. ඒ සයල්ලම අපි ගත් වැරැදි තීරණ" 

කියලා. මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට කියන්න තිශබන්ශන් 

ශේක ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බවි .  ඒ වැරැදි 

කළමනාකරණය නිසා අද ශේ රශේ සන්න ලක්ෂ 220ක් වූ ජානතාව 

තමි  දුක් විඳින්ශන්. අද ජානතාවට ජීවත් වන්න පුළුවන්කමක් 

නැහැ. අද බඩු මිල අහස උසට නැඟලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

ඉන්ශන න්කක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් නහැ. දරුවකුට කිරිපින් 

න්කක් ලබා ගන්න ශේ රශේ අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ විතරක් 

ශනොශවි . ශගදර ඉවුේ පිහුේ කටුතතු කරන්න ගෑස් සලින්ඩරයක් 

ශහොයා ගන්න බැරිව අද ජානතාව මහ පාශර් ළතැශවනවා. අද ඒ 

තත්ත්වයට තමි  ශේ ආඩුඩුව පත් කර තිශබන්ශන්. ශගෝඨාභය 

රාජාපක්ෂ මහත්මයා අනිවාර්යශයන්ම ශගදර යා ුතතුි  කියන එක 

තමි  ශේ රශේ ජානතාවත්  අපිත් කියන්ශන්.  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

මහත්මයා අවස්ථාුවකූලව පිළිගත්තා  එතුමා වැරැදි තීන්දු ගත්තා 

කියලා. එතුමා රස්ධධිශේ ශේ රශේ ජානතාවට එය රකා  කළා. 

එශහම නේ ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයාට අපි කියනවා  

තමුන්නාන්ශස  හින්දා තමි  ශේ රශේ ශේ ආර්ථික අර්ුදදය ඇති 

වුශඩු  ශේ රශේ ආර්ථිකය විනා  වුශඩු කියලා. ඒ වාශේම 

තමුන්නාන්ශස  නිසා තමි  සේපූර්ණශයන්ම ශේ රශේ ජානතාව අද 

දුක් විඳින්ශන් කියන එක තමි  අපට කියන්න තිශබන්ශන්.  

 අශේ මැති ඇමතිවරු ඇවිල්ලා දැන් රකා  කරනවා   අපි 

ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා වැඩ කටුතතු කරන්න ඕනෑ  කියලා. 

එතුමන්ලා ඒ දවස්වල කි ශ  ශමොනවාද කියලා අපට මතකි . 

"අපට කිස ර ්නයක් නැහැ. අපට වියත් මඟත් එක්ක මන්ත්රීවරු 

540ශදශනකුට වැඩි සිංඛ්යාවක් ඉන්නවා. එම නිසා අපට 

කාශේවත් කිසම සහශයෝගයක් ඕනෑ නැහැ. අපට ශේ වැශඩ් 

කරන්න පුළුවන්" කියලා ඔබතුමන්ලා එදා කි වා. දැන් මුදල් 

ඇමතිතුමාත් ඉල්ලා අස් වන්ශන් නැත්නේ  තමුන්නාන්ශස ලා 

කැබිනේ මඩුඩලයක් පත් කරශගන ඉන්නවා නේ  විසවන 

ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනශේ බලයත් තමුන්නාන්ශස ලා 

අරශගන තිශබනවා නේ  තුශනන් ශදකක බලයකුත් 

තමුන්නාන්ශස ලාට තිශබනවා නේ  මම තමුන්නාන්ශස ලාට 

කියනවා  කරුණාකරලා ශේ අවුරුදු ශදශක් වූ වැරැදි අඩු පාඩු 

හදාශගන  තමුන්නාශස ලාට පුළුවන් නේ ශේ ආර්ථිකය ශගොඩ 

දැමීශේ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒක තමි  

අපට කියන්න තිශබන්ශන්. අපි දන්නවා  අද ඔබතුමන්ලාට ඒක 

කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා.  

අද විපක්ෂයට කථා කරනවා  සර්ව පාක්ෂික ආඩුඩු ගැන  

එශහමත් නැත්නේ අනිකුත් ශ්ධවල් ගැන කථා කරන්න එන්න 

කියලා. ශේ ර ්න කවදාවත් විසඳන්න පුළුවන්කමක් නැහැ  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි කියන්ශන් කරුණාකර මහින්ද 

රාජාපක්ෂ මැතිතුමාට සහ ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමාට එළියට 

යන්න කියාි . මම හිතන හැන්යට සජිත් ශර මදාස මැතිතුමාශේ 

මූලිකත්වශයන්  ආඩුඩු පක්ෂශේ සන්න  අවිංකව ශේ රට ගැන 

හිතන ශහොඳ මැති ඇමතිවරු  ඒ වාශේම ස්වාධීන වූ කඩුඩායේවල 

ඉන්න උදවියත් එක්ක එකතු ශවලා යේකිස ස්ථිරසාර 

වැඩසටහනකට ගිශයොත් තමි  අපට ශේ ආර්ථික අර්ුදදශයන් 

ශගොඩ එන්න පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්. එශහමත්  කරන්න බැරි 

නේ ශේ රශේ ජානතාව ඒ වාශේම අපි හැශමෝම බලාශපොශරොත්තු 

වන්ශන් මහ මැතිවරණයකට යෑමි . එශහම නැත්නේ 

ජානාධිපතිවරණයකට යෑමි . ඒ හරහා ශේ රශේ ජානතාවට 

අවස්ථාව ශදන්න  ශහොඳ කඩුඩායමක් පත් කරගන්න. ඒක තමි  

ශේ රශේ ජානතාව බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් කියන එකත් මම ශේ 

අවස්ථාශ දී කියන්න ඕනෑ. ඒක තමි  අද ඇත්ත ව ශයන්ම 

සදුවන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව නේ අපට කවදාවත් ජාාතයන්තර 

ව ශයන් සහශයෝගයක් ලබා ගන්න බැහැ. අපට ශ්ධ පාලන 

ස්ථාවරභාවයක්  හදා ගන්න නේ ඒ සඳහා අනිවාර්යශයන් ශහොඳ 

කඩුඩායමක් අපි පත් කර ගන්න ඕනෑ. එශහම නැතුව නේ 

විශ්ධ ගත ශ්රමිකයන්ශේ ආදායම  ජාාතයන්තර ව ශයන් රටවලින් 

ලැශබන ආදායම  ආශයෝජාකයන් ශේ රටට එන එක ආදී ශේ 

එකක්වත් අපට කවදාවත් බලාශපොශරොත්තු ශවන්න බැහැ. 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම අවසන් ව ශයන් 

කියන්ශන්  කවුරු ශකොශහොම කි වත් සභාග රජායන්  අනිකුත් 

අන්තර් පාලන රජායන් කියන ශේ එකක්වත් හරියන්ශන් නැහැ 

කියලාි . ශේ රශේ ජානතාව බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් හැකි 

ඉක්මනින් පාර්ලිශේන්තු මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා ශේ රට 

හදන්න පුළුවන් ශහොඳ කඩුඩායමක් ශතෝරා දීශේ අවස්ථාව උදා 

කර ගැනීමි .  එම ඉල්ලිම කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් 

කරනවා.  

ස්තුතිි . 
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ගුණ ගමොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිංල්වා මහසතා (ජ්ල ්ම්පාාන 
අමාතයුමමා) 
(ேொண்புேிகு தேொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ - நீர் வழங்கல் 

அமேச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -Minister of 
Water Supply)  
මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු මුදල් අමාතයතුමා 

ජාාතයන්තර මූලය අරමුදලට ගිහින් අද අශේ රශේ ඇතිශවලා 

තිශබන ආර්ථික අර්ුදදය සමනය කරන්න ගත්තා වූ ඉදිරි ක්රියා 

මාර්ග පිළිබඳව තමි  ඊශේ සහ අද ශේ ගරු සභාශ  විවාදයට ලක් 

කශළ . 

ඒ ගැන කථා කරන්න ඉස්සර ශවලා කියන්න ඕනෑ කාරණයක් 

තිශබනවා. අද අශේ විපක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීවරු විපක්ෂයට රට 

භාරදීමක් ගැන කථා කරනවා. මට ශපර කථා කරපු ගරු 

මන්ත්රීතුමා කි වා  එතුමන්ලාශේ නායක සජිත් ශර මදාස 

මැතිතුමාශේ මූලිකත්වශයන් ශේ රට ඉස්සරහට ශගනියන්න ඕනෑ 

කියලා. නමුත් අද අපි දැක්කා  ශේ රශේ ඉන්න විපක්ෂ නායකයාට 

අඩුම ගණශන්  විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු එක තැනක තියා ගන්නවත් 

බැහැ කියන කාරණය. අද නිශයෝජාය කථානායකවරයා ශතෝර්ධදී  

විපක්ෂ නායකට බැරි වුණා විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු න්ක ඒක රාශි 

කරශගන එක නමක් ශයෝජානා කරන්න. ඒ නේ ශදකම ශයෝජානා 

වුශඩු විපක්ෂශයන්. ආඩුඩු පක්ෂශයන් ශනොශවි . ඒ වාශේ 

ශනොහැකියාවක් තිශබන විපක්ෂ නායකශයක් තමි  අපට ඉන්ශන්. 

ඒ නිසා ඒ වාශේ විපක්ෂ නායකශයකුට ශේ රට භාර දුන්ශනොත් 

අපට කියන්න තිශයන්ශන් 'අබ සරණි ' කියලා තමි . සාමානය 

භාෂාශවන් කියනවා නේ  ශේ වාශේ විපක්ෂ නායකශයකුට රට 

භාර දුන්ශනොත් අබ සරණි .  ශේ රශේ ජානතාව ඒ පිළිබඳව ශලොකු 

අවශබෝශයකින් ඉන්ශන්. ශමතුමන්ලා රස්ධධිශේ විපක්ෂ 

නායකතුමාශේ මූණට මූණිච්චාවට කථා කළාට ශේ අයත් දන්නවා 

විපක්ෂ නායකට ශේ රට පාලනය කරන්න බැහැ කියන කාරණය. 

ඒක තමි  ඇත්ත.  

මශේ කථාව ආරේභ කරන්න ඉස්ශසල්ලා දිලිේ ශවදආරච්චි 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ ශයෝජානාවක්  ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ශේ 

ඇති ශවලා තිශබන ආර්ථික අර්ුදදයත් එක්ක  ආර්ථික 

අපහසුතාවත් එක්ක අශේ රශේ ආර්ථිකයට ශලොකු  ක්තියක් ලබා 

ශදන ධීවර කාර්මිකයාට සහනයක් ලබා ශදන්න ඕනෑ කියලා 

එතුමා කි වා. ඒක ඇත්ත. අපි පිළිගන්නවා. මූලාසනා සඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  අපි දන්නවා  එදා දින 50ක ධීවර ගමනක් ගිය 

ශබෝේටුවකට ඉන්ශන සඳහා වැය වුශඩු රුපියල් ලක්ෂ තුනක් 

නේ අද ශවනශකොට ලක්ෂ අටහමාරක් විතර ඉන්ශන වැය කරන්න 

ස්ධශ ශවලා තිශබන බව. ඒ නිසා තමි  මූලාසනා සඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  පසු ගිය සඳුදා ධීවර ඇමතිතුමා කැබිනේ ප්රිකාවක් 

ඉදිරිපත් කශළ  බහුදින ධීවර යාත්රා සඳහා සහනාශාර ලබාදීශේ වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න. අතිගරු ජානාධිපතිතුමා පැහැදිලි 

උපශදසක් ලබා දුන්නා  මුදල් අමාතයතුමාටත්  බල ක්ති 

අමාතයතුමාටත් ඒ සේබන්ශශයන් විධිමත් ක්රියාමාර්ගයක් ගන්න 

කියලා. ඒ නිසා ඉදිරිශේදී ශේ රශේ ධීවර ජානතාව ශවුවශවන් ඒ 

සහනාශාර ලැශබනවාය කියන කාරණය කියන්න ඕනෑ.  

අද ශේ රශේ විපක්ෂය අපට ශචෝදනා කරනවා  විශ  ෂශයන්ම 

අතිගරු ජානාධිපතිතුමා  ගරු අගමැතිතුමා රමුඛ් අශේ රජායට 

ශචෝදනා කරනවා  අපි ශේ රශේ ජානතාවශේ දුක පිළිබඳ සිංශ දී 

ආඩුඩුවක් ශනොශවි  කියලා. ඒක අසතයයක්. අපි ඉතාම සිංශ දී 

ආඩුඩුවක් හැන්යට ශේ රශේ ජානතා ර ්නවලට කන් දීමක් 

කරනවාය කියන කාරණය කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම දැන් මාතෘකාවට එන්නේ. 

ඊශේ අශේ මුදල් ඇමතිතුමා කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා.  

විශ  ෂශයන්ම එතුමා අද රශේ පවතින ආර්ථිකය පිළිබඳ යථාර්ථය 

කි වා. එතුමා පැහැදිලිව ස්වයිං විශ චනයක් කළා.  වරදක් වුණා 

නේ  ඒ වැරැ්ධද පිළිගන්න තරේ නිහතමානි බවක් අපි සතුව 

තිශබන්න ඕනෑ. අපට ස්වයිං විශ චනය කරන්න ආත්ම  ක්තියක් 

තිශබන්න ඕනෑ. අද අපි අශේ වරද පිළිගන්නවා. අශේ අතිගරු 

ජානාධිපතිතුමා රමුඛ් අශේ රජා ශයන් වැරැ්ධදක් වුණා නේ  ඒ වරද 

පිළිගන්න ඕනෑ. සමහරු කියනවා  අපි උ්ධශච්ච විධියට වැඩ 

කරනවා කියලා. නැහැ. අපි උ්ධශච්ච  විධියට වැඩ කළා නේ  

අතිගරු ජානාධිපතිතුමාවත්  අපි කවුරුවත් අපි අතින් වරදක් වුණා 

කියලා පිළිගන්ශන් නැහැ. ශමොකද  කවුරුවත් අපට බල කරලා 

කියන්ශන් නැහැශන් ශේ වැරැ්ධද වුණා කියලා පිළිගන්න කියලා.  

නිහතමානිකම තිශබන නිසා තමි  අතිගරු ජානාධිපතිතුමා රමුඛ් 

අශේ රජාය යේ වරදක් වුණා නේ  අපි ඒ වැරැ්ධද  පිළිගන්න 

ලෑස්තිි  කියන්ශන්.  

මුදල් ඇමතිතුමා කියපු කාරණා අතරින් තමුන්නාන්ශස ලාට 

මතක ඇති එතුමා කි වා  විශ  ෂශයන්ම අශේ රශේ බදු අඩු කිරීම 

පිළිබඳව. අපි දන්නවා  අතිගරු ජානාධිපතිතුමා එතුමාශේ 

මැතිවරණ වයාපාරශේදී  කි වා  ශේ රශේ සයලුශදනාට සාශාරණ 

බදු රතිපත්තියක් ඇති කරනවා කියලා. එශහම කියපු එතුමා එය 

වචනයට සීමා ශනොකර  පළමුශවනි කැබිනේ මඩුඩල රැස්වීශේදී 

ශේ රශේ බදු රතිපත්තිය යේ ආකාරයක සරල කිරීමකට පත් 

කළා.   මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ නිසා අපට වි ාල මුදල් 

රමාණයක් අහිමි වුණු බව අපි පිළිගන්නවා. අපි පැහැදිලිව 

කියන්න ඕනෑ  ඒ බදු අඩු කිරීම නිසා රුපියල් බිලියන 423ක් අපට 

අහිමි ශවලා තිශබන බව. එදා රජාශේ බදු ආදායම සයයට 23ක් අඩු 

කළා. ඇි  අපට එශහම කරන්න වුශඩු? ශේ කවුරුවත් ඒ ගැන 

කථා කරන්ශන් නැහැ. ඒක යේ ආකාරශයන් අශේ ආර්ථිකයට 

ර ්නයක් වුණත්  ඇි  අතිගරු ජානාධිපතිතුමාට එශහම කරන්න 

වුශඩු කියන කාරණය පිළිබඳව අපි කථා කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   205( අවුරු්ධශ්ධ අශේ රශේ 

බදු ආදායම රුපියල් මිලියන 5 040ි .  2059 ශවනශකොට යහ 

පාලන ආඩුඩුව ඒ බදු ආදායම රුපියල් මිලියන 2 070 දක්වා වැඩි 

කළා. එතශකොට  205(දී එක පු්ධගලශයක් වාර්ෂිකව ශගවූ 

රුපියල් 40 72(ක බදු රමාණය 2059 ශවනශකොට රුපියල් 

9) )0( දක්වා වැඩි වුණා. ඒක ශේ රශේ ජානතාවට අපහසුවක් 

ශනොශවි ද? වාර්ෂිකව රුපියල් 40 000ක් බදු ශගවපු මුවස්සයාට 

රුපියල් 9) 000ක් ශගවන්න වුණා නේ ඒක අපහසුවක් 

ශනොශවි ද? ඒක අපහසුවක්. ශේ තත්ත්වය මැනවින් ශත්රුේ 

අරශගන තමි  අතිගරු ජානාධිපතිතුමා ඒ බදු සහනය ලබා 

දුන්ශන්. එතශකොට  ශබොශහොමයක් ශදනා ශේ වැඩ පිළිශවළ 

ර ිංසාවට ලක් කළ බව අපි දැක්කා. ශේ රශේ වයාපාරිකශයෝ  ශේ 

රශේ ආර්ථික විශ  ෂඥශයෝ ඇතුළු ශබොශහෝ ශදනා අතිගරු 

ජානාධිපතිතුමාශේ වැඩ පිළිශවළ ශබොශහොම ර ිංසාවට ලක් කළා. 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ රශේ ශ්ධශීය ආදායේ 

ශදපාර්තශේන්තුශ  ශකොමසාරිස් ජානරාල්වරයා එදා ඒ 

සේබන්ශශයන් කි ව කාරණය මම උපුටා ගන්නවා. එදා එතුමා 

කි වා  "ශේ බදු සහන නිසා ආර්ථික කටුතතු රසාරණය වීශමන්  

වැී  තිබූ ආර්ථිකය යළි පිබිදීමකට ලක් වුව ඇති බවත්  ශේ නිසා 

කිසදු බියකින් ශතොරව ආශයෝජානය කිරීමට සහ වයාපාර කටුතතු 

අලුතින් ආරේභ කිරීමට ශයොමු වන ශලසත් තමා මහ ජානයාශගන් 

ඉල්ලා සන්නවා" කියලා. ඒ වාශේම  "ශේ බදු සහන 

අනිවාර්යශයන් ජානතාවට ලැශබන බවද  ඒ සඳහා ශ්ධශීය ආදායේ 

ශදපාර්තශේන්තුව සයලු පහසුකේ සලසන බවද  වැී  ඇති 

ආර්ථිකය පිබිදවීශේ අරමුණින් ජානාධිපති ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

මහතා ශේ බදු සහන ලබා දුන් බවද..." යුවශවන් ඔහු කි වා. 

ශමොකක්ද  එතුමා කියන වැී  ඇති ආර්ථිකය? 

අපි දන්නවා  අද ශගොඩක් ශදශනක්  අශේ රශේ ආර්ථිකශේ 

කඩා වැී මට මූලික ශහ තුව ශලස දක්වන්ශන් ශකොවිඩ් ර ්නය 

බව. හැබැි   මට ඒ ගැන තිශබන්ශන් ශවනම කියැවීමක්. 
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මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එදා යහ පාලන ආඩුඩුශ  වැරැදි 

ආර්ථික රතිපත්ති නිසා  වැරැදි ආර්ථික ක්රියා  නිසා අශේ රශේ 

ආර්ථිකය විනා  වුණාය කියන එක මම පැහැදිලිවම කියන්න 

ඕනෑ.  එදා මහ බැිංකුශ  බැඳුේකර මගඩිය නිසා අශේ රශේ මූලය 

රති සපයට ශලොකු හානියක් වුණා. විශ්ධ  ආශයෝජාකශයෝ අශේ රට 

පිළිබඳව තබාශගන සන් වි ්වාසය නැති වුණා. ඒක තමි  වුශඩු. 

එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා පාස්කු ඉරිදා රහාරය ස්ධශ වුණා. පාස්කු 

ඉරිදා රහාරශයන් පස්ශස  ශමොකක්ද වුශඩු? 

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම සිංචාරක වයාපාරය 

බහුලව තිශබන රශ්ධ යක් නිශයෝජානය කරන ජානතා 

නිශයෝජිතශයක් නිසා දන්නවා  ුත්ධශය තිුදණු කාලශේත් ශේ රටට 

විශ්ධ  සිංචාරකශයෝ ආව බව.  පසුව මහින්ද රාජාපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් අපි ුත්ධශය අවසන් කළාට 

පස්ශස  ශේ රශේ සිංචාරක වයාපාරශේ ශලොකු පිබිදීමක් ඇති වුණා. 

අශේ රටට සිංචාරකශයෝ වි ාල ව ශයන් ආවා. අශේ පළාත්වල 

හැම තැනම සිංචාරක වයාපාරශේ ශලොකු පිබිදීමක් ඇති වුණා. 

හැබැි   2059 පාස්කු රහාරශයන් පස්ශස  ශමොකක්ද වුශඩු? විශ්ධ  

සිංචාරකශයෝ ශේ රටට ආශ  නැහැ. මම මශේ ඇස් ශදශකන්ම 

දැක්කා. ුත්ධශය කාලශේ හික්කඩුශ  ශහෝටල්වල  උනවටුශන් 

ශහෝටල්වල සු්ධශදෝ පිරිලා හින්යා. නමුත්  පාස්කු ඉරිදා  

රහාරශයන් පස්ශස  විශ්ධ  සිංචාරකශයෝ ආශ  නැහැ. ඒක තමි  

අශේ රශේ ආර්ථිකය කඩා වැශටන්න මූලිකම  ශහ තුව වුශඩු. ඒ 

නිසා විශදස් සිංචාරකශයෝ ආශ  නැහැ වාශේම  අශේ රටට 

විශ්ධශීය ආශයෝජාකශයෝත් ආශ  නැහැ. එම නිසා අතිගරු 

ජානාධිපතිතුමාට අව ය වුණා  ශේ තත්ත්වශයන් අශේ රට 

ශදරාගන්න. ඉතින්  එතුමා ශබොශහොම යහපත් හා ස්ධභාවශයන් 

තමි  ශේ තීන්දු තීරණ ක්රියාත්මක කශළ .  

ඒ ශකොශහොම වුණත්  එතුමා ශේ රශේ ජානාධිපති ුරරයට 

පත්ශවලා මාස ගණනක් යනශකොට ශකොවිඩ් වසිංගතය ආවා. අපි 

ඒක කලින් අශේක්ෂා ශනොකළ ශදයක්. ශකොවිඩ් වසිංගතය ආවාට 

පස්ශස  අපි  හිතපු ශ්ධවල් කර ගන්න අපට පුළුවන් වුශඩු නැහැ. 

ශකොවිඩ් වසිංගතශයන් ශේ ර ට ශදරා ගන්න අශේ කාලය ශයොමු 

කරන්න ස්ධශ වුණා. ශකොවිඩ් ශරෝගශයන් ශේ රශේ ජානතාව ශදරා 

ගන්න අශේ රශේ ශනය වියදේ කරන්න වුණා. ඉතින්  අද අපට 

සන්ශතෝෂ ශවන්න පුළුවන් කාරණයක් තිශබනවා. අපි ශේ 

ශලෝකශේ ඉතාම  සාර්ථකව ශකොවිඩ්වලට එන්නත්කරණය කරපු 

රටවල් අතරින් රමුඛ් තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබනවා. ඒශක් 

ගරුත්වය ලැශබන්න ඕනෑ කාටද? ඒශක් ගරුත්වය ලැශබන්න 

ඕනෑ ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමාටි  කියන කාරණය මම භය 

නැතුව කියනවා. එදා අතිගරු ජානාධිපතිතුමා ඒ බර කරට අරශගන 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂ ත්රය සහ අශේ හමුදාව සේබන්ශ කරශගන ඒ සටනට 

ශනොබියව නායකත්වය  දීලා ශකොවිඩ් වසිංගතශයන් අශේ රට 

ශදරා ගත්තා. ඒක තමි  මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි - 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගුණ ගමොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිංල්වා මහසතා 
(ேொண்புேிகு தேொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

සවස 4.30 ශවනකල් කාලය තිශබනවා ශන්ද  මූලාසනා සඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි? 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තව  මන්ත්රීවරශයක් ඉන්නවා  කථා කරන්න. 

ගුණ ගමොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිංල්වා මහසතා 
(ேொண்புேிகு தேொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

අද  ආඩුඩු පක්ෂය පැත්ශතන් අවසාන කථාව මට ලැබී 

තිශබනවා කියලාි  මම හිතුශ . එශහම තමි  මට දැුවේ දීම 

කශළ .  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා කලිුවත් සඳහන් කළ පරිදි  

ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ අතිගරු ජානාධිපතිතුමා ශබොශහොම 

ස්ධභාවශයන් තමි  කටුතතු කශළ . නමුත්  අද ශවනශකොට අපි 

ශත්රුේ අරශගන තිශබනවා අශේ බදු රතිපත්තිශේ තවත් 

ශවනස්කේ කරන්න ඕනෑ බව.  එම නිසා අපි දැන් ඒ 

සේබන්ශශයන් අව ය ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ගනිමින් යනවා. ඉදිරිශේදී 

ජාාතයන්තර මූලය අරමුදශල් උපශදස් පරිදි අපට ශේ ඇති වී 

තිශබන තත්ත්වය මඟ හරවා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය අපි 

කියනවා.  

අශේ මුදල් ඇමතිතුමා ශේ රශේ ණයගැතිභාවය ගැන කථා 

කළා. අද අපට  ශපශනනවා  විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු සයලුශදනා 

අශේ අතිගරු ජානාධිපතිතුමා බිත්තියට ශහ ත්තු කරලා  ශේ සයලු 

ශ්ධවල්වලට එතුමා වැරදිකරු බව කියන්න උත්සාහ කරන 

ආකාරය. මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඇත්ත කාරණය ඒක 

ශනොශවි . 59(8දී අශේ රට නිදහස ලබනශකොට අශේ රශේ යේ 

මේටමකින් ශහොඳ ආර්ථිකයක් තිුදණා. 5943 ශවනකේ විතරි  

අය වැය හිඟයකින් ශතොරව අපට ශේ රට පාලනය කරන්න 

පුළුවන් වුශඩු. ඉන් පසු සරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැතිනියශේ 

ආඩුඩුව ශතක් පැවැති විවිශ ආඩුඩු විසන් ණය ගත්තා.  නමුත්  

5977 වනතුරුම ගත්ත ණය කළමනාකරණය කිරීශේ වැඩ 

පිළිශවළක් ඒ හැම ආඩුඩුවකටම තිුදණා. හැබැි   5977දී හශයන් 

පහක බලයක් ලබාශගන බලයට පත් ශවච්ච ශේ.ආර්. ජායවර්ශන 

මැතිතුමාශේ ආඩුඩුව වි ාල ව ශයන් ණය ලබා ගත් නමුත් 

එවැනි වැඩ පිළිශවළක් ඒ ආඩුඩුවට තිුදශඩු නැහැ.  ඒ අය අශේ 

රශේ තිුදණු ශවශළඳ ශපොළ සේපූර්ණශයන්ම ශවනස් කරලා  

විවෘත ශවශළඳාමට අශේ රට ශයොමු කළා. එහි රතිලලයක් හැන්යට 

අපි වි ාල ව ශයන් ණය ලබා ගත්තා. හැබැි   ඒ ණය නිස 

ආකාරශයන් කළමනාකරණය  වුශඩු නැහැ.  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  5970දී ශේ රශේ මුළු ණය 

රමාණය තිුදශඩු රුපියල් මිලියන 8 )89ි . ඒක අශේ රශේ දළ 

ජාාතික නිෂ්පාදිතශේ රති තයක් හැන්යට )3.)ි . ඒක 597) 

ශවනශකොට රුපියල් මිලියන 57 )49 දක්වා වැඩි වුණා. ඒ  

සරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැතිනිය බලශේ සන් අන්තිම කාලශේදී 

විතර. ඒ ණය මුදල අශේ රශේ දළ ජාාතික නිෂ්පාදිතශේ 

රති තයක් හැන්යට  48.4ි . හැබැි   අපි විපක්ෂශේ 

තමුන්නාන්ශස ලාට කියන්න ඕනෑ  599(දී චන්ද්රිකා 

බඩුඩාරනායක කුමාරතුිංග මැතිනිය එක්සත් ජාාතික පක්ෂ 

පාලනශයන් ශේ රට බාර ගන්නශකොට අශේ රශේ මුළු ණය 

රමාණය රුපියල් මිලියන 440 935ක් බවට පත් කරලා තිුදණු 

බව. ඒක වි ාල රමාණයක්. ශේක තමි  කාලයක් පුරාම ස්ධශ 

ශවච්ච ශ්ධ. ඊට පස්ශස  මහින්ද රාජාපක්ෂ මැතිතුමාශේ පාලන 

කාලය ගැනත් මම කියන්නේ. මහින්ද රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රට 

බාර ගන්නශකොට තිුදශඩු ඍණ ආර්ථිකයක්. එදා අශේ රශේ ණය 

බර  දළ ශ්ධශීය නිෂ්පාදිතශේ රති තයක් හැන්යට ගත්තාම 

502.4ක් තිුදණා. නමුත්  මහින්ද රාජාපක්ෂ මැතිතුමා 2054දී ශේ 

රට යහ පාලන ආඩුඩුවට බාර දුන්ශන් ඒ ණය රමාණය සයයට 

70.3 දක්වා අඩු කරලා. අද ශේ උදවිය මහින්ද රාජාපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ කාලශේ ගත්ත ණය පිළිබඳව කථා කරනවා; එතුමා 

සුදු අලිශයක් නිර්මාණය කළාය කියනවා.  

මම විපක්ෂයට ශේ ශ්ධත් කියන්න කැමැතිි . අපි 2007 ඉඳලා 

205( ශවනකේ ස්දවරීත්ව බැඳුේකර තුළින් ණය ලබා ශගන 

තිශබන්ශන් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 4 400ි . මූලාසනා සඪ 

827 828 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  හැබැි   2054-2059 කාලය තුළ ඇශමරිකාුව 

ශඩොලර් මිලියන 52 040ක ණය  අරශගන තිශබනවා. අද අපි තවම 

ශගවන්ශන් ඒ ණය.  

 ඊශේ ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කි වා  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ ආඩුඩුව ණය ලබා ගත්ශත් නැහැ කියලා. එශහම 

නේ ශමොකක්ද ශේ ශවලා තිශබන්ශන්? කාලයක් තිස්ශස  ශේ රශේ 

තිබිච්ච වැරදි ආර්ථික කළමනාකරණයි  අද ශේ පුපුරා ශගොස් 

තිශබන්ශන්. නමුත්  අවාසනාවට ඒ පුපුරා යෑම සදු වන ශවලාශ  

බලශේ සන්න අතිගරු ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමා රමුඛ් අශේ 

ආඩුඩුවට ඒකට මුහුණ ශදන්න සදු ශවලා තිශබනවා. නමුත් අපි 

පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමා නැතිව 

ශවනත් කවුරු හරි ශකශනකු ශේ රශේ ජානාධිපති ශවලා සන්යා 

නේ  ශේ රශේ ජානතාවට ශමොකුත්ම හිතාගන්න හේබ ශවන්ශන් 

නැහැ කියලා. ඒ නිසා අද "Gota, go home!" කියන අය  මහින්ද 

රාජාපක්ෂ මැතිතුමාට ශගදර යන්න කියන අය ශේ අර්ුදදයට 

විකල්ප වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. එශහම විකල්ප 

වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් ශනොකර ජානතාව අමාරුශ  දමන වැඩ 

පිළිශවළක් තමි  ශේ ක්රියාත්මක කරන්ශන්. අපි රජාාතන්ත්රවාදී 

වැඩ පිළිශවළක් ඇතුශළ  ඉඳශගන ශේ රජාය  ක්තිමත් කිරීශේ වැඩ 

පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරනවාය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතිි . 

 
ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ෂාණක්කියන් රාජාපුත්තිරන් මන්ත්රීතුමා.   

 
[අ.භා. 4.20] 

 
ගුණ ෂාණක්කිය්ද රාජ්පුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූලාසනා සඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද මශේ කථාව ආරේභ 

කිරීමට ශපර විශ  ෂශයන්ම අශේ මහජාන ආරක්ෂක 

ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මඩකළපුව දිස්්රික්කශේ 

SSP මහත්මයාට මඩකළපුව දිස්්රික්කශේ මාශයශ දී සිංගමශයන් 

complaint එකක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා  සශී පුනයමූර්ති සහ 

නිලන්තන් කියන මාශයශ දීන් ශදශදනා දිගින් දිගටම මඩකළපුව 

දිස්්රික්කශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී පිල්ශලයාන් ඇතුළු 

කඩුඩායශේ තර්ජානයට ලක්ශවලා තිශබනවාය  ඔවුන්ශේ 

පවුල්වල ඥාතීන්ශේ photos පවා Facebook එශක් දමලා  ඉතාම 

පහත් විධියට ඒ ශගොල්ලන් සේබන්ශව කටුතතු කරනවා  කියලා. 

ඒ මාශයශ දීන් ශදශදනා දැන් මඩකළපුශ  නැහැ. ඒ ශගොල්ලන් 

ශවන තැනක ඉන්ශන්. ඒ පැමිණිල්ශල් පිටපතක් මම ඔබතුමාට 

ලබා දී තිශබනවා. ඔබතුමා දැුවවත් කළ විධියට ඒ ගැන කටුතතු 

කරි  කියා මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

අද අපි කථා කරන්ශන් IMF එශක් ශයෝජානා පිළිබඳවි .  

අනාගතශේ IMF එශකන් ශමොනවාද කරන්ශන් කියන එක 

පිළිබඳව තමි  කථා කරන්ශන්. හැබැි   අද කථා කරපු ආඩුඩු 

පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු -අදත් එශහමි   ඊශේත් එශහමි - ඔක්ශකෝම 

වාශේ කථා කශළ  පසුගිය යහ පාලන ආඩුඩුශ  ශකරුවාව 

ගැනි   පසුගිය ජානාධිපතිතුමා අරශහම කළා  ශමශහම කළා 

කියලාි . නමුත් ඉස්සරහට ශවන්න තිශබන ශ්ධ ගැන පමණි  

රශේ ජානතාව බලාශගන ඉන්ශන්. ආඩුඩුශ  අයශේ කි වාරු 

අහශගන ඉන්න ශනොශවි  ශේ රශේ ජානතාව බලාශගන ඉන්ශන් 

කියන කාරණය මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.  ඉස්සරහට ශවන්න 

තිශබන ශ්ධ පිළිබඳ කිසම negotiation එකක් නැහැ කියලා අපට 

පැහැදිලිවම දැනගන්න පුළුවන්. ශමොකද  මුදල් ඇමතිතුමාම 

කියනවා එතුමා nightwatchman කියලා. Nightwatchman 

ශකශනකුට  වඩා  ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළ   ශ්රී ලිංකා රජාශේ 

කැබිනේටුශ   ලිංකාශ  ජානතාවශේ මුදල් ඇමතිවරයා ශහෝ 

අධිකරණ ඇමතිවරයා කියනවාට වඩා  එතුමා ශේ පාර්ලින්තුශ  

කථා කරන්ශන් ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයාශේ 

ශපරකශදෝරුවා - lawyer - හැන්යටි  කියා මා හිතනවා. එතුමා 

කථා කරන්ශන් ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමාශේ lawyer 

හැන්යට. ශමොකද  ශේ අවස්ථාශ  එතුමා දිගින් දිගටම කියනවා  

ශමන්න ශේ ශේ වැරැදි ශවලා තිශබනවා  බදු සහන දුන් එක 

වැරැදිි   ශපොශහොර දීම නවත්වපු එක වැරැදිි  කියලා 

ජානාධිපතිතුමා කියලා තිශබනවා කියලා. ඒ වාශේම  ඒවා 

සාශාරණීකරණය කරන්න  දැන් අපි ශේ  ශේ ශ්ධවල් කරනවා   

කියනවා. විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය වැරැදිි  

කියනවා. ඒක ශවනස් කරන්න ඕනෑ කියනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම 

රශේ ජානතාවශේ මුදල් ඇමතිවරයා ශහෝ රශේ ජානතාවශේ 

අධිකරණ ඇමතිවරයා විධියට වඩා  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

මහත්මයාශේ lawyer හැන්යටි  එතුමා තවමත් කටුතතු 

කරන්ශන්. එතුමා ජාාතික ලැි ස්තුශවන් පාර්ලිශේන්තුවට 

ඇවිල්ලා  කැබිනේ ඇමති තනතුරු ගත් බව එතුමාට අමතක 

ශවලාද ශකොශහ ද. ඉස්සර තමි  එතුමා lawyer. Nightwatchman 

ශහෝ ශමොන watchman ශහෝ ශ වා  ලිංකාශ  මුදල් ඇමතිතුමා 

එතුමාි  කියන එක දැන් එතුමා මතක තියාගන්න ඕනෑ.  

අද ජානතාව පාරට බැහැලා උ්ධශඝෝෂණ කරනවා. ඇත්තටම ඒ 

ගැන දුකි . ්රිවීලර් එකක් පදවන මුවස්සශයක් උශ්ධ තුන  හතර 

ශවනකේ ශේ වැහි දවස්වල වැස්ශස  ශතමි ශතමී ්රිවීලර් ශපෝලිශේ 

ඉඳලා තල්ලු කර ශගන ගිහිල්ලා  ශපට්රල් න්ක ගහ ගන්නවා. ඒ 

මුවස්සයාට නිදා ගන්න විධියක් නැහැ. උශ්ධ හශේ ඉඳන් ආපසු 

දවල් වරුව ශවනකේ හයර් දුවන්න ඕනෑ.  රාත්රී කාලශේ ශපෝලිශේ 

ඉඳලා ශපට්රල් න්ක ගහශගන දවල් වරුශ  නිදා ගත්ශතොත් 

ළමි න්ට කන්න ශදන්ශන් කවුද? අේමා ශකශනක් ලාේපු ශතල් 

ගන්න එළි ශවනකල් ශපෝලිශේ හිටශගන ඉඳලා  ශගදර ගිහිල්ලා 

ළමයාට උයලා  ශගදර අතුගාලා ශු්ධශ පවිත්ර කරලා  ආශයත් රෑට 

නිදා ගන්ශන් නැතිව ලාේපු ශතල් ගන්න ශපෝලිමට යන්න ඕනෑ. 

ශමොකද  ලාේපු ශතල් ගන්න ගියාම බැරල් ගණන් ශදන්ශන් නැහැ 

ශන්. ශපොඩි රමාණයි  ශන් ශදන්ශන්. සමහර ශවලාවට රෑ නවය  

දහය ශවනකේ ශපෝලිේවල ඉඳලා ශපෝලිශේ මුලට ගියාම 

කියනවා  "ශපට්රල් නැහැ  ඉවරි " කියලා. ශේ වාශේ බැරෑරුේ 

තත්ත්වයක් තිබියදී  "අශේ අශත් තිශබන්ශන් ශඩොලර් මිලියන 

40ක පමණ සිංචිත රමාණයක්" කියලා  මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා 

නේ  ඒක ඉතාම භයානකි . මම හිතන විධියට ශහොරකේ කරන්න 

උද  කරපු  රාජාපක්ෂලාට හිතවත් වයාපාරිකයන් ළඟ මිලියන 

40ට වඩා ශඩොලර් ඇති. නමුත් ලිංකා රජාය සතු සිංචිත රමාණය 

ශඩොලර් මිලියන 40ි . සිංචිතය තිශබන්ශන් ශඩොලර් මිලියන 40ි  

කියලා එතුමා කියනවා නේ ඒක ඇත්තක් ශවන්න ඇති කියා මම 

හිතනවා. ශමොකද  ශබොරුවක් කියනවා නේ බිලියන පහක්වත් 

තිශබනවා කියනවා ශන්.  ඒ නිසා සතය රකා  කිරීම ගැන අපි 

එතුමාට ගරු කරනවා. හැබැි   ශේ තිශබන තත්ත්වය - situation  

- ශහොඳ අතට පත් ශවන්න රමයක් නැහැ. සිංචිතශේ තිශබන්ශන් 

ශඩොලර් මිලියන 40ි  නේ  එතැනින් එහාට ඉදිරි ගමනක් යන්න 

බැහැ. ඉදිරියට ශතල් රටට එන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශේ ර ්නය  

දිගින් දිගටම ඇදී යනවා කියන එක අපි ඉතාම පැහැදිලිව මතක 

තබාගන්න ඕනෑ.  

හැබැි   අද ශ්රී ලිංකා ශපොදුජාන ශපරමුශඩු මන්ත්රීවරුන්ට ශේ 

තත්ත්වය ශත්ශරන්ශන් නැති එකි  දුක. අශර ල් 7වැනි දා ශව්ධදී 

කරන්ේ එක දිගටම ශදනවා කියලා ඇමති කි වාම  "ශලොක්කා 

කි වා  7ශවනි දා ශවනශකොට කරන්ේ එක දිගටම ශදනවා 

කියලා"  ගමට ගිහින් කියනවා. ශේ ර ්න ඔක්ශකෝම මැි  

මාසශේ අන්තිම ශව්ධදී ඉවර ශවනවා කියලා ජානාධිපතිතුමා 

829 830 

[ගරු ශමොහාන් ප්රියදර් න ද සල්වා මහතා] 
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කි වාම  ඒක ගමට ගිහින් කියනවා. නමුත් ශේක ඊට වඩා 

බැරෑරුේ ර ්නයක්. ශේ රශේ විශ්ධ  විනිමය නැහැ කියන එක 

ඉතාම බැරෑරුේ ර ්නයක්. ශේ ර ්නය විසඳන්න ශගෝඨාභය 

රාජාපක්ෂ මහත්මයා resign ශවන්න ඕනෑ.  ශවන කිසම රමයක් 

නැහැ ශේක ර ්නය විසඳන්න. ඒකට එතුමා ශගදර යන්න ඕනෑ. 

එතුමා එතුමාශේ තනතුරුවලින් අි න් ශවන්න ඕනෑ. මම ශමශහම 

කියන්ශන් ශ්ධ පාලනමය ව ශයන් බලලා එතුමා ශහොඳ නැහැ 

කියන අදහසන් ශනොශවි .  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිවරයා 

ශකශරහි තිුදණු වි ්වාසය ජානතාව අතර අද නැතිශවලා 

තිශබනශකොට  එතුමා එක්ක ජාාතයන්තරශේ කවුරුවත් වැඩ 

කරන්න එන්ශන් නැහැ. IMF එක පවා එතුමා එක්ක වැඩ කරාවි 

කියලා මට නේ වි ්වාසයක් නැහැ.  එතුමා කියි   අපි ඔක්ශකෝම 

එකඟි   අපි ශමන්න ශේ වැඩ පිළිශවළ  ඉදිරියට ශගනයනවා 

කියලා. ශහට මිනිසුන්ශේ උ්ධශඝෝෂණ වැඩි ශවලා එතුමා පාරට 

ඇදලා දැේශමොත්  ඊටපසු IMF එක කවුරු එක්කද වැඩ කරන්ශන්? 

ඒ නිසා ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයා ශමතැනින් resign 

ශවනකල් කිසම ශදයක් කරන්න බැහැ.  

ඇත්තටම අද පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු ව ශයන් අපටත් social 

mediaවලින්  Twitter එශකන් හැම තැනින්ම පහර ගහනවා  

"ඔයශගොල්ලන් විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු ව ශයන් ශෆ ල්. The 
Opposition has failed us; it has done nothing for us" 
යුවශවන්. But, what can the Opposition do? I would like to 
tell them, you all have given a two-thirds majority to this 
rogue Government, you all have given a two-thirds 
majority to these rogues and then, you expect the 
Opposition to do wonders or magic hat-tricks. How are 
we supposed to do that? We are not able to do that. 
තුශනන් ශදකක බලයක් ආඩුඩුවට දීලා අද විපක්ෂයට බැණ බැණ 

ඉඳලා හරියන්ශන් නැහැ.  

අද උශ්ධ ශවච්ච ශ්ධ ශහොඳ උදාහරණයක්. එය ශහොඳම ශහොඳ 

උදාහරණයක්! අද නිශයෝජාය කථානායකතුමා පත් කර ගැනීශේ 

ඡන්ද විමසීශේදී ඡන්ද 5(8ක් රජායට  ඡන්ද )4ක් විපක්ෂයට. ඡන්ද 

තුනක් reject ශවලාත් තිශබනවා. ඡන්දය දාන්ශන් නැති මන්ත්රීවරු 

පාර්ලිශේන්තුශ ත් ඉන්නවා. Reject ශවච්ච ඡන්ද තුන නේ ශ්රී 

ලිංකා ශපොදුජාන ශපරමුශඩු මන්ත්රීවරුන්ශේ ශවන්න ඇති කියලා 

මට නේ සයයට සයයක් ෂුවර්. ශමොකද  ඒ වාශේ මිනිසුන්ට - 

ලියන්න  කියවන්න දන්ශන් නැති මිනිසුන්ට - nomination 

දුන්ශන් ඒ පක්ෂය තමි . අද ශතෝරා පත් කරගත් නිශයෝජාය 

කථානායකතුමාට ඡන්ද 545ක් හේබ වුණා නේ  ආඩුඩුශවන් 

එළියට ආවා කියන කවුරුවත් ඇත්තටම ස්වාධීන ශවලා නැහැ. අද 

ආඩුඩුවත් එක්ක ඒ ඔක්ශකොම ඉන්නවා. ඒ අය ආඩුඩුශවන් 

එළියට ඇවිත් ඉන්නවා නේ  විපක්ෂය දමපු candidateට ඒ අය අද 

සහශයෝගය ශදන්න ඕනෑ. එශහම කරන්ශන් නැතිව ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ candidate ශකශනක් දාශගන  විපක්ෂශේ 

candidateට support කශළ  නැහැ. ආඩුඩුශ  ශකශනක් නැඟිටලා 

කි වා  "අපිත් ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ ශකනාට support 

කරනවා" කියලා. ඉතින් ශේ ඔක්ශකොම ීසල්. ඒ නිසා රශේ 

ජානතාව ශේක ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. ශහට No-Confidence 

Motion එකක් ආවත් ශේකමි  ශවන්ශන්. අද ශගොඩක් අය No-

Confidence Motion එක ගැන කථා කරනවා. විසවන ආඩුඩුරම 

වයවස්ථා සිංශ ෝශනය හරහා විශායක බලතල ඔක්ශකොම 

ජානාධිපතිවරයාට දීලා තිශය්ධදී No-Confidence Motion එක 

හරහා අගමැති ශකශනකු මාරු කළාට පාර්ලිශේන්තුවට කිසම 

බලයක් ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ජානාධිපතිතුමාශේ බලය 

අි න් කරන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව ශේ පාර්ලිශේන්තුශ දී No-

Confidence Motion එක pass වුණත් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට කිසම 

තීන්දුවක් ශවනස් කරන්න බැහැ. ඒක ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

මහත්මයා දන්නවා. ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයා ඉන්න කල් 

IMF එක හරහාවත් අශේ ශේ dollar crisis එක විසඳන්න බැහැ. 

ශමොන ජාගතා කි වත් ඒක විසඳන්න බැහැ  බැහැ  බැහැමි !  

සාමානය ජානතාවශේ දැන ගැනීම පිණිසි  මම ශේ කියන්ශන්. 

අපට ශේ රට ශවුවශවන් අද ගන්න තිශබන්ශන් options 

කිහිපයි . පළමුවැනි option එක  ශගෝඨාභය මහත්මයා ඉල්ලා 

අස් ශවන්න ඕනෑ. පැහැදිලිවම එතුමාට ලේජාාවක් නැහැ. ශමච්චර 

මිනිස්සු එතුමාට  කියන්න ඕනෑ නැති නේ කියලාත් එතුමා තවම 

ඒ පුටුවට ශවලා ඉන්නවා. ශකොශහ ද දන්ශන් නැහැ හැිංගිලා 

ඉන්ශන්. එතුමා resign ශවන්ශන් නැහැ. ශදවැනි option එක සහ 

තුන්වන option එක ශමොකක්ද? රජායට පුළුවන් පාර්ලිශේන්තුවට 

පනත් ශකටුේපතක් ශගශනන්න  ජානාධිපතිවරයාශේ බලතල 

සේබන්ශශයන්. එය  එක්ශකෝ විශායක බලතල සේපූර්ණශයන් 

අශහෝස කරලා විශායක ජානාධිපති රමය අශහෝස කරන එකකු 

ශවන්න පුළුවන්. ඒක ශදවැනි option  එක. එශහම නැත්නේ  

විසවන ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය හරහා ජානාධිපතිතුමාට 

දුන් බලය අශහෝස කරන්න පනත් ශකටුේපතක් ශේන්න පුළුවන්. 

ඒක තුන්වැනි option එක. එක්ශකෝ විශායක බලතල 

සේපූර්ණශයන් අශහෝස කරන්න ඕනෑ  එශහම නැත්නේ විසවන 

ආඩුඩුරම වයවස්ථා සිංශ ෝශනය අශහෝස කරන්න ඕනෑ. ඔය 

ශදවැනි සහ තුන්වන option එක. දැන් options තුනි . හතරවැනි 

option එක ශමොකක්ද? විපක්ෂයට පුළුවන් විසවන ආඩුඩුරම 

වයවස්ථා සිංශ ෝශනය අශහෝස කරමින් විසඑක්වන ආඩුඩුරම 

වයවස්ථා සිංශ ෝශනය ශගනැල්ලා පාර්ලිශේන්තුව ආපහු 

 ක්තිමත් කරන්න. නමුත්  අද උශ්ධ දැකපු නාටකශයන් පස්ශස  

මම නේ හිතන්ශන් නැහැ ශේ ඩ්රාමාකාරශයෝ ශේ රට ශවුවශවන් 

සුබවාදී තීන්දුවකට සහශයෝගය ශදි  කියලා. ඒක ලිංකාවටම 

පැහැදිලිි .  

ඊට අමතරව තිශබනවා  තව විකල්පයක්. නමුත් ඒකත් 

ශවන්ශන් නැහැ. විපක්ෂයට පුළුවන් Motion එකක් ශේන්න  

විශායක බලතල එශහමපින්න්ම අශහෝස කරන්න. එශහම 
නැත්නේ පුළුවන්  ශදෝෂාභිශයෝගයක් ශගනැල්ලා රශේ 

ජානාධිපතිවරයා අි න් කරන්න. ඒක ඉතින් කාලයක් යන වැඩක් 

කියලා කියනවා. ඉතින්  ශේ options පහම බැරි නේ ශමොකක්ද 

ඉතිරි ශවලා තිශබන  option එක? අද රශේ ජානතාවට ඉතිරි ශවලා 

තිශබන option එක ශමොකක්ද කියලා අපි පැහැදිලිවම බලමු. ඒ 

තමි   රශේ මිනිසුන්ශේ ශේ ජාන අරගළය. "GotaGoGama" 

උ්ධශඝෝෂණ කරන අයට ශවන්න පුළුවන්  එශහම නැත්නේ 

ලිංකාශ  හතර ශකොශන්ම උ්ධශඝෝෂණ කරන අයට ශවන්න 

පුළුවන්  මා කියන්ශන් ඔයශගොල්ලන්ශේ හිත් දශර්යවත් කර 

ගන්න   ක්තිමත් කර ගන්න කියලාි . ශමොකද  ඔය 

උ්ධශඝෝෂණවලින් පලක් තිශබනවා. ඔයශගොල්ලන් උ්ධශඝෝෂණ 

කරපු එශකන් කිසම රශයෝජානයක් නැහැ කියලා හිතන්න එපා. 

අද අපට පැහැදිලිවම ශපශනනවා  රාජාපක්ෂ පවුල තුළ ශදදරීේ 

තිශබනවා කියලා; රාජාපක්ෂ පවුල අද ශබදිලා ඉන්ශන්.  

අද ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයාශේ බලතල අඩු කරන්න 

යනවා කියන කථාව මහින්ද රාජාපක්ෂ අගමැතිතුමා කියපු ගමන්  

එතුමාට ශගදර යන්න කියලා campaign එකක් පටන් අරශගන 

තිශබනවා  පක්ෂය තුළින්ම. ශේ අරගළය හරහා ශේ රශේ තරුණ 

ජානතාව achieve කරපු පළමුවැනි එක තමි   ශබදන්න බැහැ 

කියලා කියපු පවුල ශබදලා දාපු එක. ශදවැනි එක තමි  පැවැති 

කැබිනේ මඩුඩලය අි න් කරපු එක. නමුත් අද බලන්න  පැවැති 

කැබිනේ මඩුඩලය අි න් කරලා අද ''ලපි   සපි '' ශසේ එකක් 

තමි  ශේ කැබිනේ මඩුඩලයට දමලා තිශබන්ශන්. "ලපි   සපි " 

කි වාට සමාශවන්න. සමහර ශහොඳ වැදගත් ඇමතිවරු ඉන්නවා. 

හැබැි   අත්දැකීේ අුවව ලපි   සපි . ඒ කැබිනේ මඩුඩලය 

ශගදර යැවීමත් ශේ ජාන අරගළශයන් ලැබිච්ච තයාගයක්; එශහම 

නැත්නේ එි න් ලැබිච්ච opportunity එකක්. ඒක නිසා  I must 
tell those youth, do not get disheartened. These protests 
need to continue. We are very close to achieve the 
objective because this country is going to collapse. There 
is no money. The Hon. Minister of Finance has 
confirmed that there is no money and that we have only 
US Dollars 50 million worth of  foreign reserves in our 
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country. So, we are very close to achieve the objective. 
Money is not going to come until Gotabaya Rajapaksa is 
sent home. That is clear. There is no country to lend us 
money. China does not even want to consider 
restructuring Sri Lanka's debts. China is talking about 
giving a new loan instead of restructuring Sri Lanka's 
debt. So, do you think the other countries which lent us 
money will approve of this?  චීනයට විතරක් අලුත් ණයකට 

එකඟ ශවලා  අශනක් ණය restructure කරන්න කි ශවොත්  
අශනක් ණයකාරශයෝ එය පිළිගනිි ද? පිළිගන්ශන් නැහැ. ශේ 

ශගොල්ලන් ශගදර යන දවස ළඟ ළඟ තිශබන්ශන්. ඒ නිසා 

ඇත්තටම විශ  ෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

මහත්මයාටත් - 
 

ගුණ ූලලා්නාරූඪ ම්දත්රීුමමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 

ගුණ ෂාණක්කිය්ද රාජ්පුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මම විනාඩිශයන් wind up කරනවා.  

අපට පාර්ලිශේන්තුව හරහා ගන්න පුළුවන් options තමි  

රශේ ජානතාවට මා කි ශ . අපට ඇත්තටම සුළුතරයක් 

තිශබන්ශන්. TNA එශක් නේ මන්ත්රීවරු 50ශදනා ි  ඉන්ශන්.  

විපක්ෂශේ ඔක්ශකෝම එකතු කළත් මන්ත්රීවරුන් )0ශදශනක් 

පමණ ඉන්ශන්. ජානතාව ආඩුඩුව ට තුශනන් ශදශක් බලයක් දීපු 

නිසා අපට ශමොකුත් කරන්න අමාරු තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. 

තුශනන් ශදශක් බලය දුන්ුව ජානතාවම තමි  ශේ ශවනස කරන්න 
ඕනෑ.  

ශගෝඨාභය මහත්මයාට මට කියන්න තිශබන්ශන් ශමච්චරි . 

න්ුතනීසයාව කියන රශේ හින්යා ශබන්අලි කියලා නායකශයක්. ශේ 

වාශේම තමි . අන්තිමට ශබන්අලිට ශමොකද වුශඩු? අන්තිමට 

ශබන්අලි ශවන රටකට ගිහින් තමි  ජීවිතක්ෂයට පත් වුශඩු. 

ශබන්අලි යැ වා. ශබන්අලිට තමන්ශේ රටට එන්න බැරි වුණා. 

රශේ තිුදණු කිසම වරදක් අල්ලන්න ඔහුට බැරි වුණා.   

ඊට පස්ශස  ඊජිේතුශ  හිටපු ජානාධිපති ශහොස්නි මුබාරක්ට 

ශමොකද වුශඩු? ඔහුත් රන්න් ගියා. ආශයත් රටට එන්න බැරි වුණා. 

ගඩාෆිට ශමොකද වුශඩු? ගඩාෆිටත් ඒකම තමි  වුශඩු. ලිංකාශ  

ඉන්න ජානතාවත් ඒ තැනට තල්ලු කරන්න එපා. ජානතාව ඒ 

තැනට තල්ලු කශළොත් එශහම  ශවන ශ්ධ ශමොකක්ද දන්නවාද?  

මම ශේ කාරණයත් විශ  ෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ. අද  

පාර්ලිශේන්තුශ දී ශකොි  මන්ත්රීවරයා ද රිංජිත් සයඹලාපින්ය 

මහත්මයාට සහශයෝගය දුන්ශන්  කවුද සහශයෝගය ුවදුන්ශන් 

කියන එක රශේ ජානතාවට බලා ගන්න තිුදණා  නාම ශල්ඛ්නය 

screen එශක් දාලා තිුදණා නේ. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා ඉල්ලීමක් 

කළත්  ඒක ලබා දුන්ශන් නැහැ. මා කියන්ශන් රශේ ජානතාවට 

ශේ options 3ට යන්න ඉඩ ශදන්න එපා කියලාි . 'න්ුතනීසයාශ   

ලිබියාශ   ඊජිේතුශ  ජානතාව කළා වාශේ ශදයක් 

ජානාධිපතිතුමාට කරන්න රශේ ජානතාවට ඉඩ තියන්න එපා. 

ඔබතුමා වහාම ඉල්ලා අස් ශවන්න' කියන එක තමි  මට ශේ 

අවස්ථාශ   ජානාධිපතිතුමාට කියන්න තිශබන්ශන්.  

ස්තුතිි . 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

කකල්හි ගවලාව අ. වා. 5.30 ූ ගය්ද ූලලා්නාරූඪ ගුණ 
ම්දත්රීුමමා විසිං්ද ප්රශ්පනය ගනොවිම්ා පාර්ලිගම්්දුමව කල් ත න ලදී. 

පාර්ලිගම්්දුමව ඊට අනුකූලව  2022 මැයි 06 වන සිංකුරාාා                    
පූ. වා. 10.00 වන ගතක් කල් ිවග  ය. 

 

அப்தபொழுது, பி. ப. 5.30 ேணியொகிவிடமவ ேொண்புேிகு 

தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொேமலமய 

பொரொளுேன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுேன்றம், 2022 மே 06, தவள்ளிக்கிழமே                   

மு. ப. 10.00 ேணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Friday, 06th 

May, 2022. 
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්ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශ  අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වකීය කථාවල නිවැරදි කළ ුතතු තැන් දක්වුව රිස මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ ුතතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා  

හසැ්ද්ාඩ් සිංසක්ාරක ශවත ලැශබන ශස  එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தேது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தேது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  
ගකොළඹ 5  ගපොල්ගහසේ්දගගොඩ  කිුණළපන පාර  අහක 163 ාරන ්පාානගයහි ළිහිටි 
රජ්ග  ප්රවෘත්ින ගාපාර්තගම්්දුමගව ළිහිටි රජ්ග  ප්රකාශ්න කාර්යාහශ්ගය්ද  

මිල දී ගත හසැක. 
 

ගමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගය්ද  
 ාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமேந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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