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(ஹன்சொட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 
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පූ. භා. 10.00ට පාර්ලිේ න්තතුව රැම් ිසය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්තද යාපා රෙේවර්යන මහත්ා]  

ූලලාමනාරූඪ ිසය. 
பொரொளுேன்றம் மு.ப. 10.00 ேணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அெர்கள் [ேொண்புேிகு ேஹிந்த யொப்பொ அமபெர்தன] 

தமலமே ெகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
 ලිපි ේ ඛනාිරය පිළිගැන්තවීම 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගුණ ප්රමන්තන රතතුාංග මහත්ා (මහජන ආරක්ෂක රමාත්ය, 

මාංචාරක රමාත්ය මහ ආණ්ු  පාර්ශ් නිවෙ  ප්රයාන 

මාංිසයායකතුමා) 
(ேொ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) 

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාතය, අධිකණ  අමාතය හ  

බන්ධනාගාණ කළමනාකණ   ා සිණකරුවන් පුනරුත්ථාපන ණාජ්ය 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 985  අකක 85 හ  985  අකක 85 

දණන පනත් මඟින් හකශ ෝධිත 9868 අකක 9 දණන ආනයන  ා 

අපනයන (පාලන) පනශත් 8(9), 6 හ  98 වගන්ති හමඟ කියවිය 

යුතු 80 වගන්තිය යටශත් මුදල් අමාතයවණයා විසින් පනවන ලුවව, 

8088 අශරේල් 08 නැනිති අකක  88 8/88 දණන අති විශ ේෂ ගිහට් 

පත්රශේ  පළ කණන ලද ශණුලලාසි මම දනැිපපත් කණි. 

ශමම ශණුලලාසි ණජ්ශේ  මුදල් පිළිබඳ කාණක හභාව ශවත ශයොමු 

කළ යුතු යියි මම ශයෝජ්නා කණි.    

 
ප්රශ නි්නය ිසමමන ලිරන්ත, මභා ම් මත් ිසය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ රේද්  ිසක්රමසිාංහ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ரணில் ெிக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 

නැඟී සිටිෙ ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ණනිල් වික්රමසික  මිතිතුමා. 

ගුණ රේද්  ිසක්රමසිාංහ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ரணில் ெிக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ගරු කථානායකතුමනි, මට යම් කාණ යක් ගින හඳ න් 

කණන්න තිශබනවා. ඊශේ  ෂා ක්කියන් ණාජ්පුත්තිණන් 

ණාහමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා මා ගින විණනැ රකා යක් කණලා 

තිබු ා, මම ණාජ්පක්ෂ කණ්ඩායශම් දන්නවා කියලා. මම 

ණාජ්පක්ෂලා එක්ක කිසි දවහක හිටිශේ  නි ි. ණාජ්පක්ෂවරුන්  

රභාකණන් එක්ක pact එකක් දිම්මා, මාව පණද්දන්න.  

මම ෂා ක්කියන් ණාජ්පුත්තිණන් ණාහමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා 

ගිනත් කියන්න ඕනෑ. 8093 ශපබණවාිප 89වන දා එතුමා  මහින්ද 

ණාජ්පක්ෂ මිතිතුමාශගන් පනැිපප්පු ආහන හකවිධායකකම 

භාණගත්තා. ඒ පිළිබඳව එනැන "Daily Mirror" පුවත් පශත් 

හඳ න් වුණු රකා ය මම කියවන්නම්. It states, "The SLFP 
has appointed Messrs Shanakiyan Rajaputhiran 
Rasamanickam and Arundika Fernando as new 
organizers".  

ණාජ්පක්ෂවරු එක්ක හිටිශේ  මම ශනොශවයි. මම ඒ කාලශේ ත් 

හිටිශේ  නි ි. හම ණ විට එතුමාට පුරුුව ඇති, "මහින්ද හණ ක 

ගච්ඡාි, බිසිල් හණ ක ගච්ඡාි, නාමල් හණ ක ගච්ඡාි" 

කියන්න. මම එශ ම කණලා නි ි. ඒ නිහා කරු ාකණ මට 

එශ ම කියන්න එන්න එපා. පිල්ශලයාන් එක්ක කණපු විඩ 

කටයුතුත්, එදා ශපොලීසිශේ  600ශදශනක් ඝාතනය කළ අවහ්ථාශේ 

ඒ අයව ආණක්ෂා කණන්න ගිය  ිටිත් මම ශමතින කථා කණන්ශන් 

නි ි. ඒවා පහ්ශහේ කථා කණන්න පුළුවන්. මම කනගාටු වනවා, 

එතුමා එශ ම කථාවක් කියපු එක ගින.  

ඊශේ  සිුවවීම ගින මම කරුණු පි ිනැලි කණන්න කිමිතියි. 

විශ ේෂශයන්ම රථම වතාවට ්රවිඩ ජ්ාතික හකවිධානයත් වි ාල 

විඩහට නක් ශගන යනවා ඒකට විරුද්ධව. ඇත්ත ව ශයන්ම 

පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු හිසිවාණශේ දී, සියඹලාපිටිය මිතිතුමා යළිත් 

නිශයෝජ්ය කථානායක ුරණයට දනැිපපත් වනවා කිේවා. 

ජ්නාධිපතිතුමා ඒ ලිපිය පිළිගත්ශත් නිති වු ත්, ශම් හතිශේ  

ඡන්දයක් තියන්න වුවමනාය කියලා කිේවා. මම එතුමාට කිේවා, 

පිළ මාරු කළායින් පහ්ශහේ ුරණය අත ිණලා එන එක ශ ොඳ 

හම්රදායක් කියලා. ශමොකද, හිටපු කථානායකවණයු  ූ   වි.ජ්.මු. 

ශලොු බණ්ඩාණ මිතිතුමා එදා පිළ මාරු කළාට, ුරණශයන් අයින් 

වුශණ් නි ි. එදා අපි ඒකට විරුද්ධ වු ා. ඒ නිහා සියඹලාපිටිය 

මිතිතුමා නිශයෝජ්ය කථානායක ුරණශයන් දවත් වීම ශ ොඳ 

ශදයක්. මම කිේවා, විපක්ෂශයන් දනැිපපත් වනවා නම් හ ශයෝගය 

ශදනවා, ආණ්ඩුශවන් නම් බි ි කියලා. මම වචනයක් ුවන්නායින් 

පහ්ශහේ ශවනහ් කණන්ශන් නි ි. ඒකට ශ ේතුවු ත් නි ි. මට 

ආණ්ඩුශේ මන්ත්රීවරුන් ශදතුන්-ශදශනක් කිේවා, එතුමා දනැිපපත් 

වුශ ොත් ඒ ශගොල්ලන්ශේ තව ඡන්ද 90ක් විතණ විශටයි කියලා. 

මට බදාදා  ින්දෑශේ මාධයශයන් කිේවා, "ආණ්ඩුශවන් කවුරුවත් 

දනැිපපත් කණන්ශන් නි ි. ශමොකද, බහුතණය තිශබනවා ද, නිද්ද 

කියලා දන්ශන් නිති නිහා. සියඹලාපිටිය ම ත්මයා දනැිපපත් 

වුශ ොත් එතුමාට හ  ශයෝගය ශදනවා" කියලා. එච්චණයි මම 

දන්ශන්. මම ශමතිනට ඇවිල්ලා නිමල් සිිපපාල ද සිල්වා 

මිතිතුමාශගන් ඇහුවාම, එතුමා ඒක ඇත්ත බව කිේවා. මම 

කිේවා, ඔබතුමා ශයෝජ්නා කණනවා නම් මම හ ශයෝගය ශදනවා 

කියලා. මම එදාත් හ ශයෝගය ුවන්නා, අදත් ශදනවා කිේවා. 

ඊට පහ්ශහේ මශගන් ඇහුවා, TNA එක එක්ක කථා කණන එක 
ගින ර ්නයක් තිශබනවාද කියලා. මම එතිනට ගියා. මම ගිහින් 

ඇසුවා, "ශම් කණ්ඩායම් ශදක එකතු කණන්න බිිපද, එශ ම  

නිත්නම් 'හජ්බ' අශප්ක්ෂකයා දවත් කණලා ශමොකක් ශ ෝ 

කණන්නද?" කියලා. 'හජ්බ' අශප්ක්ෂකයා දවත් වු ත්, 

අශප්ක්ෂකයු  නම් කණනවා කියලායි මට කිේශේ. එතශකොට මට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශත්රු ා, ශම් ශගොල්ලන් ශබනැලා දන්නවාය කියලා. ඊට පහ්ශහේ 

මම ශම් ශගොල්ලන්ට කිේවා, "ශමතින ශබදීමක් තිශබනවා. 'හජ්බ' 

එක්ක ගුවශදුව කළත් විඩක් නි ි. ශමොකද, විශ ේෂශයන්ම 

ශදමළ ජ්ාතික හන්ධානශයන් අශප්ක්ෂකයු  නම් කණන නිහා. ඒ 

නිහා ආණ්ඩුශේ ශකනු  නම් කණන්ශන් නිතුව, ඔබතුමන්ලා 

ඡන්දයකට ගිහින් ඊට පහ්ශහේ එකතු ශවන්න" කියලා.  ඒ ගින මම 

ෂා ක්කියන් මන්ත්රීතුමායි,  සුමන්තිණන් මන්ත්රීතුමායි එක්ක කථා 

කළා. ඊට පසුව ශහල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මන්ත්රීතුමාශගන් මම 

ඇසුවා, "ඇයි, ශම්ක ශවනහ් කශළේ?" කියලා. ඊට වඩා මම කථා 

කශළේ නි ි. ශම් හභාශේදී මශනෝ ගශන්ෂන් මන්ත්රීතුමා, අුවණ 

නැහානායක මන්ත්රීතුමා හ  සිවනානම් රීතණන් මන්ත්රීතුමා එක්ක 

විතණයි මම කථා කශළේ. ශවන වුවමනාවක් මට නි ි. ඊට 

පහ්ශහේත් මට වුවමනා වුශණ් ශම් ශයෝජ්නා ටික ශගශනන්නයි. මට 

ණකජිත් මද්ුවම බණ්ඩාණ මිතිතුමා -  

 
ගුණ සිවඥාන්  ශ්රීත්රන්ත මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ රේද්  ිසක්රමසිාංහ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ரணில் ெிக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මම කථා කළාට පහ්ශහේ ඔබතුමා කථා කණන්න. 

 
ගුණ සිවඥාන්  ශ්රීත්රන්ත මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ රේද්  ිසක්රමසිාංහ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ரணில் ெிக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
No, no. 

 
Sir, the TNA can reply when I have finished.   

මම ශම් හභාශේදී කථා කළා විතණයි. ඊට පහ්ශහේ, සිවනානම් 

රීතණන් මන්ත්රීතුමා ඇතුළු අපි ඔක්ශකොම ශම්ක විහඳන්ශන් 

ශකොශ ොමද කියන එක ගින කථා කළා. ඊට වඩා මම කථා කශළේ 

නි ි. ශම් ර ්නලට මාව ගාවන්න එපා. ශමොකද, ණකජිත් මද්ුවම 

බණ්ඩාණ මිතිතුමා මට වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාව ුවන්නාම, ඒ 

 ශයෝජ්නාවට හ ශයෝගය ශදනවා කියලා මම කිේවා.   සුමන්තිණන් 

මන්ත්රීතුමා ජ්නාධිපතිතුමාට විරුද්ධ වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාව 

ශදනශකොට, අශනක් අයට දහ්ශහල්ලා මම කිේවා ඒකට 

හ ශයෝගය ශදනවා කියලා. 

මට ශපශර්දා කිේවා, ඒ ශගොල්ලන් හ ශයෝගය ශදන්න 

එකඟයි, හජ්බශේ  ආණ්ඩුව  දනවා නම්, නිත්නම් හව් පක්ෂශේ  

ආණ්ඩුවක්  දනවා කියලා. මම කිේවා, මම පිත්තක දන්නම්, 

නමුත් හ ශයෝගය ශදන්නම් කියලා. මට ඒක ර ්නයක් නි ි. ශම් 

කරුණු විතණයි කිේශේ. ඇත්ත ව ශයන්ම ෂා ක්කියන් 

ණාහමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා විණනැ කාණ යක් කියලා තිශබන්ශන්. 

මම  ඒ ගින කනගාටු ශවනවා. ශමොකද,  දින් එතුමා එකතු ශවලා 

මශේ ශගදණ වටලන්න කියලා, අද වශට් යනවා. මා  එය 

ශපන්වන්නම්. “A group of us are planning protesting 
outside Ranil’s House on 5th Lane on Saturday 9.00 a.m. 
Meet up near Ladies’ College.” Ladies’ College එක ළඟ 

කවුරුවත් රැහ් ශවන්ශන් නි ි. එතින රැහ් ශවන්ශන් Ladies’ 
College එශක් ආනැ ශිෂයාවන් විතණයි. අරුණි ඩලිලිේ, රිෂාන්ත 

කරු ාණත්න වාශේ කණ්ඩායම් එතිනට එකතු කණන්නයි ශම් 

 දන්ශන්. ෂා ක්කියන් ණාහමාණික්කම් මන්ත්රීතුමාත් ශම්කට 

හම්බන්ධයි. ඒ වාශේම ශකොශළොන්නාව පිත්ශතන් පිිපහ් 

ශගශනන්න කියලා තිශබනවා. ඒවාට මුහු  ශදන එක ර ්නයක් 

ශනොශවයි. නමුත් පාර්ලිශම්න්තුශේ කථාවක් කළාම, එශ ම 

තර්ජ්නයට ලක් කණන එක විණනැයි. අපට පාර්ලිශම්න්තුශේ අශප් 

අද හ් රකා  කණන්න අයිතිය තිශබනවා. ඔබතුමා ෙකොයි පැ් ත්ට 

ඡන්දය ුවන්නත් කමක් නි ි, දින් එකට එකතු ශවලා විඩ 

කණන්න ඕනෑ.   මම විශ ේෂශයන්ම ඒ කරුණු ටික ඔබතුමාට 

මතක් කණනවා.  

මම තවත් කාණ යක් කියන්න ඕනෑ, ඊශේ  දවල් ඇති වුණු 

සිද්ධිය ගින. මට ඕනෑ වුශණ්, මම ගින කිේශේ ශමොකක්ද කියලා 

බලන්න. එශ ත් ඇත්ත ව ශයන්ම ඒක නැ ා බිලුවාම ශප්නවා 

ිනිහ්සු කියා තිශබන ශද්. ශම් මුළු පාර්ලිශම්න්තුවටම  ාප 

කණනවා, අපි ශම් දවහත් නාහ්ති කළා කියලා. අපි නිකම් ග  

ගන්නවා. ආණ්ඩුවයි, විපක්ෂයයි ග  ගන්නවා. විපක්ෂයයි, 

විපක්ෂයයි ග  ගන්නවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්යය ඒකද කියලා 

අ න්ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව කණින් දන්ශන් ඒකයි. [බාධා 
කිරීමක්] කරු ාකණලා නි ් ලිද ශවන්න. පිළිතුරු ශදන්න 

පුළුවන් ඒ ශවලාවට. ශම් හභාව ශමශ මද? අද අපි නැ ා ජ්නතාව 

බලාශගන දන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] ශමොනවාද ිනිසුන්ශේ ර ්න? 
අපි පහුකණශගන එන  ිම තිනම ඩීහල් නි ි. ඒවා ගන්න 

ිනිසුන්ට මුදල් නි ි. ආ ාණ නි ි. ජුනි මාහය වනශකොට 

තත්ත්වය ශමොන වාශේද ශවයිද කියලා අපි දන්ශන් නි ි.  

ශම් ගරු හභාවට ඒ ර ්නයට විහුමමක් ශ ොයා ශදන්න බිිපද? 

අද අපට ඒ ිනිහ්සු එක්ක එකඟ ශවන්න සිුව වනවා, "ශම්ක ශ ොණ 

ුල ාවක්. කණන්න බිිප නම් ශගදණ යන්න" කියන කාණ යට. අපි 

ශම් හම්බන්ධව ශමොනවත් කණලා නි ි. ශම් කාල සීමාව තුළදී අපි 

නිකම් කථා කළා, මඩ ගිහුවා. එච්චණයි අපි ශම් කාල සීමාශේ ගරු 

හභාව තුළදී කණලා තිශබන්ශන්. එවිනි තත්ත්වයක් යටශත් 

ජ්නතාවට කියනවාද, අපි එක්ක දන්න කියලා? ජ්නතාව අපි 

ශකශණහි වි ්වාහය තියනවාද? අදත් එක දවහක්. අපි අද ශම් ගින 

 ිපයට කථා කශළේ නිත්නම් අපට අනාගතයක් ගින හිතන්න 

බි ි.  

ඊශේ  අම්පාශර්දී වුශණ් ශමොකක්ද? විශ ේෂශයන්ම ශපොලීසිශේ  

කී ශදශනු ට ර ්න ඇති වු ාද? දින් ශම් කාණ ය කියපු ගරු 

මන්ත්රීතුමාශේ ශගදණ වට කශළොත් ශමොකද ශවන්ශන්? අපි ශම් 

ශකොතිනටද යන්ශන්? ශම් ණශට් ර ්න විහඳන එකයි කණන්න 

තිශබන්ශන්. ඒකයි අපි ආණ්ඩුවට කිේශේ, කරු ාකණ ශම් ර ්න 

විහඳන්න කියලා. ණශට් ජ්නතාව කියන්ශන්, ණාජ්පක්ෂවරු යන්න, 

ශකශහේ ශ ෝ කථා කණලා ඒ කාණ ය කණන්න කියලා. මම 

දන්නවා, වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නා එක්ක. වි ්වාහ භකග 

ශයෝජ්නාවලට මශේ හ ශයෝගය වුවමනා නිත්නම් කියන්න. 

එත ශකොට මම ඈත්  ශවලා දන්නම්. මට ර ්නයක් නි ි.  

ඒ විතණක් ශනොශවයි, මම අද හභානායකතුමා එක්ක කථා 

කළා, ශකොශ ොමද community එකක් ඇති කණන්ශන් කියලා. 

ශමොකක් ශ ෝ අපි ශපන්වන්න ඕනෑ. මම කියන්ශන් ඒක මනැයි 

කියලා. නමුත් අපි ශකොශ ොම  ිප ඒකවත් ශපන්වමු. අපි ශම් 

හභාවට ඇවිල්ලා නිකම් කෑ ග ලා, කථා කණලා යනශකොට 

ිනිහ්සු අපිව පන්නන එක, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව වට කණන එක 

හාධාණ යි.  ශම් හභාශේ නිකම් කථා කණනවා. එතුමන්ලාශගන් 

අ න්න, ශම් හභාශේ ශමොකක්ද සිුව වුශණ් කියලා? මම දන්ශන් 

837 838 



2022 මියි 6 

නි ි, එතුමන්ලා කියපු කථා ගින. එතුමන්ලා ඒ ගින පි ිනැලි 

කණයි. මම ශනොශවයි ඩීල් දිම්ශම්. ඩීල්  දිම්ම ිනිහ්සු මම රී 

ලකකා නිද හ් පක්ෂශයන් අශප් පක්ෂයට ගත්තා. ඊට පසුව 

එතුමන්ලා ගියා, හජ්බයට. මම ඒවා ගින කියන එක  ශත්රුමක් 

නි ි. ඒ නිහා ශම් කථා විඩක් නි ි. නමුත්, ඔය ගින මට 

ශ ොඳට කියන්න පුළුවන්. මම කියන්ශන්, ශම් ගරු හභාශේ අද අපි 

ශමොකක්ද කණන්ශන් කියලා රධාන විඩකටයුතු පටන් ගන්න 

දහ්ශහල්ලා තීණ ය කණමු කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ශම් හභාව පවත්වාශගන යන්න 

බිිප නම් අපි ශම්ක නවත්වා  ශගදණ යමු. පිය ප ක්,  යක් 

හභාශේ දඳලා හමාජ් මාධයශයන් බිණුම් අ න්න, 

ශටලිශ ෝන්වලින් බිණුම් අ න්න අපට වුවමනා නි ි. ශම් ණශට් 

තිශබනවා, ර ්නයක්. ඒ ර ්නය විහඳන්න අපි රියා කණන්න ඕනෑ 

කියන එකයි මම කියන්ශන්. 

 

ගුණ ෙමොහමඩ් ුදම් මි්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு தேொஹேட் முஸம்ேில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, නිශයෝජ්ය කථානායකවණයා ශත්රීශම් 

ඡන්ද විමසීම පිවිති ඊශේ  නැනශේ දී ෂා ක්කියන් ණාහමාණික්කම් 

මන්ත්රීතුමා කියා තිබු ා ණනිල් වික්රමසික  ම ත්මයාශේ වුවමනාව 

මත, එතුමා canvass කණපු නිහා, එතුමා අපට කියපු නිහා අපි 
ණකජිත් සියඹලාපිටිය ම ත්මයාට ඡන්දය ුවන්නා කියලා. 

ෂා ක්කියන් ණාහමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා පළමුවිනි වතාවට 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු මන්ත්රී ශකශනක්. ඒ නිහා එක්ශකෝ  එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තු හම්රදායන් දන්ශන් නි ි, නිත්නම් එතුමාශේ 

ශනොදන්නාකම රදර් නය කණනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අශප්ක්ෂකයා දනැිපපත් කශළේ අපියි. ඒ, 

හ්වාධීන කණ්ඩායශම් අශප්ක්ෂකයා. එතශකොට, ශයෝජ්නාව 

කශළේත් අපි, එය හ්ථිණ කශළේත් අපි. දතින් ඒ ශකනාට අපි ණනිල් 

වික්රමසික  ම ත්මයාශගන් අ ලා ඡන්දය ශදන්න ඕනෑද? ඒ නිහා, 

මට කියන්න තිශබන්ශන් ශමච්චණයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විතණක් 

ශනොශවයි, ශම් ණටම ශනොමඟ යවන තුට්ටු ශදශක් ශද් පාලනය 

නවත්වන්න. 

 ඒ වාශේම ගරු කථානායකතුමනි, [බාධා කිරීමක්] ගරු 
කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ශදන්න. ශම් ණශට් ිනිහ්සු - 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරු කරු ාකණ දඳගන්න. 

 
ගුණ ෙමොහමඩ් ුදම් මි්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு தேொஹேட் முஸம்ேில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ශම් ණශට් ිනිහ්සු අද ශම් 88 ශදනාටම ශ   දල්ලනවා. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඕක රීති ර ්නයක් ශනොශවයි, ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 

ගුණ සිවඥාන්  ශ්රීත්රන්ත මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ රීති ර ්නය ශමොකක්ද? 

 

ගුණ සිවඥාන්  ශ්රීත්රන්ත මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரெ சபொநொயகர் அெர்கமள, தகௌரெ ரணில் 

ெிக்கிரேசிங்ஹ அெர்கள் எனது தபயமரக் குறிப்பிட்ட 

கொரணத்தொல், நொன் இந்த இடத்திமல ஒரு ெிடயத்மதக் 

குறிப்பிட மெண்டும். தகௌரெ ரணில் ெிக்கிரேசிங்ஹ 

அெர்கள் குறித்த ெிடயம் ததொடர்பில் தகௌரெ 

சுேந்திரனுடமனொ அல்லது தகௌரெ அமடக்கலநொதனுடமனொ 

மபசியிருக்கலொம். ஆனொல், அெர் என்மனொடு மபசெில்மல. 

அெர் என்னுமடய தபயமர இங்மக 2 தடமெ உச்சொித்தொர். 

குறித்த ெிடயம் ததொடர்பில் அெர் என்னுடன் மபசவுேில்மல; 

நொன் அெருடன் மபசவுேில்மல. மூத்த அரசியல்ெொதியொக 

இருக்கின்ற அெர், தபொய்யொன தகெல்கமள இந்தப் 

பொரொளுேன்றத்தில் தசொல்லக்கூடொது என்பமத நொன் இந்த 

இடத்திமல தசொல்லி, அதமன  ென்மேயொகக் 

கண்டிக்கின்மறன். அெர் குறித்த ெிடயம் ததொடர்பில் 

என்மனொடு மபசெில்மல என்பமத நொன் இங்கு ததளிெொகக் 

குறிப்பிட ெிரும்புகிமறன்.  
 

 ගුණ නලින්ත නණ්ඩාර ජයමහ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි, ණනිල් වික්රමසික  මිතිතුමාට අවහ්ථාව 

ුවන්නා වාශේ, ඊශේ  කියපු කාණ යක් ගින කථා කණන්න මටත් 

විනාඩි කිහිපයක් ශදන්න. ඊශේ  මුහම්ිල් මන්ත්රීතුමා ශම් හභාශේදී 

දතා බණපතළ රකා යක් කළා. ඒ බණපතළ රකා ය තමයි, හිටපු 

ජ්නාධිපති ශරේමදාහ මිතිතුමාශේ ආර්යාව ගින කණපු රකා ය. ඒ 

ආර්යාවශේ වයහ අවුරුුව 5 ක්.  එතුිය ගිහිල්ලා තිරු 

නශේෂන්ශේ ශගදණදී ු මන්ත්ර යක් කළාය කියලා  එතුියශේ 

නම පාවිච්චි කණලා මුහම්ිල් මන්ත්රීතුමා බණපතළ රකා යක් 

කළා. ඒක බණපතළ රකා යක්. එශ ම කථා කණන ශද් පාලන 

ගණිකාශවෝ ගණිකා වෘත්තිශේ  ශයශදද්දී අඩුම ග ශන් අඩුම 

ශගෞණවය  ිප රැකගන්න ඕනෑ. Madam Premadasaට වයහ 
අවුරුුව 5 ක්. එතුිය මවක්, ිත්තිනයක්.  ඒ වයහත් එක්ක  

එතුිය ඇවිනැන්ශන් පවා දතාම අමාරුශවන්. ඒ වාශේ 

කාන්තාවක්, මවක් තමන්ශේ ශද් පාලන ගණිකා වෘත්තිය හඳ ා 

භාවිත කිරීම, තමන්ශේ ශ ළුව වහාගන්න භාවිත කිරීම පිළිබඳව 

අපට නම් තිශබන්ශන් බණපතළ කලකිරීමක්, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඊශේ  විපක්ෂ නායකතුමාත් කථා කණලා කිේවා 

ඒ රකා ය  ින්හාේ වාර්තාශවන් දවත් කණන්න කියලා.  තලු මණ

-මණ, පත්තණවලිුවත් ඒ රකා ය කියනවා අපි දික්කා. ශමතුමාශේ 

ශලොු ම ශද් පාලන ගණිකාව වන 

 
[ූලලාමනෙ  රත පිපිර දව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඊශේ  එළිශේ දී ඒ කතන්දණය ඒ විධියටම කිේවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, [බාධා කිරීම්] ඒ වාශේ ශද්වල්  කිරීම  ණ ා  
ශම් හමහ්ත ණශට්ම- [බාධා කිරීම්] Mike එක මට ශදන්න, ගරු 

839 840 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කථානායකතුමනි. ඊශේ  ශමම ගරු හභාශේ කියපු කාණ යක්  

ගින මම ශම් කථා කණන්ශන්. ශම් හමහ්ත ණශට්ම බණපතළ [බාධා 
කිරීම්]  විශේචනයක්  තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් 
වාශේ කථා කියන ශද් පාලන ගණිකාවන් ගින ශම් හභාශේ කථා 

කණන්න අපට  අයිතියක් තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ශම් හභාව ඇතුශළේ අපට ශම් ර ්නය 

විහඳාගන්න බිිප නම් ශමොකක්ද ශවන්ශන්? අද ශම් ආර්ථික 

ර ්නයට විහුමමක් දල්ලින් ණශට්ම ජ්නතාව "Gota, go home!" 

කියද්දී - [බාධා කිරීම්] "Gota, go home!", "Mahinda, go 

home!" කියද්දී අපට ශම් ර ්න ශම් හභාව ඇතුශළේ විහඳා ගන්න 

බිිප නම්, අපට විපක්ෂයක් විධියට සිුව ශවනවා, පාර්ලිශම්න්තුව 

වර්ජ්නය කණලා අණ අණගළ භූියට යන්න. ඒක නිහා ඔබතුමා 

ශම්කට මිනැ ත් ශවලා- 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ රීති ර ්නය අවහානයි.  [බාධා කිරීම්]  
 

ගුණ ෙමොහමඩ් ුදම් මි්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு தேொஹேட் முஸம்ேில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානායකතුමනි, නලින් බණ්ඩාණ මන්ත්රීතුමා මශේ නම 

කිේවා.   [බාධා කිරීම්]  එතුමා ගණිකාවන් ගින කිේවා. මම 

ගණිකාවන් ඇසුරු කණලා නිති නිහා ගණිකාවන්ශේ  ිටි දන්ශන් 

නි ි. එතුමා ගණිකාවන් ගින දන්නවා ඇති. ශමොකද එතුමා 

ගණිකාවන් ඇසුරු කණලා,- [බාධා කිරීම්] . මම ඒවා ගින දන්ශන් 
නි ි.  ිබියි ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුශළේ  ඒ කණපු ශචෝදනාව සියයට සියයක්  ිප. අපි අම්මලා 

පාවිච්චි කණලා ඩීල් දාන්ශන් නි ි. ඒ ඩීල් දාපු අය කිඩපත 

දහ්හණ ට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනෑ තමන්ශේ අම්මා ශයොදාශගන 

ශකොශ ොමද ආණ්ඩුවත් එක්ක ඩීල් දා ගත්ශත් කියලා. ඊළඟට, ගරු 

කථානායකතුමනි, - 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ිප, ශම් ඒ ගින විවාදයක් ශනොශවයි.  
    

ගුණ චමින්තද ිස ෙේසිිප මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චින්ද විශේසිිප මන්ත්රීතුමා.  [බාධා කිරීම්]  
 

ගුණ චමින්තද ිස ෙේසිිප මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම්ක වණරහාද ර ්නයක්.  [බාධා 
කිරීම්]  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ිම ශදනාම  ශම්  විධියට කථා කණන්න ගිශයොත් හභාශේ විඩ 

කණශගන යන්න බිිප ශවනවා.  

 

ගුණ චමින්තද ිස ෙේසිිප මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, වණරහාද ර ්නයක් මම අ න්ශන්. අද 

රධාන පුවත් පත්වල තිශබනවා, පාර්ලිශම්න්තුශේ වියදම දවහකට 

ලක්ෂ 50ක් කියලා. ලක්ෂ 50ක් වියදම් ශවන එක පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කණන මන්ත්රීවණයු   ිටියට මට නම් ශලොු  

කනගාටුවක්. ඒක නිහා මශේ වණරහාද කඩ ශවලා තිශබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ණනිල් වික්රමසික  ම ත්මයා කථා කණින් 

හම්පූර්  ශචෝදනාව කණන්ශන් ඔබතුමාට. ඔබතුමා තමයි අද 

මූලාහනශේ  දන්ශන්. මුලසුශන් වගකීම ඔබතුමාට පිවශණනවා. 

ශම් ණශට් විවිධ තීන්ුව ගන්න ශකොට ඔබතුමා දති ාහයට එකතු 

ශවච්ච ශ ොඳ ශද් පාලන චිපතයක්.  

 ිබියි, අද මම ඔබතුමා ගින ඒ වචනය කියන්ශන් නි ි, ගරු 

කථානායකතුමනි. දවහකට පාර්ලිශම්න්තුවට ලක්ෂ 50ක් වියදම් 

වන ශවලාශේ පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කණන මන්ත්රීවණයු  

ශලහ අපට ගමට යන්න බි ි. ශකෝපි ශබොන්ශන් නිතුව ඒ කාශල් 

ශ ොරු ටික ඇල්ලුවා නම් ණනිල් වික්රමසික  ම ත්මයා අදත් 

වීණශයක්.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ශවනත් මඟක යන්ශන්. 

 

ගුණ චමින්තද ිස ෙේසිිප මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි,  ෂී වීණවක ට තිබු ා නඩුවක්. ඒක 

කල් දමා ගත්තා. විමල් වීණවක  ම ත්මයා ඊශේ  ඡන්දය ශදන්න 

ආශේත් නි ි. තමන්ශේ ශනෝනා පාවිච්චි කණලා ඩීල් දමලා ශම් 

ණශට් ආණ්ඩුවට,- 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශවනම විවාදයකදී  කියන්න.  

 

ගුණ රෙශ නිෝක් රෙේසිාංහ මහත්ා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අශ ෝක් අශලිසික  මන්ත්රීතුමා කථා කණන්න. [බාධා කිරීමක්] 
එතින රීති ර ්නයක් නි ි. ඔබතුමාට කථා කණන්න අවහ්ථාව 

ුවන්නා. තවත් අවහ්ථාව ශදන්න බි ි. 

 

ගුණ රෙශ නිෝක් රෙේසිාංහ මහත්ා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාශේ කථාව අවහන් කණන්න දඩ 

ශදන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 අශලිසික  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා දින් අවහ්ථාව දල්ලුවා ශන්. 

කරු ාකණ කථා කණන්න. 
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[ ගරු නලින් බණ්ඩාණ ජ්යම  ම තා] 
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ගුණ රෙශ නිෝක් රෙේසිාංහ මහත්ා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුශවන් හ්වාධීන වු ාය කියන 

කණ්ඩායම තමයි ජ්නාධිපති ශල්කම් කාර්යාලය දනැිපපිට  දලා 

තිශබන ශගෝඨා ශගෝ ගශම්ත්, මයිනා ශගෝ ගශම්ත්, ඒ වාශේම 

පාර්ලිශම්න්තුව අහළ  දලා තිශබන ගශම්ත් සිටින සියලුශදනාටම 

විරුද්ධව කථා කශළේ; ඔවුන්ට කිසිම හ ශයෝගයක් ශදන්න එපා 

කියලා කිේශේ. අශප් නායකතුමා විතණයි කිේශේ, ඔවුන්ට 

හම්පූර්  ආශීර්වාදය ශදනවා, නායකත්වය ශදනවා, හ ශයෝගය 

ශදනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] නමුත් ඊශේ  ශම් ශගොල්ලන් විරැනැ 
විශේ කණලා ඒශකන් ගිලශවන්න අශප් නායකතුමාශේ මව 

ඈඳාශගන ශමශ ම කථා කණනවා.  එශ ම ශවන්න ශදන්න බි ි.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එකම කාණ ය ශන්, කවුරුත් කියන්ශන්.  
 

ගුණ රෙශ නිෝක් රෙේසිාංහ මහත්ා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නිශයෝජ්ය කථානායක ුරණයට නම ශයෝජ්නා කණපු ශවලාශේ 

ආණ්ඩුව සියඹලා පිටිය ම ත්මයාට හ ශයෝගය ශදනවා කිේවාට 

පසුව තමයි අපි දම්තියාහ් බාකීර් මාකාර් මිතිතුමාශේ නම 

ශයෝජ්නා කශළේ. එශ ම නම් ඒ ශවලාශේ සියඹලාපිටිය මිතිතුමාට 

දල්ලා අහ්ශවන්න තිබු ා. [බාධා කිරීම්] ආණ්ඩුශේ හ ශයෝගය 

ගන්ශන් නිත්නම් එතුමාට දල්ලා අහ්ශවන්න තිබු ා. නමුත් 

එතුමා දල්ලා අහ්වුශණ්ත් නි ි. දින් ඒ ශගොල්ලන්ශේ නිරුවත  

ශ ළි ශවලා තිශබනවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමන්ලා  ිපයට  ිසිශණන්ශන් නිත්නම් හභාශේ කටයුතු 

අත්හිටුවන්න සිද්ධ ශවනවා. දින් විවාදය පටන් ගිනීමට 

තිශබනවා. [බාධා කිරීම්] ඕවා ඔක්ශකෝම විවාදශේ දී කථා කණන්න. 
එශතක්, මූලික කටයුතු කණන්න දඩ ශදන්න. විවාදය පටන් 

ගත්තාට පහ්ශහේ ඕනෑ ශදයක් කියන්න පුළුවන් ශන්. ඔය විධියට 

 ිසිරුශ ොත් නම් හභාව නවත්වනවා. [බාධා කිරීම්] මට ශවන 
කණන්න ශදයක් නි ි.  [බාධා කිරීම්]   

 

ගුණ හර්ෂත රාජකුණතා මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ණනිල් වික්රමසික  මිතිතුමාට  

අවහ්ථා ුවන්නා වාශේ මටත් ශපොඩි ශවලාවක් ලබා ශදන්න.  

අද ශත්රු ා, ආණ්ඩු පක්ෂයත්, ඒ වාශේම විපක්ෂය පිත්ශත් 
ශබොරුවට වාඩි ශවලා දන්න කණ්ඩායශම්ත් ඩීල් එක. ගරු 
කථානායකතුමනි, ශම් ඩීල් එක දික්කාට පහ්ශහේ, ශම් අයශේ 
නිරුවත දික්කාට පහ්ශහේ අපට නම් දතා කනගාටුයි. ඔබතුමා 
මූලාහනශේ  දන්න අවහ්ථාශේදී අශප් විපක්ෂ නායකතුමාශේ,-  
[බාධා කිරීම්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විවාදශේ දී ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ ශදයක් කථා කණන්න පුළුවන්. 

ඊළඟට අපි විවාදය පටන් ගන්නවා ශන්. [බාධා කිරීම්] විවාදශේ දී 
ගන්න. කරු ාකණ මට ඊළඟ කාණ ා ටික කණන්න දඩ ශදන්න. 

විවාදශේ දී ඔබතුමන්ලා කථා කණන්න. [බාධා කිරීම්]  

2022 අශරේල් 88 නැන පවත්වන ලද පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාණක හභා රැහ්වීශම්දී තීණ ය කළ පිපනැ අද නැනට නියිත 

වාචික පිළිතුරු අශප්ක්ෂා කණන ර ්න ශවනත් නැනයකට ශයොමු 
කණුව ලිශලි. 

රධාන විඩකටයුතු. ගරු හභානායකතුමා, ඒ යටශත් Motion 
එක දනැිපපත් කණන්න. [බාධා කිරීම්] ශපොේඩක් දන්න, විපක්ෂ 
නායකතුමා. ශම් විඩකටයුතු අවහන් ශවලා විවාදය පටන් 
ගත්තාට පසුව ඕනෑ ශදයක් කථා කණන්න.  

 

පාර්ලිේ න්තතුෙය රැම්වී්  
பொரொளுேன்ற அேர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගුණ ිරෙන්තෂ් ගුතවර්යන මහත්ා (රාජය පිපපාලන, ම්වෙශශ නි 

කටයුතු, පළා්  මභා හා පළා්  පාලන රමාත්ය මහ 

පාර්ලිේ න්තතුෙය මභානායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன - தபொது நிருெொக, 

உள்நொட்டலுெல்கள், ேொகொண சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் சமப முதல்ெரும்)  

(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, මා ප ත හඳ න් ශයෝජ්නාව දනැිපපත් 

කණනවා:  

"පාර්ලිශම්න්තුශේ හ්ථාවණ නිශයෝග 5හි විධිවිධානවල හ  8088 ජ්නවාිප 

98 නැන පාර්ලිශම්න්තුව විසින් හම්මත කණන ලද ශයෝජ්නාශවහි ු මක් 

හඳ න්ව තිබු  ද, අද නැන රැහ්වීම් පිවිත්ශවන කාල ශේලාව පූ.භා. 90.00 සිට 

අ.භා. 98.30 දක්වා ද, අ.භා. 9.30 සිට අ.භා.  .30 දක්වා ද විය යුතු ය.                 

අ.භා.  .30ට කථානායකතුමා ර ්නය ශනොවිමහා පාර්ලිශම්න්තුව කල් තිියය 

යුතු ය."  
 

ප්රශ නි්නය ිසමමන ලිරන්ත, මභා ම් මත් ිසය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ මජි්  ෙප්රේමදාම මහත්ා (ිසුණශය පාර්ශ් නිවෙ  

නායකතුමා)  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, විපක්ෂ නායකතුමා කථා කණන්න.[බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ චමින්තද ිස ෙේසිිප මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ණට කන්ශන්- [බාධා කිරීම්] ශම්වාට ඩීල් දාන්ශන්. [බාධා 
කිරීම්] ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ. 

 

ගුණ මජි්  ෙප්රේමදාම මහත්ා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට අවහ්ථාව ශදන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොඳයි, ශ ොඳයි. මට වග කියන්න පුළුවන් ඒවාට මම වග 

කියනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා කරු ාකණ seatsවලට 

ගිහිල්ලා දඳගන්න. විපක්ෂ නායකතුමා, ඔබතුමාට ශම් කට් ටිය 

පාලනය කණ ගන්න බිිප නම් ශම් හභාව පවත්වාශගන යන එශක් 

ශත්රුමක් නි ි.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ මජි්  ෙප්රේමදාම මහත්ා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම කිමිතියි, ශම් අවහ්ථාශේ,- [බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමශ ම  ිසිශණනශකොට ශකොශ ොමද හභාව පවත්වාශගන 

යන්ශන්? මට හභාව නතණ කණන්න ශවනවා, ශම් විධියට 

 ිසිශණන්න ගිශයොත්. 

 

ගුණ මජි්  ෙප්රේමදාම මහත්ා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම පාර්ලිශම්න්තු හම්රදාය, 

ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තු රියාදාමය අුවගමනය කණන්නට 

ඔබතුමා බිඳිලා සිටිනවාය කියන කාණ ය මම ශම් අවහ්ථාශේ 

ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කණන්න කිමිතියි.  Parliamentary 

practice පිළිබඳව කියිශවන Erskine May ශපොශත් confidence 

motions ගින, substantive and subsidiary motions ගින, ඒ 

වාශේම substantive motions රියාත්මක කිරීම ගින ශබොශ ොම 

පි ිනැලිව හඳ න් ශවනවා. ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තු හ්ථාවණ 

නිශයෝග 53.9 යටශත්, substantive motion එකක්  ණ ා 

ජ්නාධිපතිවණයා, විඩ බලන ජ්නාධිපතිවණයා, පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන් පිළිබඳව හාකච්ඡා කණන්න අවහ්ථාව තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, substantive motions පිළිබඳව, ඒ 

වාශේම what happens in the Chamber with a substantive 

motion කියන කාණ ාව පිළිබඳව M.N. Kaul and S.L. 

Shakdher කියන ශදශදනාශේ ඒ ශපොශතත් ශබොශ ොම පි ිනැලිව 

හඳ න් ශවනවා. මම ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු 

කණවන්න කිමිතියි. මම ශම් සියලු ශද් ශම් හභාවට රකා  

කණනවා වාශේම, ඒ විහ්තණත් මභාගත්  කණන්න බලාශපොශණොත්තු 

ශවනවා. 

අශප් ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ 88වන වයවහ්ථාව යටශත් අපි 

Substantive Motion එකක් දනැිපපත් කණලා තිශබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. එම 88 වන වයවහ්ථාශේ ශමශහේ හඳ න් 

ශවනවා: 

"ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාව යටශත් ද ම ජ්න ආණක්ෂාව හම්බන්ධශයන් තත් 

කාලශේ  බලපවත්නා නීතිය ඇතුළු ශවනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටශත් ද 

හ්වකීය බලතල, කාර්ය හ  කර්තවය යථා පිපනැ රියාත්මක කිරීම හ                  

යථා පිපනැ දටු කිරීම හම්බන්ධශයන් ජ්නාධිපතිවණයා පාර්ලිශම්න්තුවට වගකිව 

යුත්ශත් ය."  

ශම් කාණ ාව ශක්න්්ර කණශගන, ඒ රමුතතාව අුවව අපි 

Substantive Motion එකක් දනැිපපත් කණලා තිශබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම ශම් අවහ්ථාශේ ඔබතුමාශගන් දල්ලීමක් 

කණනවා. ඔබතුමා හිතන ආකාණයට, ඔබතුමාට අයිතිය තිශබනවා 

ඒ අවවාද, උපශදහ් හ  ශයෝජ්නා ලබා ගන්න. ඒ අයිතිය අපි 

බි ිණ කණන්ශන් නි ි. නමුත් දතාම දක්මනින් ශම් 

Substantive Motion එක, ශම් ශයෝජ්නාව පාර්ලිශම්න්තුශේ 

විවාදයට ගිනීමට හ  ඒ හඳ ා ඡන්දය ලබාදීමට අවහ්ථාව ලබා 

නැය යුතුයි. මම ශම් ඔක්ශකෝම authorities ටික quote කශළේ ශම්ක 

parliamentary practice නිහායි. ශම් practice එක රියාත්මක 
කණන්නට ඔබතුමා බිඳී සිටිනවා. ඒ නිහා මම ශබොශ ොම 

කාරුණිකව ඔබතුමාශගන් දල්ලීමක් කණනවා, දතාම දක්මනින් ඒ 

අවහ්ථාව ලබා ශදන්න කියලා. ශම්ක Order Book එශක් 

තිශබන්න ඕනෑ නැන  යි. Order Book එශක් නැන  ක් තියලා, එශහේ 

ශනොමිති නම් ඔබතුමාශේ අභිමතය පිපනැ  හ්ථාවණ නිශයෝග අත් 

හිටුවලා - Standing Orders suspend කණලා - ශම්ක ක්ෂණිකවම 

විවාදයට ගන්න පුළුවන්. ඇත්ත ව ශයන්ම අපට ලබන හතිශේ  

ශම්ක හාකච්ඡාවට ගන්න පුළුවන්. තව හතියක් ගිහින් එන ඊළඟ 

පාර්ලිශම්න්තු රැහ්වීම් වාණයට ශපණ අපට ශම්ක ලබන හතිශේ ම 

හාකච්ඡාවට ගන්න පුළුවන්. ඊට පහ්ශහේ ඡන්දය ශදන්න පුළුවන්. 

එතශකොට බලාගන්න පුළුවන් කවුද ජ්නාධිපතිවණයාත් එක්ක හිට 

ගන්ශන්, කවුද ම  ජ්නතාවත් එක්ක හිට ගන්ශන් කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතිනදී පි ිනැලි කිරීමක් කළා 

නිශයෝජ්ය කථානායකවණයා ශත්රීශම් ඡන්දය පිළිබඳව.  

මම පි ිනැලිව එක් කාණ යක් කියන්න ඕනෑ. හමගි ජ්න 

බලශේගය හ  හමගි ජ්න හන්ධානය එකඟ ශවලා සිටියා විපක්ෂය 

 ිටියට කටයුතු කණන  ිම අවහ්ථාවකදීම  විපක්ෂය දනැිපපත් 

කණන පුද්ගලයාට හ ශයෝගය ලබා ශදන්න. ඒ පදනම මත තමයි 

අපි දහ්ශහල්ලාම කිේශේ සියඹලාපිටිය මිතිතුමාට අපි උදේ 

කණනවා කියලා.  ිබියි ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශේ ඇහ් 

ශදකටම දික්කා, -ඒක  ින්හාේ වාර්තාශේත් තිශබනවා; වීඩිශයෝ 

එශක්ත් තිශබනවා.- ශම් නම ශයෝජ්නා කළායින් පසු ආණ්ඩු 

පාර් ්වශේ  වග කිව යුතු ඇමතිවණශයක් වන ජී.එල්. පීිපහ ්

ඇමතිතුමා නිඟිටලා කිේවා, රී ලකකා ශපොුවජ්න ශපණමුශණ්, ඒ 

කියන්ශන් ශපොශ ොට්ටුශේ   -ජ්නාධිපතිතුමා දන්න පක්ෂශේ , 

අගමිතිතුමා දන්න පක්ෂශේ , ආණ්ඩුව දන්න පක්ෂශේ - 

හ ශයෝගයත් එතුමාට ලබා ශදනවාය කියලා. ගරු 

කථානායකතුමනි, එතශකොට අපි ශකොශ ොමද වහ්ත්රයක් ඇඳශගන 

ඒ අශප්ක්ෂකයාට හ ශයෝගය ලබා ශදන්ශන්? [බාධා කිරීම්] 
එතුමාට හ  ශයෝගය ලබා ුවන්නා නම්, ලිශබන රතිලලය 

ශමොකක්ද? 893:0 යි. රතිලලය 893:0 ශවන ශකොට එළිශේ  සිටින 

ිනිහ්සු කියනවා 88 ශදනාම එකයි කියලා. නමුත්, 88 ශදනාම 

එක වාශේ ශනොශවයි. අපි 6 ශදනා නිඟිට්ශට් -හිටගත්ශත්- ශම් 

ණශට් සිටින ලක්ෂ 880ක ජ්නතාව හමඟයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට තවත් කරුණු ශදකක් කියන්න 

අවහ්ථාව ලබා ශදන්න.  එකක් තමයි, ඊශේ  නැනශේ  අන්තර් 

වි ්වවිදයාල ශිෂය බල මණ්ඩලශේ  අශප් හශ ෝදණ හශ ෝදිපයන්, 

අශප් තරු  තරුණියන් වි ාල පිිපහකට ම්ශල්ච්ඡ ර ාණයක් එල්ල 

කණ තිශබනවා.  

ණශට් සිටින සියලුශදනා ශම් ණශට් මූලික අයිතිවාසිකම් ටික 

ශ ොඳට මතක තබාගන්න ඕනෑ. ජ්නාධිපතිවණයා, අගමිතිවණයා 

ඇතුළු පාලකයන්, ඒ වාශේම ආණක්ෂක අක  දිනගන්න ඕනෑ, ශම් 

ණශට් මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා ශදයක් තිශබන බව. භාෂ ශේ  

නිද හ, අද හ් දනැිපපත් කිරීශම් නිද හ, හකවිධානය වීශම් නිද හ, 

පක්ෂයකට උදේ කිරීශම් නිද හ, උද්ශඝෝෂ  කිරීශම් නිද හ, පා 

ගමන් යාශම් නිද හ ඒ මූලික අයිතිවාසිකම්වලින් කිහිපයක්. 

නමුත්, එශහේ හාමකාමීව කටයුතු කළ අන්තර් වි ්වවිදයාල ශිෂය 

බලමණ්ඩලයට ඊශේ  ආණක්ෂක අක වලින් ම්ශල්ච්ඡ ර ාණයක් 

එල්ල කිරීම අපි -හමගි ජ්න බලශේගයත්, හමගි ජ්න හන්ධානයත්- 

තණශේ  ශ ළා දකිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අවහාන ව ශයන් මම තව එක 

කරු ක් හඳ න් කණන්න කිමිතියි. ඊශේ  වාශේම අදත් ශම් ගරු 

හභාවත්, ණටත් ශනොමඟ යවින් අසූ ත්  ිවිිපනැ මශේ මව 

හම්බන්ධ කණලා අහතය කියලා, ශටොන් පච කියලා එක්තණා 

මන්ත්රීවණයු  විණනැ රකා යක් කළා. එදා කිලණි ගඟ ශදබෑ 

කණශගන නාග ණාජ්යා මතු වු ා කියලා පට්ටපල් ශබොරු ගිහුවා 

වාශේ, ගඟට මුට්ටි දාලා පට්ටපල් ශබොරු නිර්මා ය කළා වාශේ, 

845 846 
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ඔබතුමාටත් පිණිය ශපොවලා එන්නත ශදන්ශන් නිතිව ශබොරු 

කළා වාශේ,  දින් ශගොශබල්හ් නයාය අුවගමනය කණින් අහතය 

කියන, ආදා නය - භූමදානය ර න්ශේ දී අහතය කියලා තමන්ශේ 

ආගම පාවා ුවන්න ආගම් ශ්රෝහිශයක් මශේ අම්මාට විරුද්ධව 

අහතය කියනවා; ශටොන් පච කියනවා;  අහතය රචාණය කණනවා. 

කමක් නි ි. ඒ  ිම අහතයයක්ම අපට දණා ගන්න පුළුවන්. අපි 

සූදානම්, ඕනෑම අහතයයක් දනැිපශේ  හතයය ජ්ය්ර  ය කණවන්න. 

අපි ඒ හඳ ා ලක්ෂ 880ක ජ්නතාවත් එක්ක හිටගන්නවා, 

හිටගන්නවාමයි කියන කාණ යත් ශම් ශවලාශේ මම මතක් 

කණනවා. [බාධා කිරීම්]  

 

ගුණ ිරෙන්තෂ් ගුතවර්යන මහත්ා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අගමිතිතුමාත්, විපක්ෂ 

නායකතුමාත් රධාන කාණ ා ශදකක් මතු කළා. මම පළමුශකොට 

හිටපු අ්රාමාතයතුමා මතු කණපු කාණ ාව ගින ඔබශේත්, 

හභාශේත් අවධානය ශයොමුශකොට, අව ය කටයුතු කිරීම හඳ ා 

ඔබතුමා ශවත දනැිපපත් කණනවා.  

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවණශයක් හිටපු අ්රාමාතයතුමා හම්බන්ධව 

කණ තිශබන රකා යක්  ා එයින් ඇති විය  ිකි තත්ත්වයන් ගින 

හිටපු අ්රාමාතයතුමා මන්ත්රීවණශයක්  ිටියට හභාවට දිුවම් 

ුවන්නා. එතුමාශේ ආණක්ෂාවට අදාළ යම් යම් ශතොණතුරු ලිබී 

තිශබනවාය කිේවා ඒ සිද්ධියට හම්බන්ධව. ගරු කථානායකතුමා 

 ිටියට ඔබතුමා අදාළ බලධාිපන් හමඟ හාකච්ඡා කණ අශප් ඕනෑම 

ගරු මන්ත්රීවණයු  ශවුවශවන් ඒ ලබා නැය යුතු මිනැ ත්වීම ව ාම 

ලබා දීමට කටයුතු කණන්න කියා මා දල්ලා සිටිනවා.  

 ශම් රජ්ාතන්ත්රවාදී පාර්ලිශම්න්තු ක්රමය තුළ පාර්ලිශම්න්තුශේ 
යම් යම් විවාද ඇති වු ාම, යම් යම් අද හ ් පළ වු ාම ශගදණ 
ගිහිල්ලා තර්ජ්නය කිරීශම් ක්රමශේදයක් සිද්ධ වන්ශන් නි ි. 
එශ ම තර්ජ්නය කළ එක් ශද් පාලන පක්ෂයක් තිබු ා; තවමත් 
එය තිශබනවා. එශ ම නිතිව අශනක් රජ්ාතන්ත්රවාදී පක්ෂ එශලහ 
 ිසිරුශණ් නි ි. යම් යම් විශේචන, හම ණ විට අහතය රකා , 
ද්ශේ  හ ගත රකා  කණනවා. පසුව ඒවා දල්ලා අහ් කණ 
ගන්නවා. ගරු කථානායකතුමාශේ බලතල අුවව ඒවා  ින්හාේ 
වාර්තාශවන් දවත් කිරීමටත් නිශයෝග කණනවා.  

  ශම් අවහ්ථාශේ දී මම විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමාශේ අවධානයට 
යළි ශයොමු කණන්න ඕනෑ කාණ යක් තිශබනවා. ණශට් තිශබන 
ර ්න ගින ඔබතුමා මිනැ ත් වී ආණම්භ කළ හාකච්ඡා  වඩාත් 
ලලදායී කිරීමට  නැසි රියා මාර්ගයක්, හාකච්ඡාවක් ඇති කිරීම 
දතා විදගත්. ශමොකද, එක පිත්තකින් ම ජ්නයා එනැශනදා 
ජීවත්වීශම් දී මුහු  ශදන යම් යම් ගිටලු තිශබනවා. ඒවා අපි 
ආණ්ඩුවක්  ිටියට පිළිගන්න ඕනෑ. ඊළඟට, ඒවා නිහා ආණක්ෂක 
තත්ත්වශේ  පිිපහීම ඇති විය  ිකියි. ඒ ශදවිනි කරු . ශම්වා ගින 
හාකච්ඡා කිරීමට ඔබතුමා දක්මනින්ම පක්ෂ නායක රැහ්වීමක් 
කිඳවනවා නම් එය දතා විදගත් කියලායි මම හිතන්ශන්.  

ඊශේ  නැනශේ  නිශයෝජ්ය කථානායක ුරණයට නමක් ශයෝජ්නා 
කිරීම හ  එම පත්වීම ගින අපි වාද විවාද කණලා එම කටයුත්ත 
අවහන් කළා. ගරු ණකජිත් සියඹලාපිටිය මිතිතුමා එම තනතුශණහි 
නැවුරුම් ුවන්නා. එතුමා දින් නිශයෝජ්ය කථානායකවණයා. එම ඡන්ද 
විමසීශම්දී විවිධ පාර් ව් ජ්ය්ර  ය කණලා ඇති; හම ණ 
පාර් ්වවලට ජ්ය්ර  ය කණන්න බිිප ශවන්න ඇති. ශකශහේ 
නමුත් දින් ඒ කටයුත්ත අවහන්. දින් අපි පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු 
ශවත ගමන් කණමු. අපි කනගාටු ශවනවා,- [බාධා කිරීමක්] හභාවට 
ශනොගිළශපන ශද්වල් රකා  කණලා තිශබනවා නම්, ඒවා 
 ින්හාේ වාර්තාශවන් දවත් කිරීමට ඔබතුමාට බලය තිශබනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. ද්ශේෂහ ගත ශ ෝ අහතය රකා  දවත් 
කිරීශම් බලය ඔබතුමාට තිශබනවා.  

මම විශ ේෂශයන් කියන්න කිමිතියි, විරුද්ධ පාර් ්වශේ  

නායකතුමා කියපු අශනක් කාණ ාව ගින. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ශයෝජ්නා ශදකක් භාණ දීලා 

තිශබනවා ලු. එකක් වි ්වාහභකග ශයෝජ්නාවක්. ශදවිනි එකත් 

වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාවක්, ජ්නාධිපතිතුමා හම්බන්ධව. 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ ආණ්ඩුශේ අගමිතිතුමා හම්බන්ධව එක 

වි ්වාහභකග ශයෝජ්නාවු ත්, ජ්නාධිපතිතුමා හම්බන්ධව එකු ත් 

ව ශයන් වි ්වාහභකග ශයෝජ්නා භාණ ුවන්නාය කියනවා. 

එතුමන්ලා ශම් ආකාණශේ  රකා  නිු ත් කණනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාණක හභාව -පක්ෂ නායකයන්- කිඳවලා ඊශේ  නැනශේ ත් ශම් 
කාණ ය ගින හාකච්ඡා කළා; ඊට කලිුවත් හාකච්ඡා කළා. 
විරුද්ධ පක්ෂශේ  මන්ත්රීවරුන්ට  ා ආණ්ඩුශේ මන්ත්රීවරුන්ටත්, 
විශ ේෂශයන් නීතිය පිළිබඳ වි ාණද දිුවමක් ඇති සුමන්තිණන් 
මන්ත්රීතුමාටත් ඒ කාණක හභාශේදී කරුණු දක්වන්න ඔබතුමා 
ශ ොඳාකාණවම අවහ්ථාව හලහා ුවන්නා. මාත්, ආණ්ඩු පක්ෂශේ  
රධාන හකවිධායක ගරු රහන්න ණ තුකග මිතිතුමා ඇතුළුව අපි 
සියලුශදනා ඊශේ  නැනශේ ත් දවල් වරුශේ එම කාණක හභා රැහ්වීශම් 
සිටියා. එතිනදී ගරු කථානායකතුමා යම්කිසි කරුණු පි ිනැලි 
කිරීමක් කළා. අපි සියලුශදනා ඒ කාණ ාව ඒ ආකාණශයන් 
පිළිශගන තමයි විසිණ ගිශේ . එම කාණක හභාශේ රැහ්වීමකදී අප 
යම් කාණ යකට එකඟ ශවලා ඊට පහ්ශහේ ඒ තීණ ය ගින යළිත් 
ර ්න කණනවා නම් පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු ශගන යෑශම් අර්බුදයක් 
මතු වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මම විපක්ෂ නායකතුමාට 
කියන්ශන් එපම යි. එතුමා ශම් ර ්නය ඊශේ  
පාර්ලිශම්න්තුශේනැත්, පක්ෂ නායක රැහ්වීශම්නැත්, ඊට දහ්හණත් 
නිුලවා. ඒ කාණ ා ශදකම හම්බන්ධශයන් හ්ථාවණ නිශයෝග අුවව 
කටයුතු කිරීශම් බලතල -ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාව අුවව- ගරු 
කථානායකතුමාට තිශබන බව පි ිනැලි වු ා.  ිබියි, 
අ්රාමාතයවණයාට එශණහිව ඔබතුමන්ලා භාණ ුවන් වි ව්ාහභකග 
ශයෝජ්නාව ්රවිඩ භාෂාවට, දක්රීසි භාෂාවට පිපවර්තනය කණලා 
ුවන්ශන් නි ි. මම ශම්වා කියන්න කිමිති නි ි. නමුත්, ණටක් 
ශනොමඟ යවන්න බි ි. 

මා රකා  කණන්න ඕනෑ, ශම් හ්ථාවණ නිශයෝගය  සුමන්තිණන් 
මන්ත්රීතුමාම එක් අවහ්ථාවක ලබාගත් ජ්ය්ර  යක් බව. එක 
අවහ්ථාවක එතුමා නිඟිටලා, ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාව ශදමළ බසින් 
නි ියි කියලා පාර්ලිශම්න්තුව ශ ොළවින් කථා කණලා, 
ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාව ශදමළ බසින් දල්ලා සිටියා. ඒ අවහ්ථාශේ 
කථානායකතුමා, ඒ අයිතිය තිියය යුතුයි කියලා රකා  කණලා 
ශදමළ බසින් හ  දක්රීසි බසින් ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාව දනැිපපත් 
කණන ශලහ පාර්ලිශම්න්තුවට රකා  කළා. අපි දන්නා හම්මතය 
අුවව, අපි දන්නා හ්ථාවණ නිශයෝග අුවව, පාර්ලිශම්න්තුශේ 
කථානායකතුමා යම්කිසි රකා යක් කළාම, එය තමයි මුළු 
පාර්ලිශම්න්තුවටම ලිශබන බිඳියාව; that is the last word. If 
you want to question the Hon. Speaker’s Order, you have 
to do it by way of a No-Confidence Moton, not by 
keeping on questioning it. We all agree that orders in 
Parliament are given by the Hon. Speaker. Those cannot 
be questioned. You all told us that when we were in the 
Opposition. Now, you all are in the Opposition and have 
forgotten what you all stated in the House. Whether we 
accept it or not, the Speaker’s order stands as the last 
order. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිහා මා යළිත් වණක් සිහිපත් 
කණනවා, ඒ අුවව තමයි අපි කටයුතු කළ යුත්ශත් කියන කාණ ය. 
කථානායකවණයු ට යම් යම් නීතිමය උපශදහ් ගිනීමට තිශබන 
බලතල ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාවට පට ිනිද, නිද්ද කියන ර ්නයයි 
මතු වන්ශන්. එය ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාවට පට ිනිද, නිද්ද කියා 
ශහොයා බිලීශම් අයිතිය ගරු කථානායකතුමාට  තිශබනවාය කියන 
කාණ ය පාර්ලිශම්න්තු දති ාහය ඔප්පු කණලා තිශබනවා. මා ඒ 
ගින දීර්ඝ විහ්තණයක් කියන්න යන්ශන්  නි ි. නමුත් මා ඊශේ  
ගරු ලක්ෂ්මන් කිිපඇල්ල මන්ත්රීතුමාටත් ඒ ගින හඳ න් කළා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ිපචේ ද ශහොයිහා කියන්ශන් 
ජ්නමාධයශේනැශයක්. ඔහු ගින මා හුඟක් කථා කණනවා. ිපචේ ද 
ශහොයිහා ඝාතනය කණලා, මළ කඳ මුහුදට දමලා, උශද් ඒ මළ කඳ 
ශවණළට ශගොඩග ලා තිබු ා. එදා පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජ්නාවක් 
ශගනාවා, ඒ පිළිබඳව විවාද කණන්න කියලා. ඒ අවහ්ථාශේ 
මූලාහනශේ  සිටිශේ  ගාිණී ශ ොන්ශහේකා නිශයෝජ්ය 
කථානායකතුමායි. එතුමාට ඒ හම්බන්ධශයන් තීණ යක් ශදන්න 
බිිපව, එම්.එච්. ශමොශ ොමේ කථානායකතුමාට එය දනැිපපත් කළා. 
ඒ අවහ්ථාශේ පාර්ලිශම්න්තුව කල් තිබුවා. ඒ හම්බන්ධශයන් විවිධ 
තර්ක විතර්ක දනැිපපත් කළා. එම්.එච්. ශමොශ ොමේ 
කථානායකතුමා විවිධ නීතිශේදීන් තමන්ශේ කාර්යාලයට 
කි ශඳේවා. ණජ්ශේ  නීතිශේදීන් පම ක් ශනොව,  ලකකාශේ සුවිශ ේෂ 
නීතිශේදීන් කි ශඳේවා, ිපචේ ද ශහොයිහා ඝාතනය කිරීම 
හම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාද කළ  ිකිද, ශනො ිකිද 
කියා තීණ යක් ගිනීමට. එවකට හිටපු ආණ්ඩුව කිේවා, ඒ 
හම්බන්ධශයන් විවාද කණන්න බි ියි කියලා. විරුද්ධ පක්ෂශේ  
සිටි අපි කිේවා, ඒ හම්බන්ධශයන් විවාද කළ යුතුයි කියලා. ඊට 
පහ්ශහේ ශමොකක්ද, කශළේ? 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාවට ශ ෝ නීතියට බලපාන පට ිනිතාවක් 
තිශබනවා නම්, එදා හිටපු කථානායක එම්.එච්. ශමොශ ොමේ 
මිතිතුමා විසින් ඒ පට ිනිතාව දවත් කළා. He reduced the 
Motion to only about three or four lines because the rest 
of it contravened certain laws of the country and allowed 
Parliament to take it up for debate. We all accept, Sir, that 
you have all the right - you are the custodian - to go 
through whatever Motions that have been submitted to 
you and inform the House about them.  

ගරු කථානායු තමනි, මම අවහාන ව ශයන් ඔබතුමාශගන් 
දල්ලා සිටිනවා, අද තිශබන ශම් සුවිශ ේෂ ර ්න ගින, ඔබතුමා පත් 
කළ ඒ ආණම්භක කිටුව  නැසිශේ  ශ ෝ ව ාම රැහ ්කණලා, හ්ථාවණ 
නිශයෝග යටශත්  ිප අපට කටයුතු කණන්න පුළුවන් රියාමාර්ගයන් 
හම්බන්ධශයන් එකඟතාවට පිි  කටයුතු කණමු කියලා.  

හ්තුතියි. 
 

ගුණ මජි්  ෙප්රේමදාම මහත්ා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අශප් උගත් හභානායකතුමාට - to 

the Leader of the House - පි ිනැලි කණන්න ඕනෑ, පක්ෂ 

නායක රැහව්ීශම් - Parliamentary Business Committee එශක් - 
හාකච්ඡාව  ින්හාේගත ශවන්ශන්ත් නි ි, televise ශවන්ශන්ත් 

නි ි, ම  පාශර් ිනිහ්සු දන්ශන්ත් නි ි කියන කාණ ය. ශම් 

කාණ ාව මා  දහ්මතු කණන්න ශ ේතුව ශම්කයි, ගරු 

කථානායකතුමනි. ම  පාශර් ිනිහ්සු ශමන්න ශම්වා දින ගන්න 

ඕනෑ. වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නා ශදකක් ශගනිවිත් තිශබනවා. 

පළමුවිනි ශයෝජ්නාව Substantive Motion එකක්. ඒක 

ශගනිල්ලා තිශබන්ශන් රමුතතාව අුවව ජ්නාධිපතිවණයාට 

විරුද්ධව. ඒක අපි ශගනිල්ලා තිශබන්ශන් ආණ්ඩුක්රම 

වයවහ්ථාශේ 88 විනි වයවහථ්ාවට අුවූලලව. ඒ වාශේම 

අගමිතිවණයා රමුත ණජ්යටත් අපි වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාවක් 

ශගනිල්ලා තිශබනවා, ශදවිනි පියවණ  ිටියට. මම ඔබතුමාට 

මතක් කිරීමක් කණන්න කිමිතියි. ශමතුමා කිේවා, හ්ථාවණ 

නිශයෝග අුවව කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. ඔේ, අපි "නි ි" 

කියන්ශන් නි ි. මම මතක් කණන්න කිමිතියි, 53 (9) හ්ථාවණ 

නිශයෝගය. හ්ථාවණ නිශයෝග 53 (9)හි ශමශහේ හඳ න් වී තිශබනවා: 

"ජ්නාධිපතිවණයාශේ ශ ෝ විඩබලන ජ්නාධිපතිවණයාශේ, පාර්ලිශම්න්තු 
මන්ත්රීවණයන්ශේ, විනි ්චයකාණවණයන්ශේ ශ ෝ යුක්තිය පසිඳලීශමහි 
නියුක්ත අන් තිනිත්තන්ශේ ශපෞද්ගලික පිවිත්ම පූර්  ශයෝජ්නාවකින් 
 ිණ මතු කණුව ශනොලිියය යුත්ශත් ය."  

දින් පූර්  ශයෝජ්නාව අපි භාණ දීලායි තිශබන්ශන්. ඒක 
Parliamentary Business Committee එශක් හාමාජිකයන් 
විතණක්  දින ශගන  ිප යන්ශන් නි ි. ලක්ෂ 880ක ජ්නතාවම 
ඒක දින ගන්න ඕනෑ. ඒකයි  ශම් පාර්ලි ශම්න්තුශේ මා නිඟිටලා 
ඒක මතු කශළේ. ඒ වාශේම ඔබතුමාට වගකීමක් තිශබනවා, ශම් 
88 ශදනාශේ වණරහාදවලට වඩා ලක්ෂ ශදසිය විහ්හකශේ 
වණරහාද රැක ගිනීමට. 

ඒ නිහා මම ඔබතුමාශගන් ශම් අවහ්ථාශේදී ශබො ශ ොම 
කාරුණිකව දල්ලීමක් කණනවා. ඔබතුමාට විවිධ පුද්ගලයන්ශගන් 
විවිධ ශයෝජ්නා, අද හ ් ගන්න තිශබන අවහ්ථාව අපි බි ිණ 
කණන්ශන් නි ිශන්. ඒක ඔබතුමාශේ අභිමතය. ඔබතුමාශේ 
අභිමතයට අපි තින ශදනවා; වටිනාකමක් ශදනවා; ඒකට 
විදගත්කමක් ශදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ 88වන 
වයවහ්ථාව ය ටශත් අපි දනැිපපත් කණ තිශබන   ශම් Substantive 

Motion එක   නයාය පුහ්තකයට ඇතුළු කණලා, කරු ාකණ නැන 
ප කට පසුව විවාදයට ගන්න අපට දඩ ශදන්න. එශ ම නිත්නම්, 
හ්ථාවණ නිශයෝග අත්හිටුවා ලබන හතිශේ ම ශම් වි ්වාහ භකග 
ශයෝජ්නාව විවාදයට ගන්න. එශ ම කශළොත් ඔබතුමා ජ්ාතික 
වීණශයක් ශවයි. ඒ කියන්ශන්, ඊළඟ පාර්ලිශම්න්තු රැහ්වීම් හතිශේ  
ශනොශවයි, ලබන හතිශේ . අපි ශම් ශයෝජ්නාව පිළිබඳව විවාද 
කණලා, ඡන්දය ශදමු. එතශකොට ඒවා ණ හ් ඡන්ද ශනොශවයි. එවිට 
ලක්ෂ 880ක් ූ  ජ්නතාවට බලා ගන්න පුළුවන්, ශම් 
88 ශදනාශගන් කවුද ශපොුව ජ්නතාවශේ පිත්ශත් දන්ශන්, කවුද 
ආණ්ඩුව පිත්ශත් දන්ශන් කියලා. ශබොශ ොම හණලයි; ශබොශ ොම 
ශල්සියි. ඒකට දඩ රහ්ථාව ලබා ශදන්න කියලා මම ශබොශ ොම 
ශගෞණවශයන් ඔබතුමාශගන් දල්ලීමක් කණනවා. මම ශම් කාණ ය 
මතු කශළේ ශවන ශමොනවත් නිහා ශනොශවයි. Parliamentary 
Business Committee එශක් ශද්වල් ණශට් ජ්නතාව දින ගන්ශන් 
නි ි. ඒ නිහා ණශට් ජ්නතාවශේ දිුවවත් වීම තුළ ශම් කර්තවයය 
දනැිපයට යා යුතුයි කියන පදනම මතයි මම ශම් කාණ ය මතු 
කශළේ.  

 

ගුණ ිරෙන්තෂ් ගුතවර්යන මහත්ා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මම විපක්ෂ නායකතුමාට දීර්ඝව පිළිතුරු ලබා ශදන්න 

උත්හා  කණන්ශන් නි ි, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමා කිේවා, 

Parliamentary Business Committee එශක් කථා කණන ශද්වල් 

ණශට් ජ්නතාව දන්ශන් නි ි කියලා. මීට පසුව, Parliamentary 
Business Committee එශක්නැ  කථා කළ යුත්ශත් ු මක්ද කියන 

එක ගින පම ක් තීණ  ගන්න ශවයි. ශමොකද, විපක්ෂය හ  

ආණ්ඩුව එශලහ ශනොහලකා පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ විදගත් 

කරුණු Parliamentary Business Committee එශක්දී හාකච්ඡා 

කණනවා. එතුමා දනැිපපත් කශළේ අලුත්ම මතයක්. ඒ කියන්ශන්, 

Parliamentary Business Committee එක ණටට විවෘත කළ 
යුතුය කියනවා නම්, Parliamentary Business Committee එක 

ජ්නමාධයයට විවෘත කණන්න පුළුවන්. එතශකොට ර ්නය 

අවහානයි. ශමතිනට ඇවිල්ලා ඒ ශවුවශවන් ආපසු කාලය ගත 

කණන්න ඕනෑත් නි ි. රුපියල් ලක්ෂ ග නක් වියදම් වනවා, 

පාර්ලිශම්න්තුව රැහ් වන  ිම ශමොශ ොතකටම.  

ශදවිනි කාණ ය මම හිතන විධියට එතුමා රචාණය පිණිහ නම් 
කිේශේ, අපිට රැහ්ශවලා ඒ කාණ ය ගින තීණ යක් ගත  ිකියි. 
නමුත් ශම්ශක් විදගත්ම කාණ ය ශම්කයි. එතුමා කිේවා 
කථානායකතුමාට අභිමතය තිශබනවා කියන ශද්. එතුමා දින් ඒ 
කාණ ය  පිළිගත්තා.  

 

ගුණ මජි්  ෙප්රේමදාම මහත්ා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම කිේශේ, උපශදහ් ගන්න. 
 

849 850 

[ගරු නැශන්ෂ් ුල වර්ධන ම තා] 
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ගුණ ිරෙන්තෂ් ගුතවර්යන මහත්ා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මුලින් කියපු කථාව ශනොශවයි, එතුමා පසුව කියන්ශන්. මම 

පි ිනැලි කළාට පසුව එතුමා පිළිගන්නවා, කථානායකතුමාශේ 

අභිමතය පිපනැ ඕනෑම උපශදහක් කථානායකතුමාට ගත  ිකියි 

කියලා. ඒ නිහා, කට වණද්දා ගන්න එපා.   

ආශේගයට කට වණද්දා ගන්න එපා. කථානායකතුමාට තිශබන 

බලතල උුවණා ගන්න ඔබතුමාට ශ ෝ මට බි ි කියා මම කියා 

සිටිශේ  ඒකයි, විපක්ෂ නායකතුමනි.[බාධා කිරීම්] එතුමා ශදන 
තීණ  අශප් පිත්තට ශදන්න පුළුවන්.  අහිතකණ, - [බාධා කිරීම්] 
ඔශලි පිත්තට ශදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඒ අුවව කටයුතු 
කිරීමයි විදගත් ශවන්ශන්. [බාධා කිරීම්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරු කරු ාකණ නි ් ලිද ශවන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ ිරෙන්තෂ් ගුතවර්යන මහත්ා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතුමන්ලා ඔය  කථා කණන්ශන් MTV එකට ශන්. [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගුණ මජි්  ෙප්රේමදාම මහත්ා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා,- [බාධා කිරීම්] ගරු මන්ත්රීවරු 
වාඩිශවන්න.  

 

ගුණ මජි්  ෙප්රේමදාම මහත්ා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියපු කාණ ාව හම්බන්ධශයන් 

රකෘති සිහිශයන් කථා ශනොකණපු නිහා මම ඔබතුමාට පි ිනැලි 

කිරීමක් කණන්න කිමිතියි. ඔබතුමාට අයිතිය තිශබනවා, 

ඔබතුමාට ිපසි ආකාණයට නිවිණනැ උපශදහ් ලබා ගන්න. ඒක 

ඔබතුමාශේ අයිතිය. ශම් ණශට් මූලික අයිතිවාසිකම්වලට කිසිම 

වටිනාකමක් ලබා ශනොශදන ඇත්තන්ට ඒක ශනොශත්ශණන්න 

පුළුවන්. ඔබතුමාට අයිතිය තිශබනවා, උපශදහ් ලබා ගන්න.  මම 

ඔබතුමාට කියන්න කිමිතියි, ආශේගශීලීව කථා කණන්න මට 

ශද් පාලන අර් හ් නි ි කියන එක. ශබිප න් දී ශගන කථා 

කණන්න මට ශද් පාලන අර් හ් නි ි. ශතොණතුරු, කරුණු-

කාණ ා ශ ොඳට ශ ොයා බලලා තමයි අපි ශම් කථා කණන්ශන්. අපි 

ඔබතුමාශගන් කණන දල්ලීම ශම්කයි. ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ 88 

වන වයවහ්ථාව යටශත් ජ්නාධිපතිවණයාශේ රියා කලාපය 

පිළිබඳව අපි Substantive Motion එකක් දනැිපපත් කණ තිශබනවා. 
ඒක ව ාම විවාදයට අණශගන ඡන්දයක් ගන්න. ඒකයි මම 

කියන්ශන්, ශවන ශමොනවත් ශනොශවයි.   
 

ගුණ ලක්ෂ්මන්ත කිිපඇ් ල මහත්ා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ිපචේ ද ශහොයිහා සිද්ධිය 
හම්බන්ධශයන් කියින් ගරු හභානායකතුමා මශේ නම හඳ න් 
කළා. ඇත්ත ව ශයන්ම එදා අපි හිටිශේ  විපක්ෂශේ . එදා අපි ඒ 

හම්බන්ධශයන් විවාදයක් දල්ලුවා. ඒ කාලශේ  සිටි ආණ්ඩුව 
කිේවා, ිපචේ ද ශහොයිහා ඝාතන සිද්ධිය අධිකණ ය දනැිපශේ  
තිශබනවා, ඒ නිහා විවාදයක් ශදන්න බි ි කියලා. නමුත්, එවකට 
සිටි කථානායකතුමා එදා දතාම හාධාණ ව අපි දනැිපපත් කළ 
ශයෝජ්නාව කියවා බලා අනව ය ශද්වල් දවත් කණලා විවාදයකට 
දඩ ුවන්නා. ඒකයි මම කියන්ශන්. දින් අපට ඇඟට දිශනනවා. 
ජ්නාධිපතිතුමාට විරුද්ධව දනැිපපත් කණ තිශබන ශයෝජ්නාව අශප් 
විපක්ෂ නායකතුමාත් කියපු ආකාණයට 88වන වයවහ්ථාව  ා 53 
(9) හ්ථාවණ නිශයෝගය යටශත් ශගශනන්න පුළුවන්. අපිට ඇඟට 
දිශනනවා, ඔබතුමා  ශම්ක පහ්හට දමන්න  දනවා කියලා. ඒක 
කණන්න එපා, ගරු කථානායකතුමනි. ශමොකද, ශම් ණශට් ජ්නතාව 
දල්ලන්ශන් ඒකයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 මශේ ඇ ශේ හිලවීම් ඔබතුමාට දිශනන එක මට  ිප 

පුුවමයක්. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන්ත කිිපඇ් ල මහත්ා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපට ශ ොඳට දිශනනවා. [බාධා කිරීම්] මම කියන්ශන් 
ශම්කයි. [බාධා කිරීම්]  Please, please! මම කියන්ශන් ශම්කයි. 

මම  ිම දාම ඔබතුමාට ශම් ගින කියනවා. ඔබතුමා සිටින්ශන් 

මන්ත්රීවරුන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආණක්ෂා කණන්න. 

ඔබතුමා දන්ශන් ණජ්තුමා ආණක්ෂා කණන්න ශනොශවයි. ඒක 

මතක තියා ගන්න. ඔබතුමාශේ වගකීම තමයි ආණ්ඩු පක්ෂශේ  

හ  විපක්ෂශේ  -අශප්- අයිතිවාසිකම් ආණක්ෂා කණන එක. ඔබතුමා 

ශම් වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාව ගින විවාදය පහ්හට දමන්න එපා. අද 

Galle Face එශක් කෑ ග න්ශන් ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය ුවන්ුව අය. 

ඔබතුමන්ලාට විඩ කණපු නළු නිළිශයෝ 9 ශදශනක් Galle Face 
ආවා.   ශම් විවාදය පහ්හට දාන්න එපා, අපට දහ්ශහල්ලා ඕනෑ 

ඒකයි. ජ්නාධිපතිතුමා එතුමාශේ වගකීම් පි ිණ  ිණ තිශබනවා. 

මුදල් ඇමතිතුමා එදා කිේවා ශන්, වගකීම් පි ිණ  ිණලා 

තිශබනවා කියලා. ඒක ගින විවාද කණන්න දඩ  ිපන්න. ගරු 

කථානායකතුමනි, අනව ය ශද්වල් තිශබනවා නම් ඒවා කපා 

 ිණලා, ඔබතුමාට කිමති විධියට ඒවා හකශ ෝධනය කණලා ශම් 

වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාව ගින විවාදයට දඩ ශදන්න. එච්චණයි මම 

දල්ලන්ශන්.  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සුසිල් ශරේමජ්යන්ත මිතිතුමනි, විවාදය ආණම්භ කණන්න.  
 

ගුණ ෙරෝහත නණ්ඩාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට වණරහාද ර ්නයක් මතු කණන්න 

තිශබනවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොඳයි, ඔබතුමාශේ වණරහාද  ර න්ය කියන්න.  
 

ගුණ ෙරෝහත නණ්ඩාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් හතිශේ  මම ආපු දවශහේ දඳලා අද 

ශවන ශකොට තුන්විනි පුටුශේ දන්ශන්. ශම් ශප්ළිශේ  එ ා පිත්ශත් 

මුල්ශලන් ශම් මුල්ලටම මාව තල්ලු ශවලා. ඊළඟ දවශහේ මට 

ශකොයි පුටුශේ වාඩි ශවන්න ශවයිද දන්ශන් නි ි.  ිබියි, අපි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශමොන පුටුශේ වාඩි වු ත්, ශම් ණශට් ජ්නතාවශේ ර ්නවලට 

උත්තණ ඇවිල්ලා තිශබනවාද? ණශට් ජ්නතාව එළිශේ  දඳශගන 

ඊශේ   ිුවවා, "ශ ොරු ශගෝ ගම" කියලා එකක්. අපටත් ලේජ්යි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශ ොරු හමඟ එකට දන්න. ශම් ණශට් ජ්නතාවට 

වග කියන මන්ත්රීවණශයු  විධියට පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

ශ ොරු ශගොඩක් එක්ක දන්න අපටත් ලේජ්යි. ඒ නිහා මම 

ශබොශ ොම ශගෞණවශයන් අ නවා, ශම් වාශේ හකගීත පුටු තණගවලට 

අපි හ භාගි ශවන්ශන් ඇයි කියලා? ජ්නතාවට ශහතක් ශවනවා 

නම් අපි එළිශයන් දන්නම්. අපට ඒ අයිතිවාසිකම් ආණක්ෂා කණලා 

ශදන්න. මම දකින විධියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී කිසිම 

ශමොශ ොතක ජ්නතාව ශවුවශවන් තීන්ුව-තීණ  ගන්ශන් නි ි. ඒ 

නිහා අශප් නායකතුමාශේ අවහණ පිට මම අද තීණ යක් ගන්නවා, 

වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නා දනැිපපත් කණන ශමොශ ො ශත්  ිශණන්න 

නිවත ශම් හභාවට හ භාගි ශවන්ශන් නි ි කියලා. ශම් ශබොරු 

ශවුවශවන් කාලය නාහ්ති කණන්න මම ලි ිහ්ති නි ි. අපට 

වගකීමක් තිශබන නිහා ශම් ශගෞණවනීය හභාශවන් මම දල්ලනවා, 

පාර්ලිශම්න්තුවට හ භාගි ශනොවී දන්න මට අවහණ ශදන්න 

කියලා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සුසිල් ශරේමජ්යන්ත මිතිතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව පටන් 

ගන්න.  
 

ගුණ ෙහේෂා ිසත්ානෙේ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශ ේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා මතු කණන්ශන්ත් 

වණරහාද ර ්නයක්ද?  
 

ගුණ ෙහේෂා ිසත්ානෙේ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම  ිම තිහශ්හේම points of Order 
දල්ලලා කණදණ කණන්ශන් නි ි. මම ශම් හතියටම point of 
Order එකක් දල්ලපු එකම අවහථ්ාව ශම්ක. ඒ හින්දා මට විනාඩි 
ශදකක් ශදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව ගින අබ මල් 

ශර්ණුවක  ිප ශගෞණවයක් දතිිප ශවලා තිබු ා නම් ශම් කණන 

විඩවලින් ඒකත් නිති ශවලා යනවා. ඒ නිහා ඔබතුමා, -  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට අද විවාදශේ  විනාඩි   98ක 

කථාවක් තිශබනවා. ඒක පාවිච්චි කණන්න.  

 

ගුණ ෙහේෂා ිසත්ානෙේ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මට අවහ්ථාවක් ලිශබයිද, නිද්ද දන්ශන්ත් නි ි. ගරු 

කථානායකතුමනි, මම දක්මනින් අවහන් කණන්නම්.  

ශම් ශවලාශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ ශගෞණවය රැක ගන්න ඕනෑ. 

දින් මන්ත්රීවරු 88 ශදනාම විනා යි ශන්. "ශ ොරු ශගෝ ගම" ද 

ශමොකක්ද කියන එශක් ගම්මුලාදෑනියා ඔබතුමා; ඔබතුමා තමයි 

"ශ ොරු ශගෝ ගශම්" ගම්මුලාදෑනියා ශවලා තිශබන්ශන්. ඒශකන් 

ඔබතුමාට  ලේජ්ාවක් ශවනවා ශන්. ඒ නිහා ශම් විහිළුව නතණ 

කණන්න. ශම් විවාදය  ිප තිනකට ශගශනන්න ඔබතුමා 

මූලිකත්වය ගන්න. ශගෝඨාභය ම ත්මයාටත් බිිප නම්, මහින්ද 

ම ත්මයාටත් බිිප නම්, හභානායකතුමාත් නිත්නම් ශම් පක්ෂ 

නායකශයෝ ටික වාඩි කණවලා ඇත්ත ශදයක් කථා කණන්න.  

මම වි ්වාහ කණනවා, ශ ේමා ශරේමදාහ ආර්යාව ගින 

පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ මන්ත්රීවරුන් කිත විධියට කථා කණද්දී 

ශජ්යෂ්ඨශයක් විධියටත්, කථානායකතුමා  ිටියටත් ඔබතුමාට 

ඒක වළක්වන්න යම් වගකීමක් තිබු ා කියලා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට ගත යුතු පියවණ මම ගන්නම්.   

 

ගුණ ෙහේෂා ිසත්ානෙේ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

තමන්ශේ ආගම, තමන්ශේ ජ්ාතිය පාවා දීලා ශම් ශනෝම්ිය 

දවහ්වලත් පාර්ලිශම්න්තුශේ,- [බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සුසිල් ශරේමජ්යන්ත ම තා,  ඔබතුමාශේ කථාව පටන් 
ගන්න. 

 

ජාත්යන්තත්ර ූලලය රරුදදල මම  ූ  කක ත්ා 
ිවිසුම්  ම් නන්තයෙයන්ත  

ුදද්  රමාත්යවරයා ිසසින්ත දිරිපප්  කරන ලද 

රමාත්යාාංශ නි ේදෙයදනය පිළිනඳ මාකච්ඡාව 
சர்ெமதச 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 

 
[පූ.භා. 90. 0] 

 
ගුණ (ආචාර්ය) ුමසි්  ෙප්රේමජයන්තත් මහත්ා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ණශට් ආර්ථික තත්ත්වය 

පිළිබඳවත්, ශම් ර ්න විහඳීම හඳ ා අපට අව ය වන්නා ූ  විශද්  

විනිමය දනැිප කාලය තුළදී ශකොයි ආකාණශයන්ද ශහොයා ගන්ශන් 

කියන කාණ ය පිළිබඳවත් ගරු මුදල් අමාතයතුමා විසින් ශපශර්දා 

ශම් ගරු හභාවට හිශකවින් කරුණු දික්ූ වා. ඒ කාණ ා 

 ින්හාේගත ශවලා තිශබන නිහා, මාධය මඟින් වාර්තා කණ 

තිශබන නිහා මම ඒවා ගින නිවත කියන්න යන්ශන් නි ි. 

එවිනි තත්ත්වයකට අපි පත් වුශණ් ඇයිද කියන කාණ ය ගින 

කියනවා නම්, මුදල් ඇමති අලි හලිිප ඇමතිතුමාම ඒකට ශ ොඳ 

853 854 
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ආදර් යක් ශවනවා. මීට අවුරුුව ශදක මාණකට කලින් එතුමා මුදල් 

ඇමති  ිටියට පත් වු ා නම්, ශපශර්දා කණපු කථාව එතුමාට ශම් 

හභාශේදී කණන්න ශවන්ශන් නි ි. ශමොකද, එතුමා වෘත්තිකශයක්; 

ජ්නාධිපති නීතිනශයක්. එතුමා සිවිල් නීතියත් ශ ොඳට දන්නවා. 

එතුමා අවුරුුව ශදක මාණකට කලින් ශම් ුරණයට පත් වු ා නම්, 

ශපශර්දා ශමවිනි කථාවක් එතුමාට කණන්න ශවන්ශන් නි ි. 

අන්න ඒක තමයි ශම් ආණ්ඩුව නැගටම කශළේ. ශම් ආණ්ඩුව නැගටම 

කශළේ, විඩ කණන්න පුළුවන්, උගත්කමක් තිශබන, බුද්ධියක් 

තිශබන වෘත්තිකයන්, පිප තභාවය තිබුණු ිනිහ්සු බකු ව උඩ 

තියපු එක. එශ ම කණලා ශවනත් ටීම් එකකට විශේ භාණ ුවන්නා. 

එශ ම කණපු නිහා අවුරුුව ශදක මාණකට පහ්ශහේ අලුත් මුදල් 

ඇමතිතුමාට අද පාශපෝච්චාණ යක් කණන්න ශවලා තිශබනවා. 

එතුමා කශළේ, අන්න ඒක. ශම්ක දින්වත් නිවිරැනැ විය යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අශප් ණශට් අවුරුුව  8ක දති ාහයක් 

ගින අද හම රු කථා කණනවා.  බ්රිතානය ජ්ාතිකශයෝ 959  දී ශම් 

මුළු ණටම යටත් කණ ගත්තාට පහ්ශහේ ශම් ණශට් ආර්ථිකය  ිුවශේ ඒ 

ශගොල්ලන්ට අව ය විධියට. ඒ කාලශේ   ශත්, ශපොල්, ණබර්, 

ු ළුබඩු අපනයනය කළා. ඒ කාලශේ  බුව ගිහුවා. ඒ ශගොල්ලන් 

ඇඟ බද්ද පවා පිනූ වා. එශ ම බුව එකතු කණලා තමයි ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ පාලනය ණට තුළ ශගනිච්ශච්. අශප් තිබුණු හාණය ඒ 

ණටවලට උණාශගන ගියා.  ිබියි, ඒ ශගොල්ශලෝ ශම් ණටටත් යමක් 

කළා. ශර්ල් පාණවල්  ිුවවා, පාණවල්  ිුවවා, වණායවල්  ිුවවා. ඒ 

ශද්වල් කළා. ඒ අය එශ ම තමයි එදා කටයුතු කශළේ. නමුත්, 

9885න් පහ්ශහේ   තිබුණු ශපෞද්ගලික අක ය ශම් ණශට් ජ්නතාවශේ 

මූලික අයිතිවාසිකම් හපුණාලන්න රමා වත් වුශණ් නි ි. 

ඒ නිහා ණාජ්ය වයවහායයන් ඇති වු ා. 98 6න් පසුව 

ත්රිු  ාමලශේ  ශතල් ටිකකි අප හතු කණ ගත්තා, වණාය ජ්නහතු 

කණ ගත්තා, කටුනායක, ණත්මලාන ුලවන් ශතොටුශපොළවල් ශම් 

ණටට දායාද කණලා ුවන්නා. නමුත් අපට  ඒවායින්  ිපයාකාණ 

රශයෝජ්නයක් ගන්න පුළුවන්කමක් ලිබුශණ් නි ි. එදා 

ශේ.ආර්.ජ්යවර්ධන මිතිතුමා එතුමාශේ ණජ්ය යටශත් ම විලි 

වයාපාණය ආණම්භ ශනොකණන්නට අද ජ්ල විුවලිශයන් ශමගාශවොට් 

 8 ක ධාිපතාවක් ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්ත් නි ි. ඒ නිහා අපි ඒ 

දති ාහය ගිනත් කියන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි අවුරුුව  8ක දති ාහය ගින කථා 

කියින් ඒ කාලයට ශදොහ් කියලා විඩක් නි ි. ඩේලි 

ශහේනානායක මිතිතුමා තමයි 986  සිට 98 0 දක්වා ශම් ණට 

පාලනය කශළේ. එදා අපි පාහල් දරුශවෝ. එදා වගා හක්රාමය ඇති 

කණලා, අපිවත් ු ඹුණට බිහ්ශහේවා. සියලු ශදනාම ශමන්න ශම් 

කාණ ය මතක තියා ගන්න. නිද සින් පසුව අශප් ණට පළමුවිනි 

වතාවට හ ලින් හ්වයකශපෝෂිත වුශණ් 986 -98 0 යුගශේ යි. එදා 

බතශල්ශගොඩ වී පර්ශේ ෂ ායතනශයන් Bg 7, Bg 8  ුමන්වා දීලා 

අශප් ණට හ ලින් හ්වයකශපෝෂිත කළා. ඊට පහ්ශහේ ඒ කටයුත්ත 

දනැිපයට  ශගන ගියා. එදා සිිපමාශවෝ බණ්ඩාණනායක මිතිනිය ශම් 

ණශට් කර්මාන්ත විප්ලවයක් ඇති කළා. ටයර් හකහ්ථාව, වාශන් 

හකහ්ථාව, ඖෂධ හකහ්ථාව, පිටි නිෂප්ාදන හකහ්ථාව, ශතල් හකහ්ථාව 

විනි ආයතන ඇති කළා. 9850 ද කශේ  විතණක් ශනොශවයි, 9888 

වනතුරුත් ශතල් හකහ්ථාව ලාභ ලිබුවා. මම 8008 - 800  කාලශේ  

විුවලිබල  ා බල ක්ති ඇමති ව ශයන් කටයුතු කළා. ඒ කාලශේ ත් 

ශතල් හකහ්ථාවට ියලියන 8ක ලාභයක් තිබු ා. ශතල් හකහ්ථාව 

පාඩු ශවන්න පටන් ගත්ශත් කවදා සිටද? ශ ජින් සිද්ධිශයන් පසුව 

තමයි ශතල් හකහ්ථාව පාඩු ශවන්න පටන් ගත්ශත්. හ නදායී 

ක්රමවලට ශතල් ලබා ුවන්නා. එවිනි රියා නිහා ණාජ්ය වයවහායයන් 

අහාර්ථක වු ා.  

නිද සින් පසු දති ාහය තුළ ශම් ණශට් හකවර්ධනය ශවුවශවන් 

විවිධ නායකශයෝ විඩකටයුතු කණශගන ගියා. 98 3 දී ශලෝක 

ශතල් අර්බුදය ආවා. මම ශමන්න ශම් කාණ ය අ න්න කිමිතියි. 

කී ශදශනක් දන්නවාද, petrodollars කියන්ශන් ශමොනවාද 

කියලා? 98 3 දී පිවිති ශලෝක ශතල් අර්බුදය නිහා, ශතල් 

නිෂ්පාදනය කණන රධාන ණටක් වන ශහෞනැ අණාියයට ඇශමිපකාව 

ශයෝජ්නා කළා තනිජ් ්රවය - petrol products -  හඳ ා 

ශඩොලර්වලින් ශගවීම කණන්නය කියලා. අන්න එදා දඳලා තමයි 

තනිජ් ්රවය හඳ ා, ඒ කියන්ශන් ශතල් ආනයනය, අපනයනය 

හඳ ා ශඩොලර්වලින් ගුවශදුව කණන්න පටන් ගත්ශත්. ඒ නිහා 

ශඩොලර් එක  ක්තිමත් වු ා. දින් අපට ශමොකක්ද ශවලා 

තිශබන්ශන්? අද ඒ ශඩොලර් තමයි අපට නිත්ශත්. දින් රුසියාව 

ශමොකක්ද කණලා තිශබන්ශන්? යුශණෝපා ණටවලට ශතල් හ  ගෑහ් 

අපනයනය කිරීශම්දී රුසියාව ගුවශදුව කණන්ශන් රූබල්වලින්. 

අන්න, රූබලය  ක්තිමත් වු ා. ඒ නිහා අපි වාශේ ු ඩා ණටකට 

ශම් ර ්න එනවා. ඒවා අපි විහඳා ගන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි,  අශප් ණශට් මෑත කාලීනව සිුව ශවච්ච 

ශද්වල් ශමොනවාද? එදා ශ ජින් ගුවශදුවව නිහා ශතල් හකහ්ථාවට 

ර ්නයක් ආවා. 809 දී ම  බිකු  වකචාව සිද්ධ වු ා. බුව වකචා, 

බුව අඩු කිරීම් සිද්ධ වු ා. මෑත කාලීනව සීනි වකචාව, විශද්  

ශවළඳාම නිසි ශලහ ශනොකිරීම, අහාර්ථක වයාපෘති හඳ ා ශඩොලර් 

 ය ගිනීම විනි ශද්වල් සිද්ධ වු ා.  

දින් බලන්න ශකෝ, ශනළුම් ු ලුන. අන්න, උහට උශහේ 

තිශයනවා;  ත ප ක ආදායමක් නි ි. ඒ ශඩොලර් ිලියන 60ත් 

අපි ශගවන්න ඕනෑ; ශපොලිය ශගවන්නත් ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
හමාශවන්න. ඔේ, ශඩොලර් ිලියන 990යි. ඔබතුමා එය නිවිණනැ 

කළා, ශබොශ ොම හ්තුතියි. එතශකොට  ම්බන්ශතොට වණායට 

ශඩොලර් ිලියන 9,900යි. ඒශකන් ආදායමක් එන්ශන් නි ි. 

ඒකට කණන්න ශදයක් නි ි. දතින් ණනිල් වික්රමසික  මිතිතුමාශේ 

කාලශේ  ඒක ඒ ශගොල්ලන්ටම ුවන්නා. ශමන්න ශමවිනි අහාර්ථක 

වයාපෘති කළා.  ඒ වාශේම අපි නිසි ශලහ අශප් විශද්  විනිමය 

කළමනාකණ ය කශළේ නි ි. විශද්  ශවළඳාම නිසි ශලහ 

කළමනාකණ ය කශළේ නි ි. 9853 මම ලකකා බිකු ශේ 

දන්නශකොට එදා Foreign Department එශක් දඳශගන මම 

තමයි Foreign Currency Banking Unit එක පටන් ගත්ශත්. 
 ිබියි, අපට අද හක්වත් කියන්න තිනක් තිබුශණ් නි ි, විශද්  

ශවළඳාම ගින. ශතල් හකහථ්ාවට LCs open කණලා තිශබනවා මම 

ලකකා බිකු ශේ LC Department  එශක් දන්නශකොට. ඒවා  දින 
ශගන හිටිශේ  නි ි. දතින් අශපන් රශයෝජ්න ගත්ශත් නි ි. 

එශ ම ශගොඩක් අය දන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ණට කියන්ශන් ශමොකක්ද? අද 

BASL - Bar Association of Sri Lanka - එක කියන්ශන් 

ශමොකක්ද? මමත් එහි හාමාජිකශයක්. ඒශකන් දතාම විදගත් 

ශයෝජ්නා මාලාවක් දනැිපපත් කණලා තිශබනවා. ඒශක් කරුණු 93ක් 

කියලා තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින වෘත්තිකයන්, දක්ෂයන් 

අණශගන 9 ශදශනු ශගන් යුත් කිියනට් මණ්ඩලයක්  දන්න 

කියනවා.  එශ ම කිියනට් මණ්ඩලයක්  දලා මාහ 95ක්  විනි 

කාලයකට ගිහිල්ලා ශම් තිශබන ර ්නයට මුහු  ශදන්න; ඒවා 

විහඳන්න; ඊට පහ්ශහේ ම  මිතිවණ යකට යන්න කියනවා. ඒක 

තමයි BASL එශකන් කියලා තිබුණු ශයෝජ්නාව.   

Galle Face පිට්ටනියට ඇවිල්ලා දින් ජ්නතාව ශමොකක්ද 
කියන්ශන්? ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ 8. (අ) යටශත් කියන්ශන් 

වයවහ්ථාදායක බලය ගින.  ජ්නතාවශේ බලයයි පාර්ලිශම්න්තුවට 

දීලා තිශබන්ශන්. ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ 8. (ආ) යටශත් 

කියන්ශන් විධායක බලය  ගින. ජ්නතාවශේ විධායක බලයයි 

ජ්නාධිපතිවණයාට දීලා තිශබන්ශන්. ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ 8. 

(ඇ) යටශත් කියන්ශන් අධිකණ  බලය ගින.  ජ්නතාවශේ 

අධිකණ  බලය තමයි අධිකණ යට දීලා තිශබන්ශන්. දින් 

855 856 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ජ්නතාව ඇවිල්ලා කියන්ශන් ශමොකක්ද? "අවුරුුව  කට හිණයක් 

ඔය ශගොල්ලන් අශපන් බලය ගන්නවා; ඔය ශගොල්ලන්ට ඕනෑ 

විධියට යනවා; අපට  ඬක් නි ි. ඒ නිහා  දින් අපි  ඬ 

නකවනවා." ශමන්න ශම්ක තමයි අද ගාලු මුවශදොණ පිටිශේ ත් ණට 

පුණාත් ශගොඩ නිශගන ශද් පාලන යථාර්ථය. තරු  තරුණිශයෝ 

ශමොකක්ද කියන්ශන්? ඒ අය අ නවා,"ශකෝ, අපට අනාගතයක්?" 

කියලා. මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, ශම් ර ්න විහඳන්න අඩුම 

ග ශන් අවුරුුව 8ක් යනවා කියලා.  අවුරුුව ශදකකදී විහුමව 

 ිකියි,  සුුවසු team එකක් පත් කණශගන. අශප් විපක්ෂ 
නායකතුමාත් ශයෝජ්නා කළා ඒ හඳ ා consortium එකක්  දන්න 
කියලා. International donor conference එකක්  දන්න; 

කිඳවන්න. එශ ම වු ා, පසුගිය කාලශේ . අපට මතකයි, එදා 

ණනිල් වික්රමසික  මිතිතුමා එල්ටීටීඊ ර ්නය තිබුණු ශවලාශේ 

එශ ම International Donor Conference එකක් තියලා මුදල් 
ශ ොයා ගත්තා. සුනාිය ආවාට පහ්ශහේ අශප් රුපියල  ක්තිමත් 

වු ා. එදා අපට ආධාණ ලිබු ා. ඒ නිහා අද අපි  එතිනට යන්න 

ඕනෑ. විශද්  ණටවලින්  ගන්න පුළුවන්  හ ශයෝගය අපි ගන්න 

ඕනෑ. අශප් විශද්  රතිපත්තිය, ශනොබිඳි රතිපත්තිය මත පිහිටා අපි 

ඒ හ ශයෝගය ලබා ගන්න කටයුතු කණන්න ඕනෑ. 

එම නිහා ශම් අර්බුදය විහඳන්නයි අපි දින් කථා කණන්න ඕනෑ, 

ගරු කථානායකතුමනි. අද තිශබන අර්බුදයට විහුමම ශමතින පිය 

ග න් කාලය නාහ්ති කිරීම ශනොශවයි. අද ජ්නාධිපතිතුමා නිවාහ 

අඩහ්සිශේ ; අගමිතිතුමායි, ඇමති මණ්ඩලයයි නිවාහ අඩහ්සිශේ ; 

අපි -මන්ත්රීවරු- පාර්ලිශම්න්තු අඩහ්සිශේ . ශම් විධියට ණටක් 

පාලනය කණන්න පුළුවන්ද? ඇයි අපි ශමතින දන්ශන්? 

ජ්නතාවශේ ර ්නවලට විහුමම් ශදන්න මාහ එක මාණක් තිහ්ශහේ 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව රැහ්ශවනවා. නමුත් අපට ඒක කණගන්න බිිප 

වු ා. එම නිහා මම කියනවා, ව ාම වෘත්තීය අධයාපනය ඇති  ා 

බුද්ධිමත් පිිපහකශගන් හමන්විත අමාතය මණ්ඩලයක් පත් කණලා 

අලුත් ආණ්ඩුවක්  දන්න. එක්ශකෝ කණන්න ඕනෑ, බිිප නම් 

පුළුවන් ශකශනු ට ශදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ණශට් ජ්නතාව 

කියන්ශන්. 

ඊළඟට, පාර්ලිශම්න්තුශේ සියලු පක්ෂවල හ ශයෝගය 
ලබාශගන, "ශකටි කාලයක් තුළ අපි රියාත්මක කණන්ශන් 
ශම්කයි" කියලා රතිපත්ති මාලාවක්  දන්න ඕනෑ. ඒකට 
කවුරුවත් විරුද්ධ ශවන්ශන් නි ි. ඊශේ  ඇති වුණු යම් යම් සිද්ධි 
හමනය කණශගන, විපක්ෂශේ  හ  ආණ්ඩු පක්ෂශේ  සියලුශදනා 
ඒක ණාශි ශවලා "ශමන්න ශම් කාලය තුළ කණන්ශන් ශම්කයි" 
කියලා රතිපත්ති මාලාවක්  දලා අපි ඒ රතිපත්තිවලට එකඟ 
ශවමු. 

තුන්විනි කාණ ය  ිටියට මුළු ණටම දිුවවත් කණලා 
ජ්නතාවට -හ න ලිියය යුත්තාට- හ න දීශම් ක්ෂණික විඩ 
පිළිශවළකට අපි යන්න ඕනෑ. ශතල් ශපෝලිම්, ගෑහ් ශපෝලිම් පටන් 
අණශගන මාහ කීයක්ද? දින් මාහ තුනකටත් විඩියි. ගෑහ් පුපුණන්න 
පටන් අණශගන මාහ 3කටත් විඩියි. ඊළඟට, මම මුලින් කිේවා 
වාශේ ජ්ාතයන්තණ ව ශයන් හ ශයෝගය ලබා ගන්නා විඩ 
පිළිශවළකට අපි යන්න ඕනෑ. ශද්ශීය ව ශයන් විතණක් ශනොශවයි, 
අපි ජ්ාතයන්තණ වි ්වාහයත් නැනා ගන්න ඕනෑ. යම් ආකාණයකින් 
වි ්වාහය ියඳ විටිලා නම්, අපි කණ්ඩායම්  ිටියට  ිනැලා ඒ 
වි ්වාහය  දා ගන්න ඕනෑ. මට මතකයි, ජිනීවා ර ්නය එනශකොට 
ණාජ්ය නායකයන් එක්ක කථා කණන්න ඇමතිවරු ශදන්නා 
තුන්ශදනා විවිධ ණටවලට යිේවා. ඇයි, අපට දින් එවිනි විඩ 
පිළිශවළකට යන්න බිිප? අශප් ණාජ්ය තාන්ත්රික කටයුතු හඳ ා 
කාර්යාල තිශබනවා. තානාපතිවරුන්ට, ම  ශකොමහාිපහ්වරුන්ට ඒ 
ණටවලට ගිහිල්ලා නිකම් දන්න ශනොශවයි තිශබන්ශන්. ඒ අය ණට 
ශවුවශවන් යමක් කණන්න දනැිපපත් ශවන්න ඕනෑ. ශමොනවාද, ඒ 
ණටවලින් ගන්න ඕනෑ හ ශයෝගය කියා ශහොයා බලා ඒ හඳ ා 

අව ය විඩ පිළිශවළ  දාගන්න ඕනෑ. එශ ම ශනොකශළොත්, අපි 
ළඟදීම වි ාල වයහනයකට යනවා. 

අද වන තුරු Galle Face පිටිශේ ත්,  ිම තිනකමත් හාමකාමී 
උද්ශඝෝෂ  තිශබනවා. ශම් ණශට් දති ාහය අපට මතකයි. 98 9 

කාලශේ  මම පාහල් යනවා. එදා මාහ ග නක්  ඇඳිිපනීතිය 

තිබු ා. තරු යන් 98,000ක් අහිි වු ා. විශදයෝදය, විදයාලකකාණ 

පිිපශවන් පුනරුත්ථාපන මධයහ්ථාන බවට පත් වු ා. එදා 

එශ මයි ඒ ර ්නය දවණ වුශණ්. නිවත, 9855-9858 යුගය ආවා. 

එතශකොට  මම ශකොළඹ ම ාධිකණ ශේ  විඩ කණනවා. ඒ 

කාලශේ  එක chain එකක අමු ාශගන තරු ශයෝ විසිප , ති  

උහාවි ශගනාවා. එදා තරු  තරුණියන්ශේ ජීවිත  0,000ක්, 

60,000ක් අහිි වු ා. ඒ පිළිබඳ වාර්තා දනැිපපත් කළා. ගරු 

ණ සික  ශරේමදාහ ජ්නාධිපතිතුමා, ජී.එල්. පීිපහ් ඇමතිතුමා ශේ 

මූලිකත්වශයන් - එතුමා ඒ කාලශේ  ශකොළඹ වි ්වවිදයාලශේ  

උපු ලපතිතුමා.- තරු  අහ නය පිළිබඳ කරුණු ශහොයන්න 

ජ්නාධිපති ශකොිෂන් හභාවක් පත් කළා. ජී.එල්. පීිපහ ්මිතිතුමා ඒ 

ශකොිහශමන් වාර්තාවක් දනැිපපත් කළා. 

ඒ යුගය අද අවහානයි; ඒ යුගය අද අවහානයි. අද තාක්ෂ ය 

නැයුණුයි. තත්පණ ගා කින් ශතොණතුරු ගලාශගන යනවා ඕනෑම 

තිනකට. තත්පණ ගා කින් ඕනෑම ශදයක් එකතු කණන්න 

පුළුවන්. අද තරු  තරුණිශයෝ ක්රමශේ  ශවනහක් දල්ලනවා; 

system change එකක් දල්ලනවා. දින් system change එකකට 

එන්න අපි සූදානම් ද? අන්න ඒක අපි අ න්න ඕනෑ. අපි තාමත් 

හාම්රදායිකව විඩ කණන්ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ  හ්ථාවණ 

නිශයෝග එක්ක අපි රැහ් ශවනවා. ශම් ඔක්ශකෝම අපි කණශගන 

යනවා.  ිබියි, ශම්වා යාවත්කාලීන ශවන්න ඕනෑ. නීති 

යාවත්කාලීන ශවන්න ඕනෑ. එශ ම නිතිව system change 

එකක් කණන්න බි ි. ණාජ්ය පිපපාලනශේ  ශකොුම නාණටිය අද ියඳ 

විටිලා. අද ඇමතිවරුන්ට නිශයෝග  ශදන්න පුළුවන් ද? 

අමාතයාක වලට ගිහිල්ලා වාඩි වු ාම විඩ කණන්න එන්ශන් කී 

ශදනාද? ශම්  ණශට් ලක්ෂ 88ක් දරුදිිපශයෝ අවුරුුව ශදකක් තිහ්ශහේ 

අධයාපනය ලිබු ශේ නි ි. අවුරුුව ශදකක් ඒ දරුවන්ට අධයාපනය 

නි ි. එක, ශදක ශරේණිවල ළමයි පාහල් ශනොගිශයොත් තුන 

ශරේණිශේ  සිට දශගන ගන්න බි ි. ශමොකද ඒ අයට දලක්කම් 

බි ි, අු රු බි ි.  අපි ශකොශ ේටද ශම් ණට ශගනිහිල්ලා 

තිශබන්ශන්? එශ ම නම් අපි ශමතිනින් ශගොඩ එන්න ඕනෑ. අද 

දරුශවෝ තාක්ෂ ය දල්ලනවා. ඩිජිටල් තාක්ෂ ය ගින අපි කථා 

කළා. අපට ශකොවිේ ර ්න, ජ්ාතයන්තණ ර ්න තිබු ා. ඒවා 

ශලෝකශේ  අශනක් ණටවලටත් තිබු ා. දන්නැයාවටත් තිබු ා; 

බකේලාශද් යටත් තිබු ා; ශන්පාලයටත් තිබු ා; අපටත් තිබු ා. 

ශකොවිේ වහකගත ශේ  පළමුවිනි වටයට අපි හාර්ථකව මුහු  

ුවන්නා.  ිබියි, දන් පහ්ශහේ ඒක එශ ම වුශණ් නි ි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට තව ශකොච්චණ ශවලාවක්  දතිිපව 

තිශබනවා ද? 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි  ක කාලයක් තිශබනවා. 
 

ගුණ (ආචාර්ය) ුමසි්  ෙප්රේමජයන්තත් මහත්ා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ශ ොඳයි.  

ශමන්න ශම් කරුණු ශකශණහි අපි අවධානය ශයොමු කණන්න 

ඕනෑ. ඊශේ  ගරු නිශයෝජ්ය කථානායකතුමා ශත්රුවා. ඇත්ත 

ව ශයන්ම අශප් රධාන විපක්ෂයත්, අපි අතණත්  ිපයාකාණශයන් 

හන්නිශේදනයක් වු ා ද කියන ර ්නය එතිනදී මතු වු ා. මම 
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උශද් 90.00ට ශම් ගරු හභාවට ඇවිල්ලා වාඩි ශවනශකොට මම 

අවශබෝධ කණශගන හිටිශේ  අපි විපක්ෂශයන් දනැිපපත් කණන ගරු 

ණකජිත් සියඹලාපිටිය මන්ත්රීතුමාට සියලුශදනාශේ හ ශයෝගය 

ලිශබනවා කියන එකයි. ඒක එශ ම තමයි තිබුශණ්. [බාධා 
කිරීමක්]- මට වුශණ් නි ි. එශ මයි තිබුශණ්.  ිබියි, ඊට පහ්ශහේ 

එතුමාශේ නම නිශයෝජ්ය කථානායක ුරණයට ශයෝජ්නා වු ාට 

පහ්ශහේ ආණ්ඩු පක්ෂශයන් නිඟිටලා කිේවා, එතුමාට හ ශයෝගය 

ශදනවා කියලා. එතිනින් තමයි අර්බුදය මතු වුශණ්. ශමොකද, 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  පි ිනැලිව දන්නවා ගා   ිුවවා නම් මන්ත්රීවරු 

8 යි ආණ්ඩුවට හ ශයෝගය ශදන්ශන් කියලා. විපක්ෂශේ  ශකනාට 

ඊට වඩා  ඡන්ද -995කට වඩා- ලිශබනවා කියලා දන්නවා.  ඒක 

නිහා ආණ්ඩු පක්ෂය උපක්රමශීලී වු ා, "නි ි, ඔය ශගොල්ලන්ශේ 

පිශට්ම අපිත් යන්නම්" කියලා. එත ශකොට ශමොකක්ද වුශණ්? 

එතශකොට හජ්බයට පුළුවන්කමක් තිබුශණ් නි ි ඒකට එකඟ 

ශවන්න. ශම් ශද් පාලනශේ  යථාර්ථය අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

ශම්ක ශත්රුම් අණගන්ශන් නිතිව ණශට් ශද් පාලනය කණන්න 

බි ි. ඒක තමයි Galle Face පිට්ටනිශේ  දඳශගන ඒ තරු යන් 

කියන්ශන්. 

ඒක තමයි Galle Face පිට්ටනිශේ  දඳශගන ජ්නතාව 

කියන්ශන්. අද විපක්ෂ නායකතුමා ශමොකක්ද කිේශේ? විපක්ෂ 

නායකතුමා දතා පි ිනැලිව එතුමාශේ හ්ථාවණය කිේවා. ඒ අුවවයි 

එතුමා කටයුතු කශළේ. සියඹලාපිටිය මිතිතුමා හම්බන්ධශයන් 

එතුමන්ලාශේ යම් හ්ථාවණයක් තිබු ා. ඒ ගින කථා කළා; 

කටයුතු කළා. නමුත්, ආණ්ඩු පක්ෂශයන් නිඟිටලා එතුමාට 

හ ශයෝගය ශදනවාය  කිේවාම ශද් පාලන ර ්නයක් මතු වු ා. 

ඒකයි සිුව වුශණ්. 

 

ගුණ මන්තත්රීවරෙයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ඒක කියලා කණවා ගත්ශත්. 

 

ගුණ (ආචාර්ය) ුමසි්  ෙප්රේමජයන්තත් මහත්ා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) சுசில் பிமரேஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
නි ි, ඒක ශවනම කථාවක්. නමුත්, ශම්ක ණශට් ජ්නතාව 

දන්ශන් නි ි. ණශට් ජ්නතාව දන්ශන් ශම් හ්වාධීන ශවච්ච මන්ත්රී 

කණ්ඩායම ම ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ශවලා සියඹලාපිටිය 

මිතිතුමාව පත් කණ ගත්තාය කියලායි. එශ ම තමයි මතය 

යිේශේ. ඒක විරැනැයි. ඒක එශ ම ශනොශවයි කියන එක අද ගරු 

විපක්ෂ නායකතුමාශේ කථාශවන් පවා ත වුරු වු ාය කියන 

කාණ ය මම පි ිනැලිව කියනවා. හතය තත්ත්වය පි ිනැලි කිරීම 

හම්බන්ධශයන් මම එතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  අද ආණ්ඩු පක්ෂශේ  සිටින්ශන් අප 

හමඟ ශම් ණශට් එකට ශද් පාලනය කණපු පිිපහ්. ඒ සියලුශදනාම 

ශම් තත්ත්වය අවශබෝධ කණ ගනීවි; අද ණශට් තිශබන තත්ත්වය 

අවශබෝධ කණ ගනීවි. ගරු හිටපු අගමිතිතුමාත් කිේවා, එතුමාශේ 

ශේ වටලන්නත් කවු ශදෝ කට්ටියක් කථා කණනවාය කියලා. ශම්වා 

ශද් පාලන ර ්න ිහක් ණශට් ඇත්ත තත්ත්වය ශත්රුම් අණශගන 

කණන ශද්වල් ශනොශවයි. අපි ඇත්ත ර ්නය ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

ඒ නිහා ගරු කථානායකතුමනි,  ශම් ර ්න අවශබෝධ කණ ශගන 

තිශබනවා නම්, ගරු අගමිතිතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා, පක්ෂ 

නායකයන්  ිකි දක්මනින් ව ාම කිඳවා, අද පවතින  තත්ත්වය, 

-ජ්නතාවශේ අහ නය- ුවරු කිරීම හඳ ා ගත  ිකි ක්ෂණික රියා 

මාර්ගය පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් ගන්න කියා දතාම ශගෞණවශයන් 

දල්ලා සිටිින් මා නි ඬ ශවනවා.  

 හ්තුතියි 

[පූ.භා. 99.0 ] 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන්ත කිිපඇ් ල මහත්ා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම එළිශේ  සිටින 

තරු  ජ්නතාවශේ අව යතා පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් දෂ්ට 

ශවනවාද කියන එක ගින අපි  දවතට තට්ටු කණලා අ ලා 

බලන්න ඕනෑ. අද අශප් දරුවන්ට පාහල් යන්න බි ි. 

වි ්වවිදයාල ශිෂයයින්ට වි ්වවිදයාලයට යන්න බි ි. රැකියා 

නි ි. අශප් හශ ෝදණයන්, අශප් දරුවන්  ිම පිත්තකින්ම වි ාල 

අර්බුදයක සිටින්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව ශම්වාට 

උත්තණ ශදන්න ඕනෑ; you must provide answers. 

විපක්ෂශයන් උත්තණ දල්ලන්ශන් නි ි ශන්. ශකොයි ශලෝකශේ ද 

විපක්ෂශයන් උත්තණ දල්ලන්ශන්? ශකොයි ණශට් ආණ්ඩුවද 

විපක්ෂශේ  විහුමම ශමොකක්ද කියලා අ න්ශන්? රජ්ාතන්ත්රවාදය 

අුවව ඡන්දශයන් පත් ශවලා ණශට් විඩකටයුතු ටික කණන්න බිිප 

නම්, ආණ්ඩුව තීණ යක් ගන්න ඕනෑ තවුවණටත් දන්නවාද, 

යනවාද කියලා.  

දින් ශම් ශගොල්ලන් ශමොකක්ද කියන්ශන්? හම ණ අය 

කියනවා අපට ආණ්ඩුවක්  දන්න ලු. ගරු කථානායකතුමනි,  මම 

ඔබතුමාශගන් කාරුණිකව අ නවා ශමන්න ශම් කාණ ය. අපට 

මන්ත්රීවරු 6 ශදනායි දන්ශන්. දතින්, මන්ත්රීවරු 6 ශදශනු ශගන් 

ආණ්ඩුවක්  දන්න පුළුවන්ද? දික්කා ශන්, ඊශේ  සිද්ධ ශවච්ච 

විශේ? අපි 6 ශදනාශගන් ආණ්ඩුවක්  ිුව ශවොත් පළමුවිනි අය 

විශේ දීම ඒක දවණයි. පළමුවිනි අය විශේ දීම ආණ්ඩුව දවණයි. 

ශම්ක රාශයෝගික විහුමමක් ශනොශවයි. විපක්ෂයට ආණ්ඩු  දන්න 

කියන එක රාශයෝගික විහුමමක් ශනොශවයි, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

 “Daily Mirror” පුවත් පත ණශට් ශම් තත්ත්වය ගින 
හමීක්ෂ යක් පිවිත්ූ වා. ආණ්ඩු පාර් ්වශේ  රධාන හකවිධායක 
ගරු රහන්න ණ තුකග මිතිතුමනි, සියයට 86 ශදශනක් කියන්ශන් 
ශගෝඨාභය ණාජ්පක්ෂ මිතිතුමාටයි, මහින්ද ණාජ්පක්ෂ මිතිතුමාටයි 
දවත් ශවන්න කියලා. ඔබතුමා ඊශේ  පත්තශර් බලන්න. එහි 
පළමුවිනි පිටුශේ ඒ පුවත තිබුශණ්. ඒක තමයි එළිශේ  දන්න 
තරු ශයොත් කියන්ශන්. ඒ තරු යන් කියන්ශන් ඒ අයශේ 
අනාගතය දවණයි කියලා. ශම්කට විහුමමක් ශදන්ශන් නිත්නම් 
ශම් වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාශවන් පහ්ශහේ අපටත් පාර්ලිශම්න්තුවට 
එන එක නවත්වන්න සිද්ධ ශවනවා. ශමොකද, විඩක් නි ි ශන්. 
ආණ්ඩුව විහුමමක් ශදන්ශන්ත් නි ි. මම පාවිච්චි ක ණන්ශන් 
නි ි, ‘ශේම් ග න්න  දනවා’ කියන වචන.  

ගරු කථානායකතුමනි,  මහින්ද ණාජ්පක්ෂ මිතිතුමා මාහයකට 
කලින් කිේශේ ශමොකක්ද? ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවහථ්ා 
හකශ ෝධනය රියාත්මක කණනවා කිේවා.  ශකෝ, රියාත්මක 
කළාද? එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේදී කිේවා, මම ද නවය ශේනවා 
කියලා. නමුත් එතුමා ඒ ශයෝජ්නාව කිියනට් මණ්ඩලයට දිම්මාම 
කිියනට් මණ්ඩලශයන් කිේවා, "ද නව වන ආණ්ඩුක්රම 
වයවහ්ථාශේ ශ ොඳ ටිකයි, විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ ශ ොඳ 
ටිකයි එකතු කණලා ඒවා හාකච්ඡා කණන්න අපි විශ ේෂ කාණක 
හභාවක් පත් කණනවා. ඒකට මාහ  යක්, අවුරුද්දක් යයි. ඊට 
පහ්ශහේ විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හකශ ෝධනය ශේනවා" 
කියලා. දතින්, ශම් කල් මණ  එක ශන් කණන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඩත්රනිකායික ම ා නා හිිවරුන් 
නිශේදනයක් නිු ත් කළා.  

ඒශකන් ශමොකක්ද කියන්ශන්? ද නව වන ආණ්ඩුක්රම 
වයවහ්ථා හකශ ෝධනය රියාත්මක කණන්න කියලා තමයි 
උන්ව න්ශහේලා කියන්ශන්. ඒක අමතක කණලා, විපක්ෂයට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ආණ්ඩුවක්  දන්න කියලා කියනවා. අපිට මන්ත්රීවරු 6 ශදනායි 
දන්ශන්. විපක්ෂයට ආණ්ඩුවක්  දන්න කියන්ශන් ශකොයි 
ශලෝකශේ  ද? රජ්ාතන්ත්රවාදය අුවව බලය ලිබු ාම කණන්න බිිප 
නම් දල්ලා අහ ්ශවන්න. බලන්න, 9885 අවුරුද්ශද් දඳලා ආණ්ඩු 
කීයක් තිබු ා ද, ශම් නවවන පාර්ලිශම්න්තුව ශවනකන්? ඒ 
පිවිති එකම ආණ්ඩුවක්වත් අශප් ණට බකශකොශලොත් කළා ද, 
රහන්න ඇමතිතුමනි? ඩී.එහ්. ශහේනානායක මිතිතුමා, ඩේලි 
ශහේනානායක මිතිතුමා, එහ්.ඩලිලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාණනායක 
මිතිතුමා, සිිපමාශවෝ බණ්ඩාණනායක මිතිනිය, ආර්.ශරේමදාහ 
මිතිතුමා, චන්ද්රිකා ු මාණතුකග මිතිනිය බලශේ  හිටියා. ඒ පිවිති 
එකම ආණ්ඩුවක්වත් ණට බකශකොශලොත් කළා ද? ණට බකශකොශලොත් 
කණපු ආණ්ඩුවකට ශම් ණට පාලනය කණන්න අයිතියක් තිශබනවා 
ද, ගරු කථානායකතුමනි? දින් ඇත්තම තත්ත්වය ශම්කයි. 
ආණ්ඩුව ශද්ශීය ව ශයන් පච ශවලා රහන්න ණ තුකග 
ඇමතිතුමනි. ශද්ශීය ව ශයුවත් පච ශවලා, ජ්ාතයන්තණ 
ව ශයුවත් පච ශවලා; පිළිගිනීමක් නි ි. මශේ මතය තමයි ජ්න 
මතය දහ්මතු ශවන්න ක්රමයක්  දන්න ඕනෑ කියන එක.  

ඔබතුමන්ලා ශම්ක ශ ොඳට අ ගන්න. ජ්න මතයක් තුළින් 

ආණ්ඩුවක් ියහි වු ාම ර ්න විහඳන්න අශප් ණශට් ජ්නතාව 

අවුරුද්දක් පම  කල් ශදනවා; they will give time for a new 

government. ජ්ාතයන්තණ රජ්ාවත් අලුත් ආණ්ඩුවක් එක්ක  

ගුවශදුව කණන්න කිමතියි. ශම්ක තමයි  එකම විහුමම. එශ ම 

නිත්නම්  ිපයන්ශන් නි ි. අශනක් කාණ ය, අශප් මුදල් 

ඇමතිතුමා අද ශම් ගරු හභාවට ඇවිල්ලා නි ි. එතුමා හිටපු 

අධිකණ  ඇමති. ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාශගන් 

අ න්නයි හිටිශේ , ණට බකශකොශලොත් කණපු පාලකයන්ට ශදන 

දඬුවම ශමොකක්ද කියලා. ජ්නතාවශේ අධිකණ  බලය 

පාර්ලිශම්න්තුව විසින් තමයි අධිකණ යට ශදන්ශන්. එතශකොට 

අධිකණ  බලය අපට තිශබනවා. අපිට අ න්න අයිතියක් 

තිශබනවා ණට බකශකොශලොත් කණපු ආණ්ඩුවකට ශදන දඬුවම 

ශමොකක්ද කියන එක.  දඬුවමක් නි ි. ඔශ ේ යනවා. 

ජ්නාධිපතිතුමාට කාර්යාලයට යන්න විධියක් නි ි. එතුමා 

ශකොශ ේ දන්නවා ද කියලා අපි දන්ශන් නි ි. අගමිතිතුමාශේ 

ශගදණත් වට කණලා. දින් පාර්ලිශම්න්තුවත් වට කණලා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ජ්නාධිපතිතුමාට විරුද්ධව තිශබන 

වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාව විවාදයට ගන්න දඩ ුවන්ශන් නිත්නම් 

ඔබතුමාශේ ශගදණත් වටලයි. මම කියන්ශන් ශම්කයි. අපි 

ශදශගොල්ශලෝ හාකච්ඡා කණලා  ණශට් ජ්නතාවශේ ර ්නවලට 

විහුමම් ශහවිය යුතු ශවනවා. දින් අපි හති කීයක් ශම් ගින කථා 

කළා ද? අපිට ශගවල්වලිුවත් බණිනවා, ශමොනවා ද ශම්  ිමදාම  

ගිහිල්ලා කථා කණලා, කථා කණලා එන්ශන් කියලා. අශප් දරුශවෝ 

අ නවා, "ශමොකක්ද, විහුමම; what is the solution?" කියලා.  

උත්තණයක් නි ි. We are impotent. අපි දින් ඇත්ත ව ශයන්ම 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නිකම් නපුකහකශයෝ වාශේ  ිසිශණන්ශන්. 

උත්තණ නි ි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව ආණක්ෂා කණන්නත්, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශගෞණවය ආණක්ෂා කණන්නත් ඔබතුමා මිනැ ත් 

ශවලා ආණ්ඩුවට කියන්න විහුමමක් ශදන්න කියලා.  ශමශ ම 

 ය අණශගන යන්න පුළුවන්ද? අවුරුද්දකට කලින් අශප්  ර්ෂ 

මිතිතුමා කිේවා, අපි ඔක්ශකොම කිේවා, "IMF එකට යන්න" 

කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ණ හක් කියන්නම්. 

ශමතුමන්ලා  IMF එකට ගිශේ  නිත්ශත් ශමොකද?  ශම්ක ඇත්ත 

කථාවක්. ලිපි ග නාවක් websitesවල තිශබනවා. චීනශයන්  ය 

ගත්තාම චීනය ශ ොයන්ශන් නි ි, ඒ  යවලින් ශමොනවාද කශළේ 

කියලා. චීනය ඒ ගින ශ ොයන්ශන් නි ි. ඒ ශගොල්ශලෝ ආණ්ඩුවට 

 ය ශදනවා. ආණ්ඩුවට ඕනෑ ශදයක් කණන්න පුළුවන්. 

ශද් පාලන විඩ, අණවා ශම්වාට පාවිච්චි කණන්න පුළුවන්. ඒකයි 

අන්තිම ශමොශ ොත දක්වා චීනය පහ්ශහන් ගිශේ .  ිබියි, IMF 
එශකන්  ය ගත්තාම  ිම හතයක්ම වියදම් කණපු ආකාණය ගින 

ඒ ශගොල්ලන් ශ ොයනවා. ඒකයි IMF එශකන්  ය ගත්ශත් 

නිත්ශත්. ජ්ාතයන්තණ හඟණාවල ලිපි ග නාවක් තිශබනවා. 

ඔබතුමා websites බලන්න. ණටවලින් ශම් වාශේ ආධාණ ගත්තාම 

ඒ ආධාණවලින් වි ාල රමා යක් ජ්ාතයන්තණ බිකු වලට යනවා. 

ඒවා ණශට් ජ්නතාවශේ ශුභ සිද්ධිය හඳ ා පාවිච්චි ශවන්ශන් නි ි. 

ඒකයි අන්තිම ශමොශ ොත දක්වා චීනශයන්  ය ගත්ශත්. මාහ 

ශදකකට කලින් ශගෝඨාභය ණාජ්පක්ෂ ම ත්මයා නිශේදනයක් 

නිු ත් කළා, අපි IMF යන්ශන් නි ි කියලා.  

IMF යන්න කිමිති නිත්ශත්, ලිශබන  ිම  තයක්ම 

account කණන්න ඕනෑ නිහායි. ඒකයි ණ හ. දන්නැයාශවන්  ිම 

දාම  ය ගන්නවා. ශඩොලර් ිලියන  00, 9 00 ගන්නවා. ශකෝ, 

accounts? කවුද බලන්ශන්? ඊශේ  පත්තශර්ක තිබු ා, ආ ාණ 

ශේන්න ශවන් කණපු මුදල්වලින් යකඩ ශගන්වලාය කියලා. 

පත්තශර් එ ශ ම පළ ශවලා තිබු ා. දතින් ශම්කයි තත්ත්වය. 

ශමය දතා අවාහනාවන්ත තත්ත්වයක්. ගරු කථානායකතුමනි, 

ඔබතුමා නිතණ හාකච්ඡා කිඳවනවා. අපි ශම් ශවලාශේ ශඩොලර් 

ශ ොයන ක්රමයක්  ශ ොයා ගන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශපොශ ොට්ටුශේ මන්ත්රීවරු වගයක් 
අශප් අතිපූජ්ය නියන්ශගොඩ විජිතසිිප අුවනායක හ්වාමීන් ව න්ශහේ 
 මුශවලා, "අපි ආණ්ඩුව භාණ ගන්ශන් නි ි" කියන කථාව 
කිේවා. උන් ව න්ශහේ කිේවා, "ඕක ශනොශවයි ශන් ර ්නය. කවුරු 
ආණ්ඩු ශකරුවත් ශඩොලර් ශ ොයන්ශන්  ශකොශ ොමද, ගෑහ් 
ශේන්ශන් ශකොශ ොමද, දන්ධන ශේන්ශන් ශකොශ ොමද කියන 
ර ්නය තිශබනවා.  ඒවාට විහුමම් ශහවීමයි අව ය වන්ශන්" 
කියලා. රහන්න ණ තුකග ඇමතිතුමනි, ශම් විධියට ශකොච්චණ කල් 
යන්න ද? ශඩොලර් ිලියන  00ක් දන්නැයාශවන් අණශගන මාහයක්, 
ශදකක් කනවා. ඊට පහ්ශහේ?  

අශනක් එක, bridging finance පිළිබඳ කාණ ය. IMF 
එශකන් ආධාණ ලිශබන කල් ශම් මාහ  ය,  ත ගත කණන්න 
ඔබතුමන්ලා මුදල් ශ ොයා ගන්ශන් ශකොශ න්ද? අපට ඒක 
කියන්න? IMF එශකන් මුදල් ලිශබන කල් ශමොන ණටවල් ද අපට 
උදේ කණන්ශන්? එශතක් ශකොශ න්ද මුදල් ලිශබන්ශන් කියලා 
අලි හලිිප මුදල් ඇමතිතුමාශේ කථාශවන් ශ ළිදණේ වුශණ් නි ි. 
කවුරුත් මුදල් ශදන්ශන් නි ි, ගරු කථානායකතුමනි. ශද්ශීය 
ව ශයන් හ  ජ්ාතයන්තණ ව ශයන් අශප් ණශට් ආණ්ඩුව පචශවලා 
තිශබන්ශන්. එක්හත් ජ්ාතීන්ශේ මානව හිිකම් කවුන්හලශේ දී 
අපට විරුද්ධව ශයෝජ්නාවක් හම්මත වු ා. ඒ නිහා ශම් ඇති වී 
තිශබන තත්ත්වය ශ ොඳ නි ි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ශම් ශවලාශේ ගරු හභාශේ මුදල් ඇමතිතුමාත් නි ි.  
මන්ත්රීවරු පහ්ශදනු  ශ ෝ  යශදනු  තමයි දන්ශන්. ආණ්ඩු 
පක්ෂශේ  අයටත් එපා ශවලා. මට ශපශනන විධියට නම් ආණ්ඩුව 
IMF එශක් හල්ලි එනකල් ශේමක් ග ශගන ආර්ථිකය 
අල්ලාශගන යාමක් තමයි තිශබන්ශන්, holding on till we get 
IMF funds. ඒක තමයි ආණ්ඩුශේ රතිපත්තිය. දින් කියනවා, 
භාණකාණ ආණ්ඩුවක් ඇති කණන්න කියලා; හර්ව පාක්ෂික 
ආණ්ඩුවක් ඇති කණන්න කියලා. ශකෝ, අගමිතිතුමා දල්ලා අහ ්
වු ාද? දල්ලා අහ ් වුශණ් නි ි. භාණකාණ ආණ්ඩුවක් ඇති 
කණන්න එතුමා දල්ලා අහ ් ශවන්න එපායි. එතුමා අහ් වුශණ් 
නි ි. එතුමා ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හකශ ෝධනය 
නිවත ශේනවා කිේවා. ශකෝ, ශගනාවාද? නි ි. ආණ්ඩුශේ 
ශකොටහක් කියනවා, “Gota, go home!” කියලා. තව ශකොටහක් 

කියනවා, “Mahinda, go home!” කියලා. ශම් විධියට ආණ්ඩු 
කණන්න පුළුවන්ද, ගරු කථානායකතුමනි? මම ශම් කථා 
කණන්ශන් ණට ගින හිතලා. දින් අශප් දරුශවොත් ශම් ණට අත 
 ිණලා යන්න තර්ජ්න ගර්ජ්න කණනවා. දරුවන්ට අනාගතයක් 
නි ි.  

861 862 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිිපඇල්ල ම තා ] 
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ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් එක දල්ලීමක් 

ක ණනවා. අපි ආණ්ඩුවට එශණහිව වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නා ශදකක් 

දනැිපපත් කණ තිශබනවා. එකක්, ගරු ජ්නාධිපතිතුමා හම්බන්ධවයි. 

එතුමා තමන්ශේ වගකීම පි ිණ  ිණලා තිශබනවා ශන්. ණහායනික 

ශපොශ ොණ ත නම එතුමා ගත්ත තනි තීණ යක් ශන්. IMF එකට 

ගිශේ  නිත්ශත්ත් එතුමාශේ තනි තීණ යක් නිහා ශන්. ඒ නිහා 

එතුමා වගකීම භාණ ගන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 

ඒ ශයෝජ්නා විවාදයට ගන්න දඩ ශදන්න; ඡන්දයකට දඩ ශදන්න. 

එවිට ඔබතුමා යම්කිසි ආකාණයකින් ජ්නතාව දනැිපශේ   

පුනරුත්ථාපනය ශවයි.  කියමනක් තිශබනවා ශන්, "උපන් දා සිට 

කණපු පේ නිත වණක් වින්ශදොත් කිලණිශේ " කියලා.  ඒ වාශේ, 

ඔබතුමා පසුගිය කාලශේ  කණපු ශද්වල්වලට හමාව ශදනවා. 

"හමාව" කියන වචනය විණනැයි. මම ඒක දල්ලා අහ් කණ ගන්නවා.  

ශම් ශයෝජ්නා විවාදයට ගන්න දඩ ශදන්න කියලා මම 

ඔබතුමාශගන් දල්ලීමක් කණනවා. 

 

ගුණ ෙයලු කුමාර් මහත්ා  
(ேொண்புேிகு மெலு குேொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට 8 විනි දා "ශගෝඨා ශගෝ 

ගශමන්" හන්ශද් යක් භාණ දී තිශබනවා. ඒශක් දල්ලිම් තුනක් 

තිශබනවා. ඒ දල්ලීම් තුන පිළිබඳව පිළිතුණක් ලිශබනතුරු තමයි 

ඔවුන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව වට කණශගන දන්ශන්. ඒ නිහා ඔබතුමා 

වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නා පිළිබඳව රකා යක් කණන්න. "ශගෝඨා ශගෝ 

ගශමන්" ලියුමකින් ඔබතුමාශගන් දල්ලා තිශබනවා. 

  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, ගරු රහන්න ණ තුකග ඇමතිතුමා. 

 

[පූ.භා. 99.98] 

 

ගුණ ප්රමන්තන රතතුාංග මහත්ා (මහජන ආරක්ෂක රමාත්ය, 

මාංචාරක රමාත්ය මහ ආණ්ු  පාර්ශ් නිවෙ  ප්රයාන 

මාංිසයායකතුමා) 
(ேொ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) 

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාතය ගරු අලි හලිිප මිතිතුමා 

විසින් වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට 

කළ රකා ය පිළිබඳ විවාදයට හම්බන්ධ ශවලා අද හ් රකා  

කණන්න අවහ්ථාව ලබා දීම ගින ඔබතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. 

  මුදල් අමාතයතුමා කිසිවක් ශනොහඟවා ණට  මුශේ තිශබන 

ආර්ථික අර්බුදය හම්බන්ධශයන් ශපශර්දා ශම් ගරු හභාව දිුවවත් 

කළා. අද ණශට් පවතින ඇත්ත තත්ත්වය ශමොකක්ද කියලා එතුමා 

ශම් ගරු හභාවට ශ ළි කළා.  

අද ශම් කථා කණන  සියලු ශදනාම හිතට එකඟව, 

හද්භාවශයන්, ණශට් උන්නතිය හඳ ා කථා කණනවාද කියන එක 

මට නම් ගිටලුවක්. ශම්  ිශමෝම කථා කණන්ශන් තමන්ශේ 

ශද් පාලන නයාය පත්රයකට අුවවයි. අද හම ණ අය අ නවා, 

පසුගිය කාලශේ   ශකොයිම ආණ්ඩුවක්වත් ශම් ණට බකශකොශලොත් 

කළාද කියලා.  ිබියි, මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ඒ සියලු ආණ්ඩු 

කළ විණනැවලට, අුවන්ශේ පේවලට තමයි අද  අපට කණ ග න්න 

ශවලා තිශබන්ශන් කියන එක. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! විශ ේෂ හාකච්ඡාවක් හඳ ා අද ද වල් 98.30ට 

මාශේ නිල කාමණයට පිිශ න ශලහ සියලුම පක්ෂ 

නායකවරුන්ට ආණාධනා කණනවා.  
 

ගුණ ප්රමන්තන රතතුාංග මහත්ා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

අුවන් කණපු පේවලට තමයි ශම් ආණ්ඩුවට කණ ග න්න සිුව 

ශවලා තිශබන්ශන්. අද හම රු  මුදල් අමාතයතුමාශේ රකා ය 

ගින විණනැ අර්ථකථන ශදන්න  දනවා. අද ආචාර්යවරු, 

ම ාචාර්යවරු දරුවන්ට  ිප මාර්ගය ශනොශවයි, ඩවණය 

උගන්වන තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබනවා. ශම් ණට අද පත් 

ශවලා තිශබන තත්ත්වය තුළ ම  පාණවල තව තවත් අර්බුද ඇති 

කශළොත් ශමොකද ශවන්ශන්? අපට ශඩොලර්  ම්බ ශවනවා නම් 

එශ ම කළාට කමක් නි ි; ශම් ර ්නයට විහුමමක්  ම්බ ශවනවා 

නම් එශ ම කළාට කමක් නි ි. අද මුළු ණටම  ර්තාලයකට පත් 

කණලා තිශබනවා. ශම්වාට ශද් පාලන පක්ෂ වග කියන්න ඕනෑ. 

ඒ කාටවත් කියන්න බි ි, "ඒවාට හම්බන්ධ නි ි" කියලා. 

එළියට ගිහිල්ලා ිනිහ්සු අවුහ්හලා, ණට තව තවත් අගාධයට ඇද 

දමලා, ශමතිනට ඇවිල්ලා,   "ශමශ ම කළාම ණට තවත් ප ළට 

විශටනවා" කියා මාධය  ණ ා ණශට් ජ්නතාවට කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දවහ්වල අපි ඔබතුමාශේ 
රධානත්වශයන් පක්ෂ නායක රැහ්වීම පිවිත්ූ වා. පක්ෂ නායක 
රැහ්වීශම්දී ශම් දන්න සියලුම පක්ෂ නායකයන් දල්ලීමක් කළා, -
ලක්ෂ්මන් කිිපඇල්ල හිටපු ඇමතිතුමා දන්නවා.- පාර්ලිශම්න්තුවට 
එන හෑම මන්ත්රීවණයු ශේම ආණක්ෂාව හලහන්නය කියලා. සියලු 
මන්ත්රීවරුන්ට නිද ශහේ පාශර් ගමන් කණන්න පුළුවන් අවහ්ථාවක් 
 දලා ශදන්නය කියලා  ිශමෝම කිේවා. ඒ අුවව ඔබතුමා 
ශපොලීසිශයන් දල්ලීමක් කළා, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ 
වණරහාද රැශකන ආකාණයට කටයුතු කණ ශදන්නය කියලා. 
පසුගිය දවහ්වල අපි දික්කා, මන්ත්රීවරු පාණ නැශේ එනශකොට """ 
කිේව ආකාණය. ශපොලීසිය ඇවිල්ලා ඒ අය අත් අඩකුලවට ගත්තාම 
විපක්ෂශේ  අය යනවා ඒ ශගොල්ලන් ශලිණා ගන්න. ඊශේ  වුණු 
සිුවවීම් මාලාව ගින බලන්න. අම්මලා-තාත්තලා කනකණ උකහ් 
තියලා තමන්ශේ දරුවන් වි ්වවිදයාලයට යවන්ශන්, ඔවුන්ට 
ශ ොඳ අධයාපනයක් ලබා ශදන්නයි.  ිබියි, අද ඒ ළමයි 
 ිසිශණන්ශන් ශකොශ ොමද? ඒ ළමයි ශමශ යවන්ශන් කවුද? ඊශේ  
බිිප ශවලා  ිප අණ ණඹුක්කන සිද්ධිය වාශේ සිද්ධියක් වු ා නම්, 
කවුද ඒකට වග කියන්ශන්? ශපොලීසියට මා හ්තුතිවන්ත ශවනවා, 
දවසිලිවන්තව එම තත්ත්වයට මුහු  ශදන්න කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව.  

අද අපට ශලොු  වගකීමක් තිශබනවා. අුවනායක  ාමුුවරුශවෝ 
අශපන් දල්ලීමක් කළා; කානැනල් හිිපා න් දල්ලීමක් කළා; ශම් 
ණශට් බුද්ධිමතුන් දල්ලීමක් කළා; Bar Association එක ශයෝජ්නා 
මාලාවක් දනැිපපත් කණ තිශබනවා. ඒ  ිශමෝම කිේශේ ශමොකක්ද? 
හර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ඇති කණලා, ශම් ආර්ථික අර්බුදශයන් 
ණට ශගොඩ ගන්න කටයුතු කණන්න කියලායි.  ඒකට කවුද කිමිති 
ශවලා තිශබන්ශන්? කවුද ඒකට උනන්ුව ශවන්ශන්? අද විපක්ෂ 
නායකතුමා කිමිතිද, හර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්  දන්න? අුවණ 
ු මාණ නැහානායක මන්ත්රීතුමා කිමිතිද, හර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් 
 දන්න? ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කවුරුවත් කිමිති නි ි ශම් 
අර්බුදකාරී ශවලාශේ ණට භාණ ගන්න.  අපි සූදානම් අයින් ශවන්න. 
ජ්නාධිපතිතුමා කිේවා, අගමිතිතුමා රකා යක් කළා, කවුරු  ිප 
ශම් ණට භාණ ගන්නවා නම්, ඇවිල්ලා භාණ ගන්න කියලා. අපි ශම් 
අමාතය ුරණවලින් අයින් ශවන්න සූදානම්.  ශම් ණශට් ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුව තුළ මීට වඩා ශ ොඳට කටයුතු කණන්න පුළුවන් 
කණ්ඩායමක් ආණ්ඩුව භාණ ගන්නවා නම්, අපි ශ ට වු ත් අයින් 
ශවන්න සූදානම්.  ිබියි, කවුරුවත් භාණ ගන්ශන් නි ි. ශම් අයට 
ඕනෑ, තව තවත් ණට අගාධයට තල්ලු කණන්නයි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අපි දික්කා, පසු ගිය කාලශේ  වුණු ශද්වල්. ශකොවිේ-98 

වහකගතය ශවලාශේ ජ්නාධිපතිතුමා මුලින්ම ණට විහුවා. ඊළඟට, 

ණට විවෘත කණන්න කිේවාම ණට විවෘත කළා. හකචාණකයන් 

එන්ශන් නිති වනශකොට මම ශපෞද්ගලිකව මිනැ ත් ශවලා කිේවා, 

ණට විවෘත  කණන්න කියලා. නමුත් ණට විවෘත කණන ශකොට 

විපක්ෂය කිේවා, ශකොවිේ  දලා ිනිහ්සු මණන්න  දනවාය කියලා. 

ඊට පසු  ණට ව ලා නිවත ඇිපයාම වෘත්තිය හිති මිනැ ත් ශවලා 

ශවශළඳ හකගම්වලට බලපෑම් කළා මුළු ණට පුණාම කඩ ටික 

ව න්න කියලා. එශ මත් කළා. ඒ  ිම ශදයකින්ම වුශණ්, ශම් 

ණශට් ආර්ථිකය කඩා විටීමයි.  ිබියි, ජ්නාධිපතිතුමාට මා 

හ්තුතිවන්ත ශවනවා, ඒ වාශේ අමාරු ශවලාවක පක්ෂ, ජ්ාති, 

ආගම් ශේදයකින් ශතොණව ශම් ණශට් ජ්නතාවශේ අව යතා දටු 

කණන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ශකොවිේ-98  ශණෝගය  ිුවණු 

අයශේ ශගදණට බඩු මලු යිේවා.  රුපියල් පන්දා , ද දා , 

ප ශළොහ්දා  ලබා ුවන්නා. ඒ විතණක් ශනොශවයි. එන්නත් ටික 

ුවන්නා. ශණෝගය  ිුවණු අයට ශන්වාසිකව රතිකාණ ලබා ශදන්න 

කටයුතු කළා.  

අද ශම් උද්ශඝෝෂ කරුවන්ට පාණවල ශම් විධියට යන්න 
පුළුවන් වන්ශන් ශම් ණශට් ශකොවිේ වහකගතය නිති හින්දා. 
ශකොවිේ වහකගතය නිහා අද චීනය ව ලා; යුශණෝපශේ  හම ණ 
ණටවල් ද තවම ව ලා.  ශකොවිේ වහකගත තත්ත්වය මර්දනය කණලා 
ශම් ණට ශම් මට්ටමට ශගන එන්න ජ්නාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. 
ශකොවිේ වහකගතය නිහා අශප් ණටට ආර්ථික අර්බුදයකටත් මුහු  
ශදන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ශම් ගරු හභාවට ඇවිත් මන්ත්රීවරු 
"Gota, go home!" කියනවා; "ශ ොරු ශගෝ ගම" ගින කියනවා. 
ශම්වා කියන ශකොට මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ඒක 88  ශදනාටම 
බලපාන බව. ශම් ගරු හභාශේදී විපක්ෂය කථා කණන්ශන් සුදනන් 
වාශගයි. ම  බිකු  ශ ොණකමට හම්බන්ධ ශවච්ච අය තමයි අද 
විපක්ෂය තුළ දන්ශන්. විපක්ෂශේ  දන්න කාටවත් කියන්න බි ි, 
'අපි ඒකට හම්බන්ධ නි ි' කියලා. එදා ශමොනවාද කශළේ? පාහ්ු  
දරුනැන ර ාණය සිද්ධ ශවන්න දීලා ශම් ණට අසීරු තත්ත්වයකට 
පත් කළා. එදා වගකීම් පි ිණ  ිණපු අය තමයි විපක්ෂශේ  ශම් 
දන්ශන්.  ිබියි එතුමන්ලා අද සුදනන් වාශේ කථා කණනවා.  

විපක්ෂ නායකතුමා පසුගිය දවහව්ල හකශේදීව කථා කණනවා 
මම දික්කා. මමත් හකශේදී වු ා, එතුමාශේ කථා ව අ ලා. එතුමා 
කිේවා, එතුමාශේ තාත්තා ශබෝම්බ ර ාණශයන් ිය ගියාම එතුමා 
මුහු  දීපු තත්ත්වය පිළිබඳව. මම මීට දහ්ශහල්ලා කිේවා, 98   
කාලශේ  අශප් ශගවල් ගිනි තියපු අවහ්ථාශේ අප මුහු  දීපු 
තත්ත්වය ගින. අපි  ිශමෝම ශමවිනි ශද්වල්වලට මුහු  ුවන්නා. 
තාත්තා ශකශනු  ිය ගියාම පුශතු ට  දවතින්ම ඇති වන 
ශේදනාව ශකොශ ොමද කියලා හජිත් ශරේමදාහ මිතිතුමා කිේවා. 
 ිබියි එතුමා දන්ශන් නිතිව ඇති, -එතුමා එතශකොට අධයාපනය 
හඳ ා විශද් ගත ශවලා දන්න ඇති.- ශම් ණශට් 60,000ක්, 
 0,000ක් දරුවන් ඒ විධියට මණපු බව.  ාමුුවරුවරුන් අඳන කඩ 
පිටින් මිරුවා. එදා ඒ අය කටයුතු කශළේ එශ මයි. හජිත් ශරේමදාහ 
විපක්ෂ නායකතුමාට දිුවණු ඒ හකශේදීතාවම ඒ පවුල්වල අයටත් 
තිබු ා. ශම් ණශට් 53 කළු ජූලිය අපට මතකයි. එදා අහිකහක ශදමළ 
ිනිසුන් මිරුවා; ඒ ිනිසුන් ටයර් හෑයවලට දිම්මා. ඒ ිනිසුන්ශේ 
පවුල්වලටත් ඒ ශේදනාව දිුව ා. ශබොශ ෝ ශදශනක් ණට  ිණ 
ගියා. එදා ඒ වාශේ තත්ත්වයක් තිබුශණ්. අද ශම් ණශට් සිුව 
ශවන්ශන්ත් ඒ ශදයයි.  

අද අපට -88  ශදනාටම- ශලොු  වගකීමක් පිවිරී තිශබනවා. 

පසුගිය කාල ශේ  කවුරුන් ශ ෝ විරැනැ කණන්න ඇති. ඒවා ගින 

කථා කණින් දඳලා  ිප යන්ශන් නි ි. අශප් ණශට් දරුවන්ශේ 

අනාගතය ශවුවශවන් අපි සියලුශදනා එක්කහු ශවලා යම්කිසි 

ශදයක් කණන්න ඕනෑ. ඒ හඳ ා ඕනෑම කිපකිරීමක් කණන්න අපි 

සූදානම්. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමා  ණ ා සියලුශදනාට 

කියනවා, අශප් වත්කම්  ා බිණකම් විග නය කණන්න ඕනෑ නම් 

විග කාධිපතිවණයාට ඒ අයිතිය ලබා ශදන්න කියලා. ශම් 

88 ශදනා ගින තමයි හමාජ්යට ඩවණයක් ඇති වී තිශබන්ශන්. 

හමාජ්ය කථා කණන්ශන් ශම් 88 ශදනාට වා න පර්ිට් එක ශදන 

එක ගින, ශම් 88 ශදනා විටුප් ගන්න එක ගින, කින්ටින් 

එශකන් කන එක ගින. ශම් ශද්වල් නිහා මාධය තුළින් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 88 ශදනාම ශකශණහි ඩවණයක් ඇති 

කණලා තිශබනවා. අපි අවුරුුව ප යි පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්ශන්. 

ිනිසුන් ඡන්දය ුවන්ශනොත් ශදවිනි අවුරුුව පශ ේත් අපි දඳීවි. 

ආණ්ඩු බලය ශදපිත්තට මාරු ශවනවා.  ිබියි ශම් ණශට් ණාජ්ය 

ශහේවකයන් ආනැ සියලුශදනා  ිම දාම එක නැගට විවිධ තනතුරුවල 

දන්නවා. ණාජ්ය ශහේවශේ  ද ළම නිලධාිපන්  ිශමෝටම ශදනවා, 

වා න පර්ිට් එක. වි ව්විදයාල ආචාර්යවරුන්ශේ, 

ම ාචාර්යවරුන්ශේ විටුප කීයද? ඒ අයට වා න පර්ිට් එක 

ශදන්ශන් නිද්ද?  ිබියි ිනිසුන් බණින්ශන් වා න පර්ිට් එක 

මන්ත්රීවරුන්ට ශදන එකට විතණයි. කවුරුවත් ශම්වා ගින කථා 

කණනවාද? ශම්වා ගින කිේවාම ශ ට දඳලා මට ග යි, හමාජ් 

මාධයවලින්. හමාජ් මාධයවලින් ගිහුවාට හිශලන ිනිශ ක් 

ශනොශවයි, මම. ශම් ණශට් ජ්නතාවට හිතන්න ශදයක් මම ශම් 

කියන්ශන්. අද ගිහිල්ලා බලන්න, වි ්වවිදයාල දනැිපශේ  තිශබන 

වා න ශමොනවාද කියලා. ඒ වා නවල එන ම ාචාර්යවරුන්ට 

වගකීමක් තිශබනවා, ශම් දරුවන් නිසි මාර්ගයට ශයොමු කණන්න; 

 ිප තිනට ශගන යන්න; දරුවන් ශවුවශවන් පාඨමාලා ටික 

 දන්න වාශේම දරුවන් තුළ ණට ගින ආකල්පමය ශවනහක් ඇති 

කණන්න. නමුත් ඩවණය පතුණලා ශම් කටයුතු කණන්න බි ි, ගරු 

කථානායකතුමනි. අපි දරුවන් හම්බන්ධශයන් ආදණශයන් කටයුතු 

කළ යුතුයි . 

මම දරුවන් තුන්ශදශනු  දන්න තාත්තා  ශකශනක්. මම 
කිමිතියි මශේ දරුවන්ට ශ ොඳම අධයාපනය ලබා  ශදන්න. මම 
කිමිතියි, මශේ දරුවන් ශ ොඳම තිනක රැකියා කණනවා බලන්න. 
ශම් ගරු හභාව තුළ දන්න කාටවත් කියන්න බි ි, ඒක එශ ම 
ශනොශවයි කියලා. අුවණ ු මාණ හශ ෝදණයාශේ දරුවා  ි හින් ලකකා 
ුලවන් හමාගශම් දඳලා රීලන්කන් එයාර්ලයින්හ් හමාගමට දිම්මා, 
ය  පාලන ආණ්ඩුව කාලශේ . ඒ, එතුමා තාත්තා ශකශනු  හින්දා. 
 ිබියි, අශනක් දරුවන් ටික ම  පාණට දාලා ඇවිද්දවනවා. ශම්වා 
සිුව ශනොවිය යුතු ශද්වල්. මා විපක්ෂශේ  සිටින කාලයකදී වු ත් 
මශේ දරුවා පාණට බි ිලා ආණ්ඩු විශණෝධී මතවාදයක දඳශගන 
ිනිසුන් කල කාරී මානසිකත්වයකට ශගන යනවාට මම කිමිති 
නි ි. මම ශම් ණශට් සියලුශදනාශගන් දල්ලීමක් කණනවා. ශම්ක 
ශද් පාලන ව ශයන් ශබශදන්න ඕනෑ කාලයක් ශනොශවයි. අද අපි 
ඔක්ශකොම එකතු ශවන්න ඕනෑ. අපි ණටක්  ිටියට හිතන්න පුරුුව 
ශවන්න ඕනෑ. අපි ඔක්ශකොම එකතු ශවලා කිප කිරීම් කණමු. 

මම ලි ිහ්තියි ඒකට. අපි ලි ිහ්තියි අශප් ඇමතිකම්වලින් 
අයින් ශවන්න. ඔබතුමන්ලා ඇවිත් ශම් වගකීම භාණ ගන්න. හජිත් 
ශරේමදාහ විපක්ෂ නායකතුමාට අපි ආණාධනා කණනවා, 'එන්න ශම් 
අගමිතිකම භාණ ගන්න' කියලා. අුවණ ු මාණ හශ ෝදණයාට අපි 
ආණාධනා කණනවා, 'එන්න, ඇවිල්ලා මුදල් ඇමතිකම භාණ ගන්න' 
කියලා. අපි ඔබතුමන්ලාට උදේ කණන්නම්. ණශට් ජ්නතාව 
ශවුවශවන් අපි විනිවිදභාවශයන් යුතුව විඩ කණමු. එතශකොට 
ිනිහ්සු අපට කියයි, "මුන් 88  ශදනා එක්කහු ශවලා ණට ශගොඩ 
දිම්ම ාා ශන්." කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දවහ්වල මා හකචාණක 

ඇමතිවණයා  ිටියට කටයුතු කණද්දී අපට සිද්ධ වු ා, පාහ්ු  

දරුනැන ර ාණශයන් පසුව, ශකොවිේ වහකගතශයන් පසුව කඩා 

විටුණු   හකචාණක වයාපාණය ශගොඩ ගන්න හකචාණකයන් ලකකාවට 

865 866 

[ගරු රහන්න ණ තුකග ම තා] 
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ශගන්වන විඩ පිළිශවළක් රියාත්මක කණන්න. 8008දී යුද්ධය 

අවහන් වු ාට පසුව 8095 වර්ෂය වන ශකොට ලක්ෂ 88කට 

ආහන්න හකචාණකශයෝ හකතයාවක් අශප් ණටට ආවා. යුද්ධය පිවිති 

කාලශේ ම ආශේ හකචාණකයන් ලක්ෂ  තණයි. ශකොවිේ වහකගතය 

අවහන් ශවලා මාහ  තණක් ප ක් විනි ශකටි කාලයක් යනශකොට, 

අශප් ණටට ලක්ෂය දක්ම ූ  හකචාණකයන් පිිපහක් ශගන්වා ගන්න 

අපට  ිකි වු ා. අශප් හකචාණක හකවර්ධන අධිකාිපශේ  

හභාපතිතුිය, අධයක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුළු නිලධාිපන් ඒකට 

ම න්සි වු ා. අපි හකචාණකයන් ලක්ෂය දක්මවා ශගන්වා ගත්තා.  

විුවලිය ශනොමිති අවහ්ථා තිශබන නිහා,  හකචාණක හකවර්ධන 

අධිකාිපශේ  ශ ෝටල් ලියා පනැකචි කණන ශකොට අපි ඒ ශගොල්ලන්ට 

කියනවා, විුවලිය නිති ශවච්ච ශවලාවට ශ ෝටලය පවත්වාශගන 

යන්න ඒ ශගොල්ලන් හතුව ශජ්නශර්ටර් තිශබන්න ඕනෑ කියලා. 

යම් යම් ශකොන්ශද්සි දාලා අපි කටයුතු කළා. හකචාණක ක්ශෂේත්රශේ  

රවා න කටයුතුවල නිණත අයට තම වා නවලට ඩීහල් ටික, 

ශපට්රල් ටික ශහොයාගන්න බිිප වු ා. අවුරුුව තුනක් හකචාණක 

වයාපාණය කඩා විටිලා තිබු ා. අපි ම  බිකු වට ගිහිල්ලා 

හකචාණක ක්ශෂේත්රශේ  නියුතු අය ශවුවශවන්  ශපනී සිටියා. අප ඒවා 

ගින පුවත් පත්වල ශනොදිම්මාට, හමාජ් මාධයවල ශනොදිම්මාට, 

ඒවා ගින කථා ශනොකළාට හකචාණක හකවර්ධන අධිකාිපශේ  

හභාපතිතුිය ඇතුළු එම නිලධාිපන් දන්නවා, අප කණපු ශද්වල්. 

අපි ශත්රුම් ගත්තා, හකචාණක වයාපාණය ශගොඩ ගන්න නම්, 

හකචාණකයන් ලකකාවට ශගන්වා ගන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අුවව අපි 

ශකටි කාලයක් තුළ හකචාණකශයෝ ශගන්වා ගත්තා. විුවලිය අර්බුදය 

නිහා විුවලිය කපන ශකොටත්, ශපට්රල් නිතිව වා න ධාවනය 

කණන්න බිිප ශවලාශේත් දවහකට 8,000කට වඩා හකචාණකශයෝ 

අශප් ණටට ආවා.  ිබියි, ඊට පසුව අශප් ණශට් ශමොකක්ද, වුශණ්? 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ නිවහට ගිහුවා, "ශගෝඨා ශගෝ ශ ෝම්" කියලා 

එකක්  ිුවවා. ඊළඟට,  ර්තාල් කළා. ලකකාවට එන හකචාණකයන් 

හකතයාව අද වන ශකොට 9,000කටත් වඩා අඩු ශවලා තිශබනවා, 

ගරු කථානායකතුමනි. 

අපට ශඩොලර් ර ්නයට විහුමමක් ශහොයන්න පුළුවන්, 

හකචාණකයන් ලකකාවට ශගන්වීම තුළින් පම යි. ඒ නිහා අපි ඒ 

හඳ ා කිප කිරීම් කණන්න ඕනෑ. හකචාණකයන් බහ්වලින් බහ්හලා 

උද්ශඝෝෂ වලට ශගනිල්ලා ශබෝේ එකක් දීලා, අල්ලාශගන 

දන්න කියනවා. ඒවා, සික ශලන් ලියපු ශබෝේ. ඒවා කළාම 

හකචාණකයන් එයිද? අද වන විට එකගලන්තය කියා තිශබනවා, 

ලකකාව හකචාණය කිරීමට සුුවසු ණටක් ශනොශවයි කියලා. හම ණ 

බටහිණ ණටවල් කියා තිශබනවා, ශම් ණට හකචාණයට සුුවසු ණටක් 

ශනොශවයි කියලා. ශම් කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වය තුළින් ණට 

ශගොඩ එන්ශන් නි ි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒකයි මා කිේශේ. 

ශම් ණශට් උන්නතිය ශවුවශවන්, ණශට් අනාගතය ශවුවශවන් 

අපි කටයුතු කණන්න ඕනෑ. ශම් උද්ශඝෝෂ  නිහා ශපොලිහ් 

නිලධාිපන් ශම් අවට ශයොදවා තිශබනවා. මම ඊශේ  ශමතිනින් යද්දී 

හවහ  .30යි, ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමාත් දකින්න ඇති, ඒ 

ශපොලිහ් නිලධාිපන් බත් එක ියම තියා ශගන කන්ශන්.  ඔවුන් 

එශ ම කණන්ශන් ශමොකක් ශවුවශවන්ද? ශම් ණශට් හාමය ආණක්ෂා 

කණන්නයි ඔවුන් ඒ ශද්වල් කණන්ශන්. නමුත් ඒ ශපොලිහ් 

නිලධාිපන්ට ග නවා. ඒ අයටත් පවුල් පන්හල් තිශබනවා; දරුශවෝ 

දන්නවා. තමන්ශේ තාත්තාට ග න ශකොට, ඒ දරුවන් තුළ 

ඩවණයක් ඇති ශවන්ශන් නිද්ද?  ිබියි, ශම් විධියට ගිශයොත් ශම් 

විශණෝධතාකරුවන්ට විරුද්ධව ශම් ණශට් රැල්ලක් ඇති ශවනවා. ඒ 

නිහා අපි ඒ අයට කියනවා, ශම්ක නැගට ශගන යා යුතු ශදයක් 

ශනොවන බව. අපි  ිශමෝම කාණ ය අවශබෝධ කණශගන දන්ශන්. 

ශම් ණශට් ලක්ෂ 880ක් ූ  ජ්නතාවට ඇවිල්ලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ලගින්න බි ි; ශම් ලක්ෂ 880ටම ශමතිනට ඇවිල්ලා තීන්ුව 

ගන්න බි ි. ඒ අය පත් කළ නිශයෝජිතයන් ශමතින දන්ශන්. ඒ 

නිශයෝජිතයන් ශමතිනට එන්ශන් තමන්ශේ ජ්නතාවශේ ර ්න 

ගින කථා කණන්න. උද්ශඝෝෂ ය කණන අයට අප කියන්ශන් 

ශම්කයි. "උඹලා එක්කහු ශවයල්ලා" කියලා එම නිශයෝජිතයන්ට 

බලපෑම් කණන්න . හමගි ජ්න බලශේගශේ  නායකයන් ට බල කණලා 

එය කියන්න. සියලු ශද් පාලන පක්ෂ එකතු ශවලා ආණ්ඩුවක් 

 දන එකට ඒ අය ශපළ ගහ්වන්න. අුවණ ු මාණ ම ත්මයාලා 

තින් තින්වල විශණෝධතා පවත්වන්න,  ර්තාල් කණන්න අව ය 

නි ි. ඒ ශගොල්ලන්ශේ පාක්ෂිකශයෝ ගිහිල්ලා කියන්න, "අුවණ, 

අද ශම්කයි ශවන්න ඕනෑ" කියලා. ශම් ණට ගින හිතන්න. දින් අපි 

ශගොඩක් වයහට ගිහිල්ලා, ගරු කථානායකතුමනි. ශමතින සිටින 

අප ශබොශ ෝ ශදශනු ට වයහ අවුරුුව  0 පිනලා දවණයි.  ිබියි, 

අශප් දරුවන් ශවුවශවන් අපි විඩ කණන්න ඕනෑ. ඒ නිහා අපි 

විපක්ෂශයන් දල්ලීමක් කණනවා. ශම් ණශට් ජ්නතාව දල්ලීමක් 

කණනවා නම් අපි ඒකට ඇහුම්කන් ශදන්න ඕනෑ. අප එශහේ 

ඇහුම්කන් දීලා ඒ අය  ිප මාර්ගයට අණශගන, අප කණන ශද් 

ගිනත් ඒ අය ට කියලා, ඒ අයශගුවත් උදේ දල්ලා ශගන ශම් ණට 

ශගොඩ ගන්න අපි කටයුතු කණමු කියන ශයෝජ්නාව කණින් මම 

නි ඬ ශවනවා.  

හ්තුතියි.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. Sivagnanam Shritharan.  

ඊට ශපණ, කවුරුන් ශ ෝ ගරු මන්ත්රීවණශයක් මූලාහනය හඳ ා 

ගරු ශ ේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජ්නා කණන්න. 

 

ගුණ (වවදය) රේ ෂ් පිරරත මහත්ා (රයයාපන රමාත්ය 
මහ වැිසලි කර්මාන්තත් රමාත්යතුමා) 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரண - கல்ெி 

அமேச்சரும் தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் அமேச்சரும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ශ ේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා දින් 

මූලාහනය ගත යුතුය" යි මම ශයෝජ්නා කණනවා. 

 
ප්රශ නි්නය ිසමමන ලිරන්ත, මභා ම් මත් ිසය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

රනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා ූලලාමනෙයන්ත දව්  ූ ෙයන්ත,   
ගුණ ෙහේෂා ිසත්ානෙේ මහත්ා ූලලාමනාරූඪ ිසය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக அெர்கள் 

தமலமே ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
HESHA WITHANAGE took the Chair. 

 
[மு.ப. 11.35] 
 

ගුණ සිවඥාන්  ශ්රීත්රන්ත මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

நொட்டின் தற்மபொமதய நிமலமே ேற்றும் சர்ெமதச நொணய 

நிதியத்துடனொன - IMF உடனொன - மபரம்மபசல் பற்றிய நிதி 

அமேச்சொின் கூற்று ததொடர்பொன இன்மறய ெிெொதத்திமல ேிக 

முக்கியேொன ெிடயங்கமள நொன் முன்மெக்க ெிரும்புகிமறன். 

இலங்மகயினுமடய தபொருளொதொரம் பொொியளெில் வீழ்ச் 

சியமடந்து, அதிலிருந்து ேீள முடியொேல் அதலபொதொளத்துக்குள் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

தசன்றிருக்கிறது. இன்னும் ஒருசில ேொதங்களில் - யூன் அல்லது 

யூமல ேொதத்துக்குப் பிற்பொடு - இலங்மக ேிகப் தபொிய 

பட்டினிச்சொமெ எதிர்தகொள்ளப்மபொகின்றது என்று 

தபொருளியல் ஆய்ெொளர்கள், தபொருளியல் மநொக்கர்கள் ஆரூடம் 

தசொல்கிறொர்கள்.  மநற்று முன்தினம் இங்கு IMF உடனொன 

மபரம்மபசல் ததொடர்பில் தன்னுமடய கூற்மற முன்மெத்த 

நிதியமேச்சர் தகௌரெ அலி சப்ொி அெர்கள்கூட, யூன் 

ேொதத்துக்குப் பிற்பொடு இலங்மகயிமல என்ன நடக்கும் என்று 

தன்னொல் கூற முடியொததன்று தசொன்னொர். அந்தளவுக்கு 

இங்கிருக்கின்ற அரசியல்ெொதிகளிடமே இலங்மகயினுமடய 

தபொருளொதொரம் பற்றிய பொொிய பயம் கொணப்படுகின்றது.  

சர்ெமதச நொணய நிதியம் எேது நொட்டுக்குச் சில உதெிகமள 

ெழங்கும்.  அதற்கு இன்னும் 4 - 6 ேொதங்கள் தசல்லும் என்று 

இச்சமபயிமல தசொல்லப்படுகின்றது. 

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

நொங்கள் ஒரு ெிடயத்மதக் கருத்திமல தகொள்ளமெண்டும். 

அதொெது, இந்த நொட்டினுமடய தபருேளவு நிதி 

பொதுகொப்புக்மக -மபொர் தளபொடங்களுக்கும் இரொணுெத் 

துக்குமே- தசலெழிக்கப்படுகின்றது. எந்ததெொரு யுத்தமும் 

குண்டுச் சத்தமும் இல்லொத இந்த நொட்டிமல, நொட்டின் 

அபிெிருத்திக்கு ஒதுக்கப்படமெண்டிய நிதி மதமெயற்ற 

ெமகயிமல பமடகளுக்கொக ஒதுக்கப்பட்டொல், நொடு எவ்ெொறு 

அபிெிருத்தியமடய முடியும்? உள்நொட்டில் ெிெசொயத்மத 

மேம்படுத்தக்கூடிய ெமகயில், பசமள ெமககமள ெழங்க 

முடியொத அரசொங்கம், தன்னுமடய நொட்டு ேக்கமள 

அெர்களுமடய உமழப்பின்மூலம்   தசொந்தக்கொலிமல 

நிற்கக்கூடிய நிமலமேமய இன்னும் உருெொக்கெில்மல. 

சர்ெமதச நொணய நிதியத்திடம் கடன் தபற்றொல், முதலொெதொக 

தன்னுமடய சுய தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிெளர்ப்பதற்குொிய 

ெழிெமககமளக் தகொண்டுெர மெண்டும்.  

அண்மேயில்கூட, எேது நொட்டுக்கு இந்தியொெிடேிருந்து 

பல உதெிகள் கிமடத்திருக்கின்றன.  நொன் இந்த இடத்திமல 

தேிழக முதலமேச்சர் ேொண்புேிகு மு.க. ஸ்டொலின் 

அெர்களுக்கு நன்றிகமளத் ததொிெித்துக்தகொள்கின்மறன். 

ஏதனன்றொல், அெர் கடந்த ெொரம் தேிழக சட்ட சமபயிமல ஒரு 

பிமரரமணமய நிமறமெற்றி, 123 மகொடி இந்திய ரூபொவுக்கு 

மேற்பட்ட தபறுேதியுமடய உணவுப் தபொருட்கள், ேருந்துப் 

தபொருட்கள், குழந்மதகளுக்கொன பொல்ேொ என்பெற்மற இந்த 

நொட்டுக்கு அனுப்பிமெப்பதற்கொன ஏற்பொடுகமளச் 

தசய்திருக்கிறொர்.   

இந்த நொட்டிமல தேிழ் ேக்களுக்கு நமடதபற்ற 

அநீதிகளுக்கு அப்பொல், அெர் திறந்த, நல்ல ேனமதொடு இந்த 

நொட்டு ேக்கள் அமனெருக்கொகவும் இந்தப் தபொருட்கமள 

அனுப்பிமெப்பமத நொங்கள் ேனதொர ெரமெற்கிமறொம். மு.க. 

ஸ்டொலின் அெர்களுமடய இந்த முயற்சி பொரொட்டத்தக்கது. 

இந்த ேண்ணிமல ேிக முக்கிய பிரச்சிமனயொன 

இனப்பிரச்சிமன கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலொக இருந்து 

ெருகிறது. குறிப்பொக, அெருமடய தந்மதயொன கமலஞர் 

கருணொநிதி கொலத்திலிருந்து இருந்து ெருகிறது. தேிழர்கள் 

இப்தபொழுதும் இந்த ேண்ணிமல அடிமேப்படுத்தப் 

படுகிறொர்கள். அெர்கள் இன்னும் ஒரு தீர்வு இல்லொேல், 

அரசியல் பயணேில்லொேல் நிரொயுதபொணிகளொக நிற்கிறொர்கள் 

என்பமத உணர்ந்து, எங்களுமடய ேக்களின் இனப் 

பிரச்சிமனக்கொன தீர்வு முயற்சியில் ேொண்புேிகு முதலமேச்சர் 

மு.க. ஸ்டொலின் அெர்களுமடய பங்கு இமதெிட ேிகவும் 

அதிகேொக இருக்கமெண்டும் என்பமதயும் நொன் இந்த உயர்ந்த 

சமபயினூடொக அெருமடய கெனத்திற்குக் தகொண்டுெர 

ெிரும்புகிமறன்.  

இமதெிட, இந்தியொ பல்மெறுபட்ட உதெிகமள 

இலங்மகக்கு ெழங்கியிருக்கிறது. அெற்மற இலங்மக 

ஏற்றுக்தகொண்டிருக்கிறது. இலங்மகயில் தபொருளொதொர 

தநருக்கடி ஏற்பட்ட பின்னர், 2022ஆம் ஆண்டு மத 

ேொதத்திலிருந்து இன்றுெமர கிட்டத்தட்ட 3,000 ேில்லியன் 

அதேொிக்க தடொலர்கமள இந்தியொ எேது நொட்டுக்கு 

ெழங்கியிருக்கிறது. மேலும், 4 இலட்சம் தேற்றிக்ததொன் 

எொிதபொருமள அெசரத் மதமெகளுக்கொக ெழங்கியிருக்கிறது. 

இப்தபொழுதுகூட, 40,000 தேற்றிக்ததொன் தபற்மறொலுடன் 

கூடிய இந்தியக் கப்பதலொன்று இலங்மகமய மநொக்கி 

ெந்துதகொண்டிருப்பதொகச் தசய்திகள் தசொல்கின்றன. இெற் 

மறதயல்லொம் தொண்டி, எேது நொட்டுக்கு இந்தியொ உர 

ேொனியம் ெழங்குெதற்குத் தயொரொக இருப்பதொக மநற்மறய 

தினம் இந்தச் சமபயில் அமேச்சர்களொல் தசொல்லப்பட்டது. 

இந்தியொெினுமடய இந்த உதெிகமள நொங்கள் ேனதொரப் 

பொரொட்டுகிமறொம்; ெரமெற்கிமறொம். நொங்கள் ேிகவும் 

இன்னல்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்த மநரத்திமல, இந்தியொ 

எங்களுக்குச் தசய்கின்ற உதெிகமள - மகங்கொியத்மத 

இலங்மக எவ்ெொறு பொர்க்கப்மபொகின்றது?  

அண்மேயில் அதேொிக்கொவுக்குச் தசன்றிருந்த இந்திய 

நிதியமேச்சர் நிர்ேலொ சீதொரொேன் அெர்கள் சர்ெமதச நொணய 

நிதியத்தினுமடய பணிப்பொளமரச் சந்தித்துப் மபசியதபொழுது, 

இலங்மகக்கு உதெி ெழங்குேொறு கூறியிருக்கிறொர். அெர் 

இந்தியொெிற்கு உதெி ெழங்குேொறு கூறெில்மல.  

"இலங்மகக்கு உதெி ெழங்குேொறு மகொருெது நல்ல ெிடயம்; 

அதமன நொங்கள் கொிசமனமயொடு பொர்க்கிமறொம். இந்தியொ 

அவ்ெொறு மகொருெது ேனிதொபிேொனேிக்க ஒரு 

நடெடிக்மகயொகும்” என்று IMFஇனுமடய பணிப்பொளர் 

தபருமேமயொடு குறிப்பிட்டிருந்தொர். அவ்ெளவு தூரம் இந்த 

ெிடயத்தில் இந்தியொெினுமடய உயர்ேட்ட அதிகொொிகள்கூட 

அதிக கொிசமன தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, இன்று 

உலகப் பந்திமல இருக்கின்ற ேிகவும் பிரபல்யேொன நொட்டுத் 

தமலெர்களில் கூருணர்வுடனும் தீர்க்கதொிசனத்துடனும் 

தூரப்பொர்மெயுடனும் சிந்திக்கக்கூடிய, ஆன்ேீக ஈடுபொடு 

தகொண்ட ஒரு தமலெரொக பொரதப் பிரதேர் நமரந்திர மேொடி 

அெர்கள் கொணப்படுகின்றொர். உலகிலுள்ள ெல்லரசு 

நொடுகளின் தமலெர்களில், உலகப் தபொருளொதொரத்மதத் 

தீர்ேொனிக்கக்கூடிய தமலெர்களில் ஒருெரொக நமரந்திர மேொடி 

அெர்கமள இந்த உலகம் பொர்க்கிறது. ஈழத் தேிழர் இந்த 

ேண்ணிமல படுகின்ற துன்ப துயரங்கமளப் மபொக்கும் 

ெமகயில், தேக்கொன தீர்வு என்ன என்பமத அெர்கள் நீண்ட 

கொலேொகமெ மகட்கிறொர்கள்.  

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, இந்த 

உயர்ந்த சமபயில் நீங்கள் அேர்ந்திருக்கும் ஆசனத்துக்குப் 

பக்கத்தில் ெிமசடேொக அமேக்கப்பட்ட ஆசனத்திலிருந்து 

பொரதப் பிரதேர் நமரந்திர மேொடி அெர்கள் 2015ஆம் ஆண்டு 

ேொர்ச் ேொதம் 13ஆம் திகதி உமரயொற்றினொர். அதன்மபொது 

அெர், “என்னுமடய அனுபெத்தின் அடிப்பமடயில் 

இலங்மகக்கு கூட்டு சேஷ்டிதொன் ேிகவும் சிறந்தது” என்று 

கூறினொர். அந்த அடிப்பமடயில் சிந்திக்கின்ற ஒரு 

தமலெருமடய கருத்துக்கமள உள்ெொங்கி, இந்த நொட்டிமல 

புமரமயொடிப்மபொயிருக்கின்ற இனப்பிரச்சிமனக்கு ஒரு 

தீர்மெக் கொண நீங்கள் முதலிமல முன்ெரமெண்டும். அவ்ெொறு 

முன்ெருகின்றதபொழுதுதொன், பொரத மதசம் இதயசுத்திமயொடு 

ெழங்குகின்ற உதெிகள் இந்த நொட்டுக்கு ேிகப் தபொிய 

ெரப்பிரசொதேொக அமேயும்.  அதமன நீங்கள் சொியொகப் 

பயன்படுத்திக்தகொள்ள மெண்டுதேன நொன் இந்த இடத்திமல 

குறிப்பிட ெிரும்புகிமறன்.  

869 870 
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தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள,  440 

ேில்லியன் ரூபொமய இலங்மகக்கு ேொனியேொக ெழங்கி, பலொலி 

ெிேொன நிமலயத்தின் உட்கட்டுேொன மெமலகள் ேற்றும் ஓடு 

பொமதகமள இந்தியொ புனரமேத்துக்தகொடுத்தது. ஆனொல், 

இதுெமர அந்த ெிேொன நிமலயத்மத இயங்கெிடொது 

தடுத்துக்தகொண்டிருப்பது இலங்மக அரசுதொமன! இந்திய அரசு 

அல்லமெ! இந்திய அரசு இப்தபொழுதும் ெிேொனங்கமள 

ெிடுெதற்குத் தயொரொக இருக்கிறது. அதுேொத்திரேன்றி, அதன் 

உள்ளக ெசதிகமள மேம்படுத்த 100 ேில்லியன் தடொலமர 

ேொனியேொக ெழங்குெதற்கும் இந்தியொ தயொரொக இருக்கிறது. 

கட்டுநொயக்க ெிேொன நிமலயத்திமல நொளொந்தம் 300இற்கும் 

மேற்பட்ட ெிேொனங்கள் தமரயிறங்கிச் தசல்கின்ற மெமளயில், 

சுகொதொரக் கொரணங்கமளக் கொட்டி பலொலி ெிேொன நிமலயம் 

மூடப்பட்டிருக்கிறது. இது எந்தளவுக்கு  நியொயேொனது? இந்த 

அரசொங்கம் இந்தியொெிடேிருந்து 3,000 ேில்லியன் 

தடொலர்கமளக் கடனொக ெொங்குகிறது; கிட்டத்தட்ட 5 இலட்சம் 

தேற்றிக்ததொன் எொிதபொருமள ெொங்குகிறது; ேொனிய 

அடிப்பமடயில் உர ெமககமள ெொங்குகிறது. 

எல்லொெற்றுக்கும் இந்தியொெிமல தங்கியிருக்கின்ற இலங்மக 

அரசு, பலொலி ெிேொன நிமலயம் தேிழர் பிரமதசத்தில் 

அமேந்திருக்கின்ற கொரணத்தொல் அதமன ேட்டும் 

இயங்கெிடொேல் தடுத்து மெத்திருக்கிறது. இதுததொடர்பொக 

தகௌரெ மபொக்குெரத்து அமேச்சரும் ெிேொன மசமெகள் 

இரொஜொங்க அமேச்சரும் சற்று சிந்திக்க மெண்டும். இது 

சிந்திக்க மெண்டிய கொலம்!   

தபொருளொதொர தநருக்கடியொல் நீங்கள் படுகின்ற 

கஷ்டங்களுக்கு அப்பொல், இந்தியொ தருகின்ற உதெிகமளயும் 

தபற்றுக்தகொண்டு, ஈழத் தேிழர்கமள நீங்கள் ேொற்றொந்தொய் 

ேனப்பொன்மேமயொடுதொன் பொர்க்கிறீர்கள் என்ற உண்மே 

தெளிப்பமடயொகமெ ததொிகின்றது. அதமனெிட, 

இந்தியொெின் கொமரக்கொலுக்கும் கொங்மகசன்துமறக்கும் 

இமடயில், தமலேன்னொருக்கும் ேண்டபத்துக்கும் இமடயில் 

கப்பல் மபொக்குெரத்துச் மசமெகமளச் தசய்ெதற்குக் 

தகொள்மகயளெில் இலங்மக அரசு இந்திய அரமசொடு 

இணங்கியிருந்தது. ஆனொல், இன்றுெமர அதற்கொன 

எந்ததெொரு முயற்சிமயயும் மேற்தகொள்ள இலங்மக அரசு 

தயொரொக இல்மல. இவ்ெளவு கஷ்டங்கள், துன்பங்களுக்கு 

ேத்தியிலும் இலங்மக அரசு தன்னுமடய இரட்மட முகத்மத, 

இதயசுத்தியற்ற தன்மேமய கொட்டுகின்றது. நீங்கள் 

தபொருளொதொர தநருக்கடி பற்றிச் தசொல்கிறீர்கள். தெளியிமல 

மபொரொட்டம் நடப்பதொகக் கூறுகின்றீர்கள். இமளஞர்களின் 

தன்தனழுச்சியொன மபொரொட்டங்கள் நடந்துதகொண்டிருக் 

கின்றன.  தன்னுமடய நண்பன் யொர், எதிொி யொர்? என்பமதச் 

சொியொக எமடமபொட முடியொேல், தன்னுமடய ேக்கமளச் 

சொியொன பொமதயில் ெழிநடத்த முடியொேல் இலங்மக 

திணறுகின்ற இந்த மநரத்தில்தொன் நொங்கள் உங்களிடம் பலொலி 

ெிேொன நிமலயத்மத உடன் இயக்க மெண்டுதேன்ற 

மகொொிக்மகமய முன்மெக்கிமறொம். 

இந்தியொெினுமடய ேிகச் சிறந்த தமலெரொக, 

உலகத்திலுள்ள ேிகச் சிறந்த தமலெர்களுள் ஒருெரொக 

இருக்கின்ற பொரதப் பிரதேர் நமரந்திர மேொடி அெர்கள் இந்த 

உயர்ந்த சமபயிமல தசொன்ன கருத்துக்கமள மேயேொக 

மெத்து,  ஈழத் தேிழர்களுக்கொன ஓர் அரசியல் தீர்மெ சேஷ்டி 

அடிப்பமடயில் முன்மெப்பதற்கு நீங்கள் தயொரொகுங்கள்! 

அப்தபொழுதுதொன் இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொரமும் சொி, 

இன ஒற்றுமேயும் சொி ெலுப்தபறும். உலகப் பந்திமல இந்த 

நொடு சிங்கப்பூர்மபொல அல்லது யப்பொன்மபொல 

ெளரமெண்டுேொனொல், உங்களுமடய ேனங்களிமல 

ேொற்றங்கள் ெரமெண்டும். அந்த ேொற்றங்களுடன் இந்த 

நொட்மட தேன்மேலும் ெளரச் தசய்ெதற்கு நீங்கள் 

அடுத்தெருமடய உதெிமயச் சொியொன முமறயில் பயன்படுத்த 

மெண்டும் என்பமதயும் குறிப்பிட்டு, உமரமய 

நிமறவுதசய்கின்மறன். நன்றி.  

 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු (ම ාචාර්ය) චිපත ශ ේණත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක කාලයක් තිශබනවා.  

 

[පූ.භා. 99.88] 

 

ගුණ (මහාචාර්ය) චිපත් ෙහේර්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) சொித்த மஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුදල් අමාතය ගරු අලි හලිිප 

මිතිතුමා ණශට් වත්මන් තත්ත්වය හ  ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදල 

හමඟ එකඟ ූ  ගිවිසුම් හම්බන්ධශයන් කණන ලද රකා ය මුල් 

කණශගන සිුව කණන ශමම විවාදයට හ භාගි ශවන්න ලිබීම ගින 

මම දතා හතුටට පත් ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම මම එතුමාට සුබ 

පතන ගමන්, ශම් අමාරු කාලශේ  අශප් ණශට් විදගත් 

අමාතයාක යක් වන මුදල් අමාතයාක ශේ  වගකීම අණශගන විඩ 

කිරීම ගින එතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමාශේ ඊශේ  කථාව තුළත්, ශපශර්දා කණපු 

රකා ශේ ත් දතා විදගත් කාණ යක් තිබු ා. ඒක තමයි,  අශප් 

ණශට් මුදල් විෂය හම්බන්ධ, ම ජ්න මුදල් හම්බන්ධ  හාකච්ඡාශේ 

ඇත්ත තත්ත්වය අපි ශම් ගරු හභාවට කියන්න ඕනෑය කියන 

කාණ ය. ශම්ක දතා විදගත් ශදයක්, මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ණටක් විධියට දනැිපයට යද්නැ අද අපි මුහු  දීලා 

තිශබන ශම් බණපතළ ආර්ථික ගිටලුව අප  මුශේ තිශබන්ශන් 

රතිපත්ති හම්බන්ධ විරැද්දක් නිහා ිහක හ්වාභාවික වයහනයක් 

ශ ේතුශවන් ශනොශවයි. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා 

ශම් කාණ ය දන්නවා. සුනාි අවහ්ථාව, එශ ම නිත්නම් ශවනත් 

ගකවතුණ අවහ්ථාවක් ගත්ශතොත්, ඒවා හ්වභාවික ශ ේතු නිහා ඇති 

ශවච්ච උවුවරු.  ිබියි ශම් ර ්නය රතිපත්ති ශ ේතුවක් නිහා ඇති 

ශවච්ච ර ්නයක්. විණනැ රතිපත්ති, විණනැ ශද් පාලන රතිපත්ති, 

විණනැ ආර්ථික රතිපත්ති නිහා තමයි අද අපිව ශම් බණපතළ ආර්ථික 

අර්බුදයට තල්ලු කණලා තිශබන්ශන්. ශම් අර්බුදශේ  අයිතිකාණයා 

කවුද, කවදාද ශමය පටන් ගත්ශත් කියන එක ශ ොයනවාට වඩා 

ශම්ශකන් එළියට එන්ශන් ශකොශ ොමද කියලා ශ ොයන එක දතා 

විදගත්. ඒ වාශේම, මම මූලික ව ශයන්ම පිළිගන්නවා 8005න් 

ශම ාට -ඊශේ  ශපශර්දා ශවනතුරුම- හ්ඩවරී බිුමම්කණ  ණ ා 

අශප් විශද්  මූලය හකචිත තණ කණන්න කටයුතු කළ බව. 809  දී 

අපි හිටපු ආණ්ඩුව නිමා ශවනශකොට හ්ඩවරී බිුමම්කණ  ණ ා අපි 

යම්කිසි විශද්  හකචිත රමා යක් එකතුශගන තිබු ා. ඒ වාශේම, 

ඊට පහ්ශහේ පිිණි ආණ්ඩුවත් හ්ඩවරී බිුමම්කණ ඇතුශළේ ශම් 

විශද්  හකචිත දහ්හණ ට ශගනියන්න බිලුවා. ඒ නිහා මුදල් 

ශවශළඳ ශපොශළන් ලබා ගත්ත හ්ඩවරී බිුමම්කණ  ණ ා දින් 

අපට ඇශමිපකාුව ශඩොලර් ියලියන 9 ක වි ාල බණක් ඇවිල්ලා 

තිශබනවා.  

අලි හලිිප මිතිතුමා ශම් ගරු හභාශේදී තව විදගත් ර ්නයක් 

ගින කිේවා. එතුමා කිේවා, "8005 දඳලා 8098, 809  ශවනතුරුත් 

 ය අණශගන තමයි  ය ශගේශේ. 809  දඳලා 8098 ශවනතුරුත් 

 ය අණශගනමයි  ය ශගේශේ. 8098 දඳලා අශප් ආණ්ඩුව  ය 

ගන්ශන් නිතුව  ය ශගේවා" කියලා. එශ ම කළා නම්, ඒක දතා 

විණනැ විඩක්.  ය ලබා ගිනීම  ණ ා  ය ශගවීමත් විණනැයි තමයි. 

අපි දන්නවා, අපි  ය ශවලා තිශබනවා නම් ඒ  ය ශගවන්න තව 

871 872 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 යක් ගන්නවා කියන එකත් විරැද්දක් බව.  ිබියි  යක් 

ගන්ශන් නිතුව අශත් තිශබන capital එශකන් ඒ  ය ශගවලා 

දිමුවාම ශේන්න තිශබන ගෑහ් ටික, ශතල් ටික, ශබශ ත් ටික 

ශේන්න බිිප ශවනවා; ඒකත් වි ාල රතිපත්තිමය ර ්නයක්. ඒ 

නිහා  යක් අණශගන  ය ශගවපු 809 -8098 කාලයත් විණනැයි. 

 යක් ගන්ශන්වත් නිතුව තිශබන හල්ලි ටිශකන්  ය ශගේවා 

නම් ඒකත් විණනැයි. ශම්ක බණපතළ ර ්නයක්. ශම් ර ්නයට අද 

අපි මුහු  දීලා තිශබනවා.   

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශේම ශම් ශවනශකොට 

අශප් ණශට් ශද් පාලනය ශම් පවතින පණ , දතාම ජ්ණාජීර්  

තත්ත්වශයන් එළියට ගන්න හමාජ්යම විලිලින් දන්ශන්. අද 

හමාජ්යම ශ ොල්ලින්, පුපුණින් දන්ශන්. අද ශම් ණශට් ජ්නතාව 

පාර්ලිශම්න්තුව, ජ්නාධිපති ුරණය කියන ආයතන ශදකම - offices 

ශදකම - කඩාශගන විශටන තණමට ශ ොලවින් දන්නවා. ඇයි 

එශ ම ශවන්ශන්? එශ ම ශවන්ශන් ශම් ආයතන ශදකම පණ  

නිහායි. ඒ කියන්ශන් ශම් ආයතනවල ියල්ඩින් පණ යි කියන එක 

ශනොශවයි. ශම් ආයතන ශදකම හිතන විධිය පණ යි. අලුත් 

ර ්නවලට, අලුත් හමාජ් අභිශයෝගවලට උත්තණ ශ ොයන්න 

පුළුවන් තණම් දිුවමක්, පුළුවන් තණම්  ක්තියක් ශම් ආයතන 

ශදකටම නි ි කියායි අද අශප් ණශට් ජ්නතාව කියන්ශන්. ශම්ක 

අපි පිළිගන්න ඕනෑ, මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් ආයතන 

ශදක අලුත්විඩියා කණන්න ඕනෑ.  අණ Galle Face එශක් දන්න 

තරු ශයක් මට කථා කණද්නැ කිේවා, ඒ ශගොල්ලන්ශේ හටනට ඒ 

අය කියන්ශන් Democracy 2.0 යුවශවන් කියලා.  

 වි ්වවිදයාලවල උගන්වන ශකොට Democracy 1.0 කියන්ශන්, 

9885 දඳලා ඊශේ  - ශපශර්දා ශවන කල් ආපු කාලයට. ඒ 

ශගොල්ලන් කියනවා දින්, Democracy 2.0 පටන් අණශගනයි 

තිශබන්ශන් කියලා. ඒ කියන්ශන්, රජ්ාතන්ත්රවාදී ශදවිනි දහේව 

පටන් අණශගන තිශබන්ශන්. ශමොකක්ද ඒ? ඒ දහේව තමයි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව, ජ්නාධිපති ුරණය කියන ආයතන ශදකම - 

පුද්ගලශයෝ හිටියාට ඒවා ආයතන, institutions - දින් පණ යි. ඒ 

ආයතන ශදශකන් එ ාට ගිය විහුමම් ශ ොයන්න ඕනෑ කියලා 

තරු ශයෝ කියනවා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ ිත්රශයක් කිේවා 

දන්නැයාශේ දන්න එතුමාශේ යාළුශවොත් එක්ක කථා කණන්න 

ලේජ්යි කියලා. එතුමා තරු ශයක්. එතුමා දතාම කනගාටුශවන් 

කිේවා, "ඔය ශගොල්ලන් කණපු විරැනැ හින්දා මට නවනැල්ලිශේ  

දන්න මශේ ිත්රයන්ට ශටලිශපෝන් ශකෝල් එකක් ශදන්න ලේජ්යි. 

අපි ඒ ශගොල්ලන්ශේ කෑම දල්ලාශගන කන්ශන්. ඒ 

ශගොල්ලන්ශගන් අපි ශතල් ගන්ශන්. අපි ඒ ශගොල්ලන්ශගන් 

ශබශ ත් ගන්ශන්  කියලා මට මශේ ිත්රයන්ට කියන්න ලේජ්යි , 

ශම් ලේජ්ාව මට ශගනාශේ ඔයශගොල්ශලෝ" කියලා. ශම්ක දතා 

බණපතළ ර ්නයක්.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ණටක් විධියට  

ශද් පාලනය හම්බන්ධව අලුශතන් හිතුශේ නිත්නම් ශම් ආයතන 

ශදකම හමාජ්යට අව ය නිති, අදාළ නිති - illegitimate, 

irrelevant - යල් පින ගිය - expired - එශ ම නිත්නම් කල් 

දු ත් ූ  ආයතන බවට පත් ශවනවා. මමත් ශම් ණශට් විදගත් 

වෘත්තියක් කණපු ශකශනක්. නමුත්, ශද් පාලනයට ඊට වඩා 

කිමිත්තක් තිබුණු නිහා  ිම මාහයකම ලිබුණු ශලොු  පඩියක් 

පිත්තකට දාලා ශම් හභාවට ආපු ශකශනක්, මම. 

වෘත්තියශේදීන්ශම් ණශට් ශද් පාලනයට  ආවාට, ඒ 

වෘත්තියශේනැත්වය ශද් පාලනය ඇතුළට ශගශනන්න දඩක් නිති 

තණමට ශම්ක ජ්ණාජීර්  ශවලා තිශබන්ශන්. පිණණිකමට, එශ ම 

නිත්නම් හුඟාක් කල් නැහ්ත්රික්කශේ  හිටපුකමට ශද් පාලනශේ  

තාක්ෂණික තීන්ුව ගන්න තීණ  ශවලා තිශබනවා. ඒක බණපතළ 

ර ්නයක්. ඒ ර ්නය අද අපි ඇහුශේ නිතිවු ාට එළිශේ  දන්න 

තරු ශයෝ අ ින් දන්නවා. ඒ අ න්ශන් අපටත් එක්කමයි. 

අපට ඒක භාණ ගන්න ශවනවා. අපි ශමොන තණම් විදගත් ණහ්හා 

කළත්, ශමොන තණම් උපාධි ගත්තත්, අපට ශමොන තණම් 

ජ්ාතයන්තණ පුහුණුව තිබු ත් ශම් ආයතනයට ආවාට පහ්ශහේ 

කිසිම එකතු කිරීමක්, කිසිම contribution එකක් කණන්න බිිප 

තිනට හම ණ පිණණි ශද් පාලන මතවාද අපිව තල්ලු කණනවා 

නම්, ඒකට එළිශයන් එන ප ණ දීමට අපටත් මුහු  ශදන්න 

ශවනවා. අපි දතාම කනගාටුශවන් ඒක රකා  කණන්ශන්, 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මුදල් අමාතයතුමාශේ ශම් රකා ශයන් කියන්ශන් අණ 

තරු යා කියපු Democracy 2.0  ිප කියලා. ඒ කියන්ශන්,  

ආර්ථික කටයුතු හම්බන්ධව පුහුණුවක් නිති ඇමතිවරු, පුහුණුවක් 

නිති ම  බිකු  අධිපතිවරු, පුහුණුවක් නිති අමාතයාක  

ශල්කම්වරු එක නැගටම ශම් කටයුතු කළාම ශමශ මයි. ශම්ක 

 ිපයට ගශම් භාෂාශවන් කියනවා නම්, බාහ්ලා ගණාජ්ශේ  

බලාශගන දන්ශදද්දී ශවන අය ඇවිල්ලා විරැනැයට ශණෝදය හවි 

කණලා  ිම දාම ගලවා ගලවා නිවත හවි කණනවා වාශේ විඩක්. 

ඒකයි ශම් ශවලා තිශබන්ශන්. ඒක නිහා අශප් ණශට් තරු ශයෝ 

බලය අතට ගන්න දඩ තිශබනවා, එය ගත යුතුව තිශබනවා. එකට 

අපි දඩ  දන්න ඕනෑ. ඊළඟ පාර්ලිශම්න්තු වටය, ඊළඟ ජ්නාධිපති 

ුරණය කියන හකවාදය ශම් ණශට් හණල, පණ , ශමෝඩ කථාවලින් 

කණන්න බි ි.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කථාවක් තිශබනවා ම ුවවණ 

ණාජ්ධානිය විටුශණ් ශලිබුවකම නිහා කියලා. ඒක ඇත්තද, නිද්ද 

කියලා මම දන්ශන් නි ි. නමුත් මට අද කියන්න පුළුවන් අශප් 

ආණ්ඩුව අද ශහලශවන්ශන්, අශප් ආණ්ඩුව විශටනවා නම් 

විශටන්ශන් ශමෝඩකම නිහා කියලා.  ශවන එකක්වත්  නිහා 

ශනොශවයි, ශමෝඩකම නිහා කියලා මම දතාම පි ිනැලිව කියනවා. 

ඒ හම්බන්ධව ඕනෑම ශකශනු  එක්ක මට හකවාද කණන්න 

පුළුවන්. උද්ධච්චකමත් ඒකට හම්බන්ධයි. නමුත්, මම ඒක අදාළ 

කණ ගන්ශන් නි ි. ශම් ණශට් ඓති ාසිකව, කරුණු මත - facts 

මත -තීණ  ගන්න ඕනෑ ශවලාවල,  හිශත් ශහෝනැසියට තීණ  

ගත්තාම ආර්ථිකයට ශවන්න පුළුවන් බණපතළම විනා ය තමයි 

අද අපි අත්දකිින් දන්ශන්. ඒක නිහා ශම් ණශට් ජ්නතාවට අපි 

කියන්ශන් ශමයයි, ඒ හම්බන්ධ අභයන්තණ හකවාද තිබු ා. 

 ිබියි, මම කිේවාට අභයන්තණ හකවාද තිබු ා කියලා, ජ්නතාවට 

ඒක අදාළ නි ි. ඔබ කියන මතශේ , Democracy 2.0 ඇතුශළේ 

රජ්ාතන්ත්රවාදය ඊළඟ දහේවට ගමන් කණින් දන්න ශවලාශේ, 

හමාජ්යම එයට විලිලින් දන්න ශවලාශේ ශම් හමාජ්ය ඒ අලුත් 

වීමට එකතු වුශණ් නිත්නම්, අලුත් වුශණ් නිත්නම් දනැිපශේ දී ශම් 

ණශට් බණපතළ ර ්නයක්  ඇති වන බව රකා  කණින්, ශම් අද හ ්

රකා  කණන්න මට අවහ්ථාව ලබා දීම ගින ඔබතුමාටත් 

හ්තුතිවන්ත ශවින් මශේ වචන හ්වල්පය නිමා කණනවා.  
  

ගුණ කච්.ක් .ක් . හරීම් මහත්ා 
(ேொண்புேிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

Sir, I rise to a point of Order.  

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள,  நொன் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்துகின்ற அம்பொமற ேொெட்டத்தின் 

பொமலமுமனப் பிரமதசத்தில் தபொலிஸ் கொெலரணூடொகச் 

தசன்ற இமளஞர் ஒருெமரப் தபொலிசொர் கடுமேயொகத் 

தொக்கியதொல், அெர் ேிகவும் ஆபத்தொன நிமலக்கு 

ஆளொகியிருக்கிறொர். இச்சம்பெம் மநற்றிரவு நடந்தது. இது 
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சம்பந்தேொக தபொதுேக்கள் ெிசொொிக்கச் தசன்றதபொழுது, அங்கு 

ெந்த தபொலிசொர் அெர்கள்ேீது துப்பொக்கிப் பிரமயொகம் 

மேற்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அக்கமரப்பற்றுப் தபொலிஸ் 

நிமலயப் தபொறுப்பதிகொொியும் அங்கு ெந்திருக்கிறொர். 

துப்பொக்கிப் பிரமயொகத்தின்மபொது ஒருெர் கொயேமடந்த 

நிமலயில் ஆஸ்பத்திொியில் அனுேதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர். இது 

அடொெடித்தனேொன ஒரு நடெடிக்மகயொகும். இதன் 

கொரணேொக அம்பொமற ேொெட்டத்தில் பதற்றேொன சூழ்நிமல 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பொக, பொலமுமனப் பிரமதச ேக்கள் 

தகொதித்ததழுந்துள்ளொர்கள். அப்பொெிப் தபொதுேக்கள்ேீது 

துப்பொக்கிச் சூடுகமள மேற்தகொண்டு அரொஜக நிமலமய 

ஏற்படுத்திய  தபொலிசொர்ேீது கடுமேயொன நடெடிக்மக எடுக்க 

மெண்டுதேன்றும், பொதிக்கப்பட்ட இமளஞர்களுக்கு உொிய 

நீதிமயப் தபற்றுக்தகொடுக்க மெண்டுதேன்றும் நொன் இந்தச் 

சமபயில் தபொதுேக்கள் பொதுகொப்பு அமேச்சமரக் 

மகட்டுக்தகொள்ள ெிரும்புகின்மறன்.  நன்றி. 
 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එහ්.එම්. මිපක්කාර් මිතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[පූ.භා. 99.  ] 

 

ගුණ කම්.ක් . මිපක්කාර් මහත්ා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවණශයු  

විධියට ඇත්ත ව ශයන්ම මම කනගාටු ශවනවා 

කථානායකතුමාත්, ආණ්ඩු පක්ෂයත් ඒ වාශේම පක්ෂ 

නායකයුවත් සුමාන තුනක් තිහ්ශහේ එකතුශවලා ශමොකක්ද ශම් 

කණන්ශන් කියන එක ගින. ජ්නතාවශේ - විශ ේෂශයන්ම 

තරු යන්ශේ - මතවාදවලට ඇහුම්කන් ශදන්ශන්ත් නිතුව  

ඔවුන්ශේ ර ්න හ   දල්ලන විහුමම් ගින හාකච්ඡා කණලා  ඒවාට 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් ලබා ශදන විහුමම ශමොකක්ද කියන එක 

ශවුවවට, හාම්රදායික විධියට වාද කණ ශගන එ ාට බි ලා, 

ශම ාට බි ලා ශමොකක්ද ශම් කණන්ශන් කියන එක මට නම් 

ශත්ශණන්ශන් නි ි. ඒ නිහා තමයි 'ශගෝඨා ශගෝ ගශමන්' 

පටන්ශගන 'මයිනා ශගෝ ගමටත්' ගිහිල්ලා දින් 'ශ ොරු ශගෝ 

ගමටත්' ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. ඒ තත්ත්වය තුළ තවුවණටත් 

barricades දමා ශගන,  ශපොලිහ ්නිලධාිපන් හ   මුදා නිලධාිපන් 

දමා ශගන ශමශ ම පාර්ලිශම්න්තුවක් පවත්වාශගන යන එක හත 

ප කට විඩක් නි ි. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ඊළඟට, ශම් 

තරු යන් එන්ශන් ශමොකටද? ආණ්ඩුව ශම් විධියටම නම් විහිළු 

හපයන්න යන්ශන්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුළට ලක්ෂ ග න් 

තරු ශයෝ ඇවිල්ලා ශම්ක ගිනි තියලා දමාවි. එතශකොට ඒකත් 

හමාජ්ය පිළිගනීවි.  

මම දතා පි ිනැලිව ශම් කාණ ය කියන්න කිමිතියි. ජ්නතාව 

දල්ලන ශද්වල් කිහිපයක්   තිශබනවා. ඒ රමුතතාව අපි 

 ුමනාශගන නි ි. ශම් ර ්න  ආණම්භ ශවන්ශන් ඇයි?  ිනිහ්සු අද 

ගෑහ් ශපෝලිම්වල, ශතල් ශපෝලිම්වල දන්නවා. ශපෝලිම්වල හිටියත් 

ගන්න හල්ලි නි ි. තුන්ශේල කාපු ිනිසුන්ට අද ශදශේලක් 

කන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා; රෑට කරුවශළේ දන්න ශවලා 

තිශබනවා.  ජ්නතාව දල්ලන්ශන් ශම්කට විහුමමක්.  මුදල් 

ඇමතිතුමා IMF එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා දින් කියනවා  ශමන්න 

ශම්වා, ශම්වා තමයි අපි කණන්න ඕනෑ කියලා. අඩුම ග ශන් ඒ 

කළ යුතු ශයෝජ්නා පිළිබඳවවත් ශම් පක්ෂ, විපක්ෂ ශදශකන්ම 

හාකච්ඡා ශනොකිරීම ඇත්තටම කනගාටුදායකයි. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා විඩු ත් නි ි කියලා තමයි මට නම් 

හිශතන්ශන්.  ශපෞද්ගලික අක ශේ  අවුරුුව ග නක් විඩ කළ 

පුද්ගලයු  විධියට මම දන්නවා ශපෞද්ගලික අක ය රතිලල 

දලක්ක කණ ගන්න ශකොයිතණම් කාර්යක්ෂමව විඩ කණනවාද 

කියලා.  නමුත් ශම් තත්ත්වය නම් ආණ්ඩුව ශගනියන්ශන් අශප් 

ණටට අබහණ යි කියන එක තමයි මට පි ිනැලිව කියන්න 

තිශබන්ශන්.   

මුදල් අමාතයතුමාශේ කථාශේදී කිේවා, IMF එකට යෑම රමාද 

කණපු එක ඓති ාසික විරැද්දක් කියලා. විපක්ෂය විධියට අපි මුල 

දඳලාම ඒක කියද්දී අපට කිේවා "ඔන්න පිහ්සු ශදොඩවනවා" 

කියලා. ඒ වාශේම  ණහායනික ශපොශ ොණ ත නම් කිරීම හ  

කාබනික ශපොශ ොණ භාවිතයට එක්වණම යෑම පිළිබඳව 

ජ්නාධිපතිවණයාශේ උද්ධච්ච තීණ ය පිළිබඳව අපි කරුණු 

දක්වනශකොට ආණ්ඩු පක්ෂශේ  දන්න උදවිය අපට මඩ ග න්න 

ගත්තා, අන්න, ණහායනික ශපොශ ොණ හමාගම්වලින් හල්ලි ගන්න 

කට්ටිය කියලා. ඒ නිහා දින් හමාව දල්ලලා ඒක ඓති ාසික 

විරැද්දක් කියලා විඩක් නි ි.  

ඒ වාශේම තමයි රුපියල. රුපියල ක්රිකව අත ිිපයා නම් 

රිකයන්ශගන් මුදල් එනවා. මුදල් ආවා නම්, ශඩොලර් ආවා නම් 

ආනයනය කණන්න හල්ලි තිශබනවා. ඒවායින් බඩු ආනයනය 

කළා නම් ශමච්චණ ශපෝලිමක් තිශබන්ශන්ත් නි ි. ශමච්චණ ිල 

ද ළ යෑමක් වන්ශන්ත් නි ි. අපි ඒක කියද්දී ශමොකක්ද නිවාේ 

කලිණාල් කිේශේ? නිවාේ කලිණාල් කිේවා, "නි ි නි ි අපි ළඟ 

හිලසුම් තිශබනවා, ඒ ඔක්ශකෝම රියාත්මක කණනවා" කියලා. 

නමුත්  කියන්න කනගාටුයි මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

COPE  හභාශේ සිටින මන්ත්රීවණයු  විධියට මම දික්කා, විවිධ 

ණාජ්ය ආයතනවල නිශයෝජිතයන් ඇවිල්ලා කථා කණනශකොට 

හිටපු  ම  බිකු  අධිපති  නිවාේ කලිණාල්  උද්ධච්ච විධියට, 

ඒකාධිපති විධියට ශම් ණශට් ආර්ථිකය ඝාතනය කිරීම හඳ ා ශමොන 

තණම් පියවණ අණශගන තිබු ාද කියලා. ඒ නිහා ශගෝඨාභය 

ණාජ්පක්ෂ, මහින්ද ණාජ්පක්ෂ රමුත ආණ්ඩුව විතණක් ශනොශවයි, 

නිවාේ කලිණාලුත් හිශර් යන්න ඕනි ිනිශ ක්. ඔහු ආර්ථික 

ඝාතකශයක්. ඔහු නිහා තමයි රුපියල් 950ට තිශබන්න ඕනෑ 

ශඩොලර් එක අද රුපියල් 3 0 පිනලා තිශබන්ශන්. මම දන්ශන් 

නි ි ශඩොලර් එක අද රුපියල් 3  , 350 ශේවිද කියලා. ඒ නිහා 

නිවාේ කලිණාල් දල්ලා අහ්වු ා කියලා ශම්වාට උත්තණ 

ලිශබන්ශන් නි ි.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව හ  

පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්න අය කණන විඩ ගින විතණයි අද කථා 

කණන්ශන්. නමුත් ණාජ්ය ආයතනවල ණාජ්ය නිලධාිපන්  ණ ා සිද්ධ 

ශවන දූෂ , වකචා ගින කවුරුවත් කථා කණන්ශන් නි ි. COPE 

හභාවට විවිධ ආයතන ශගන්වනශකොට ඒවාශේ  සිුවශවන 

ශ ොණකම්, ඒවාශේ  සිුවශවන වකචා, ඒවාශේ  සිුවශවන දූෂ  

පිළිබඳව ශ ළිදණේ ශවනවා. නමුත් ඒ හම්බන්ධව ගන්න පියවණක් 

නි ි. ඒ ගින පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තාවක් දනැිපපත් කණනවා, 

එතිනින් එ ාට කිසිම ශදයක් ශවන්ශන් නි ි. උදා ණ යක් 

විධියට කිේශවොත්, හම ණ බිකු වලින් ඇප තින්පතුවක් නිතුව 

එක එක පුද්ගලයන්ට ියලියන ග න්  ය දීලා තිශබනවා. අද 

ඒවා අයකණ ගන්න බිිප තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබනවා. 

හාමානය ිනිශ ක්, ු ඩා  ා මධය පිපමා  වයාපාිපකශයක් 

 යක් ගන්න ගියාම ණශට් නිති forms පුණවලා, ශකොන්ශද්සි 

දමලා, ඇප තින්පතු දල්ලනවා. නමුත් ඇප තින්පතුවක්වත් 

 ිපයාකාණව නිතුව හම ණ බිකු වලින් එක එක පුද්ගලයන්ට 

ියලියන ග න්  ය දීලා තිශබනවා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් කතන්දණය  ිපයට 

ශත්රුම් ගන්ශන් නිතුව හම ණ අය ලි ිහ්ති ශවනවා,  ඇමතිකම් 

ගන්න.  අපි  ශකොශ ොමද, අණ ශගොල්ලන් අයින් කණලා ඇමතිකම් 

875 876 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගන්ශන් කියලා හිතනවා. ශම් තට්ටු මාරු ක්රමයට ඇමතිකම් දීලා 

 ිප යන්ශන් නි ි. පාර්ලිශම්න්තුශේ සිුව විය යුතු ශද් තමයි, 

ජ්නතාව දල්ලන ආර්ථික හ න ලබා ශදන ක්රමය ගින හ  ශම් 

ශද් පාලනශේ  තිශබන මජ්ණ හකහ්කෘතිය නිති කිරීම හඳ ා  

වයවහ්ථාව තුළින් ගන්නා ූ  රතිහකහ්කණ  පිළිබඳව ජ්නතාවට 

දිුවම් දීම. ඒ හඳ ා  හතියක් ඇණ හතියක් පාර්ලිශම්න්තුව කිඳවන 

එක ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. දින් කථානායකතුමාට කියනවා, 

"ශ ොරු ශගෝ ගශම්" ගම්මුලාදෑනියා කියලා. එතුමාට ලේජ්ාවක් 

තිශබනවා නම්, ශම් පක්ෂ නායකයන්ට ලේජ්ාවක් තිශබනවා නම්,-  
[බාධා කිරීමක්]   

දින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නයාය පත්රය තීණ ය කණන්ශන් 

පක්ෂ නායකශයෝ ශන්.  ඒ නිහා ශම් ශගොල්ශලෝ ශම් ර ්නය 

පිළිබඳ අවශබෝධයක් ගන්න ඕනෑ. නමුත්  පාර්ලිශම්න්තුව රැහ් 

ශවනවා; ආවා; කථා ටිකක් කළා; කාට  ිප බින්නා; ගියා. එශ ම 

ශනොශවයි විය යුත්ශත්.   නැසි අවහ්ථාවකදී පාර්ලිශම්න්තුව රැහ ්

ශවන්න ඕනෑ. අය විය කාලයට  නැනපතා පාර්ලිශම්න්තුව රැහ ්

ශවන්න පුළුවන් නම්, ශහනසුණාදාටත් රැහ්ශවන්න පුළුවන් නම් 

 නැසි අවහ්ථාවකදී පාර්ලිශම්න්තුව රැහ් ශවන්න ඕනෑ. ශම් ණශට් 

දති ාහශේ  98 3න් පසුව -අවුරුුව 68කට පසුව- තමයි අද 

 ර්තාලයක් ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. අපි පසුගිය කාලශේ  නැගින් 

නැගටම ශම් කරුණු  කිේවා. නමුත් ඇහුශේ නි ි. අපි කියන නිහාම 

අ න්න එපා. දින්වත් ජ්නතාව කියන නිහා ශම් හ්ථාවණ නිශයෝග 

අත්හිටුවලා  විශ ේෂ කිටුවක් දාලා පාර්ලිශම්න්තුව රැහ්ශවලා ශම් 

රතිහකහ්කණ  ටික කණන විධිය  කියන්න. එශ ම ශනොවුශ ොත්, 

මට නම් ශපෞද්ගලිකව කියන්න තිශබන්ශන් මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පිිණීමත් අප්පිිපයා ශවලා 

තිශබනවා කියන එක තමයි.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මහින්ද අමණවීණ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 98.08] 
 
ගුණ මහින්තද රමරවීර මහත්ා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද මුදල් අමාතයතුමා දනැිපපත් 

කණපු  රකා ය පිළිබඳව තමයි ශම් විවාදය පිවිත්ශවන්ශන්. ඒ 

අතශර් අද ණශට් තිශබන තත්ත්වය පිළිබඳවත්, ඒ වාශේම ඊශේ  

පාර්ලිශම්න්තුශේ තිබුණු තත්ත්වය පිළිබඳවත් හමාජ්යත් ණටත් 

කථා කණන්න පටන් අණශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම 

පාර්ලිශම්න්තුශේත් කථා කණන්න පටන් අණශගන තිශබනවා. ඊශේ  

රධාන ව ශයන් ඇති වුණු සිද්ධියක් තමයි පාර්ලිශම්න්තුශේ 

නිශයෝජ්ය කථානායකවණයා පත් කිරීම. රී ලකකා නිද හ් පක්ෂය 

විධියට අපට, ඒ වාශේම හ්වාධීන කණ්ඩායම් විධියට අපට ශම් 

තනතුශර් අව යතාවක් තිබුශණ් නි ි. ණකජිත් සියඹලාපිටිය 

මිතිතුමා ඒ පිළිබඳව දල්ලීමක් කශළේත් නි ි. නමුත් හමගි ජ්න 

බලශේගශේ  කණ්ඩායමත්, අපිත් හාකච්ඡා කණලා එකඟතාවකට 

ආවා, ණකජිත් සියඹලාපිටිය මන්ත්රීතුමා නිශයෝජ්ය කථානායක ුරණය 

හඳ ා නම් කණන්න. ඒකට ආණ්ඩු පක්ෂශේ  හ ශයෝගයක් අපි 

බලාශපොශණොත්තු වුශණ් නි ි. ශමොකද, විරුද්ධ පක්ෂශේ  

ශයෝජ්නාවකින්, විරුද්ධ පක්ෂශේ  හ්ථිණ කිරීමකින් තමයි ඒ 

කටයුත්ත සිද්ධ වුශණ්. ඒ ශවලාශේ අපි බලාශපොශණොත්තු වුශණ් 

එතුමා විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවණයු  විධියට නිශයෝජ්ය කථානායක 

ුරණශේ  විඩ බාණ ගිනීමයි. නමුත් අවාහනාවට වාශේ ඒ සිද්ධිය 

ශවනත් විධියකට තමයි සිද්ධ වුශණ්. එතුමාශේ නම රී ලකකා 

නිද හ් පක්ෂය ඇතුළු හ්වාධීන කණ්ඩායශමන් ශයෝජ්නා කළා; 

හ්ථිණ කළා. ඊට පසුව ආණ්ඩුව පිත්ශතන් ඒකට හ ශයෝගය ලබා 

ශදනවා කිේවා. ආණ්ඩු පක්ෂය ඒ ශයෝජ්නාවට හ ශයෝගය ලබා 

ශදනවා කිේවාම,  විරුද්ධ පක්ෂය පණ  තීන්ුවව ශවනහ් කණලා 

ශවනත් අශප්ක්ෂකශයක් දනැිපපත් කළා. අද මම හතුටු ශවනවා, 

විපක්ෂ නායකතුමා ඒ කාණ ය පි ිනැලි කණලා දීම ගින. 

එතුමන්ලා ණකජිත් සියඹලාපිටියම පත් කණන්න 

බලාශපොශණොත්තුශවන් හිටි බව කිේවා.  ශම් නිහා අද අශප් ණට 

තුළත්, හම ණ හමාජ් මාධය වලත් අශප් හ්වාධීන වීශම් කටයුත්ත 

 ෑල්ලුවට ලක් කණන්න පටන් අණශගන තිශබනවා. අපි හ්වාධීන 

වුශණ් අවකකවම. ශවනම ගමනක් යන උත්හා යකින් තමයි අපි 

හ්වාධීන වුශණ්. අපට අමාතය ුරණ දණාශගන දන්න තිබු ා. අපට 

කවුරුවත් කිේශේ නි ි ඇමතිකම්වලින් අයින් ශවන්න කියලා. 

අපි තමයි තීන්ුව කශළේ ශම් යන ගමන  ිප නි ි, ශම් යන ගමශන් 

රතිලලය ජ්නතාවට නි ි, ශම් ගමන යන්ශන් විරැනැ පිත්තකට, ඒ 

නිහා අපි ආණ්ඩුශවන් අයින් ශවලා හ්වාධීන ශවලා විරුද්ධ 

පක්ෂශේ  කටයුතු කණන්න ඕනෑ කියලා. නමුත්, විරුද්ධ පක්ෂය 

ඒක විවිධ විධියට අර්ථ නිරූප ය කණන්න පටන් අණශගන 

තිශබනවා. මම කියන්න කිමිතියි, අපි ආශේ විරුද්ධ පක්ෂශේ  

දඳශගන කටයුතු කණන්න ිහක් ආණ්ඩුවට මුක්ු  ග න්නවත් 

ශවනත් ශද්කටවත් ශනොශවයි කියලා. 

නිශයෝජ්ය කථානායකවණයා ශතෝණනශකොට ඒ පිත්ශතන් 

ශකශනක් ශයෝජ්නා කළා නම් ඡන්ද 8 යි  ම්බශවන්ශන් කියලා 

ආණ්ඩුව දන්නවා. ඔවුන්ට ඡන්ද 8 යි තිශබන්ශන්. විඩි රමා ය 

තිශබන්ශන් ශම් පිත්තට. ඒ නිහා ඔවුුවත් ශම් යන ගමනට උදේ 

කිරීමක් තමයි කණලා තිශබන්ශන්. ශමොකද, ඔවුන්ට ලිශබන ඡන්ද 

රමා ය පිළිබඳව ඔවුන් දන්න නිහා. එශ ම නිතිව, අපි ශවනත් 

හ ශයෝගයක් දල්ලා සිටිශයත් නි ි; අපි එශ ම ශදයක් 

බලාශපොශණොත්තු වුශ ත් නි ි. ශකශහේ ශවතත්, මම කියන්න 

කිමතියි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශවනම කණ්ඩායමක්  ිටියට 

කටයුතු කිරීම හඳ ා අපි ගත් හ්ථාවණය අපි ඒ ආකාණශයන්ම දෂ්ට 

කණන බව. අපට තනතුරු, තාන්න-මාන්න අව ය නි ි. 

ජ්නතාව ශේ ර ්නවලට විහුමම් ශහවීමයි අව ය වන්ශන්. දින් අපි 

ශබනැලා ණණ්ඩු කණශගනත් විඩක් නි ි. දින් අපි සියලුශදනාට 

ශම් ර ්නවලට මුහු  ශදන්න සිුව ශවනවා. ජ්නාධිපතිවණයාට, 

අගමිතිවණයාට, එශ ම නිත්නම් ආණ්ඩුවට විතණක් ශනොශවයි, 

අනාගතශේ දී අපි 88 ශදනාටම විරුද්ධව ශම්ක කිරැල්ලක් විධියට 

යනවා.  

දින් කට්ටිය කියන්න පටන් අණශගන තිශබනවා ශම් 

88 ශදනාම ඕනෑ නි ි, අලුත් කට්ටියක් ශගශනමු කියලා. අපට 

අයින් ශවන්න පුළුවන්. අපි අයින් වු ත් එන්ශන් අශප් 

ලියිහ්තුශේ ඊළඟ එක්ශකනා. ශවන කාටවත් එන්න පුළුවන්කමක් 

නි ි. ශම් කථාව අද විතණක් ශනොශවයි එදාත් කිේවා. පාහ්ු  දිපදා 

ශබෝම්බ පත්තු වු ාට පහ්ශහේ කිේවා, ඒ ශබෝම්බ පත්තු ශවන්න 

තිබුශණ් පාර්ලිශම්න්තුශේ කියලා. නිද හ් දවශහේ මුහුද පිත්තට 

කාල තුවක්ු   ණවලා ශවඩි තියනශකොට කිේවා, ඕක අශනක් 

පිත්තටයි  ණවන්න තිබුශණ් කියලා. එදා එශ ම කියලා, ඊට 

පහ්ශහේ පාර්ලිශම්න්තු මිතිවණ ය ආවා. ඒ ශවනශකොට ිනිසුන්ට 

ශම් 88 ශදනාම එපා ශවලා තිබුශණ්. නමුත්, පාර්ලිශම්න්තු 

මිතිවණ ශේ දී ශමොකක්ද වුශණ්? ඒ කණ්ඩායශම්ම විඩි 

රමා යක් තමයි නිවත ආශේ. වකචා, දූෂ වලට නම් දිරූ අය, 

ශචෝදනා ලිබූ අය, ඒවා එළිපිට ඔප්පුශවන මට්ටමට තිබුණු අය 

ඔක්ශකොම  පාර්ලිශම්න්තුවට ආවා. ඒ අතශර් තව අලුත් 

කණ්ඩායමක් ආවා. ඒ තමයි, "වියත්මග" කණ්ඩායම. ඒ වාශේ 

විවිධ කණ්ඩායම් එනවා. එක වතාවක් හ්වාමීන් ව න්ශහේලා 80ක් 

877 878 

[ගරු එහ.්එම්. මිපක්කාර් ම තා] 
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විතණ ආවා. ඊට කලින් පළාත් හභාවට ණ විරුශවෝ ආවා. ඒ වාශේ 

කණ්ඩායම් එනවා, ඊළඟ හිශර් යනවා. මට භය නිතිව කියන්න 

පුළුවන්, ශම් හිශර් පාර්ලිශම්න්තු මිතිවණ ය පිවිත්තුශවොත් 

අඩුම ග ශන් එළිශේ  උද්ශඝෝෂ වල දන්න 8 ශදශනක්, 

30ශදශනක් පාර්ලිශම්න්තුවට එන බව.  එශ ම ඇවිල්ලා ටික 

දවහක් ගියාම ිනිහ්සු කියයි, "ඒ කණ්ඩායමත් විඩක් නි ි" 

කියලා. එම නිහා, පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්න අපි 88 ශදනාම එකතු 

ශවලා තමයි ශම් ර ්නයට විහුමම් ශහොයන්න ශවන්ශන්. ශම් 

ර ්නයට එළිශයන් විහුමම් ශහොයන්න පුළුවන්කමක් නි ි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාවට අුවව තමයි අපට කටයුතු කණන්න 

ශවන්ශන්. එශ ම නම්, පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් 88 ශදනාටම අද 

තිශබන ශම් අභිශයෝගයට මුහු  ශදන්න සිුව ශවනවා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශම් ණශට් ජ්නතාව අන්ත 

අහණ  තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබන්ශන්. ශම් ආණ්ඩුව බලයට 

පත් වුණු ගමන් බුව කප්පාුව කණලා ණාජ්ය ආදායම අහිි කණශගන, 

ශගොවියාට තිබුණු ශපොශ ොණ හ නාධාණය නිති කණලා ශගොවියා 

ම පාණට ඇදලා දාලා ශම් අපණාධය පටන් ගත්තා. අන්තිමට 

ශමොකක්ද වුශණ්? අද ශවනශකොට හ ල් ශමට්රික් ශටොන් ලක්ෂ 5ක් 

පිට ණටින් ශේන්න පටන් අණශගන තිශබනවා. ත්රිශපෝෂ  දන්න අද 

බඩ දිපඟු ටික නිෂ්පාදනය ශවන්ශන් නි ි. ඒවා ණටින් 

ශගශනන්ශන්. හත්ව ආ ාණවලට අව ය බඩ දිපඟු ටික අද ණටින් 

ශගශනන්ශන්. ශමොකක්ද, ශම් තත්ත්වය? ඒ හඳ ා යන හල්ලි ටික 

තිබු ා නම් ශම් විධියට ශතල් ශගන්වන්න හල්ලි නිති ශවන්ශන් 

නි ි; ශබශ ත් ශගන්වන්න හල්ලි නිති ශවන්ශන් නි ි; ගෑහ් 

ශගන්වන්න හල්ලි නිති ශවන්ශන් නි ි. අද ිනිහ්සු ශමොකක්ද 

කණන්ශන්? ශපෝලිශම් දඳලා විඩි ිලට ශතල් ටික ග ශගන, ගෑහ් 

ටිකක් ශ ොයාශගන ඒ ශතල් ටික දවණ ශවනකල් ණට වශට් යනවා. 

ශම්ක ශමොන තණම් අවාහනාවන්ත තත්ත්වයක්ද? ශබශ ත් ටික 

ශ ොයාශගන  ාමසි ගාශන් යනවා. ශබශ ත් ටික නිතිව ශලේඩු 

මිශණනවා. ඒ නිහා ඇති වන රතිලලය අවුරුුව  0කටවත් ශවනහ ්

කණන්න බි ි. මේවරුන් ශවන්න බලාශපොශණොත්තුශවන් දන්න 

ගිියනි කාන්තාවන්ට අද ශපෝෂයදායී ආ ාණ ශේලක් ලිශබන්ශන් 

නි ි, අඩු බණ දරුවන් ලිශබන්ශන්. ඒ වාශේම, දරුවන්ශේ  මන්ද 

ශපෝෂ ය විඩි ශවනවා. තව අවුරුුව 80ක්  0ක් යනකල් දතාම 

ුවබල ජ්ාතියක් ියහි ශවන්ශන්.  ක්තිවන්ත දරුශවෝ ශනොශවයි ියහි 

ශවන්ශන්. ඒ අයට ශපෝෂණීය ආ ාණ ශේලක් නි ි. දරුවන්ට 

කන්න නි ි, කිිප පිටි නි ි. ශම් තත්ත්වයට අපි  ිශමෝටම 

වගකියන්න ශවනවා. 

ශම් ජ්නාධිපතිතුමා පත් වු ාම තාප්පවල චිත්ර ඇන්ද 

තරු ශයෝ අද ශකොශ ේද දන්ශන්? පුණන් ු ඹුරු අහ්වද්දන්න 

එළියට ආපු තරු ශයෝ ශකොශ ේද දන්ශන්? අද වන විට ඒ 

තරු යන් ඔක්ශකෝම පාශර් පිකටින් කණන තත්ත්වයට පත්ශවලා 

තිශබනවා.  

එශ ම නම්  ශම් ණජ්ශේ  වගකීම තමයි, ශම් ර ්නය ශත්රුම් 

අණශගන කටයුතු කිරීම. ශම් ශවලාශේ විපක්ෂයට වාශේම අපි 

 ිශමෝටම ශලොු  වගකීමක් තිශබනවා. විපක්ෂය ශම් ශවලාශේ 

කළ යුත්ශත් ශබොණනැශේ  මාළු බාන එක  ශනොශවයි. ශම් අහිකහක 

ිනිසුන්ශේ ර ්නයට අපි විහුමම් ශදන්න ඕනෑ. ඒ හඳ ා අපි යම් 

ශවනහක් ඇති කණලා, ජ්නතාවශේ වි ්වාහය නැනා ගන්න පුළුවන් 

ආණ්ඩුවක් නිර්මා ය කණලා  ශම් ණට දහ්හණ ට ශගනියන්න 

ඕනෑ. ශම්වා වණරහාද, තනතුරු බලාශගන  කණන ශද්වල් 

ශනොශවයි. ජ්නතාවට හ න ලබාශදන ආකාණශේ  විඩ පිළිශවළක් 

අපි රියාත්මක කණන්න ඕනෑ. ශම් යන තාලශයන් ගිශයොත්, තව 

මාහ 8ක් යනශකොට කන්න නිතිව ිනිහ්සු පාශර් මිිපලා 

විශටනවා. ශබශ ත් ටික නිතිව ිනිහ්සු දිනට මිශණන්න පටන් 

අණශගන තිශබන්ශන්. ශතල් ටිකක් ග ගන්න බිිපව ශම් ණශට් 

ිනිහ්සු දවහ් ග න් ශපෝලිම්වල  දන්නවා. ගෑහ් එකක් ගන්න 

නිතිව අද ශම් ණශට් ිනිහ්සු ශපෝලිම්වල දන්නවා. අශප් ණට දින් 

ගල් යුගයට, ආපහු අණ පණ  තත්ත්වයටම යන්න පටන් අණශගන 

තිශබනවා. ශමොන හාපයක් ද ශම්ක? ශම් හාපය ඇති වුශණ් 

ශගොවීන්ට කණපු අහාධාණ ය නිහායි; ශගොවියාට කණපු  ානිය 

නිහ ාායි. අශප් ශගොවියා  ෑල්ලු කණලා කථා කළා. අපට අව ය 

තණම් කෑම තිශබනවා කිේවා; අපට අව ය තණම් ආ ාණ තිශබනවා 

කිේවා. ශකෝ, ශකොශ ේද තිශබන්ශන්? පිට ණටින් ශගනාපුවා 

තිශබන්ශන්. ඒ, වහ ග පු ඒවා. ඒ නිහා ශම් කටයුත්ශත්දී කවුරු 

විරැද්ද කළත්, කාට ශම් වගකීම පිවරු ත්, අපි කාටත් ශම් ශද්ට 

මුහු  ශදන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා.  

ශ ට-අනිද්දා ශවනශකොට විුවලි ියලත් විඩි කණන්න ශවනවා. 

විුවලිබල මණ්ඩලය ශම් අවුරුද්ශද් ියලියන 885ක් පාඩු ශවනවා 

කියලා තිශබනවා. Ceylon Petroleum Corporation එක තවමත් 

පාඩුවට පවත්වාශගන යන්ශන්. ඒශක් දවහක පාඩුව ිලියන 

9,633ක්. දින් ශතල් ිල විඩි කණපු නිහා ඒ පාඩුව ටිකක් අඩු 

වු ා. නමුත්, ආශයත් පාඩුයි. ආශයත් ශතල් ිල විඩි කණන බව 

අපි දන්නවා. ආශයත් ගෑහ් ිල විඩි කණනවා. ශමොකද, අද පිට 

ණටින් හල්ලි එන්ශන් නි ි. පිට ණටවල ශහේවය කණලා අශප් ණටට 

ශඩොලර් එවන අයශේ වි ්වාහයක් තිශබනවා, ශම් එවන ශඩොලර් 

ටික ශ ොණකම් කණනවා කියලා. එශ ම නම්, ශම්වාශේ  ශවනහක් 

ශවන්න ඕනෑ. ඔවුන් තුළ වි ්වාහයක් ශගොඩ නි  ශඟන්න ඕනෑ. 

විශද්  ණටවලින් අපට ආධාණ කණන්න දන්න අය, උදේ කණන්න 

දන්න අය අපට උදේ කණන්ශන් නි ි. ශමොකද, ඒ එවන ආධාණ 

ශම් ණශට් ශ ොණකම් කණනවා කියලා ඔවුන්ශේ මතයක් තිශබනවා. 

අපි එශ ම විඩ කණපු ණටක්. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. අපි පාණවල් 

 දනවා කියලා ශකෝටි ග න් නාහ්ති කළා; විනා  කළා. පසුගිය 

කාලශේ  ිනිසුන්ට කන්න ශබොන්න ශදන්න තිියච්ච හල්ලිවලින්, 

ශතල් ටික ශේන්න තිියච්ච හල්ලිවලින් පාණවල් කාපට් කළා; කිට 

ගල් අල්ලලා අවුරුුව ශදකයි, තුනයි. ශ ොඳට තිියච්ච ඒ පාණවල් 

ගලවලා කාපට් කණන්න පටන් ගත්තා.  ිම පාණකින්ම සියයට 

90ක ශකොිහ් එකක් දීශගනයි ශම් විශේ කශළේ. ශම්වාශේ  රතිලල 

තමයි අද ශම් ණශට් අහිකහක ිනිහ්සු භුක්ති විඳින්ශන්. අපි 

සියලුශදනා ශම් වගකීමට හම්බන්ධ ශවනවා. ඒ නිහා අපි අවහාන 

ව ශයන් දල්ලා සිටින්ශන් ශමයයි. ශම් ශවලාශේ විරුද්ධ 

පක්ෂයත්, අපි සියලුශදනා එකතුශවලා ශම් වගකීශම් ශකොටහක් 

බාණශගන, අවුරුුව 8 ක් ඇතුළත ශවච්ච සිුවවීම්වල වගකීම් 

බාණශගන, ශම් ණශට් ජ්නතාවශේ ර ්නවලට විහුමම් ලබා ශදන්න 

කිප ශවලා  කටයුතු කණමු  කියා දල්ලා සිටිින් මා නි ඬ 

ශවනවා.  

හ්තුතියි. 

 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දම්තියාහ් බාකීර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

90ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 98.93] 

 

ගුණ ද් ිරයාම් නාකීර් මාකාර් මහත්ා 
(ேொண்புேிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ශබොශ ොම හ්තුතියි, මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අද අපි හාකච්ඡා කණන්ශන් අශප් ණටම මුහු  දීලා තිශබන 

තීණ ාත්මක අවහ්ථාවක් ගිනයි. මුලනැම ශම් විවාදය ආණම්භ 

කණින් මුදල් ඇමතිතුමා හඳ න් කළ කරුණු මම අගය කණනවා. 

එතුමා තමශන් ේ කථාශේදී විරැද්ද පිළිගනිින් කථා කළා. අශප් 

879 880 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ණට අද ආර්ථික අතින් ශලොු  අර්බුදයකට මුහු  දීලා තිශබනවා. 

ශද් පාලන ව ශයන් අපි අර්බුදයකට මුහු  දීලා තිශබනවා. ශම් 

අර්බුද ශදකටම මුහු  ශදින් අශප් ජීවිත කාලශේ  අපි දිකපු 

දරුණුම අවහ්ථාවකට මුහු  ශදන්න අද අපට සිද්ධ ශවලා 

තිශබනවා.  අගාධයකට, රපාතයකට අපි කිට්ටුශවලා තිශබනවා. 

ශද් පාලන අර්බුදය ඇමතීශම්දීත්, ආර්ථික අර්බුදය ඇමතීශම්දීත් 

ශද් පාලන අර්බුදය අපට අමතක කණන්න බි ි. ශම් ශදකම 

එකට යා යුතුව තිශබනවා. අද ශලෝකය නැ ා බලනශකොට, ණටවල් 

ශද් පාලන අර්බුදවලට  මුහු  දීශම්දී, ඒ ණටවල පාලකශයෝ ඒවාට 

හාර්ථකව මුහු  දීලා තිශබන්ශන් තමන් කාලාන්තණයක් තිහ්ශහේ 

දණපු මතිමතාන්තණ, නයායන් අමතක කණලායි. ඒ ආර්ථික ගමන් 

මාර්ග ගින කල්පනා කණනශකොට, ශලොු  මතශේදයක්, ශලොු  

පණතණයක් අද ශලෝකශේ  නි ි. 

අද චීනය ගත්තත්, වියට්නාමය ගත්තත්, ජ්පානය ගත්තත්, 

මිශල්සියාව ගත්තත් ශම් සියලු ණටවල ශබොශ ෝ ුවණට අපි එදාට 

වඩා හමානකමක් දකිනවා. ශලොු  පණතණයක් දකින්ශන් නි ි. 

ශම්ක අපි ශත්රුම් ගත යුතුයි. මට මතක් ශවනවා, චීනශේ  " තණ 

ශදනාශේ කල්ලිය" ගින; ඒ කාලශේ  මාඕ ශහේතුකශේ ියිපඳ ඇතුළු 

 තණ ශදනාශේ කල්ලිය චීනයට ඇති කණපු විපත ගින. ඒ විපතින් 

චීනය ශගොඩ ආවා.  ිබියි ඒ විපශත්දී, විඩිහිටි අවහ්ථාවට පත් 

ශවලා තිබුණු මාඕ ශහේතුකශේ ියිපඳ ඇතුළු  තණ ශදනාශේ කල්ලිය 

තරු  උදවිය පාවිච්චි කණ, ඒ අය ආයුධයක් කණ ශගන ණතු  

 මුදාව දමලා ශඩන්ේ ෂියාඕපින්ේට අවමාන කණින්, හිකහා 

කණින් අත්අඩකුලවට ශගන වධ ුවන්නා. චීනශේ  ජ්නතාව අවුරුුව 

ග නක් තිහ්ශහේ අමාරු තත්ත්වයකට මුහු  ුවන්නා. වහණ 

කිහිපයකට පසු බහුතණ මතය නිඟිටලා ආවා. ශඩන්ේ ෂියාඕපින්ේ 

බලය අණශගන චීනය අලුත් මාවතකට ගත්තා. ුවප්පත්කශම් එිපලා 

හිටපු චීනය නයායවාද අමතක කණ, වි ාල ජ්නග නයක් එක්ක 

ආර්ථික අතින් රාති ාර්ය පාන්න පටන් ගත්තා.  

මට මතක් ශවනවා, ජ්ර්මනිය ගින. ශ ොශනකර් කියන 

අධිපතිවාදී පාලකයා හිටිශේ . තරු  ජ්නතාව බර්ලින් තාප්පය 

කිඩුවා. ශදකඩ වී තිබූ ජ්ර්මනිය එකට එකතු කණ ගත්තා. ඒ 

දවහ්වල හණ ාගතශයෝ  ිටියටයි තාප්පශයන් එ ා පිත්තට 

පිනලා ගිශේ . එක නිවිණනැ ආර්ථික මාවතකට ගියා.  ිම 

ශවලාශේම මර්දනය තුළින්, ශගෝත්රික පාලනශයන්, අධිපතිවාදී 

සිතුම් පිතුම්වලින් ිනිසුන්ශේ මතය යටපත් කණශගන දන්න 

බි ි.  ශම් ශවලාශේදී ශම් ණශට් බහුතණ ජ්නතාවශේ මතය 

අවශබෝධ කණශගන, ඒකට හිහ නමා, ඒ ගමනත් එක්ක යන්න ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව හ  ජ්නාධිපතිවණයා තීන්ුව කණනවාද, එශ ම 

නිත්නම් එදා චීනශේ   තණ ශදනාශේ කල්ලිය ගිය පාශර් අශප් ණට 

ශගන යනවාද, එදා ජ්ර්මනිශේ  ශ ොශනකර් වාශේ ඒකාධිපති 

පාලකශයෝ ගිය පාශර් අශප් ණට ශගන යනවාද, මුගාශලි ගිය පාශර් 

අශප් ණට ශගනියනවාද, අධිපතිවාදී පාලකශයෝ ගිය පාශර් අශප් ණට 

ශගනියනවාද කියා ශතෝණා ගත යුතුව තිශබනවා. කු ළුවා වතුණ 

ණත් ශවනකම් ශහල්ලම් කණනවා වාශේ, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුශළේ තාවකාලිකව ශහල්ලම් කණලා විඩක් නි ි. ශම් ණශට් 

බහුතණ ජ්නතාවශේ මතය ශත්රුම් ගන්න. ජ්නතාව  ශම්  ඬ 

නඟන්න ශ ේතුව ශමොකක්ද? ඒ ශගොල්ලන්ශේ ුවක, ශේදනාව, 

අ  ශඳෝනාව ශත්රුම් ගන්න. ඒවා අමතන්න උත්හා  කණන්න, 

බලන්න.  

මුදල් ඇමතිතුමා තමන්ශේ කථාශේදී කිේශේ ශමොනවාද? 

එතුමා විරැනැ පිළිගිනීමක් කළ බව මට මතකයි. මම කිමිතියි, ඒ 

කථාශවන් එක ශකොටහක් පම ක් ඔබතුමන්ලාට කියවන්න. 

මුදල් ඇමතිතුමා කිේවා, "මම මුලින් කියපු ආකාණයට පසුගිය 

අවුරුුව ශදක, තුන තුළ tax කිපීම, IMF එකට ශනොයෑම, ශඩොලණය 

අල්ලාශගන සිටීම,  ය රතිවයු ගත කිරීම හඳ ා කල් ගතවීම 

ආනැය ශනොකළ යුතුව තිබු ා. ඒක ශම් ණජ්ය පිත්ශතන් සිුව වුණු 

වණදක්. ඒ හ්වයක විශේචනය පිළිගන්න අපට අයිතියක් තිශබනවා. 

අපට ඒකට  ක්තියත් තිශබනවා." කියලා. ඔබතුමාට ඒ හඳ ා 

 ක්තිය තිබීම මම අගය කණනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත්, අපි 

කියන්ශන් ජ්නතාවට වග වීමක් තිියය යුතුයි කියන එකයි. 

තමුන්නාන්ශහේලා ජ්නතාවට වග කිව යුතුයි. ජ්නතාවශේ හල්ලිත් 

එක්කයි ශම් ශහල්ලම් කණලා තිශබන්ශන්. ශම් ණශට් ධනපති 

පන්තියට හ න ුවන් ියලියන  යක මුදල් කන්දණාව ශම් ණශට් 

ජ්නතාවශේ හල්ලි. ශම් ණශට් ුවප්පත් ජ්නතාව භුක්ති විඳින්ශන් 

අශප් ජ්ාතික වත්කශමන් සියයට ප ක්, ද යක් පම  රමා යක් 

විතණයි. ශම් ණශට් ධනවත් උදවිය -ඒ අතශළොහ්හ- සියයට  0කට 

වඩා ඒ වත්කම් භුක්ති විඳිනවා. එශ ම තත්ත්වයක් තිියයදී 

තමුන්නාන්ශහේලා සියයට 80කට, 8 කට තිබුණු බුව අුවපාතය 

සියයට අටක් දක්වා අඩු ශකරුවා. ඒ බුව හ න තුළින් ශම් ණශට් 

සුපිිප ධනවතුන්ට හ න ුවන්නා. ශම් මුදල් ගින ජ්නතාවට වග 

වීමක් තිශබන්න ඕනෑ. කශතෝලික ජ්නතාව දිපදාට පල්ලියට 

ගිහිල්ලා පේ හමා කණනවා, තමන්ශේ පපුවට ග  ගන්නවා "mea 

culpa, mea culpa" - "මශේ අපණාධය, මශේ අපණාධය" - කියලා. 

ගරු ඇමතිතුමාට පේ හමා කණ ගිනීමට  ක්තිය තිබීම අගය 

කණනවා. නමුත්, එතිනින් පම ක් හෑහීමට පත් ශවන්න බි ි. 

ජ්නතාවට වග කීමක් තිියය යුතුයි. තමුන්නාන්ශහේලා ශහල්ලම් 

කණ තිශබන්ශන් ජ්නතාවශේ හල්ලිත් එක්ක. 

බලන්න, ශඩොලණය අල්ලාශගන සිටීම, IMF එකට ශනොයෑම, 

tax කිපීම ආදී ශම් සියල්ලම විණනැයි කියලා මුදල් ඇමතිතුමා 

පිළිගන්නවා. තමුන්නාන්ශහේලා බලයට පත් කණන්න ණට විරුශවෝ 

පිට ණටවල දඳන් තමන්ශේ හල්ලි වියදම් කණශගන ශම ාට ආවා, 

තමන්ශේ ඡන්දය පාවිච්චි කණන්න. බලයට ආවාට පහ්ශහේ 

තමුන්නාන්ශහේලා ඒ ශගොල්ලන් ගින කල්පනා කශළේ නි ි. 

තමුන්නාන්ශහේලා කල්පනා කශළේ සුපිිප බලවතුන් ගින පම යි. 

ශම් විධියට ශම් පාලනයට යන්න දඩ ශදන්න යුතුකමක් නි ි 

 ෘදය හාක්ෂියක් තිශබන ිනිසුන්ට. ඒ නිහා කරු ාකණ, ඒ වග 

වීම, ඒ ශද් පාලන අර්බුදය ගින කල්පනා කණ බලන්න.  

මට මතක් ශවනවා ශරේමදාහ හිටපු ජ්නාධිපතිතුමා. එතුමා 

9858 දී බලයට පත් ශවනශකොට කිේවා, "ශදපිත්ත ඇවිශළන 

විලක්ු වක් මම භාණ ගන්ශන්" කියලා. ඒ කියන්ශන්, උතුශර්ත් 

ගින්දණ, දු ශණ්ත් ගින්දණ. ජ්ාතයන්තණ ආර්ථික අර්බුදයක් 

මධයශේ  එතුමා තීන්ුව කළා, "ජ්නහවිය ශදනවා" කියලා. 

මිතිවණ  කාලශේ  ඒ ශපොශණොන්ුවව ශදනශකොට හම ණ අය හිනා 

වු ා කණන්න බිිප ශද්වල් කියන්ශන්, අහතය කියන්ශන් කියලා. 

නමුත්, එතුමා ශමොකක්ද කශළේ? එතුමා බලයට පත් වු ාට පසු 

ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදශල් හ ශයෝගය ලබාශගන ිනිසුන්ශේ 

අතට හල්ලි ුවන්නා.  

ඒකට ක්රමශේදයක්  ිුවවා; ුවප්පතුන්  ුමනා ගන්න විවෘත 

ක්රමශේදයක්  ිුවවා. අද ශම් හමෘද්ධිය ශදන විධියට ශනොශවයි එදා 

කටයුතු කශළේ. ගශම් උදවිය විවෘත තිනකට කිඳවා විවෘත 

ක්රමශේදයක් තුළින් හිබෑ ුවප්පතුන්  ුමනා ගත්තා. අවුරුුව තුන 

 තණක් ඒ ශගොල්ලන්ශේ කෑම, ඇුමම්, අධයාපන අව යතා දටු 

කණන්න කටයුතු කළා. ඒ විතණක් ශනොශවයි. රුපියල් 8, 00ට අඩු 

ආදායම් ලබන පවුල්වල දරුවන් ණජ්ශේ  රැකියා හඳ ා හම්මුත 

පරීක්ෂ වලට යනශකොට ඒ අයට සියයට 8 ක් විඩිශයන් ලු ණු 

ුවන්නා මට මතකයි. ඒ, ුවප්පත් පවුල්  ක්තිමත් කණන්නයි; ඔවුන්ට 

ශදපයින් සිටගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කණන්නයි. 

තමුන්නාන්ශහේලා  ිම ශවලාශේම ධනපතියන්ට විරුද්ධව කථා 

කළා, හටන් පාඨ කිේවා, ආණ්ඩු බලයට පත් ශවනකම්. බලයට 

ආවාට පසු තමුන්නාන්ශහේලා සුපිිප ධනවතුන් නළවන පිිපහක් 

බවට පත්වු ා. තමුන්නාන්ශහේලාට ඡන්දය ුවන් ණට විරුවන් 

881 882 

[ගරු දම්තියාහ් බාකීර් මාකාර් ම තා] 
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අමතක කළා. ශකොවිේ අර්බුදය ශවලාශේ ඒ ශගොල්ලන් ශම් ණටට 

ඇවිත් ශ ෝටල්වල නතණ වු ාම තමුන්නාන්ශහේලා අධික ගාහ්තු 

අය කළා.  ඒ වාශේම තමුන්නාන්ශහේලාට අව ය ුලවන් 

හමාගම්වලට තමයි ඒ කටයුතු භාණ ුවන්ශන්. ඒවායින් මුදල් අය 

කළා. අශප් කලාපශේ  අශනක් ණටවල් එශ ම කශළේ නි ි. 

අශනක් ණටවල් ඒ අයට හ න ුවන්නා. ඔවුන් ශදහ අුවකම්පාශවන් 

බිලුවා. ඒ අුවකම්පාව ඔබතුමන්ලා ගාව තිබුශණ් නි ි. තමන්ව 

බලයට පත් කණන්න කිප ශවච්ච ණට විරුවන් අමතක කණලා 

ධනපති අතශළොහ්හක් හනහන්න බුව හ න දීමයි තමුන්නාන්ශහේලා 

කශළේ. ඒවා විණනැ විඩ.  

එදා ශරේමදාහ හිටපු ජ්නාධිපතිතුමා ජ්නහවිය ලබා ශදන්න 
කටයුතු කණනශකොට ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදලට ඒත්තු ගින්ූ වා, 
අභයන්තණ යුද්ධ ශදකකට මුහු  ශදන්න සිුව ශවලා තිශබන 
කාලයක, ර ්න තිශබන කාලයක ුවප්පත් ිනිසුන් බඩගින්ශන් 
මිශණන්ශන් නිති ශවන්න, ුවප්පත් දරුවන් මන්දශපෝෂ ශයන් 
ශලිණා ගන්න, ඒ පවුල් නඟා සිටුවන්න අපට යුතුකමක් තිශබනවා, 
එශ ම නිත්නම් ශම් රජ්ාතන්ත්රවාදී ක්රමය අභිශයෝගයකට මුහු  
ශදනවා කියලා. එතුමාශේ ඒත්තු ගින්වීම IMF එක පිළිගත්තා. ඒ 
ශගොල්ලන්ශේ ආශිර්වාදය ඇතිවයි ජ්නහවිය රියාත්මක කශළේ. ශම් 
ආර්ථික අර්බුද ශේ දී තවුවණටත් සුපිිප ධනවතුන් නළවන් න යන්ශන් 
නිතිව කරු ාකණ ශම් ණශට් ුවප්පත් පන්තිශේ  ුවක, ශේදනාව 
 ශත්රුම් අණශගන පළමුව ඒ ශගොල්ලන් අමතන්න. ඒ අමතනශකොට 
හමෘද්ධිය දීශම්දී වාශේ ශද් පාලන ඇහින් බලලා කටයුතු කණන්න 
යන්න එපා. අපි ශම් විෂම චක්රය නවත්වමු.  හිබෑ ුවප්පතුන් කවුද 
කියා ශත්රුම් අණශගන ඒ ශගොල්ලන්ශේ ුවක, ශේදනාව අමතන්න 
පුළුවන් විධියට කටයුතු කණමු; පළමු රමුතතාව ඒකට ශදමු. ශම් 
ණශට් ශපොුව ජ්න මතය ශත්රුම් ගන්න. ඒකට හිහ නමන්න. ඒකට 
අවනත ශවන්න.  

චීනශේ   තණශදනාශේ කල්ලිය විඩ කළා වාශේ, ජ්ර්මනිශේ  
ශ ොශනකර් වාශේ, ශකොියුනිහ්ට් අධිපතිවාදී පාලකශයෝ විඩ 
කළා වාශේ විඩ කණන්න යන්න එපා. ශලෝක දති ාහශයුවත්, ශම් 
ණශට් දති ාහශයුවත් පාඩම් දශගන ගන්න කියලා ජ්නාධිපතිතුමා, 
අගමිතිතුමා ඇතුළු ශම් පාලකයන්ශගන් මම දල්ලා සිටිනවා. 
ශගෝල් ශ ේහ් එශක් පම ක් ශනොශවයි, ණට පුණාම ජ්නතාව නඟන 
 ඬට තමුන්නාන්ශහේලා ඇහුම්කන් ුවන්ශන් නිත්නම් සිුව ශවන්ශන් 
ශමොකක්ද? ඒකාධිපති පාලකශයෝ තම ණශට් හල්ලි ඔක්ශකෝම 
තමන්ශේ පිවිත්ම හඳ ා වියදම් කළා වාශේ, වියදම් කණන 
පාලනයකට යන්නයි ශම් ණටට සිුව ශවන්ශන්. ඒ අුමරු අනාගතය 
අශප් දරුවන්ට උරුම කණන්න එපා කියන අවවාදය 
තමුන්නාන්ශහේලා දනැිපශේ  තබින්, මශේ කථාව අවහන් කණනවා.  

හ්තුතියි.   
 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රිත බණ්ඩාණ ශතන්නශකෝන් ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි නවයක කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 98.83] 
 

ගුණ ප්රමිත් නණ්ඩාර ෙත්න්තනෙකෝන්ත මහත්ා (වරාය හා 

නාිසක රමාත්යතුමා) 
(ேொண்புேிகு பிரேித்த பண்டொர ததன்னமகொன்- துமறமுகங்கள் 

ேற்றும் கப்பற்றுமற அமேச்சர்) 

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon - Minister of Ports 
and Shipping) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම හන්ශතෝෂ ශවනවා, මම 

 ශබොශ ොම ගරු කණන, ආදණය කණන අශප් දම්තියාහ ් බාකීර් 

මාකාර් මන්ත්රීතුමාට පසුව කථා කණන්න අවහ්ථාව ලිබීම 

පිළිබඳව.  

අද මම ශම් කථා කණන්ශන් සුවිශ ේෂී අසුනක දඳශගනයි. 

පාර්ලිශම්න්තු දති ාහශේ    ිමදාම ආණ්ඩු පාර් ව්ය අසුන් 

ගන්නා පිත්ශත් 89විනි අසුශන් වාඩි වුශණ් නිශයෝජ්ය 

කථානායකතුමා. ඊශේ  ඇති වුණු ශවනහත් එක්ක රථම වතාවට 

එය ශවනහ් වු ා. පාර්ලිශම්න්තු දති ාහශේ   නිශයෝජ්ය 

කථානායකතුමා  ිරුණුශකොට එම අසුශන් වාඩි ශවලා කථා 

කණන රථමයා ශවන්ශන් මමයි. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

මම දන්ශන් නි ි ශම්කට අඬන්නද, හිනා ශවන්නද කියලා. 

පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ ඊශේ  ඇති ශවච්ච තත්ත්වය පිළිබඳව 

ශබොශ ෝශදනා, ශනොශයු ත් අද හ් දනැිපපත් කළා. ණජ්ශේ  

පාර් ්වය ශවුවශවන් මම එක කරු ක් කියන්න ඕනෑ. අපි කලින් 

දවශහේ දිනශගන හිටියා, දම්තියාහ් බාකීර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා 

නිශයෝජ්ය කථානායකවණයා ශත්රීශම් තණගයට දනැිපපත් ශවනවා 

කියලා. ඒ වාශේම අපි කලින් දවශහේ දිනශගන හිටියා, ණකජිත් 

සියඹලාපිටිය මන්ත්රීතුමාත් ශම් තණගයට දනැිපපත් ශවනවා කියලා. 

ආණ්ඩුව විධියට අපි තීන්ුවවක් අණශගන තිබු ා,  විපක්ෂය 

දනැිපපත් කණන්ශන් ු මන තනි අශප්ක්ෂකයාද, ඒ හඳ ා අශප් 

හ ශයෝගය ලබා ශදන්න.  ඒ වාශේම අපට එකතු ශවලා විඩ 

කණන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය මූලික ව ශයන් ණටට ශදන්න 

අපට අව ය වු ා. ශබුවශණ් ආණ්ඩුව ශනොශවයි, මූලාහනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, විපක්ෂයයි. විපක්ෂශේ  අශප්ක්ෂකශයෝ 

ශදශදශනු  දනැිපපත් වු ාම ආණ්ඩුවට සිද්ධ ශවනවා, එක 

පිත්තක් ගන්න. ඒ අවහ්ථාශේ තමයි  ණකජිත් සියඹලාපිටිය 

මන්ත්රීතුමාට අශප් හ ශයෝගය ලබා ශදන්න අපි තීන්ුව කශළේ.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් නිශයෝජ්නය කණන 

තින -හ්ථානය-, අපි ශම් වාඩි ශවලා දන්න පුටුව මීට ශපණ 

ශද් පාලනශේ  රවී ශයෝ, විශිෂ්ටශයෝ, පතාක ශයෝධශයෝ 

නිශයෝජ්නය කළ බව අපි අමතක ශනොකළ යුතුයි. 

ශම් හ්ථානශයහි සිටි ඒ විශිෂ්ටයන් ශම් ණට පාලනය කළා 

කියන එක අපි අමතක ශනොකළ යුතුයි. එහ්.ඩලිලිේ.ආර්.ඩී. 

බණ්ඩාණනායක ම ත්මයා, ටී.බී. දලකගණත්න ම ත්මයා, අල් ාේ 

බාකීර් මාකාර් ම ත්මයා, ජී.ජී. ශපොන්නම්බලම් ම ත්මයා, මශේ 

නැවකගත අත්තා වන ටී.බී. ශතන්නශකෝන් මිතිතුමා, -එතුමා කවි 

ශකොළකාණශයක්.- විජ්යානන්ද ද නායක ුලරුතුමා, ශත්ිහ් 

නිමිති තිපිල් පියුම් ම ත්මයා, එන්.එම්. ශපශර්ණා ම ත්මයා 

ආනැ විශිෂ්ටශයෝ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කළා. අප ශම් 

කණන විනා ය දිකලා දන්න තිනක දඳන් ඒ අය  අපට ශදහ් 

තියනවා ඇති;  ාප කණනවා ඇති, මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්රී පත් ශවච්ච අලුත් 

මන්ත්රීවණශයක්. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පත් ශවලා අවුරුද්දයි 

මාහ 5යි. මා ශමම පාර්ලිශම්න්තුශේ අසුනක් හිිකණ ගිනීම කියන 

එක, පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවණශයු  විධියට මට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න ලිබීම කියන එක සුවිශ ේෂී අවහථ්ාවක්. 

ශම්ක ණශට් අතශළොහ්හකට පම ක් ලිශබන සුවිශ ේෂී 

අවහ්ථාවක්.  ිබියි, අපි ශමහි වගකීම ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට මශේ ජීවිතශේ  ශලොු ම 

වගකීම, ශලොු ම බණ දිුවණු දවහ තමයි මශේ ශලොු  පුතා 

පළමුවිනි වතාවට මශේ අතට ලිබුණු දවහ. එදා තමයි මම දින 

ගත්ශත් ජීවිතශේ  තිශබන බණපතළකම; විදගත්කම; වටිනාකම. 

මාව ශවනහ් කළා, ඒ සිද්ධිය. ඊළඟ දවහ, මශේ ශදවිනි පුතා මශේ 

අතට ලිබුණු දවහ. අශනක් දවහ තමයි, මට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

අසුනක් ලිබුණු දවහ. මශේ පුතාලා ශදන්නාශේ වගකීම විතණක් 

ශනොශවයි මශේ කණට, මශේ අත්වලට ලිබුශණ්. ිලියන 88ක් ූ  

ජ්නතාවශේ වගකීම, ිලියන 88ක් ූ  ජ්නතාවශේ සිතුම් පිතුම්, 

 ිඟීම්  ා බලාශපොශණොත්තුවල බණ අශප් ශදෝතට, අශප් කණ මතට 

විටු ා කියන එක අප අමතක ශනොකළ යුතු බව මම කියනවා.  

883 884 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ණශට් ජ්නතාව අශපන් දල්ලන්ශන් 'එකතු ශවන්න' කියලා. 

  අශප් පාර්ලිශම්න්තුව ශලෝකශේ  අශනු ත් පාර්ලිශම්න්තුත් එක්ක 

බලද්දී ශවනහ් ශවනවා. දති ාහශේ  සිට කවදාකවත් කිසිම ශදයක 

දී කිසිම ශ ේතුවක් මත එකතු ශවන්න බිිප ශවච්ච 

පාර්ලිශම්න්තුවක්, ශම්ක. අපි යුද්ධය අවුරුුව 30ක් කළා, එල්ටීටීඊ 

හකවිධානයත් එක්ක. එහිදීත් අපට එකතු ශවන්න බිිප වු ා. 

සුනාි ශේදවාචකය ඇති වු ා; අපට එකතු ශවන්න බිිප වු ා. 

ශකොවිේ වහකගතය ආවා; අපට එකතු ශවන්න බිිප වු ා. 

අන්තවාදී ත්රහ්වාදය අවා; අපට එකතු ශවන්න බිිප වු ා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අවහ්ථාවලදී එකතු වන්ශන් 

ශකොශ ොමද, ශම් වාශේ තීණ ාත්මක අවහ්ථාවකවත් අපට එකතු 

ශවලා පාර්ලිශම්න්තුශේ නිශයෝජ්ය කථානායක ුරණයටවත් 

මන්ත්රීවණශයු  පත් කණගන්න බිිපශකොට? මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒ ගිනත් මතක් කණන්න ඕනෑ. අපි ශම් කරුණු 

ගින අවශබෝධශයන් කටයුතු කණන්න ඕනෑ කියා මම වි ්වාහ 

කණනවා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද විශ ේෂශයන්ම කථා බ ට 

ලක් ශවනවා, ශම් ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාව පිළිබඳව. ද නව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හකශ ෝධනයට යනවා ද, ද අටවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හකශ ෝධනයට යනවා ද,  විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හකශ ෝධනයට යනවා ද කියන එක ගින 

කථා ශවනවා. ශමහිදී මම එක ශදයක් මතක් කණන්න ඕනෑ. 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවණශයු  ව ශයන් ශත්රී පත්ව අවාට පහ්ශහේ 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශවන් වාශේම පාර්ලිශම්න්තු (බලතල  ා 

වණරහාද) පනත යටශත් අපට ලිශබන සුවිශ ේෂී වණරහාදයක් 

තිශබනවා. ඒ තමයි, භාෂ යට හ  විවාද කිරීමට තිශබන නිද හ. 

එම නිද හ හම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තු (බලතල  ා වණරහාද) 

පනශත් තුන්වන වගන්තිශේ  ශමශහේ හඳ න් වනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ දී භාෂ ශේ , විවාද කිරීශම්  ා කටයුතුවල නිණතවීශම් 

නිද හ තිියය යුතු අතණ ඒ භාෂ ශේ , විවාද කිරීශම් ශ ෝ කටයුතුවල 

නිණතවීශම් නිද හ පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිටහ්තණ ූ  යම් අධිකණ යක දී 

ශ ෝ හ්ථානයක දී ශදෝෂාභිශයෝගයට ශ ෝ ර ්න කිරීමට භාජ්නය කළ 

ශනො ිකි වන්ශන් ය."  

ශම්ක දතා විදගත් වණරහාදයක්.  ිබියි, ඒ වණරහාදය 

තිශබන්න ඕනෑ නැයුණු රජ්ාතන්ත්රවාදයක් ඇති ණටක; ශිෂ්ට 

රජ්ාතන්ත්රවාදයක් ඇති ණටක; රබුද්ධ, ර හ්ත රජ්ාතන්ත්රවාදයක් 

ඇති ණටක. අශප් ණශට් එශ ම නැයුණු, ර හ්ත රජ්ාතන්ත්රවාදයක් 

නි ි. ශම් බලය අපි ශකොච්චණ අවභාවිත කණනවා ද? ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කණන කථා මම අ ලා තිශබනවා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිට සිටින -එළිශේ  සිටින-  පාර්ලිශම්න්තුශේ 

කථා කණන්න අවහ්ථාවක් නිති ිනිසුන් ගින ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුශළේ ශකොච්චණ නම් අශීලාචාණ විධියට ශබොරු ශලිගල් ඇද බාලා 

තිශබනවා ද? පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ අප යම්කිසි රකා යක් 

කණනවා නම් ඒශක් වගකීම ගන්න අපට  යිය තිශබන්න ඕනෑ, ඒ 

හම්බන්ධශයන් උත්තණ බඳින්න  ිකියාව තිශබන්න ඕනෑ, අප ඒ 

වගකීම භාණ ගන්න ඕනෑ කියා මම වි ්වාහ කණනවා. ආණ්ඩුක්රම 

වයවහ්ථාශේ ශවනහක් සිද්ධ ශවනවා නම් පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන් විධියට අපි අනිවාර්ශයන් තීන්ුව කණන්න ඕනෑ, ශම් 

වණරහාදය අත්  ිපන්න.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට තිශබන ඒ බලය 

අවභාවිත කණන්න අපට අයිතියක් නි ි.  

පසුගිය දවහක ඒ අයිතිය අවභාවිත කණින් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව කිත කණනවා මම දික්කා. පාහ්ු  දිපදා ර ාණය 

ගින කියින් ඇතිම්  මන්ත්රීවරු තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ රකා  කළා; 

ම ා ශමොළකරුවන් ගින කිේවා; අරූ ගිහුවා, මූ ගිහුවා කිේවා. 

එය හාධාණ , යුක්තිගරුක, රජ්ාතන්ත්රවානැ ශවනත් කිසිුව ණටක 

දකින්න නිති ලක්ෂ යක්. පාහ්ු  දිපදා ර ාණයත් ශවශළඳ 

භාණ්ඩයක් කණගත්තා. එය ඕනෑ ඕනෑ විධියට ඕනෑ ඕනෑ පිත්තට 

 ිශණේවා. අන්තිමට කිේවා, එය අන්තවාදී ත්රහ්තවානැන් 

කීපශදශනු  එකතු ශවලා ශගෝඨාභය ණාජ්පක්ෂ මිතිතුමාව 

ජ්නාධිපති කණන්න කණපු විඩක් කියලා. එය බුද්ධි අක ශේ  

රධානියා කළා කිේවා. ශම්වා   පාර්ලිශම්න්තුව තුළ දඳන් කිේවා. 

ශම්වා කියපු අය හම්බන්ධශයන් යම්කිසි පියවණක් ගන්න අපට සිුව 

ශවනවා, මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එශ ම නිතිව ශම් ණට 

නැයුණු කණන්න පුළුවන් ශවයි කියලා හිතන්න එපා.  

පහු ගිය දවහක මශේ අමාතයාක ය පිත්ශතන් දතා විදගත් 

තීණ යක් ගන්න මට අවහ්ථාව ලිබු ා. රී ලකකා වණාය අධිකාිපය 

අවුරුුව 60කට විඩි කාලයක්  මුදල් අය කිරීම් කණ තිබුශණ් 

රුපියල්වලින්. අපි US Dollarsවලින් rate එක ශදනවා.  ිබියි, 

අපි මුදල අය කශළේ රුපියල්වලින්. දති ාහශේ  රථම වතාවට අපි 

එය ශවනහ් කළා. ඒ හඳ ා අපට හ ශයෝගය ුවන්නා, Ceylon 

Association of Shipping Agents. ඒ කියන්ශන්,  CASA - ලකකා 

නිේ නිශයෝජිතයින්ශේ හකගමය - එක. ඒ වා ශේම Sri Lanka 

Association of Vessel Operators. ඒ කියන්ශන්, SLAVO - රී 

ලකකා යාත්රා රියාකරුවන්ශේ හකගමය - එක. ඒ ආයතනවල 

හ ාය ඇතිව තමයි අපි ඒ ශවනහ් කිරීම කශළේ. එය ශම් ණශට් දනැිප 

නැයුණුව ශවුවශවන් අපට ගන්නට  ිකි ශවච්ච රධාන තීන්ුවවක් 

කියලා මම හිතනවා. ඒ තීන්ුවව ගන්න  ිකියාව ලිබීම 

හම්බන්ධශයන් හතුටු ශවින්, අද දවශහේ මට කථා කණන්න 

අවහ්ථාව ලිබීම පිළිබඳත් හතුටු ශවින් මශේ වචන හ්වල්පය 

අවහන් කණනවා.  

හ්තුතියි. 

 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැවා ආ ාණ විශේකය හඳ ා හභාශේ විඩ කටයුතු 

තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා. රැහ්වීම පහ් වරු 9.30ට නිවත 

පවත්වනවා.   

 
රැම්වීම ඊට රනුකූලව ත්ාවකාලිකව ර්  හිටුවන ලිරන්ත, ර. භා. 

1.30ට ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමාෙේ [ගුණ රාංගජන්ත රාමනාදන්ත 
මහත්ා] මභාපිර් වෙයන්ත නැවත් පව් වන ලදී. 

 

அதன்படி, அேர்வு பி. ப. 1.30 ேணிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ேீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

[ேொண்புேிகு அங்கஜன் இரொேநொதன்] தமலமே ெகித்தொர்கள்.   
 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 
 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ashok Abeysinghe, please. You have eight 

minutes.  
 

[අ.භා. 9.30] 

 

ගුණ රෙශ නිෝක් රෙේසිාංහ මහත්ා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, ශම් වන විට ආණ්ඩුව 

ණට ගින හිතන්ශන් නිතිව බලයට ශපොණ කින් සිටිනවා. ඒ නිහා 

ණට නැශනන් නැන විනා යට පත් ශවනවා; අුමශණන් අුමණට යනවා. 

885 886 
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ඊශේ  නැනශේ  පාර්ලිශම්න්තුශේ නිශයෝජ්ය කථානායකවණයා ශතෝණා 

ගිනීශම්දී වුණු සිද්ධිය බලන්න. ආණ්ඩුශවන් දවත් ශවලා හ්වාධීන 

ූ  කණ්ඩායමත්, ආණ්ඩුශේ බහුතණයත් එකතුශවලා ඒ කණපු 

රියාදාමය එක්ක පාර්ලිශම්න්තු ක්රමය ශකශණහි ජ්නතාව තුළ තිබූ 

වි ්වාහය හම්පූර් ශයන් ියඳ විටු ා. එළිශේ  අණගළ කණන 

තරු  තරුණියන් කියනවා, ශම් ආණ්ඩුශේ "මයිනා", "වෑල්ඩින් 

නන්ශද්", "ශමොළ  තාශ ෝ"  එකතුශවලා තමයි ශම් විශේ කශළේ 

කියලා. අද ශවද්දී ණශට් ජ්නතාව, barriers හඳ ා ශයොදාගත් යකඩ 

විටවල්වල තමන්ශේ යට ඇුමම් එල්ලන තත්ත්වයට විටිලා. ඒ 

අයුිපන් ණශට් ජ්නතාව ආණ්ඩුවට තම අරහාදය පළ කණනවා.  අද 

ඇමතිවණශයක් කියනවා මම අ ශගන සිටියා, ශම් තරු යන්ශේ 

දල්ලීම්වලට හකශේදී වුශණ් නිත්නම් වි ාල ර ්නයක් ඇති ශවයි 

කියලා. අද ඇමතිවණශයක් එශ ම කිේවා. එශ ම නම් දල්ලා අහ් 

ශවන්ශන් නිත්ශත් ශමොකද?  

ශම් ආණ්ඩුව බලයට පත්වුණු දවශහේ දඳලා කශළේ ණට විනා  

වන ශද්වල්. බුව ආර්ථියක් ශවුවවට  ය ආර්ථිකයක් ආණම්භ 

කළා. ණශට් ආදායම අුවව -බුවවලින් ලිශබන ආදායම අුවව- 

වියදම් කණන්ශන් නිතුව  ය මත යිශපන ආර්ථිකයක් ඇති කළා. 

ඒ නිහා අද ශවද්නැ ශම් ණට අගාධශයන් අගාධයට ගිහිල්ලා 

තිශබනවා. ජ්නාධිපතිතුමා බලයට ආශේ, විු  පු හම්පත් සියල්ල 

යළි ණටට පවණා ගන්නවා කියලා. නමුත්, දින් කණන්ශන් 

ශමොකක්ද?  ඊශේ -ශපශර්දා පුවත් පතක හඳ න් ශවලා තිබු ා, 

"වත්කම් විු  ා ශ ෝ බුව දී ශඩොලර් ියලියන 5ක් ශහොයා ගිනීමට 

ශයෝජ්නා" කියලා. ශම් කථාව පණහප්ණ විශණෝධී නිද්ද? 

ජ්නාධිපතිතුමා බලයට පත් ශවද්නැ කිේවා, විු  පු හම්පත් සියල්ල 

යළි ණටට පවණා ගන්නවා කියලා.  

 ිබියි ඒ ශගොල්ලන්ම දින් කියනවා, වත්කම් විු  ා ශ ෝ බුව 

දී ශඩොලර් ියලියන අටක් ශ ොයනවාය කියලා. ඒ වාශේ, පණහ්පණ 

විශණෝධී ශද්වල් තමයි කියන්ශන්. මම ශමන්න ශම් විධියට ශපොතක් 

 ිුවවා. බලන්න, ශම් තිශබන්ශන්, “පවුල් ග ”. ශම්, "ණාජ්පක්ෂ 

පවුල් ග ".  ණාජ්පක්ෂ පවුල් ග  ශම් ණටට කළ විනා ය ගින ශම් 

ශපොශත් තිශබනවා. මම නඩු ශපොතක්  ිුවවා. ශම් නඩු ශපොශත් 

තිශබනවා, ඒ අය කළ ශ ොණකම් සියල්ල ගින. 809 -8098 

කාලශේ  පිවිති පසුගිය ණජ්යත් ඒවාට වග කියන්න ඕනෑ. ශමොකද, 

පසුගිය ණජ්ය විසින් ඔවුන් කිසිශවු  අත් අඩකුලවටව ගත්ශත් නිති 

නිහා. පසුගිය ණජ්ශේ  රධානීන් ඒ කිසිශවු  අත් අඩකුලවට ගත්ශත් 

නිත්ශත් ඇයි කියන කාණ ය හම්බන්ධශයන් විහ්තණ මා ළඟ 

තිශබනවා. ශම් තත්ත්වය තුළ අද ශවද්දී අශප් ණට දතාම 

අප සුතාවට පත්ශවලා තිශබනවා, අගාධයට ගිහිල්ලා තිශබනවා.  

ඊශේ -ශපශර්දා ජ්නාධිපතිතුමා කියා තිශබනවා මා දික්කා, 

ණහායනික ශපොශ ොණ ලබා ශනොදීම, නිසි කලට IMF එකට 

ශනොයාම ගින එතුමා වණද පිළිගන්නවාය කියලා. වණද පිළිගත්තා 

නම්, එතුමා දල්ලා අහ ් ශවන්න එපා යි. ණශට් බහුතණ ජ්නතාව 

කියනවා ශන්, එතුමාට දල්ලා අහ් ශවන්න කියලා. ඒකට 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ රතිපාදන තිශබනවා ශන්. එතුමා දල්ලා 

අහ් වු ා නම්, දතුරු කාලය හඳ ා අපට ශවනත් 

ජ්නාධිපතිවණශයු  පත් කණ ගන්න පුළුවන් ශන්. ඇයි, එතුමා 

දල්ලා අහ් ශවන්ශන් නිත්ශත්? බලයට කෑදණකම නිහා. දින් වයහ 

අවුරුුව  ිත්තෑවත් පිනලා.  ිබියි, බලයට කෑදණකශම් තවම 

දන්නවා. තමන්ශේ දරුවන් දනැිපයට අණශගන යන්න ශ ෝ 

තමන්ශේ ියිපඳ කියන නිහා ශ ෝ බලශේ  දන්නවා. ශම් විධියට 

ණටක් පාලනය කණන්න බි ි. ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදලට යන්න 

තීන්ුව කණන්න තිබුශණ්, 8080දී. අපි කිේවා. ජ්ාතයන්තණ මූලය 

අණමුදල හාමානයශයන් හාමාජික ණටවලට යම් කිසි මුදලක් 

ශදනවා. ඒශකන් ලකකාවට ශඩොලර් ිලියන  5 ක්  ම්බ වු ා, 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි. ඒ මුදල  ිම හාමාජික 

ණටකටම ශදනවා.  ිබියි, ශකොවිේ වහකගතශයන් පසුව 

ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදල තීන්ුව කළා, දු ණු ආසියාශේ ණටවල් 

ප කට විශ ේෂ ආධාණයක් ලබා ශදන්න; කලින් ලබා දීපු ආධාණය 

වාශේ ශදුල යක ආධාණයක් ශදන්න. ඒ හඳ ා  රී ලකකාව, 

මාලනැවයින, බකේලාශද් ය, පාකිහ්තානය හ  ශන්පාලය 

ශතෝණාශගන තිබු ා. අශනක් සියලු ණටවල් ඒ ආධාණය දල්ලුවා. 

අශප් අය -අජිත් නිවාේ කලිණාල්- කිේවා, “අපට එපා, අපට ඕනෑ 

තණම් ශඩොලර් තිශබනවා” කියලා. ශම් ශමොන උද්ධච්චකමක්ද? 

මන්ත්රීවරු, ඇමතිවරු ඇවිල්ලා කිේවා, “අපට ඕනෑ තණම් ශඩොලර් 

තිශබනවා” කියලා. එශ ම කියලා, ශලෝක බිකු ශවන් දීපු 

හල්ලිවලින් පාණවල්  දන්න තාණ  ශගනාවා. ණශට් ජ්නතාවට ජීවත් 

ශවන්න බිිපව තිශබද්දී දන්දීය  ය ශයෝජ්නා ක්රමය යටශත් 

ලිබුණු මුදල්වලින් යකඩ ශගනාවා. ඒ ඔක්ශකොම යට  තිශබන්ශන් 

ගිහිලි. ශම්ක අශප් ණටට වි ාල ර ්නයක්.  

ශම් ණජ්යට හම්බන්ධ නායකයන් කණපු ශ ොණකම් ගින ඊශේ -

ශපශර්දා පුවත් පත්වල පළ ශවලා තිබු ා, අපි දික්කා. 

ඕහ්ශේලියාශේ පුවත් පත්වල තිශබනවා, අත යට ගුවශදුව ගින. 

ශම්කට ශම් පවුල හම්බන්ධ බව රකා  ශවලා තිශබනවා. මශේ 

ය ළුශවක් මට කියා එේවා, ලකකාවට හම්බන්ධ බහ් වයාපාණයක් 

උගන්ඩාශේ තිශබනවා කියලා. ලකකාවට  සුශතෝපශභෝගී බහ් 

ශගශනන්ශන් නිතිව ඒවා උගන්ඩාවට අණශගන දීලා තිශබනවා, 

ලකකාශේ ශද් පාලනනශයෝ කට්ටියක්. දනැිපශේ දී මම ඒවා 

නම්වලින් කියන්නම්; photos එක්කම මට එවා තිශබනවා. ඒ 

පුද්ගලයා ජීවත් ශවන්ශන් උගන්ඩාශේ. ලකකාශේ ඔය ශගොල්ලන්ට  

බහ් නිති වු ාට ඔය ශගොල්ලන්ශේ ශද් පාලනනයන් 

උගන්ඩාවට බහ් අණශගන දීලා තිශබනවා කියලා ඔහු කිේවා. අපි 

දික්කා, උගන්ඩාශේ ශඩොලර් ිලියන 90,000ක් ආශයෝජ්නය 

කණලා තිශබනවාය කියලා තිබු ා. ශම්ක වි ාල ර ්නයක්. ඒක 

නිහා තමයි ණශට් ජ්නතාව එළියට බි ිලා කියන්ශන්, "Gota, go 

home!", "Mayna, go home!" කියලා. ඒ වාශේම කියනවා, “යද්දී 

ඒ ශ ොණකම් කණපු හල්ලිත් දීලා යන්න” කියලා. එවිනි 

තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබනවා. ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදල 

කියන්ශන්, මිජික්කාණශයක් ශනොශවයි. ඒ ශගොල්ශලෝ 8089 

අශගෝහ්තු මාහශේ දී අපට ශඩොලර් ිලියන  5 ක් දීලා තිශබනවා. 

තවත් ශදන්න යද්දී අපි “එපා” කිේවා. පාකිහ්තානයට ඒ මුදල 

 ම්බ වුශණ් නි ි, පාකිහ්තානශේ  අහ්ථාවණ ආණ්ඩුවක් තිබුණු 

නිහා.  ිබියි, ශන්පාලය, බකේලාශද් ය, මාලනැවයින ඒ මුදල 

ගත්තා. අපි, “එපා” කිේවා. දින් ශමොකද ශවලා තිශබන්ශන්? දින් 

එක එක ණටවලින් හිඟා කන්න සිුව ශවලා තිශබනවා. ලකකාශේ 

 ය තිණහාණ නි ි කියලා ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදල Article IV 

යටශත් කිේවාට පසුව ඒ ශගොල්ලන්ට  ය ශදන්න බි ි. ඒ  ය 

හ්ථාවණත්වයට පත් කණන්න ඕනෑ; තිණහාණ තත්ත්වයට පත් 

කණන්න ඕනෑ. එශ ම කණන්න තමයි හාකච්ඡා කණන් න ඕනෑ. ඒක 

අපට ගිහිල්ලා කණන්න බි ි. අපට  ය දීපු හ්වාධීන පුද්ගලයන් 

9,800කට වඩා දන්නවා. ආයතන 99 කට වඩා තිශබනවා, 

London Club එකයි, Paris Club එකයි එක්ක හම්බන්ධ. අපි 

තවම නීති උපශද් කයන් පත් කණශගන නි ි; මූලය 

උපශද් කයන් පත් කණශගන නි ි. ඒ අය පත් කණශගන, ඒ 

ශගොල්ලන්  ණ ා තමයි  ය රතිවයු ගත කණන්න ඕනෑ. ලකකාවට 

දීපු විශද්   යවලින් සියයට 90ක් චීනය දීලා තිශබනවා. දින් 

චීනය කියනවා, “අපට  ය රතිවයු ගත කණන්න බි ි. ඕනෑ නම් 

 ය ශගවන්න  යක් ශදන්නම්” කියලා. උදා ණ යක්  ිටියට 

අපි කියමු, ලබන මාහශේ දී ශඩොලර් ිලියන පන්සියයක් ශගවන්න 

තිශබනවාය කියලා. චීනය කියනවා, “ශඩොලර් ිලියන පන්සියයක් 

ශදන්නම්, ඒශකන් ශගවන්න” කියලා.  ය රතිවයු ගත කණන්න 

බි ි කියලා අපට  ය දීපු රධාන ණටක් කියනවා නම්, අශනක් 

අය ගින ශමොන කථාද? දතින් ශම්ක මාශහන් ශදශකන්  ිප යන 

විඩක් ශනොශවයි. ශම්කට මාහ  යක්,  තක් යාවි. ඒශකත් උපිපම 

ශදන්ශන්, ශඩොලර් ියලියන තුනක් පම . ලකකාව ද හය වතාවක් 

ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදලට ගිහිල්ලා තිශබනවා. ශම් ද  ත්විනි 

වතාව. ඒශකන්  ය වතාවයි ඒ විඩ පිළිශවළ තමයි දනැිපයට 

රියාත්මක කණශගන ගිශේ .   

887 888 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අශනක් අවහ්ථාවල ඒ විඩ කටයුතු කණ ගන්න බිිපව ගියා. 

ශමොකද, ඒ විඩ කටයුතු අතණමඟදී කඩා විටු ා. ඊට ශ ේතුව 

තමයි, අපි  ඒ ශගොල්ලන්ශේ ශකොන්ශද්සි පිළිශනොගිනීම. ශම් 

තත්ත්වය තුළ ජ්ාතයන්තණ මූලය අණමුදලින් දතා දක්මනින් මුදල් 

ලිශබනවාද?  අපට ශතල්, අතයව ය ආ ාණ ්රවය ඇතුළු භාණ්ඩ 

පිට ණටින් ශගන්වන්න හාමානයශයන් මාහයකට ශඩොලර් ිලියන 

9,500ක් පම  ඕනෑ ශවනවා.   ිබියි, දින් තිශබන්ශන් කීයද? 

මුදල් ඇමතිතුමා කිේවා, දින් තිශබන්ශන් ශඩොලර් ිලියන  0ට 

අඩු රමා යක් කියලා. අපි දිනගත් විධියට, දිනට තිශබන 

රමා ය ශඩොලර් ිලියන 8 ටත් අඩුයි. පසුගිය ණජ්ය භාණ 

ශදනශකොට  ම  බිකු ශේ හ  අශනු ත් බිකු වල ශඩොලර් 

ියලියන 90,800ක් තිබු ා. දින් ඒ රමා ය ශඩොලර් ිලියන 

8 ටත් වඩා අඩුශවලා තිශබනවා. ශමොකක්ද ඒකට ශ ේතුව? ශම් 

ශගොල්ලන් රුපියල හ්ථාවණව තියා ගන්න ශඩොලර් ියලියන  . ක 

හකචිත නිති කණ ගත්තා. ශම්ක තමයි එතුමන්ලා කශළේ. ඒක තමයි 

එතුමන්ලාශේ උද්ධච්චකම. දින් අජිත් නිවාේ කලිණාල් ශ ොඳ 

ය තින් එළියට ශවලා දන්නවා.  ිප නම්, අජිත් නිවාේ කලිණාල් 

හිශර් යවන්න ඕනෑ. හිටපු මුදල් ඇමතිතුමන්ලා වාශේම 

ණාජ්පක්ෂවරු හිශර් දන්න ඕනෑ. එශ ම අය තමයි දින් එළියට 

ඇවිල්ලා කයිය ග ින් නිශයෝජ්ය කථානායකතුමා පත් කණ 

ගන්න ඊශේ  ශේම් එකු ත් ගිහුශේ. ණකජිත් සියඹලාපිටිය මිතිතුමා 

ආණ්ඩුවත් එක්ක එකඟ ශවන්ශන් නිත්නම්,  ඊශේ  නිශයෝජ්ය 

කථානායකවණයා ව ශයන් එතුමාශේ නම ශයෝජ්නා කළ 

ශවලාශේ එතුමාට දල්ලා අහ ් ශවන්න තිබු ා ශන්. අද ශ ොඳ 

ශවලාවට අශප් සුසිල් ශරේමජ්යන්ත මිතිතුමා කිේවා ශන්, අපි කණපු 

ශද්  ිප කියලා. ඒ ශගොල්ලන්ශේ  අශප්ක්ෂකයාට ආණ්ඩුව 

හ ශයෝගය ශදනවා කිේවාම අපිත් " ා" කියලා ඒකට හ ශයෝගය 

ශදන්න කියලාද කියන්ශන්? එශ ම  වුශ ොත්, අපිත් ශ ොරු එක්ක 

හිට ගත්තා වනවා ශන්. ශ ොරුත් එක්ක එකතු ශවන්න කිමති 

නිති  නිහා ශන් අපි විපක්ෂයට ආශේ. ජී.එල්. පීිපහ් ඇමතිතුමා 

නිඟිටලා, "අපි ණකජිත් සියඹලාපිටිය මිතිතුමාට හ ශයෝගය 

ශදනවා" කිේවාම එතුමාට කියන්න තිබු ා ශන්, "මම දල්ලා අහ ්

වනවා, ආණ්ඩුශේ හ ශයෝගයත් එක්ක යන්න මම කිමති නි ි" 

කියලා. එතශකොට දම්තියාහ් බාකීර් මාකාර් මිතිතුමා නිතණගශයන් 

නිශයෝජ්ය කථානායකවණයා ව ශයන් පත් ශවනවා. එශ ම 

නිත්නම් ශවන ශකශනු  ඒ ශගොල්ලන් නිශයෝජ්ය 

කථානායකවණයා ව ශයන් පත් කණයි.  ශම් වාශේ ශේම් ග ින් 

ශම් විශේ කණන්න බි ි. අන්තිමට ඔශ ොම ගියාම ශගවල්වලටත් 

යන්න බිිප ශවයි. දින් යට ඇුමම් එල්ලනවා වාශේ දනැිපශේ දී 

කලිහම ගලවලා, යට ඇුමමත් ගලවයි. ශම්ක තමයි දනැිපශේ දී 

ශවන්ශන්. ශම්ක අනිවාර්යශයන්ම දනැිපශේ දී සිුව ශවයි.  

ශම් අණගළකරුවන් තමන්ශේ ඇුමමත් නිතිව ඇහ් ශදක 

බිඳශගන ශ ලුශවන් හිටියත් අපි පුුවම ශවන්න ඕනෑ නි ි. 

ශමොකද, ිනිසුන්ට ඒ තණම්  ආණ්ඩුව එපා ශවලා තිශබන්ශන්. අද 

ිනිසුන්ට ජීවත් ශවන්න විධියක් නි ි. එශ ම තත්ත්වයක් 

තිශයද්නැ, මාහශයන් ශද ශකන් IMF එශකන් මුදල් ලිශබනවා 

කියලා පම්ශපෝිප ග නවා. දින් දන්නැයාශවන් තවත් ශඩොලර් 

ිලියන 800ක්  දල්ලනවා. ශඩොලර් ිලියන 800ක් දිනට දීලා 

තිශබනවා. ලකකාව ශගවිය යුතු  ය රමා ය ශඩොලර් ියලියන 

 9යි. පසුගිය ණජ්ය කාලශේ  ශඩොලණය රුපියල් 9 0ට, රුපියල් 

950ට තමයි තිබුශණ්.  එශ ම බලනශකොට  ය රමා ය රුපියල් 

 ශකෝටි දහලක්ෂයක් විතණ තමයි තිබුශණ්.  දින් පවතින 

ශඩොලණශේ  වටිනාකම එක්ක බලනශකොට  ය රමා ය රුපියල් 

ශකෝටි විසිලක්ෂයකටත් වඩා විඩිශවලා තිශබනවා. ශම් අුවව දින් 

එක  පුද්ගලශයක්  රුපියල් ප ශළොහ් ලක්ෂයක් විතණ  යශවලා 

තිශබනවා.  ශම්ක ශ   ග න අපණාධයක්. ඒක තමයි ශගොවි 

ජ්නතාව ශපොශ ොණ ර ්නය ශවලාශේ "මුන්ට ශ   ග න්න ඕනෑ" 

කියලා කිේශේ. ඒක තමයි කානැනල් ව න්ශහේ  කිේශේ, "අහිකහක 

ිනිහ්සු 868ශදශනු ශේ ශල්වලින් බලයට පත් වුණු අයට  ිප 

යන්ශන් නි ි, හ ග නවා" කියලා. ඒක තමයි ශම් සිුව ශවලා 

තිශබන්ශන්. ශම් සියලුම ශද්වල්වලට වග කියන්න ඕනෑ. ජ්නතාව 

මණලා බලයට පත්වු ා. 

අහිකහක ශගොවි ජ්නතාවට ශපොශ ොණ ටික ුවන්ශන් නි ි.  දින් 

අහිකහක ිනිසුන්ට කන්න  විධියක් නි ි. ගෑහ ්ර ්නය දතා වි ාල 

ශලහ තිශබනවා. ගෑහ් ර ්නය ඇතිශවලා තිශබන්ශන් ශමොකද? 

දවහ් 93ක් ගෑහ් සිලින්ඩණ නිු ත් කණන්ශන් නිතිව හිටියා. දින් 

ගෑහ් සිලින්ඩණ ද තුන්ලක්ෂයක, ප ශළොහ් ලක්ෂයක හිඟයක් 

තිශබනවා. ශම් තත්ත්වය වි ාල ර ්නයක්. ඒ නිහා අපි ආණ්ඩුවට 

කියනවා, "ව ාම දල්ලා අහ ් ශවන්න" කියලා. ශගෝඨාභය 

ණාජ්පක්ෂ මිතිතුමාට කියනවා, "ව ාම දල්ලා අහ් ශවන්න" 

කියලා. මහින්ද ණාජ්පක්ෂ මිතිතුමාට කියනවා, "ව ාම දල්ලා අහ් 

ශවන්න" කියලා.  ශම් වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නා ශගශනන තුරු 

එතුමන්ලා දන්න ඕනෑ නි ි.  

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

ගුණ රෙශ නිෝක් රෙේසිාංහ මහත්ා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මට තව තත්පණ කීපයක් ලබා ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය කාණක 

හභාපතිතුමනි.  

ශගෝඨාභය ණාජ්පක්ෂ අයින් වුශ ොත්, මහින්ද ණාජ්පක්ෂත් 

අයින් වුශ ොත්, අපි  දන ආණ්ඩුවකට ශ ෝ  හ්වාධීන පුද්ගලයන් 

විසින්  දන ඕනෑම ආණ්ඩුවකට එකතු ශවන්න අපි කිමතියි. 

 ිබියි, ශගෝඨාභය ණාජ්පක්ෂ ම ත්මයා අයින් ශවන්ශන් නිතිව  

එශලහ  දන ආණ්ඩුවකට අපි එකතු ශවන්ශන් නි ි. හ්වාධීන 

පුද්ගලයන් එකතුශවලා  දන ආණ්ඩුවකට අපි හ ශයෝගය ලබා 

ශදනවා. මහින්ද ණාජ්පක්ෂ ම ත්මයා අයින් වුශ ොත් අපි 

හ ශයෝගය ලබා ශදනවා.  ිබියි, ඒ අපි විපක්ෂශේ ම සිටිින්.  

 හ්තුතියි. 

 

ගුණ ෂාතක්කියන්ත රාජපු් ිරරන්ත රාමමාණික්ක්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

 
නැඟී සිටිෙ ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 

ගුණ ෂාතක්කියන්ත රාජපු් ිරරන්ත රාමමාණික්ක්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Hon. Deputy Chairman of Committees, this morning, 
when I was not in the House, a statement was made 
mentioning my name by the Hon. Ranil Wickremasinghe 
and the Hon. Mohamed Muzammil. I am sure you are 
aware of it as well because you also have retweeted it on 
your Twitter account. I would like to request you to give 
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me some time to clarify because my name was mentioned 
by two Hon. Members in the morning. So, I need to make 
a statement.   

අද උදෑහන මම ශම් ගරු හභාශේ ශනොසිටි ශවලාශේ හිටපු 

අ්රාමාතය ගරු ණනිල් වික්රමසික  මිතිතුමා මා ගින රකා යක් 

කණලා තිබු ා. එම රකා ය සිුව කණින් එතුමා ශපෞද්ගලිකව මට 

ශචෝදනා කණලා තිශබනවා. 8093 අවුරුද්ශද් මම රී ලකකා නිද හ ්

පක්ෂශේ  හකවිධායකවණයු  ව ශයන් හිටියා කියන එක in public 

පාර්ලිශම්න්තුශේ දීම මම කියා තිශබනවා. ඒක  කගන්න ඕනෑ 

ශදයක් ශනොශවයි. ඒ ිනීමරුවන් එක්ක හිටියාට මම හමාව 

දල්ලනවා කියාත් මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දී  කියා තිශබනවා. 

ඒක එතුමාට කියන්න තණම් අලුත් ණ හක් ශනොශවයි. 

ශදවිනි කාණ ය ශමයයි.  පිල්ශලයාන් 600ශදශනක් මණපු 

එකට මශේ නමත් හම්බන්ධ කණලා එතුමා  ශචෝදනාවක් කණලා 

තිබු ා. පිල්ශලයාන් 600ශදශනක් මිරුවාද, නිද්ද කියන්න මම 

දන්ශන් නි ි.  ිබියි, පිල්ශලයාන් 600ශදශනක් ඝාතනය කළාය 

කියන දවහ වනවිට මම දපනැලාත් නි ි. මම දපුවශණ් 9880දී. ඒ 

නිහා මාව එම සිද්ධියට ශකොශ ොම හම්බන්ධ කළාද කියන්න මම 

දන්ශන් නි ි. ඒ වාශේම එතුමා කියා තිබු ා, මම "මහින්ද 

හණ ක ගච්ඡාි. බිසිල් හණ ක ගච්ඡාි. නාමල් හණ ක ගච්ඡාි" 

කියලා කියනවා කියලා. ඇත්තටම මම තරු  මන්ත්රීවණශයක්. 

එතුමා පහ් වතාවක් ශම් ණශට් අගමිතිවණයා  ිටියට හිටපු නිහා 

මම එතුමාට ශපෞද්ගලිකව ර ාණ එල්ල කණන්න කිමති නි ි.  

ර ාණ එල්ල කණන්න ගිශයොත්, මට දවහම මනැ ශවයි ඒ ශද්වල් 

කියන්න.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, මම ර ්න ශදකක් 

විතණක් අ න්න කිමිතියි. මම රී ලකකා නිද හ් පක්ෂශේ  

හකවිධායකවණශයක් ව ශයන් පත් වු ා කියලා ඒ පත්වීම් ලිපිය 

එතුමා හභාගත කණ තිබු ා. එතුමාට ශම් ණශට් ජ්නතාව 809 දී 

ලබා ුවන් ජ්න වණම  ණ ා එතුමා අර්ජුන මශ ේන්්රන් ම ත්මයා ශම් 

ණශට් ම  බිකු ශේ අධිපති කළා. පුළුවන් නම්, ඒ මුදල් වකචාව කළ 

මුවහ්හයා අද ශකොශ ේද දන්ශන් කියන එක ශහොයලා ඒ විහ්තණ 

හභාගත කණන්න කියලා මම එතුමාශගන්  දල්ලා සිටිනවා.  

 පසුගිය හතිශේ  පිවිති COPE රැහ්වීශම්දී අපි දික්කා, අදටත් 

ියලියන 3. ක් ම ජ්න බිකු ශේ ශබොල්  ය ව ශයන් තිශබන බව, 

ඇශලෝසියහ් කියන පුද්ගලයාශේ ශමන්ඩිහ් කියන හමාගමට 

අදාළව. ඒ, මශ ේන්්රන්ශේ son-in-law.  පුළුවන් නම් ඒ විහ්තණ  

හභාගත කණන්න කියා මම එතුමා ශගන් දල්ලා සිටිනවා. ඇත්තටම 

මම විඩි ශේලාවක් ණනිල් වික්රමසික  ම ත්මයා ගින විශේචන 

කණන්න  කිමිති නි ි. ශම් ණශට් අද තිශබන තත්ත්වයට එතුමාත් 

ශ ේතුවක්, එතුමාත් ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ. අද ජ්නතාව - 

[බාධා කිරීමක්] Please give me some time. The Hon. Ranil 

Wickremasinghe was given seven minutes, Sir. Give me two 

minutes and I will wind up. There is enough time, I assume.  

ඒ වාශේම තමයි, එතුමාට පසු ගිය මිතිවණ ශේ දී මුහු  ශදන්න 

වුණු තත්ත්වය අුවව ිනිහ්සු ආශයත් "Go home, Ranil!" 

කියන්න අව ය නි ි. ශමොකද, ිනිහ්සු එතුමා ශගදණ යිේවා. 

එතුමා ජ්ාතික ලියිහ්තුශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ. ඒ නිහා මම 

විඩිපුණ ඒ ගින කියන්ශන් නි ි. ඒ වාශේම අද උශද් අරුණි 

කියලා ශකශනක් Twitter එශක් දමා තිශබනවා ලු, එතුමාශේ ශේ 

වට කණන්න කියලා. ඒක මම කළා කියනවා. අශන් ශදයියශන්! 

මඩකළපුව නැහ්ත්රික්කශේ  දඳලා ශකොළඹ එන මට Fife Road එක 

වට කණන්න තණම් ශහනඟක් ශගශනන්න පුළුවන් නම් ශමොනවා 

කණන්න බිිපද? එතුමා පහව්ණක් අගමිති  ිටියට හිටපු ශකශනක්. 

නමුත්, එතුමා බය ශවලා.  

ඊළඟට, ්රවිඩ ජ්ාතික හන්ධානය ගිනත් එතුමා රකා යක් 

කළා.  

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 

ගුණ ෂාතක්කියන්ත රාජපු් ිරරන්ත රාමමාණික්ක්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, please be fair because the Hon. Wickremasinghe 
spoke for seven minutes. I have to respond to everything 
that was said.  

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Time has been given for you to clarify. So, please be 

brief with your clarification.  
 

ගුණ ෂාතක්කියන්ත රාජපු් ිරරන්ත රාමමාණික්ක්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

I am clarifying each and every single matter, Sir, 
because there were so many things that were said. So, 
please be fair. The country is watching. Please be fair.  

්රවිඩ ජ්ාතික හන්ධානය ගිනත් එතුමා රකා යක් කණ 

තිශබනවා, පළමුවිනි වතාවට ්රවිඩ ජ්ාතික හන්ධානය ණට ගින 

කටයුතු කණනවා කියලා. 8095 ඔක්ශතෝබර් coup එක ශවලාශේදී 

හම්පන්දන් ම ත්මයා තමයි දහ්ශහල්ලාම ගිහිල්ලා නඩුව ශගොුව 

කශළේ. ්රවිඩ ජ්ාතික හන්ධානය කවදත් ණට ශවුවශවන් හිට ගත්තා.  

ශමො මේ මුහම්ිල් මන්ත්රීතුමා මා ගින කණ තිශබන රකා ය 

ගිනත් මම යමක් රකා  කණන්න ඕනෑ. මුහම්ිල් මන්ත්රීතුමා කියා 

තිශබනවා, මම පාර්ලිශම්න්තු හම්රදාය දන්ශන් නි ි, මම 

පළමුවිනි වතාවටයි මන්ත්රී ශකශනක්  ිටියට ඇවිල්ලා 

තිශබන්ශන් කියලා. එතුමා වාශේ පිනට පාර්ලිශම්න්තු ආපු මන්ත්රී 

ශකශනක් ශනොශවයි, මම. මම පළමුවිනි වතාවට 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආවත්, මම ඡන්දශයන් නැනලා ආශේ. මම එතුමා 

වාශේ ජ්ාතික ලියිහ්තුශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු මන්ත්රී 

ශකශනක් ශනොශවයි. ඒ වාශේම එතුමාට සුුවසුකම් විධියට 

තිශබන්ශන් විමල් වීණවක  හිටපු ඇමතිතුමාශේ අමාතයාක ශේ  

හභාපතිකම් කණපු එක විතණයි. මම එතුමාශගන් අ නවා, ඇයි 

ඊශේ  විමල් වීණවක  ම ත්මයා පාර්ලිශම්න්තුවට ඡන්දය ශදන්න 

ආශේ නිත්ශත්, ඇයි උද්නැක ශරේමණත්න මන්ත්රීතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඡන්දය ශදන්න ආශේ නිත්ශත් කියලා. ඊශේ  

පිණුවශණ් දම්තියාහ් බාකීර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා ශනොශවයි. අපි 

හතුටු ශවනවා, දම්තියාහ් බාකීර් මාකාර් මිතිතුමා එතුමාශේ නම 

රී ලකකාව ශවුවශවන් ලබා දීම ගින. ඒ පිණුවශණ් රී ලකකාශේ 

ජ්නතාව.  

මම අවහාන ව ශයන් කියන්ශන් ශපෞද්ගලිකව මඩ ග න්න 

එපා කියලායි. මම ණශට් ජ්නතාවට කියන්ශන් ශම්කයි. අවුරුුව 

39ක් වන මට පහ්වණක් අගමිති වුණු ශකනා බය ශවනවා. ණශට් 

තරු  ජ්නතාවට ණශට් ආණ්ඩුව බය ශවනවා. ශම් ණශට් අණගළයට 

ජ්ය ශේවා! බය නිතුව අණගළය කණන්න, නැගටම අණගළය කණන්න 

කියන එක තමයි මට අවහාන ව ශයන් කියන්න තිශබන්ශන්.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. B.Y.G. Rathnasekara, please. You have nine 

minutes.  
 

[අ.භා. 9.8 ] 

 

ගුණ බී.වයි.ජී. ර් නෙමේකර මහත්ා (මුදපකාර ෙමේවා, 

රෙලිස මාංවර්යන හා පාිපෙභෝිවක ආරක්ෂත රාජය 

රමාත්යතුමා) 
(ேொண்புேிகு பீ.மெ.ஜீ. ரத்னமசக்கர - கூட்டுறவுச் மசமெ, 

ெிற்பமன அபிெிருத்தி ேற்றும் நுகர்மெொர் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, 1953න් පසු නිවත 

 ර්තාලයක් ණට පුණා රියාත්මක ශවන ශේලාවක තමයි අපි අද ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වාද-විවාද කණන්ශන්. අදත්, පසුගිය දවහ ්

ශදශක්ත් ලකකා දති ාහශේ  දිවින්තම අර්බුදය විහඳා ගන්න යියි 

කියින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ විවාද කළා;  ශබොශ ෝ ශද්වල් 

කථා කළා.  ිබියි, ශම් ණශට් ඇති ශවලා තිශබන ආර්ථික අර්බුදය 

විහඳා ගන්නවත්, ඒ  ණ ා ශම් ණශට් ඇති ශවලා තිශබන 

ශද් පාලන  ා හමාජ්යීය අර්බුද විහඳා ගන්නවත් අබ මල් 

ශර්ණුවක තණම් ශයෝජ්නාවක්, අල්ප මාත්රයක ශයෝජ්නාවක් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ දනැිපපත් වුශණ් නි ි. ඒ නිහා ගරු නිශයෝජ්ය 

කාණක හභාපතිතුමනි, අද ශවනශකොට පාර්ලිශම්න්තුව වට කණලා, 

225ශදනාම ශ ොරු කියලා "ශ ොරු ශගෝ ගම" කියලා එකක්  දලා 

ජ්නතාව පාර්ලිශම්න්තුව රතික්ශෂේප කණන තත්ත්වයක් ඇති ශවලා 

තිශබනවා. ශම්ක පුුවමයක්ද? අපිට කනගාටුයි.  

විශ ේෂශයන්ම ඊශේ  දවශහේ හම ණ වි ්වවිදයාල දරුශවෝ මට 

කථා කළා. "හර්, ඇයි ශම් අපට කුමළු ගෑහ් ග න්ශන්, අපි 

ශමොකක්ද කණපු වණද?" කියලා ඒ අය අ නවා.  කථාව ඇත්ත. 

ආර්ථිකය දිවින්ත කඩා විටීමකට ලක් ශවලා තිශබනවා. අනික් 

අය ශමශතක් කල් ඇත්ත ශනොකිේවත්, පාර්ලිශම්න්තුශේ වත්මන් 

මුදල් ඇමතිතුමා ඇත්ත කිේවා. ඒ වාශේම අශප් අතින් ශවච්ච 

විණනැ පිළිගත්තා.  ශම්කට කඩිමුඩිශේ  විහුමම් ශහවිය යුතු කාලය 

දින් ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. අවාහනාවකට වාශේ, ආර්ථික 

අර්බුදයට විහුමම් ශ ොයනවා තියා අවම ව ශයන් ශද් පාලන 

ර ්නයටවත් යම් විකල්ප විහුමමක් ශ ොයා ගන්න බිිප  

තත්ත්වයක් උදා ශවලා තිශබන්ශන්.  

ජ්නතාව ශම් දවහ් තුශන්ම බලාශගන සිටියා, ශම් ර ්නවලට 

යම් විහුමමක් ලබා ශදයි කියලා. ඒ බලාශපොශණොත්තුව දෂ්ට 

ශවන්ශන් නිති නිහායි ජ්නතාව පාර්ලිශම්න්තුව රතික්ශෂේප කණන 

තත්ත්වයකට පත් වුශණ්. ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, 

ඇත්ශතන්ම අපට ශම් ගිටලු ටික විහඳන්න බිිප නම් 

පාර්ලිශම්න්තුව රැහ්වීශම්  අර්ථය ු මක්ද? අපි දන්නවා, ලකකා 

දති ාහශේ  දිවින්තම අර්බුදයයි ශම් ශවනශකොට ඇති ශවලා 

තිශබන්ශන් කියලා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, ණටක රධාන රතිපත්ති 

වර්ග ශදකක් තිශබනවා. 

එකක්, ණජ්ශේ  මුලය රතිපත්තිය. අශනක් එක ණජ්ශේ   පිහ්කල් 

රතිපත්තිය, නිත්නම් අය විය රතිපත්තිය. ම  බිකු  අධිපතිතුමා 

අලුශතන් පත් ශවලා විඩ භාණ ගත්ත පළමුවිනි දවශහේ දඳලාම -

ශම් ණශට් මූලය රතිපත්තිය රියාත්මක කණන්ශන් රී ලකකා ම  

බිකු ව.- ණශට් පවතින වත්මන් තත්ත්වය  මුශේ මූලය රතිපත්තිය 

රියාත්මක කණනශකොට ශම් මූලය රතිපත්තිය ශකශහේ ශවනහ් විය 

යුතුද කියා හලකා බලින්, නිණන්තණශයන් ණාත්රී 90.00, 98.00 

ශවනතුරු රැහ්වීම් පවත්වින් ම  බිකු ව පිත්ශතන් ගත යුතු 

රියාමාර්ග ගනිින් දන්නවා. ඒ පිළිබඳව ම  බිකු  අධිපතිතුමාට 

අශප් ර කහාව පිිපනමනවා. 

අශනක් එක -ශදවිනි රතිපත්ති වර්ගය- තමයි පිහ්කල් 

රතිපත්තිය. පිහ්කල් රතිපත්තිය, නිත්නම් අය විය රතිපත්තිය 

 ිදීශම් හම්පූර්  වගකීම තිශබන්ශන් අශප් පාර්ලිශම්න්තුවට. ශම් 

වගකීම අපි දටු කණනවාද? 8088 වර්ෂයට අුවමත කළ අය විය 

ශල්තනය රියාත්මක කණන්න බිිප බව මුදල් ඇමතිතුමා කිේවා. 

අඩු ග ශන් දතුරු මාහ  තටවත් දක්මනින් අය විය ශල්තනයක් 

 දලා, ණශට් මීළඟ මාහ  තට පිහ්කල් රතිපත්තිය ශමොකක්ද 

කියන එක ගින පාර්ලිශම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ. ඒ ගින අබ මල් 

ශර්ණුවක, අල්පමාත්ර වචනයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථා 

වුශණ් නි ි. ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි,  ඊළඟ අය 

විය ශල්තනයට එන්න ඕනෑ ශයෝජ්නා  ා ශම් විශද්  විනිමය 

අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්න පුළුවන් විධිශේ  ශයෝජ්නා මාලාවක් මට 

පුළුවන් විධියට හකහ ් කණලා ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට මම භාණ 

ුවන්නා. මම වි ්වාහ කණනවා, මුදල් ඇමතිතුමා ඒ ශයෝජ්නා 

මාලාව හිලකිල්ලට ගනීවි කියලා.  ිබියි, ශම් ශද් පාලන 

අර්බුදය විහඳන්න, ශම් ආර්ථික අර්බුදය විහඳන්න 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කණලා ශයෝජ්නා හම්මත කණශගන විඩ 

පිළිශවළක්  දා ගන්නවා ශවුවවට අදත් අපි කණන්ශන් ශදපිත්තට 

බි  බි  දන්න එකයි. ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, 

ඇත්තටම අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වගකීම දටු කණන්ශන් නි ි. 

ඒ වගකීම දටු ශනොකණන තත්ත්වයක් තුළ තමයි ශම් ශවනශකොට 

අශප් ම  බිකු  අධිපතිතුමා කියන්ශන්, අපි IMF එකට ගියත්, අපි 

ADB එකට ගියත්, අපි ශලෝක බිකු වට - World Bank එකට - 

ගියත්, අශප් ිත්ර ණටවල් එක්ක ආධාණ කණ්ඩායම් රැහ්වීම් 

පිවිත්ූ වත් ඒ  ිමශදනාම කියන එක කථාවක් තිශබනවා 

කියලා. ඒ තමයි, "ඔබතුමන්ලාශේ ශද් පාලන හ්ථාවණභාවය  ා 

හාමාජීය හ්ථාවණභාවය  දලා එන්න" කියන කාණ ය. ශම් 

ශද් පාලන හ්ථාවණභාවය  ා හාමාජීය හ්ථාවණභාවය  දන්ශන් 

නිතිව අපි ශමොන ශද් කළත් හමාජ්ය ඒක පිළිගන්ශන්ත් නි ි, 

ශලෝකය  පිළිගන්ශන්ත් නි ි. ඒ නිහා අපට  අපි අශප්ක්ෂා කණන 

මට්ටමට මූලය ආධාණයක්වත් ශ ොයා ගන්න ශවන්ශන් නි ි. ඒ 

නිහා අපි පිළිගන්න ඕනෑ ශම් ශවනශකොට ජ්නතාව ශම් පාලනය 

රතික්ශෂේප කණින් දන්න බව. අපි අවකකව ඒ තත්ත්වය 

පිළිගන්න ඕනෑ. අපි අනිවාර්යශයන්ම ශම්කට විහුමමක් ශදන්න 

ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, මම හමුපකාණ ශහේවා, 

අශළවි හකවර්ධන  ා පාිපශභෝගික ආණක්ෂ  ණාජ්ය අමාතයවණයා 

 ිටියට කටයුතු කණනවා. මම අවකකව පිළිගන්නවා ශම් 

ශෂේත්රවල කටයුතු කණන්න පුළුවන් තණම් වාතාවණ යක් දින් 

නි ි කියලා. ඒ නිහා මම මශේ ණාජ්ය අමාතය ුරණශයන් දල්ලා 

අහ්වීශම් ලිපිය ඊශේ   ින්දෑශේ ජ්නාධිපතිතුමාට භාණ ුවන්නා.  ඒ 

ශවලාශේ ජ්නාධිපතිතුමා ඒක භාණ ගිනීම රතික්ශෂේප කළා. නමුත් 

මම ජ්නාධිපතිතුමාශගන් දල්ලීමක් කණලා, ලිපිය දීලා ආවා. මට 

ශම් අමාතය ුරණශේ  කටයුතු කණන්න තණම් හාමාජීය  ා 

ශද් පාලන හ්ථාවණභාවයක් ණශට් නි ි. අපට අමාතයාක යක 

විඩ කටයුතු කණශගන යන්න සුුවසු මානසිකත්වයක් තිශබන්න 

ඕනෑ. ඒ වාශේම, ණශට් ශද් පාලන හ්ථාවණභාවයක් තිශබන්න 

ඕනෑ. සියල්ලට කලින් අපි ශම් හ්ථාවණභාවය  දන්න ඕනෑ. ශම් 

අර්බුදය එන්න කලින් දඳලා අපි කාලයක් තිහ්ශහේ යම් යම් 

ශයෝජ්නා දනැිපපත් කළා. අපි මන්ත්රීවරු ද ශදශනු ශේ 

කණ්ඩායමක් එකතු ශවලා ආණ්ඩු පක්ෂශේ  දඳශගන අශප්  ෘදය 

හාක්ෂිවලට එකඟව විඩ කණනවා. අපි සියලු පක්ෂවල 

නායකත්වශයන්, සියලු පක්ෂවල නිශයෝජ්නශයන් අන්තර් කාලීන 
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පාලනයක්  දමු. ශමොකද, හමාජ්ය ශම් ශවලාශේ තනි පක්ෂයක 

පාලනය පිළිගන්ශන් නි ි. උදා ණ යක්  ිටියට ගත්ශතොත්, රී 

ලකකා ශපොුවජ්න ශපණමුශණ් අපි තනි පක්ෂයක්  ිටියට ආණ්ඩුවක් 

 දලා රියාත්මක කණන ශද්වල් ජ්නතාව පිළිගන්ශන් නි ි. 

 ිබියි ජ්නතාවට යම් පිළි ගිනීමක් ඇති ශවන්න පුළුවන් විඩ 

පිළිශවළක් තිශබනවා. ශම් දිවින්ත අර්බුදකාරී තත්ත්වශයන් 

ිශදන ශතක් සියලු පක්ෂ එකතු ශවලා අවම ව ශයන් මාහ 

 යකට අන්තර් කාලීන පාලනයක්  දන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුවට 

බි ි, ජ්නාධිපතිතුමා අයින් කණන්න. වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාවක් 

ශගනිල්ලා තිශබනවා. අපට ඒක ගින විවාද කණන්නත් පුළුවන්, 

ඡන්දයක් තියන්නත් පුළුවන්, ඒ ඡන්ද අඩු විඩි ශවන්නත් පුළුවන්. 

 ිබියි ජ්නාධිපතිතුමා ශ ොල්ලන්න පාර්ලිශම්න්තුවට තිශබන 

එකම ක්රමය ශදෝෂාභිශයෝගය විතණයි. ඒක ශබොශ ොම කල් යන 

විඩක්. ජ්නාධිපතිතුමාට ශවනම ජ්න වණමක් තිශබනවා. ඒ ජ්න 

වණම හම්බන්ධශයන් ජ්නාධිපතිතුමා තීන්ුව ගන්න ඕනෑ. 

පාර්ලිශම්න්තුව හම්මත කණන වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාවකින් 

ජ්නාධිපති අයින් කණන්න බි ි.  ිබියි ගරු නිශයෝජ්ය කාණක 

හභාපතිතුමනි, අපි දනැිප මාහ  ය හඳ ා පාර්ලිශම්න්තුශේ හර්ව 

පාක්ෂිකව අන්තර් කාලීන පාලනයක්  දලා, විඩ පිළිශවළක් 

 දලා, -ශම් ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න පිළිශවළ  දලා- ඒක 

රියාත්මක කශළොත්, ජ්නාධිපතිතුමාට ඒක රතික්ශෂේප කණන්න 

බි ි. අපිට ඒක රියාත්මක කණන්න පුළුවන්. නමුත් ශමතින 

තිශබන ර ්නය අපට රියාත්මක කණන්න විඩ පිළිශවළක් හ  

විඩ පිළිශවළක්  දා ගන්න ක්රමයක් නිති එකයි. අදත් අපි 

ද ශදනාශේ කණ්ඩායම විපක්ෂ නායකතුමාට ලිපියක් භාණ 

ුවන්නා. අපි එකතු ශවලා හර්ව පාක්ෂික අන්තර් කාලීන ආණ්ඩුවක් 

 දමු.  

එශ ම ආණ්ඩුවක්  දලා, විහුමම් ශයෝජ්නා ටිකත් අපි 

දක්මනින්  දමු. ජ්නතාවට පිළිගන්න පුළුවන් විහුමම් ශයෝජ්නා 

ටිකක්  දලා අපි ජ්නාධිපතිවණයාට දීලා දිනට ඇති ශවලා තිශබන 

දිවින්ත අර්බුදශයන් යම් රමා යකට ශගොඩ එන්න අපි 

එකතුශවලා කටයුතු කණමු. අපි සියලුශදනා එකතු ශවලා යම් විඩ 

පිළිශවළක් රියාත්මක කණමු කියන ශයෝජ්නාව කණින් මම  

නි ඬ ශවනවා.  

ඔබතුමාට ශබොශ ොම හ්තුතියි, මට අවහ්ථාව ලබා ුවන්නාට ගරු 

නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි.  

 

ගුණ රෙශ නිෝක් රෙේසිාංහ මහත්ා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, - 

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

ගුණ රෙශ නිෝක් රෙේසිාංහ මහත්ා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 ගරු ණාජ්ය ඇමතිතුමනි, ශපොඩි පි ිනැලි කණ ගිනීමක් 

කණගන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමා කිමති නම් පම යි. කමක් නිද්ද? 

ඔබතුමා කණපු කථාවට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. අපි කියන්ශන් 

ශමයයි. ඔබතුමන්ලා ජ්නාධිපතිතුමාශගන් දල්ලීමක් කශළේ නිද්ද, 

ශම් තිශබන ර ්නශයන් ිශදන්න දල්ලා අහ්ශවන්න කියලා? 

එතුමාට පුළුවන් ශන් දල්ලා අහ්ශවන්න. එශ ම කණලා  ිප ශම් 

ර ්නයට විහුමමක් ශදන්න පුළුවන්ශන්. එතශකොට අපි ඔක්ශකෝම 

එකතු ශවලා ආණ්ඩුවක්  දන්න හ ශයෝගය ශදනවා කියලා අපි 

කියලා තිශබනවා ශන්. ඒ නිහා ඒ විශේ ශකරුශවොත් ශ ොඳයි ශන්.  

ගුණ බී.වයි.ජී. ර් නෙමේකර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு பீ.மெ.ஜீ. ரத்னமசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ගරු අශ ෝක් අශලිසික  මන්ත්රීතුමනි, අපි ජ්නාධිපතිතුමාට 

ශබොශ ෝ දෑ කියලා තිශබනවා. ඒක විතණක් ශනොශවයි. 

ජ්නාධිපතිතුමාට අපි කියන්ශන් ශම් ර ්නය හාධාණ  ආකාණයට 

විහඳන්න කියලායි. ඊශේ ත් අපි ජ්නාධිපතිතුමාට කිේශේ, ශම් 

ර ්නය හාධාණ  ආකාණයට විහඳන්න කියලායි. අපි 

අගමිතිතුමාට කියන්ශන්ත්, ඔබතුමන්ලාශේ නායකයාට 

කියන්ශන්ත් ශම් ර ්නය විහඳා ගන්න එන්න කියලායි. අපට 

තනතුරු ඕනෑ නි ි. අපට කිසි ශදයක් ඕනෑ නි ි.  ිබියි, ණට 

විනා  ශවලා තිශබන්ශන්. ශම් ණට ශගොඩගන්න තමයි අපි කණන 

සියලු ශයෝජ්නා කණලා තිශබන්ශන්. ජ්නාධිපතිතුමාට ශවනම 

ජ්නවණමක් තිශබනවා. අපට අයිතියක් නි ි, "ඔබතුමා ඒ 

ජ්නවණමට පයින් ග ලා යන්න" කියලා ජ්නාධිපතිතුමාට කියන්න. 

මට 988,000ක ජ්නතාවක් ඡන්දය දීලා තිශබනවා. ඒ ජ්නතාව 

ශවුවශවන් ශපනී සිටින්න අපට අයිතියක් තිශබනවා. ඒ ජ්නතාව 

ශවුවශවන් තමයි අපි කථා කශළේ ගරු අශ ෝක් අශලිසික  

මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා මශේ හිතවශතක්.  අපට කණන්න පුළුවන් 

 ිම ශයෝජ්නාවක්ම අපි කණලා තිශබනවා.  ිබියි, අපට යම් යම් 

සීමා තිශබනවා. 

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Hesha Withanage. You 
have 12 minutes.  
 

[අ.භා. 9. 3] 

 

ගුණ ෙහේෂා ිසත්ානෙේ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, ශම්  අවහ්ථාව ලබා දීම 

ගින ඔබතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව  තුළ 

ම ා විදගත් හාකච්ඡාවක් නිත්නම් විවාදයක් නැන තුනක් තිහ්ශහේ 

සිුවශවින් තිශබනවා.  විපක්ෂශේ ත්, ආණ්ඩුශේත් අද හ් ටික 

අණශගන අවකකව, හද්භාවශයන් අලි හලිිප ඇමතිවණයා පසුගිය නැන 

නිත්නම් පාර්ලිශම්න්තුව රැහ් ශවච්ච පළමුවිනි නැන ඒ කණපු 

රකා ය කළා නම් ශම් තිශබන අවදානම් තත්ත්වයට, ශම් තිශබන 

ගිටලුවලට උත්තණයක් ශ ොයා ගන්න පියවණක් තියන්න තිබු ා. 

එශ ම වු ා නම් තමයි ශම් විවාදශේ  විදගත්කම තිශබන්ශන්. මම 

ශවනදා නම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශමශ ම නිඟිටලා කථා කණන්ශන් 

නි ි, ශල්කම්තුමනි. පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් ශමොශ ොශත් තිශබන 

තත්ත්වයට කණන්න ඕනෑ ශද් මම දන්නවා. නමුත් මම ඒක 

කණන්ශන් නි ි. නමුත් මට යුතුකමක් තිශබනවා, පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුශළේ ශම් කථාව කණන්න. ඒ නිහා මම ශම් ශවලාශේ මශේ 

කථාව කණශගන යනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුව තමයි ශම් 

අර්බුදය නිර්මා කරු. ඒ නිහා ආණ්ඩුව තමයි ශම් අර්බුදයට 

උත්තණ ශ ොයන්න ඕනෑ.  ශම් අර්බුදයට උත්තණ ශ ොයන්න 

ආණ්ඩුවට තිශබන වුවමනාව බලන්න පුළුවන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නැ ා බිලුවාම. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ අද එක ඇමතිවණශයක් 

නි ි. මට ශපශනනවා, චිපත ශ ේණත් මන්ත්රීතුමා වාඩිශවලා 

දන්නවා. ණත්නශහේකණ ණාජ්ය ඇමතිතුමා දින් කථා කළා. අශප් 

නැහ්ත්රික්කශේ  ජ්ානක වක්ු ඹුණ ඇමතිවණයා දන්නවා. තව 

ඇමතිවරු ශදන්ශනක් දන්නවා. තව ණාජ්ය ඇමතිවණශයක් දින් 

ආවා. ඒ ගින ශපොේඩක් කල්පනා කණලා බලන්න. ශම් ශවලාශේ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ  වාඩි ශවලා දන්ශන් ජ්නතාව පාර්ලිශම්න්තුව වට 

කළාය කියන බයට ුවවපු නිති, දතුරු ශවච්ච අය විතණයි. ජ්නතාව 

895 896 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පාර්ලිශම්න්තුව වට කණන ශකොට බඩු  ම්බ ශවනවා කියලා දන්නා 

ශහේණම මම පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුළට එන ශකොට වා නවලින් ගියා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පිටුපහ්ශහේ ශේට්ටුව ගාවටත් තරු -තරුණිශයෝ 

ඇවිල්ලා දන්නවා. එතශකොට ශම් ර ්නයට උත්තණය  ශ ොයන්ශන් 

කවුද? ශම් ර ්න ගින කථා කණන්ශන් කවුද? 

මම දික්කා අද පත්තශර් තිශබනවා, මම පාර්ලිශම්න්තුව 

පවත්වාශගන යන්න නැනකට ලක්ෂ 88ක් වියදම් ශවනවා කියලා. 

ශල්කම්තුමනි, ඔබතුමන්ලාත් ඒක දකින්න ඇති. මම දන්ශන් 

නි ි, ඒ ශතොණතුරු ශකොශ න්ද යන්ශන්, ඒවා ඇත්තද කියලා. අපි 

ශ ොරු කියලා කියන කාණ ාව තවම හමාජ්යට ශ ොයා ගන්න 

බි ි; ඔප්පු කණගන්න බි ි.  මන්ත්රීවරුන් 88 ශදනාශගන් කවුද 

ශ ොරු, කවුද නිත්ශත් කියලා හමාජ්ය දන්නවා.  ිබියි, 

පි ිනැලියි මන්ත්රීවරුන් 88 ශදනාම මකශකොල්ලකාණශයෝ කියලා. 

ඒකට ශ ේතුව ශමොකක්ද? ලක්ෂ 88ක් දවහකට මකශකොල්ල කන 

එකශන් ශම් කණන්ශන්. ණටට විඩක් ශවන්ශන් නිති, ශම් තිශබන 

අර්බුදයට උත්තණයක් ශ ොයන්ශන් නිති, තමතමන්ශේ හිතලු 

ටිකක් විතණක් ශම් හභාශේ රකා  කණලා, කින්ටිමට ගිහිල්ලා 

කාලා ශගදණ යන ජ්නතා මුදල් මකශකොල්ලකන මන්ත්රීවරුන් 88 ක් 

බවට පත් මන්ත්රීවරු පත් ශවනවා. දතින්, ජ්නතාවට කණන්න 

ශදයක් නි ි.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශම් 

හතිශේ  රැහ්වුණු දවහ් තුනම අපි අබමල් ශර්ණුවක තණම්වත් ණටට 

ආදණයක් තිශබන අණමු කින් රැහ ්වුශණ් නි ි. පක්ෂ නායකශයෝ 

ශමොනවා කථා කණනවාද කියලා මම දන්ශන් නි ි. පක්ෂ 

නායකයන්ටත් ශම්ක ශත්ශණන්ශන් නි ි. ශම් දන්න 

මන්ත්රීවරුුවත් ඔශ ේ කථා කණනවා. හම රු තමන් ශලිශණන්න 

කථා කණනවා. අපි දික්කා, හම ණ අය ඊශේ  විනාඩි 80ක් විතණ 

අණශගන ඊළඟ මිතිවණ ය අභිමුත කණශගන කථා කළ  ිටි. 

 ිබියි, එක ශදයක් මතක් කණගන්න ඕනෑ.  

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ශවන්න පුළුවන්, විපක්ෂශේ  ශවන්න පුළුවන් 

ශම් ශමොශ ොශත් පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්න  ිම මන්ත්රීවණශයු ටම 

ආශයත් ඡන්දයක් දල්ලන්න ණටක් තිශබන්න ඕනෑ; ශම් ණශට් 

ජ්නතාව දතුරු ශවන්න ඕනෑ; ශම් ණශට් ජ්නතාව කාලා, බීලා ප  

ඇතිව දන්න ඕනෑ.  ප  ඇති ජ්නතාවක් ශම් ණශට් දතුරු 

ශවන්ශන්ත් නිති ශමොශ ොතක ම ා ශහල්ලම් ටිකක් දින් දානවා. 

ඊශේ  ශමොකක්ද කශළේ? ඊශේ  ශ ොඳම ශේම් එකක් ශන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තිබුශණ්. ණකජිත් සියඹලාපිටිය මන්ත්රීතුමාට 

මශේත් ශගෞණවයක් තිබු ා. 9883දී චන්ද්රිකා ශනෝනාශේ ඡන්දය 

කාලශේ   ම්බන්ශතොට පිත්ශත් හිටියාශන් මන්ත්රීවණශයක්.  මම ඒ 

නම කියන්ශන් නි ි, 'රින්සිහ්ු කණ ය' කිේවාම දන්නවා ඇති. 

අන්න ඒ ජ්ාතිශේ  ශකශනක් වු ා ණකජිත් සියඹලාපිටියත් ඊශේ .   

මහින්ද ණාජ්පක්ෂ ම ත්මයා විනා  ශවලා දන්නශකොට, ඒ මුහුණු 

 ටික රතික්ශෂේප ශවලා දන්න ශකොට, අලි හලිිප ම ත්මයාශේ 

මුහුණින් ශගොඩ යන්න  දනශකොට ඒ පිත්ත ශලිණා ගන්න ණකජිත් 

සියඹලාපිටිය ම ත්මයා ශබල්ල තියලා ආවා. ඒ ශතොණතුණ 

ලහ්හනට එළියට ගියා. එශ ම කණලා අපට කියනවා ඊශේ  

විපක්ෂශේ   ජ්න වණම, විපක්ෂශේ  තිබුණු  යිය නිති කණ ගත්තා 

කියලා. ඒක ශත්රුම් ගන්න බිිප  ජ්නතාවක් ශම් ණශට් නි ි.  

ශම් ණශට් ජ්නතාව පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින 88 ශදනාම 

ශ ොරුයි කියද්දී, අඩුම තණශම් ඒ ශ ොණකම් පිළිබඳව ලියිහ්තුගත 

ශවච්ච එක ිනිශ ක් ගින ශතොණතුරු ශ ොයනවාද?  ඊශේ  ඒක 

ශ ොඳට ශපණුනා. ඊශේ  විමල් වීණවක  මන්ත්රීතුමා ඒ ඡන්දය 

ශදන්නවත් පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ නි ි. එතුමාශේ හ්වාධීනකම 

එතිනින්ම ශපශනනවා. විමල් වීණවක  මන්ත්රීතුමා ඊශේ  එළිශේ  

දඳශගන ශවන කථාවක් කියනවා.  ිබියි හමාජ්ය තුළ, 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ  අපි එතුමා ගින කථා කණලා තිශබනවා. 

අගමිතිතුමා ඒ පිළිබඳව දන්නවා. අගමිතිතුමා මුළු ණටටම කිේවා 

විමල්ශේ  යිල් එක තිශබන්ශන් මා ළඟ කියලා. ඒ වාශේම 

ශගෝඨාභය ණාජ්පක්ෂ ම ත්මයා ශම් ණශට් හිටපු යුධ  මුදා 

නිලධාිපශයක්. එතුමා ණටට ආදණය කණන විනයවත් මුවහ්හශයක් 

නම්, එතුමාට පුළුවන් ඒවා පිළිබඳව යම් රියාමාර්ගයක් ගන්න. 

විමල් වීණවක  මන්ත්රීතුමා දින් දන්ශන් ආණ්ඩුශේ ශනොශවයි. 

කිියනට් ඇමතිවණයු  විධියට දන්නශකොට එතුමා ගින තීන්ුව-

තීණ  ගන්න බි ි. එතශකොට ආණ්ඩුශේ ඇමති ශකශනක් කියලා 

හිතන්න පුළුවන්ශන්. දින් ඇත්තටම එතුමා විපක්ෂශේ  දන්නවා 

නම් එතුමාට විරුද්ධව යම් රියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ශමන්න 

විමල් වීණවක  මන්ත්රීතුමාට එශණහි ශචෝදනා ලියිහ්තුවක් 

තිශබනවා. අශත් ඔප්පු ශවලා තිශබන ශචෝදනා තිශබනවා. 

එතුමාශේ ශනෝනාට  පාහ්ශපෝර්ට් ශදකක් ති බු ා. අද අපට ආණකචි 

වු ා, ඒ නඩුව  අයින් කණශගන තිශබනවා කියලා.  නඩුව අයින් 

කණ ගන්න විමල් වීණවක  මන්ත්රීතුමා ගිහිල්ලා ශගෝඨාභය 

ම ත්මයා ශවුවශවන් කහින එක අ න්න ශදයක් ශනොශවයි. 

එශ ම නම්, ශම් ණශට් ිනිසුන් බලාශපොශණොත්තු වන 

හාධාණ ත්වය දටු ශවයිද?  

අශප් ණශට් ශගෞණවනීය අධිකණ ය තුළ හ්වාධීනව විඩ කණන 

විනිසුරුවරුන් සියයට 88.8ක්ම  දන්නවා. ඒ අතණ එක්ශකශනක්, 

ශදන්ශනක් ණාජ්පක්ෂවරුන්ට කශේ යන්න දන්නවාය කියන 

එකත් පි ිනැලිව ශප ශනනවා. ඒ පුද්ගලශයෝ භාවිත කණින් ශම් 

සිුවවීම් මාලාව සිද්ධ ශවනවා. දතින්, අණ ශකොල්ශලෝ ටික පාශර් 

ගම්මාන  දාශගන දඟලන එශක්, තමන්ශේ ජීවිතශේ  තරු  

අවධිය විනා  කණ ගන්න එශක් කිසි විරැද්දක් නි ි. ශම් ණට 

විනා  ශවන එක ඔවුන්ට බලාශගන දන්න බි ි. අපි ශගෝඨාභය 

ණාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාට අභිශයෝග කණනවා. මහින්ද ණාජ්පක්ෂ 

ම ත්මයාට අභිශයෝග කණලා විඩක් නි ි. එතුමා තමයි ශම් 

ශ ොරු ආණක්ෂා කශළේ. එතුමා තමයි ශම් ශ ොරු නිර්මා ය කශළේ. 

ශේවීපී එශකන් ගලවලා අණශගන වීණවක ලාට ඇති ශවන්න 

ශ ොණකම් කණන්න පාණ  දලා ුවන්න වර්තමාන අ්රාමාතය මහින්ද 

ණාජ්පක්ෂට ශ ොරු අල්ලන්න කියනවාට විඩිය ශ ොඳයි ශවන 

ශදයක් කියන එක. ඒ නිහා ශගෝඨාභය ණාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමනි,  

ඔබතුමා ශම් ණශට් පුණවිසිශයක් ශනොශවන්න පුළුවන්. නමුත් 

ඔබතුමා අශප් ණටට ආදණය කණනවා නම් ශම් පිළිබඳව පියවණ 

ගන්න. ශම්ක ශපොඩි ශදයක් ශනොශවයි. එල්ටීටීඊ කාලශේ  විමල් 

වීණවක  ම ත්මයා  ිුමුවම්පත් ශදකක් තියාශගන ශම් ණශට් හිටියා 

නම් එතුමා අල්ලාශගන ගිහිල්ලා ූලඩු කණනවා. නමුත් අද 

ශමොනවාද ශවන්ශන්? විමල් වීණවක  ම ත්මයා පාහ්ශපෝර්ට්  

ශදකක්  දලා තිශබනවා. එතුමා මුදල් භාවිත කණන විධිය ගින 

කර්මාන්ත අමාතයාක ශේ  ශල්කම්වණයා ජ්නාධිපතිතුමාට ලියුමක් 

ලියනවා,  "විමල් වීණවක  ම තාට මූලය  විනයක් නි ි, ඒ නිහා 

මම දල්ලා අහ්ශවනවා" කියලා.  එතශකොට ශමොකක්ද ශම් 

මුවහ්හයා ගින තිශබන හ තිකය?  අමාතය ුරණය දණන කාලශේ  

වා න පාවිච්චි කණලා ිලියන 89ක් පම  ශම් ණශට් හල්ලි 

අවභාවිත වු ාය කියලා අද ඔප්පු ශවලා තිශබනවා. ඒ විතණක් 

ශනොශවයි, තමන්ශේ නකගිශේ දරුවාශේ මල්වණ උත්හවය, ඒ 

අහිකහක ශකල්ලශේ මල්වණ උත්හවය ගන්ශන්ත් අමාතයාක ශේ  

හල්ලිවලින්. ඒවා ඔක්ශකෝම ජ්නාධිපති විමර් න ශකොිෂන් 

හභාවලදී ඔප්පු ශවච්ච කාණ ා. එශ ම ිනිශ ක් 

සුද්ධවන්තශයක් ශවලා දින් ණට දහ්හණ  කථා කණනවා; හජිත් 

ශරේමදාහ ම ත්මයාශේ අම්මාට ිපද්දන්න  දනවා. ශමොකද, හජිත් 

ශරේමදාහ ම ත්මයා විතණ   අම්මාට ආදණය කණන නායකශයක් 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නිතිව ඇති. එතුමාශේ අම්මාට ිපද්ුවවාට 

පහ්ශහේ, එතුමාශේ අම්මාශේ නම කිේවාට පහ්ශහේ හජිත් ශරේමදාහ 

ම ත්මයා ු ලප්පු ශවයි කියලා හිතාශගන විමල් වීණවක ශේ අණ 

පණ , මිටි, ශගොලිබ ශද් පාලන හකහ්කෘතිය ශම් 

897 898 

[ගරු ශ ේෂා විතානශේ ම තා] 
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පාර්ලිශම්න්තුවට නිවත ශගශනන්න  දනවා. ඒ නිහා අපි 

කියනවා, ශමතින ශ ොරු 88 ශදශනක් දන්නවාද, නිද්ද කියලා 

බලාගන්න ඒ එක්ශකශනක්  ිප අධිකණ යට ශගශනන්න කියලා. 

නමුත් එශ ම කණන්ශන් නි ි. ඒ කවුරුවත් අධිකණ ය දනැිපයට 

ශගශනන්ශන් නි ි. ිනී මණපු එවුන්ටත් ශගදණට එන්න පාණ  දන 

ශම් ආණ්ඩුව ශ ොරු හිශර් දමයි කියලා කාටවත් හිතා ගන්න බි ි, 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි. ඒ නිහා මම ණශට් ජ්නතාවට 

කියනවා, පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්න 88 ශදනාටම යන්න කිේවාට 

ඒක ශවන්ශන් නි ි කියලා. ජ්නතාවට හ්වාධීනව ඒක කණන්න 

පුළුවන්. ශමොකද, දින් ජ්න වණම කාටවත් නි ි. 

ශම් කථා කණන ශ ේෂා විතානශේ ඇතුළු අපි 88 ශදනාට දීපු 

ජ්න වණම ණශට් ජ්නතාව ආපසු දල්ලනවා. ඒක ආණ්ඩුවට වාශේම 

විපක්ෂයටත් අදාළයි. එශ ම නම් ඒ ජ්න වණම දල්ලන ජ්නතාවට 

උත්තණයක් තිශයන්න ඕනෑ. ශම් අණගළ භූිය තුළත් එක එක 

හකදර් න තිශයනවා ශන්. ශම්ශක් හිබෑ අණගළකරුශවෝ ටිකක් 

දන්නවා. ඒ වාශේම, ශේවීපී එකට කශේ යන්න  දා ගත්ත 

වහන්ත හමණසික ලා ශගනිහිල්ලා stage එකට නේගන 

කට්ටියු ත් දන්නවා. තව ශවන ශවන කණ්ඩායම් දන්නවා. හිබෑ 

අණගළකරුවන්ට අපි කියනවා, ඔබ හිබෑවටම කණන ශම් 

අණගළයට ශගෞණවයක් ශවන්න ශයෝජ්නා දනැිපපත් කණන්න කියලා. 

ශමොකද, ශද් පාලන විදයාව පිළිබඳ රවී ,  හළ දිුවමක් තිශබන 

කණ්ඩායමක් ඒ අණගළශේ  දන්න පුළුවන්. ඒ නිහා මම දල්ලීමක් 

කණනවා. ඔබ ශයෝජ්නා දනැිපපත් කණන්න, එක එක මන්ත්රීවණයා 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශම් කණන ශබොරුව නතණ කණන්න, 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශම් කණන ම ා විගඩම නතණ කණන්න, 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ තවුවණටත් දවහ් ග න් ශවලාව කාලා අණ 

කියපු ලක්ෂ 88 ඒවා දවණ කණශගන යන එක නතණ කණන්නට. 

එශ ම නිතුව, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් ශමොනම ආකාණශයන්වත් 

ශම් ණශට් තිශබන ආර්ථික ර ්නයටවත්, ශද් පාලන ර ්නයටවත් 

උත්තණයක් ලිශබන්ශන් නි ි. ඒක ඊශේ  ශපන්ුවවා, නිශයෝජ්ය 

කථානායකවණයා  ශතෝණා පත් කණ ගනිපු ශවලාශේ ග පු ඒ ශේම් 

එශකන්. අද දයාසිිපලාශේ ශණනැ ගිලවිලා, කථා කණ ගන්න විධියක් 

නි ි. ශ ට විමල් වීණවක ත් කියයි, මම ඕකට ආශේ නිත්ශත් 

ශදන්න බිිප නිහා කියලා.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, චිපත ශ ේණත් ම ත්මයා 

අද ශම් ණටට ශ ොඳ පණිවිඩයක් ුවන්නා. ගරු චිපත ශ ේණත් 

මන්ත්රීතුමනි, මම හිතන්ශන් නි ි, ඔබතුමාශේ කථාව මාධය 

ගනියි කියලා. ශමොකද, ශම් ණශට් මාධයයට ඒක ිපශදනවා. ශම් 

ආණ්ඩුව ශමෝඩකින් විනා  කණ ගන්නවා, තින නිති කණ 

ගන්නවා කියන එක ශපන්වන්න ශම් ණශට් මාධය කීයක් උත්හා  

කණයි ද? එශ ම නම්, අද රධාන කථාව ශවන්න ඕනෑ, චිපත 

ශ ේණත් මිතිතුමාශේ කථාව.   ශම් ආණ්ඩුව ඇන ගන්න තින, 

ආණ්ඩුව විනා  ශවන විධිය, ආණ්ඩුශේ උද්ධච්චකමත් එක්ක ශම් 

ණශට් ජ්නතාව නන්නත්තාණ ශවන විධිය ආණ්ඩුශේ මන්ත්රීවණශයක් 

විධියට දඳශගනම ශකොන්ද ශකළින් තියා ශගන එතුමා කිේවා. 

ශමන්න ශම් විධියට හිතන, ශම් හිබෑවත් එක්ක ජීවත් ශවන, අඩුම 

ග ශන් ශම් පිළිබඳ අවශබෝධයක් තිශබන අය තමයි දින් අපට 

ඕනෑ. ශමොකද, ශද් පාලනනයන් නම්  පාර්ලිශම්න්තුවට ඕනෑ 

තණම් එවන්න පුළුවන්. ශමතින නීති  දන තින. නීති  දන්න 

ඕනෑ නි ි, ඒ  දන නීතිය කියවා ගන්න පුළුවන් ිනිහ්සුවත් 

ශවන්න ඕනෑ, ශම් අය. ඒක කියවා ගන්නවත් බිිප ිනිසුන්ට 

ශම්ක අදාළ ශවන්ශන් නි ි. 

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

ගුණ ෙහේෂා ිසත්ානෙේ මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, මම අවහන් කණනවා. 

එශ ම ද ප ශළොහ් ශදශනක් එකතු ශවලා ශම් ර ්නය 

විහඳන්න උත්හා  කශළොත් ඒක කණන්න පුළුවන් ශේවි. මම හිතන 

විධියට ණත්නශහේකණ ම ත්මයා ශගෞණවශයන් එතින දන්නවා. ඒ 

මන්ත්රීවරු 90 ශදනාට ශකොන්දක් තිශබනවා. අපිත් විපක්ෂය 

විධියට ඒකට සූදානම්.  දින් කියනවා, හජිත් ශරේමදාහට ගන්න ලු. 

හජිත් ශරේමදාහ ගත්තා නම්, ශමොකද ශවන්ශන් කියන එක ඊශේ  

දික්කා ශන්ද? එතුමා ආණ්ඩුව ගත්තා නම්, ශම් කට්ටිය හතියක් 

යන්න ශදන්ශන් නි ි, ශම් ජ්ණා විශේම කණනවා. ශම්ක 

හද්භාවශයන් විහඳා ගන්න ඕනෑ නම් කණන්න ඕනෑ ශමන්න 

ශම්කයි, ජ්නාධිපතිතුමනි. ඔබතුමා ශම් ණටට ආදණය කණන 

මුවෂයශයක් නම් කු ලක් පහ්හට තියන්න, සුුවසු ශකශනක් 

තාවකාලිකව පත් කණන්න, අපි ආණ්ඩුව ගන්න ලි ිහ්තියි, ඔබ 

කියන ඕනෑ හාධාණ  ශේනැකාවක දඳශගන ශම් ර ්නයට උත්තණ 

ශ ොයන්න අපි ලි ිහ්තියි. එශ ම නිතුව තවුවණටත්, ශ ොණකම් 

කණන්න ගත්ත ලයිහන් එශක්  ශකොටහ්කරුශවෝ කණන්න නම් ශම් 

හජ්බ මන්ත්රීවරුන්ට ආණාධනා කණන්න එපා. අපි ඒකට සූදානම් 

ශවන්ශන්ත් නි ි කියින් මශේ කථාව අවහන් කණනවා. 

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Jagath Pushpakumara. You have 20 

minutes.  
 

[අ.භා. 8.0 ] 
 

ගුණ ජග්  පුෂ්පකුමාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, මම මුලින්ම හ්තුතිවන්ත 

ශවනවා, ගරු අලි හලිිප මුදල් අමාතයතුමාට. එතුමා, ණශට් වත්මන් 

මූලය තත්ත්වය පිළිබඳව අමාතයාක  නිශේදනයක් දනැිපපත් කළා. 

ඒ තත්ත්වය  ා පුශණෝකථනයන් පිළිබඳ මීට ශපණ දනැිපපත් කළා 

නම් එන තත්ත්වයට අුවවර්තනය වීමට දඩකඩ තිබු ා. 

Malalasekara Dictionary  එශක් "ශඩොලණශේ " ශත්රුම ව ශයන් 

හඳ න් කණලා තිශබන්ශන් රුපියල්  ක් වටිනා මුදල් ඒකකයක් 

කියන එක. අද ශවනශකොට ශඩොලණය රුපියල් 3 0 දක්මවා 

ගිහිල්ලා තිශබනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිහ්ශහේ  අපිත් ඇතුළුව සියලු 

ආණ්ඩු කණපු, පක්ෂ සියල්ලම ගත්ත විරැනැ තීන්ුවවල රතිලල අද 

අපි සියලු ශදනාටම, ණටට ජ්ාතියටම භුක්ති විඳින්න සිද්ධ ශවලා 

තිශබනවා.  මම විශ ේෂශයන්ම ශම් හම්බන්ධව කථා කණන්ශන් 

ශමච්චණයි. ඒ තත්ත්වය ගින අපි දින් කථා කණ කණ දඳලා විඩක් 

නි ි. ගිය ශද් ගියා. දින්  අපි නිවිණනැ තිනකට එන විඩ 

පිළිශවළක් හකහ් කළ යුතුයි කියන එක මම විශ ේෂශයන් ශම් ගරු 

හභාවට මතක් කණනවා. දනැිපයට මුහු  ශදන විඩ පිළිශවළක් අපි 

 දන්න ඕනෑ. 

ඒ හඳ ා ම ානායක හ්වාමීන් ව න්ශහේලා ශයෝජ්නාවලියක් 

දනැිපපත් කළා, ලකකාශේ නීතින හකගමයත් ශයෝජ්නාවලියක් 

දනැිපපත් කළා, ශම් ණශට් වෘත්තීයශේදීන්ශේ හකවිධානය -අපි 

ගිහිල්ලා ඒ අය ශපෞද්ගලිකව  මු වු ා.- විශ ේෂ ශයෝජ්නාවලියක් 

දනැිපපත් කළා. රී ලකකා නිද හ් පක්ෂශේ  අපි හ්වාධීන 

කණ්ඩායමක් ශවලා  අද අනික් පිත්තට ඇවිල්ලා දඳශගන 

දන්නවා. මීට මාහ එක මාණකට, ශදකකට ශපණ අපිත් ශම් හඳ ා 

විඩ පිළිශවළක් ශයෝජ්නා කළා. නමුත්, ශම් දක්වා කිසිුව පියවණක් 

අණශගන නි ි. ශම් ගින අපි අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාට කරුණු 

899 900 



පාර්ලිශම්න්තුව 

දනැිපපත් කළා; ණජ්යට කරුණු දනැිපපත් කළා. නමුත්, කිසිම 

ඇහුම්කන් දීමක් සිුව කශළේ නිති බව කනගාටුශවන් වු ත් අපි 

රකා  කණන්න ඕනෑ. අද හ්වාධීන කණ්ඩායමක් ව ශයන් අපි ශම් 

ණශට් මුළු ම ත් ජ්නතාවට මතක් කණන්න ඕනෑ, අපට ශම් 

ශවලාශේ ඡන්දයකට යන්න  ිකියාවක් නිති බව. ඡන්ද පත්රිකා 

ටික ග න්න අද කඩදාසි ටික නිත්නම්, ඡන්ද ශපට්ටි ටික 

රවා නය කණන්න අද ඩීහල් නිත්නම්, ඡන්ද ටික ග න් කණන්න 

අව ය විුවලිය නිත්නම්, ඡන්ද ග න් කණන මධයහ්ථානවල 

ශජ්නශර්ටර්වලට ඩීහල් නිත්නම් ශම් ශවලාශේ ඒ වාශේ 

තත්ත්වයකට මුහු  ශදන්න  ිකියාවක් තිශබනවාද කියලා අපි 

කල්පනා කණ බලන්න ඕනෑ. අද ශවනශකොට ණශට් ශඩොලර් නි ි. 

ඒ වාශේම රුපියල්වලින් ගත්තත් අද දිඩි මුලය අර්බුදයකට 

ලක්ශවලා තිශබනවා. ශම් සියල්ලම යථාර්ථවාදීව ශත්රුම් ගන්ශන් 

නිතිව අපට කටයුතු කණන්න බි ි. අද මම ශම් ශනොකියා 

කියන්ශන් ශමොකක්ද? ණට බකශකොශලොත් ශවලා දවණයි. අද අපට 

අව ය දන්ධන ටික හපයා ගන්ශන් ශකොශ ොමද? Indian Credit 

Line එශකන් තමයි ශේන්ශන්. තව ටික දවහක් ගිහිල්ලා දන්නැයාව 

කිේශවොත්, "අපි ශදන්ශන් නි ි" කියලා, අපට තවුවණටත් ශතල් 

නි ි. අපිට විුවලිය කපන්න ශවයි. පාකිහ්තානශේ  ව ාාශේ පිය 

ද අටක් ශනොශවයි අපට පිය විසි තණම අතණ්ඩව විුවලිය 

කපන්න ශවයි. ශම් තත්ත්වය අපි කවුරුත් ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

එම නිහා අපි ශම්වාට විහුමම් ශහොයන විඩ පිළිශවළකට යන්න 

ඕනෑ. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, අපි පළමුවන පියවණ 

 ිටියට ශයෝජ්නා කශළේ, සීිත කාලයකට තාවකාලිකව කළ 

 ික්ශක්   ශමොකක්ද කියන එකයි. වර්තමානශේ  පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කණන සියලු පක්ෂවල නායකයන් එකතුශවලා විඩ 

පිළිශවළක් හකහ් කණන්න ඕනෑ. ඒකට විධායකය ශ ෝ ශවන 

ශමොකක් ශ ෝ නමක් දමා ගනිමු. ඊළඟ ඡන්දය නැනන්ශන් 

ශකොශ ොමද, ඊළඟට ශකොශ ොමද කටයුතු කණන්ශන්, අපි 

ශකොශ ොමද ආණ්ඩුවක් ගන්ශන් කියන එක ශනොශවයි විදගත් 

වන්ශන්.  කවුරු ආණ්ඩුව ගත්තත් තව මාහ ශදකක් යනශකොට 

ිනිහ්සු කන්න නිතිව මිශණනවා; ශබශ ත් නිතිව ිනිහ්සු 

මිශණනවා. එම නිහා ශම්වා ගින දින්  ිප කල්පනා කණලා කටයුතු 

කණන්න ශවයි. ශම් තත්ත්වශයන් ශගොඩ ඒම හඳ ා තාවකාලික 

විඩ පිළිශවළක්  දලා ම ජ්න මතය උණගා බලන්න අපි 

ඡන්දයකට යමු. අද ජ්නතා විමුක්ති ශපණමු  ශ වත් ජ්ාතික ජ්න 

බලශේගය කියන්ශන් ශමොකක්ද? "අපි ජ්නතාවශේ මතය අ න්න 

යමු" කියනවා. අද හජ්බ කියනවා, ජ්නතාවශේ මතය අ න්න ලු. 

මතය අ -අ  දන්න සුුවසු ශවලාවක්ද ශම්ක? අපිත් කිමිතියි, 

ජ්නතාවශේ මතය අ න්න. අපි ජ්නතාව තුළට යන්න කිමිතියි. 

අපි ජ්නතාවශගන්  ිකගිලා නි ි. පන්හලක නායක  ාමුුවරු 

ශකශනක් අපවත් වු ාම අපි අදත් ඒ ආදා න උත්හවයට යනවා 

නම්, ගශම් මළ ශගදණකට යන්න අපට තවමත් ශකොන්දක් 

තිශබනවා. අපි  ිකශගන ජ්ාතියක් ශනොශවයි.  අපි කියන්ශන්, ශම් 

ර ්න විහඳන්න විඩ පිළිශවළක් තිශබන්න ඕනෑ කියන එකයි. ශම් 

හඳ ා අපි විඩ පිළිශවළක් ශයෝජ්නා කණනවා. අපි ශපෞද්ගලිකව 

මහින්ද ණාජ්පක්ෂ අගමිතිතුමාට ආදශණයි. එතුමා කල්පනා 

කණන්න ඕනෑ, ශමතන දන්න දන්න ශම්ක තවත් මඩ ශවනවා 

කියලා. එතුමා කියන්න ඕනෑ, "කරු ාකණ භාණ ගන්න ශකශනක් 

අගමිති ුරණය භාණ ගන්න, මම දල්ලා අහ්ශවනවා" කියලා. එතුමා 

අවුරුුව ග නක් ශම් ණශට් නායකශයක් ව ශයන් කටයුතු කළා. 

එතුමාට "ම  ණජ්ාශ ෝ" කියලා  කිේශේ යුද්ධය නිම කළ නිහායි. 

ඒ ශගෞණවය ජ්නතාව එතුමාට දික්ූ වා.  ිබියි, වර්තමානය වන 

විට එතුමාට අන්වර්ථ නාමයන් භාවිත කණන්න පටන් අණශගන 

තිශබනවා. එම නිහා තමන්ට තිශබන ශගෞණවය නිති කණ ගන්න 

එපා කියන එක විශ ේෂශයන් මතක් කණන්න ඕනෑ. ඊට පහ්ශහේ, 

අන්තර්වාණ ශකටි කාලීන ණජ්යක් ශවුවශවන් කිප වන බවට 

සියලු පක්ෂ පාර්ලිශම්න්තුව තුළ රතිනා ශදන්නට ඕනෑ. හජ්බ 

නායකයා  ිම දාම උශද්ට පාර්ලිශම්න්තුශේ කාලය පිය ශදකක් 

විතණ විනා  කණනවා. හජ්බ නායකයා -විපක්ෂ නායකවණයා- පිය 

ශදකක් විතණ කාලය විනා  කණලා බහුබූත ශදොඩවනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වියදම් කණන්ශන් ශම් ණශට් අහිකහක 

ිනිසුන්ශේ හල්ලි. ඒ නිහා, දින්වත් කියවිල්ල නතණ කණලා, 

තාවකාලික අන්තර්වාණ පාලනයකට ගිහිල්ලා, අඩු ග ශන් ශකටි 

කාලයක් තුළදී ශම් ර ්න විහඳීමට කටයුතු කණනවා කියන 

රතිනාව එතුමා ශදන්න ඕනෑ. ජ්ාතික ජ්න බලශේගශේ  අුවණ 

ු මාණ නැහානායක ම ත්මයාත් ශම් හඳ ා ගත යුතු පියවණ 

හම්බන්ධශයන් පි ිනැලි රකා යක් කණන්න ඕනෑ. ඒ අයට එ ාට 

ශම ාට ඇඟිල්ල නැුල කණලා කථා කණන්න බි ි. ණජ්ය පිත්ශතන් 

අ්රාමාතයතුමා ඒ ගින රකා යක් කණන්න ඕනෑ. හම්පන්දන් 

ම ත්මයා ඇතුළු අශනක් සියලු පක්ෂත් ඒ ශද් කණන්න ඕනෑ. 

ශම්ක එක තිනකට ශේන්න ඕනෑ. එශ ම නිතිව, දවහකට 

රුපියල් ලක්ෂ 5 ක්, 80ක් විනා  කණලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

රැහ්ශවන එශක් ශත්රුමක් නි ි.  ශම් ශ ොණගල් ඇහිඳින එක දින් 

ව ාම නතණ කණන්න ඕනෑ.  

ඊශේ -ශපශර්දා වුණු සිුවවීම් ගින දින් අපි කථා කණනවා. ඊශේ  

ශමොකක්ද සිුව වුශණ්? උශද් 90.00 වනශතක් හජ්බය කිේශේ 

ශමොකක්ද? ණකජිත් සියඹලාපිටිය ම ත්මයා නිශයෝජ්ය කථානායක 

ුරණයට ශයෝජ්නා කණනශකොට, එතුමාශේ නම නිමල් සිිපපාල ද 

සිල්වා මිතිතුමා ශයෝජ්නා කණන්නම් කිේවා. ණාජිත ශහේනාණත්න 

ම ත්මයා හථ්ීණ කණන්නම් කිේවා.  ිබියි, ශමතිනදී ණජ්ය 

පිත්ශතුවත් ු පාඩි විඩක් කළා. මම ඒකත් කියන්න ඕනෑ.  ඒ 

සියල්ල එශහේ සිුවවන විට ණජ්ය පිත්ශතන් නිඟිටලා කිේවා, 

"අපිත් ණකජිත් සියඹලාපිටිය ම ත්මයාට හ ාය ශදනවා" කියලා. ඒ 

 ණ ා ශම් ණටට ශමොකක්ද කිේශේ? ශමතිනදී ශම් ඔක්ශකෝම 

එකතුශවලා ණජ්යත් එක්ක පූට්ටු වු ාය කියන මතය ණටට රකා  

කළා. නමුත් එශ ම ශදයක් ශවලා නි ි.  ණජ්ය වු ත් ශම් විධියට 

කටයුතු කිරීම කිතයි. තමන්ට බහුතණය නි ි. ආණ්ඩුවට හිටිශේ  

මන්ත්රීවරු 8 ශදනායි. බහුතණය නිති එක ව  ගන්නයි එදා ඒ 

විධියට කටයුතු කශළේ. ශම් ආණ්ඩුවට මන්ත්රීවරු බහුතණයක් 

ශපන්වන්න නිති නිහා, ඒශකන් ශලිශණන්නයි ආණ්ඩුව ශම් 

උප්පණවිට්ටිය කශළේ. ණකජිත් සියඹලාපිටිය මිතිතුමා ඒ ුරණයට 

ශයෝජ්නා කණපු ශවලාශේ ශම් ආණ්ඩුවත් ඒකට හ ශයෝගය 

දක්වනවා කිේශේ ඒකයි.  දින් අශනක් පිත්ශත් අය උපක්රමශීලීව 

ශද් පාලන වාසි ලබා ගන්න කටයුතු කණන්න  දනවා.  විපක්ෂය 

ශමොකක්ද කිේශේ? " දින් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව දන්ශන් අපි 

විතණයි. ණාජ්පක්ෂලාට විරුද්ධව දන්ශන් අපි විතණයි" කිේවා. 

ණජ්යත් එක්ක අපට කටයුතු කණන්න බිිප නිහා තමයි අපි විපක්ෂය 

පිත්තට ඇවිල්ලා වාඩි වුශණ්. ඒ නිහා මම ආණ්ඩුව පිත්තටත්, 

විපක්ෂය පිත්තටත් -ශදපිත්තටම- කියනවා, තමන්ශේ 

තාවකාලික වාසිය හඳ ා, තාවකාලික ජ්නප්රියතාව හඳ ා කටයුතු 

කණන්න එපා කියලා.  

අද ශම් ණශට් ද හ් ග න් ිනිහ්සු ශබොශ ොම අහණ ශවලා 

දන්ශන්. අපි සියලු ශදනාම අද ආර්ථික ව ශයන් තිශබන 

තත්ත්වය ගින කල්පනා කණමු. අශප් ණශට් ශපොශළොව වහණ 

ග නාවක් තිහ්ශහේ ණහායනික ශපොශ ොණවලටයි හුරුශවලා 

හිටිශේ . අපි පුකචි කාලශේ  අපිට මතකයි, ශලොු  විහ්හක් වි ිලා 

ිුවශල් වතුණ පිිපලා උතුණා යනශකොට, ඒ වතුණ ටික බි ිලා යන්න 

කාුවවක් කපද්දී ශපොශළොශේ ගිඩිවිලන් කී ශදශනක් කිපිලා 

මිශණනවාද,  තුවාලශවලා ශල් ගලනවා ද කියලා. අශප් ම  

ශපොශළොව හාණවත් කණන ඒ හත්තු ටික අද විනා  ශවලා 

තිශබනවා. අපි ණහායනික ශපොශ ොණවලට  හුරු වු ා. ඒ නිහා 

අපට හිතකණ පාකශු ජීවීන් පවා අද විනා  ශවලා තිශබනවා. 
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කාබනික ශපොශ ොණ භාවිතය ශ ොඳයි. නමුත් ඒක අපි අශප් 

ශපොශළොවට ක්රිකව හුරු කණ ගත යුතුයි. එශහේ කටයුතු 

ශනොකිරීශම් වණශද් රතිලලවලට අපි සියලු ශදනාම අද මුහු  දීලා 

තිශබනවා.  අපි සියලුශදනාම ශබොශ ෝ ර ්නවලට මුහු දීලා 

තිශබනවා.  අද ණශට් වී නිෂ්පාදනය අඩුශවලා තිශබනවා. අද පිට 

ණටින් හ ල් නිව එනකම් අපට බලාශගන දන්න සිද්ධ ශවලා 

තිශබනවා. අද අශප් ණශට් ධානය ශභෝග නිෂ්පාදනය අඩුශවලා 

තිශබනවා. පිට ණටින් මුකඇට ටික එනකම් බලාශගන දන්න සිද්ධ 

ශවලා තිශබනවා; පිට ණටින් කේපි ටික එනකම් බලාශගන දන්න 

සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. ණශට් මුකඇට නිෂ්පාදනය අඩුශවලා 

තිශබනවා; කේපි නිෂ්පාදනය අඩුශවලා තිශබනවා; ශමශන්ිප 

නිෂ්පාදනය අඩුශවලා තිශබනවා. අශනක් පිත්ශතන්, අද 

අමුිිපහ්වල ිල කීයද? අද වියළි ිිපහ්වල ිල කීයද?  අද අශප් 

ණශට් අර්තාපල් නිෂ්පාදනය අඩුශවලා තිශබනවා. ශම් ්රවය නිවත 

නිෂ්පාදනය හඳ ා අපි කඩිනම් විඩ පිළිශවළක් ආණම්භ කණන්න 

ඕනෑ. කවුරු බලශේ  හිටියත් ඒ හඳ ා අව ය ශපොශ ොණ ටික අපි 

හපයා ශදන්න ඕනෑ. අද ණශට් නිවත නිෂ්පාදන හක්රාමයක්, වගා 

හක්රාමයක් ව ාම ආණම්භ කණන්න ඕනෑ. දතාම ශකටි කාලයක් 

ඇතුළත ශම් ශද්වල් අපි සිුව කණන්න ඕනෑ. ශම් හඳ ා අශප් 

ජ්නාධිපතිතුමා අවධානය ශයොමු කණන්න ඕනෑ.  

ශම් අය කියන විධියට ජ්නාධිපතිතුමා දල්ලා අහ්වුශණ් 

නිත්නම් අපි ශකොශ ොමද එතුමාව දවත් කළ යුත්ශත්? ඒකට විඩ 

පිළිශවළක් තිශබනවා. ජ්නාධිපතිතුමාට එශණහිව වි ්වාහ භකග 

ශයෝජ්නාවක් ශගනාවා කියා එතුමාව අයින් කණන්න පුළුවන්ද? 

ඒක විහිළු කථාවක්. ඒවා ණශට් ජ්නතාවශේ ජ්නප්රියතාව නැනා 

ගන්න කියන කථා. ඒකට ශදෝෂාභිශයෝගයක් ශේන්න ඕනෑ. ඒ 

හඳ ා තුශනන් ශදකක ඡන්ද බලයක් අණශගන, ශම් කියන 

ශචෝදනා ටික දනැිපපත් කණලා, ඒකට ශරේෂ්ඨාධිකණ ශේ  මතය 

විමහලා, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 9 9 ශදශනක් ඒකට 

කිමිත්ශතන් දන්න ඕනෑ. ජ්නාධිපතිතුමාව දවත් කණන්න පුළුවන් 

ඒ  ණ ායි. එශ ම නිතිව වි ව්ාහ භකග ශයෝජ්නා ශගනිල්ලා 

ජ්නාධිපතිතුමා දවත් කණන්න බි ි.  

 

එශ ම නම්, ශමොකක්ද කණන්න ඕනෑ? ඊළඟට, අගමිතිතුමා 

දවත් ශවන්ශන් නිත්නම් එතුමාට  එශණහිව ශගශනන වි ්වාහ භකග 

ශයෝජ්නාශේදීත් අපි හ ශයෝගය ශදන්න කිමිතියි.  ිබියි, අපට 

ශදන ශපොශණොන්ුවව ශමොකක්ද? "එතුමා දවත් වු ාම අපි ආණ්ඩුව 

භාණ ගන්නවා" කියලා හජ්බය අපට ශම් හභාශේදී පි ිනැලි 

රතිනාවක් ශදන්න ඕනෑ; හජිත් ශරේමදාහ මිතිතුමා ඒ ගින 

පි ිනැලි රතිනාවක් ශදන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව  ා අශනක් පක්ෂ 

එක්ක හාකච්ඡා කණලා, එකතු ශවලා ඒ වග කීම භාණ ගන්නවා 

කියලා රතිනාවක් ශදන්න ඕනෑ. ඒ  ිණ, ණශට්  ජ්න මතයක් ඇති 

කිරීම ශවුවශවන්, තාවකාලික ජ්නප්රියතාව ශවුවශවන් කටයුතු 

කණන්න එපා කියන එකත්, ශම්වාට හ ාය දල්ලා අපිව නිකම් 

උුලල්වල දමන්න ලි ිහ්ති ශවන්න එපා කියලාත් මම කියන්න 

කිමිතියි. අපි වි ව්ාහ භකග ශයෝජ්නාවට පක්ෂව ඡන්දය ශදන්නම්. 

 ිබියි, ඡන්දය ශදන්න නම්, වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාව දනැිපපත් 

කණන මන්ත්රීවරු කරු ාකණ ණටට ශ ළි කණන්න ඕනෑ ශම් 

ආණ්ඩුව දවත් වීශමන් පසු ඒ වග කීම -ණශට් ජ්නතාව ගින වග 

කීම- භාණ ගන්නවා කියලා. එශ ම රතිනාවක් ශදන්ශන් නිතිව 

අපිව උුලල්වලට  සු කණන්න ලි ිහ්ති ශවන්න එපා කියලා මම 

ශබොශ ොම වග කීශමන් ශම් අවහ්ථාශේදී කියනවා. ඒ හඳ ා 

එකඟතාවක් තිශබන්න ඕනෑ. ශම් ණජ්ය පිහිටුවීම හඳ ා අපි එකතු 

ශවලා මිතිවණ යකට ගියා. ඒ මිතිවණ ය ජ්ය්ර  ශයන් පසු 

අපි  නිකම්ම නිකමුන් බවට පත් වු ා.  

අද පුත්තලම නැහ්ත්රික්කශේ  ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ජ්නතා 

නිශයෝජිතශයෝ ශබොශ ොම කලකිරීශමන් දන්ශන් ඇයි කියලා අපි 

දන්නවා.  ු රු ෑගල නැහ්ත්රික්කය නිශයෝජ්නය කණන ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ  ශබොශ ෝ ජ්නතා නිශයෝජිතශයෝ කලකිරීශමන් දන්ශන් 

ඇයි කියන එක, කළුතණ නැහ්ත්රික්කශේ  ආණ්ඩුව එක්ක සිටින 

ජ්නතා නිශයෝජිතශයෝ කලකිරීශමන් දන්ශන් ඇයි කියන එක, 

ම ුවවණ නැහ්ත්රික්කශේ  ආණ්ඩුව එක්ක දන්න ජ්නතා 

නිශයෝජිතශයෝ කලකිරීශමන් දන්ශන් ඇයි කියන එක අපි 

දන්නවා. ශමොනණාගල නැහ්ත්රික්කශේ  අශප් ගරු විජිත ශලිරුශගොඩ 

ණාජ්ය ඇමතිතුමා  ශම් ශවලාශේ ගරු හභාශේ සිටිනවා. එතුමා 

කලකිරීශමන් දන්ශන් ඇයි කියන එක එතුමාශේ  ෘදය හාක්ෂිය 

කියනවා ඇති. නමුත්, ණජ්ශේ  නිශයෝජිතශයක්  ිටියට එතුමාට එය 

රකා  කණන්න බි ි. පත් කණ ගන්නා හම ණ නැහ්ත්රික් නායකශයෝ 

අනික් සියල්ශලෝම යටත් කණශගන "මම තමයි ශලොක්කා, මට 

ඕනෑ විධියට හිටපල්ලා, බිිප නම් පලයල්ලා" කියන නයායශයන් 

කටයුතු කණනවා. අද ආණ්ඩුවට ශම් තත්ත්වයට විශටන්න -

මන්ත්රීවරු හකතයාව 8  දක්වා අඩු ශවන්න- ශ ේතු වුණු රධාන 

කාණ ාව ඒකයි. ශම් යථාර්ථය ණජ්ය අවශබෝධ කණ ගන්න ඕනෑ; 

ජ්නාධිපතිතුමා අවශබෝධ කණ ගන්න ඕනෑ;  අගමිතිතුමා අවශබෝධ 

කණ ගන්න ඕනෑ.  

එක් ශකශනු ට, ශදශදශනු ට වුවමනා විධියට නිලධාිපන් 

 සුරුවන්න, ආණක්ෂක අක   සුරුවන්න දඩ දීශම් රතිලල අද 

භුක්ති විඳින්න සිුවශවලා තිශබනවා. පසුගිය නැනක කෑගල්ල 

නැහ්ත්රික්කශේ  තරු ශයක් ිය ගියා. ඊට නැන ප කට ශපණ පිවිති 

හාකච්ඡාශේදී මම ජ්නාධිපතිතුමාට කිේවා, "ශපොලිහ්පතිතුමාට 

විනය ආණක්ෂා කිරීශම් වග කීම ශදන්න, එතුමාට බලපෑම් කණන්න 

ශදන්න එපා. විනයාුවූලලව  ිසිශණන්ශන් නිති ිනිසුන් 

 සුණවන්න ශපොලිහ්පතිවණයාට වගකීම භාණ ශදන්න" කියලා. 

ශපොලිහ්පතිවණයා පඹශයක් කණලා තිබුශණ්. කෑගල්ල ශජ්යෂ්ඨ 

ශපොලිහ් අධිකාරීවණයා හම්බන්ධශයන් විවිධ ශචෝදනා ආවා. ඒ 

ගින ගරු තාණක බාලසූිපය ණාජ්ය ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති. ශම් 

ඇත්ත අපි කථා කණමු. අපට ශතොණතුරු ලිබු ා, ඒ ශජ්යෂ්ඨ  

ශපොලිහ් අධිකාිපවණයා ද වල් ශදක ශවනශකොට ශ ොඳටම බීලා 

දන්නවාය කියලා. ශම්ක තමයි ඇත්ත. ශම්ක තමයි යථාර්ථය. ඒ 

නිහා ශපොලීසිශේ  විනය නිති වු ා. එශ ම  ිසිරුණු 

පුද්ගලශයු ශේ රියාදාමශයහි රතිලලයක් විධියට පසුගිය නැනක 

සිුව ූ  ඒ අභාගයහම්පන්න සිුවවීම හම්බන්ධශයන් ණජ්යට ඒ 

අප ාහයට, අපවාදයට ලක් ශවන්න  සිුව වු ා. ඒ නිහා අපි සියලු 

ශදනාටම මතක් කණන්න ඕනෑ,  අද විනයක් නිතිව- 
 

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා (ිසෙශශ නි කටයුතු රාජය 

රමාත්යතුමා)  
(ேொண்புேிகு தொரக பொலசூொிய - தெளிநொட்டு  அலுெல்கள் 

இரொஜொங்க அமேச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Foreign 
Affairs)  

 

නැඟී සිටිෙ ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා මශේ 

නම හඳ න් කණපු නිහායි මම කථා කණන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, ඒ ශපොලිහ් නිලධාිපතුමා 

බීලා හිටියාද, නිද්ද කියලා මා දන්ශන් නි ි. ගරු ජ්ගත් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පුෂ්පු මාණ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගින  ිපයටම දන්ශන් 

නිත්නම්, ශම් ගරු හභාශේ යමක් ගින කථා කණනශකොට වග 

කීශමන් යුතුව කථා කළා නම් ශ ොඳයි කියා මම හිතනවා. 
 

ගුණ ජග්  පුෂ්පකුමාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මම වග කීශමන් කරුණු කියන්ශන්. ඔබතුමාටත් ඒ ශතොණතුරු 

ලිශබන්න ඇති කියා මා වි ්වාහ කණනවා කියලා මම කිේශේ. 

ඔබතුමාට ශතොණතුරු ලිබුශණ් නිත්නම්, "ලිබුශණ් නි ි"   

කියන්න. 
 

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, එතුමා වග කීශමන් 

කරුණු කියනවා නම්, එතුමා එශ ම ශදයක් දිනගත්ශත් 

ශකොශ ොමද කියන එකත් රකා   කණනවා නම් ශබොශ ොම ශ ොඳයි.  
 

ගුණ ජග්  පුෂ්පකුමාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මා දන්නා ශපොලිහ් නිලධාිපන් සියලුශදනාම ශම්ක ගින 

දන්නවා.  කෑගල්ශල් දඳලාත් ඔබතුමා ඒ ගින දිුවවත් නිත්නම් 

විඩක් නි ි. ශමොනණාගල සිටින මටත්, ඒ SSPවණයා දවල් 

ශදශකන් පසු ශ ොඳටම බීමත්ව  ිසිශණනවා කියලා දිනගන්න 

ලිබු ා. ඔබතුමාට ශම්ක දින ගන්න ලිබුශණ් නිත්නම්, 

ශත්රුශණ් නිත්නම්, ඔබතුමා ඇමතිවණශයක්ය කියන්න මට 

ලේජ්ාවක් තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ ගින කථා කණන්න  ඊට 
වඩා කාලය ශදන්න බි ි, ගරු ණාජ්ය ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා 

ඔශ ොමම දන්න. ඔබතුමා ඔශ ොමම ඇමතිකශම් දන්න. [බාධා 
කිරීමක්]  

 

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි,- 
 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, we cannot go for a debate on this 

matter. You are going to participate in this Debate today. 
 

ගුණ ජග්  පුෂ්පකුමාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මම කාලය ශදන්න ලි ිහ්ති නි ි.  

අද ජ්නතාව ශතල් ටික එනකම් බලාශගන දන්නවා. ගරු 

නිශයෝජ්ය කාණක හභාපතිතුමනි, තව මාහ ශදකක් යනශකොට අශප් 

ජ්නතාවට කන්න නිති ශවනවා.  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. State Minister, you can clarify that in your time. 
 

ගුණ ජග්  පුෂ්පකුමාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

Indian Credit Line එශකන් ශදන ඒවායින් තමයි දින්  යට 

කන්ශන්.  අපට දන්ධන ටික -ශතල් ටික-  නිති ශවනවා. තව මාහ 

ශදකක් යනශකොට ඇති වන ඒ තත්ත්වයට මුහු  ශදන්න 

සියලුශදනාට සිුව ශවනවා. අප කයිවාරු ග ලා අශප් වාසියට කථා 

කණලා  ිපයන්ශන් නි ි.  

හම ණ හ්ථානවල ශ ොණකම් සිද්ධ ශවනවා. ශමොනවාද 

ශ ොණකම් කණන්ශන්? අශප් නැහ්ත්රික්කශේ  ුවෂ්කණ ගම්මානවල 

හම ණ අය මට කියනවා, "අශන්  හර්, ශපොඩි ශපොඩි ශ ොණකම් සිද්ධ 

ශවන්ශන්" කියලා. මම ඇහුවා, "ශමොන වාශේ ශ ොණකම් ද?" 

කියලා. "හාධාණ  ශ ොණකම් ශවන්ශන්" කියලා කිේවා. 

"ශමොනවාද හාධාණ  ශ ොණකම්?" කියලා ඇහුවාම, " ාල් කිශලෝ 

90ක් තිශබන ශගදණකට ගියාම ශබොශ ොම හාධාණ ව කල්පනා 

කණලා  ාල් කිශලෝ ශදකයි උහ්හශගන යන්ශන්. ශපොල් ශගඩි 

 තණක් තිබු ාම ශපොල් ශගඩියක් විතණයි උහ්හශගන යන්ශන්" 

කියලා කිේවා. ඒ, අද ගම්වල තත්ත්වය. ඒ ිනිසුන්ශේ දිප්රතාව 

ඒශකන් ශප්නවා. ඒ නිහා අන්න ඒවා ගින අපි කල්පනා කණ 

බලන්න ඕනෑ. ඒ ිනිසුන්ශේ අව යතා දටු කණන්න අපි කටයුතු 

කණන්න ඕනෑ.  

පාණවල් කාපට් කළා. ශ ොඳයි විශේ. ඒ කාපට් කිරීශම් 

පණමාර්ථය ශමොකක්ද? පාණ  දන ශකොට පහ් ටික කපන්න 

ශදන්ශන් ගශම් ශපොශ ොට්ටුශේ රාශද්ශීය හභා මන්ත්රීට, ආහනශේ  

හකවිධායකවණයාට, හකවිධායකවණයා නම් කණන අයට. ශම්වා 

අහතය ශනොශවයි. ඕනෑ නම් ඔප්පු කණන්න මම කිමිතියි. ශමශහේ 

පාණවල්  ිදීම විඩිශයන්ම කශළේ පහ් කිපීශම් ශකොන්ත්රාත්තුව 

ලබා ශදන්න. බලන්න,  දපු පාණවල් නැ ා. ණට  දන මාර්ග 

ලක්ෂශේ  විඩහට න යටශත්  දපු පාණවල් ගින හමීක්ෂ යක් 

කණලා බලන්න. ඒ පාණවල් කීයක් පුපුණලාද, පාණවල් කීයක් විනා  

ශවලාද කියලා කල්පනා කණ බලන්න.  

මා විශ ේෂශයන්ම ශම් කාණ යත් මතක් කණනවා. අද 

ියත්තණයක ිල කීයද? අද ියත්තණයක් රුපියල් 30යි, 3 යි. 

ශමොකක්ද ශ ේතුව? අද ු ු ළු කෑම හඳ ා අව ය බඩ දිපඟු නි ි. 

ශමො ණාගල නැහ්ත්රික්කශේ  ශකොටියාගල පිත්ශත් අක්කණ සියය 

 මාණ, අක්කණ පනහ්දා ,  ිටදා  බඩ දිපඟු වගා කළා. ඒ වගා 

කණපු ිනිසුන්ට අද  යූිපයා ටික නි ි. අශනක් අතට, ඒ දඩම්වල 

වගා කණපු ිනිසුන් එළියට ඇද දමලා. ඒවා ගින ශහොයා බලා 

කටයුතු කණන්න ශකශනක් නි ි. අද බඩ දිපඟු නිෂ්පාදනය අඩු 

ශවලා බඩ දිපඟු පිට ණටින් ශගන්වන්න යනවා. ඒ හඳ ා විය 

ශවන්ශන් ශඩොලර්වලින්. ශම් ණශට් නිෂ්පාදනය කණගන්න පුළුවන් 

ශද්වල් ටිකත් අද නිති කණ ගත්තා. ඒවා තමයි අපට භුක්ති 

විඳින්න සිුව ශවලා තිශබන්ශන්.  

පිල්වත්ත සීනි හමාගම ගින බලන්න. ජ්නාධිපතිතුමා 

රතිපත්තිමය තීණ යක් ගත්තා එතශනෝල් ආනයනය නතණ 

කණන්න. අපි ඒ පිළිබඳ ජ්නාධිපතිතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. එහි 

රතිලලයක්  ිටියට එතශනෝල්වල ිල විඩි කණගන්න  ිකියාව 

ලිබු ා. ලකකා සීනි හමාගශම් පිල්වත්ත ඒකකය, ලකකා සීනි 

හමාගශම් හිඟුණාන ඒකකය, ශහවනගල ඒකකය ඒ අයශේ එම 

නිෂ්පාදනය තුළින් ලාභ ශපන්ුවවා. රුපියල් 880 එතශනෝල් 

ලීටණය රුපියල්   0ට විු ණුවා. එශ ම ලාභ ශපන්වන ගමන් 

අශනක් පිත්ශතන් ශ ොණකම් කළා. හිටශගන ශ ොණකම් කළා! එහි 

බණපතළ තත්ත්වශේ  වකචා සිද්ධ ශවනවා. උක් වගා කණන 

ශගොවියාට  ිපයාකාණ ිලක්  ම්බ ශවන්ශන් නි ි.  ිබියි 

ඇතුශළේ සිටින ශ ොරු ටික  ශ ොණකම් කණනවා. ඒ ආයතන විනා ය 

කණා ශගන යනවා.  

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

905 906 

[ගරු තාණක බාලසූිපය ම තා ] 



2022 මියි 6 

ගුණ ජග්  පුෂ්පකුමාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

Please give me one more minute, Sir.  

අපි ශම් හම්බන්ධශයන් අවහ්ථා කිහිපයකදීම කරුණු දනැිපපත් 

කළා. මමත් ශම් හම්බන්ධව ජ්නාධිපතිතුමාට කිේවා; හිටපු විෂය 

භාණ ඇමතිතුමාටත් කිේවා. ලකකා සීනි හමාගශම් පිල්වත්ත 

ඒකකශේ  රධාන ශමශ යුම් නිලධාිපවණශයක් දන්නවා. එතුමා ය  

පාලන ණජ්ය කාලශේ  ශකොතිනද හිටිශේ ? ඒ කාලශේ  ITN එකට 

හභාපතිතුියක් පත් කළා. ඒ හභාපතිතුිය ශගන ආවා, අශළවි 

කළමනාකරු  ිටියට. COPE එශක් හභාපතිතුමා ශම් ගින 

දන්නවා. එශහේ විරැනැ විධියට ශගනිල්ලා කටයුතු කළා.  ිබියි, ඒ  

නිලධාිපයා ආණ්ඩුව මාරු වන ශකොට ටයි එකත් මාරු කණශගන 

ඇවිත් අද එහි රධාන ශමශ යුම් නිලධාිප  ිටියට කටයුතු 

කණනවා. ඔහු ඒ පළාශත් ඒ ආයතනයට අයත් ගහ් ටික කපනවා.  

 

ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 

ගුණ ජග්  පුෂ්පකුමාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

Okay, Sir.  

එහි ගහ් ටික කපනවා; විනා  කණනවා. එශ ම කණින් ඒ 
ආයතන විනා ය කණා ශගන යනවා. අහිකහක ිනිසුන්ශේ 
උක්වලට ශගවන ිල විඩි කණන්න බි ි. උක් නාහ්ති කණින්, 
දූෂ  රියා කණින් ශබොශ ෝ ශහයින්  ඒ ආයතන විනා ය කණා 
ශගන යනවා. ඒ නිහා ශම් ගින අවධානය ශයොමු කණන්න කියා මා 
දල්ලා සිටිනවා.  

අවහාන ව ශයන්, අශප් හජ්බශේ  නායකතුමාටත්, ජ්ාතික ජ්න 
බලශේගශේ  නායකතුමාටත්, අශනක් සියලු පක්ෂ නායකයන්ටත්, 
ආණ්ඩුශේ අගමිතිතුමා ඇතුළු සියලුශදනාටත් මම කියනවා 
ඔබතුමන්ලා සියලුශදනා එක තිනකට ඇවිල්ලා කටයුතු කණන්න 
කියලා. ශමොකද, ශම් ණට විනා ය කණා යනවා.  තව මාහ ශදකකින් 
අපට කන්න නිති ශවනවා; ශතල් නිති ශවනවා. ණට විනා  ශවලා 
යනවා. ඒ නිහා සියලුශදනා එකතු ශවලා ශම් තත්ත්වය ප ව 
යනතුරු ආර්ථිකය  ක්තිමත් කණන යම් තාවකාලික විඩ 
පිළිශවළකට යන්න හාකච්ඡා කණන්න සූදානම් ශවන්න. එශ ම 
නිති වුශ ොත් අශප් ශම් හභාව රැහ් ශවලා විඩක් නි ි කියන 
කාණ ය මතක් කණින් මම නි ඬ  ශවනවා.  

හ්තුතියි.  

 
ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. G.G. Ponnambalam. You 

have 20 minutes.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Hesha Withanage to the Chair? 
 

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා   
(ேொண்புேிகு தொரக பொலசூொிய)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya)  
Sir, I propose that the Hon. Hesha Withanage do now 

take the Chair.  
 

ගුණ ජග්  පුෂ්පකුමාර මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜகத் புஷ்பகுேொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

 
ිසසින්ත ම්ථිර කරන ලදී. 
ஆமேொதித்தொர். 
Seconded. 
 

ප්රශ නි්නය ිසමමන ලිරන්ත, මභා ම් මත් ිසය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රනතුුණව ගුණ ේදෙයෝජය කාරක මභාපිරතුමා ූලලාමනෙයන්ත 

දව්  ූ ෙයන්ත, ගුණ ෙහේෂා ිසත්ානෙේ මහත්ා ූලලාමනාරූඪ ිසය. 
அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக 

அெர்கள் தமலமே ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

 
[2.27 p.m.] 

 

ගුණ ජී.ජී. ෙපොන්තන් නල්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, of my 20 minutes - I do not 
think I will take all of it - if there would be any time 
remaining, I would be grateful if you would give it to the 
Hon. Dharmalingam Sithadthan.  

Sir, we are debating today the Ministerial Statement 
made by the Hon. Minister of Finance after his 
discussions with the IMF. In that Statement, he went on to 
list a number of mistakes made. In fact, he admitted to a 
number of mistakes that his Government had made, 
which also contributed to the current state of the county’s 
economy. Of course, he naturally tried to make out that 
the sole responsibility of this was not on this Government, 
but also on the consecutive Governments that had been in 
office and the various wrong, populist decisions each of 
those Governments had pursued ultimately brought us to 
this situation. But, one matter that no one can deny, Sir, - 
in fact, he himself admitted - is the fact that there were 
tax reductions,  tax cuts which were decided upon as soon 
as the Presidential Election was over, and in fact, that 
decision precipitated the present circumstances. I do not 
think anybody in this House can deny that as a reason for 
the current state of affairs, whilst most certainly, this 
country has been plagued with debt to a point that it is 
strangling. But, for the economy to be scraping the barrel 
in the way that it does, it has to be from the tax cuts and 
basically, the shrinking of the taxpayers’ percentage. That 
was, without any exaggeration, the reason why Sri Lanka 
was downgraded, literally resulting in shutting Sri Lanka 
from the international markets to raise loans, and we are 
here today.  

These decisions, Sir, were taken despite the Members 
of the Opposition - in fact, all the Members of the 
Opposition, of whichever party that sits in the Opposition 
- warning that those were decisions which would 
eventually lead to severe financial consequences that the 
country and the people as a whole would be asked to put 
up with and that, given the COVID-19 situation, it would 
be crippling.  But, no one listened. I remember, after the 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

Presidential Election when those decisions were taken - at 
that time a Parliamentary Election was called for, but 
could not be held; it was being postponed due to the 
COVID-19 situation - the Members of the then 
Opposition - we were not in Parliament then - including 
Members from the North and the East warned the 
Government repeatedly, saying that these decisions would 
have dire consequences, but obviously the Government 
and the President in particular, considering the margins of 
his victory, being intoxicated by his popular swing chose 
not to listen to anybody. The business community and 
leading economists wrote letters to him. I can responsibly 
say that those letters written to him were not even replied. 
So, that is the 

 

[ූලලාමනෙ  රත පිපිර දව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

fashion with which the President himself conducted 
affairs and his Government in Parliament chose to blindly 
support everything he did.  

So, when that situation is the reality, when, today, the 
ordinary people who are facing the brunt of this crisis 
have realized what a mistake they have made, where the 
country has been bankrupted primarily by the decisions 
precipitated by the President and this Government, when 
people are saying that those can no longer serve in the 
Government, that they must go and when the Government 
chooses not to listen, when the President chooses not to 
listen, then, obviously, they have no choice but to express 
their displeasure in some other democratic way and that is 
what they are doing: they are on the streets. In a 
democracy, when you have given a mandate, let us say, 
for five years and when you find that your mandate has 
been completely violated, usurped, that you have been 
defrauded, then the only way you can try and rectify that 
situation is by calling back your mandate. When you do 
not have a legal provision to call back your mandate, then 
the only other way is to get on to the streets and make 
sure that those you have given that mandate to, in fact, 
leave and that is what the people are doing today.  

When that is happening, we are, here in Parliament, 
carrying on a drama. What is that drama? The reality, Sir, 
is that this House is redundant; this House no longer 
represents the will of the people and in order to try and 
pretend that there is some sort of credibility, you have a 
drama that is being enacted. What is that drama? That is, 
some Members belonging to the Government, who 
created the two-thirds majority until about three or four 
weeks ago and who were the strongest allies of the 
President and this Government, blindly supporting, 
violently supporting - if their words can be put into 
physical practise, then that is violence; that is the nature 
with which they backed the President and the 
Government - them, all of a sudden decided that they 
wanted to sit in the Opposition. One month ago, Sir, on 
this very Floor, soon after the so-called Members 
announced that they were going to be independent, when 
I spoke, I told the Members of this House that it is a 
drama, that it is not going to be the case.  

The Hon. Jagath Pushpakumara, who spoke just before 
me, is a Member seated in the Opposition today. But, 
everything he said was to ensure that this Government 
continues. What did he say? What is the logic he put 
forward? The first thing he said was that there is no point 
in bringing a No-Confidence Motion against the 
President, that the only way by which you can force the 
President to quit is by bringing in an Impeachment 
Motion and for that, you need a two-thirds majority and 
that is not practical. This is a Member sitting in the 
Opposition and he was saying, "It is not practical and 
therefore, do not waste time. You have not brought in an 
Impeachment Motion. A No-Confidence Motion against 
the President does not have a legal value. So, that is a lie, 
it is a hoax, it is just to try and fool the people".  

Then what is the next step? If you can bring in a No-
Confidence Motion that can succeed and that will have 
legal consequence, it is a No-Confidence Motion against 
the Government.  

What was he saying for that? “Oh, you bring in a No-
Confidence Motion against the Government, but we 
cannot accept it now. The SJB has to tell us what their 
second plan is, what they are going to do after that. So, 
until the SJB tells us what they are going to do, until they 
tell us all the details, we are not going to support it”. That 
is very convenient! Then, why did you cross over to the 
Opposition? What are you saying? If you read between 
the lines, it is that this present situation must continue, 
that it must continue without the people having their say.  

Sir, one month ago, I said that this impasse can only 
be solved by an election. Until you have an election and 
until people feel confident in the Members of this House, 
they are not going to leave the streets. Today, the 
Opposition, the combined Opposition, has a challenge 
and what is that challenge? The challenge is that we 
must, on the one hand, try to somehow help with the 
economy with the very same people who bankrupted this 
country! And, two-thirds of them being Members of this 
House, any Member or any party that wants to, in some 
way, try and rectify this situation has to be in cahoots 
with almost half of that two-thirds. You are not going to 
have a majority in this House without, at least, half of the 
Members who are culpable for bankrupting this country 
being part of your own Government supporting you. So, 
how on earth can you govern? You cannot, Sir, without 
having an election and that is the priority. For as long as 
you postpone an election, the political crisis that currently 
prevails will become far worse. Riots will pursue because 
this House will be seen as not standing to the will of the 
people and something that would totally be discredited.  

When riots take place, what is going to happen? We 
have a President even today who takes great pleasure in 
appointing army personnel as Secretaries to Ministries. 
What is going to happen when riots take place? When the 
people who have decided to talk go further because their 
voices are not being listened to, what are you going to 
do? You are going to unleash the military. That is what is 
going to happen. That is what this President and this 
Government is gearing for, Sir, because there cannot be 
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any other reason. So, if every single Member seated 
opposite wants to maintain their political credibility, the 
only way they can do it under the present circumstances is 
to support the dissolution of Parliament. Give us the 
support for that two-thirds majority so that we can go and 
tell the President to hold a Parliamentary Election. And, I 
say that you need a Parliamentary Election because even 
if the President resigns for whatever reasons tomorrow, 
this House will be asked to elect a new President. How 
can this House be asked to elect a new President when 
this House itself is totally redundant? So, that is my 
party’s considered view, Sir, and we will certainly give 
our fullest support to that. We challenge the Members 
opposite, we challenge  Members like the Hon. Jagath 
Pushpakumara who just spoke, if you are credible, let us 
bring in a Motion to dissolve Parliament and raise that 
two-thirds majority and if you can do that, you can also 
impeach. But, if you do not do that, all those who do not 
support that will be held culpable and also accountable. 

Sir, the Leader of the Opposition, this morning, has 
tweeted that there has to be a system change and I 
presume what he meant by that is a radical change in the 
entirety of the system because this system has failed. 
Well, the Tamil political parties seated in the Opposition 
have always been saying, not just in this Parliament but in 
every single Parliament for the last 70 odd years, that this 
system you have is not going to work because it is a 
system that is rejected by a part of the citizenry of this 
country.  

The Tamils have rejected this system; increasingly, 
you will find the Muslims also rejecting it. As long as the 
Government of the day, in the name of security, in the 
name of Sinhala Buddhism or in the name of whatever 
fancies you have, targets you as enemies, this system 
cannot protect.  

For various reasons, this system has failed and if that 
system is to change, what is that change? The Hon. Sajith 
Premadasa, the Leader of the Opposition, a couple of 
weeks ago, to the great disappointment of our party and as 
well as mine, said that he is going to implement the 
Thirteenth Amendment to the Constitution. What is the 
implementation of the Thirteenth Amendment to the 
Constitution? How are you going to implement it? The 
Thirteenth Amendment to the Constitution has been in 
force for the last 34 years. Are you going to do something 
that you have not done in those last 34 years? You cannot 
implement the so-called Thirteenth Amendment because 
it is within the Unitary State structure. So, for as long as 
you remain within the Unitary State structure, you cannot 
devolve power. Everyone knows that. The Supreme Court 
has ruled, not once, but over 30 times, upholding that 
principle. So, you cannot implement the Thirteenth 
Amendment and be sincere to devolution. You have to 
change the system and what is that change? You have to 
move away from the unitary Constitution.  

Now, I am raising this issue, Sir, in this Debate with 
regard to the negotiations with the IMF and the political-
financial crisis for a reason. For the first time - I have said 
this a number of times in this House - I see an opportunity 
for the reason that the Sinhalese people today do not trust 
their own leaders. I do not say it as a boasting 

phenomenon or something I feel happy about, but it is an 
important situation: they feel their own leaders have 
destroyed their country. Today, there is no war. In the last 
13 years, when this country could have gone from 
strength to strength, it has not. You have, in fact, gone 
from pitfall to pitfall and today, you are bankrupt. So, for 
the first time, when they are questioning their leaders and 
they are angry with their leaders for the decisions they 
have taken, why I say there is a golden opportunity is this. 
We are asking the ordinary Sinhalese people if their own 
leaders have brought them to this level, have lied to them 
and destroyed this country in the way they have in front 
of their own eyes, just imagine what they have been 
telling them about the Tamils, just imagine what they 
have been telling about what the Tamils stand for. When 
we say, “We are for a federal State”, these Sinhalese 
leaders, without batting an eyelid, continue to lie even 
today and say that federalism is separation. So, ask those 
questions because those are the lies that have destroyed 
you. 

Today, this country is spending almost 19 per cent on 
defence; 13 per cent of your annual Budget directly goes 
for the military and that is supposed to increase by 2 per 
cent every year. That is the nature of the military you 
have created. This is after the war, military expenses at its 
highest, even more than during the war. What you spend 
for healthcare and education is less than 10 per cent! How 
can you justify that? Is this sustainable? But, despite the 
fact that this country’s economy has been destroyed and 
you really have to go begging to people whom you 
considered your enemies like India, even today, not a 
word is being spoken about the ridiculous way in which 
the military and defence expenditure are being 
maintained.  

Why is that? These are the questions that the ordinary 
Sinhalese people must ask themselves. If they can be lied 
to in front of their own eyes in the way they have been, 
just imagine the lies that these leaders have told about the 
Tamils, about what the Tamils are asking for. And, if they 
do not ask those questions, if they do not make the right 
decisions at that election we say must happen, then 
nothing can save this country, Sir, and as far as I am 
concerned, that will be the last chance. When my father 
was assassinated by the Chandrika Kumaratunga 
Government, Sir, the members of my family who had 
settled abroad asked me and my family, my mother and 
my sister, to declare asylum and come abroad. But, 
despite the fact that my father was assassinated, despite 
all the evidence to say that this system is not going to be 
changed, something in me said that it is the leaders who 
are at fault, that the Sinhalese people have not been told 
the truth and that one day, if they could actually have an 
opportunity to know the truth, they might take the right 
decision. That moment I thought of then has come. And at 
this opportunity, this moment, if the Sinhalese people do 
not open their eyes, do not accept the fact that Sri Lanka 
is not just for Sinhala Buddhists, but it is also for the 
Tamils, the Muslims, the up-country Tamils and the 
Burghers, do not change the system accordingly to 
recognize that there is the Sinhala-speaking nation and the 
Tamil-speaking nation in this country and do not change 
that system to one of a federal nature, then this country 
would fail. 

911 912 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්ත් රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 

ගුණ ජී.ජී. ෙපොන්තන් නල්  මහත්ා 
(ேொண்புேிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

It will fail because you will have to continue your 
defence expenditure; it will fail because a newer diaspora, 
a newer Tamil society, a more modern society will find 
modern ways of trying to undermine the State because 
they consider the State as the entity which is against them, 
against their right. We can say that all this while it was 
the leaders, but today, when the Sinhalese people 
themselves have realized that they have been 
hoodwinked, they have been lied to, they have been 
defrauded by their own leaders, there is no way they can 
now turn round and say that the Tamils have not been 
wronged. If they are, in fact, going to turn round and say 
that the Tamils have not been wronged, then there is a 
racist agenda. Sir, as an individual who was born and bred 
in Colombo, in the South, and as an individual who has 
Sinhalese Buddhists as some of my closest friends, with 
whom I have a lot of closeness, I sincerely hope that that 
last - 

 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්ත් රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Thank you.  

මීළඟට, ගරු තාණක බාලසූිපය ණාජ්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 08ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[2.50 p.m.] 

 

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා (ිසෙශශ නි කටයුතු රාජය 

රමාත්යතුමා)  
(ேொண்புேிகு தொரக பொலசூொிய - தெளிநொட்டு  அலுெல்கள் 

இரொஜொங்க அமேச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of  Foreign 
Affairs)  
Hon. Presiding Member, we are discussing the 

Ministerial Statement made by the Hon. M.U.M. Ali 
Sabry regarding the current economic situation and also 
pertaining to his visit to the IMF.  

Sir, at the outset, let me congratulate my Friend, the 
Hon. Gajendrakumar Ponnambalam, on his speech. I 
think he made very valid points. I certainly agree with 
him that we really need to look at how the country is 
being governed and if a new Constitution is in order, we 
can look at having one, but I also do believe that we need 
to work within the framework of the existing 
Constitution, if we are to look at constitutional changes. 
The core of his speech was on federalism and I do believe 
that devolution of power is a necessity. I had been a 
Member of the Provincial Council in which you also 
served and I think we need to devolve power in steps or in 
stages. We also need to understand that there is mistrust 
between communities, particularly between the Tamils 
and the Sinhalese. To devolution of power, I do  agree, 
but we need to do it in stages and I think that is something 
we should seriously look at.  

Then, I want to speak in general about the current 
situation in the country, Sir. I am not one to give advice, 
but I do think that there is a responsibility on Members of 
Parliament and the Speaker regarding how we conduct 
ourselves. We saw in the morning that we do not pay any 
attention to the Standing Orders and Parliamentary 
traditions and that we only want to make sure that our 
voices are heard without any courtesy to other Members 
who want to express their views. So, I certainly believe 
that the country, at this juncture, needs some discipline 
and that discipline should first come from Parliament 
itself. 

Sir, pertaining to the current situation, the Foreign 
Ministry, under the Hon. (Prof.) G.L. Peiris, has 
embarked on and been working with the Ministry of 
Finance to see how best we could get the country out of 
this situation. We have approached friendly countries 
bilaterally, seeking help in bridging finance and 
assistance to provide medicine and other necessities, of 
which a shortage prevails. We have also reached out to 
multilateral organizations and friendly countries. There is 
the process of SDRs - Special Drawing Rights. We 
understand that if some countries have excess SDRs, 
certain other countries might be able to utilize those 
SDRs. Yesterday, I had a meeting with the Hon. Janaka 
Wakkumbura to see how best we can initiate action, if 
there is a food shortage, to get some food from the 
SAARC Food Bank. So, it is not that these actions have 
not been taken. As the Hon. Minister of Finance stated, I 
think at this critical juncture, everybody should work 
together. I do not think we can come out of this situation 
if all the parties do not work together.  

What we debated most of yesterday and today has 
been pertaining to the election of the Deputy Speaker. 
People were saying that there were deals within politics. I 
think politics, in general, is full of deals and will never be 
based on morality. Our position pertaining to selecting 
the Deputy Speaker was - we had already informed of 
that position to the SLFP - that if the SLFP nominates a 
candidate, we would not oppose him. We are perfectly 
aware that the SLFP wants to conduct themselves being  
in the Opposition and it is completely all right with us.  

Pertaining to whether the Prime Minister enjoys the 
confidence of this House, I think a No-Confidence 
Motion has been put forward. So, we should take the No-
Confidence Motion for debate sooner rather than later. 
But, let us see what the outcome of  the No-Confidence 
Motion would be. One outcome would be the 
Government could retain its majority. What then? Would 
the ground situation change if the Government retains its 
majority? I do not think so. The other situation is that the 
Government could have a majority, but, nonetheless, 
would not have the 113. Then, what happens? The other 
situation is that the Leader of the Opposition could be 
invited to form a Government. So, I think it is fair that the 
SLFP is making that request. If they succeed with the No-
Confidence Motion, what will be the next step? We need 
to have a legitimate Government controlling the country's 
state of affairs. Otherwise, this country will move into 
anarchy.  
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I also think that there is a Parliamentary responsibility 
at this juncture. The Hon. Speaker can discuss with the 
Party Leaders and maybe, have some Parliamentary 
Committee to see how we could bring dollars into this 
country or how we could send people overseas for jobs.  
So, we can take all these measures.  

Then, I was planning to talk on debt restructuring 
because that will take away a lot of pain for us. If you 
look at countries such as Ecuador or the Caribbean 
countries, there has been debt restructuring. If you have a 
fair assessment of most of the debt restructuring, the 
results have sometimes been positive and at other times, 
we cannot say the intended results have been achieved. 
So, this is a process in which we all need to work 
together. Even if the SJB and the Government get 
together and the JVP does not join them to form a 
government, then I do not think we would get out of this 
situation because although the JVP has only three 
Members in this House, we know that they have a 
sizeable control in trade unions. If we form a national 
government without the JVP, what would that result in? 
So, I think, at this juncture, if everyone could join in to 
have some form of government - even the TNA and the 
Hon. G.G. Ponnambalam could join the Government and 
bring in the legislation which they speak of - then we do 
not need to have another election now, but have one after 
a stipulated period of time. But, at this juncture, going for 
an election might not be the most practical solution. The 
election costs something to the tune of Rs. 10 billion. Do 
we have the resources to hold an election is also a 
question. So, I think we need not wait. We can bring in 
these legislative changes which the people are talking 
about. If anybody else commands the majority of this 
House, the Hon. Prime Minister has said that he would be 
more than glad to resign and hand over the position. If he 
resigns, what next? So, all I am saying to the Members of 
the the Opposition and the Government is that we need to 
face this situation with a plan.  

Thank you, Sir, for the time given.   

    
ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ ක්ටර් අප්පු ාි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි  ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 8. 8] 
 

ගුණ ෙහක්ටර් රප්පුහාමි මහත්ා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මුලසුන ශ ොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද මට කාලය ලබා 

ුවන්නාට විශ ේෂ කථාවක් කණන්න ශනොශවයි මා බලාශපොශණොත්තු 

ශවන්ශන්. ශමොකද, කථා කණ-කණ දන්න ශවලාවක් ශනොශවයි, ශම් 

ශවලාව. ශමොකක්ද ඒකට ශ ේතුව? ණශට් සියලුශදනාම එළියට 

බි ිලා දන්නවා. ඒ ිනිහ්සු ුලටි කනවා. ණශට් ිනිසුන්ට කන්නත් 

නි ි. [බාධා කිරීම්] කථානායකතුමාට එන්න කියන්න. එතුමා ශම් 
හභාවට ඇවිල්ලා පාර්ලිශම්න්තුව ශමොනවාද කණන්ශන් කියලා 

කියන්න ඕනෑ. එක්ශකෝ පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු නවත්වන්න 

ඕනෑ. නිත්නම් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න ඕනෑ. එශ  ම 

නිත්නම් වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාව ශගනිල්ලා ශදශකක් එකක් 

කණන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] කථානායකතුමාට ශම් හභාවට එන්න 
කියන්න. ඇවිල්ලා කියන්න කියන්න, ශමොකක්ද කණන්ශන් 

කියලා. කථානායකතුමාට ශම් හභාවට එන්න කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] ිනිසුන්ට ග න එක ශනොශවයි විශේ. [බාධා කිරීම්] 
කථානායකතුමාට ශමතිනට එන්න කියන්න. [බාධා කිරීම්] අපි 
 ිම ශකනු ටම  කථා කණන්න අවහ්ථාව ශදන්න. [බාධා කිරීම්] 
ශමොකක්ද කණන්ශන් කියලා අශනක් අයශගන් අද හ අණගන්න.  

[බාධා කිරීම්] කථා කණන්න ශවලාව ශදන්න, ශවලාව ශදන්න.  

 

ගුණ ෙේ.සී. රලවතුවල මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஜ.சீ. அலெத்துெல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, - 

 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා.  [බාධා කිරීම්]  

 

ගුණ ෙහක්ටර් රප්පුහාමි මහත්ා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මශේ කාලය දීලා අනික් අයටත් දඩ ශදන්න. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බයිලා කථා කණ-කණ දන්න බි ි. [බාධා කිරීම්] 
ශම් බයිලා කියන ශවලා වක් ශනොශවයි. [බාධා කිරීම්] ණශට් ර ්නය 
විහ ඳන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  

 

ගුණ ෙේ.සී. රලවතුවල මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஜ.சீ. அலெத்துெல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ ෙහක්ටර් රප්පුහාමි මහත්ා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

එතුමාට point of Order එක දනැිපපත් කණන්න අවහ්ථාව 

ශදන්න. මශේ කාලශයන් එතුමාට දඩ ශදන්න.  

 
ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කථානායකතුමාට ශම් හභාවට එන්න 

කියන්න මට බි ි. එතුමාට දිුවම් ශදන්න මට පුළුවන්. මා ශම් 

පිළිබඳව කථානායකතුමාට දිුවම් ශදන්නම්. 

 
ගුණ ෙහක්ටර් රප්පුහාමි මහත්ා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශම් ණශට් ශමවිනි ර ්නයක් තිශබනශකොට කථානායකතුමා 

එතුමාශේ කාමශර් දඳලා  ිපයන්ශන් නි ි.[බාධා කිරීම්]  
 

ගුණ බුශධික පිරරත මහත්ා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් බලන්න. Facebook 

එශක්ත්, රූපවාහිනිශේ  තවත් නාළිකාවලත් ශම් ශමොශ ොශත් ශම් 

සිද්ධිය හජීවීව විකා නය ශවනවා. එළිශේ  ග නවා. ශම් 

ශමොශ ොශත් තරු යන්ට, අණගළකරුවන්ට දතා තිණ ්චීන විධියට 

කුමළු ගෑහ් ර ාණ හ  ජ්ල ර ාණ එල්ල කණනවා. ශම් ශක් ඊළඟ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තත්ත්වය ශමොකක්ද? මණ  තත්ත්ව  ඇති ශවන්න දඩ ශදන්න 

එපා. කථානායකතුමා ශම් හභාවට ශගන්වන්න. එශ ම නිත්නම් 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ු ඩු පට්ටම් කණලා දමන තත්ත්වයක් ඇති 

ශවනවා. ශම් කාලකණ්ණි තත්ත්වය ණශට් ඇති කණන්න එපා. අපි 

ඒකයි කියන්ශන්. දිනට ශම් ණශට් ඩවණයක් ඇතිශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ ඩවණයට පාදකශවලා තිශබන තත්ත්වය නිති 

කණන්න. [බාධා කිරීම්] ශම් හභාශේ කථානායකතුමා නි ි; වග 
කිව යුතු ඇමතිවරු නි ි. පළමුවන ශප්ළි ශදශක්, තුශන් එක් 

ශකශනක්වත් නි ි. ශමොකක්ද ශම් තත්ත්වය? ඒ නිහා 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කරු ාකණලා කථානායකතුමා 

ශම් හභාවට ශගන්වන්න, වග කිව යුතු ඇමතිවරුන් ශම් හභාවට 

ශගන්වන්න. එතශකොට සියලුශදනාට බලන්න පුළුවන් ශම් 

ශමොශ ොශත් ඇතිශවලා තිශබන තත්ත්වය.[බාධා කිරීම්]  

 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා වාඩිශවලා එක මන්ත්රීවණශයක් පම ක් 

කථා කණන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු ශේ.සී.අලවතුවල මන්ත්රීතුමා 

 

ගුණ ෙේ.සී. රලවතුවල මහත්ා 
(ேொண்புேிகு மஜ.சீ. அலெத்துெல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇත්තටම ශම් තත්ත්වය තුළ 

අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශවනත් ශද්වල් කථා කණනවා ශනොශවයි. 

ජ්නාධිපතිතුමාට විරුද්ධවත්,  ආණ්ඩුවට විරුද්ධවත් වි ්වාහ භකග 

ශයෝජ්නා ශදකක් අපි කථානායකතුමාට භාණ දීලා තිශබනවා. ඒවා 

ගින අද  පිවති පක්ෂ නායක රැහ්වීශම්දී ලබා දී තිශබන පිළිතුරු 

පිළිබඳව අපිට හෑහීමකට පත් ශවන්න බි ි. අද ජ්නතාව එළියට 

ඇවිල්ලා දන්නවා. ශම් ශවනශකොට ඔවුන්ට කුමළු ගෑහ ්ග නවා; 

ප ණ ශදනවා. අශප් ඒ ශයෝජ්නා හාකච්ඡා කණන්න අපට නැනයක් 

අව යයි. අපට ශවලාවක් අව යයි. අපි කථානායකතුමාශගන් 

දල්ලන්ශන් අපට ඒ හඳ ා නැනයක් ලබා ශදන ශලහයි. ශම් වි ්වාහ 

භකග ශයෝජ්නා පිළිබඳව හාකච්ඡා කණන්ශන් කවදාද? ලබන 

හතිශේ  නැගටම පාර්ලිශම්න්තු රැහ්වීම් පවත්වා ඒවා හාකච්ඡා 

කණන්න. එළිශේ  දන්න ජ්නතාවට, ණශට් ජ්නතාවට අපි විහුමමක් 

ශදන්න ඕනෑ. එශ ම නිත්නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව රැහ්ශවලා 

විඩක් ශවන්ශන් නි ි. 
 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මා කථානායකතුමාට ඒ බව දිුවම් ශදන්නම්.  
 

ගුණ හිපන්ත ප්රනාන්තු  මහත්ා  
(ேொண்புேிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ිපන් රනාන්ුව මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ හිපන්ත ප්රනාන්තු  මහත්ා  
(ேொண்புேிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කරු ාකණලා 

කථානායකතුමා ශම් හභාවට එන්ශන් නිත්නම්, අද අපි 

කථානායකතුමා අඩහ්සිශේ  තබා ගන්නවා. කරු ාකණලා මතක 

තබා ගන්න, වි ්වාහ භකග ශයෝජ්නාව විවාද කිරීම හඳ ා නැනයක් 

ශදන කල් කථානායකතුමාට ශගදණ යන්න ශදන්ශන් නි ියි 

කියලා. එළිශේ  දන්න ිනිහ්සු අපි ඇතුළට ශගශනනවා. [බාධා 
කිරීම්] ශමන්න, ශම් අයශේ photos ශම් බලන්න, ශම් අය කථා 

කණන  ිටි. ණශට් ිනිහ්සුන්ට ශමච්චණ ග නවා. ශම් අය ඒකට 

කිමිතියි. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කථානායකතුමා ශම් 

හභාවට ශගන්වන්න. [බාධා කිරීම්] 

 

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Sir, I rise to a point of Order.[බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තාණක බාලසූිපය මිතිතුමා.   

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා තමයි දින් ශම් 

කථානායක පුටුශේ දන්ශන්. එතශකොට ඔබතුමාට තීන්ුව ගන්න 

පුළුවන්. Impeachment එකකදී  ිණ, ශම් කථානායක පුටුශේ 

දන්න ඔබතුමාටත් අව ය තීන්ුව ගන්න පුළුවන්. ශම් නාඩගම 

කණන එක නවත්වන්න. [ශඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමාත් දන්ශන් ඒ 
පක්ෂශේ . [ශඝෝෂා කිරීම්] 

 
[ේ  රවම්ථාෙයදී මන්තත්රීවුණ පිිපමක් මභා ගර්භය මැදට පැමිත 

ෙ ෝෂා කරන්තනට ූ හ.] 
[இச் சந்தர்ப்பத்தில் உறுப்பினர்கள் சிலர் சபொ ேண்டபத்தின் 

ேத்திக்கு ெந்து மகொஷதேழுப்பினர்] 

[At this stage some Members walked into the Well of the House and 
created an uproar.] 
 

ගුණ මන්තත්රීවරෙයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
නියමයි. නියමයි. [ශඝෝෂා කිරීම්]  ශමන්න! පාර්ලිශම්න්තු 

රජ්ාතන්ත්රවාදය.  [ශඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ශමන්න, රජ්ාතන්ත්රවාදය ණකින විධිය! [ශඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගුණ මන්තත්රීවරෙයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ශමන්න, රජ්ාතන්ත්රවාදය! [ශඝෝෂා කිරීම්] ශමන්න, 

තක්කඩිකම.  [ශඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගුණ ත්ාරක නාලසූිපය මහත්ා  
(ேொண்புேிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 ිපන් රනාන්ුව මන්ත්රීතුමා,- [ශඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමාශේ 

තක්කඩිකම ශපන්වන්න.[ශඝෝෂා කිරීම්] දින් ඒ මුවහ්හයාට 
ගිහුවා කියලා ශමොකක්ද ශවන්ශන්?  [ශඝෝෂා කිරීම්] 

 

ගුණ ූලලාමනාරූඪ මන්තත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශම් ඇති වී තිශබන තත්ත්වය ශ ේතුශකොට ශගන ගරු හභාශේ 

කටයුතු විනාඩි 90කට අත්හිටුවුව ලබනවා. 
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[ගරු බුද්ධික පතිණ  ම තා] 
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රැම්වීම ඊට රනුකූලව ත්ාවකාලිකව ර් හිටුවන ලිරන්ත, ර.භා. 
3.30ට කථානායකතුමාෙේ මභාපිර් වෙයන්ත නැවත් පව් වන ලදී. 

அதன்படி, அேர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 3.30 ேணிக்கு 

ேீண்டுந் ததொடங்கிற்று. ேொண்புேிகு  சபொநொயகர் அெர்கள் தமலமே 

ெகித்தொர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 3.30 p.m. and then resumed, 
HON. SPEAKER in the Chair.  

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීට ශමොශ ොතකට කලින් ඇති ූ   සිද්ධිය නිහා අපි කථා වුණු 

පිපනැ ලබන හුමදා ශපණවරු 90.00ට පක්ෂ නායක රැහ්වීමක් කිඳවා 

තිශබනවා. අපි ඒ පක්ෂ  නායක රැහ්වීශම් දී  හාකච්ඡා කණලා,  

 ිකි නම් ඒ හතිය තුළම ශ ෝ ඊළඟ හතිශේ  9 ශවනි දා  

ශනොවිණදීම අපි පාර්ලිශම්න්තුව රැහ් ශවනවා. ඒ වාශේම එළිශේ  

ශවන සිුවවීම් ගින අපි ඇත්ත ව ශයන්ම කනගාටුව පළ කණනවා.  

අපි උද්ශඝෝෂකයන්ශගුවත් දල්ලා සිටිනවා හාමකාමීව ශමම 

උද්ශඝෝෂ   කණන්න කියලා. ඒ ගින ර ්නයක් නි ි. ශමශතක් 

කල් එවිනි කිසිම ර ්නයක් ඇති වුශණ් නි ි. ඒ අුවව, 

හාමකාමීව උද්ශඝෝෂ ය කණන්න. එළිශේ   ශවන සිද්ධිය 

හම්බන්ධශයන් ශපොලීසිශේ  වාර්තාවක් අපි ලබන හතිශේ  

ශපොලිහ්පතිවණයාශගන් කිඳවනවා. එශතක්, ඔබ සියලුශදනා ඒ 

ගින දික් ූ  උනන්ුවවට මශේ හ්තුතිය පළ කණනවා.  

ක් ත්ැබීම 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුව 8088 මියි මහ 9 වන නැන ශපණවරු 90.00 

දක්වා කල් තබනවා.  
     

 ඊට රනුකූලව, ගුණ කථානායකතුමා ිසසින්ත 81 වන ම්ථාවර 

ේදෙයෝගය යටේ , ප්රශ නි්නය ෙනොිසමමා පාර්ලිේ න්තතුව ක්  ත්නන 
ලදී.   
     පාර්ලිේ න්තතුව ඊට රනුකූලව ර.භා. 3.32ට, 2022 මැයි 17වන 
ර හුණවාදා පූ.භා. 10.00 වන ෙත්ක් ක්  ිවෙ ය. 

 

அதன்படி, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள் 81ஆம் இலக்க 

நிமலக்கட்டமளப்படி ெினொ ெிடுக்கொேமலமய பொரொளுேன்றத்மத 

ஒத்திமெத்தொர். 

அதன்படி, பி.ப. 3.32 ேணிக்கு பொரொளுேன்றம், 2022 மே 17, 

தசவ்ெொய்க்கிழமே மு.ப. 10.00 ேணிெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 
 

Accordingly, THE HON. SPEAKER adjourned Parliament, without 
Question put, under Standing Order No. 81. 

Parliament adjourned accordingly at 3.32 p.m. until 10.00 a.m. on 
Tuesday, 17th May, 2022.  
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මැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවහාන මු්ර ය හඳ ා හ්වකීය කථාවල නිවිණනැ කළ යුතු තින් දක්වුව ිපසි මන්ත්රීන් ින් පිටපතක් ශගන 
 නිවිණනැ කළ යුතු ආකාණය එහි පි ිනැලිව ලු ණු ශකොට, පිටපත ලිබී ශදහතියක් ශනොදක්මවා  

හැන්තමාඩ් හකහ්කාණක ශවත ලිශබන ශහේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தேது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தேது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மெண்டும். 
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හැන්තමාඩ් වාර්ත්ා  

ෙකොළඹ 5, ෙපෝ ෙහේන්තෙගොඩ, කිුණළපන පාර, රාංක 163 දරන ම්ථානෙයහි පිහිටි 

රජෙ  ප්රවත් ිර ෙදපාර්ත්ේ න්තතුෙය පිහිටි රජෙ  ප්රකාශ නින කාර්යාාංශ නිෙයන්ත  

මිල දී ගත් හැක. 
 

ෙමම හැන්තමාඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk ෙවේ රඩිසෙයන්ත  

නාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

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

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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රී ලකකා ණජ්ශේ  මු්ර  ශදපාර්තශම්න්තුශේ මු්ර ය කණන ලදී. 


