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රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව 

ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරු 

යපෞද්ගලිකව දැනුම් දීයෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය  
ආහාර නිෂ්පාදනය සම්බන්ධශයන් වත්මන් තත්ත්වය 
විදුලි  අර්බුදයට විසඳුමක් ශෙස පුනර්ජනනීය බෙ ක්තිය භාවිත කිරීම 

යපෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්යප පන ක යකම්ම්ප ක  
ජයමග සංවර්ධන, සමාජ සත්කාරක හා පුණ්යාධාර පදනම (සංසග්ාගත කිරීශම්  - [ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි 

මහතා] - පළමුවන වරකියවන ෙදී 

විසර්ජන පනත   

     ශයෝජනා සම්මතය 

පරිපූරක මුදල  
පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැෙසීමට සහ වැඩිවන සැපයුම් වියදම් ආවරණ්ය කිරීම සඳහා අතිශර්ක ප්රතිපාදන  

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கக 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 
உணவுற்பத்தி ததாடர்பான தற்பபாகதய நிகலகம  
மின்சார தநருக்கடிக்குத் தீர்வாக புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திகயப் பயன்படுத்தல் 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்: 
ஜயமக அபிவிருத்தி, சமூக பசகவகள், அறக்கட்டகள மன்றம் (கூட்டிகணத்தல்) – [மாண்புமிகு தஹக்டர் 

அப்புஹாமி] - முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது. 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டம்: 
தீர்மானங்கள் 

குகறநிரப்புத் ததாகக:  
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வைங்குவதற்கும் அதிகாித்த விநிபயாகச் தசலகவ ஈடுதசய்வதற்குமான   

பமலதிக ஒதுக்கீடுகள் 
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PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
Jayamaga Development, Social Services and Charity Foundation (Incorporation) – [The Hon. Hector 
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පූ.භා. 10.00  පාර්ලියම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගු ෙහින්ද යාපා අයේවර්ධාන ෙහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 

ලිපි යල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා නනාගරික සගවර්ධාන හා 

නිවාස අොතය සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්නවයේ ප්රධාාන 

සගවිධාායකුරො) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

பகாலாசானும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 
 

ගරු කගානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක 

ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

2017, 2018 සහ 2019 වර්ෂ සඳහා සුබසාධක ප්රතිොභ 

මණ්ඩෙශේ වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තා මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති 

කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය ේපශ  ක කාරක සභාව ශවත 

ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනා කරමි. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව 
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු කගානායකතුමනි, රජශේ මුද්, පිළිබඳ කාරක සභාව 

ශවත ශයොමු කරන ෙද- 
 

(i) 2022 අංක 01 දරන පරිපූරක ඇසත්ශම්න්තුව; සහ  

(ii) 2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිය 
යටශත් ශයෝජනා සම්මතයන් 

සම්බන්ධශයන් එකී කාරක සභාශේ වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 

සභායම්සය ෙත තිබිය යුුරයයි නියයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

යප කසම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වාසුශ ව නානායක්කාර මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ගු නආචාර්ය) සර ක වීරයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரபசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කගානායකතුමනි, කඩවත, පහළ බියන්විෙ, පිංතාලිය 
පාර, අංක 392/ශක් දරන ස්ගානශයහි පදිංචි නාශගොඩ ගමශේ 
ධනපාෙ මහතාශගන් ෙැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිලුම් අමුණුගම මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
        

ගු යප්රේෙලාල් ජයයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிபரமலால் ஜயபசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
ගරු කගානායකතුමනි, නිවිතිගෙ, කෙවාන පාර, අංක 16 

දරන ස්ගානශයහි පදිංචි එම්.එස්.ශක්. සිරිවර්ධන මහත්මියශගන් 

ෙැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ඉදිරිප ක කරන ලද යප කසම්  ෙහජන යප කසම් පිළිබඳ කාරක 
සභාව  පැවරිය යුුර යයි නියයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 
 

ජාතික පාසල් සහ පළා ක පාසල්  ගුු පුරප්පාඩු  
பதசியப் பாடசாகலகள் மற்றும் மாகாணப் 

பாடசாகலகள்: ஆசிாிய தவற்றிடங்கள்   
 NATIONAL SCHOOLS AND PROVINCIAL SCHOOLS: TEACHER 

VACANCIES   
 

 

2260/2022 

 

1.  ගු යරෝහිණී කුොරි වියේර කන ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

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

අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1 : 

(අ  (i) ශ්රී ෙංකාශේ සග්ාපිත කර ඇති ජාතික පාස්, 
සංඛ්යාව සහ පළාත් පාස්, සංඛ්යාව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමණ්ද; 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 (ii) එම ජාතික සහ පළාත් පාස්,වෙ ශම් වන විට 
පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමණ්ද; 

 

 (iii)  එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ගුව ෙබන ක්රියා මාර්ග 
කවශර්ද;  

 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

 (ආ  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

 

கல்வி அகமச்சகரக் பகட்ட வினா: 
 

( அ) (i) இலங்ககயில் தாபிக்கப்பட்டுள்ள பதசியப் 

பாடசாகலகள் மற்றும் மாகாணப் பாடசாகல 

களின் எண்ணிக்கக தனித்தனியாக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (ii) பமற்படி பதசிய மற்றும் மாகாணப் பாடசாகல 

களில் தற்பபாது நிலவும் ஆசிாிய தவற்றிடங் 

களின் எண்ணிக்கக தனித்தனியாக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (iii) பமற்படி தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்காக பமற் 

தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்பறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he inform this House -  

 (i) separately, the number of National Schools 
and Provincial Schools established in Sri 
Lanka;  

 (ii) separately, the number of existing teacher 
vacancies in the aforementioned National 
and Provincial Schools; and 

 (iii) the measures that will be taken to fill the 
aforesaid vacancies?  

 

(b) If not, why?    
 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා නඅධායාපන 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha -Minister of Education) 
ගරු කගානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.  
 

(අ  (i) ශ්රී ෙංකාශේ සග්ාපිත කර ති ජ ජාතික පාස්, 

සංඛ්යාව 37ිකි. පාස්, 1,000 සංවර්ධනය කිරීශම් 

වැඩසටහන යටශත් පළාත් පාස්, 22ක් ජාතික 

පාස්, ශෙස ේසස ්කරන ෙදී. ඒ අුවව ශම් වන විට 

ෙංකාශේ සග්ාපිත කර ඇති ජාතික පාස්, සංඛ්යාව 

396කි.  
 

  එශසේම පළාත් පාස්, සංඛ්යාව 9,090කි.   

 (ii) ජාතික පාස්,වෙ පවතින ගුරු පුරප්පාඩු 

  01/2016 චක්රශ්,ඛ්යට අුවව ජාතික පාස්,වෙ 

පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ්යාව පහත පරිදි ශේ. 
 

   

 06/2021 චක්ර ශ්,ඛ්යට අුවව ජාතික පාස්,වෙ පවතින ගුරු 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව පහත පරිදි ශේ. 

 

 

  

 (06/2021 චක්රශ්,ඛ්යට අුවව ජාතික පාස්,වෙට අව ය 
ගුරු සංඛ්යාව සඳහා කළමනාකරණ් ශසේවා 
ශදපාර්තශම්න්තුව මඟින් අුවමැතිය ශම් දක්වා ෙැබී 
ශනොමැති අතර, අුවමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ෙද ගුරු 
සංඛ්යා මත පදනම්ව ශමම ගණ්නය කිරීම් සිදු කර ඇත.  

 

පළා ක පාසල්වල පවතින ගු  ුපුරප්පාඩු 

 01/2016 චක්රශ්,ඛ්යට  අුවව  පළාත් පාසෙවෙ පවතින 
ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ්යාව පහත පරිදි ශේ. 

 

  අුවමත ගුරු 

සංඛ්යාව 

තතය ගුරු  

සංඛ්යාව 

අතිරික්ත ගුරු  

සංඛ්යාව 

ඌන ගුරු  

සංඛ්යාව 

සිංහෙ මාධය 27,994 29,277 1,283 - 

ශදමළ මාධය 7,488 7,371 - 117 

ඉංග්රීසි මාධය 2,602 2,812 210 - 

එකුරව 38,084 39,460 1,493 117 

  අුවමත ගුරු 

සංඛ්යාව 

තතය ගුරු 

සංඛ්යාව 

ඌන ගුරු 

සංඛ්යාව 

සිංහෙ මාධය 31,370 29,277 2,093 

ශදමළ මාධය 8,229 7,371 858 

ඉංග්රීසි මාධය 3,431 2,812 619 

එකුරව 43,030 39,460 3,570 

පළාත අුවමත ගුරු 

සංඛ්යාව 

තතය ගුරු 

සංඛ්යාව 

අතිරික්ත 

ගුරු 

සංඛ්යාව 

ඌන ගුරු 

සංඛ්යාව 

වයඹ  
01/2016 චක්රශ්,ඛ්ය අුවව ගුරුවරුන් 20,998ක්  සඳහා 
අුවමැතිය ඉ්,ො තිබුණ් ද එය අුවමත වී ශනොමැත. 
01/201ි චක්රශ්,ඛ්ය අුවව අුවමත ූ  ගුරු සංඛ්යා  දැනට 
භාවිත ශේ. ඒ අුවව අුවමත ගුරු සංඛ්යාව 20,001කි. තතය 
සංඛ්යාව 2ි,000ක් වන අතර, ඌන ගුරු සංඛ්යාව 
1,996කි. 

දකුණ් 22,104 25,525 421 - 

සබරගමුව 21,169 21,393 224 - 

මධයම 27,714 27,828 114 - 

ේතුරු මැද 16,470 14,287 200 2,383 

ේතුර 18,286 16,726 - 1,560 

බස්නාහිර 35,147 33,959 - 1,188 

ඌව 17,668 16,768 -    900 

නැ ශෙනහිර 21,261 18,643 - 2,618 
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 [ගරු  ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න මහත්මිය] 



2022 ජුනි 08 

 ශම් අුවව  8,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක ගුරු පුරප්පාඩු 
තිශබනවා. එක එක පළාත අුවව මට තවදුරටත් විසත්ර ටික 
ශදන්න පුළුවන්. ඒ විසත්ර ඇතුළත් වි ාෙ සටහනක් 
තිශබනවා. එහි සාරාං ය තමයි මම කිේශේ.  

 

 

 06/2021 චක්රශ්,ඛ්යට අුවව පළාත් පාස්,වෙ පවතින ගුරු 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව පහත පරිදි ශේ.  

   

 (iii)  2018-2019 හා 2020 ේපාධිධාරි ශයෝජනා ක්රමය 
යට ශත් දැනට රාජය ශසේවයට බඳවා ශගන ඇති 
අවුරුදු 30ට අඩු  ේපාධිධාරින්ශගන් අයදුම්පත් 
කැඳවා ගුරු පුරප්පාඩු 22,000ක් සඳහා බඳවා 
ගැනීමට  අමාතය මණ්ඩෙ අුවමැතිය ෙබා දී ඇත. 

  ඒ අුවව බඳවා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන අතර, 
සුදුසු නිෙධාරින් ශතෝරාශගන පුහුණු කර අදාළ 
පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ් කිරීමට කටයුතු කරුව ෙැශේ. 

(ඇ  අදාළ ශනොශේ. 

 

ගු යරෝහිණී කුොරි වියේර කන ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

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

ගරු කගානායකතුමනි, මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර පළාත්වෙ ගුරු අතිරික්තයකුත්, 

සමහර පළාත්වෙ ගුරු ඌනතාවකුත් තිශබන බව ඔබතුමාට 

පැහැදිලි ඇති කියො මම හිතනවා. ඒකට එක ශහේතුවක් හැටියට 

අපි දකිනවා විධිමත් ගුරු මාරු ප්රතිපත්තියක් නැතිකම. ඒ නිසා 

ජාතික ගුරු මාරු ප්රතිපත්තියක අව යතාව තිශබනවා. පසුියය යහ 

පාෙන ආණ්ඩුව කාෙශේ ආංශික අධීක්ෂණ් කමිටුවෙදී අපි ගුරු 

මාරු ප්රතිපත්තියක් සකස් කරො තිබුණ්ා. මම ඒ පිළිබඳව  

ඔබතුමාශේ අවධානය  ශයොමු කරවනවා. ඒ පිළිබඳව ශසොයා බො 

එය නැවත ක්රියාත්මක කරනවා නම් ශහොඳයි. රාජය ශසේවශේ 

ප්රමාණ්ය වැඩියි කියො  අද කියනවා. එතශකොට, දැන් තිශබන 

ආර්ිකක අර්බුදයත් එක්ක අලුතින් බඳවා ගැනීම් සි ධ කර ගන්න 

පුළුවන්ද කියන ගැටලුවත් තිශබනවා. අපි යගාර්ගයට මුහුණ් 

ශදන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා ශම් ගුරු මාරු ප්රතිපත්තිය ශකශරහි මම 

ඔබතුමාශේ අවධානය  ශයොමු කරවනවා. අශප් වාශේ දුෂ්කර 

පළාත්වෙ ගුරුවරුන්ශේ ශෙොකු හිෙයක් තිශබනවා. ශම් නිසා ඒ 

ළමයින්ට ශෙොකු අසාධාරණ්යක් සි ධ ශවො තිශබනවා. ඒ සඳහා 

යම් පිළියමක් ශයොදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 

ඊළෙට මම ශම් කාරණ්යත් කියන්නට ඕනෑ. ශම් වනශකොට 

ජාතික පාස්, ශබොශහොමයක  කටයුතු කරන්ශන් වැඩ බෙන 

විදුහ්,පතිවරු. ශම්වාට විධිමත් විදුහ්,පතිවරු පත් කිරීම සඳහා 

පළාත අුවමත ගුරු 

සංඛ්යාව 

තතය ගුරු 

සංඛ්යාව 

අතිරික්ත ගුරු 

සංඛ්යාව 

ඌන ගුරු 

සංඛ්යාව 

වයඹ 29,551 24,555 - 4,996 

දකුණ් 26,352 22,525 - 3,827 

සබරගමුව 24,529 21,393 - 3,136 

මධයම ගුරුවරුන් 33,120ක් සඳහා කළමනාකරණ් ශසේවා 

ශදපාර්තශම්න්තුශවන්  අුවමැතිය ඉ්,ො ඇත.  ශමශතක්  

අුවමැතිය ෙැබී ශනොමැත. 

ේතුරු මැද 17,776 14,287 204 3,696 

ේතුර 19,359 16,726 - 2,633 

බස්නාහිර 06/2021 චක්රශ්,ඛ්ය සඳහා ශමශතක්  කළමනාකරණ් 

ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුශේ  අුවමැතිය ෙැබී නැත. 

ඌව 19,362 16,768 - 2,594 

නැ ශෙනහිර 22,834 18,643 - 4,191 

ඔබතුමා  ගන්නා ක්රියාමාර්ගය ශමොකක්ද කියොත් මම දැන ගන්න 

කැමැතියි. 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි,  ජාතික පාස්, සංඛ්යාව 37ියි. ඒකට 22ක් 
එකතු වුණ්ාම ජාතික පාස්, 396ක් තිශබනවා. අපි 
බොශපොශරොත්තු ශවනවා, ජනවාරි මාසශේ පළමුවැනිදා 
ශවනශකොට පාස්, වර්ගීකරණ්ය හඳුන්වා ශදන්න. අපි කවුරුත් 
දන්නවා, අශප් රශේ දැනට තිශබන වර්ගීකරණ්ය ශම් ක්ශෂේත්රශේ 
ශකශනකුට මිස ශවනත් ශකශනකුට ශත්රුම් ගන්න බැරි බව. 

ඒ වර්ගීකරණ්ය තමයි, 1AB, 1C, Type 2 and Type 3. ශම් 
වර්ගීකරණ්ය ගැන ශමශහම කිේවාට, එම ක්ශෂේත්රශේ ඉන්න අයට 
මිසක් අශනක් අයට ශම් ගැන ශත්ශරන්ශන් නැහැ. ශෙෝකශේ 
පිළිගත් ක්රමය තමයි, primary, junior secondary and senior 
secondary ව ශයන් වර්ගීකරණ්ය කිරීම. අපි රාජකීය විදයාෙය 
ේදාහරණ්යක් ව ශයන් ගනිමු. ශම් අවස්ගාශේ ගරු අගමැතිතුමාත් 
සභාශේ ඉන්නවා. අපි රාජකීය විදයාෙය ශකොටස් තුනකට 
කඩන්ශන් නැහැ. ඒශක් primary එකට ශවනම Principal 

ශකශනක් ඉන්නවා, administration සඳහා; junior secondary 

එකට විදුහ්,පතිවරයකු ඉන්නවා; senior secondary එකට  
විදුහ්,පතිවරයකු ඉන්නවා; overall Principal ශකශනක් 
ඉන්නවා. එතශකොට අපට එහි පරිපාෙනය යගා පරිදි ශගන යන්න 
පුළුවන්. ඒ පුරප්පාඩු සංඛ්යාවත් ගණ්නය කරමින්, ජනවාරි මාසය 
වනශකොට අපි ඌන විදුහ්,පති සංඛ්යාව පුරවනවා.  

ශම් ප්ර ්නයටම ඳඳුණු තවත් ප්ර ්නයක් තිශබනවා, ගරු 
මන්ත්රීතුමියනි. මාස 3ක් තිස්ශසේ අධයාපන පරිපාෙන ශසේවශේ 
පුරප්පාඩු 620ක් ශගොඩගැහිො තිශබනවා. දැන් එය 700ක් දක්වා 
වැඩිශවො තිශබනවා. ශම් වනශකොට ඒ සඳහා අයදුම් පත් කැඳවා 
තිශබනවා. අපි බොශපොශරොත්තු ශවනවා, තව සති ශදක තුනකින් 
විභාගය පවත්වා ඒ පිරිස බඳවා ගන්න. ඒ පිරිස තුළ බහුතරයක් 
ඉන්නවා, ගුරු ශසේවශේ හිටපු අය. එතශකොට අපට පුළුවන්, ශකටි 
පුහුණුවකින් පසු ඒ ශගෝ,ෙන්ව තනතුරුවෙට පත් කරන්න. ශම් 
වර්ෂශේ අග භාගය වනශකොට ශම් ප්ර ්නයට විසඳුමක් ශදන්න 
පුළුවන්. යම් පාසෙක විදුහ්,පතිවරයකු වයස සම්පූර්ණ් වීම මත 
විශ්රාම යනවා නම්, මාස 6කට කලින් ඒ බව අපි දන්නවා ශන්. 
එතශකොට අපට ූ දානම් ශවන්න පුළුවන්, ස්ිකර විදුහ්,පතිවරයා 
විශ්රාම යනශකොට ඒ පුරප්පාඩුව පුරවන්න. ඒ සඳහා මම 
ක්රමශේදයක් සකස් කරනවා. ඒකට මට ශපෝඩඩක් කාෙය ශදන්න. 
 

ගු යරෝහිණී කුොරි වියේර කන ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ශමශහම ප්ර ්නයක් තිශබනවා. පසුියය 

කාෙශේ අපි දැක්කා, ජාතික පාස්, හත්සිය පණ්ස් ගණ්නක් -  
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

පළාත් පාස්, 22ක් ජාතික පාස්, ශෙස ේසස් කරො 

තිශබනවා. එතශකොට  ජාතික පාස්, 396ක් තිශබනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. 
 

ගු යරෝහිණී කුොරි වියේර කන ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

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

මම දන්නවා, ශම් වනශකොට ශබෝර්්ඩ එකටත්, ශේේටුවටත් 
පමණ්ක් සීමා වුණු ජාතික පාස්, තමයි තිශබන්ශන් කියො. ඒ 
පිළිබඳත් ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා. ඔබතුමාට මම 
ශුභ පතනවා, අධයාපන ඇමති රයරය ඔබතුමාට ෙැබීම ගැන. 
ශමොකද, අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ් සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා වි ාෙ 
කාර්ය භාරයක් කරො තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශමන්න ශම් කාරණ්ය මම ඔබතුමාශගන් දැනගන්න කැමැතියි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ් සකස් වනවා නම් ඒ 
ශමොනවාද කියා දැනගැනීශම් අයිතිය ශම් රශේ මිනිසුන්ට 
තිශබනවා. ශමොකද, කීප ශදශනක් එකතුශවො කරන 
ප්රතිසංස්කරණ් දරුවන්ට ශදනශකොට තමයි අපි දන්ශන්ත්, ගුරුවරු 
දන්ශන්ත් ඉදිරිශේදී ශම් විධියටයි ශම් ප්රතිසංස්කරණ් එන්ශන් 
කියො. නමුත් මම ඔබතුමාශගන් අහනවා, ජනතා මත විමසුමක් 
කිරීශමන් පසු ශම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සුදුසු නැ ද කියො. 
ඇත්තටම අශප් රශේ තිශබන්ශන් ය්, පැනියය අධයාපන ක්රමයක්. 
ශම් අධයාපන ක්රමය අශප් රටටත්, ශෙෝකයටත් ගැළශපන ක්රමයක් 
ශනොශවයි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා, ශම් සම්බන්ධශයන් 
එක්ශකෝ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාදයක් ශේන්න කියො. ඒ 
වාශේම මාධය මඟින් සමාජය දැුවවත් කරන්න, ශම්වා තමයි 
අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ්, ඒ සම්බන්ධව අලුත් ශයෝජනා තිශබනවා 
නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියො. එම කරුණු, පැහැදිලි කිරීමක්  සහ 
ශයෝජනාවක් ව ශයන් මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු කගානායකතුමනි, ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය ගරු බු ධික 

පතිරණ් මන්ත්රීතුමා අහනවා. 
 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කගානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමිය ඉදිරිපත් කශළේ ඉතා 
වැදගත් ප්ර ්නයක්. අපි සියලුශදනාම පිළිගන්නවා, අධයාපන 
ප්රතිසංස්කරණ්යක් විය යුතුයි කියො. අශප් අධයාපන ක්රමය 
ශෙෝකශේ ඉහළම මේටශම් අධයාපන ක්රමයක් තිශබන 
ෆින්ෙන්තය සහ කොපීය ව ශයන් ගන්නවා නම්, සිංගප්පූරුව හා 
ඉන්දියාව සමෙ සංසන්දනාත්මකව බො අපි සාමානය සටහනක් 
සකස් කළා. ඉන්දියාශේ අලුත්ම අධයාපන ප්රතිපත්තිය තමයි, 
2020. ශකොවි්ඩ වසංගතය පටන් ගත්තායින් පස්ශසේ තමයි ඔවුන් 
එම ප්රතිපත්තිය සකස ් කශළේ. ඒ රටව්, තුශන්ම අධයාපන 
ප්රතිපත්ති පරිීලෙනය කරො අපි යම් සටහනක් හදො තිශබනවා. 
ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඔබතුමියට දැන් මම ඒක ශදන්නම්. අපි 
සැෙසුම් කරපු අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ්ය අපට reschedule 
කරන්න ශවො තිශබනවා. ඒකට ශහේතුව, ශකොවි්ඩ-19 නිසා වසර 
එකහමාරක් දරුවන්ට අධයාපනය අහිමි වීමත්, ඊට පසු මතු ූ  
ප්රවාහන ප්ර ්න සහ අශනකුත් ප්ර න් එක්ක ඒ කටයුත්ත ප්රමාද වීම. 
දැනට කරශගන යන්ශන් එහි මූලික වැඩකටයුතු පමණ්යි. වැඩි 
කාෙයක් ශනොශගන, ඊළෙ මාස ශදක තුළදී එය සකස් කර අවසන් 
කරන්න මම බොශපොශරොත්තු වනවා. ශම් වනශකොට අපි එය 
website  එශක් පළ කර, ප්රසි ධ කර අවසන්. 

ඒ සඳහා පාස්,වලින්, ආදි ශිෂයයන්ශගන්, වි ්වවිදයාෙ 
ප්රජාවශගන් හා සාමානය ප්රජාවශගන් ශයෝජනා 2,600ක් ෙැබුණ්ා. 
ඒවා විග්රහ කර බැලුවාම ශයෝිතත ප්රතිසංස්කරණ්වෙට 
ශබොශහෝදුරට ගැළශපනවා. හැබැයි, මහජන නිශයෝිතතයන් 
හැටියට ඒ පිළිබඳව  ගරු මන්ත්රීවරුුවත් දැනගන්න ඕනෑ. එම නිසා 
මම ශම් සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුශේදී වැඩමුළුවක් 
පවත්වන්න බොශපොශරොත්තු වනවා. අමාතයාං යීය ේපශ  ක 
කාරක සභාවටත්, ඉදිරිශේදී ඇති කිරීමට බොශපොශරොත්තු වන 
ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභාවටත් මා ඒ සියලු කරුණු ශේනවා. 
ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඒ සඳහා ඔබතුමියශේ සක්රිය දායකත්වය මා 
බොශපොශරොත්තු ශවනවා. අශප් විපක්ෂ නායකතුමාත් ශම් 
ශවොශේ සභාශේ ඉන්නවා. ශරෝහිණී කවිරත්න මැතිනියට 
අධයාපන ක්ශෂේත්රය සම්බන්ධශයන් ශබොශහෝ පළපුරු දක් 
තිශබනවා. කරුණ්ාකර එතුමිය ඒ ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක 
සභාවටයි, අමාතයාං යීය ේපශ  ක කාරක සභාවටයි පත් 
කරන්න, ගරු කගානායකතුමනි. අධයාපන ක්ශෂේත්රය ට 
contribution එකක් කරන්න එතුමියට පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]   

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දැනට ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභා ක්රියාත්මක වනවාද, ගරු 

ඇමතිතුමා? 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
නැහැ, දැන් අලුශතන් නම් කරනවා. හයයි ශන් තිශබන්ශන්. ඒ 

සංඛ්යාව වැඩි කරනවා. එශහම ශන්ද, අගමැතිතුමනි? [බාධා 
කිරීමක්] Standing Orders සංශ ෝධනය කිරීම විතරයි කරන්න 
තිශබන්ශන්. ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභා ආශයත් ඇති කරන්න 
පුළුවන්. ගරු අගමැතිතුමා ශන් ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභා 
පටන් ගත්ශත් යහ පාෙන ආණ්ඩුව කාෙශේදී. දැන් එතුමාට 
ේනන්දුව තිශබනවා, ප්රධාන ක්ශෂේත්ර කිහිපයකට ආංශික අධීක්ෂණ් 
කාරක සභා පත් කරන්න. අධයාපනයත් එක ක්ශෂේත්රයක්. [බාධා 
කිරීමක්]  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභා නැවත පත් කරන්ශන් කවදාද? 
 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ඉක්මනටම පත් කරනවා. ඒක ශෙොකු ශදයක් ශනොශවයි. 

ස්ගාවර නිශයෝග සංශ ෝධනය කරො අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. 
[බාධා කිරීමක්]  

 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කගානායකතුමනි, ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභා අද 

ශහටම ක්රියාත්මක කරනවාද?  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ.  
 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද ශහටම? [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා මාස ගණ්නක් තිස්ශසේ 

කියනවා ශන්, ඒවා පත් කරනවා කියො. 
 

 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉන්න, ඒක කරො ශදන්නම්.  
 
 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා නඅ්ාොතය සහ මුදල්  ආර්ිකක 

සනථායීකරත සහ ජාතික ප්රතිප කති අොතයවරයා)  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ  - பிரதம அகமச்சரும் நிதி, 

தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் பதசியக் தகாள்கககள் 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister and 
Minister of Finance, Economic Stabilization and National 
Policies) 

ගරු කගානායකතුමනි, ශම් ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා. හිටපු 
කගානායකවරයකු වන කරු ජයූ රිය මැතිතුමා එක්කත් මම ශම් 
සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කළා. පළමුවැනි රැස්වීම අද ේශ  
එතුමාශේ ශගදරදී පැවැත්ශවනවා.  
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2022 ජුනි 08 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බු ධික පතිරණ් මන්ත්රීතුමා, ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය 

අහන්න. 
 

ගු බුද්ධික පතිරත ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රටව්, ගණ්නාවක අධයාපන 

ප්රතිසංස්කරණ් ගැන කගා කළා. 1982දී රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමා 
අධයාපන ඇමතිවරයා ව ශයන් අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ් ශගන 
එ දි එවකට සමාජවාදී රාජයයක් විධියට තිබුණු ජර්මාුව 
ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනරජය, එශහම නැත්නම් කවුරුත් දන්නා විධියට 
කිේශවොත් නැ ශෙනහිර ජර්මනිශයුවත් -එහි ධශන් ්වර ආණ්ඩුවක් 
තිබුණ්ා වුණ්ත්- සමහර අදහස් ගත් බව මට මතකයි. ඒ නිසා 
ශෙෝකශේ තිශබන අධයාපන systems හැම එකක්ම අධයයනය 
කරො, ෙංකාවට ගැළශපන ක්රමය ශතෝරා ගන්න කියො ඔබතුමාට 
මම ශයෝජනා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මශේ අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. අග්රහාර 
රක්ෂණ්ය සම්බන්ධශයන් දිශන්ෂ් ගුණ්වර්ධන ඇමතිතුමා Cabinet 
Paper එකක් දැම්මා, ඒකත් අතරමෙ නැවතුණ්ා. ඉන් පස්ශසේ 
රශම්ෂ් පතිරණ් මැතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධශයන් Cabinet Paper 
එකක් දැම්මා, ඒකත් අතරමෙ නැවතුණ්ා. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් 
ඔබතුමාත් අග්රහාර රක්ෂණ්ය සම්බන්ධශයන් Cabinet Paper 
එකක් ඉදිරිපත් කරන්න යන බව මට ආරංචියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශදසැම්බර් මාසශයන් පසු අග්රහාර 
රක්ෂණ්ශයන් පාස්, දරුවන්ට ශගවීම් කරො නැහැ. ඒක තමයි 
පළමුවන කාරණ්ය. මම ශම් කාරණ්ය දැනගත්ශත් අධයාපන 
අමාතයාං යට කගා කළ නිසා. ශමොළශේ පිළිකාවක් හැදිො 
පළමුවන වරට අග්රහාර රක්ෂණ්ශයන් ප්රතිොභ ෙබා ගත් පාස්, 
දරුශවකු ට ඒ අවුරු ශ ම ආපසු වතාවක් සැත්කමක් කරනවා 
නම්, රුපිය්, ෙක්ෂ 10ක ceiling එකක් තිශබනවා, ගරු 
කගානායකතුමනි. ශමොළශේ පිළිකාවක් හැදුණු දරුවකුට ආපසු 
වතාවක් -ඒ අවුරු ශ ම ශනොශවයි- එම පිළිකාව මතුශවො 
තිශබනවා. ඒ දරුවාශේ ශදමේපියන් ශබොශහොම දිළිඳු, ආර්ිකක 
ප්ර ්න තිශබන අය. ඒ අවුරු ශ  ශනොශවයි, ශවනත් අවුරු දක 
ශදවන වතාවට ඒ දරුවාට ශම් සැත්කම කර ගන්න අව ය ශවො 
තිශබනවා. හැබැයි, ඒ සැත්කම 2012 අවුරු ශදන් පසු කර ගන්න 
විධියක් නැහැ. ශමොකද, එක රක්ෂණ් ආයතනයකින් අනික් 
රක්ෂණ් ආයතනයට මාරු  වන අන්තර්කාලීන වකවාුවව තුළ 
වන්දි දීශම් ප්ර ්නයක් තිශබනවා. දැන් ශම් සම්බන්ධශයන් වන 
තුන්වන Cabinet Paper එකත් ඔබතුමා හදන බව කියනවා. 

 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
Cabinet Paper එක හදො අුවමත කර ගත්තා. 

 

ගු බුද්ධික පතිරත ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 ඒ Cabinet Paper එක හදො අුවමත කරගත්තා කියො දැන් 

ඔබතුමා කියනවා. එතශකොට එක රක්ෂණ් ආයතනයකින් අනික් 
රක්ෂණ් ආයතනයට මාරු වන කාෙය තුළ කිසියම් දරුශවකුට 
අසාධාරණ්යක් ශවන්ශන් නැ ද? 

 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
11,000ක පිරිසක් අග්රහාර රක්ෂණ්ය අයදුම් කරො තිශබනවා. 

එම 11,000ටම ශම් අග්රහාර රක්ෂණ්ය ෙැශබන්න සෙස්වනවා. ියය 
සතිශේ ඒ Cabinet Paper එක අුවමත ශවො තිශබනවා. 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කගානායකතුමනි, මට ශපොඩි කාරණ්යක් තිශබනවා, ගරු 

ඇමතිතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කරන්න 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ද? 
 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කගානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] ශපොත් පත් බෙනවා. 
ඒක ශහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ශමතැනදී 

රාජය ශසේවකයන් විශ  ගත වීම ගැන ප්ර ්නයක් ඇසුවා. ඒකට 

පිළිතුර ෙැබුශණ් නැහැ.   

ශරෝහිණී විශේරත්න මන්ත්රීතුමිය එතුමියශේ අතුරු ප්ර ්නශයන් 
ඒ කාරණ්ය මතු කළා. මා හිතන හැටියට ඔබතුමාට ඒක ඇහුශණ් 
නැහැ. ඔබතුමා ඒකට ේත්තරයක් දිය යුතු ශවනවා, රාජය ශසේවශේ 
නියුතුූ වන් විශ  ගත කිරීම සඳහා යම් ූ දානමකින් ඉන්න නිසා. 
මම අහන්ශන්, පාස්, ක්ශෂේත්රශේ සිටින රාජය ශසේවකශයෝ - 
[බාධා කිරීමක්]  

 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ශපෝඩඩක් ඉන්න. ඔබතුමාශේ ප්ර න්යට මම ේත්තර ශදන්නම්. 

හැබැයි, ශරෝහිණී විශේරත්න මැතිනිය අහපු ප්ර ්නය, ඔය කියන 

ප්ර ්නයට අදාළව අහපු එකක් ශනොශවයි. පාස්,වෙ පවතින ගුරු 

ඌනතාව ගැනයි එතුමිය ඇහුශේ. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, අදාළ නැහැ ශම් ප්ර ්නය. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා 

ශවනම ප්ර ්නයක් අහන්න. 
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
සමාශවන්න. මට ඊළෙ ප්ර ්නයට ේත්තරය ශදන්න පුළුවන්. 

[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මට ශත්ශරනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 
මම කලින් ශවන ප්ර ්නයකට ේත්තර දී ශගන ියයා ශන්. එතැනදී 
ඇහුශේ විශ  ගත වුණු ශ  කයන් ගැන. ඒ සම්බන්ධශයන් නම් 
අහන්න පුළුවන්.  

 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කගානායකතුමනි, ශමතුමිය කිේවා, [බාධා කිරීමක්] යම් 
තීන්දුවක් ශගන තිශබනවා  කියො රාජය ශසේවකයන් විශ  ගත 

කිරීශම් කාරණ්ය සම්බන්ධව.  
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
මම කිේශේ නැහැ. 
 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශමතුමිය කිේවා. ඔබතුමාට ඇහුශණ් නැහැ. හැන්සා්ඩ වාර්තාව 

බෙන්න. ශමතුමිය කිේවා. ඒක වැදගත් කාරණ්යක්. ඒක 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අනාවරණ්  කරගන්න ඕනෑ. ඒක පැහැදිලි කරගන්න ඕනෑ.  දැන් 

රාජය ශසේවකශයෝ රට යන්න බොශගන ඉන්නවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ ඉන්න රාජය 

ශසේවකයාත් දැන් ේත්සාහයක ශයශදනවා විශ  ගත වීම සඳහා.   
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
අද ේශ  ියහි්,ො files දහයක් විතර අත්සන් කරො ආශේ, 

අුවමැතිය දීො. 

 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒක තමයි.  
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
දිගටම එන ඒවා අත්සන් කර කර ශදනවා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදශදශනකුට එකසැශර් කගා කරන්න බැහැ ශන්. [බාධා 
කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ශදන්න. 

 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
Hon. Speaker, this is not relevant to the Question 

asked. I can answer any question, but the issue is, this 
particular question is not relevant to the Answer also. 

 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කගානායකතුමනි, - 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය ඇහුවා ශන්. [බාධා කිරීමක්] දැන් 

ඔබතුමාට අවස්ගාව දුන්නා ශන්. ශමොකක්ද ඔබතුමා තවත් 

කියන්ශන්? [බාධා කිරීමක්] ඉතින් ඔය ේත්තර දුන්ශන්.  ශහොඳයි,  

අහන්න. 
 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ප්ර ්නය  අහන්නත් නැහැ, mike එකත් නැහැ.  

ගරු කගානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, අධයාපන 

ක්ශෂේත්රශේ ඉන්න අය විශ  ගත වීශම්දී ඔවුන් යන්ශන් ශමොන 

රැකියා සඳහා ද? ඒ, මීට වඩා වැඩි වැටුපක් ගන්න රැකියාවක් ද? 

එතශකොට ඔවුන්ශේ විශ්රාම වැටුප් පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ඒ 

විශ්රාම වැටුප දීම සඳහා ූ දානමක් තිශබනවා ද? විශ  ගත කර දී, 

විශ්රාම වැටුපට සරිෙන වැටුපක් එක්ක ඔවුන්ශේ ශසේවා 

සුරක්ෂිතතාව තිශබනවා ද ? එවැනි වැඩ පිළිශවළක් එක්ක 

අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ සිටින රාජය ශසේවකශයෝ විශ  ගත කිරීශම් 

ූ දානමක ඉන්නවාද කියොයි අපි අහන්ශන්? 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ප්ර ්නය ශම් කාරණ්යට අදාළ නැහැ. 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කගානායකතුමනි, ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න 

මහත්මිය අහපු ප්ර ්නයට ශහෝ මම දුන් පිළිතුරට ශහෝ  ඒ  ප්ර ්නය 
අදාළ නැහැ. හැබැයි, එතුමිය ප්ර ්නය අහ දී, comment එකක් 
කළා. ඒ නිසා ඔබතුමාට අවස්ගාව එනවා. ඊළෙ ප්ර ්නවෙට 
ේත්තර ශදනශකොට මම ඒ අතුරු ප්ර ්නයට ේත්තරය ශදන්නම්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා එතැනින් නතර කරන්න. 
 

දුම්රිය සනථානාධිපතිවුන්යප ඉල්ලීම්  යගන ඇති 

ක්රියාොර්ග 
புககயிரத நிகலயப் தபாறுப்பதிகாாிகளின் 

பகாாிக்கககள்: நடவடிக்கக 
DEMANDS OF RAILWAY STATION MASTERS: STEPS TAKEN  
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2.  ගු යප්රේම්නා ක . . යදවලව කත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

 ප්රවාහන හා මහාමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය- (1 : 

(අ  (i) පසුියය කාෙශේදී වැඩ වර්ජනවෙ නිරත ූ  දුම්රිය 
සග්ානාධිපතිවරුන්ශේ ඉ්,ලීම් සම්බන්ධශයන් 
ශම් වනවිට ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග කවශර්ද; 

 (ii) ශපර දැුවම් දීමකින් ශතොරව සිදු කරුව ෙබන 
එවැනි හදිසි වෘත්තීය ක්රියාමාර්ගවෙට එශරහිව 
පියවර ගැනීශම් හැකියාවක් තිශේද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

பபாக்குவரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் 

பகட்ட வினா: 

( அ) (i) கடந்த காலப்பகுதியில் பவகலநிறுத்தப் 

பபாராட்டங்களில் ஈடுபட்ட புககயிரத நிகலயப் 

தபாறுப்பதிகாாிகளின் பகாாிக்கககள் ததாடர் 

பில் இன்றளவில் பமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கககள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (ii) முன்னறிவித்தலின்றி பமற்தகாள்ளப்படும் 

இத்தககய ததாைிற்சங்கப் பபாராட்டங் 

களுக்கு எதிராக நடவடிக்கக பமற்தகாள்வதற் 

கான இயலுகம உள்ளதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்பறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport and  Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the steps that have been taken in regard to 
the demands of the Railway Station Masters 
who were engaged in trade union actions 
recently; and 
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[ගරු   චමින්ද වි ශේසිරි  මහතා] 
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 (ii) whether there is any possibility of taking 
steps against such flash trade union action 
resorted to, without any prior notice? 

(b) If not, why? 

 

ගු නආචාර්ය) බන්දුල ගුතවර්ධාන ෙහතා නප්රවාහන හා 

ෙහාොර්ග අොතය සහ ජනොධාය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - பபாக்குவரத்து 

மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of 
Transport and Highways and Minister of Mass Media) 

ගරු කගානායකතුමනි, එතුමා අසා ඇති ප්ර ්නයට දීර්  
පිළිතුරක් තිශබන්ශන්. මම ශකටිශයන් පිළිතුරු ෙබා ශදන්නම්.  
එතුමා අසා තිශබන්ශන් දුම්රිය ස්ගානාධිපතිවරු ගැන ප්ර ්නයක්.   

පසුියය කාෙ පරිච්ශේදය තුළදී වැඩ වර්ජනවෙ නිරත ූ  දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන්  ඒ හා සම්බන්ධ කරුණු 20ක් ඉදිරිපත් කරො 
තිශබනවා. ඒ කරුණු 20 සම්බන්ධශයන්ම යම් යම් පියවර ශගන 
තිශබනවා. මම ඒවා සඳහන් කරන්නම්. 

(අ  (i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ඉ්,ලීම ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

01 ප්රධාන දුම්රිය 

ස්ගානාධිපති, 

දිස්ත්රික් ප්රවාහන 

පරීක්ෂක, සහකාර 

ප්රවාහන අධිකාරි 

තනතුරු සඳහා 

බඳවා ගැනීශම් 

පටිපාටිය 

සංශ ෝධනය කිරීම 

සහ දිස්ත්රික් 

ප්රවාහන පරීක්ෂක 

තනතුරට බඳවා 

ගැනීම සඳහා තරග 

විභාගය 

ශනොපැවැත්වීම 

සම්බන්ධව. 

ප්රධාන දුම්රිය ස්ගානාධිපති 
බඳවා ගැනීශම් පටිපාටිශයහි 
සංශ ෝධන සකසා නැවත 
රාජය ශසේවා ශකොමිෂන් 
සභාශේ අුවනමැතියට 
ශයොමු කිරීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී.  දිස්ත්රික් 
ප්රවාහන පරීක්ෂක තනතුර 
සඳහා බඳවා ගැනීම 
සම්බන්ධශයන් කැඳවීම් 
නිශේදන හා බඳවා 
ගැනීශම්දී අදාළ වන 
වුහගත සම්මුඛ් 
පරීක්ෂණ්යට අදාළව ෙකුණු 
ෙබා දීශම් ක්රියා පටිපාටිය 
රාජය ශසේවා ශකොමිෂන් 
සභාවට ශයොමු කර ඇත. 
සහකාර ප්රවාහන අධිකාරි 
තනතුරට අදාළ බඳවා 
ගැනීශම් පටිපාටිය අුවමතව 
ඇත. එහි බඳවා ගැනීශම් 
පටිපාටිශේ සංශ ෝධනයක් 
ශනොමැති අතර ශම් වන විට 
එම තනතුරට අදාළව 
පවතින පුරප්පාඩුවලින් 
විවෘත බඳවා ගැනීම් 02ක් 
සහ සීමිත බඳවා ගැනීම් 
01ක් ශේ. 

02 ශජයෂ්ාතාව අුවව 

ප්රධාන දුම්රිය 

ස්ගානාධිපති 

ේසස්වීම ෙබාදීම 

ප්රමාද කිරීම සහ 

කුසෙතාව මත 

ප්රධාන දුම්රිය 

ස්ගානාධිපති තරග 

විභාගය 

ශනොපැවැත්වීම 

සම්බන්ධව. 

ේසස්වීම් ෙබා දීම සඳහා 
සම්මුඛ් පරීක්ෂණ් පවත්වා 
අදාළ ේපශ්,ඛ්න, 
නිරීක්ෂණ් හා නිර්ශ   
රාජය ශසේවා ශකොමිෂන් 
සභාව ශවත යැූ  නමුත් 
තාක්ෂණික ශදෝෂයක් 
ශහේතුශවන් අදාළ සම්මුඛ් 
පරීක්ෂණ්ය අවෙංගු කර 
ඇත. නැවත අයදුම්පත් 
කැඳවීම සඳහා රාජය ශසේවා 
ශකොමිෂන් සභාශේ 
අුවමැතිය ඉ්,ො ඇත. 

 

  ඉ්,ලීම ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

03 දුම්රිය ස්ගානාධිපති 
අධිපන්තිශේ සීමිත 
(තරග විභාගය  
පදනම මත 
ේසස්වීම් ෙබා දීම 
ප්රමාදවීම. 

ප්රධාන දුම්රිය ස්ගානාධිපති 
බඳවා ගැනීශම් පටිපාටිශයහි 
සංශ ෝධන සකසා රාජය 
ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශේ 
අුවමැතියට ශයොමු කිරීමට 
කටයුතු කරමින් පවතී. අධි 
පන්තිශේ බඳවා ගැනීශම් 
පටිපාටිය අුවමත ූ  පසු ඒ 
සම්බන්ධශයන් කටයුතු 
කිරීමට අශප්ක්ෂිතය. 

04 III වන ශශ්රේණිශේ 
දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන් 
II වන ශශ්රේණියට 
ේසස්වීම් ෙබා දීම 
ප්රමාදවීම. 

අදාළ ේසස්වීම් ෙබා දීම 
සඳහා නිශයෝජය 
ගමනාගමන අධිකාරිවරුන් 
ශවත අයදුම්පත් ශයොමුකර 
ඇත. 

05 I වන ශශ්රේණියට 
ේසස් කළ II වන 
ශශ්රේණිශේ අවුරුදු 
10ක් සම්පූර්ණ් කළ 
2000/2006 
කණ්ඩායශම් දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන්
ශේ ේසස්වීම 
නැවත රාජය ශසේවා 
ශකොමිෂන් සභාව 
විසින් සංශ ෝධනය 
කරන ශෙස දන්වා 
තිබීම. 

ශම් සම්බන්ධව රාජය ශසේවා 
ශකොමිෂන් සභාව ශවතින් 
ේපශදස් ඉ්,ො ඇත. 
ෙැශබන ේපශදස් අුවව එය 
කඩිනමින් විසඳන්න අපි 
ක්රියා කරනවා. 

06 දුම්රිය ස්ගානාධිපති 
III සීමිත තරග 
විභාගය. 

අදාළ තරග විභාගය  
2019.08.2ිවන දින 
පවත්වො තිශබනවා. 
2020.03.02වන දින 
අයදුම්කරුවන් 21ශදශනක් 
බඳවා ශගන ඇත. 

07 අනිවාර්ය ස්ගාන 
මාරුවීම් හිමි 
නිෙධාරින්ශේ 
ස්ගාන මාරුවීම් 
අයදුම්පත් 
ප්රතික්ශෂේප කිරීම. 

ස්ගාන මාරුවීම් නියමිත 
පරිදි ක්රියාත්මක කර අවසන් 
කර ඇත. 

08 2021.01.01වන 
දින සිට ක්රියාත්මක 
වර්ගීකරණ්ය 
ශමශතක් අුවමත 
ශනොකිරීම. 

අදාළ වර්ගීකරණ් වාර්තා 
අුවමැතිය 2020.03.28වන 
දින කළමනාකරණ් ශසේවා 
ශදපාර්තශම්න්තුව ශවත 
ශයොමු කර ඇත. මුද්, 
අමාතයාං ය 
කළමනාකරණ් ශසේවා 
ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් එය 
අුවමත කළ යුතුව 
තිශබනවා. 

09 පුහුණු පාසශ්,, 
පුහුණු අවසාන 
පරීක්ෂණ්ය අසමත් 
වීම අුවව සහනයක් 
ෙබා ශදන ඉ්,ලීම් 
කළ දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන්
ශේ ගැටලුවට 
ශමශතක් විසඳුම් 
ෙබා ශනොදීම. 

ශමම කරුණ්ට අදාළ රාජය 
ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව 
විමසා ඇති කරුණු 
සම්බන්ධශයන් 
2022.0ි.29වන දින පිළිතුරු 
ශයොමු කර ඇත. 

189 190 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

 

 

  

 

ඉ්,ලීම 
 

ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

10 දුම්රිය ස්ගානාධිපති 
බඳවා ගැනීශම් 
පටිපාටිශේ 
සුදුසුකම ේපාධියක් 
දක්වා සංශ ෝධනය 
කර අුවමත කිරීමට 
අව ය කටයුතු සිදු 
ශනොකිරීම. 

රාජය ශසේවා ශකොමිෂන් 
සභාශේදී 2022.02.08වන 
දින පැවති සාකච්ඡාශේදී 
දුම්රිය ස්ගානාධිපතිවරු 
බඳවා ගැනීශම් පටිපාටිශේ 
බඳවා ගැනීශම් සුදුසුකම 
ේපාධිය දක්වා සංශ ෝධනය 
කිරීම ශයෝගය ශනොවන 
බවට නිරීක්ෂණ්ය කර ඇත. 

11 ශදවන භාෂා 
ප්රවීණ්තාවශයන් 
දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන්
ට සහනයක් ෙබා 
දීමට කටයුතු 
ශනොකිරීම. 

රා.ප.ච. 18/2020 
චක්රශ්,ඛ්යට පටහැනිව 
ශවනත් ආකාරයකට දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන් රාජය 
භාෂා ප්රවීණ්තාශවන් නිදහස් 
කළ ශනොහැකි බව ආයතන 
අධයක්ෂ ජනරා්, විසින් 
දන්වා ඇත. 

12 දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන් 
හා නියාමකවරුන් 
සඳහා එකම 
ක්රමශේදයක් අුවව 
අතිකාෙ දීමනා 
ශනොශගවීම. 

ශමම කරුණ්ට අදාළව 
පත්කරන ෙද කමිටු 
වාර්තාව ෙද පසු ඒ 
සම්බන්ධශයන් ඉදිරි කටයුතු 
සිදු ශකශරුව ඇත. 

13 2018 වර්ෂශේ දී 
වෘත්තීය සමිති 
සන්ධානය සමෙ 
කළ වෘත්තීය 
අරගළශේදී දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන්
ශේ පමණ්ක් වැටුප් 
රහිත නිවාඩු ශෙස 
සෙකා වැටුශපන් 
මුද්, කපා හැරීම. 

වැඩ වර්ජකයින්ශේ 
ශනොපැමිණි දින ගණ්න් 
ඔවුන්ශේ හිමි නිවාඩුවලින් 
ආවරණ්ය කිරීමටත්, හිමි 
නිවාඩු අවසන්ව ඇත්නම් 
වැටුප් රහිත නිවාඩු ශසේ 
සෙකා කටයුතු කිරීම සඳහා 
වන මාශේ නිර්ශ   
ප්රවාහන අමාතයාං ශේ 
ශ්,කම් ශවත ශයොමු කර 
ඇත. 

14 කුරුණ්ෑගෙ දුම්රිය 
ස්ගානශේ දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන්
ශේ හා කාර්ය 
මණ්ඩෙවෙ නිෙ 
නිවාස ශවනත් 
පාර් ්වයන් ශවත 
ෙබා දීම හා ඔවුන්ට 
ඒ ශවුවශවන් නව 
නිවාස ෙබා 
ශනොදීම. 

නව ක්ශෂේත්ර නිවාසයක් 
ඉදිකරන ශතක් තාවකාලික 
පදනමින් කුරුණ්ෑගෙ දුම්රිය 
ස්ගානශේ දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන්ට අයත් 
ක්ශෂේත්ර නිවාස ශදකක් 
දුම්රිය නියාමක සහ දුම්රිය 
රියැදුරන් ශවත ෙබා දී ඇත. 
නව ක්ශෂේත්ර නිවාසයක් 
ඉදිකිරීශමන් පසු, දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන්ට අයත් 
ක්ශෂේත්ර නිවාස ශදක ආපසු 
ෙබාදීමට කටයුතු ශකශර්. 

15 මහව - ඕමන්ත 
දුම්රිය වයාපෘතිය 
හරහා පවතින 
මාර්ගය ඉවත් 
ශනොශකොට එම 
මාර්ගය ද සහිතව 
 විත්ව මාර්ගයක් 
ශෙස සකස් කර 
මගී ජනතාවට 
පහසුකම් ෙබා 
ශනොදීම. 

මහව - ඕමන්ත දුම්රිය 
වයාපෘතියට අදාළ 
කාර්යයන් ශම් වන විට 
ආරම්භ කර ඇත. සමහර 
කාර්යයන් සඳහා මුද්, 
ශගවීම් ද කර ඇත.එම 
වයාපෘතිය නවතා එම 
මාර්ගය ද සහිතව  විත්ව 
මාර්ගයක් ශෙස පහසුකම් 
සැෙසීමට වයාපෘති ියවිසුම් 
අුවව හැකියාවක් ශනොමැත.  

 

  ඉ්,ලීම ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

  එශසේම, දැනට මහව - 
ඕමන්ත දක්වා ධාවනය වන 
දුම්රිය ප්රමාණ්ය සඳහා  විත්ව 
මාර්ගයක් අව ය ශනොවන 
අතර එහි කාර්යක්ෂමතාව 
වැඩිකිරීම නවීන සංඥා 
ප ධතියක් ස්ගාපනශයන් 
සිදුකළ හැක. 

16 දුම්රිය ස්ගානාධිපති 
ශසේවය සඳහා ෙබා 
ශදුව ෙබන දීමනා 
පිළිබඳ වි ්ශ්,ෂණ් 
හා දීමනා ඉහළ 
ශනොදැමීම. (නිෙ 
ඇඳුම් දීමනාව  

ශම් සම්බන්ධශයන් මිෙ 
කමිටුව රැස් වී තීරණ් ෙබා දිය 
යුතුව ඇතත්, පැවති 
වාතාවරණ්ය හමුශේ එම 
කටයුතු ප්රමාද වී ඇත. ශම් 
වන විටත් මිෙ දීමනා 
ෙබාගැනීමට ේප කමිටුවක් 
පත් කර ඇති අතර පවතින 
ශවළඳ ශපොළ වාතාවරණ්ය 
අුවව මිෙ ගණ්න් 
ෙබාගැනීශම්දී දුෂ්කරතාවන් 
ද පවතී. ශකශසේ ශවතත් 
අදාළ මිෙ ගණ්න් ෙැබුණු පසු 
මිෙ කමිටුව රැස්කර, මිෙ 
ගණ්න් තීරණ්ය කර අදාළ 
චක්රශ්,ඛ් නිකුත් කිරීමට 
කටයුතු කරුව ඇත. 

17 වසර තුනකට අධික 
කාෙයක් දුම්රිය 
පුහුණුව සඳහා 
දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන් 
ශයොමු ශනොකිරීම. 

නව පත්වීම් ෙද දුම්රිය 
ස්ගානාධිපති III වන 
ශශ්රේණිශේ නිෙධාරින් සඳහා 
වන පුහුණු පාාමාොවක් 
2022.06.06 වන දින ආරම්භ 
කිරීමට නියමිතව ඇත. 

18 සියලු දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිවරුන් 
ශවත නිදහස් ගමන් 
අවසර ෙබා 
ශනොදීම. 

නිශයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වාණිජ  සහ නිශයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ගමනාගමන  ශවතින් කැඳූ  
වාර්තාවෙ නිර්ශ   ශම් වන 
විට සෙකා බෙමින් පවතී. 

19 දුම්රිය ස්ගාන 
සීමාව තුළ දුම්රිය 
ඉඩම් ශගොඩනැඟිලි 
බදු දීම සඳහා නිසි 
ක්රමශේදයක් සකස් 
ශනොකිරීම සහ 
අදාළ ඉඩම් බදු 
දීශම් දී දුම්රිය 
ස්ගානාධිපතිශේ 
අදහස් හා නිර්ශ   
ෙබා ශනොගැනීම. 

ප්රවාහන අමාතයාං ශේ 
ශ්,කම් විසින් නිකුත් කළ 
දුම්රිය රක්ෂිත චක්රශ්,ඛ්ය 
අුවව දුම්රිය ස්ගාන සීමාව ද 
ඇතුළත්ව දුම්රිය රක්ෂිත තුළ 
පිහිටි ඉඩම් බදුදීම සඳහා 
ක්රමශේදයක් සකස් කර ඇත.  
දුම්රිය රක්ෂිත බදුදීශම් 
කාර්යය සඳහා පිහිටුවා ඇති 
බදු කමිටු මියන් අදාළ 
නිර්ශ   ෙබාගැනීම 
සිදුකරන අතර එම බදු 
කමිටුශේ සභාපති අදාළ 
ශකොේාාසශේ ප්රවාහන 
අධිකාරි ශහෝ සහකාර 
ප්රවාහන අධිකාරි ශේ. ඒ 
අුවව, දුම්රිය ස්ගාන සීමාශේ 
ඉඩම් සඳහා ප්රවාහන අධිකාරි 
ශහෝ සහකාර ප්රවාහන 
අධිකාරිශේ අභිමතය පරිදි 
දුම්රිය ස්ගානාධිපතිවරුන්ශේ 
නිර්ශ   ෙබාගැනීමට 
කටයුතු කරයි. 
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 (ii) ඔේ. හදිසි වෘත්තීය ක්රියාමාර්ගවෙට එශරහිව 
පියවර ගැනීශම් හැකියාවක් පවතී. 

  දුම්රිය සග්ානාධිපතිවරුන් විසින් සිදු කරන හදිසි 
වෘත්තීය සමිති ක්රියාමාර්ග ශහේතුශවන් දුම්රිය 
මගීන් දැඩි අපහසුතාවකට පත් ූ  අතර, මගීන් 
විසින් දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුශේ ගමනාගමන 
අං ශේ ප්රධානියා වන නිශයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ගමනාගමන  ශවත කළ පැමිණිලි අුවව, 
නිශයෝජය සාමානයාධිකාරි (ගමනාගමන  විසින් 
ශම් පිළිබඳව ප්රවාහන අමාතයාං ශේ ශ්,කම්තුමා 
ශවත පැමිණි්,ෙක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.  

  එම පැමිණි්,ෙට අදාළව හිටපු ප්රවාහන අමාතය 
දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමා විසින් අදාළ හදිසි වැඩ 
වර්ජනයට එශරහිව අපරාධ පරීක්ෂණ් 

  ඉ්,ලීම ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

20 අුවරාධපුරශයන් 

ඔේබට 

කන්කසන්තුරය - 

මන්නාරම් 

මාර්ගශේ 

අනාරක්ෂිත සංඥා 

ක්රමශේදයක් 

ක්රියාත්මක වීම 

හරහා දුම්රිය 

ස්ගානාධිපතිවරුන්

ශේ රාජකාරි 

වයාකූල ෙ කිරීම. 

අුවරාධපුරශයන් ඔේබට 

කන්කසන්තුරය - 

මන්නාරම් මාර්ගශේ 

ආරක්ෂිත සංඥා 

ක්රමශේදයක් ස්ගාපිත කර 

ඇති අතර ශම් අතරින් පහත 

ගැටලු හඳුනාශගන ඒවාට 

විසඳුම් ෙබාදීමට කටයුතු 

කර ඇත. 1. විදුලි කප්පාදු 

කාෙසීමාව තුළ බැටරි 

ධාරිතාව ප්රමාණ්වත් ශනොවීම 

ශහේතුශවන් සංඥා 

ක්රියාකාරිත්වය අවහිර වීම.  

· තාවකාලික පිළියමක් 

ශෙස හඳුනාගත් ස්ගාන 

සඳහා වඩා වැඩි 

ධාරිතාවශයන් යුත් බැටරි 

ෙබා දී ඇති අතර නව බැටරි 

ෙබා ගැනීම සඳහා 

ප්රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ 

කර ඇත. 2. මන්නාරම් 

මාර්ගශේ ේශෙොක් සංඥා 

ප ධතිවෙ ක්රියාවිරහිත වීම. 

· අමතර ශකොටස්වෙ 

හිෙතාව මත ේශෙොක් සංඥා 

ප ධතිවෙ අලුත්වැඩියාවන් 

පමාශවමින් පවතී. අදාළ 

අමතර ශකොටස් සඳහා 

ප්රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ 

කර ඇතත්, පවතින ශඩොෙර් 

හිෙතාව මත ණ්යවර ලිපි 

නිකුත් කිරීම ඇනහිට ඇත. 

21 පුහුණු පාසශ්,, 

පුහුණුව අවසන් 

පරීක්ෂණ්ය 

අසමත්වීම අුවව 

සහනයක් ෙබාශදන 

ශෙස ඉ්,ලීම් කළ 

දුම්රිය 

ස්ගානාධිපතිවරුන්

ශේ ගැටලුවට තවම 

විසඳුම් ෙබා 

ශනොදීම 

ශම් සම්බන්ධව ක්රියා කිරීම 

සඳහා රාජය ශසේවා 

ශකොමිෂන් සභාව ශවත 

කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත. 

ශදපාර්තශම්න්තුව ශවතද පැමිණි්,ෙක් ඉදිරිපත් 
කර තිශබනවා.  

  ඉදිරිශේදී ශමවැනි විධිමත් දැුවම්දීමකින් ශතොරව 
යම් වෘත්තීය සමිතියක් මහ ජනතාව අපහසුතාවට 
පත් වන ආකාරයට හදිසි වෘත්තීය ක්රියාමාර්ගවෙට 
ශයොමු වන අවසග්ාවෙදී ඉහත සඳහන් පරිදි 
කටයුතු සිදු කරන බව දැුවම් ශදන්නට කැමැතියි. 

  ගරු කගානායකතුමනි, අපි වෘත්තීය සමිති, 
ඒවාශේ නායකත්වයන්, සග්ානාධිපතිවරුන් සහ 
ශසේවක කාරකාදින් කැඳවො නායකත්වයට දැුවම් 
දුන්නා, ශම් රශේ මගී ජනතාව ශම් ආර්ිකක 
අර්බුදය සහ ඉන්ධන අර්බුදය හමුශේ ඉතාම දුෂක්ර 
තත්ත්වයකට පත් ශවො තිශබන නිසා  රට ගැන 
සහ රශේ ජනතාව ගැන හිතො ශමොනම ශහේතුවක් 
නිසාවත් එවැනි වර්ජන කරන්න එපා, තිශබන 
ඕනෑම ඉ්,ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්න, අපි ඒවා 
සාකච්ඡා කරො, සාකච්ඡා සහ සම්මන්ත්රණ් තුළින් 
විසඳුම් ෙබා ශදනවා කියො.  

(ආ   අදාළ ශනොශේ. 
 

ගු යප්රේම්නා ක . . යදවලව කත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ශම් ප්ර ්නය අහන්න ප්රධානම ශහේතුව 
ශම්කයි. ඔබතුමා දන්නවා, ශම් අයශේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් 
රැශකන්න ඕනෑ බව. ඒ වාශේම ශම් අයශේ ශසේවය තුළ 
ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් රැශකන්නත් ඕනෑ. ඒ කියන්ශන්, 
මියයාශේ අයිතිවාසිකම් රැශකන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ඒ වෘත්තීය 
සමිතිවලින් නැවත වතාවත් ඉ්,ලීමක් කරනවා, ශම් විධියට 
දැුවම්දීමකින් ශතොරව වැඩ වර්ජන කරන්න එපා කියො. 

ගරු  ඇමතිතුමනි, පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ව ශයන් මම 
ඔබතුමාශගන්  ශම් කාරණ්ය අහන්න කැමැතියි.  දැනට රශේ 
තිශබන ශම් තත්ත්වය තුළ, දුම්රිය තමයි අපට ඉතුරු ශවො 
තිශබන, අඛ්ණ්ඩව ක්රියාත්මක ශවන එකම මගී ප්රවාහන ශසේවාව. 
ශම් වනවිට දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීශම් යම් ප්රයත්නයක් 
තිශබනවාද? ශමොකද, ජනතාව අද ඉතා අමාරු තත්ත්වයක 
ඉන්ශන්. ඉතින්, ඒ තත්ත්වය තුළ දුම්රිය ගාස්තුත් වැඩි වීශම් 
අවදානමක් තිශබනවාද, ගරු ඇමතිතුමනි?  

 

ගු නආචාර්ය) බන්දුල ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, දුම්රිය ආසන කලින් ශවන් කරනශකොට  අය 
කරන ගාස්තු නම් පසු ියය කාෙශේ වැඩි කළා. ඔබතුමාත්, ශම් 
ගරු සභාවත් පිළිගන්නවා, රුපිය්, එකසිය ගණ්නට තිබුණ් ඩීස්, 
ලීටරයක මිෙ අද ඉතා වි ාෙ ශෙස  ඉහළ යාම නිසා දුම්රිය 
ගමනාගමනශේදී ඩීස්,වෙට දරන්න ශවන වියදම අසාමානය 
ප්රති තයකින් ඉහළ ශගොස් තිශබන බව. මම ේදාහරණ්යක් 
කියන්නම්. අපි ශම් දිනවෙ මහන්සි ශවනවා, ශකොළඹ සිට 
යාපනයට ීලඝ්රගාමී දුම්රියක් ධාවනය කරවන්න, රාත්රී කාෙශේ. 
ශකොළඹ සිට යාපනයට දුම්රියක් ධාවනය කිරීශම්දී ඉන්ධන සඳහා 
පමණ්ක් ෙක්ෂ 13ක මුදෙක් අපට දරන්න සි ධ ශවනවා. 
මියශයකුශගන් රුපිය්, 2,000 බැියන් අය කශළොත්  
සුශඛ්ෝපශභෝගී ීලඝ්රගාමී දුම්රියක් ධාවනය කරන්න, එහි 000 
ශදශනක් ියයත් ගමන් වාරයකට ෙැශබන්ශන් ෙක්ෂ 10යි. 
එතශකොට, ඩීස්,වෙට ෙක්ෂ 13ක් වියදම් කරො ෙක්ෂ 10ක් 
මගීන්ශගන් ෙබා ගත්ශතොත්, එක ගමනකට පමණ්ක් ෙක්ෂ 3ක 
අොභයක් දරන්න සි ධ ශවනවා. ඒ නිසා මම ශම් ගරු සභාවට 
ශයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. බස් රග මඟින් අය කරන 
ගාස්තුශවන් හරි අඩක් දුම්රිය ගාසත්ුව ශෙස අය කළ යුතුයි කියො 
අපි ශපොදු ප්රතිපත්තියක් හදා ගත්ශතොත් ශහොඳයි. එතශකොට බස් 
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රගයකින් රුපිය්, 100ක් අය කරනවා නම්, දුම්රිශයන් රුපිය්, 
00ක් ව ශයන් ශපොදු වැඩ පිළිශවළක්, ප්රතිපත්තියක් හදා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ සඳහා සාකච්ඡා කරො තීරණ්යක් ගන්නවා නම් 
ශහොඳයි.  ශමොකද, ශම් ඉන්ධන පිරිවැය යටශත් දුම්රිය ධාවනය 
වැඩි කරන්න ශනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වන නිසා, එවැනි ජාතික 
ප්රතිපත්තියක් හදා ගැනීශම් වැදගත්කම මම ශම් ගරු සභාවට මතක් 
කර ශදන්න කැමැතියි. 
 

ගු යප්රේම්නා ක . . යදවලව කත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු කගානායකතුමනි, මශේ ශදවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 

විශ ේෂශයන් ප්රවාහනය කියන කාරණ්ශේදී රාජය මැදිහත්වීම 
අව ය ශවන්ශන් ජනතාවට ශසේවයක් කරන්න. ශප  ගලික බස් 
රග ඇතුළු අනිකුත් ශප  ගලික ප්රවාහන ක්රියාවලිය ගත්ශතොත්, ඒ 
අය ඒ තුළින් ොභයක් ෙබනවා. ඒක සාමානය ක්රියාවලියක්. 
එශහම නැති වුශණ්ොත් ඒ අයට ඒ වයාපාර පවත්වාශගන යන්න 
බැහැ. ඒ වාශේම රාජය මැදිහත් වීශමන් කරන ක්රියාවලිය හරහාත් 
යම් ආකාරයක ොභයක් ඉපැයුශේ නැත්නම් රජයක් පවත්වාශගන 
යන්නත් බැහැ. හැබැයි, දුම්රිය වැනි ප්රවාහන මාධයයකදී 
අකැමැත්ශතන් හරි අපට ජනතාව ශවුවශවන් යම් ආකාරයක  
සහනයක් ෙබා ශදන්න සි ධ ශවනවා. පසුියය කාෙය පුරාවටම අපි 
ඒක සි ධ කරශගන ියයා. හැබැයි, එහි යම් සීමාවක් තිශබනවා. 

ගරු අමාතයතුමනි,  දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව සතුව සුවි ාෙ 
ශ පළ ප්රමාණ්යක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන් ප්රවාහනය තුළින් 
පමණ්ක් මුද්, ඉපැයීම කරනවාට වඩා එතැනින් එහාට ියහි්,ො 
ශදපාර්තශම්න්තුව සතු ශ පළ යම් නවයකරණ් වයාපාර ශවත 
ශයොමු කරන්න හැකියාවක් තිශබනවා නම්, ඒ කියන්ශන් එම 
ශ පළවෙ සුපර්මාර්කේ වාශේ ශ ව්, ආරම්භ කිරීම වැනි ශවනත් 
නව ආක්,ප මත පිහිටා මුද්, ඉපැයීමක් කරන්න හැකියාවක් 
තිශබනවා නම්, ජනතාව මත පටවන බර අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ 
සම්බන්ධශයන් ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග ශමොනවාද කියො අපි ගරු 
අමාතයතුමාශගන් දැන ගන්න කැමැතියි. දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව 
සතු ශ පළවලින් නව වයාපාර අවස්ගා ඇති කරන්න හැකියාවක් 
තිශබනවාද කියන කාරණ්ය සම්බන්ධශයන් පසුියය අවස්ගාවක 
පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි සභාව ක්, තබන අවස්ගාශේ විවාදයක් පවා 
පැවැත්ූ වා. 

 

ගු නආචාර්ය) බන්දුල ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ඔබතුමා කියන ශ  මම පිළිගන්නවා. ඇත්තටම, ඔබතුමාශේ ඒ 

අදහසට අුවව අපි කටයුතු කරනවා.  
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කගානායකතුමනි,- 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු දීො අවසන් වනතුරු 

ඉන්න. 
 

ගු නආචාර්ය) බන්දුල ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව සතු වත්කම් සහ ශ පළ වඩා ඵෙදායී 
සහ කාර්යක්ෂම ශෙස ශයොදාගන්න පුළුවන් ආකාරශේ වැඩ 
පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අපි දැනට සාකච්ඡා 
කරනවා.  

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් කියන්න, ගරු තුෂාර ඉඳුනි්, අමරශසේන මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කගානායකතුමනි, වටිනා කාෙය ශම් නාස්ති ශවන්ශන්. 
ශම්ක කගා සාප්පුවක් කියන මතය තමයි එළිශේ යන්ශන්. [බාධා 
කිරීමක්] මට කියන්න ඉඩ ශදන්නශකෝ. ශම් එකම කණ්ඩායමක 
සිටින කේටිය. එතුමා ශබෝෙය ේස්සනවා, ශමතුමා ඩෑෂ් ගහනවා. 
ශම් ශදශගෝ,ෙන්ශේ ශපොත් පිටු දිග හරින්න ශදන්න එපා. ඒවා 
කණ්ඩායම් රැස්වීම්වෙදී ශමතුමන්ොට කගා කර ගන්න කියන්න, 
ගරු කගානායකතුමනි. එතුමා ශබෝෙය ේස්සනවා, ශමතුමා ඩෑෂ් 
ගහනවා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 3, ගරු ශරෝහණ් දිසානායක මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගරු තුෂාර ඉඳුනි්, මන්ත්රීතුමා, තමුන්නාන්ශසේ ශමොනවාද ශම් 

කගා කරන්ශන්? ශනොදන්නා ශ ව්, ගැන කගා ශනොකර ඉන්න.

[බාධා කිරීම්] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුෂාර ඉඳුනි්, මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමන්ොත් කාෙය ගැන 

අවධානශයන් කටයුතු කරනවා නම් හුෙක් ශහොඳයි. 
 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගරු කගානායකතුමනි, ජනතාවශේ ප්ර ්න ගැන අපි ශම් කගා 

කරන්ශන්. [බාධා කිරීම්] එතුමන්ො පැය ගණ්න් ශබොරු බයිො 

ගහනවා.  ශමතැන වැඩකට නැති කගා කියනවා.  ජනතාවශේ 

ප්ර ්න අපි අහන්ශන්. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය අහන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. [බාධා කිරීම්]   

ගරු මන්ත්රීතුමන්ො සියලුශදනාම කාෙය ගැන අවධානය 

ශයොමු කළා නම් ශගොඩක් ශහොඳයි.     
 

ජාතික යරෝහල් සහ ශික්ෂත යරෝහල්  විසනතර 
பதசிய கவத்தியசாகலகள் மற்றும் பபாதனா 

கவத்தியசாகலகள்: விபரம் 
NATIONAL HOSPITALS AND TEACHING HOSPITALS: DETAILS  

      
     2466/2022 

3.  ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ශස ඛ්ය අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1 : 

(අ  (i) ශ්රී ෙංකාශේ සග්ාපිත කර ඇති ජාතික ශරෝහ්, 
සංඛ්යාව හා ශික්ෂණ් ශරෝහ්, සංඛ්යාව 
ශකොපමණ්ද; 
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 (ii) එම එක් එක් ශරෝහෙ සග්ාපිත කර ඇති 
දිසත්්රික්කශේ නම කවශර්ද; 

 යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට 
දන්වන්ශන්ද? 

(ආ  (i) මාතශ්, දිසත්්රික්කශේ ජාතික ශරෝහෙක් ශහෝ 
ශික්ෂණ් ශරෝහෙක් සග්ාපිත කර තිශේද;  

 (ii) මාතශ්, දිසත්්රික් ශරෝහෙ මධයම රජයට පවරා 
ගැනීමට අදහස ්කර තිශේද; 

 යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

சுகாதார அகமச்சகரக் பகட்ட வினா: 

( அ) (i) இலங்ககயிலுள்ள பதசிய கவத்தியசாகலகள் 

மற்றும் பபாதனா கவத்தியசாகலகளின் 

எண்ணிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 (ii) அவ்கவத்தியசாகலகள் அகமந்துள்ள மாவட் 

டங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 தவவ்பவறாக அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தகள மாவட்டத்தில் பதசிய கவத்தியசாகல 

தயான்பறா அல்லது பபாதனா கவத்தியசாகல 

தயான்பறா நிறுவப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) மாத்தகள மாவட்ட கவத்தியசாகலகய மத்திய 

அரசாங்கத்திற்குச் சுவீகாித்துக்குக்தகாள்வதற்கு 

எதிர்பார்க்கப்படுகின்றதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House, separately - 

 (i) the number of national hospitals and 
teaching hospitals in Sri Lanka; and 

 (ii) the names of the districts in which the 
aforesaid hospitals are situated? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a national hospital or a teaching 
hospital is established in the Matale District; 
and 

 (ii) whether it is intended by the Central 
Government to take over the  District 
Hospital of Matale? 

(c) If not, why? 

 

ගු යකයහළිය රඹුක්වැල්ල ෙහතා නයසෞඛය අොතය සහ 

ජල සම්පාදන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகாதார அகமச்சரும் 

நீர் வைங்கல் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella -  Minister of Health and 
Minister of Water Supply) 

ගරු කගානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ  (i) ශ්රී ෙංකාශේ සග්ාපිත කර ඇති ජාතික ශරෝහ්, 
සංඛ්යාව  -    02 

  ශ්රී ෙංකාශේ සග්ාපිත කර ඇති ශික්ෂණ් ශරෝහ්, 
සංඛ්යාව  -    17 

 (ii) Hospital List (National & Teaching) as of 
14.02.2022 

 

 
 

(ආ  (i) මාතශ්, දිසත්්රික්කශේ ජාතික ශරෝහෙක් ශහෝ 
ශික්ෂණ් ශරෝහෙක් සග්ාපිත කර ශනොමැත. 

 (ii) 2021 ජුනි මස 1ි වන දින පැවති අමාතය මණ්ඩෙ 
රැසව්ීශම්දී එළඹි අමාතය මණ්ඩෙ තීරණ්ය පරිදි 
මධයම පළාත් සභාව යටශත් පාෙනය ූ  මාතශ්, 
දිසත්්රික් මහ ශරෝහෙ මධයම රජය ශවත පවරා 
ගැනිණි. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 
 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගරු කගානායකතුමනි, මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ්නය ගරු 

ඇමතිතුමාශගන් මම අහනවා. 

මීට මාස හයකට පමණ් ශපර මාතශ්, දිස්ත්රික් ශරෝහෙ මධයම 

රජයට පවරා ගැනීමට අව ය කටයුතු කළා. මාතශ්, දිස්ත්රික්කශේ 

තිශබන ප්රධාන ජාතික ශරෝහෙක් වන එම ශරෝහශ්, ගුණ්ාත්මක 

තත්ත්වය වර්ධනය කර ගැනීම තමයි අශප් බොශපොශරොත්තුව. මම 

ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා, පසුියය දවසක මාතශ්,ට 

ඇවි්,ො එම ශරෝහෙ පරීක්ෂා කිරීම ගැන. මාතශ්, දිස්ත්රික් 

ශරෝහශ්, තිශබන ප්රධාන අඩු පාඩු ටික හදො එය නවීකරණ්ය කර 

ශදන්න කියො මම ශම් ශවොශේ ගරු ඇමතිතුමාශගන් ඉ්,ලීමක් 

Province District National 
Hospital 

Teaching Hospital 

Western Colombo NHSL Colombo South TH 
(TH Kalubowila) 

      Lady Ridgeway 
Hospital 

      De Soysa Maternity 
Hospital 

      Castle Street Hospital 
for Women 

      National Dental 
Hospital 

  Kalutara   TH Kalutara 

  Gampaha   Colombo North TH 
(TH Ragama) 

Southern Galle   TH Karapitiya 

      TH Mahamodara 

Central Kandy NH Kandy TH Peradeniya 

      SBSCH Peradeniya 

Northern Jaffna   TH Jaffna 

Eastern Batticaloa   TH Batticaloa 

North 
Central 

Anuradha-
pura 

  TH Anuradhapura 

North 
Western 

Kurunegala   TH Kuliyapitiya 

      TH Kurunegala 

Saba-
ragamuwa 

Ratnapura   TH Ratnapura 

  Total 02 17 

197 198 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කරනවා. ඒ සම්බන්ධ කාරණ්ා එකින් එක මට කියන්න පුළුවන්.  

ඒ විස්තර මා ළෙ තිශබනවා. නමුත් මම ශම් අවස්ගාශේ ඒ එකින් 

එක කියන්න යන්ශන් නැහැ, ශවොව පිළිබඳ සෙකො. හැබැයි, 

ශම්වා ජනතාවශේ ප්ර ්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

මාතශ්, දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව බොශපොශරොත්තුශවන් 

ඉන්නවා, ශම් ප්ර ්න අප ෙවා ඔබතුමන්ොශගන් ඇසීමට. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළදී විෂයාුවබ ධව ප්ර ්න අසා පිළිතුරු ෙබා 

ගැනීම අශප් වග කීමක්; යුතුකමක්. ගරු ඇමතිතුමන්ො සමෙ අප 

ශම්වා ගැන කගා කරනවා කියො, සාකච්ඡා කරනවා කියො 

කාටවත් විරු ධ ශවන්න බැහැ. අප එක කණ්ඩායමක ඉන්නවා 

ශවන්න පුළුවන්; එක පක්ෂයක අය ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අප 

පාර්ලිශම්න්තුවට එවා තිශබන්ශන් රටටම ඇශහන්න, ජනතාවට 

ඇශහන්න ශම්වා ගැන කගා කරන්න. ජනතා නිශයෝිතතයන් 

ව ශයන් විෂයාුවබ ධව ශම්වා ගැන කගා කිරීම තමයි අශප් වග 

කීම. ඒ ශ  තමයි අපි ශමතැනදී කරන්ශන්. ඒ ශ  කරන ශකොට 

කවුරුන් ශහෝ විරු ධ ශවනවා නම්, ශම් ේත්තරීතර ආයතනයට 

ඇවි්,ො ශම්වා ගැන කගා කරන්න අවස්ගාව නැත්නම් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් වැඩක් නැහැ කියොයි මට හිශතන්ශන්.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය අහන්න. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
ගරු කගානායකතුමනි, ශමොනවාද ශමතුමන්ො කියන්ශන්? 

[බාධා කිරීම්] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ො කරුණ්ාකර බාධා ශනොකර ඉන්න. [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුමන්ො බාධා කරනවා ශන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
ගරු කගානායකතුමනි, ශම් වාශේ අය තමයි ශමතැන විනා  

කරො තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීම්]  Please excuse me, Sir. Sorry. 

ගරු කගානායකතුමනි, ශම් ගරු සභාශේ තිශබන ගුණ්ාත්මක 

භාවය නැති කරො තිශබන්ශන්; එය විනා  කරො තිශබන්ශන්.  

[බාධා කිරීම්]   
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
කරුණ්ාකර ඔබතුමන්ො නි ් ේද ශවන්න.  ගරු මන්ත්රීතුමා, 

ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය අහන්න.   
 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
මම ප්ර ්නය ඇහුවා, ගරු කගානායකතුමනි.  
 

ගු යකයහළිය රඹුක්වැල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  
ගරු කගානායකතුමනි, ශකොයි පාර් ්වශේ සිටියත් යම් 

ප්ර ්නයක් තිශබනවා නම් එය ඇසීමට අයිතිය තිශබනවා. ඒක, ගරු 

මන්ත්රීවරුන්ශේ මූලික අයිතිවාසිකමක්. ඒ ප්ර ්නවෙට පිළිතුරු 

දීමත් අදාළ අමාතයවරයාශේ යුතුකමක්. මම හිතන්ශන්, 

ශදපැත්තට ශබදිො, අපි කාශගන්ද  ප්ර ්න අහන්න ඕනෑ කියා 

අහන එක අදාළ වන්ශන්ම නැහැ. ඔබතුමා  මන්ත්රීවරයකු හැටියට 

ශබොශහොම පැහැදිලිව දන්නවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 220ශදනාටම 

ඕනෑම ඇමතිවරශයකුශගන් එතුමන්ොට අදාළ විෂයයන් 

සම්බන්ධශයන් ප්ර ්න කිරීශම් අයිතියක් තිශබන බව. ඒ ප්ර ්න 

ශකොයි පාර් ්වශයන් ද අහන්ශන් කියන එක ශමතැනට අදාළ 

නැහැ. ඒ ගැන ඔබතුමන්ොට යම්කිසි විධියක ප්ර ්නයක් තිශබනවා 

නම්, එය ශවනම ප්ර ්නයක් හැටියට මතු කරන්න. ගරු ශරෝහණ් 

දිසානායක මන්ත්රීතුමා නැ ප ප්ර ්නවෙට පිළිතුරු දීම මශේ 

යුතුකමක්.  ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා ඔබතුමාට. 

කටයුතු වඩා කාර්යක්ෂම කිරීමට ශ  පාෙන ශේදයකින් ශතොරව 

ඔබතුමාශේ දිස්ත්රික්කශේ දැශවන ප්ර ්න ගැන ඇසීම පිළිබඳව මම 

ඔබතුමාට විශ ේෂශයන් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ ප්ර ්න ඇසුශවොත් 

තමයි ඇමතිවරුන් හැටියට අපටත් ඒ කාරණ්ා සම්බන්ධව අපශේ 

අදහස් ඉදිරිපත් කරො, ඒ සඳහා කළ යුතු වැඩ ශකොටස කරන්න 

පුළුවන් වන්ශන්.   

 

ගු ප්රසන්න රතවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 
නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ප්රසන්න රණ්වීර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා වාඩි ශවන්න.  

ගරු ශරෝහණ් දිසානායක මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ඉක්මනට අතුරු 

ප්ර ්නය අහන්න. 

 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
මම ප්ර ්නය ඇහුවා, ගරු කගානායකතුමනි.   

 
ගු යකයහළිය රඹුක්වැල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

මම ේත්තරය දීො ඉවරයි.  

 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
ගරු කගානායකතුමනි, මම අතුරු ප්ර ්නය ඇහුවා. ගරු 

ඇමතිතුමා පිළිතුර දුන්නා. පිළිතුර ෙබා දීම පිළිබඳව මම ගරු 

ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මමත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා, ගරු ඇමතිතුමාට. එශහම නම්, අපි 

ඊළෙ ප්ර ්නයට යමු.  

 

ගු යරෝහිණී කුොරි වියේර කන ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

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

ගරු කගානායකතුමනි, -  
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[ගරු ශරෝහණ් දිසානායක  මහතා] 
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ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් ප්ර ්නයට පිළිතුරු දුන්නාට පසුව 

ඔබතුමිය අහන්න.  
 

 

වුර ආ ශ්රිත ප්රයද්ශ්වල සගසනකතතික ෙධායසනථාන 

ඉදිකිරීෙ  බදුල්ල දිසනත්රික්කය 
பதாட்டப்புறப் பிரபதசங்களில் கலாசார 

நிகலயங்ககள நிர்மாணித்தல்: பதுகள மாவட்டம் 
CONSTRUCTION OF CULTURAL CENTRES IN ESTATE AREAS: 

BADULLA DISTRICT  

     2564/2022 

4.  ගු වඩියේල් සුයර්ෂන ෙහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
අග්රාමාතයතුමා සහ මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1 : 

(අ  (i) වතු ආශ්රිතව වතවත් වන ප්රජාවශේ ආගමික, 
සංසක්ෘතික, සුබසාධන හා ශවනත් කටයුතුවෙට 
භාවිත කිරීම සඳහා එවකට ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ආර්ිකක කටයුතු අමාතයාං ය විසින් බදු්,ෙ 
දිසත්්රික්කශේ වතු ආශ්රිත ප්රශ   ආවරණ්ය වන 
පරිදි සංසක්ෘතික මධයසග්ාන 16ක් ඉදිකිරීම සඳහා 
2019 වර්ෂශේදී අුවමතිය ෙබා දී ඒ සඳහා රුපිය්, 
මිලියන 100ක් ශවන් කරන ෙද බවත්; 

 (ii) ඒ අතරින් සංසක්ෘතික මධයසග්ාන 1ික් ඉදිකිරීම 
සඳහා ඇසත්ශම්න්තු සකස ්කරන ෙද බවත්; 

 (iii) එශහත් ශම් වනවිට එම සංසක්ෘතික මධයසග්ාන 
ඉදිකිරීශම් වැඩසටහන  නතර වී තිශබන බවත්; 

  එතුමා දන්ශන්ද?  

(ආ  (i) ේක්ත සංසක්ෘතික මධයසග්ාන ඉදිකිරීශම් මූලික 
කටයුතු සඳහා රුපිය්, මිලියන 20.0ක් බදු්,ෙ 
දිසත්්රික් ශ්,කම් ශවත ෙබා දී තිශේද; 

 (ii)  එම සංසක්ෘතික මධයසග්ාන 16 ඉදිකිරීම සඳහා 
අව ය ප්රතිපාදන ෙබා ශදන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

பிரதம அகமச்சரும் நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு 

மற்றும் பதசியக் தகாள்கககள் அகமச்சருமானவகரக் பகட்ட 

வினா:  

( அ) (i) எனது பகாாிக்ககக்கு அகமவாகத் பதாட்டப் 

புறங்களில் வாழும் மக்களின் சமய, கலாசார, 

நலபனாம்புகக மற்றும் பிற தசயற்பாடுகளுக் 

காகப் பயன்படுத்தக்கூடிய வககயில், அப் 

பபாகதய பதசியக் தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சு பதுகள 

மாவட்டத்தில் பதாட்டப்புறப் பிரபதசங்ககள 

உள்ளடக்கும் வககயில், 16 கலாசார நிகலயங் 

ககள நிர்மாணிப்பதற்காக 2019ஆம் ஆண்டில் 

அங்கீகாரம் வைங்கி, அதற்காக 100 மில்லியன் 

ரூபாகய ஒதுக்கியிருந்தததன்பகதயும்; 

 (ii) இதில் 14 கலாசார நிகலயங்ககள நிர்மாணிப் 

பதற்காக மதிப்பீடுகள் தயாாிக்கப்பட்டததன் 

பகதயும்; 

 (iii) ஆயினும், பமற்படி கலாசார நிகலயங்ககள 

நிர்மாணிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தற்பபாது 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பமற்படி கலாசார நிகலயங்ககள நிர்மாணிப் 

பதற்கான பூர்வாங்கப் பணிகளுக்தகன 20.5 

மில்லியன் ரூபாய் பதுகள மாவட்டச் தசயலாள 

ருக்குப் தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்ப 

கதயும்; 

 (ii) பமற்படி 16 கலாசார நிகலயங்ககள நிர் 

மாணிப்பதற்குத் பதகவயான நிதி ஏற்பாடுகள் 

தபற்றுக்தகாடுக்கப்படுமா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்பறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Finance, 

Economic Stabilization and National Policies: 

(a) Is he aware that - 

 (i) approval was granted in 2019 by the then 
Ministry of National Policies and 
Economic Affairs for construction of 16 
cultural centres to be used for religious, 
cultural, welfare and other purposes of the 
estate community, covering the estate areas 
in Badulla District and Rs.100 million was 
allocated; 

 (ii) estimates were prepared for the 
construction of 14 cultural centres, out of 
them; and 

 (iii) that programme for the construction of 
those cultural centres has been stopped by 
now despite that?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether Rs. 20.5 million has been provided 
to the District Secretary of Badulla for the 
preliminary work of the said construction 
of cultural centres; and 

 (ii) whether the provisions required for the 
construction of those 16 cultural centres 
will be made available? 

(c) If not, why?  

 
ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කගානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක 

ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රත්පත්ති අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ප්ර ්නයට පිළිතුර ෙබා ශදනවා. 

(අ  (i) 2019 වසශර් අුවමැතිය ෙබා දුන් සංසක්ෘතික 
මධයසග්ාන 16 පිළිබඳව ප්ර න්ශේ විමසා ඇතත්, 
2019 වසශර් ගරු මන්ත්රීතුමා විසින් ඉ්,ලුම් කර 
ඇත්ශත් බහුකාර්ය මධයසග්ාන ි0 පිහිටුවීම සඳහා 
අව ය ප්රතිපාදනයි. දිසත්්රික් ශ්,කම් විසින් ප්රජා 
මධයසග්ාන 16 ඉදිකිරීම නිර්ශ   කර ඒ සඳහා 
ප්රතිපාදන ඉ්,ො ඇත. ඒ අුවව 2019 වසශර්දී ප්රජා 
මධයසග්ාන 16 ඉදිකිරීශම් වයාපෘතිය අුවමත කර 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇති අතර, ඒ සඳහා රුපිය්, මිලියන 102.70 
ප්රතිපාදන බදු්,ෙ දිසත්්රික් ශ්,කම් ශවත අුවමත 
කර ඇත. 

 (ii) සංසක්ෘතික මධයසග්ාන සඳහා ඇසත්ශම්න්තු 
ඉදිරිපත් කර නැත. එශහත් ප්රජා මධයසග්ාන 16ක් 
සඳහා ඇසත්ශම්න්තු ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 (iii) සංසක්ෘතික මධයසග්ාන ඉදිකිරීශම් වැඩසටහනක් 
ක්රියාත්මක ශනොවුණු අතර, බදු්,ෙ දිසත්්රික් 
ශ්,කම්ශේ 2021.03.17 ලිපිය අුවව, එවකට 
පැවැති ඉඩම් ගැටලුවක් ශහේතුශවන් ප්රජා 
මධයසග්ාන ඉදිකිරීශම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර 
ශනොමැත.  

(ආ  (i) සංසක්ෘතික මධයසග්ාන ඉදිකිරීමට ප්රතිපාදන 
ශවන් කර නැත. එශහත් ප්රජා මධයසග්ාන 16 
ඉදිකිරීශම් මූලික කටයුතු සඳහා රුපිය්, මිලියන 
20.00ක ප්රතිපාදන බදු්,ෙ දිසත්්රික් ශ්,කම්  ශවත 
2019 වර්ෂශේදී නිදහස ්කර ඇති නමුත් වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කර ශනොමැත.  

 (ii) ප්රතිපාදන ෙබා දීමට එවැනි වැඩසටහනක් ශම් වන 
විට ක්රියාත්මක ශනොශේ. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 

ශමම පිළිතුරට අදාළව ඉදිරිපත් කර ඇති ඇමුණුම් 01, 02, 03, 

0ි, 00, 06 සහ 07 මම සභාගත* කරනවා. 

 

ගු වඩියේල් සුයර්ෂන ෙහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 

ගරු කගානායකතුමනි, මට සමාශවන්න! ශම්ක තමයි අශප් 

රටට ශවො තිශබන අපරාධය. ශම්ක තමයි අශප් රශේ තිශබන 

ප්ර ්නය. වර්තමාන ගරු අග්රාමාතයතුමා තමයි ඒ කාෙශේ ජාතික 

ප්රතිපත්ති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා. මට රුපිය්, මිලියන 

100ක් ශවන් කරො දුන්නා, බදු්,ෙ දිස්ත්රික්කශේ වතු සහ ගම් 

ආශ්රිත ප්රශ  වෙ සංස්කෘතික මධයස්ගාන හදන්න. ගරු 

කගානායකතුමනි, ප්රාශ ීලය ශ්,කම්, දිස්ත්රික් ශ්,කම් ඇතුළු 

ඔක්ශකොම ඇවි්,ො, ඉඩම් ශවන් කරො, සංස්කෘතික මධයස්ගාන 

16ක්ම හදන්න මු්, ග්, තියො වැඩ පටන් ගත්තා. මා ළෙ ඒ 

ඔක්ශකොම documents තිශබනවා, ගරු ඇමතිතුමා. එශහම වැඩ 

පටන් ගත්තත් ශමොනවා හරි ශහේතු නිසා ඒවා නැවතුණ්ා. මමයි ඒ 

ඉඩම් අත්පත් කරශගන documents GAට දුන්ශන්. අපි දිසත්්රික් 

සම්බන්ධීකරණ් කමිටුශේදීත් ඒ කටයුතු සම්මත කරො ඔක්ශකොම 

වැඩ කළා. Advance පවා ශගේවා කිේවා. හැබැයි, ඒ ඉඩම් ශවන් 

කරන්ශන් නැතිව මිලියන 20ක් advance ශගේශේ ශකොශහොමද? 

Advance පවා ශගේවාට පස්ශසේ ශමොනවා ශහෝ ශහේතුවක් නිසා ඒ 

වැඩ ඔක්ශකෝම නැවැත්තුවා. එතැන ගහපු board එකත් තවම 

තිශබනවා. ගරු මමත්රීපාෙ සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේත්, 

ගරු අග්රාමාතයතුමාශේත් photos තමයි ඒ board එශක් 

තිශබන්ශන්. මු්,ග්, තියො ඒ වැඩ පටන් ගත්තා, ගරු 

ඇමතිතුමනි. වතුකරශේ ජනතාවට ශම්ක ෙැශබන්න ඕනෑ නැහැ 

කියො රජශේ ශසේවකයන්, ශ  පාෙනඥයන් එකතු ශවො ඒ 

වැශ්ඩ නවත්වපු එක, ජාතික අපරාධයක්. ශම් රශේ මුද්, නාස්ති 

කරපු එක ජාතික අපරාධයක්.  

ශම් රශේ “Ceylon Tea” කියන brand එක පවත්වා ශගන 

යන්න වතුකරශේ ජනතාව ශකොච්චර මහන්සි ශවනවාද?  ඉතින්, 

ශම් රශේ කිසිම ප්ර ්නයක් ඇති කරන්ශන් නැති, ජාති ශේදයක්, 

ආගම් ශේදයක් සෙකන්ශන් නැති, යු ධයක් කරන්ශන් නැති ඒ 

ජනතාවට ශවච්ච ජාතික අපරාධයක් ශම්ක. ඒ නිසා 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් ශම්කට හරි ේත්තරයක් ශදන්න.  ඇයි,  ශම් 

අපරාධය කශළේ? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට රජශේ නිෙධාරින් 

හදො දීපු ේත්තරය ශබො රු ශන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒශක් 

තිශබන්ශන් පේටප්, ශබොරු. ඉඩම් ශවන් ක ශළේ නැහැ කියන එක 

ශබොරුවක්. ඉඩම් ශවන් කරන්ශන් නැතුව ශකොශහොමද, මිලියන 

20ක advance එකක් ශවන් කශළේ?  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශපෝඩඩක්  ඉන්න. ගරු ඇමතිතුමා ඒ 

ප්ර ්නයට දැන් ේත්තරයක් ශදන්නයි හදන්ශන්.  [බාධා කිරීම්] 
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කගානායකතුමනි,- 
 

ගු වඩියේල් සුයර්ෂන ෙහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ශම් සම්බන්ධශයන් අපි ඔක්ශකෝටම වගකීමක් තිශබනවා.   

ගරු කගානායකතුමනි, ශම් රටට ශවො තිශබන්ශන් ශම්ක 

තමයි. මම ශම් කාටවත් මඩ ගහනවා ශනොශවයි. මට සමාශවන්න! 

වතුකරශේ ජනතාවශේ නිශයෝිතතශයකු හැටියට මම ශමය 

කියන්ශන්. වතුකරශේ ජනතාවට ශමශහම අපරාධ කරන්න එපා. 

ඔවුන් ශේ්, ශදකක් තමයි කන්ශන්. ඔවුන් belt එක tight 

කරශගන ඉන්ශන්; we have already tightened our belts. Why 
are you all ill-treating the plantation people like this? The 
Hon. Prime Minister is here. He was the Minister at that 
time. He allocated Rs. 100 million. I have the documents. He 
had paid an advance. I am the one who allocated the land. I 
have the documents. Why are you cheating these plantation 
people of Indian origin? Whenever the Indian Government 
gives loans, you all go and receive those. But, you all are ill-
treating the plantation people of Indian origin! We are not 
terrorists; we are not against this Government; we are not 
against this country. We like this country. But, you all are 
cheating our community. So, Hon. Minister, whatever the 
reply you gave, somebody has given you wrong information. 

වතුකරශේ ඉඳොයි මම එන්ශන්. මමයි සාක්ෂි, ඒ කාරණ්යට. ඇයි,  

පාර්ලිශම්න්තුවට අසතය ශතොරතුරු ශදන්ශන්?  
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කගානායකතුමනි, ශම්ක සංස්කෘතික අමාතයාං යත්, වතු 

නිවාස අමාතයාං යත් යටශත් තිශබන ප්ර ්නයක්. අපි කිසිම 

අවස්ගාවකදී- [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා දැන් 

ශම්ක අහශගන ඉන්නශකෝ. ඔබතුමා කියපු ශ ත් අපි අහශගන 

සිටියා ශන්. [බාධා කිරීමක්]  අපි වතු ජනතාවට  අසාධාරණ්යක් 

වන ආකාරයට කිසිම අවස්ගාවකදී කටයුතු කරන්ශන්  නැහැ. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  දිසාපති විසින් ඉදිරිපත් කරන ෙද ලියුමක් තිශබනවා. 

ප්ර ්නයට අදාළව එවා තිශබන පසුබිම් වාර්තාශේ ඒ ලියුම 

තිශබනවා. ඒ නිසායි මම ශම් කාරණ්ාව කිේශේ. "ඉඩම් ගැටලුවක් 

ශහේතුශවන් ප්රජා මධයස්ගාන ඉදිකිරීශම් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කර 

ශනොමැත" කියො එහි සඳහන් ශවනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුත් 
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[ගරු ප්රසන්න රණ්තුංග  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඔබතුමා කියනවා නම් ශමහි ගැටලුවක් තිශබනවා කියො, මම 

සංස්කෘතික විෂය භාර ඇමතිතුමා දැුවවත් කරො ශම් ගැන 

පරීක්ෂණ්යක් කරො ඔබතුමාට සහ ශම් ගරු සභාවට වාර්තාවක් 

ෙබා ශදන්න කටයුතු  කරන්නම්.  

ශම් ේත්තරීතර සභාශේදී මම ඔබතුමාශගන් ඉ්,ලීමක් 

කරනවා, ගරු  මන්ත්රීතුමනි. වතු ජනතාව නිශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීවරුන් කිහිපශදශනක් අශප් ආණ්ඩු පක්ෂය නිශයෝජනය 

කරනවා. 

  
ගු වඩියේල් සුයර්ෂන ෙහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ආණ්ඩුවට විරු ධයි සියලුශදනාම. 
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නැහැ, අශප් ආණ්ඩුශේත් ඉන්නවා.  
 

ගු වඩියේල් සුයර්ෂන ෙහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
කවුද ඒ අය, ගරු ඇමතිතුමා?  
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

අපි කිසිම අවස්ගාවක ජාතිවාදය, ආගම්වාදය අුවව කටයුතු 
කරමින් සංවර්ධන වයාපෘති ක්රියාත්මක කරන්න ේත්සාහ කරො 
නැහැ. ඉතිහාසශේත් -ේතුර, නැ  ශෙනහිර යු ධය අවසන් වුණ්ාමත්
- "ේතුරු වසන්තය" "නැ ශෙනහිර නශවෝදය" වැනි වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කළා විතරක් ශනොශවයි, වතු ජනතාවශේ අව යතා ඉටු 
කරන්නත් අපි හැම තිස්ශසේම කටයුතු කර තිශබනවා. ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඔය කියන කාරණ්ාව නිසා මිනිසුන්ශේ 
හිශත් මවරයක් ඇති ශවන්න ඉඩ  තිශබනවා. ඒකයි මම කිේශේ, 
අදාළ විෂය භාර ඇමතිතුමාත් එක්ක ශම් ගැන සාකච්ඡා කරො, 
ශම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ්යක් කරො ඉදිරිශේදී ශම් සභාවට වාර්තාවක් 
ෙබා ශදන්නම් කියො.   

 

ගු වඩියේල් සුයර්ෂන ෙහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  මම ඒ ගැන කියන්නම්. අහගන්නශකෝ. මම 

ශන් බදු්,ෙ දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරමින් අවුරුදු 18ක් තිස්ශසේ 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්ශන්. 200ි වසශර් තමයි මම 
පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමා, ශපෝඩඩක් මම කියන 
එක අහන්න ශකෝ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඇත්ත කියන්නම්.  
දිස්ත්රික් ශ්,කම් කාර්යාෙශේ ඒ හා සම්බන්ධ නිෙධාරියා පගාව - 
commission - ගන්න ියහින් ශවච්ච ප්ර ්නයක් ශම්ක. [බාධා 
කිරීමක්] පගාව - commission - ගන්න තමයි ශම්වා කශළේ. අපි 
නම් පගාව, commission අරශගන නැහැ. අශප් අත් ශදක පිරිසිදුයි; 
අශප් අත් ශදකම පිරිසිදුයි. අපි පගාව - commission - අරශගන 
නැහැ. නමුත්, අදාළ නිෙධාරින් commission ගන්න ියය නිසා 
ෙක්ෂ ශදකක අහිංසක ජනතාව රැවටිො තිශබනවා. ශම්වා රජශේ 
මුද්,. ගරු කගානායකතුමනි, මු්,ග්, තියන්න රුපිය්, 
මිලියනයක් වියදම් කරො ඉවරයි. ශම්වා, ශම් රශේ අහිංසක 
ජනතාවශේ මුද්,. ඇයි, ශම් වාශේ ජාතික අපරාධ කරන්ශන්?  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා අහපු ප්ර ්නයට ගරු ඇමතිතුමා දැන් පිළිතුරු දුන්නා 

ශන්. ඒ කාරණ්ය එතැනින් ඉවරයි.  

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කගානායකතුමනි, එතුමා ශම් සභාශේදී වග කීශමන් ඒ 

ප්රකා ය කරනවා නම්, යම් නිෙධාරිශයක් commission ඉ්,ෙො 

ශම් කටයුත්ත කළා කියො ඒක COPA එශක්දී,- [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, ඔබතුමා කිේශේ නිෙධාරිශයක් කියො. ශම් සි ධිය COPA 

එකට අරශගන එතැනදි සාකච්ඡා කරො අපිට ඒ ගැන 

පරීක්ෂණ්යක් කරන්න පුළුවන්, ගරු මන්ත්රීතුමා. What I read out 

was the Answer I have received. ශම් කාරණ්ාව සම්බන්ධශයන් 

මට ඒක තමයි කියන්න තිශබන්ශන්. 
 
 

විශ්නවවිදයාල ආචාර්යවුන් සඳහා අනුෙත 

පර්යේෂත ප්රතිපාදන  භාවිතය  ගැීෙ 
பல்ககலக்கைக விாிவுகரயாளர்களின் 

ஆராய்ச்சிக்தகன அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிதி 

ஒதுக்கீடுகள்: பயன்பாடு   
RESEARCH GRANTS APPROVED FOR UNIVERSITY 

LECTURERS: UTILIZATION  
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5. ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1 : 

(අ  (i) වර්ෂ 2010 සිට ශම් දක්වා පර්ශේෂණ් කටයුතු 
කිරීම සඳහා ප්රතිපාදන අුවමත කර ඇති 
වි ව්විදයාෙ ආචාර්යවරුන් සංඛ්යාව ශකොපමණ්ද;   

 (ii) එම එක් එක් අචාර්යවරයාශේ නම හා ශසේවා 
සග්ානය ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ  වර්ෂ 2010 සිට ශම් දක්වා එම ආචාර්යවරුන් සඳහා - 

   (i) අුවමත කරන ෙද ප්රතිපාදනය; 

 (ii) එම ප්රතිපාදනශයන් පර්ශේෂණ් කටයුතු කිරීම 
සඳහා ශම් දක්වා  භාවිත කරන ෙද මුදෙ;  

 (iii) අුවමත කරන ෙද ප්රතිපාදනශයන් භාවිත 
ශනොකරන ෙද ප්රතිපාදනය; 

 එක් එක් වර්ෂය අුවව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණ්ද 
යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  පර්ශේෂණ් කටයුතු කිරීම සඳහා අුවමත කරන ෙද මුදෙ, 
භාවිත ශනොකිරීම සම්බන්ධශයන් ගුව ෙබන පියවර 
කවශර්ද යන්න තවදුරටත් එතුමා ශමම සභාවට 
දන්වන්ශන්ද?   

(ඳ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

கல்வி அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:  
 

( அ) (i)   2015ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இதுவகர 

ஆராய்ச்சி நடவடிக்ககககள பமற்தகாள்வதற் 

காக நிதி ஒதுக்கீடுகள் அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ள 

பல்ககலக்கைக விாிவுகரயாளர்களின் எண்ணி 

க்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

 (ii) பமற்படி ஒவ்தவாரு விாிவுகரயாளாின் தபயர் 

மற்றும் பசகவநிகலயம் என்பன தவவ்பவறாக 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

205 206 



පාර්ලිශම්න්තුව 

(ஆ) 2015ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இதுவகர பமற்படி 

விாிவுகரயாளர்களுக்காக - 

 (i) அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு; 

 (ii) அவ்தவாதுக்கீட்டில் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கக 

களுக்காக இதுவகர பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 

நிதி; 

 (iii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டில் பயன்படுத்தப் 

படாத நிதி; 

 ஒவ்தவாரு வருடத்தின் அடிப்பகடயில் தனித்தனிபய 

எவ்வளவு என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப் 

பாரா? 

( இ) ஆராய்ச்சி நடவடிக்ககககள பமற்தகாள்வதற்காக 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிதி பயன்படுத்தப்படாகம ததாடர் 

பில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகத 

அவர் பமலும் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of university lecturers for whom 
research grants have been approved from 
the year 2015 to date; and 

 (ii) separately, the name and the workplace of 
each of the aforesaid lecturers? 

(b) Will he also inform this House, in relation to the 
aforesaid lecturers, separately for each year - 

 (i) the grant approved; 

 (ii) the amount of money that has been utilized 
for research purposes, out of the said grant; 
and 

 (iii) the amount of money, out of the approved 
research grant, that has not been utilized; 
from the year 2015 to date? 

(c) Will he further inform this House of the steps that 
will be taken in relation to the lecturers who have 
not made use of the grant that has been approved 
for research purposes?  

(d)    If not, why? 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කගානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ  (i) වර්ෂ 2010 සිට ශම් දක්වා පර්ශේෂණ් කටයුතු 
කිරීම සඳහා ප්රතිපාදන අුවමත කර ඇති 
වි ව්විදයාෙ ආචාර්යවරුන් සංඛ්යාව 2,001කි. 

   

 (ii) ඔේ. 

   2015 වර්ෂශේ සිට 2021 වර්ෂය දක්වා පර්ශේෂණ් 
කටයුතු කිරීම සඳහා ප්රතිපාදන අුවමත කර ඇති 
එක් එක් ආචාර්යවරයාශේ නම හා ශසේවා සග්ානය 
ඇමුණුම් 01 සිට 07 දක්වා සඳහන් කර ඇත.  

(ආ  (i)  

 

 
 

  
 
 
 
 

 (ii)  
 

 

 (iii)  

 

 

 

 

 

 

(ඇ  ඔේ. 

 අුවමත කළ ද භාවිත ශනොකරන ෙද මුද්, ව ශයන් 
ඇත්ශත් පවතින පර්ශේෂණ් වයාපෘතිවෙ ඉතිරි අරමුද්,, 
සම්පූර්ණ් කරන ෙද පර්ශේෂණ් වයාපෘතිවෙ භාවිතයට 
ශනොගත් අරමුද්, සහ ප්රදාන රඳවා ගැනීම්ය. 

 පවතින පර්ශේෂණ්වෙ ඉතිරි මුද්, අශනකුත් පර්ශේෂණ් 
ියණුම් ශවත මාරු කර ඇත. 

 එක් එක් වි ව්විදයාෙ ආචාර්යවරුන් ශවත පර්ශේෂණ් 
සඳහා අුවමත කරන ෙද ප්රතිපාදන භාවිත ශනොකිරීම 
පිළිබඳ ශතොරතුරු ශවන ශවනම  01 සිට 07 දක්වා වන 
ඇමුණුම්වෙ සඳහන් කර ඇත. එම ඇමුණුම් සභාගත* 
කරමි. 

 ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඒ සම්බන්ධශයන් මා ේදාහරණ්යක් 
කියන්නම්. මා ඉදිරිපත් කළ ඇමුණුම 01හි පළමු තීරුශේ  

වර්ෂය අුවමත කරන ෙද ප්රතිපාදනය (රු.  

2015 236,589,989.00 

2016 502,596,490.00 

2017 395,208,197.00 

2018 404,091,502.00 

2019 326,300,825.00 

2020 164,527,617.00 

2021 403,357,832.00 

 වර්ෂය අනුෙත කරන ලද ප්රතිපාදනයයන් 

පර්යේෂත ක යුුර කිරීෙ සඳහා යම් දක්වා 

භාවිත කරන ලද මුදල නු.) 

2015 194,203,123.00 

2016 395,981,238.00 

2017 303,180,964.00 

2018 274,908,140.00 

2019 187,374,038.00 

2020   55,977,755.00 

2021   90,381,307.00 

 වර්ෂය අනුෙත කරන ලද 

ප්රතිපාදනයයන් භාවිත යනවකරන ලද 

ප්රතිපාදනය නු.) 

  

2015  43,133,735.00 

2016 108,378,551.00 

2017  91,685,502.00 

2018 129,487,766.00 

2019 139,100,732.00 

2020 108,676,876.00 

2021 313,377,257.00 

207 208 

[ගරු තුෂාර ඉඳුනි්, අමරශසේන  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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සඳහන්ශවො තිශබනවා, “University/Institute" යටශත් 
University of Colombo.  ඊළෙ තීරුශේ, "Faculty" 

 යටශත් Faculty of Medicine කියා සඳහන්ශවො 
තිශබනවා. ඊළෙ තීරුශේ සඳහන්ශවො තිශබන්ශන් නම්. 
මා ඒක කියවන්ශන් නැහැ. නම් රාශියක් තිශබනවා. 
ඊළෙට, තනතුර යටශත් මහාචාර්ය - Professor - ශෙස  
සඳහන් කරො තිශබනවා. ඊළෙට, "Title of the Project/

Research" යටශත් "Clinical and Molecular Genetic 
Studies in a Cohort of Sri Lankan Patients with 
Inherited Cancer Syndromes” කියා සඳහන් ශවනවා.  ඒ 
සඳහා  රුපිය්, මිලියන 3ක් -රුපිය්, ෙක්ෂ 30ක්- 
ශවන්ශවො තිශබනවා. ඒ මුදලින් එතුමා භාවිත කරො 
තිශබන්ශන් රුපිය්, 2,0ි9,207.67යි. ඉතුරු මුදෙ රුපිය්, 
9,00,7ි2.33ක් තිශබනවා. ඊළෙ තීරුශේ "Remark" 

යටශත්  සඳහන් ශවනවා, "Balance money of the 
granted amount was transferred to the other research 
expenditure accounts" කියො. ඒ කියන්ශන්, ශමවැනි  
පර්ශේෂණ් සඳහා ශවන් කළ මුද්, ඉතුරු වුණ්ාම ශවනත් 
පර්ශේෂණ් වියදම් ියණුමකට මාරු කරනවා. ඒ මුද්, 
ශවනත් පර්ශේෂණ් සඳහා නැවත භාවිත කරන්න පුළුවන්, 
ශවන පර්ශේෂකයන්ට. ශම් ඇමුණුම් සිය්,ෙම තිශබන්ශන් 
ඒ විධියටයි. ශම් ඇමුණුම් ඔබතුමාට පරිීලෙනය කරන්න 
පුළුවන්.  

(ඳ  අදාළ ශනොශේ.  

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ෙබා දුන්නාට ස්තුතියි. යාන්තම්, 

සුදුස්ශසකුට ඇමතිකම හම්බශවො තිශබනවා කියො මා වි ්වාස 

කරනවා.  මම ඔබතුමාට සුබ පතනවා.  

මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ශම්, 

සපත්තු ඉ්,ො අඬන ශවොවක් ශනොශවයි, කකු්, නැතුව ඉන්න 

අවස්ගාවක්. ඔබතුමා දුන්න පිළිතුරුවලින් මම සෑහීමකට පත් 

වනවා. හැබැයි, ප්රාශයෝියක තත්ත්වය ගැනත් මා  ඔබතුමාශගන් 

දැන ගන්න කැමැතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් වන ශකොට අශප් රශේ වි ්වවිදයාෙ 

වහො. ඒවා විවෘත කරන දිනයක් ශහෝ වසා තිශබන කාෙ සීමාව 

ගැන දින නියමයක් නැහැ. ශිෂය කණ්ඩායමක් වි ්වවිදයාෙ 

ප්රතිපාදන ශකොමිෂන් සභාශේ සභාපතිවරයා හමු ශවන්න ියයාම, 

එතුමා විශ  ගතශවො කියො දැුවම් දී තිශබනවා. 
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
එතුමාශේ දරුවාශේ graduation එකට එතුමා සති 

එකහමාරකට ඕස්ශේලියාවට ියහින්  තිශබනවා. ඒ සඳහා තමයි 

එතුමා විශ  ගත ශවො තිශබන්ශන්. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු ඇමතිතුමනි, සමාජශේ කගාවක් යනවා, වි ්වවිදයාෙ 

නැවත පටන් ගන්ශන් නැත්ශත් අරගළශේ ශයශදන කණ්ඩායම් 

ශපෝෂණ්ය වන නිසා කියො. [බාධා කිරීම්] මශේ අතුරු ප්ර ්නය 
අහන්න ඉඩ ශදන්න. අරගළශේ ශයශදන අයශේ මූලික සටන් 

පාාය තමයි, "GotaGoHome" කියන එක. ශගෝාාභය මහත්මයා 

යන ක්, එයාො අරගළය නවත් වන්ශන් නැහැ කියො තමයි 

කියන්ශන්. දැන් ජනාධිපතිතුමා කියනවා, "ඉතිරි අවුරුදු 

ශදකහමාරත් මම ඉන්නවා; මම යන්ශන් නැහැ" කියො.  

ගු ෙන්ත්රීවරයයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
දහඩිය දාො තිශබන්ශන්, අපට. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශම් වි ්වවිදයාෙ සම්බන්ධශයන් ඔබතුමන්ො ගන්නා ඉදිරි 

ක්රියා මාර්ග ශමොනවාද? ශමොකද, ජනාධිපතිතුමා කියනවා ශන්, 

ඉතිරි අවුරුදු ශදකහමාර අවසන් වන ශතක් එතුමා යන්ශන් නැහැ 

කියො. එශතක් වි ්වවිදයාෙ ශම් විධියට වසා තබන්න ද 

ඔබතුමන්ො ක්,පනා කරන්ශන්? [බාධා කිරීම්] 
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කගානායකතුමනි, ශමතුමන්ො මට ේත්තර ශදන්න ඉඩ 

ශදන්ශන් නැහැ ශන්. [බාධා කිරීම්] මට ේත්තර ශදන්න බැහැ ශන්, 

ශමතුමන්ො ේත්තර ශදනවා ශන්. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ො නි ් ේද ශවන්න. ගරු ඇමතිතුමා, 

ේත්තර ශදන්න. 
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කගානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා අහපු ප්ර ්නශේ 

ශකොටස් ශදකක් තිශබනවා. එක ශකොටසක් තමයි, වි ්වවිදයාෙ 

විවෘත කර තිශබනවාද, නැ ද කියන කාරණ්ය. ගරු 

කගානායකතුමනි, වි ්වවිදයාෙ විවෘත කරොයි තිශබන්ශන්. 

ශබොශහෝ ශදශනක් online ක්රමයට අධයයන කටයුතු කරනවා; 

ශ  න පැවැත්ශවනවා.  
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Online ක්රමයටද, ඉශගනීශම් කටයුතු ශකශරන්ශන්? 
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
Online අධයයනයත් ශකශරනවා. වි ්වවිදයාෙ hostelsවෙ 

සියලුම ළමයින් ඉන්නවා; hostelsවෙ ඉඳශගන ඒ ළමයි ඉශගනීම් 

කටයුතු කරනවා. කිසිම බාධාවක් නැහැ. මම ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

වි ්වවිදයාෙය ආසන්නශේ ඉන්න ශකශනක්. මම ේසස් ශපළ 

කරන කාෙශේ ඉඳො මට වි ්වවිදයාෙය හුරුයි. වි ්වවිදයාෙවෙ 

ශිෂයශයෝ එක්ක අපි සම්බන්ධශවො තිශබනවා.  

"ශිෂය සංගම්" කිේවාම, තරුණ්, ශහොඳ ජවයක් තිශබන, ඒ 

වාශේම අසාධාරණ්යට විරු ධව කටයුතු කරන පිරිසක් තමයි 

ඒවාශේ ඉන්ශන්. ඒ කාෙශේ ඉඳොම එශහමයි.  ඒක අදත් 

එශහමයි; ශවනස් ශවො නැහැ. අපි යන කාෙශේත් ඒක එශහමයි. 

ඒවාට කිසිම සීමාවක්, බාධාවක් නැහැ. අධයයන කටයුතු කරන 

ගමන් ඒ ශගෝ,ෙන්ට තරුණ්යන් හැටියට ඒ කටයුතුවෙ 

ශයශදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ශපෝඩඩක් ඉන්න ශකෝ. [බාධා 
කිරීමක්] වි ්වවිදයාෙ පැවැත්ශවනවා. [බාධා කිරීමක්] Online 

ශනොශවයි, වි ්වවිදයාෙ විවෘත ශවො තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔේ, ඔේ. වි ්වවිදයාෙ විවෘත ශවො තිශබන්ශන්. හැබැයි, දැන් 

ශිෂයයන් ශගොඩක් දුරට online අධයාපනය කරන්න පුරුදු ශවො 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබනවා, ශකොවි්ඩ-19 වසංගතය කාෙශේ ශම්වා වහො තිබුණු 

නිසා. අශප් රශේ ශම් විධියට වුණ්ාට,  විශ   රටවෙ වැඩි හරියක් 

අධයයන කටයුතු කරන්ශන් online ක්රමයට. ශකොටින්ම, ශ  න  

තිශබන්ශන් ඉතාම ටිකයි. වැඩි හරියක් කරන්ශන් online ක්රමයට. 

දැන් ශනොශවයි, ඒ ශගෝ,ෙන් ශගොඩක් ක්, ඉඳො එශහම තමයි 

කශළේ. ඒ රටවෙ තාක්ෂණ්ය දියුණුයි; පහසුකම් තිශබනවා.  

හැබැයි, දැන් අශප් රශේ වි ව්විදයාෙ විවෘතයි. Online අධයාපනය 

කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා. විශ ේෂශයන්ම ප ්චාත් ේපාධි, ආචාර්ය 

ේපාධි වාශේ ඒවා වැඩි හරියක් - සියයට 90ක්ම - කරන්ශන් 

online ක්රමයට.  

ඔබතුමාශේ අතුරු ප්ර ්නශේ ශදවන ශකොටස වන 

ජනාධිපතිතුමා යනවාද, නැ ද කියන කාරණ්යට මට ේත්තරයක් 

ශදන්න බැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමා. ඒකට එතුමා තමයි ේත්තර ශදන්න 

ඕනෑ. මම ශකොශහොමද ඒකට ේත්තර ශදන්ශන්?  

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. මශේ ශදවන අතුරු ප්ර ්නය දැන් 

අහනවා.  මම ශම් ප්ර ්නය අහන්ශන් වි ්වවිදයාෙ ක්ශෂේත්රය ගැන 

ශනොශවයි පාස්, සම්බන්ධශයන්. අශප් නව  අගමැතිතුමා 

පත්වුණ්ාම අපි  බොශපොශරොත්තු වුණ්ා, ශපෝලිම් නැති ශවයි 

කියො. නමුත් දැන් one line ශනොශවයි, lines තුනක් තිශබනවා. 

ශපට්ර්, ශෂ්ඩවෙ ශත්, ඇත්ශත්ම නැහැ; දැවැන්ත ඉන්ධන 

අර්බුදයක් තිශබනවා. පාස්, දරුවන්, අධයයන කර්ය මණ්ඩෙ, 

අනධයයන කාර්ය මණ්ඩෙ, පාස්, ගුරුවරුන් වි ාෙ මාර්ග 

තදබදයකට මුහුණ් ශදනවා. ඒ නිසාම ඔවුන් දැඩි අපහසුතාවකට 

ෙක් ශවනවා. ඒ වාශේම ඉන්ධන නැති නිසා ගුරුවරුන්ට ශසේවා 

ස්ගානයට වාර්තා කරන්න -පාස්,වෙට යන්න- බැරි තත්ත්වයක් 

තිශබන්ශන්; ශිෂයයන්ට පාස්,වෙට යන්න බැරි තත්ත්වයක් 

තිශබන්ශන්. පාස්, බස් රග, වෑන් රගවෙට අව ය ඉන්ධන ටික 

නැති නිසා දරුවන් පාසෙට රැශගන යන්න බැරි තත්ත්වයක් 

තිශබන්ශන්. ඊශේ ශපශර්දා ප්රකා  කරො තිබුණ්ා, අශපොස ේසස ්

ශපළ සහ ශිෂයත්ව කියන විභාග ශම් වසශර් පවත්වන්ශන් නැහැ 

කියො. ශකොශරෝනා අර්බුදය නිසා අශප් දරුවන්ශේ අධයාපනය 

වසර ශදකක් තිස්ශසේ සම්පූර්ණ්ශයන් කඩාකප්ප්, වුණ්ා. 

ශකොශරෝනා අර්බුදය නිම වනශකොටම ශම් ඇති ශවො තිශබන 

ආර්ිකක අර්බුදයත්, මම අර කලින් කියපු සියලු කාරණ්ාත් එක්ක 

අශප් දරුවන්ශේ පාස්, අධයාපනය ආශයත් කඩා වැශටන 

තත්ත්වයක් ඇති ශවො තිශබන්ශන්. ඒක හරියට, ගශහන් වැටුණු 

මිනිහාට ශගොනා ඇන්නා වාශේ වැඩක්. ශගොනා කවුද කියන්න මා 

දන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ශගොනා ඇනො තිශබනවා. අධයාපනයට 

ශගොශනක් ඇනො තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] හරි නම් ශතොප්පිය 
දමා ගන්න. ශගොනා කවුද කියන්න අපි දන්ශන් නැහැ. ඒ අය තව 

දුරටත් රකින අයත් ශමතැන ඉන්නවා. ගශහන් වැටුණු දරුවන්ට  

දැන් ශදවැනි වතාවටත් ශගොනා අනිනවා.  අලුත් අධයාපන 

ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් ගන්නා ක්රියා 

මාර්ගය ශමොකක්ද කියන එක මම දැනගන්න කැමැතියි. පුළුවන් 

නම්, ශම් ශගොනා කවුද කියන එකත් ශපෝඩඩක් අනාවරණ්ය 

කශළොත් ශහොඳයි. 
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාම තමයි ශගොශනකු ගැන කිේශේ. 

මම කිේශේ නැහැ. එම නිසා ඔබතුමාම ඒකට ේත්තරයක් සපයා 

ගන්න. ඒක මට අදාළ නැහැ. ඒක තමයි මට පළමුශවන්ම කියන්න 

ති ශබන්ශන්.   [බාධා කිරීම්] ශපෝඩඩක් ඉන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා.  

ශදවන කාරණ්ය ශමයයි. ඔබතුමා වැදගත් ප්ර ්නයක් ඇහුවා. 

ඔබතුමා කියපු කාරණ්ය ශබොශහෝ වි ට සමාජශේ කතිකාවට භාජන 

ශවො තිශබනවා. ගරු අගමැතිතුමා ඊශේ ඉදිරිපත් කළ 

ප්රකා ශේදීත් සඳහන් කළා, ඊළෙ සති තුන crucial period එකක් 

කියො. විදුලිබෙ හා බෙ ක්ති ඇමතිතුමා ප්රකා යක් නිකුත් 

කරො තිබුණ්ා, අද ඉඳො ප්රාමාණික ව ශයන් - quantity එක 

හැටියට - ශවනදාට  වැඩිශයන් ශත්, නිකුත් කිරීමට අශප්ක්ෂා 

කරන බව. එතුමා ඒ සම්බන්ධශයන් පිළිතුරු ෙබා ශදයි. ඒ 

වාශේම  ශත්, නිකුත් කිරීශම්දී, ජූලි මාසශේ ඉඳො ඒ සඳහා 

සැෙසුම් සකස් කර තිශබන බවත් එතුමා ඊශේ සඳහන් කළා.  

ගරු කගානායකතුමනි, මම ශම් කියන්න යන කාරණ්ය රශේ 

සමස්ත ජනතාවටම වැදගත්. ශම් ප්ර ්නය අහන බව දැනශගනම 

තමයි ඊට පිළිතුරු ෙබා දීමට මම ූ දානම් ශවො ආශේ. අධයාපන 

අමාතයාං ශයන් ෙබා දුන් ශතොරතුරුත් එක්ක මා ශම් කාරණ්ය 

කියන්න කැමැතියි. 2020 වර්ෂයට අදාළ පාස්, ලිත තිශබනවා. 

අශප් ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමියත් දන්නවා, 

වර්ෂයකට පාස්, පැවැත්ශවන දින ගණ්න පිළිබඳව. 2020 

වර්ෂශේ පාස්, පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණ්ා, දින 19ික්. 

හැබැයි, ශකොවි්ඩ-19 වසංගතය නිසා ඇඳිරි නීතිය පැනවීම 

ශහේතුශවන් බස්නාහිර පළාශත් පාස්, පැවැත්ූ ශේ දින 9ියි. 

ශමොකද, වැඩිශයන්ම පාස්, වහො තිබුශණ් බස්නාහිර පළාශත්. 

පිට පළාත්වෙ පාස්, පැවැත්ූ ශේ දින 117යි. පාස්, පැවැත්වීමට 

නියමිතව තිබුණු දින 19ින්, බස්නාහිර පළාශත් පාස්, 

පැවැත්ූ ශේ දින 9ියි කියන්ශන්, පාස්, පැවැත්වුණු දින ගණ්න, 

පාස්, ශනොපැවැත්වුණු දින ගණ්නට වඩා අඩකටත් අඩුයි කියන 

එක. බස්නාහිර පළාතට වඩා, පිට පළාත්වෙ ශකොවි්ඩ-19 

වසංගතය ශහේතුශවන් ඇඳිරි නීතිය පැනවීම ටිකක් ලිහි්, වුණු 

නිසා දින 117ක් පාස්, පැවැත්වුණ්ා. නමුත්, පාස්, පැවැත්වීමට 

නියමිතව තිබුණු දින 19ින්, දින 117ක් පමණ්ක් පාස්, 

පැවැත්වුණ්ාය කියන්ශන්ත් ඉතිරි දින ගණ්න පාස්, පැවැත්ූ ශේ 

නැහැ කියන එක ශන්.  

ඊළෙට, 2021 වර්ෂයට අදාළ පාස්, ලිත බැලුශවොත් 

ඔබතුමන්ොට ශපශන්වි,  එම වර්ෂශේ අපි පාස්, පවත්වන දින 

ගණ්න ටිකක් වැඩි කර තිශබන බව. එ්් අුවව බස්නාහිර පළාශත් 

පාස්, පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණ්ා දින 229ක්. නමුත්, ඒශකන් 

පාස්, පවත්වා තිශබන්ශන් දින 102යි. ඒ ප්රමාණ්ය සියයට 

00කටත් වඩා අඩුයි. පිට පළාත්වෙ පාස්, පවත්වා තිශබන්ශන් 

දින 1ි3යි. ඒ,  ශකොවි්ඩ වසංගතය ශහේතුශවන් ඇඳිරි නීතිය පැනූ  

නිසා. 

2022 වර්ෂශේ -ශම් වර්ෂශේ- පළමු වාරශේ, පළමුවන අදියශර් 

පාස්, පැවැත්වීමට නියමිතයි දින 23ක්. හැබැයි, පාස්, පවත්වා 

තිශබන්ශන් දින 1ියි. ශදවන අදියර යටශත් දින 2ික් පාස්, 

පැවැත්වීමට නියමිතයි. ශදවන වාරශේ දින ිික් පාස්, 

පවත්වන්න ඕනෑ. ඒ,  ඔක්ශතෝබර් මාසශේ පැවැත්වීමට නියමිත 

ේසස් ශපළ විභාගය සහ අශගෝස්තු මාසශේ පැවැත්වීමට නියමිත 

පශහේ ශිෂයත්ව විභාගය එක්ක. අපි දැන් පුළුවන් තරම් ේත්සාහ 

කරනවා, ෙබන අවුරු ශ  මුෙ වනශකොට ශම් කටයුතු යගා 

තත්ත්වයට පත් කරන්න. ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් ඔබතුමාට 

වැටශහනවා ඇති, 2020, 2021 වර්ෂවෙදී දරුවන්ට පාස්, යාමට 

තිබුණු දින කීයක් අහිමි වුණ්ාද කියො.   

1 සහ 2 ශශ්රේණිවෙ දරුවන්ට තමයි ශමතැනදි වැඩිම බෙපෑම 

ශවන්ශන්. ඒ ඇයි? සිංහෙ ශහෝඩිය ගත්ශතොත්, ඒශක් 

සාමානයශයන් තිශබන "අ", "ට" වැනි අකුරු ගැන ශනොශවයි මම 

කියන්ශන්. මූර්ධජ අකුරු සහ සඤ්ඤක අකුරු ගැනයි මම 

කියන්ශන්. ඒ දරුවන් ඒවා ගැන ඉශගන ගන්ශන් ඊළෙ 

ශකොටශසදි. 2 ශශ්රේණිය අවසන් ශවනශකොට දරුශවකුශේ අකුරු 

ලිවීශම් හැකියාව සහ කියවීශම් හැකියාවත්, සංඛ්යා පිළිබඳ 
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හැකියාව සහ කුසෙතාවත් ඇති ශවන්න ඕනෑ. අපි ඒකට ඉංග්රීසි 

භාෂාශවන් කියනවා, literacy and numeracy කියො. 2 ශශ්රේණිශේ 

ඉශගුවම් කටයුතු අවසන් ශවනශකොට දරුශවකුට ශම් literacy and 

numeracy නැති වුශණ්ොත්, 3 ශශ්රේණිශේ ඉඳො ඉදිරියට යන්න 

බැහැ. 2 ශශ්රේණ්ශේ ඉශගුවම් කටයුතු අවසන්  ශවනශකොට 

දරුවකුට අකුරු තුනක වචනයක් ලියන්න, වචන හසුරුවන්න 

පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ. අපි දැනට පළාත් සහ කොප මේටශම් 

පාස්,වෙට ියහි්,ො සමීක්ෂණ්යක් කරශගන යනවා, දරුශවකුශේ 

1 සහ 2 ශශ්රේණිවෙ ඉශගුවම් කටයුතු අවසන් ශවනශකොට ශකොයි 

තරම් දුරට ශම් literacy එක maintain ශවනවාද කියො බෙන්න. 

2021දී 1 ශශ්රේණියට ියය ළමයා, 2022දී එන්ශන් 2 ශශ්රේණියට. ඒ 

අවුරුදු ශදක ඉවර ශවනශකොට දරුවාට ඉෙක්කම් සහ අකුරු බැරි 

වුශණ්ොත්, 3 ශශ්රේණිශේ ඉඳො ශකොශහොමද ඉශගන ගන්ශන්? ඒ 

නිසා ශමතැනදි අපට වි ාෙ අභිශයෝගයක් තිශබනවා. ඒක අපි 

මතක තබා ගන්න ඕනෑ. 

ගරු කගානායකතුමනි, අපට විතරක් ශනොශවයි, ශම් තත්ත්වය 

ඇති ශවො තිශබන්ශන්. මම ියය සතිශේ දින ශදකකට ියයා, to the 

Asia-Pacific Regional Education Ministers' Conference 

organized by UNESCO. යුශනස්ශකෝ වාර්තාව අුවව මුළු 

ශෙෝකශේම දත්ත ගත්තාම, online අධයාපනය ශහොඳටම තිබුණු 

ෆින්ෙන්තය පවා එය සාර්ගක කරශගන තිශබන්ශන් සියයට 

60කින් විතරයි. මුළු ශෙෝකශේම ශිෂය ජනගහනය ඉන්නවා, 

බිලියන ශදකකට මදක් වැඩි ප්රමාණ්යක්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමයින් 

මිලියන 690ක ප්රමාණ්යක් සාක්ෂරතාව පිළිබඳ ප්ර ්නයකට මුහුණ් 

පා සිටිනවා. ශමශහේ විතරක් ශනොශවයි, ශකොවි්ඩ වසංගතය නිසා 

ශෙෝකශේම එශහම ශවො තිශබනවා. ඊට පස්ශසේ, අශප් රශේ ඇති 

වුණු සුවිශ ේෂ ූ  ආර්ිකක ප්ර ්නයත් එක්ක ශම් අවුරු ශ  මුෙදි, 

පළමුශවනි අදියශර් පාස්, පැවැත්වීමට තිබුණු දින 23 අතරිුවත් 

පාස්, පවත්වා තිශබන්ශන් දින 1ියි. මම පැහැදිලි කශළේ ඒකයි. 

අශප්ම ප්ර ්න නිසා -ශෙෝකශේ ශවන රටවෙ නැති ප්ර ්න තුළ- 

එතැනදීත් අපට ඒ අහිමිවීම ශවො තිශබනවා. එතශකොට ඇති 

ශවන ප්ර ්නය ශමොකක්ද? පාස්, පැවැත්වීශම් දින ගණ්න අඩු 

වුශණ්ොත්, ඒ කාෙය අඩු වුශණ්ොත් අපි කවදාද, ශම් දරුවන් ශම් 

සාක්ෂරතාවට ශේන්ශන්? ශමශහම වුශණ්ොත්, මුළු පරම්පරාවකටම 

සාක්ෂරතාව පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ් ශදන්න සිදු ශවයි. 

අශප් රට තමයි කොපශේ වැඩිම සාක්ෂරතාව තිබුණු රට. අශප් 

රශේ සාක්ෂරතාව සියයට 9ික්ව තිබුණ්ා. නමුත්, දැන් අපි ශම් 

අභිශයෝගයට මුහුණ් දී තිශබනවා. 

සාමානයශයන් දරුවකු පාසෙට ඇතුළත් කරගන්නශකොට 
කිශෙෝමීටර ශදකක සීමාවක පදිංචිය තමයි බෙන්ශන්. හැබැයි, අපි 
කවුරුත් දන්නවා, හැතැප්ම 20, 20 දුර ඉන්නා දරුශවෝ පාන්දර 
නැඟිටො පාස්, එන බව. ගුරුවරුන්ශේ මාරුවීම් සිදු කර දිත්, 
යම් කාෙයක් දුෂ්කර ශසේවය කරො එන ගුරුවරුන්ට ශබොශහෝ 
ශවොවට ෙැශබන්ශන් ආසන්නම පාසෙ . හැබැයි, දැන් අපට ප්ර ්න 
රාශියක් තිශබනවා. අපට ආර්ිකක අභිශයෝගයකුත් තිශබනවා, 
ප්රවාහන ප්ර ්නයත් තිශබනවා. ඒ අභිශයෝගවෙට අපි මුහුණ් 
ශදන්නත් ඕනෑ . මන්ත්රීවරු හැටියට අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ, 
ශම් දරුවන්ශේ අධයාපනයට ශවන් ශවො තිශබන කාෙය 
කිසිශසේත්ම අඩු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියන එක. දැනට 
මම අශප් අමාතයාං  ශ්,කම්තුමාට, අදාළ අං වෙ නිෙධාරින්ට 
ේපශදස් දීො තිශබනවා, ශම් සියලු ශතොරතුරු ගන්න කියො.  ශම් 
සිකුරාදා ේශ  තිශබනවා, අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ සියලු වෘත්තීය 
සමිති සමෙ සාකච්ඡාවක්. ඒශකදි මම ඒ ශගෝ,ෙන්ටත් කියනවා, 
ඒ ශගෝ,ෙන්ශේ අදහස් හා ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියො. ඒ 
සිය්,ෙ සෙකා බො, දරුවන්ට ඉශගන ගන්න තිශබන කාෙය අඩු 
ශනොවන ආකාරයට යම් වැඩ පිළිශවළක් අපි සකස් කරනවා, ශම් 
තිශබන දුෂ්කරතාවුවත් සැෙකි්,ෙට අරශගන. ඒ වාශේම අද මම 
ේපශදස් දුන්නා, ශම් දවස්වෙ අපි මුහුණ් ශදන ප්ර ්න 
සම්බන්ධශයුවත් සෙකා බො කටයුතු කරන්න කියො. ශමොකද, 

ශම් දිනවෙ ශපොදු ප්රවාහන ශසේවාවෙ ප්ර ්න තිශබනවා. ධාවනය 
වන ශප  ගලික බස් රග ප්රමාණ්ය අඩුයි. එම නිසා දරුශවක් 
ශපෝඩඩක් ප්රමාද ශවො පාසෙට එන්න පුළුවන්, ගුරුවරශයක් 
ශපෝඩඩක් ප්රමාද ශවො පාසෙට එන්න පුළුවන්. ඒක ශබොශහෝ 
strictly  ගන්න එපා, ඒකට සහනයක් ශදන්න කියො මම කිේවා. 
ඒ වාශේම දරුශවක් සපත්තු ශදකක් නැතිව ශසශරප්පු ශදකක් 
දාශගන පාසෙට ආවත් ඔහුට එන්න ඉඩ ශදන්න කියොත්, නිෙ 
ඇඳුම්වෙ ප්ර ්නයක් තිබුශණ්ොත්, ඒවාටත් යම් සහනයක් දීො ශම් 
තත්ත්වය කළමනාකරණ්ය කර ගන්න කියාත් මම ේපශදස් 
දුන්නා. ඒ විස්තර අමාතයාං ය විසින් ඊළෙ දවස් ශදශක්දී නිෙ 
ව ශයන් ප්රකා යට පත් කරයි. 
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6. ගු බී.වයි.ජී. ර කනයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය- (1 :  

(අ  (i) අශපොස (සා/ශපළ  දක්වා වන අධයාපන 
ප්රතිසංසක්රණ් සහ අශපොස (ේ/ශපළ  දක්වා වන 
අධයාපන ප්රතිසංසක්රණ් සිදුකර අවසන් කර 
තිශේද; 

 (ii) ශනොඑශසේ නම්, එම එක් එක් අධයාපන 
ප්රතිසංසක්රණ්ය ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරුව 
ෙබන දිනය ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් අධයාපන ප්රතිසංසක්රණ්ය අුවව සිදු 
කරුව ෙබන ප්රධාන සංශ ෝධන ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ද? 

(ආ  අලුතින් ආරම්භ කරන ෙද ජාතික පාස්, පාෙනය කරුව 
ෙබන්ශන් අධයාපන අමාතයං ය විසින් ද ශනොඑශසේ නම්, 
අදාළ පළාත් සභාව විසින්ද යන්නත් එතුමා සඳහන් 
කරන්ශන්ද? 

(ඇ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

கல்வி அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:  

(அ)  (i) க.தபா.த (சா/த) வகரயிலான கல்விச் சீர்திருத் 

தங்களும் க.தபா.த (உ/த) வகரயிலான கல்விச் 

சீர்திருத்தங்களும் பூர்த்திதசய்யப்பட்டுள்ளனவா 

என்பகதயும்; 

 (ii) இன்பறல், பமற்படி ஒவ்தவாரு கல்விச் சீர் 

திருத்தத்கதயும் நகடமுகறப்படுத்துவதற்குத் 

ததாடங்கும் திகதி தவவ்பவறாக யாததன் 

பகதயும்; 

 (iii) பமற்படி ஒவ்தவாரு கல்விச் சீர்திருத்தத்திற்கும் 

அகமவாக பமற்தகாள்ளப்படும் முக்கியமான 

திருத்தங்கள் தவவ்பவறாக யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) புதிதாக நிறுவப்பட்ட பதசியப் பாடசாகலகள் கல்வி 

அகமச்சினால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றனவா அல்லது 

சம்பந்தப்பட்ட மாகாண சகபயினால் நிர்வகிக்கப் 

படுகின்றனவா என்பகதயும் அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he state -  

 (i) whether implementing educational reforms 
up to G.C.E (O/L) and those up to G.C.E. 
(A/L) have been completed; 

 (ii) if not, separately, the date on which 
implementation of each of the aforesaid 
educational reforms will be commenced; 
and 

 (iii) separately, the major changes that will be 
made according to each of the aforesaid 
educational reforms? 

(b) Will he also state whether the newly established 
National Schools will be administered by the 
Ministry of Education or by the relevant Provincial 
Council? 

(c) If not, why? 

 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කගානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ  (i) අශපොස (සා/ශපළ  දක්වා අධයාපන ප්රතිසංසක්රණ් 
ක්රියාත්මක කිරීශම් කටයුතු සැෙසුම් කර ඇත. ඒ 
සඳහා පහත දැක්ශවන ක්රියාකාරකම් සිදුකර ඇත. 
It is only a planning; සැෙසුම් විතරයි. 

  ජාතික විෂයොලා රාමුව සකසන කිරීෙ   

  ශම් මඟින් කියන්ශන් Framework එක සකස ්
කිරීම සම්බන්ධවයි. 

  2020 ශදසැම්බර් මාසශේදී පළමු ශකටුම්පත සකස ්
කර අවසන් ූ  අතර, 2022 මාර්තු මාසශේදී ජාතික 
අධයාපන ආයතනශේ ආයතන සභාවට ඉදිරිපත් 
කර සම්මත කර ගන්නා ෙදී.  

  2021 වර්ෂය මුළු්,ශ්, 1, 6, 10 ශශ්රේණිවෙට අදාළ 
ශමොඩියුෙ - drafts -  සකස ් කරන ෙද අතර, 2022 
වර්ෂශේදී එම ශමොඩියුෙ සම්බන්ධශයන් පළාත් 
මේටමින් පූර්ව නියාමන කටයුතු සිදු කිරීමට 
කටයුතු කරශගන යනවා.  

  ඉදිරි කාෙය තුළදී අපි pilot projects කරනවා. ඊට 
පසශ්සේ තමයි අවසාන එකට එන්ශන්. ඊට 
ශපරාතුව, ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න 
මැතිනිය කිේවා වාශේ, අමාතයාං යීය ේපශ  ක 
කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර ශහෝ ආංශික 
අධීක්ෂණ් කාරක සභාව පත් කළාම ශම් සියලු 
ශ ව්, පුළු්, කතිකාවකට භාජන කරො තමයි 
අවසාන ශකටුම්පත සකස ්කරන්ශන්. ශමොකද, අපි 
ළෙ යමක් නැතිව අපට අනික් අයත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරන්න බැහැ ශන්. ඒ නිසා ඒ ශකොටස 
දැනට කරො තිශබනවා. 

  අශපොස (ේ/ශපළ  සඳහා වන ප්රතිසංසක්රණ් ේසස ්
අධයාපන ක්ශෂේත්රශයන් කරන්ශන්. ඒ පිළිබඳ 
මූලික සාකච්ඡා වට 02ක් පවත්වන ෙද අතර, 
අවසන් තීරණ්වෙට එළඹීම සඳහා වි ව්විදයාෙ 
ප්රතිපාදන ශකොමිෂන් සභාව, ජාතික අධයාපන 
ශකොමිෂන් සභාව ඇතුළු ආයතන සමෙ තවදුරටත් 

සාකච්ඡා කළ යුතුව තිශබනවා. 2020/21 වර්ෂවෙ 
පැවැති ශකොවි්ඩ - 19 වසංගත තත්ත්වය තුළ වැඩි 
කාෙයක් පාස්, වසා තැබීම හා නිශරෝධායන 
ඇඳිරි නීතිය නිසා රාජකාරි කටයුතු සීමා ූ  බැවින් 
ඉහත ප්රතිසංසක්රණ් ක්රියාවලිය නැවත 
සමාශෙෝචනය කිරීමට සැෙසුම් කර තිශබනවා.  
අපට ඒවා reschedule කර ගන්න සි ධ ශවො 
තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ මේටමට තවම ියහි්,ො 
නැහැ. ඒක ඒ අං යට භාර දීො තිශබන්ශන්. 

 (ii) එම අධයාපන ප්රතිසංසක්රණ් කටයුතු 2023 
වසශර්දී ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණ් ද, රශේ 
දැනට පවතින තත්ත්වය ශහේතුශවන් ගුරු පුහුණු 
කටයුතු, මුද්රණ් කටයුතු ඇතුළු මූලික කටයුතු සිදු 
කිරීම අපහසු බැවින් ක්රියාත්මක කිරීශම් වසර 
202ි දක්වා ක්, දැමීමට ශයෝිතතය. ඒ අුවව 
ක්රියාත්මක කිරීශම් කාෙ රාමුව පහත පරිදි ශේ. 

 

 
(කැබිනේ මණ්ඩෙ තීරණ්ය අුවව  

  
 (iii)   අධයාපන ප්රතිසංසක්රණ් ප්රතිපත්ති රාමුව දැනට 

සකස ්කර ඇත. It is only a policy framework. 
ජාතික අධයාපන ශකොමිසම මඟින් ජාතික 
අධයාපන ප්රතිපත්ති ශකටුම්පත දැනට සකස ්
කරුව ෙබන අතර, එය අවසන් වීශමන් පසු 
අධයාපන ේපශ  ක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර 
අදාළ පාර් ව් දැුවවත් කර, ේපශ  ක කාරක 
සභාශේ අුවමැතිශයන් පසශ්සේ එය ප්රතිපත්තියක් 
ව ශයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව ය ක්රියා 
පටිපාටිය අුවගමනය කිරීමට කටයුතු කරුව 
ෙැශේ. 

(ආ  දැනට අමාතයාං ය මඟින් පාෙනය කරුව ෙබන ජාතික 
පාස්, සං්ංඛ්යාව 37ිකි. ශයෝිතත ජාතික පාස්, 
වයාපෘතිශේ කිසිදු ජාතික පාසෙක් ශනොමැති ප්රාශ ීලය 
ශ්,කම් ශකොේාාස 120ක් සඳහා ප්රමුඛ්තාව ෙබාදී පළාත් 
අධයාපන කාර්යාෙවෙ ශයෝිතත ඒකකයක් මඟින් පාෙනය, 
අධීක්ෂණ්ය හා සැෙසුම් කිරීම් කිරීම සිදු කරුව ෙැශේ. එය 
අමාතයාං ය හා පළාත් සභා යන අං  ශදක මඟින්ම 
ඒකාබ ධව සිදු කිරීමට ශයෝිතතය.  

 ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නවා, ජාතික පාස්, 
37ික් අමාතයාං ශයන් පාෙනය වුණ්ාට, තව ඒකට 
එකතුශවන එකතුශවන ඒවාත් එක්ක අමාතයාං යකින් ඒ 
කටයුතු සිය්,ෙ කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, ඒක 
ප්රාශයෝියක නැහැ කියන කාරණ්ය. ඒ නිසා අපි 
බොශපොශරොත්තු ශවනවා, සෑම පළාතකම තිශබන පළාත් 
අධයාපන කාර්යාෙශයන් ශම් කටයුතු කරන්න. එහිදී 
පළාත් අධයාපන අධයක්ෂවරයාට  විත්ව කාර්යභාරයක් 
තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, අමාතයාං ශේ කටයුතුත්, 
පළාශත් කටයුතුත්. එතුමාට වගකීම් පවරො, ඊට යටින් අපි 

ශශ්රේණිය නියාමන

ය 

(වර්ෂය  

ක්රියාත්මක 

කිරීම 

(වර්ෂය  

සා/ශපළ 

විභාගය 
ේ/ශපළ 

විභාගය 

1, 6, 10 2023 2024 2025 

අශගෝස්තු 
2027 

ශදසැම්බර් 

2, 7, 11 2024 2025     

3, 8, 12 2025 2026     

4, 9, 13 2026 2027     

5 2027 2028     
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තව management structure එකක් හදනවා. ඒ විධියට 
තමයි ශයෝජනා කරො තිශබන්ශන්. ඒ කියන්ශන්, කොප 
කාර්යාෙයක ඉන්නවා නිශයෝජය අධයාපන අධයක්ෂ - 
පාෙන, සැෙසුම් සහ සංවර්ධන විධියට. ඒ විධිශේ structure 
එකක් හදො අපි එතැනට බාර ශදනවා, ඒ පළාශත් ජාතික 
පාස්,  පාෙනය, එ්්වාශේ සැෙසුම් සහ සංවර්ධනය 
සම්බන්ධ කටයුතු. කලින් ඒවාත් එක්කම බාර ශදනවා. 
එතශකොට අමාතයාං යට එන්න අව ය නැහැ. Appeal 
එකකට විතරයි අමාතයාං යට එන්න ඕනෑ. එතශකොට 
ළමුන් ඇතුළත් කිරීම, ගුරු මාරුවීම් පවා අපට පළාත් 
මේටමින් කරන්න පුළුවන්කම තිශබනවා. ඒකට ශන් අපි 
දහතුන්වන වයවසග්ා සංශ ෝධනය හැදුශේ. ඒ නිසා අපි ඒක 
ක්රියාත්මක කරනවා.  

 

(ඇ  අදාළ ශනොශේ. 

 
බී.වයි.ජී. ර කනයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ගරු අමාතයතුමනි, මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දරුශවක් විභාගයකට වාඩි වුණ්ාම, ඒ ළමයා 

තව වතාවක් විභාගයට ශපනී ඉන්නවාද,  නැ ද  කියන එක 

තීරණ්ය වන්ශන් කලින් වතාශේ විභාගශේදී ඒ දරුවා ෙබපු 

ප්රතිඵෙශේ සාර්ගක ශහෝ අසාර්ගකභාවය මත. ඒ ළමයාට 

තීරණ්යක් ගන්න බැහැ, ඒ ප්රතිඵෙය එන ශතක්. ශමවර අශපොස 

(ේසස් ශපළ  විභාගය හා අශපොස (සාමානය ශපළ  විභාගය කියන 

විභාග ශදකම පහුශවො පටන් ගත්ශත්. විශ ේෂශයන් ේසස් ශපළ 

විභාගය පවත්වො සැෙකිය යුතු කාෙයක් ගත ශවො තිබුණ්ත් 

ප්රතිඵෙ නිකුත් ශවො නැහැ. ේසස් ශපළ විභාගය ඔක්ශතෝබර් 

මාසශේ පවත්වන්න සැෙසුම් කරො තිශබන බවට ශතොරතුරු 

තිශබනවා.  ඒ නිසා එක සැරයක් විභාගය ලියපු ළමයින්ට ඒ සඳහා 

ූ දානම් ශවන්න ඉතුරු ශවො තිශබන්ශන් මාස තුනක් වැනි සුළු 

කාෙයක්. නැවත විභාගය ලියනවාද කියන තීරණ්ය ඒ අය 

අරශගන නැහැ. මම ඔබතුමාශගන් අහන්ශන්, ේසස් ශපළ විභාගය 

සහ අවසන් කරපු සාමානය ශපළ විභාගශේ ප්රතිඵෙ ෙබා ශදන්න 

බොශපොශරොත්තු ශවන්ශන් කවදා ද, ඒ වාශේම නැවත වතාවක් 

විභාගයට ශපනී සිටින අයට සාධාරණ් කාෙයක් ෙැශබන පරිදි 

විභාග දින සංශ ෝධනය කරනවා ද, එශහම නැත්නම් ේසස් ශපළ 

විභාගය සැෙසුම් කරපු විධියට ඔක්ශතෝබර් මාසශේම පවත්වනවා 

ද කියොයි. 
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කගානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා වැදගත් ප්ර ්නයක් 
ඇහුශේ. පමා ශවච්ච ේසස් ශපළ විභාගය අපි අභිශයෝග කිහිපයක් 
මැ ශ  ශම් වර්ෂශේ මු්, කාර්තුශේදී පැවැත්ූ වා. දැන් ඒ ේත්තර 
පත්ර සමීක්ෂණ් කටයුතු අවසාන අදියරට ඇවි්,ො තිශබනවා. 
ප්රාශයෝියක පරීක්ෂණ් කරන්න තිශබන විෂයයන් සඳහා දැන් දින 
නියම කිරීමට කටයුතු කරශගන යනවා. දැනට ශයෝජනා කරො 
තිශබන්ශන්, අශගෝස්තු මාසශේ පවත්වන්න තිබුණු ේසස් ශපළ 
විභාගය ඔක්ශතෝබර් මාසශේ පැවැත්වීමටයි. හැබැයි, ඒ පිළිබඳවත් 
අපි දැනට සමීක්ෂණ්යක් කරශගන යනවා, ශම් ශවන ශකොට 
පළාශතන් පළාත  විෂය නිර්ශ  ය ශකොයි තරම් ප්රමාණ්යක් 
ආවරණ්ය කරො තිශබනවා ද කියො. 
 

ගු බී.වයි.ජී. ර කනයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, සමාශවන්න. මට එක් කාරණ්යක් අහන්න 

තිශබනවා.  

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ශපෝඩඩක් ඉන්න. මම ේත්තරය දීො ඉවර කරන්නම්.  [බාධා 
කිරීමක්]  ශහොඳයි, කියන්න. 

 

 

 

ගු බී.වයි.ජී. ර කනයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, විෂය නිර්ශ  ය නිම කරනවාටත් වඩා, 

දරුවන් නැවත වතාවක් විභාගයට ශපනී සිටිනවාද කියා තීරණ්ය 

කිරීමට කාෙය මදි වීම පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබන්ශන්. විෂය 

නිර්ශ  ය නිම කරන්ශන් දරුවා විභාගයට ශපනී සිටින පළමුවැනි 

වතාශේදී ශන්. නැවත විභාගයට ශපනී සිටින දරුවන්ට ූ දානම් වීට 

සඳහා ඒ කාෙය ෙැශබනවාද කියන එකයි මම අහන්ශන්.  
 
 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ළමයින්ට ඒ ප්ර ්න ශදකම තිශබනවා. ඔබතුමා අහපු ප්ර ්නයට 

අුවව, පළමුවැනි සැශර් ශපනී සිටි දරුශවකුට ශහෝ ශදවැනි වතාශේ 

ශපනී සිටි දරුශවකුට ප්රතිඵෙ නිකුත් වුණ්ාට පස්ශසේ ඊළෙ වතාශේ 

ශපනී සිටීම සඳහා ූ දානම් වීමට කාෙයක් අව යයි. ප්රතිඵෙ නිකුත් 

වීමයි, ඊළෙ විභාගය පැවැත්වීමයි අතර කාෙ පරාසය අඩු වුශණ්ොත් 

ඒ ශගෝ,ෙන්ට තීන්දුවක් ගන්න බැරි ශවනවා. ඒක එක ප්ර ්නයක්. 

අපට තිශබන අශනක් ප්ර ්නය තමයි, පළමුවැනි වතාවට ශපනී සිටි 

දරුවන්ට ශකොවි්ඩ - 19ත්, අශනකුත් ප්ර ්නත් එක්ක විෂය 

නිර්ශ  ය ශකොච්චර දුරට ආවරණ්ය වුණ්ාද කියන එක. ඒ ප්ර ්න 

ශදකම සියලු දරුවන්ට බෙපානවා. දැනට ශයෝජනා කරො 

තිශබනවා, විභාගය ඔක්ශතෝබර් මාසශේ පවත්වන්න. අපි ප්රතිඵෙ 

සමීක්ෂණ්යත්, ප්රතිඵෙ නිකුත් කිරීමත් කියන කාෙය අරශගන, ඒ 

කාෙ පරාසය අඩු ශවන්න ශනොදී ඊළෙ වතාශේ ශපනී සිටින 

දරුවන්ට විභාගයට ශපනී සිටීම සඳහා ප්රමාණ්වත් කාෙයක් ෙබා 

ශදනවා.    
 

 

ගු බී.වයි.ජී. ර කනයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

ප්රවාහන ගැටලු ආදිය නිසාත්, ශකොවි්ඩ වයසනය නිසාත් අපට 

සිදු වුණ්ා මාර්ගගත ක්රමයට - online - අධයාපන කටයුතු කරන්න. 

දැනටත් සමහර  වි ්වවිදයාෙ, -ඔබතුමා කලින් ප්ර ්නයට ේත්තර 

ශද දී ඒක ශභ තිකව කරනවා කිේවාට- සැෙකිය යුතු පිරිසකට 

මාර්ගගත ක්රමයට තමයි අධයාපන කටයුතු කරශගන යන්ශන්. 

අපට තිශබන ශෙොකුම ගැටලුව තමයි මාර්ගගත ක්රමයට ඉගැන්වීම් 

කරන්න අව ය පහසුකම් ප්රමාණ්වත් තරම් නැති එක. සමහර 

ප්රශ   ආවරණ්ය වන්ශන්ම නැහැ. මීට කලින් ඒ ශවුවශවන් 

යම්කිසි වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න සැෙසුම් කරො 

ක්රියාත්මක කරමින් තිබුණ්ා. මම ඔබතුමාශගන් අහන්ශන්, නැවත 

වතාවක් මාර්ගගත ක්රමයට ළමයින්ට ඉගැන්වීම් කරන්න සි ධ 

වුශණ්ොත්, ඒ සඳහා පසුියය වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක ශවමින් 

යනවාද, ඒක තිශබන්ශන් ශකොයි මේටශම්ද, එශහම නැත්නම් ඒ 

පහසුකම් ෙබා දීශම් හැකියාවක් තිශබනවාද කියන කාරණ්ා. 
 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
මම ශපශර්දා සම්බන්ධ ූ  සමුළුශේදී දැන ගත්තා, ශෙෝකශේ 

පළමුශවනිම මේටශම් තිශබන ෆින්ෙන්තය වාශේ රටක පවා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මාර්ගගත අධයාපනය සාර්ගක ශවො තිශබන්ශන් සියයට 60යි 

කියො. අපි වාශේ රටවෙ තිශබන යටිතෙ පහසුකම් ප්රමාණ්වත් 

නැහැ. ඒ වාශේම, Internet facilities තිබුණ්ත්, එකවර access 

කරන්න ියයාම ඔක්ශකොම හිර ශවනවා. ඒ නිසා fibre-optic 

සම්බන්ධතාව දීම තමයි දැනට ශයෝජනා කරො තිශබන්ශන්. ඒක 

තවම මු්, අදියශර් තිශබන්ශන්. අශප් රටව්, ඒ තත්ත්වයට එන 

ශතක්, -තව අවුරු දක් ශදකක් ගත ශේවි- මාර්ගගත අධයාපනයට 

වඩා පන්ති කාමරශේ ඉගැන්වීම තමයි වඩාත් සාර්ගක ක්රමය ශෙස 

දකින්ශන්. ඒක නිසා අපි බොශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ඒ තත්ත්වයට 

එන්න ප්රමාණ්වත් කාෙයක් ෙබා දීො දැනට පන්ති කාමරශේ 

කරන ඉගැන්වීශම් ක්රියාදාමය සාර්ගක කර ගන්නයි. ඒ සඳහා 

තමයි කටයුතු කරන්ශන්.  

 
ගු බී.වයි.ජී. ර කනයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ගරු ඇමතිතුමා, මම ඇහුශේ ශම්කයි. දැන් සමහර ළමයින්ට 

එන්න බැහැ ශන් ප්රවාහන ගැටලු නිසා. 

 
ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ප්රවාහන ගැටලු තිශබනවා. හැබැයි, 

ඉතිහාසශේ යම් යම් කාෙවෙත් අපට ශම් ප්ර ්න ආවා. 1971, අපි 

පාස්, යන අවධිශේ සාමානය ශපළ විභාගය ක්, දැම්මා. 1988, 

89 සහ 90දී, -අවුරුදු තුනක්- වි ්වවිදයාෙවෙ පාාමාො ක්, ියයා. 

ඒවා අභිශයෝග. හැබැයි, ඒ අභිශයෝග තිබුණ්ාට අපි ඒවා ජය 

අරශගන යගා තත්ත්වයට ඇවි්,ො තිශබනවා. ඉතින් අපි 

සියලුශදනා ේත්සාහ කරමු දරුවන් සියලුශදනා ශම් තුළ රඳවා 

ගන්න. අභිශයෝගවෙට මුහුණ් දීම තමයි අධයාපනශේ අවසාන 

ඉෙක්කය. ඔබතුමාත් දන්නවා, ශම් අධයාපන ක්රමය පවත්වාශගන 

ියශයොත් තව අවුරුදු 10කින් කිසිම දරුශවකුට ජාතයන්තර 

ව ශයන් එන අභිශයෝගවෙට මුහුණ් ශදන්න පුළුවන්කමක් නැති 

ශවයි. අශප් STEM education තවම පටන් අරශගන නැහැ. ශම් 

reform එක යටශත් ඒ STEM education   හඳුන්වො ශදන්න 

අව ය වැඩ පිළිශවළ සකස් කරන්න අපි ශවනම unit එකක් 

දානවා. ශෙෝකය සීඝ්රශයන් ශවනස් ශවමින් යනවා ශමොන 

අභිශයෝග තිබුණ්ත්. ප්ර ්නය තමයි, ශෙෝකයට තිශබන ප්ර ්නයට 

වඩා අශප් ප්ර ්න වැඩි කරශගන තිශබන එක. ඒ නිසා අපට ඒ 

අභිශයෝගත් එක්කම යන්න ශවො තිශබනවා. ඔබතුමා  කියන 

කරුණුත් සැෙකි්,ෙට අරශගන අපි ඊළෙ දින කිහිපය තුළ 

ේපශදස් යවනවා. මම මුලින් කිේවා වාශේ, ප්රවාහන ප්ර ්නය නිසා 

යම් ප්රමාදයක් වුශණ්ොත් සහනයක් ශදන්න කියො අපි 

විදුහ්,පතිවරුන් දැුවවත් කරනවා. හැකිතාක් දුරට පන්ති කාමර 

තුළ අධයාපනය සාර්ගක කිරීම තමයි අශප් අශප්ක්ෂාව.  

 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 7 -2633/2022- (1 , ගරු (මවදය  කවින්ද 

ශහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ප්ර ්න අංක 8 -2600/2022- (1 , ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා - [සභා 
ගර්භය තුළ නැත.] 

ශදවන වටය. 

ගතහසනථ ගෑසනවල ප්රමිතිය  නියාෙනය 
சகமயல் எாிவாயுவின் தரம்: ஒழுங்குறுத்தல் 

STANDARD OF DOMESTIC GAS: REGULATION  
 

2633/2022 

 

7.  ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා නගු නවවදය) කවින්ද 

යහේෂාන් ජයවර්ධාන ෙහතා යවනුව ) 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ - மாண்புமிகு (கவத்திய 

கலாநிதி) கவிந்த பஹஷான் ஜயவர்தன சார்பாக)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon. 
(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1 :  
 

(අ  (i) ශම් වනවිට ශ්රී ෙංකාශේ ගෘහසග් ගෑස ් පිළිබඳව 
සමාජ කතිකාවතක් නිර්මාණ්ය වී ඇති බව 
දන්ශන්ද; 

 (ii) 2020 වර්ෂශේ සිට ශම් දක්වා ශ්රී ෙංකාශේ 
ශවළඳශපොළට ගෘහසග් ගෑස ් සපයන සමාගම් 
සංඛ්යාව ශකොපමණ්ද; 

 (iii) එම සමාගම් කවශර්ද; 

 (iv) එම එක් එක් සමාගශම් ශවළඳශපොළ පංගුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශකොපමණ්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 
 

(ආ  (i) ඉහත සඳහන්  සමාගම් විසින් සපයුව ෙබන 
ගෑසව්ෙ ප්රමිතිය පරීක්ෂා කිරීමට ශහෝ නියාමනය 
කිරීමට විධිමත් ක්රියාමාර්ග ශගන ශනොමැති බව 
දන්ශන්ද; 

 (ii) ගෑසව්ෙ ප්රමිතිය පරීක්ෂා කිරීශම් වගකීම පැවරී 
ඇති ආයතන සංඛ්යාව හා එම ආයතනවෙ නම් 
ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද; 

 (iii) ගෑසව්ෙ ප්රමිතිය පවත්වාශගන යාම සඳහා ඉහත 
සඳහන් ආයතන  ක්තිමත් කිරීමට ගුව ෙබන 
පියවර කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   

பிரதம அகமச்சரும் நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு 

மற்றும் பதசியக் தகாள்கககள் அகமச்சருமானவகரக் பகட்ட 

வினா:  

 (அ) (i) தற்பபாது இலங்ககயில் சகமயல் எாிவாயு 

ததாடர்பில் சமூக உகரயாடதலான்று உருவாகி 

யுள்ளகமகய அறிவாரா; 

 (ii) 2020ஆம் ஆண்டு முதல் இன்றுவகர இலங்ககச் 

சந்கதக்கு சகமயல் எாிவாயுகவ வைங்கும் 

கம்பனிகளின் எண்ணிக்கக யாது; 

 (iii) பமற்படி கம்பனிகள் யாகவ; 

 (iv) பமற்படி ஒவ்தவாரு கம்பனியினதும் சந்கதப் 

பங்கு தவவ்பவறாக யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) (i) பமற்படி கம்பனிகளால் வைங்கப்படும் எாிவாயு 

வின் தரத்கதப் பாிபசாதிப்பதற்கு அல்லது ஒழுங் 

குறுத்துவதற்கு முகறயான நடவடிக்கககள் 

பமற்தகாள்ளப்படவில்கல என்பகத அறிவாரா; 

219 220 

[ගරු  (ආචාර්ය  සුසි්, ශප්රේමජයන්ත  මහතා] 
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 (ii) எாிவாயுவின் தரத்கதப் பாிபசாதிப்பதற்கான 

தபாறுப்பு ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங் 

களின் எண்ணிக்கக மற்றும் அந்நிறுவனங்களின் 

தபயர்கள் தவவ்பவறாக யாகவ; 

 (iii) எாிவாயுவின் தரத்கதப் பபணிவருவதற்காக 

பமற்படி நிறுவனங்ககள வலுவூட்டுவதற்கு 

பமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 
Economic Stabilization and National Policies: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether there is a social discussion about 
domestic gas in Sri Lanka by now; 

 (ii)  the number of companies that supply 
domestic gas to the market in Sri Lanka 
from 2020 up to now; 

 (iii)  the said companies; and 

 (iv)  the market share of each of the aforesaid 
companies? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether he is aware of the fact that no 
formal action has been taken to check the 
standard or to regulate the gas supplied by 
the aforesaid companies; 

 (ii)  the number and the names of the institutions 
tasked with the monitoring of standard of 
gas quality; and 

 (iii)  the steps that will be taken to strengthen 
those institutions to maintain the standard of 
gas? 

(c)  If not, why? 

 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කගානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක 

ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ප්ර ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභායම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ශ්රී ෙංකාශේ ගෘහසග් ගෑස ් පිළිබඳ සමාජ කතිකාවක් 
වර්තමානශේ පවතී. 

 (ii) සමාගම් 02 කි. 

 (iii) 1. ලිේශරෝ ගෑස ්සමාගම 

  2. ොෆ ්ගෑස ්සමාගම 

 (iv) සමසත් ශව ළඳශපොශළන් සියයට 80ක් ලිේශරෝ සමාගමටත් 
සියයට 20ක් ොෆ ්ගෑස ්සමාගමටත් අයත් ශේ. නමුත් ශම් 
දිනවෙ සියයට 100ක් ශවළඳශපොළ ලිේශරෝ සමාගම සතු 
ශේ. 

(ආ  (i) සමාගම් විසින් සපයුව ෙබන ගෑසව්ෙ ප්රමිතිය පරීක්ෂා 
කිරීමට ශහෝ නියාමනය කිරීමට විධිමත් ක්රියාමාර්ග ගුව 
ෙැශේ. 2021.12.16 වන දින දක්වා SLS 712/1998 ප්රමිතියට 
අුවව ද ඉන්පසු SLS 712/2021 ප්රමිතියට අුවකූල ෙව ද ගෑස ්
ආනයනය කරුව ෙැශේ. 

 (ii) ප්රමිතිය පරීක්ෂා කරුව ෙබන්ශන් ශ්රී ෙංකා ප්රමිති ආයතනය 
මඟිනි. ශම් වන විට එම ආයතනය මඟින් අුවමත කරන ෙද 
ගෑස ්පමණ්ක් රට තුළට ශගන ඒමට නීති ක්රියාත්මක ශේ. 

 (iii) ශ්රී ෙංකා ප්රමිති ආයතනයට අව ය තාක්ෂණික හා 
ක්රශමෝපාය පහසුකම් සැෙසීම මඟින් ගෑසව්ෙ ප්රමිතිය 
පරීක්ෂා කිරීම හා සහතික කිරීම තවදුරටත් වැඩි දියුණු 
කිරීමට අව ය පියවර දැනටමත් ශගන ඇති අතර, ශ්රී ෙංකා 
ප්රමිති ආයතනය තම ආයතනය විසින් අුවමත කරුව ෙබන 
ගෑස ්ආනයනය කර තිශේද යන්න ගෑස ්නැේ වරාය ශවත 
පැමිණීශමන් පසුව සාම්ප්, පරීක්ෂාවක් මඟින් සිදු කරුව 
ෙබයි. නිසි ප්රමිතියකින් පැවතියශහොත් පමණ්ක් රට තුළට 
ගෑස ්ශගොඩබෑමට අවසර ශදුව ෙැශේ. 

(ඳ  පැන ශනොනඟී. 
 

2016-2018 ජාතික ශික්ෂත විදයා 

ඩිප්යලෝොධාාරින්  ඉසනලාම් ආගෙ ඉගැන්වීෙ සඳහා 

ප කවීම් 
 2016-2018 பதசிய பபாதனாவியல் 

டிப்பளாமாதாாிகள்:  இஸ்லாம் பாடம் கற்பித்தல் 

ததாடர்பான நியமனங்கள்  
2016-2018 NATIONAL DIPLOMA HOLDERS IN TEACHING: 

APPOINTMENTS TO TEACH  ISLAM 

2650/2022 
 

8. ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා  නගු රවුෆන හකීම් 

ෙහතා යවනුව ) 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ - மாண்புமிகு றவுப் 

ஹகீம் சார்பாக)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon. 
Rauff Hakeem)  
අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය- (1 : 

(අ  (i) අධයයන වර්ෂ 2016-2018 කණ්ඩායශම් ජාතික 
ශික්ෂණ් විදයා ඩිප්ශෙෝමාධාරින් සඳහා 2021 
ජනවාරි 18 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි  ශ්රී ෙංකා 
ගුරු ශසේවශේ 3-I (ආ  ශශ්රේණියට පත්වීම් 
ෙබාදීශම්දී, ඉසේාම් ආගම විෂය ඉගැන්වීම සඳහා 
පත්වීම් ෙබා දී තිශේද; 

 (ii) එශසේ නම්, එම එක් එක් පත්වීම්ොභියාශේ නම, 
ලිපිනය සහ අුවයුක්ත කරන ෙද පාසෙ ශවන් 
ශවන් ව ශයන් කවශර්ද;  

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   

கல்வி அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:  

( அ) (i) கல்வியாண்டு 2016-2018 ததாகுதிகயச் பசர்ந்த 

பதசிய பபாதனாவியல் டிப்பளாமாதாாிகளுக்கு 

2021ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் 18ஆம் திகதி 

முதல் நகடமுகறக்கு வரும் வககயில், 

இலங்கக ஆசிாியர் பசகவயின் 3-I(ஆ) தரத் 

திற்கான நியமனங்கள் வைங்கப்படுககயில், 

இஸ்லாம் சமய பாடத்கதக் கற்பிப்பதற்காக 

நியமனங்கள் வைங்கப்பட்டனவா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், பமற்படி நியமனம் தபற்ற ஒவ்தவாரு 

வாினதும் தபயர், முகவாி மற்றும் இகணக் 

கப்பட்ட பாடசாகல என்பன தவவ்பவறாக 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்பறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether appointments were given to teach 
Islam when awarding appointments to 
Grade 3-I (B) of Sri Lanka Teachers 
Service for the holders of National Diploma 
in Teaching of the batch of the academic 
years 2016-2018 with effect from 18th of  
January, 2021; and 

 (ii)  if so, separately, the name and address of 
each appointee and the assigned school? 

  (b)  If not, why? 

ගු නආචාර්ය) සුසිල් යප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කගානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 
 

* සභායම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

 

(අ  (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

  එම පත්වීම්ොභීන් 20 ශදනාශේ ශතොරතුරු පහත දක්වා 
ඇත. 

  

(ආ  අදාළ ශනොශේ. 
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[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ  මහතා] 

Se. No. NIC No.   Name with initials (In English) Province School 

1 957722482V Ms. Mohammed Rafeek Rasla Farwin North-Western Kottanthiw Muslim Vidyalaya 

2 958511930V Ms. Usanar Fathima Farsana Eastern BT/BC/Thamaraikerny Zahir 

Moulana Vidyalaya 

3 957312071V Ms. Abdul Razak Ajeefa Eastern Ollikulam Al Hameera 

4 957650716V Ms. Mohommed Muzammil Fathima 

Musni 
Sabaragamuwa Kuruvita Zahira Vidyalaya 

5 958440065V Ms. Rafeekdeen Fathima Israth Uva Padinawala Muslim Vidyalaya 

6 956961343V Ms. Iqbal Kalitha Begum Eastern Arafath Maha Vidyalaya 

7 945442654V Ms. Zareen Mohamed Rishadha Uva Passara Muslim Vidyalaya 

8 930523348V Mr. Azeez Aslam North-Central Walahawidda Wewa Muslim 

Vidyalaya 

9 958020813V Ms. Tharik Sahnas Begam Eastern AL/Muneera Girls’ High School - 

Addalachenai 

10 965012249V Ms. Wahardeen Rasa Eastern Al Haj Maha Vidyalaya 

11 952090810V Mr. Achchi Mohamed Farsath Eastern AL/ Muneera Maha Vidyalaya 

12 958440480V Ms. Ameed Fathima Aashika Sabaragamuwa Kahawatta Muslim Maha Vidyalaya 

13 965221832V Ms. Mappulle Marikkar Fathima Sahnas North-Central Kattiyawa Azab Muslim Vidyalaya 

14 955841743V Ms. N. Fathima Nihatha Eastern T/Kinniya Al Furhkan Vidyalaya 

15 965140905V Ms. I.F. Sifka Eastern AM/ Akkareipattu Muslim Central 

College 
16 958210531V Ms. M.F.F. Muflaha Western COL/Hameed AL Huzainy 

Vidyalaya 

17 958600151V Ms. M.Z.F. Sajeetha Western COL/Hameed AL Huzainy 

Vidyalaya 
18 956891868V Ms. A.H.F. Nahama Western AL/ Mubarak Maha Vidyalaya 

19 956140935V Ms. I.F. Mhiraba Northern Vavuniya Muslim Maha Vidyalaya 

20 956882443V Ms. M.J.F. Aska Central MAT / Hindu Vidyalaya 

21 937452233V Ms. M.S.F. Siyama Eastern Vincent Girls’ College 

22 946471305V Ms. M.R. Najeetha Sabaragamuwa Balangoda Jeilini Muslim Vidyalaya 

23 948330768V Ms. M.N.F. Nifra Central Rajawella Hindu National School 

24 965030360V Ms. T.F. Rifka Western Isipathana Vidyalaya 

25 948342707V Ms. S.M.N. Sayla North Western Paragahadeniya National School 

NCOE - ISLAM (Tamil) 
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ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ගාවර නිශයෝග 27 (2  යටශත් ප්ර ්නය, ගරු සිතත් ශප්රේමදාස 

මැතිතුමා. 

 

ගු සජි ක යප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කගානායකතුමනි, වැදගත් කරුණ්කට ඔබතුමාශේත්, ශම් 

ගරු සභාශේත් අවධානය ශයොමු කරන්න අව යයි. එම නිසා 

ස්ගාවර නිශයෝග 27 (2  යටශත් ප්ර ්නය ඇසීමට ශපර මට විනාඩි 

කිහිපයක් ෙබා ශදන්න,  

ඊශේ දවශසේ මා ඇතුළු මන්ත්රීවරු වි ාෙ පිරිසක් විදුලිබෙ සහ 

බෙ ක්ති කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය ේපශ  ක කාරක 

සභාවට සහභාිය ශවො කරුණු කාරණ්ා ශපන්වා දුන්නා, ශහට 

දිනශේ විදුලිබෙ පනතට ශගන එන සංශ ෝධනය සම්බන්ධශයන්. 

ඒ සංශ ෝධනය හරහා විදුලිබෙ ක්ශෂේත්රය විශ ේෂශයන්ම, 

පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති ක්ශෂේත්රය තුළ තරගකාරිත්වය ශවුවවට 

unsolicited proposals සඳහා වැඩ පිළිශවළක්, ඒ කියන්ශන් 

competitive tendering ප්රසම්පාදන ක්රමශේදය ශවුවවට 

unsolicited proposals ක්රියාත්මක වීම තුළ රටටත්, ජනතාවටත්, 

පාරිශභෝියකයාටත් අඩු මුදෙකට පුනර්ජනනීය බෙ ක්තිය බුක්ති 

විඳීශම් අයිතිය අහිමි ශවනවාය කියන කාරණ්ය අපි එහිදී සියලු 

ශදනාශේ අවධානයට ශයොමු කළා. ේපශ  ක කාරක සභාශේදී 

එ්් පිළිබඳව අපි ශබොශහෝ ශෙස කරුණු දැක්ූ වා. එහිදී ගරු 

අමාතයවරයාත් ඒ පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමට අපට අවස්ගාව ෙබා 

දුන්නා.  

ගරු කගානායකතුමනි, අපට ආරංචි වුණ් ආකාරයට විදුලිබෙ 

මණ්ඩෙශේ නිෙධාරින්, විදුලිබෙ ක්ශෂේත්රශේ නිෙධාරින් අද 

මැදියම් රැශේ සිට බරපතළ වෘත්තීය සමිති ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නට 

තීන්දු කර තිශබනවා. ඒ තත්ත්වය තුළ රශේ ජනතාව වි ාෙ 

අපහසුතාවකට පත් ශවනවාය කියන එක නම් නිසැකයි. ශකශසේ 

ශවතත්, තරගකාරිත්වය ඉවත් කරො ඒක පු ගෙ ශයෝජනාවෙට, - 

unsolicited proposals - වැඩි මුදෙකට අශප් රශේ පුනර්ජනනීය 

බෙ ක්තිය පාවා ශදන්නට යම්කිසි සංශ ෝධනයක් ශගන එනවා 

නම්, ඒක කනගාටුවට කරුණ්ක්. යහපත් රාජය පාෙනයක් තුළ සිදු 

ශනොවිය යුතු ශ ව්, ශෙසයි අපි ඒවා දකින්ශන්. සුළං බෙ ක්තිය 

කියන්ශන් අපට තිශබන ස්වාභාවික සම්පතක්. ඒක අශප් රටට 

අයිති සම්පතක්. නමුත්, යම් යම් ියවිසුම් නිසා රුපිය්,වලින් 

ශනොශවයි ශඩොෙර්වලින් මිෙදී ගන්න අපටම සි ධ ශවනවා, තිබුණු 

මුදෙ වාශේ ශදගුණ්යකටත් වැඩිශයන්. ඒ වාශේ තත්ත්වයක් තුළ 

සිදු ශවන්ශන්ත් මහා ජාතික අපරාධයක්ය කියන එක මම ශම් 

අවස්ගාශේ කියන්න ඕනෑ. විදුලිබෙ සහ බෙ ක්ති ඇමතිතුමා ගරු 

සභාශේ සිටින ශම් ශවොශේ මම එතුමාශගන් ඉ්,ලීමක් කරනවා, 

ස්ගාවර නිශයෝග 27(2  යටශත් මා විසින් අසුව ෙබන ප්ර ්නශයන් 

පස්ශසේ ශම් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියො. තීන්දු තීරණ් 

ගන්න එක අපි කරමු. නමුත්, ශහට දවශසේ ක්රියාවලිය මදක් පසුවට 

දමො, නැවත වරක් පාර් ්වකරුවන් එක්ක - stakeholdersො 

එක්ක - සාකච්ඡා කරො ශමොකක් ශහෝ මැද තැනකට ඇවි්,ො ශම් 

සංශ ෝධනය ගැන කටයුතු කරන්න කියො මම ඉ්,ලීමක් 

කරනවා.  

මම ශම් කාරණ්ය නැවත නැවතත් පැහැදිලිව කියනවා, ගරු 

කගානායකතුමනි. තරගකාරී ක්රමශේදය බැහැර කරො ඒක පු ගෙ 

ශයෝජනාවෙට - unsolicited proposalsවෙට - තැන ෙබා ශදනවා 

කියන්ශන්, රටට ොභයක් වන ආකාරයට අඩු මුදෙකින්, අඩු 

වියදමකින් විදුලි ජනන ප ධතිය නිර්මාණ්ය වීම අවහිර ශවනවා 

කියන එකයි, ගරු ඇමතිතුමනි. අශප් මතය ඒකයි.   

ගු කගචන වියේයසේකර ෙහතා නවිදුලිබල සහ බලශ්ක්ති 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர - மின்சக்தி  மற்றும் வலுசக்தி 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 

ගරු කගානායකතුමනි, එම ප්ර ්නය මතු කිරීම පිළිබඳව 
විපක්ෂ නායකතුමාට මම  ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමාට 
ශතොරතුරු ෙබා දීපු ශබොශහෝ ශදශනක් හරි ශතොරතුරක් ෙබා දීො 
නැහැ. මට හිශතන විධියට, විශ ේෂශයන්ම ශමම පුනර්ජනනීය 
බෙ ක්ති වයාපෘති කඩිනමින් ක්රියාත්මක කිරීම පසුියය කාෙය 
පුරාම අවහිර කළ කණ්ඩායම් විසින් තමයි එතුමාට ඔය ශතොරතුරු 
ෙබා දීො තිශබන්ශන්. ගරු කගානායකතුමනි, ශම් සංශ ෝධනය 
කළා කියො කිසිම ශෙසකින් තරගකාරිත්වය නැති ශවන්ශන් 
නැහැ. දැනට ශ්රී ෙංකා සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරියට තිශබන බෙය 
යටශත් ඔවුන්ට බෙපත්ර ෙබා දීශමන් අනතුරුව ශම් කටයුත්ත 
කඩිනමින් සිදු කිරීම සඳහා අවසග්ාවක් ේදා කිරීම පමණ්යි අපි 
ශයෝජනා කර තිශබන සංශ ෝධනය තුළින් සිදු කරන්ශන්. ඒ 
වාශේම වැරදි මතයක් ියහි්,ො තිශබනවා, විවිධ සමාගම්වෙට, 
විවිධ ආශයෝජකයන්ට දීො, ඔවුන්ට අව ය මිෙ ගණ්න්වෙට එකෙ 
ශවමින් ශම් කටයුතු කරන්න ූ දානම් ශවනවා කියො. ගරු 
කගානායකතුමනි, ශම් සංශ ෝධනශයන් පසුවත් මිෙ ගණ්න් තීන්දු 
කිරීශම් බෙය තිශබන්ශන් ෙංකා විදුලිබෙ මණ්ඩෙයට පමණ්යි. 
විදුලිබෙ මණ්ඩෙයට මිෙ ූ ත්රයක් තිශබනවා. ඒ මිෙ ූ ත්රය පාවිච්චි 
කරන්න අයිතිය තිශබන්ශන් විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ, අමාතයාං ශේ 
සහ සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිශේ සිටින නිෙධාරින්ට. ශම්ශක් 
tariff rates පිළිබඳව ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කමිටුවක් 
තිශබනවා. රජයට ශහෝ කැබිනේ මණ්ඩෙයට තීන්දු කරන්න බැහැ, 
ශමන්න ශම් මිෙ ගණ්න් අුවව තමයි අපි මිෙදී ගන්ශන් කියො. 
එම නිසා, වැරදි මතයක් ශම් සමාජගත කරො තිශබන්ශන්. 

ශම් සංශ ෝධනය තුළින් කරන්ශන් පසුියය කාෙය පුරාම ශම් 
රශේ පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
තිබුණු බාධා ඉවත් කිරීමයි. ේදාහරණ්යක් ගත්ශතොත්, 
ආශයෝජකශයෝ ඉන්නවා, ආශයෝජකයන්ට ඉඩම් තිශබනවා, 
හැබැයි තමන්ට අයිති ඉඩශම් තමන් විසින්ම ආශයෝජනය කරො, 
පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ ශනොශදන 
තත්ත්වයක් තිබුණ්ා. ශමන්න ශම් මනතික බාධාව ඉවත් කිරීශම් 
කටයුත්ත පමණ්යි ශම්ශකන් කරන්ශන්, ගරු කගානායකතුමනි.  

ගරු කගානායකතුමනි, ශහට දවශසේ අනිවාර්යශයන්ම එම 
පනත් ශකටුම්පත අපි ශම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ 
සම්බන්ධශයන් තිශබන ශයෝජනා සාකච්ඡා කරන්න අපි ූ දානම්. 
සාකච්ඡාවකට අවස්ගාවක් ශදන්න කියා විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ 
ඉංිතශන්රු සංගමශේ නිෙධාරින් පිරිසක් ඉ්,ලීමක් කර තිබුණ්ා. 
මම ඔවුන්ට කිේවා, සාකච්ඡාවට එන්න කියො. ශම් පිරිස් එක්ක 
දිියන් දිගටම අපි සාකච්ඡා කළා. ශම් පිළිබඳ කතිකාව ඇති 
වන්ශන් 2013 අශගෝස්තු මාසශේ 06 වැනිදා ඉඳො. ඔබතුමන්ො 
එදා ආණ්ඩු පක්ෂශේ ඉඳි දීත් පාර්ලිශම්න්තුවට ශම් ශයෝජනාව 
ශගශනන්න ේත්සාහ කළා ශන්. හැබැයි, ඒ අවසග්ාශේත් විදුලිබෙ 
මණ්ඩෙශේ එක්තරා සීමිත පිරිසක් ඒකට විරු ධ වුණ්ා. ගරු 
විපක්ෂ නායකතුමනි, ඔබතුමා කිේවා, විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ සිටින 
සියලු ශසේවකයන් ශම්කට විරු ධයි කියො. නැහැ, සියලු 
ශසේවකයන් විරු ධ නැහැ. විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ ඉංිතශන්රුශවෝ 
කිහිපශදශනක් පමණ්යි ශම්කට විරු ධ.  ශම්, ඩීස්, බොගාර 
ශවුවශවන් ශපනී සිටින, පසුියය කාෙශේ පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති 
වයාපෘති ක්රියාත්මක කරන්න ඉඩ ශනොදීපු පිරිස තමයි අදත් ශම්කට 
විරු ධව කටයුතු කරන්ශන්. ඒ නිසා කැබිනේ ඇමතිවරයා හැටියට 
මම තීන්දුවක් ගත්තා, ගරු කගානායකතුමනි. විදුලිබෙ මණ්ඩෙය 
පසුියය සතිශේ මශගන් ඉ්,ලීමක් කළා, සියයට 300කින් විදුලි බිෙ 
වැඩි කරන්න ඉඩ ශදන්න කියො. ඇයි? විදුලි ේත්පාදන වියදම 
රුපිය්, බිලියන 706යි.  නමුත් ආදායම විධියට අපට ෙැශබන්ශන් 
රුපිය්, බිලියන 200යි. තව රුපිය්, බිලියන 000ක හිෙයක් 
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තිශබනවා. හැබැයි, වැඩිපුර මුදෙක් වැය වන්ශන් ශමොනවාටද? 
ඩීස්, බොගාරවෙට ඉන්ධන මිෙදී ගැනීම සහ නිෙධාරින්ශේ 
වැටුප් ශගවීම සඳහායි වැඩිපුර මුදෙක් වැය වන්ශන්. සෑම අවුරුදු 
තුනකට වරක්ම නිෙධාරින්ශේ වැටුප සියයට 20කින් වැඩි 
ශවනවා. එතශකොට ඒ වැඩිවන වැටුප්වෙට ශගවන්න ඕනෑ ශම් 
ඉන්ධන බිෙ ජනතාව මත පටවොද? නැහැ, එය ජනතාව මත 
පැටවිය යුතු නැහැ. මම පැහැදිලිව කියනවා, එවැනි ශයෝජනාවක් 
කැබිනේ මණ්ඩෙයට ශගශනන්න මම කටයුතු කරන්ශන් නැති 
බව. ේත්පාදන වියදම අඩු කරන්න විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ සිටින 
නිෙධාරින් අද ූ දානම් නැත්නම්, ඔවුන් ශම්කට ූ දානම් ශවන්න 
ඕනෑ. ේත්පාදන වියදම අඩු කරන පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති 
වයාපෘතිය අවහිර කරො, තමන්ශේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීම 
ශවුවශවන්, තමන්ශේ වැටුප් ශගවා ගැනීම ශවුවශවන් විදුලි ගාස්තු 
සංශ ෝධනය කරො ඒක ජනතාව මත දමන්න හැදුවාට, 
ඇමතිවරයා හැටියට මම කිසිශසේත් ම ඒකට ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ. 
අපි ඔබතුමන්ොශගන් ඉ්,ෙනවා, ඔබතුමන්ො විරු ධ ශවනවා 
නම් ශහට ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගනාවාම විරු ධ ශවන්න 
කියො. එතශකොට ශම් රශේ ජනතාවට ශත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ශම් 
රශේ විදුලි බෙය පිළිබඳ අර්බුදයක් තිශබන ශවොශේ, ඒ අර්බුදයට 
විසඳුම් ශගශනන්න රජයක් හැටියට කටයුතු කරන ශවොශේ කවුද 
ශම්වාට අවහිර කරන්ශන් කියො. පසුියය කාෙශේ හදාපු 
ශනොශරොච්ශචෝශ්, බොගාරය ඇතුළු ඒ හැම බොගාරයකම 
competitive rates ගැන තීන්දු ගත්ශත් විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ 
නිශයෝිතතශයෝ.  

ගරු කගානායකතුමනි, අශප් ගරු රතන ස්වාමීන් වහන්ශසේත් 
ප්ර ්නයක් අහො තිබුණ්ා. ඒ ප්ර න්ශයන් අසා තිශබනවා, ඛ්නිජ 
ඉන්ධන භාවිතශයන් විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනයට යන වියදම 
කීයද කියො. මම ඔබතුමන්ොට කියන්නම්, ඩීස්, බොගාර 
ශවුවශවන් ශගවන මුද්, ප්රමාණ්ය. අද ෙක්විජය බොගාරශේ විදුලි 
ඒකකයක ේත්පාදන වියදම රුපිය්, ි1.80යි. කැෙණිතිස්ස 
ශසෝිතේස් බොගාරශේ ඒකකයක ේත්පාදන වියදම රුපිය්, 
8ි.80යි. සපුගස්කන්ද "B" බොගාරශේ unit එකක් ශවුවශවන් 
ේත්පාදන වියදම රුපිය්, 61.06යි. සපුගස්කන්ද "A" බොගාරශේ 
unit එකක් ශවුවශවන් ේත්පාදන වියදම රුපිය්, 66.ි2යි. බත්තෙ 
මත ඉදිකළ බොගාරශේ -බාේ බොගාරය- ඒකකයක් සඳහා 
ේත්පාදන වියදම රුපිය්, 62.1ියි. ේතුරු ජනනී විදුලි බොගාරශේ 
ඒකකයක ේත්පාදන වියදම රුපිය්, 60.02යි. West Coast විදුලි 
බොගාරශේ ඒකකයකට ේත්පාදන වියදම රුපිය්, 68.20යි. 
Kelanitissa Combined Cycle Power Station එශක් ේත්පාදන 
වියදම ඒකකයකට රුපිය්, 98.ි0යි. Kelanitissa GT-7 එශක් 
ේත්පාදන වියදම ඒකකයකට රුපිය්, 137.60යි. හදිසි 
අවස්ගාවකදී ගන්න ඒවාට ඒකකයකට රුපිය්, 110ක බැියන් 
ශගවනවා. Kelanitissa Frame VGT එශක්  ඒකකයක් සඳහා 
ේත්පාදන වියදම රුපිය්, 182.80යි. හැබැයි, අද පුනර්ජනනීය 
බෙ ක්තිය මඟින් කරන නිෂ්පාදනශේදී ේත්පාදන වියදම කීයද? 
ඒකකයට රුපිය්, 16.80යි. ඉතින්, රුපිය්, 16.80ට ශදන්න එපා 
කියො ද කියන්ශන්? අද solar power මඟින් ෙබාගන්නා විදුලි 
ඒකකයක් ශවුවශවන් වියදම කීයද? රුපිය්, 22.00යි. ඉතින්, 
රුපිය්, 22.00කට විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න එපා 
කියොද කියන්ශන්? අද hydropowerවලින් ඒකකයක ේත්පාදන 
වියදම කීයද? රුපිය්, ි.37යි. ඒකද, ශම් එපා කියො කියන්ශන් 
ඔබතුමන්ො? විදුලි ඒකකයකට රුපිය්, 180ක් වැය කරන්න 
කියො ද ඔබතුමන්ො කියන්ශන්? ඒ නිසා, ඔබතුමන්ො 
පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති වයාපෘති අවහිර කරන්න කටයුතු කරන්න 
එපා.  

අපි ශ්රී ෙංකා සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිය පනත මෙහැර කිසි 

ශදයක් කරන්ශන් නැහැ. ශ්රී ෙංකා සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිය 

පනශත් තිශබනවා, යම්කිසි පුරවැසිශයකුට ඒ සම්පත තිශබනවා 

නම්, ඒ විභවය තිශබනවා නම්, -ූ ර්යාශෙෝකය ශවන්න පුළුවන්, 

සුළං ශවන්න පුළුවන්- ඒ විභවය ශවුවශවන් ඔවුන්ට අයිතියක් 

තිශබනවා නම්, ඉඩශම් අයිතිය තිශබනවා නම්, ඉඩම ෙබා 

ගැනීමට පුළුවන්කමක් තිශබනවා නම්, ඒ සඳහා බෙපත්රය ෙබාදිය 

යුතුයි කියො. Provisional approval එක දීො අවුරු දක් ියයාට 

පසුව තමයි energy permit එක ශදන්ශන්. Energy permit එක 

දුන්නාට පසු තමයි CEB එක ඇතුළු කණ්ඩායම් විසින් තීරණ්ය 

කළ යුත්ශත්. ඒක අපි තීන්දු කරන්ශන් නැහැ. ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමනි, ඔබතුමා ශම් අමාතයාං ය ගත්තත්, ඔබතුමා ශම් 

පැත්තට ආවත්, කවුරු ශම් අමාතයාං ය ගත්තත්, ඇමතිවරයාට 

මිෙ ගණ්න් තීන්දු කරන්න බැහැ. පසුියය කාෙශේ ශම් 

බොගාරවෙ මිෙ ගණ්න් තීන්දු කරපු නිෙධාරින්ටම තමයි තව 

දුරටත් මිෙ ගණ්න් තීන්දු කරන්න ශවන්ශන්. ඒ නිසා 

ශඩොෙර්වලින් ඊට වැඩි ගණ්නක් ශදන්න ඕනෑ කියො ඔවුන් තීන්දු 

කශළොත්, ඒක නිෙධාරින්ශේ වැඩක්. හැබැයි, ඒ නිෙධාරින් ම 

තමයි තීන්දු කරන්න ඕනෑ ශමොකක්ද competitive price එක 

කියො. ශම්කට base price එකක් තිශබනවා. ශටන්ඩර් ක්රමය 

යටශත් පසුියය කාෙශේ ආශ   කර තිබුණ් මිෙක් තිශබනවා නම් 

අන්න ඒක තමයි base price එක  හැටියට ගන්ශන්.  

වෘත්තීය සමිති සිය්,ෙම ශම් කාරණ්යට මැදිහත් ශවො නැහැ, 

ගරු කගානායකතුමනි. මට අද ේශ  ඉඳො වෘත්තීය සමිතිවෙ 

සියලු ශදනා කගා කළා. එක්තරා වෘත්තීය සමිති කණ්ඩායමක් ඒ 

කටයුත්තට සම්බන්ධ ශවො ඉන්නවා. ඊශේ දවශසේ මම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාගත කළා, ශනොවැම්බර් මාසශේ 29වැනි දා 

සහ ශදසැම්බර් මාසශේ 03වැනි දා හිතා මතාම ශම් රශේ විදුලිය 

බිඳ දැමූ කණ්ඩායම කවුද කියන එක සම්බන්ධශයන් විස්තර. ඒ 

පිරිසම තමයි අද දවශසේ එක්තරා කණ්ඩායමක් ශමශහයවා ශගන 

ශම් වෘත්තීය සමිති ක්රියා මාර්ගයක් කරශගන යන්ශන්. ශම්කට 

ශ  පාෙන මුහුණ්වරක් ගන්න ශදන්න එපා, ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමනි. ශම් තත්ත්වය අපි ශවනස් කළ යුතුයි. ඔබතුමන්ොම 

දන්නවා, ඊශේ ේපශ  ක කාරක සභාවට ඇවි්,ො කගා කළ 

ේදය ගම්මන්පිෙ හිටපු ඇමතිතුමා කියපු කාරණ්ා. එතුමා දැන් 

කියනවා, "ශම් සංශ ෝධනය ශගශනන්න එපා" කියො. හැබැයි, 

එතුමාශේ නිවශසේ solar  ප ධතියට විදුලිබෙ මණ්ඩෙශයන් 

connection එක ගන්නත් මාස හයක් ියයා.  එතුමන්ො එදා ශම් 

ශවනස කරන්න කියො කගා කළ හිටපු ඇමතිවරු.  ශහට දවශසේ 

අපි ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගශනන්න ඕනෑ. විපක්ෂශේ 

ඔබතුමන්ො එයට විරු ධ ශවනවා නම් විරු ධ ශවන්න. හැබැයි, 

එතැනින් එහාට අපිට දීර්  කාලීනව කටයුතු කරන්න ශවන්ශන්  

ඩීස්, බොගාර සහ ග්, අඟුරු බොගාර එක්කයි.  

ග්, අඟුරු බොගාරවෙ වියදම ගත්ශතොත්, ඒකකයක් සඳහා 

වියදම රුපිය්, ි7ක් දක්වා ඉහළ ියහි්,ො තිශබනවා. ෙබන 

අවුරු ශ  ග්, අඟුරු ටික ගන්න විතරක් අපට ශඩොෙර් මිලියන 

800ක් අව යයි. ඔබතුමන්ො කියනවා ශඩොෙර් එළියට යයි 

කියො. හැබැයි, දැනටමත් ශඩොෙර් මිලියන 100ක් හැම මාසශේම 

ඉන්ධන ශවුවශවන් රටින් එළියට යනවා. ඒ කියන්ශන්, වසරකට 

ශඩොෙර් බිලියන 1.2ක්.  නමුත් සුළං විදුලි බොගාරවලින් විදුලිය 

ේත්පාදනය කරනශකොට කීයද යන්ශන්?  ශඩොෙර් මිලියන 200ක් 

එළියට යන එකද, ශඩොෙර් මිලියන 1,200ක් එළියට යන එකද අපි 

ශතෝරා ගත යුත්ශත්?  මා දන්ශන් නැහැ,  ඔබතුමන්ො ශමොන 

ආකාරයට ගණ්න් හදො තිශබනවාද කියො. ශම් ආශයෝජනශයන් 

අපි කරන්ශන් ශම් රශේ විදුලි අව යතාව සපුරන එක විතරක් 

ශනොශවයි. ශම් තුළින් අපි රශේ විදුලිය අව යතාව සපුරාලීමට 

අමතරව විදුලිය අතිරික්තයකුත් ඇති කරනවා. මම වි ්වාස 

කරනවා අනිවාර්ශයන්ම අපි ඉන්දියාවත් එක්ක Grid එක 

connect කළ යුතුයි කියො. එශහම කශළොත් විතරයි අපට විදුලිය 

අපනයනය කරන තත්ත්වයට පත් ශවන්න පුළුවන් වන්ශන්. ඒ 

නිසා ශම් කරන්න යන ශදයට අවහිර කරන්න එපා.  ශම් 

ශගශනන්න යන සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පතට ඔබතුමන්ොශේ 
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ශයෝජනා තිශබනවා නම් කාරක සභා අවස්ගාශේ ඒවා ඉදිරිපත් 

කරන්න. ඒ ශයෝජනාවෙට අපි ඇහුම්කන් ශදන්න ූ දානම්. නමුත් 

විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ මාෆියාව ක්රියාත්මක කරන නිෙධාරින් 

ශදතුන් ශදනකුට මුළු රටක් බිත්තියට ශහේත්තු කරන්න ඉඩ ශදන්න 

එපා. අද ඔවුන් කියා තිශබනවා, "රට black out කරනවා" කියො. 

ශමොන වාශේ ත්රස්තවාදී කණ්ඩායම්ද ශම්වා කියන්ශන්?  රශේ 

මිනිස්සුන්ට තිශබන මූලික අයිතිය නැති කරන්නද හදන්ශන්? විදුලි 

බෙය පිළිබඳ තිශබන අයිතිය නැති කරන්න ද හදන්ශන්? ලියුම් 

එවො තිශබනවා, "power plantsවලින් අයින් ශවනවා, අපි  සියලු 

කටයුතුවලින් ඉවත් ශවනවා. මුළු රටක්ම black out  කරනවා" 

කියො.  පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ඔබතුමන්ොත්, අපිත් අද 

ජනතාවශගන් බැණුම් අහනවා අව ය තීන්දු තීරණ් ගන්ශන් නැහැ 

කියො. ශම් ශවොශේ ශම් අව ය තීන්දු ශනොගත්ශතොත්, නැවත 

වතාවක් ජනතාව අශප් ශගව්,වෙට ියනි තබන තත්ත්වයක් ඇති 

ශවයි. ඒ නිසා අපි නිවැරදි තීන්දු ගත යුතුයි. ඒ නිවැරදි තීන්දු 

ශවුවශවන් ඔබතුමන්ො එකතු ශවන්න.  

මම දන්නවා, ශම් සියලු ශදනාම විදුලිය අව යතාශවන් සියයට 

70ක් ඉෙක්ක කරගත් පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති වයාපෘතිය 

ශවුවශවන් අත ේස්සපු අය කියො. ශබොශහෝ ශදනා හැම 

ශවොශේම අහන්ශන් ූ ර්යාශෙෝකශයන් විදුලිය ෙබා ගැනීශම් 

කටයුත්ත කරන්න ශනොශදන්ශන් ඇයි කියොයි. ශම් පුනර්ජනනීය 

බෙ ක්ති වයාපෘති ක්රියාත්මක ශනොකරන්ශන් ඇයි කියොයි. 

හැබැයි, ඒකට අව ය සංශ ෝධන ටික ශගනාවාට පස්ශසේ වෘත්තීය 

සමිති අපිව බිත්තියට ශහේත්තු කරො කියනවා, "නැහැ, ශහට 

ශගශනන්න එපා. ෙබන සතිශේ ශගශනන්න" කියො.   ෙබන 

සතිශේ ශගශනන ශකොට ආශයත් සැරයක් කියාවි, "ඊළෙ සතිශේ 

ශගශනන්න" කියො. ශම්කට ඔබතුමන්ො විරු ධ ශවනවා නම් 

ඒක ඔබතුමන්ොශේ අයිතියක්. විදුලිබෙ සහ බෙ ක්ති 

ඇමතිවරයා හැටියට මම වග කීශමන් කියනවා,  ශම්ක කරන්ශන් 

කිසිම ආකාරයකින් ශවනත් වික්,ප ක්රියා මාර්ගයක් ගැනීම 

ශවුවශවන් ශනොශවයි කියො. සුනිතය බෙ ක්තිය අධිකාරියට දැන් 

තිශබන පනත යටශත්, ඔවුන් ෙබා ශදන බෙපත්රවලින් ක්රියාත්මක 

කරන්නයි ශම් වයාපෘතිය ශදන්ශන්. එශහම අව ය නැත්නම් 

සුනිතය බෙ ක්තිය අධිකාරියත් වහො දාන්න. ශමොකද, එශහම 

නම් අවුරුදු ගණ්නක සිට සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිය තිශබන 

එශක් කිසි ශත්රුමක් නැහැ. 

 
ගු සජි ක යප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කගානායකතුමනි, අපි අවුරුදු ශදකහමාරක් තිස්ශසේ 

යම්කිසි කාරණ්ාවක් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරනශකොට, ඒක 

විකෘති කරො, ේඩු යටිකුරු කරො, මාධය භාවිත කරො රටට 

වැරදි පණිවුඩයක් ෙබා ශදනවාට මම නම් කැමැති නැහැ. ගරු 

කගානායකතුමනි, පුනර්ජනනීය බෙ ක්තියට සියයට ෙක්ෂ 

වාරයක් අපි එකෙයි; සියයට ෙක්ෂ වාරයක්, දසෙක්ෂ වාරයක් 

එකෙයි. අපි ූ දානම් නැහැ, ඩීස්, මාෆියාවට විදුලිබෙ ක්ශෂේත්රය 

dominate කරන්න ශදන්න. හැබැයි, දැන් තිශබන ප්ර ්නය ඒක 

ශනොශවයි. දැන් බෙන්න, ෙස්සනට කගාව හරවනවා අපි 

පුනර්ජනනීය බෙ ක්තියට විරු ධයි කියො.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ස්ගාවර නිශයෝග 27(2  යටශත් 

ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන ප්ර ්නය දැන්වත් ඇහුවා නම් ශහොඳයි.  

කාෙය ගත ශවනවා. දැනටත් ශේොව ශපරවරු. 11.30යි. 

ගු සජි ක යප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කගානායකතුමනි, මට ශපෝඩඩක් ඉඩ ශදන්න. ශම් 

සුළංබෙ  ක්තිය අශප් රශේ සම්පතක්. ශම් වයාපෘතියට 
ආශයෝජනය කරපු ශ ීලය ආශයෝජකශයෝ  රුපිය්,වලින් යම් 
මුදෙක් ශගවනවා. හැබැයි, විශ ීලය සමාගම්වෙට අශප් රශේ 
සුළංබෙ  ක්තිය තුේටු ශදකට ශදන්න යනවා. අපිට සි ධ ශවනවා 
ශඩොෙර්වලින් ශදගුණ්යක් දීො එය ෙබා ගන්න. ඒක හරිද?  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ශහට දින විවාදශේදී ඔය කාරණ්ාව 

ගැන කගා කරන්න. දැන් ශම්ක විවාදයකට හරවා ගන්න එපා. 

 

ගු සජි ක යප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කගානායකතුමනි, අ ශනක, ගම්මන්පිෙ මැතිතුමාශේ 

ශගදරට solar connection එක ශදන්න මාස 6ක් ගත වුණ්ාය 

කියො ජාතික ප්රතිපත්තිමය තීන්දු ගන්නවා ද?  

එශහම තීන්දු ගන්ශන් නැහැ ශන්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔය කාරණ්ය විවාදයකට හරවාගන්න එපා. ඒ ගැන කගා කළා 

ඇති. දැන් ස්ගාවර නිශයෝග 27(2  යටශත්  ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය 

අහන්න. 
 

ගු සජි ක යප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කගානායකතුමනි, ශපෝඩඩක් ඉන්න. ශමතැන ශෙොකු 

විකෘතියක් කළා, අපි ඩීස්, මාෆියාශේ ශකොටස්කරුවන්ය කියො. 

එශහම  කියන්න ශදන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔය විධියට ියශයොත් මට ශම් සභාශේ කටයුතු කරශගන යන්න 

බැරි ශවනවා.    
 

ගු සජි ක යප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අපි ඩීස්, මාෆියාවට කිසිශසේත් එකෙ නැහැ.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා සහශයෝගය ශදන්ශන් නැත්නම්,-[බාධා කිරීමක්] 
 
ගු සජි ක යප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කගානායකතුමනි, ශම් Act එශක් Section 43 amend 

කිරීශමන් ශමොකක්ද ශවන්ශන්? ඒශකන් ශවන්ශන් තරගකාරිත්වය 

නැති ශවන එකයි. තරගකාරිත්වය නැති වුණ්ාම අඩු මුදෙට ෙබා 

ගන්න පුළුවන් ශදයක ගණ්න වැඩි කිරීම පු ගෙශයකුට, පු ගෙ 

කණ්ඩායමකට තීන්දු කරන්න පුළුවන් ශවනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණ්ාකර ඔය කාර ණ්ා විවාදශේදී කගා කරන්න.   

 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe ) 

ගරු කගානායකතුමනි, මටත් දැන් කගා කරො ඉවර ශවො 

ශවනත් කටයුත්තකට යාමට තිශබනවා. ඒ නිසා දැන් ප්රධාන වැඩ 

කටයුතු ආරම්භ කශළොත් ශහොඳයි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සහශයෝගය ශදන්ශන් නැහැ ශන්, විපක්ෂ නායකතුමා. - [බාධා 
කිරීමක්]   

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ස්ගාවර නිශයෝග 27(2  යටශත් 

ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය අහන්න.  
 

 
යපෞද්ගලිකව දැනුම් දීයෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

ආහාර නිෂනපාදනය සම්බන්ධායයන් ව කෙන් 

ත ක කවය 
 உணவுற்பத்தி ததாடர்பான தற்பபாகதய நிகலகம  

CURRENT SITUATION RELATING TO FOOD PRODUCTION 
 

 

ගු සජි ක යප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කගානායකතුමනි, ස්ගාවර නිශයෝග 27(2  යටශත් ශමම 

ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ගාව ෙබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා.   

ශමශතක් සහලින් ස්වයංශපෝෂිතව පැවැති අප රට, 

ජනාධිපතිවරයා ප්රමුඛ් ආණ්ඩුව විසින් එක් රැයකින් රසායනික 

ශපොශහොර තහනම් කිරීමට ගත් එක් අමශනෝඥ තීරණ්යක් නිසා 

සහමුලින්ම බිඳ වැටුණ්ා. ශමම තීරණ්ය අද වන විට ේග්ර සහ්, මිෙ 

ඉහළ යාමකට පමණ්ක් ශනොව, ආහාර අර්බුදයකට ද පාර කපා 

තිශබනවා. එතැනින් ශනොනැවතී ඉදිරිශේදී ජනගහනශයන් 

තුශනන් එකක පමණ් පිරිසක් මන්දශපෝෂණ්යට ෙක්විය හැකි 

බවට ද ශතොරතුරු වාර්තා ශවනවා.  

සියලු ශදනාට ආහාර ශේ්, ශදකකට පමණ්ක් සීමා වීමට සිදු 

විය හැකි බවට වත්මන් අග්රාමාතයවරයා ද පවසා තිශබනවා. අධි 

ශේගශයන් ඉහළ යන භාණ්ඩ මිෙ නිසා මිනිසුන්ශේ ආහාර 

ශේෙක ඇති ශප්රෝටීන් ප්රමාණ්ය ද ක්රමශයන් අඩු ශවනවා. 

ශම් සඳහා වගකිව යුතු සහ වගවිය යුතු පිරිස ්තම තීරණ් වැරදි 

බව පවසමින් ජනතාවශගන් සමාව අයැද සිටිය ද, වරද නිවැරදි 

කිරීමට එය ප්රමාණ්වත් නැහැ. සිය වතවශනෝපාය ව ශයන් 

ශගොවිතැන් කටයුතු සිදු කළ පිරිස ්ශගොවිතැන් කටයුතු සිදු කිරීමට 

ශනොහැකි තත්ත්වයකට පත්ශකොට, ශවනත් රැකියාවන්හි නියුතුව 

සිටින මිනිසුන්ට සිය අව යතාව ශවුවශවන් වගාශේ නිරත වන 

ශෙසට ඉ්,ලීම් කිරීම දැන් ආණ්ඩුශේ එකම විසඳුම බව 

ශපශනනවා. ශකශසේ ශහෝ ඉදිරි කාෙශේ දී ජනතාවශේ කුසියන්න 

නිවාලීම සඳහා ආහාර සැපයුම් ජාෙ  ක්තිමත් කිරීමට කඩිනමින් 

ක්රියාමාර්ග ගැනීම අතයව ය ශවනවා.  

ශම් රශේ වගා සංග්රාමයක් දියත් කිරීම සඳහා සමිය ජන 

බෙශේගශේ අපිත්, සමිය ජන සන්ධානයත් හැම පාර් ්වයක්ම 

සමෙම එකතු ශවො සහශයෝගය ෙබා ශදන්න කටයුතු කරනවා. 

ඒ පිළිබඳව ශබොශහොම පැහැදිලිව මම ශම් ගරු සභාශේ කියන්න 

කැමැතියි.  

ඒ අුවව, ශමය ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු ගැටලුවක් 

ව ශයන් සෙකා පහත සඳහන් ප්ර ්නවෙට නි ්චිත පිළිතුරු හා 

පැහැදිලි කිරීම් රජශයන් බොශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ගරු කගානායකතුමනි, ශමම ප්ර ්නවෙට අපට පිළිතුරු 

අව යයි කියන එක මම අවධාරණ්ය කරනවා.  

 

01. පසුියය මහ කන්නශේ (2021/2022   වී වගාශවන් ෙැබුණු 
සැබෑ අසව්ැන්න ශකොපමණ්ද? එය ඊ ට ශපර මහ කන්නයට 
(2020/2021  සාශප්ක්ෂව ශකොපමණ් ප්රති තයක අඩු 
වීමක්ද? නැතශහොත් වැඩි වීමක්ද? 

02. 2022 යෙ කන්නශේ වගා කිරීමට අශප්ක්ෂිත භූමි ප්රමාණ්ය 
ශකොපමණ්ද? ශම් වන විට වගාව ආරම්භ කර ඇති භූමි 
ප්රමාණ්ය ශකොපමණ්ද? 

03. ශමම යෙ කන්නය සඳහා අශප්ක්ෂිත යූරියා TSP,MOP 
ශපොශහොර ප්රමාණ් කවශර්ද? ඒවායින් ශම් වන විට රට තුළ 
තිශබන ශපොශහොර ශතොග ප්රමාණ් ශකොපමණ්ද? 

04. 2021 ශනොවැම්බර් මාසශේ රසායනික ශපොශහොර සහ 
අශනකුත් කෘෂි රසායනික ද්රවය සම්බන්ධශයන් ති ජ 
තහනම ඉවත් කළද, ශම් දක්වා යෙ කන්නයට අව ය 
රසායනික ශපොශහොර සහ ශයදවුම් ප්රමාණ්ාත්මකව 
ආනයනය ශනොකිරීමට ශහේතුව කුමක්ද?  

 ඒ කියන්ශන්, 2021 ශනොවැම්බර් මාසශේ සිටම ශම් 
තහනම ඉවත් වුණ්ත් ශපොශහොර ආනයනය කශළේ නැහැ. 
ශමොකක්ද ඒකට ශහේතුව?  

05. ඉන්දියාුව ණ්ය වැඩසටහන යටශත් ෙැශබනවා යැයි 
පැවශසන යූරියා ශමට්රික් ශටොන් 60,000 ෙැශබන නි ච්ිත 
දිනය කවශර්ද?  

06. යෙ කන්නය සඳහා කෘෂිකර්ම ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් 
පුශරෝකගනය කර තිශබන අසව්ුව ප්රමාණ්ය ශකොපමණ්ද?  

07. දැනට රශේ පවතින වී සහ සහ්, ශතොග ප්රමාණ් කවශර්ද? 
එම ප්රමාණ්  රශේ සහ්, අව යතාව සපුරාලීම සඳහා 
ශකොපමණ් කාෙයකට ප්රමාණ්වත්ද? 

08.  රශේ සාමානය පරිශභෝජනයට සහ්, ප්රමාණ්වත් 
ශනොවන්ශන් නම්, එම හිෙ සහ්, ප්රමාණ්ය ශකොපමණ්ද? 
එම හිෙය පියවා ගැනීමට ගන්නා පියවර හා සැෙසුම් 
කවශර්ද? 

09.  2022/23 මීළෙ මහ කන්නශේ අශප්ක්ෂිත වී වගා කරන 
භූමි ප්රමාණ්ය කවශර්ද?  

10.  එම කන්නය සඳහා අව ය වන බිත්තර වී ප්රමාණ්ය 
කවශර්ද? එම බිත්තර වී ප්රමාණ්ය සපුරාලීම සඳහා ශගන 
ඇති පියවර කවශර්ද?   

11.  එම මහ කන්නය සඳහා අව ය වන ශපොශහොර වර්ග වන 
යූරියා, TSP, MOP ප්රමාණ් කවශර්ද? එම ශපොශහොර නිසි 
කෙට ෙබා ගැනීමට සකස ්කර ඇති සැෙසුම් කවශර්ද?   

12.  2020 සහ 2021 වසරවෙදී ශපොශහොර (රසායනික/
කාබනික  සඳහා රජය වියදම් කළ මුද්, ප්රමාණ් 
ශකොපමණ්ද?   
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13.  ශම් වන විට රට තුළ එළවලු බීජවෙ හිෙයක් පවතී. එය මෙ 
හරවා ගැනීමට  ශගන ඇති පියවර කවශර්ද?  

14.  පසුියය මහ කන්නශේ බඩ ඉරිඟු අසව්ුව ප්රමාණ්ය 
ශකොපමණ්ද? ඊට ශපර මහ කන්නයට සාශප්ක්ෂව එහි 
අඩුවීම ශහෝ වැඩිවීම ශකොපමණ්ද?  

15.  දැනට රශේ බඩ ඉරිඟු බීජ ශතොග ප්රමාණ්වත්ව පවතීද? එශසේ 
ශනොමැති නම්, එම අව යතාව සපුරා ගැනීමට ශගන ඇති 
පියවර කවශර්ද?  

ගරු කගානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමාත් ශම් ශමොශහොශත් 

සභාශේ සිටින නිසා මම තව පුංචි කාරණ්ාවකට එතුමාශේ 

අවධානය ශයොමු කරන්න කැමැතියි.  ගරු කගානායකතුමනි, 

එතුමාත් ඒකට අවසරය ශදනවා. පසුියය ජුනි 07වන දා ශෙෝකය 

සැමරුවා, World Food Safety Day එක. එහි ශත්මාව "Safer 

food, better health" - "ආරක්ෂිත ආහාර, ශහොඳ ශස ඛ්ය 

සම්පන්නභාවයක්" කියන එක. ගරු අගමැතිතුමනි,  මම ඔබතුමාට 

කියන්න කැමැතියි, අද වන විට අශප් රශේ අධි මන්දශපෝෂණ්ය - 

acute malnutrition - සියයට 1ි සිට සියයට 30 දක්වා වැඩි 

ශවො තිශබන බව. World Food Programme එක තමයි ඒ බව 
කියන්ශන්. අශප් රශේ සාමානය ේ ධමන ශේගය දළ ව ශයන් 

සියයට ි0යි; ආහාර ේ ධමනය සියයට 60යි. ඒ වාශේම wasting 

ගත්තාම, අශප් රශේ අවුරුදු පහට අඩු දරුවන්ශගන් සෑම දරුවන් 

හයශදශනකුටම එක් ශකශනක් - සියයට 10ක් - ඒ wasting කියන 
මන්දශපෝෂණ්ශයන් - malnutritionවලින් - ශපශළනවා.  වයස 

අවුරුදු 6ත් 12ත් අතර පාස්, යන දූ දරුවන් සියයට 10ක් - 10 per 
cent of school children - නීරක්තිශයන් - anemiaවලින් - 

ශපශළනවා. ඒ වාශේම, child wasting ගත්තාම, අශප් රශේ 

සියයට 10ක වැඩි සම්භාවිතාවක් - high prevalence එකක් - 

තිශබනවා. එශහම කියන්ශන් ශෙෝක ශස ඛ්ය සංවිධානය. ඒ 

වාශේම, ශම් ආර්ිකක ශේදවාචකයට - economic crisis එකට - 
ශපරත් වයස අවුරුදු පහට අඩු සෑම දරුවන් දහශදශනකුශගන් 

හතර ශදශනකුටම බහුවිධ දුප්පත්කම - multidimensional 

poverty - නිසා නිර්මාණ්ය වන බරපතළ ප්ර න්යක් තිශබනවා. ඒ 

වාශේම, වයස අවුරුදු හතර ශහෝ ඊට අඩු දරුවන්ශගන් සියයට 

33ක් ශම් බහුවිධ දුප්පත්කම නිසා අඩු බර දරුවන් බවට පත් ශවො 

තිශබනවා. මම මතක් කරන්න කැමැතියි, ශ්රී ෙංකා රජශේ 2022 

අය වැය තුළින් පාස්, දිවා ආහාරය ෙබා දීම තුශනන් ශදකකින් 

කප්පාදු කර තිශබන බව. ශම් වාශේ තත්ත්වයක් තමයි අද රශේ 

තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම, වයස අවුරුදු 10ත් 18ත් අතර 

දරුවන්ශගන් - adolescentsොශගන් - සියයට 22කට යකඩ 

ඌනතාව තිශබනවා. ඒ වාශේම, දැරියන්ශගන් සියයට 36කට 

යකඩ ඌනතාව - iron deficiency - තිශබනවා. ගරු 

කගානායකතුමනි, ශම්ක විෂම චක්රයක්. මුලින්ම, 

මන්දශපෝෂණ්ශයන් ශපශළන තරුණ් දැරිය - malnourished 
young girl. ඊළෙට, මන්දශපෝෂණ්ශයන් ශපශළන මව - 

malnourished mother. ඊළෙට, underweight baby. ඒ 

කියන්ශන් "අඩු ේපත් බර දරුවා". ඊටත් පසුව, stunted child. ඒ 

කියන්ශන්, " රීර වර්ධනය අඩු වුණු දරුවා". ශම්ක මහා විෂම 

චක්රයක්. ශම්කට කියන්ශන් intergenerational malnutrition 
cycle කියො.  

ගරු කගානායකතුමනි, මම ශම් කාරණ්යත් කියන්න ඕනෑ. අද 

මවුවරුන්ශේ මන්දශපෝෂණ්යත් බරපතළ ප්ර ්නයක්. ගර්භිණී 

මේවරුන්ශේ මන්දශපෝෂණ්ය සියයට 3ියි කියො WHO එක 

කියනවා. අඩු බර සහ අඩු ේපත් බර දරුවන්ශේ ප්ර ්නය බරපතළ 

ශෙස තිශබනවා. ඒ වාශේම, කනගාටුශවන් වුණ්ත් මම කියන්න 

ඕනෑ, අද ත්රිශපෝෂ කර්මාන්ත ාොවත් වැහිො තිශබන බව. 

අම්මොට, දරුවන්ට ත්රිශපෝෂ ටික ෙැශබන්ශන් නැහැ; 

මන්දශපෝෂණ්ය තිශබන දරුවන්ට ත්රිශපෝෂ ෙැශබන්ශන් නැහැ. 

ශමන්න ශම් වාශේ තත්ත්වයක් තුළ මම ඉ්,ො සිටිනවා, ශම් රශේ 

වගා ප්ර ්නයට, කෘෂි කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය පිළිබඳ මම අහපු 

ප්ර ්නයට කරුණ්ාකර ේත්තරයක් ශදන්න කියො. කියන්න එපා, 

සංඛ්යා ශ්,ඛ්න එකතු කරනවා කියො. ශමොකද, ඒ සංඛ්යා ශ්,ඛ්න 

ටික එකතු කරශගන ශම් ගැටලුවෙට විසඳුම් දැනටමත්  ආණ්ඩුව 

අශත් තිශබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා අහපු ප්ර ්නයට ේත්තර ශදන්න 

කියො මම ශබොශහොම කාරුණිකව ඉ්,ො සිටිනවා. 

 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කගානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා අහපු 

ප්ර ්නයට ගරු අමාතයතුමා ශහට දවශසේ  පිළිතුරු ෙබා ශදයි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ස්ගාවර නිශයෝග 27(2  යටශත් මීළෙ ප්ර ්නය, ගරු (පූජය  

අතුරලිශේ රතන ස්වාමීන් වහන්ශසේ. 

 
II 

 
විදුලි  අර්බුදය  විසඳුෙක් යලස පුනර්ජනීය 

බලශ්ක්තිය භාවිත කිරීෙ 
மின்சார தநருக்கடிக்குத் தீர்வாக புதுப்பிக்கத்தக்க 

சக்திகயப் பயன்படுத்துதல் 
 ADOPTING RENEWABLE ENERGY AS A SOLUTION TO 

POWER CRISIS 

 
 

ගු නපූජය) අුරරලියේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු කගානායකතුමනි, ස්ගාවර නිශයෝග 27(2  යටශත් මම 

පහත සඳහන් ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කරනවා.  

අද රශේ තීරණ්ාත්මක ප්ර ්නයක් බවට පත් වී තිශබන ඉතා 

වැදගත් කාරණ්යක් සම්බන්ධශයන් ගරු කගානායකතුමාශේ සහ 

ශමම සභාශේ අවධානය ශයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. අද 

ශෙෝකශේ ඇති ශවො තිශබන කාෙගුණ් විපර්යාසය සමෙ ග්, 

අඟුරු සහ ශත්, ඇති රටව්, පවා ශයෝධ ග්, අඟුරු බොගාර වසා 

දමමින් වික්,ප බෙ ක්ති කරා ශයොමු ශවමින් සිටිනවා.  

අශප් රටට අවුරු ද පුරා හිරු එළිය ෙැශබනවා. මුහුශදන් වට 

ූ , සතර වටින් සුළෙ හමනා දූපත් රටක් වන අශප් රටට 

පුනර්ජනනීය බෙ ක්තියට යෑශම්දී වි ාෙ වාසි සහගත 

තත්ත්වයක් පවතිනවා. එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවර්ධන අරමුදෙ 

ශමවැනි වයාපෘති සඳහා හැම වසරකම ශඩොෙර් බිලියන 100ක් 

ශවන් කරනවා. අපි ඒවා යින් එක සතයක්වත් අරශගන නැහැ.  

ඇමතිකම් කළ අය,  නිෙධාරින්, රාජය නායකයන්  ශම් ඇති ශවො 

තිශබන අර්බුදයට වග කිව යුතුයි.  

ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නශයන් කිේවා, අපි සියයට 

80ක්ම පුනර්ජනනීය බෙ ක්තියට ශයොමු ශවනවා කියො. මීට 

අවුරු දකට කලින් එය සියයට 70යි කියො කිේවා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් එච්චර ශෙොකු ප්ර ්නයක් අපට නැහැ. ඒත් දැනට 

සියයට 60ක් පමණ් විදුලිය ගන්ශන් ග්, අඟුරු සහ ශත්, පුච්චො. 

ඔබතුමන්ො බෙයට ඇවි්,ො දැන් අවුරුදු කීයක්ද? විෂයය භාර 

ඇමතිතුමාශගන් මම අහනවා, එම ප්රතිපත්ති ප්රකා ය මත ජනන 

සැෙැස්ම හදොද තිශබන්ශන් කියො. ශම් අර්බුදය එන බව අශප් 
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ඇමතිවරුන් දැනශගන සිටිශේ නැ ද? ජනන සැෙැස්ම අද වනක්, 

හදො තිශබනවාද? පනතට වරින් වර සංශ ෝධන ශගශනන්න 

ප්රගම ජාතික විදුලි ප්රතිපත්තිය රටට ඉදිරිපත් කිරීම අව යයි. ඒක 

හදො තිශබනවාද, නැ ද කියොවත් අපි දන්ශන් නැහැ. ඊට 

අුවකූල ෙව තමයි සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පත ශේන්න ඕනෑ. ඔය 

ජනන සැෙැස්ම හදන්න කියො දැන් අවුරු දකටත් වැඩියි. 

වර්තමාන විදුලිබෙ සහ බෙ ක්ති අමාතය කංචන විශේශසේකර 

මැතිතුමා ශම්කට වග කියන්න අව ය නැති ශවන්න පුළුවන්. ඒත් 

ඒ ජනන සැෙැස්ම ශකෝ කියො අපි ශම් අවස්ගාශේදී එතුමාශගන් 

අහන්න ඕනෑ.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා අග්රාමාතයවරයා බවට පත් 

වනශකොට රටට ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා, ශම් වාශේ ජාතික 

වැදගත්කමකින් යුතු ප්ර ්නයක් ඇති වනශකොට අමාතයාං ය වටා 

වි වත් වෘත්තිකයන්ශගන්, සියලු ශ  පාෙන පක්ෂ 

නිශයෝිතතයන්ශගන් සැදුම්ෙත් සභාවක් හදනවා කියො. ඒ සභාව 

හදො තිශබනවාද? දැන් ඒ සභාව සාකච්ඡා කරනවාද කියා අපි 

කවුරුවත් දන්ශන් නැහැ. ශම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක්ය කියනවා; 

අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් කියොත් කියනවා. අන්තර්කාලීන 

ආණ්ඩුවක් නම් ශම් කාරණ්යට අදාළව ඇමතිතුමාට තනිවම තීරණ් 

ගන්න බැහැ. ශම් විෂයයට අදාළ වි වත් වෘත්තිකයන්ශගන්, 

විෂයය පිළිබඳ ප්රවීණ්යන්ශගන්, අවංක මිනිසුන්ශගන් සැදුම්ෙත් 

සභාවක් ඊට අව ය ශවනවා. ඒශකන් තමයි තීරණ්ය ගන්න ඕනෑ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමා පැහැදිලි කළා, ග්, 

අඟුරු සහ ශත්, පුච්චො විදුලිය නිපදවන ශකොට ඒකකයකට 

රුපිය්, 90ක්, 120ක් වාශේ වි ාෙ මුදෙක් වැය වන බව. හැබැයි, 

අපි ූ ර්ය බෙය දහනය කිරීශමන් විදුලිය ෙබා ගැනීමට ශගවන්ශන් 

ඒකකයකට රුපිය්, 22ක් වාශේ මුදෙක්. ඒ වාශේම dendro 

power, නැත්නම් දර පුච්චොත් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරපු කුඩා 
බොගාර ඉතා ස්ව්,පයක් තිබුණ්ා. ඒ සිය්,ෙ අද වසා දමන 

තත්ත්වයට, අත හැර දමන තත්ත්වයට පත් ශවො තිශබනවා. ග්, 

අඟුරු සහ ශත්, පුච්චො නිපදවන විදුලිය ඒකකයකට රුපිය්, 

90ක්, 120ක් වාශේ මුදෙක් යන බව ඔබතුමන්ො කියනවා. මශේ 

දැනීශම් හැටියට ග්, අඟුරු පුච්චො විදුලිය ෙබා ගන්නශකොට 

ඒකකයකට රුපිය්, 70ක් පමණ්  වැය ශවනවා. ඒ ග්, අඟුරු 

ඔක්ශකෝම පිට රටින් ශගන්වන්නත් ඕනෑ. ඒවාට ශඩොෙර්වලින් 

ස්,ලි ශගවන්න ඕනෑ. ස්,ලි නැත්නම් අපට තිශබන්ශන් ශ ීලය 

අමු ද්රවය මත විදුලිය නිපදවන්න. අඩු ගණ්ශන් dendro power 
විදුලිය ඒකකය රුපිය්, ි0ක් කළා නම්, එශහම නැත්නම් 

biomass පදනම මත තිශබන අමු ද්රවයවලින් විදුලිය නිපදවනවා 

නම් වියදම මීට වඩා හුෙක් අඩු ශවන්න තිබුණ්ා. නමුත් ඒ ගැන 

කිසිම සාකච්ඡාවක්, කිසිම දිරි දීමක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු කාරණ්ය මම පිළිගන්නම්. 

විදුලිබෙ මණ්ඩෙ ශේ ඇතැම් විදුලි ඉංිතශන්රුවරු ඇමතිතුමාත් 

එක්ක එකතු ශවො, කප්පම් අරශගන අවුරුදු ගණ්නකට 

පුනර්ජනනීය- [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

ශනොශවයි. ඔබතුමාට ශම්ක අදාළ නැහැ. ඩීස්, ශගන්වන ශකොට 

ඇමතිවරුන් සහ විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ නිෙධාරින් කියන 

ශදශගෝ,ෙන්ම එක්කහු ශවො තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්ශන්. 

වත්මන් ඇමතිතුමා වන ඔබතුමාට ඒක අදාළ ශනොශවන්න පුළුවන්. 

මම ඔබතුමාට ඒ ශචෝදනාව කරනවා ශනොශවයි. මම කියන්ශන් 

කලින් හිටපු ඇමතිවරුන් ගැන.  

විශ ේෂශයන්ම dendro power විදුලිය ඒකකයක් රුපිය්, 

ි0ක් දීො ගත්ශතොත් ඒ ස්,ලි යන්ශන් කාටද? ගශම් දුප්පත් 

ජනතාවට. ියනිසීරියාවලින් තමයි ශබොශහෝ දුරට dendro power 
නිපදවන්ශන්. ඒ ගස්වෙ ශකොළ, ශපොශහොර සඳහා භාවිත කරන්න 

පුළුවන්. දර ශකෝටුව ගන්න පුළුවන්, විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න. 

ඒ කටයුතුවෙට මධර්යය දීො ඒවා කාර්යක්ෂම කරන්ශන් 

නැත්ශත් ඇයි? ශම්වා මාස ගණ්න්, දින ගණ්න් ඇශදනවා. ඒ නිසා 

ඒ ප්ර ්නය විසඳා ගත යුතුයි කියො මා ශම් අවසග්ාශේදී ගරු 

ඇමතිතුමාට කියනවා. ඔබතුමා කියන ස්ගාවරය අපි ශබොශහොම 

පැහැදිලිව පිළිගන්නවා. නමුත්, ප්ර ්නය ඒක ශනොශවයි. Solar 
 ක්තිය සහ සුළං බෙය අපට තිශබන සම්පතක්. අපි ශම්  ක්තීන් 

ශදක විශ ීලය සමාගම්වෙ තනි ඒකාධිකාරයට දුන්ශනොත්, අශප් 

ජනතාවශේ ස්,ලි පිට රටට ඇදී යන එක විතරක් ශනොශවයි සි ධ 

ශවන්ශන්. රශේ ස්වාධීනත්වයටත් ඒක බෙපානවා.  

ශ්රී ෙංකා විදුලිබෙ (සංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත සම්මත කර 

ගැනීම ශම් ශමොශහොශත්දී වැදගත් ශවනවා. එහි වැදගත් 

සංශ ෝධන තිශබනවා. නමුත්, පටිපාටියක් නැතුව, විශ ේෂශයන්ම 

unsolicited ක්රමයට දුන්ශනොත් ඒ තුළින් අපට අවාසි සහගත 

තත්ත්වයක් ඇති ශවන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඒ නිසා 

ශමගාශවොේ 20 ශහෝ ශම ගාශවොේ 10ට අඩු විදුලිය ප්රමාණ්යක් 

නිෂ්පාදනය කරන අයට unsolicited ක්රමයට ශදන්න කියො මා 

ශයෝජනා කරනවා. ඒක ප්ර ්නයක් නැහැ.  

  විදුලිය ප්ර ්නය මහා rocket science එකක් ශනොශවයි. අශප් 
රශේ ඉහළ මධයම පන්තිශේ ෙක්ෂ 10කශේ විතර දරුශවෝ පිට 

රටවෙ ඉන්නවා. බැටරියක් ශගන්වා ගන්න ඒ ශගෝ,ෙන්ට අපි 

ස්,ලි ශදන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ ශගෝ,ෙන්ට බැටරියක් ශගන්වා 

ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉඩ ශදන්න. එතශකොට,  ඒශකන් 

television එක, computer එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, බ්,ේ 

10ක්, 12ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එශහම වුශණ්ොත් ඒක අපට 

බරක් ශවන්ශන් නැහැ. ඒ ශගෝ,ෙන්ට බැටරිය ශගන්වා ගන්න 

පුළුවන්. ූ ර්ය බෙය ඇතුළුව පුනර්ජනනීය බෙ ක්තිශයන් විදුලිය 

ශමගාශවොේ 000ක්, 1,000ක්  නිෂ්පාදනය කර ගත්ශතොත් ශම් 

ප්ර ්නය විස ශඳනවා.  

අද බස්වලින් සියයට 70ක් පාශර් ධාවනය වන්ශන් නැහැ. අපි 

ක්,පනා කර බෙන්න ඕනෑ, බස් ධාවනය කරනවාද, එශහම 

නැත්නම් ඉන්ධන පුච්චො විදුලිය ගන්නවාද කියො. ඒ ගැන 

සාකච්ඡාවක් අව යයි. ඒ විතරක් ශනොශවයි. අන්තර් සම්බන්ධිත 

සැෙැස්මක් තිශබන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ශන්, hydropower, mini-

hydropower, solar බෙය, සුළං බෙය, අපට තිශබන ග්, අඟුරු 
පුච්චො ගන්න  ක්තිය  අතර අන්තර් සම්බන්ධිත සැෙැසම්ක් 

තිශබන්න ඕනෑ. ශම්වා අපි peak hoursවෙ  පාවිච්චි කරන්ශන් 

ශකොශහොමද? ඒකට තිශබන ජනන සැෙැස්ම ශමොකක්ද? ගරු 

ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්ශන්, ශම් පනත් ශකටුම්පත 

ඉදිරිපත් කරන්න කලින් පුනර්ජනනීය බෙ ක්තිය හා විදුලි 

ප්රතිපත්තිය ශමොකක්ද කියන එක ශම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න 

කියොයි. එශහම නැතිව ඔබතුමන්ො unsolicited ශෙස ශම්වා 

ශදනවා නම්, සියයට 20කට  ශහෝ සියය  ට 10කට වඩා අඩුශවන් 

සි ධ කරන එක තමයි සුදුසු වන්ශන්.  

ඔබතුමා කිේවා, ඉන්දියාවටත් විදුලිය ශදන්න යනවා කියො. 

ඉස්සර ඉන්ධන ගැන කගා කළා; තව අරවා, ශම්වා ගැන ශගොඩක් 

කගා කළා. අද සුළං බෙශයන් විදුලිය ශමගාශවොේ 10,000ක් 

නිෂ්පාදනය කිරීශම් හැකියාව ත ්  ශබනවා  කියො ගණ්න් බො 

තිශබනවා. අපට ශමගාශවොේ ි,000ක් විතර ඕනෑ. මා දන්නා 

හැටියට ූ ර්ය බෙශයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීශම් හැකියාව 

පිළිබඳව එවැනි සංඛ්යා ශ්,ඛ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා කුඩා 

පරිමාණ්ශේ ශගව්,වෙට, දුප්පත් මිනිසුන්ශේ නිශවස්වෙ වහෙ 

මත, මධයම පන්තික මිනිසුන්ශේ නිශවස්වෙ වහෙ මත ශසෝො 

පැන්, සවි කිරීම සඳහා අවසග්ාව ශදන්න, ඒ මිනිසුන් හිර 

කරන්ශන් නැතුව.  මහජන එකමුතුවකින් ශම් කටයුත්ත සි ධ 

කශළොත් මාස 3ක් වැනි ශකටි කාෙයක් තුළ විදුලිය ශමගාශවොේ 
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[ගරු (පූජය  අතුරලිශේ රතන හිමි] 
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1,000ක් අපට නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන්.  ශම් ගැන 

ඔබතුමාශේ අදහස ශමොකක්ද කියො සඳහන් කරන්න, ගරු 

ඇමතිතුමනි.  

මූලික ව ශයන් මා ඔබතුමාශගන් ශම් ප්ර ්න කිහිපය අහන්න 

කැමැතියි. 
 

1. දැනට තිශබන ඛ්නිජ ශත්, අර්බුදයට විසඳුමක් ශෙස  
පුනර්ජනනීය බෙ ක්තියට ගමන් කිරීම සඳහා ශගන ඇති 
පියවර ශමොනවාද? විදුලිබෙ නිෂප්ාදනය සම්බන්ධශයන් 
ප්රතිපත්තියක් සකසා තිශේද?  

2. ඛ්නිජ ඉන්ධන භාවිතශයන් විදුලි ඒකකයක් නිෂප්ාදනයට 
යන වියදම කීයද?  ඔබතුමා දැනටමත් ඒ සම්බන්ධශයන් 
කියො තිශබනවා. 

3. ූ ර්ය  ක්තිශයන් විදුලි ඒකකයක් නිෂප්ාදනයට යන වියදම 
කීයද?  

4. විශ ීලය සමාගම්වෙට විදුලිය නිෂප්ාදනය ශදනවා ශවුවවට 
තම වහෙය මත solar panels සවි කිරීමට ජනතාවට 
අවසග්ාව ශනොශදන්ශන් ඇයි? ජනතාවට ඒ අවසග්ාව ෙබා 
දීශමන් ශම් ප්ර න්යට ශකටි කාලීන විසඳුමක් ෙැශබන 
බවත් මා ඔබතුමාට  මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 ස්තුතියි, ගරු කගානායකතුමනි. 

 

 

ගු කගචන වියේයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්ශසේ මා ශවත ලිඛිතව එවා 

තිබුණු ප්ර ්නවෙට අමතරව තවත් ප්ර ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. 

මම ඒ සිය්,ෙටම පිළිතුරු ශදන්නම්.  

ඔබ වහන්ශසේ ලිඛිතව එවා තිබුණු ප්ර ්නවෙ සඳහන් පළමුවන 

ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමයයි. පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති සංවර්ධනය 

සඳහා රජය විසින් ශගන ඇති පහත සඳහන් ප්රතිපත්ති ඉෙක්ක 

සපුරා ගැනීම සඳහා පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති ප්රභවයන් භාවිතය 

ඉහළ නැංවීශම් ීලඝ්ර වැඩ පිළිශවළකට ශම් වන විට අවතීර්ණ් වී 

තිශබනවා. එමඟින් වර්ෂ 2030 වන විට ශමරට විදුලි ඉ්,ලුශමන් 

සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති ප්රභව මඟින් ජනනය කිරීම 

සහ වර්ෂ 2000 වන විට කාබන් ේදාසීන විදුලි ජනනයක් කරා ළො 

වීම තමයි මූලිකව බොශපොශරොත්තු වන්ශන්. ඒ අුවව ෙංකා 

විදුලිබෙ මණ්ඩෙය විසින් ශම් වන විට "පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති 

මූෙ ක්රියාකාරී සැෙැසම්ක්" සකස් ශකොට තිශබනවා. එමඟින් 

ජාතික විදුලිබෙ ප ධතියට කඩිනමින් ෙබා ගත හැකි ූ ර්ය පියැසි 

ඇතුළු ශමගාශවොේ 10ට අඩු පුනර්ජනනීය බොගාර කඩිනමින් 

ප ධතියට එකතු කර ගැනීමට අව ය කටයුතු සිදු කරමින් 

පවතිනවා. ෙංකා විදුලිබෙ මණ්ඩෙශේ දිගු කාලීන ජනන 

සැෙසුම්වෙට හා පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති මූෙ ක්රියාකාරී 

සැෙසුම්වෙට අුවව, මන්නාරම හා පුනරීන් යන ප්රශ  යන්හි මහා 

පරිමාණ් සුළං හා ූ ර්යබෙ ජනනය කිරීශම් මධයස්ගාන පිහිටුවීමට, 

ඉදිකිරීමට සැෙසුම් ශකොට ඇත. 

මීට අමතරව,  

පුනර්ජනනීය බෙ ක්තිය ජාතික විදුලිබෙ ප ධතියට ෙබා 

ගැනීම සම්බන්ධශයන් පසුියය වර්ෂවෙ මුහුණ් පෑමට සිදු ූ  

මනතික ගැටලු විසඳා ගැනීමට ෙංකා විදුලිබෙ මණ්ඩෙය සුනිතය 

බෙ ක්ති අධිකාරිය සමෙ ඒකාබ ධව අව ය කටයුතු ශම් වන විට 

සිදු ශකොට ඇත. 

පුනර්ජනනීය බෙ ක්තිය වැඩි ව ශයන් ජාතික සම්ශප්රේෂණ් 

ජාෙයට අවශ ෝෂණ්ය කර ගැනීම සඳහා සවිස්තර සම්ශප්රේෂණ් 

සැෙැස්මක් ද සකස් කර ඇති අතර, ඒ සඳහා අව ය වන 

ආශයෝජන ද හඳුනාශගන ඇත. 

වර්ෂ 2030 වන විට ශමරට විදුලිබෙ අව යතාශවන් සියයට 

70ක් පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති ප්රභව මඟින් ජනනය කිරීම ජාතික 

වැඩසටහනක් ශෙස ක්රියාත්මක කිරීමට 2022.0ි.26 දින අමාතය 

මණ්ඩෙ අුවමැතියක් ෙබාශගන ඇති අතර ඉදිරි කටයුතු ශම් වන 

විට ක්රියාත්මක කරමින් පවතී. 

ශමගාශවොේ 00ට වැඩි පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති සංවර්ධනය 

සඳහා ශප  ගලික ආශයෝජකයන්ශගන් අභිප්රාය - expressions of 
interest - කැඳවා ඇති අතර ශමහිදී ඉඩමට ඇති අයිතිය තහවුරු 

කරන ෙද ශයෝජනා සඳහා සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිය මඟින් 

තාවකාලික අුවමැතිය නිකුත් ශකොට ඇත. 

සුළං හා ූ ර්ය බෙ ක්ති සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විභවයන් 

ඇති ස්ගාන සඳහා බෙ ක්ති සම්පත් තක්ශසේරු කිරීම් - resource 
assessments - දැනටමත් සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිය මඟින් සිදු 

කර ඇත. 

අුවමැතිය ප්රමාද ූ  පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති වයාපෘති 

සම්බන්ධශයන් පසුවිපරම් කටයුතු සිදු ශකොට කඩිනමින් එම 

වයාපෘති නිම කිරීමට අව ය පියවර ගනිමින් පවතී. 

ූ ර්ය පියැසි හා සම්බන්ධ කරන බැටරි ගබඩා පහසුකම් ඇති 

කිරීම සඳහා අව ය ක්රමශේදය ශම් වන විටත් සකස් ශකොට ඇත. 

ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්ශසේ අසා ඇති ශදවැනි 

ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමයයි.    

 ඛ්නිජ ඉන්ධන භාවිතශයන් එක් එක් විදුලි බොගාර මඟින් 

විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට වැය වන පිරිවැය පහත පරිදි 

ශේ.  ශමය 2022 මැයි මස මුෙ පැවැති ඉන්ධන මිෙ ගණ්න් අුවව 

තමයි සකස් කර තිශබන්ශන්. 

 

 

  තුන්වන ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමයයි. 

ූ ර්ය පියැසි මඟින් විදුලිය ජනනය කිරීශම්දී පළමු වසර 7 තුළ 

ඒකකයකට රුපිය්, 22 බැියන් ද, ඉන් පසු අවුරුදු 08-20දක්වා 

විදුලි බලාගාරය විදුලි ඒකකයක් සඳහා 

වියදෙ නු.) 

ෙක්විජය බොගාරය                    41.80 

ශසෝිතේස ්කැෙණිතිස්ස බොගාරය                    84.80 

සපුගස්කන්ද B බොගාරය                    61.56 

සපුගස්කන්ද A බොගාරය                    66.42 

බත්තෙ මත ඉදිකළ බොගාරය 

(barge Ps) 

                   62.14 

ේතුරු ජනනී විදුලි බොගාරය                    65.52 

ශවස්ේශකෝස් විදුලි බොගාරය                    68.20 

කැෙණිතිස්ස (Combined Cycle)                    98.40 

කැෙණිතිස්ස GT 7                   137.60 

හදිසි අවස්ගා (1 MW x 50) බොගාර                   110.00 

කැෙණිතිස්ස frame VGT                   182.80 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒකකයකට රුපිය්, 10.00 බැියන් ද,  ූ ර්ය බෙය ෙබා ගැනීශම්දී 

ඒකකයක ට රුපිය්, 20 සිට 30 දක්වා නිෂ්පාදන පිරිවැයක් දැරීමට 

සිදු ශේ. 

ගරු ස්වාමීන් වහන්ශසේ, ඔබවහන්ශසේ ලිඛිතව මා ශවත එවා 

ඇති ප්ර ්නවෙ සඳහන් හතරවන ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමයයි.  ූ ර්ය 

පියැසි මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට අව ය පහසුකම් 

දැනටමත් ජනතාව ශවත සෙසා දී ඇති අතර, එහිදී මුහුණ් දීමට සිදු 

වී ඇති ප්ර ්න නිරාකරණ්ය කිරීම සඳහා වැඩි අවධානයක් ශයොමු 

කර පිළියම් ෙබා දී ඇත. 

ශමරට විදුලි ඉ්,ලුශමන් සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය 

බෙ ක්තිය මඟින් ජනනය කිරීශම් රජශේ ප්රතිපත්ති ඉෙක්කය 

සපුරා ගැනීශම් ප්රමුඛ් වැඩසටහනක් ශෙස ූ ර්ය පියැසි සංවර්ධනය 

කිරීම ක්රියාත්මක වන අතර ශම් වන විට ූ ර්ය පියැසි මඟින් 

ශමගාශවොේ 09ික විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබෙ ප ධතියට 

ෙබා දීම සඳහා පාරිශභෝියකයන් ි1,1ි6ක් සම්බන්ධ වී ඇත. 

ශමගාශවොේ 20ක පමණ් ධාරිතාවක් සෑම මාසයකදීම ූ ර්ය පියැසි 

මඟින් ජාතික විදුලිබෙ ප ධතියට එකතු කිරීමට අව ය පියවර 

ශගන ඇත. ආසියාුව සංවර්ධන බැංකුව මඟින් ෙබා දුන් ශඩොෙර් 

මිලියන 00ක ණ්ය මුද්, ේපශයෝිය කර ගනිමින් ජනතාවට ූ ර්ය 

පියැසි සඳහා 2021 වර්ෂය වන ශතක් සහන ණ්ය ශයෝජනා 

ක්රමයක් ක්රියාත්මක කරුව ෙැ ජ අතර, එහි ශදවන අදියර සඳහා 

තවත් ශඩොෙර් මිලියන 80ක ණ්ය මුදෙක් ආසියාුව සංවර්ධන 

බැංකුව ශවතින් ෙබා ගැනීමට බොශපොශරොත්තු ශවයි. 

ූ ර්ය පියැසි සග්ාපනය සඳහා ශසේවා සපයන සියලු ආයතන ශ්රී 
ෙංකා සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිශේ ලියාපදිංචි ශකොට අව ය 
ශසේවාවන් සැපයීමට කටයුතු ශකොට ඇත. එශසේම, ූ ර්ය පියැසි 
මඟින් ජනනය කරුව ෙබන විදුලිය අවශ ෝෂණ්ශේදී විදුලි ශබදා 
හැරීශම් ප ධතිශේ අව ය සංවර්ධනයන් සිදු කිරීම සඳහා ශ්රී ෙංකා 
සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිය විසින් ශ්රී ෙංකා විදුලිබෙ මණ්ඩෙය 
ශවත රුපිය්, මිලියන 00ක් ෙබා දී ඇත. ශම් තුළින් වැඩි ව ශයන් 
වහෙය මත සවි කරන ූ ර්ය පියැසි ප ධති එක් කර ගැනීමට 
පහසුකම් සෙසා ඇත. 

ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළ ප්ර ්නවෙට 

අමතරව ඔබවහන්ශසේ  වාචිකවත් ප්ර ්න කිහිපයක් ඇසුවා. ශ්රී ෙංකා 

සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිය පනත මඟින් ආවරණ් අුවමැතිය ෙබා 

දීො, අව ය බෙපත්රය ෙබා දීශමන් අනතුරුවත් විදුලිබෙ මණ්ඩෙය 

ශබොශහෝ අවස්ගාවෙදී තර්කයක් මතු කළා, ඒ සඳහා අව ය 

transmission line එක, එශහම නැත්නම් grid capacity එක 

ශනොමැති වීම නිසා ශමය කරශගන යාමට ශනොහැකි බවට. ගරු 

කගානායකතුමනි, එය අපට බරපතළ ගැටලුවක් ශවො තිබුණ්ා. 

ශහට දවශසේ අපි පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා, සියයට 70ක් 

සහ සියයට 30ක් ශෙස පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති වයාපෘති 

සම්බන්ධශයන් 2030 වසර වනශතක් අශප් ඉෙක්කය ශමොකක්ද 

කියන එකත්, ඒ වාශේම විදුලිබෙ මණ්ඩෙශයන් transmission 

lines සහ grid capacity එක develop කිරීම සඳහා සකස ් කර 

තිශබන සැෙසුමත්. එම සැෙසුම ක්රියාත්මක කිරීමට නම් විදුලිබෙ 

මණ්ඩෙය මුද්, ආශයෝජනය කළ යුතුයි. ඒ මුදෙ ආශයෝජනය 

කරනවා කියන්ශන්, ඒ අව ය මුදෙ ෙබා ශදන්න මහා 

භාණ්ඩාගාරය -රජය- මැදිහත් විය යුතු බවයි. ඒ කටයුතු සම්පූර්ණ් 

කරො අපි පුනර්ජනනීය බෙ ක්ති වයාපෘතිය ආරම්භ කරන්න 

ියශයොත් ඉතින්, ඒක තමයි තිශබන ප්රමාදය ශවන්ශන්. ඒ නිසා යම් 

කිසි පු ගෙශයක් ශ්රී ෙංකා සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිශේ නිසි 

ක්රමශේදය යටශත් බෙපත්ර ෙබාශගන තිශබනවා නම්, ඒ ස්ගානශේ 

grid capacity එක, නැත්නම් transmission line එක develop 

කරො නැත්නම්, CEB එශක් සැෙසුම අුවව, ඒ 

ආශයෝජකයශන ්ේම මුද්, ආශයෝජනය කරො ඒ කටයුත්ත 

කිරීමටයි අපි බොශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. ශම්ක තමයි තිශබන 

ශෙොකුම බාධාව. ශමොකද, විදුලිබෙ මණ්ඩෙය හිතනවා, විදුලිබෙ 

මණ්ඩෙය විතරයි transmission line එකයි, grid capacity 

එකයි develop කරන්න ඕනෑ කියො. නමුත්, ඔවුන්ට මුදලුත් 

නැහැ. ඔවුන්ශේ plan එක අුවව ියශයොත් අපට 2000 වර්ෂය 

ශවනශතක් බොශගන ඉන්නත් ශවනවා, ශම් විදුලි ජනන ප ධතිය 

ක්රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා ශම්ක ශේගවත් කිරීමට 

අනිවාර්යශයන්ම අපි කටයුතු කළ යුතුයි. දැනටමත් ශම් සඳහා 

බෙපත්ර ෙබා දීො තිශබනවා. නමුත් වැරදි මතයක් යනවා, ශම් 

සංශ ෝධනය මඟින් බෙපත්ර ෙබා දීශම් ක්රමශේදය ශවනත් 

ආකාරයකින් සිදු ශවනවා කිය ො. කිසිශසේත්ම එශසේ වන්ශන් 

නැහැ. ශ්රී ෙංකා සුනිතය බෙ ක්ති අධිකාරිය පනශත් දැනට 

තිශබන විධිවිධාන අුවව තමයි ශම් කටයුතු කරන්ශන්. යම් කිසි 

පු ගෙශයකුට ඉඩමක් තිශබනවා නම්, ඒ ඉඩශම් අයිතිය තහවුරු 

කර ගන්න පුළුවන් නම්, ඒශක් විභවයක් තිශබනවා කියො 

ශත්ශරනවා නම්, ඒ අුවව ෙබා ශදන බෙපත්රයට තමයි අපි ඉ්,ලීම 

කරන්ශන්, ශම්ක කඩිනම් කරන්න කියො. ඒ නිසා ශමවැනි 

වයාපෘති කළ යුතුයි. 

ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබවහන්ශසේ කිේවා, ශම් වයාපෘ තිය 

ඉන්දියාවට ශදන්න තීන්දු කරො තිශබන බව. එශහම නැහැ. 

ඉන්දියාවට ශදන්න කියො ශනොශවයි,  ශම්ක අවුරුදු තිහක් තිස්ශසේ 

සාකච්ඡා කළ කාරණ්ාවක්. මුහුද යටින් cable එකක් යන්න 

ඕනෑය කිේවා. ඊට පසශ්සේ, overhead cable එකක් යන්න ඕනෑය 

කිේවා. ඒක කළ යුතු ශදයක්. අද ඉන්දියාව connect කරො 

තිශබනවා, බංේොශ  යත් එක්ක; අද ඉන්දියාව connect කරො 
තිශබනවා, ශන්පාෙයත් එක්ක; අද ඉන්දියාව connect කරනවා, 
භූතානයත් එක්ක. ඔබවහන්ශසේම කිේවා, අශප් රශේ අව යතාවට 

වැඩි ප්රමාණ්යක් අපට ේත්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියො. 

හැබැයි, ේත්පාදනය කරන්න පුළුවන් වුණ්ාට වැඩක් ශවන්ශන් 

නැහැ, අපට ඒක අපනයනය කරන්න බැරි නම්. ඒ නිසා තමයි අපි 

ශම් සැෙසුම ඉන්දියාුව රජයත් එක්ක ක්රියාත්මක කළ යුත්ශත්. 

අපි කිසිම ආශයෝජකශයක් එශසේ ශතෝරාශගන නැහැ. රජයන් අතර 

තිශබන ියවිසුම් අුවව තමයි යම් යම් ආශයෝජකයන් එවො 

තිශබන්ශන්. ඒ ආශයෝජකශයෝ ඉඩම් ටික මිෙදී ශගන ඒ කටයුත්ත 

කළාට පසු තමයි අපි බෙපත්ර ෙබා දීශම් කටයුත්ත ක්රියාත්මක 

කරන්ශන්. ඔබවහන්ශසේ ඇතුළු ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 

සියලුශදනා සහශයෝගය ෙබා දුන්ශනොත් විතරයි අපට ශම් 

කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්, ගරු කගානායකතුමනි. ඒ 

කාරණ්ය මා ශම් ශවොශේ නැවත මතක් කරනවා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළෙට, අමාතයාං  නිශේදන. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කගානායකතුමනි, අපට පුළුවන් ශන්ද, දැන් ප්රධාන වැඩ 

කටයුතු ආරම්භ කරන්න? Give us time to do this. You all 
can talk it over later. This is not a debate.  

 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නම් අමාතයාං  නිශේදනය ශහට ඉදිරිපත් කරන්න 

කියමු.   
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ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ඒක ශහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ගරු කගානායකතුමනි, 

ශහට විවාදයකුත් තිශබනවා. අපට අද ති  ්ශබනවා පරිපූරක 

ඇස්තශම්න්තුවක් ඇතුළු විසර්ජන පනත යටශත් ූ  ශයෝජනා 

කිහිපයක් අුවමත කරගන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශවළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා ඇමතිතුමා, 

අමාතයාං  නිශේදනය ශහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ශන්ද?  

 
ගු නලින් ප්රනාන්දු ෙහතා නයවළඳ  වාිජජ හා ආහාර 

සුරක්ෂිතතා අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து - வர்த்தக, வாணிப மற்றும் 

உணவுப் பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  

(The Hon. Nalin Fernando - Minister of Trade, Commerce 
and Food Security) 

ශහට ඉදිරිපත් කරන්නම්, ගරු කගානායකතුමනි.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු පාාලී චම්පික රණ්වක මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් අවස්ගාවක් 

ඉ්,ො සිටියා. [බාධා කිරීමක්]  ශහොඳයි, ඔබතුමා විනාඩි ශදක 

තුනකින් අවසන් කරන්න. 

 
ගු පාඨලී චම්පික රතවක  ෙහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කගානායකතුමනි, ශම් විශ ේෂ ප්රකා ය ඉදිරිපත් කරන්න 

මට අවස්ගාව ෙබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

සමිය ජන බෙශේගය නිශයෝජනය කරමින් ශකොළඹ දිස්ත්රික් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයකු ශෙස ශමශතක් කටයුතු කළ මා අද 

පටන් විපක්ෂශේ ස්වාධීන මන්ත්රීවරශයකු ශෙස කටයුතු කරන බව 

ශම් සභාශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ොටත්, රශේ ජනතාවටත් ප්රකා  කර 

සිටිනවා. 

ශම් බව සමිය ජන බෙශේගශේ නායකයා වන විපක්ෂ නායක 

ගරු සිතත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාටත්  ලිඛිතව මීට දින කීපයකට 

කලින් මා දැුවම් දුන්නා.  ශ  පාෙන සන්ධානයකට එකතු වීශම් 

පදනමින් අපි සමිය ජන බෙශේගයට එක් ූ ශේ 2020 මාර්තු 

18වැනි දින ඇති කර ගත් අවශබෝධතා ියවිසුමකට අුවවයි. ශම් 

ස්වාධීන වීමද එම අවශබෝධතා ියවිසුශම් හරයට අුවකූල ෙ බව මා ඒ 

ලිපිශේ සඳහන් කර තිශබනවා. මා ශම් තීරණ්ය ගත්ශත් කිසිශවකු 

ශකශරහි ඇති ශප  ගලික තරහක්, මවරයක් නිසා ශනොශවයි. 

මම හැම දාම අුවගමනය කළ ප්රතිපත්තිගරුකභාවයත්, හෘදය 

සාක්ෂියට එකෙව කටයුතු කිරීමත් මත තමයි මා ශම් තීරණ්ය 

ගත්ශත්. ශම් අවස්ගාශේදී පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පක්ෂයට 

ශමන්ම විපක්ෂයටද ශවනදාට වඩා වගකීම් සහගතව සහ 

ප්රාශයෝියකව කටයුතු කරන්න සිදුව තිශබනවා. ශම් ස්වාධීන වීශම් 

අරමුණ්  ඒ ශවුවශවන් වඩා ප්ර සත් ඉඩකඩක් ශවන් කර ගැනීමක් 

ශෙසයි මම සෙකන්ශන්. ශම් ප්රවෘත්තිය සැෙ වීමත් සමෙම ඇතැම් 

ජනමාධය හා  සමාජ මාධය මා ආණ්ඩුශේ ඇමති රයරයක් ගැනීශම් 

වුවමනාශවන් ශමය සිදු කරන බව පවසා තිශබනවා. ඒ අර්ග 

කගනවෙ කිසිම සතයයක් නැහැ. ශම් ආණ්ඩුශේ කිසිම 

ඇමතිකමක් දැරීමට මශේ අදහසක් නැහැ. මා කියන්ශන් ශම් 

ආණ්ඩුව හරයාත්මකව ශවනස් විය යුතු බවයි. ශම් ආණ්ඩුව 

වචනශේ පරිසමාප්ත අර්ගශයන්ම සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හා 

අන්තර් කාලීන ආණ්ඩුවක් විය යුතුයි.  

අද ඇති වී තිශබන ආර්ිකක අර්බුදය ගැන විස්තර කරන්න මම 

කාෙය ගන්ශන් නැහැ, ගරු කගානායකතුමනි. ඒවා ගැන මම ඕනෑ 

තරම් කගා කර තිශබනවා. මා ශම් පිළිබඳව අනතුරු ඇෙූ ශේ 

2013 අවුරු ශ . මා ඒ සම්බන්ධශයන් "ආොපාළු ආර්ිකකය" 

නමින් කෘතියක් ලිේවා. 2016 අවුරු ශ ත් මම "මූෙය අර්බුදශේ 

පාමුෙ" නමින්  කෘතියක් ලිේවා. ඒ කෘති ශදශකන්ම  මම  ශම් 

අර්බුද පිළිබඳ අදහස් දක්වා තිශබනවා. ඒවා අද සතයාපනය වීම 

ගැන නම් මම සතුටු වන්ශන් නැහැ. ශමොකද, අපිත් ඉන්ශන් අධික 

ශේදනාවකින්.  

අද අශප් විසඳුම, අගමැතිතුමා විසින් ඊ ශේ ප්රකා  කළ පරිදි 

ජාතයන්තර මූෙය අරමුදෙ මූලික කර ගත් එකක් ශවන්න පුළුවන්. 

එය වැරැදී ියශයොත් අශප් පරිශභෝජනය සැෙසුම් සහගත ශෙස 

සංශකෝචනය කර ගන්නා ූ  ස්වශ  වාදී එකක් ශවන්නත් 

පුළුවන්. ශම් ශමොන වික්,පය ගත්තත් එය ක්රියාත්මක කරන්න 

අවම ශ  පාෙන  ශකොන්ශ සියක් සපුරා ගත යුතුයි. එනම්, රශේ 

ශ  පාෙන පක්ෂ අතර තිශබන පටු බෙ අරගළය තාවකාලිකව 

නවත්වා වර්තමානශේ මුහුණ් ශදන ශම් මහා ජාතික ආපදාවට අපි 

සාමූහිකව මුහුණ් දිය යුතුයි. එය කළ හැක්ශක් ශපොදු, අවම වැඩ 

පිළිශවළක් සහිත තාවකාලික සර්ව පාක්ෂික හා අන්තර් කාලීන 

ආණ්ඩුවක් නිර්මාණ්ය කර ගැනීශමුවයි. දැනට පිහිටුවා තිශබන 

ආණ්ඩුව එවැන්නක් ශනොවන බව මා ප්රකා  කරන්න ඕනෑ. ශම් 

රශේ ජනතාව අද පාර්ලිශම්න්තුශේ සිදුවන සාම්ප්රදායික ගාෙ 

ශගෝේටි, රණ්ඩු සරුව්,, පුරාශේරු කගා, අමශනෝඥ චර්යා ශදස 

බො සිටින්ශන් ඉතා පිළිකුෙකින් හා තරහකින්. සාම්ප්රදායික 

ශ  පාෙන පක්ෂ, සාම්ප්රදායික නායකයන්, සාම්ප්රදායික 

වැඩසටහන්  අද ශම් රශේ ජනතාව ප්රතික්ශෂේප කර හමාරයි. මජර 

පවු්,වාද, ප්රාශයෝියකත්වය බින්දුවක්වත් නැති ශපොශත් ගුරු වාද, 

ජන දුක ශවුවශවන් බින්දු මාත්රයක සහකම්පනයක් නැති වයාජ 

ප්රකා  අද ජනතාව ප්රතික්ශෂේප කර තිශබනවා. නමුත් අප අතර 

සිටින ශබොශහෝ ශදශනකුට ඒ පිළිබඳව වැටහීමක් නැහැ. අප 

සියලුශදනාටම ශවනස්වීමට සිදුව තිශබනවා. එශමන්ම, 

නායකයන් ට ශමන්ම ජනතාවටත් ශවනස්වීමට සිදුව තිශබනවා. 

රට මුහුණ් පා තිශබන ආර්ිකක අර්බුදශයන් ශගොඩ එන මාර්ගය 

පිළිබඳ අදහසක් අපි පසුියයදා ඉදිරිපත් කළා. එයට වි ාෙ සාධනීය 

ප්රතිචාරයක් ෙැබී තිශබනවා. රටක විපක්ෂ මන්ත්රීවරශයකුශේ 

වගකීම වන්ශන්ද විශේචනශයන් ඔේබට ියහි්,ො වික්,ප ූ දානම් 

කිරීම බව මා අවංකව වි ්වාස කරනවා. ඒ අුවව, අද අව ය 

වන්ශන් සාමූහිකව බෙගැන්විය හැකි වික්,පයක් නිර්මාණ්ය 

කිරීමයි.  

රටට නව හැරවුමක් අව යව ඇති ශම් ශමොශහොශත් ඒ 

ශවුවශවන් මශේත්, මා සමෙ සිටින පිරිශසේත් දැුවම, කුසෙතාව හා 

කැපවීම බාධාවලින් ශතොරව ෙබා දීමට නම් ශමවැනි ස්වාධීනවීමක් 

සිදු කළ යුතුයි කියන එක මා සඳහන් කළ යුතුයි. එශමන්ම මහ 

මැතිවරණ්ශේදී මාහට ඡන්දය දුන් ජනතාවශේ ශ  පාෙන 

අභිොෂ පාවා දීමට කිසි විශටක මා කටයුතු කරන්ශන් නැහැ. එම 

ජන වරමට ේපරිම සාධාරණ්ය ඉෂ්ට කළ හැක්ශක් ශමවැනි 

තීරණ්ාත්මක ශවොවක, ශමවැනි තීරණ්යක් ගැනීම තුළින් බව මා 

වැඩිදුරටත් ප්රකා  කරන්න කැමැතියි.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භශේදී ශයෝජනා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පාර්ලියම්න්ුරයේ රැසනවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු කගානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා ශවුවශවන් මා 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ගාවර නිශයෝග 8හි විධිවිධානවෙ සහ 2022 ජනවාරි 
19 දින පාර්ලි ශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ෙද ශයෝජනාශවහි කුමක් 
සඳහන්ව තිබුණ් ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ශවන කාෙ ශේොව පූ.භා. 10.00 
සිට අ.භා. 12.30 දක්වා ද, අ.භා. 1.30 සිට අ.භා. 0.30 දක්වා ද විය යුතු ය. 
අ.භා. 0.30ට කගානායකතුමා ප්ර ්නය ශනොවිමසා පාර්ලිශම්න්තුව ක්, 
තැබියයුතු ය." 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

පාර්ලියම්න්ුරයේ ක යුුර 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කගානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා ශවුවශවන් මා 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"නයාය පත්රශේ ප්රධාන කටයුතුවෙ අංක 6 දරන විෂයය පිළිබඳ වැඩ අද දින 

රැස්වීශම්දී පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ගාවර නිශයෝග 27හි විධිවිධානයන්ශගන් 

නිදහස් විය යුතු ය." 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

යපෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්යප පන ක යකම්ම්ප ක 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ජයෙග සගවර්ධාන  සොජ ස කකාරක හා පුතයාධාාර 

පදනෙ නසගසනථාගත කිරීයම්) පන ක යකම්ම්පත 
ஜயமக அபிவிருத்தி, சமூக பசகவகள், அறக்கட்டகள 

மன்றம் (கூட்டிகணத்தல்) சட்டமூலம் 
JAYAMAGA DEVELOPMENT, SOCIAL SERVICES AND 

CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 

ගු යහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කගානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් පනත් ශකටුම්පත 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ජයමග සංවර්ධන, සමාජ සත්කාරක හා පුණ්යාධාර පදනම සංස්ගාගත 
කිරීම සඳහා ූ  පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 

ගු යක්.  සුජි ක සගජය යපයර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு பக. சுஜித் சஞ்ஜய தபபரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  
 

විසින් සනිකර කරන ලදී 
ஆபமாதித்தார். 

Seconded. 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය. 
පන ක යකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රතය කිරීෙ  නියයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීෙ සඳහා 52න6) වන සනථාවර නියයෝගය ය ය ක පන ක 

යකම්ම්පත අධායාපන අොතයුරො යවත පවරන ලදී. 
 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப் 

படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6) இன்படி கல்வி 

அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 
Minister of Education for report. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිනට නියමිත කටයුතු. නයාය පත්රශේ විෂය අංක 1 සිට 6 

දක්වා ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු අග්රාමාතයතුමා. 

 

විසර්ජන පනත  යයෝජනා සම්ෙතය 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டம்: தீர்மானம் 

APPROPRIATION ACT: RESOLUTION  
 

 
 

[අ.භා. 12.06] 
 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා නඅ්ාොතය සහ මුදල්  

ආර්ිකක සනථායීකරත සහ ජාතික ප්රතිප කති අොතයවරයා)  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ  - பிரதம அகமச்சரும் நிதி, 

தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் பதசியக் தகாள்கககள் 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister and 
Minister of Finance, Economic Stabilization and National 
Policies) 

ගරු කගානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිය යටශත් මුද්, 
අමාතයවරයාට පැවරුන බෙතෙ අුවව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව, මුද්, 
අමාතයවරයා විසින් සාදන ෙද පහත දැක්ශවන අංක 79 දරන නියමය අුවමත 
කළ යුතු යැයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:- 

 

2020 අගක 7 දරන විසර්ජන පනය ක 8 වැනි වගන්තිය 

ය ය ක අගක 79 දරන නියෙය  

 

මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතය, රනි්, 
වික්රමසිංහ වන මම 2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිශයන් 
මා ශවත පවරුව ෙැබ ඇති බෙතෙ ප්රකාරව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව එකී 
පනශත් ශතවන ේපශ්,ඛ්නශේ විෂය අංක 31001 'රජශේ නිෙධාරින්ශේ 
අත්තිකාරම් බී ියණුම - රජශේ කර්මාන්ත  ාො ශදපාර්තශම්න්තුව' ශවත පැවරී 
ඇති කාර්යය ශවුවශවන් නි ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ශමම නියමය මඟින් 
සංශ ෝධනය කරමි. 

  

අයිතෙය සගයශ්ෝධානය 

                                                                                         

(i) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ II වැනි  සංශ ෝධන  

 තීරශයහි නි ්චිතව දක්වා ඇති වියදශමහි ේපරිම  ශනොමැත 

 සීමාව  

(ii) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ III වැනි  රු. 2ි,000,000 සිට  

 තීරශයහි නි ්චිතව දක්වා ඇති ෙැබීම්වෙ අවම  රු.20,000,000දක්වා    
 සීමාව   
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(iii) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ IV වැනි  සංශ ෝධන  

 තීරශයහි නි ්චිතව දක්වා ඇති හර ශ ේෂයන්ශේ  ශනොමැත 

 ේපරිම සීමාව   
 

(iv) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ V වැනි  සංශ ෝධන  

 තීරශයහි නි ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි ේපරිම  ශනොමැත 

 සීමාව   

 (ශමම නියමය වෙංගු වන්ශන් 2021.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.  

 

 අත්සන් කශළේ / රනි්, වික්රමසිංහ,  
 මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික 

 ප්රතිපත්ති අමාතය  

2022.05.30 වැනි දින, 
ශකොළඹ 01. 

 

(අමාතය මණ්ඩෙශේ අුවමතිය දන්වා තිශේ. " 

ගරු කගානායකතුමනි, නයාය පත්රශේ දිනට නියමිත 

කටයුතුවෙට අදාළ විෂය අංක 2 සිට 6 දක්වා වන ශයෝජනාද මා 

ඉදිරිපත් කරනවා. 

මම අශප් පාාලී චම්පික රණ්වක මන්ත්රීතුමාශේ කගාවට 

ඇහුම්කන් දුන්නා. අද අපි මුහුණ් දීො තිශබන තත්ත්වශේ 

බරපතළකම එතුමාට වැටහිො තිශබනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්න හැම ශකනාම ඇමතිකම් ගන්න වුවමනා නැහැ. එශහත්, ශම් 

ප්ර ්නශයන් ශගොඩ එන්න නම්, පාර්ලිශම්න්තුව අපි ආයතනයක් 

හැටියට ශයොදා ගත යුතුයි. එතැනින් අපට පුළුවන් ඉතුරු අභිොෂ 

ඉෂ්ට කරන්න ක්රියා කරන්න.  

මම ආර්ිකකය ගැන දීර්  ව ශයන් කගා කරන්ශන් නැහැ. මම 

ඊශේ ආර්ිකකය ගැන කරුණු කිේවා. ඒත් ඊට පසුව අශප් 

විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා ශඩොෙර් ශකොශහේද තිශබන්ශන්, 

කියො ඇහුවා. මම ඒකත් කිේවා. ඊට අමතරව මම කියන්න 

කැමැතියි, විශ ේෂශයන්ම මම ඊශේ හැන්දෑශේ IMF එශක් 

කළමනාකාර අධයක්ෂතුමිය එක්ක කගා කළ බව. ඔබතුමා කිේව 

එක තමයි මමත් කිේශේ. ඒ කියන්ශන්, අපට විගහට මුද්, ඕනෑය 

කියන එක.  "දැන් තිශබන වැඩසටහන් අපි ක්රියාත්මක කරශගන 

යනවා. මුද්, අපට විගහට ෙබා ශදන්න. ඔබතුමන්ො එකෙ 

වුණ්ාම තමයි අපට ශවනත් රටවලින් මුද්, ෙබා ගන්න පුළුවන්" 

කියො මම කිේවා. එතුමිය කිේවා ඒකට ශහොඳ ප්රතිචාරයක් ශදනවා 

කියො. මම බොශපොශරොත්තු ශවනවා, පුළුවන් නම් එන මාසශේ 

ශම් වැඩ කටයුත්ත අවසන් කරන්න. අපි ඒකට ේත්සාහ ගන්න 

ඕනෑ. I spoke to the Managing Director of the IMF and 
requested for help to expedite this process because we need 
bridging finance. To get bridging finance, we need 
agreement with the IMF both on our arrangements and also 
in regard to the debt restructuring plan. That is something we 
are unfamiliar with. So, we have got the services of two 
consultants. We have got to speed it up especially in regard 
to the private creditors who have taken the ISBs. I am doing 
my best; I will do my best to push this forward and ensure 
that we can get finance by September the latest.  

So, we have to work hard and think anew. මම හිතන 

විධියට අලුතින් හිතන්ශන් නැතුව ශමතැනින් ශගොඩ එන්න බැහැ. 

අපි අලුතින් හිතො තමයි ක්රියාත්මක ශවන්න තිශබන්ශන්. 

බෙන්න, ේදාහරණ්යක් විධියට ගත්ශතොත්, අපට අද ඉන්ධන 

නැහැ, අපට ග්, අඟුරු නැහැ. කිසිම රටක් අපට මුද්, ශදන්ශන් 

නැහැ, ඒවාට. අපට පුළුවන් ශපොශහොරවෙට මුද්, ගන්න, 

ශබශහත්වෙට මුද්, ගන්න, ආහාරවෙට මුද්, ගන්න. නමුත් අර 

ශ ව්,වෙට මුද්, ශදන්ශන් නැහැ. එශහම ශදන්ශන් ඉන්දියාව 

විතරයි. ඉන්දියාශේත් Credit Linesවලින් තමයි අපි අරගන්ශන්. 

අපට දීො තිශබන මුද්, ටික අවසන් වී ශගන එනවා. අපි ආපසු 

ඉන්දියාව එක්ක කගා කරනවා. ඉන්දියාව එක්ක කගා කරො 

කියනවා, විගහට මුද්, ශදන්න කියො.  අපිට විදුලිබෙය ඕනෑ, 

අපිට ඉන්ධන ඕනෑ, අශප් ශිෂය ශිෂයාවන්ට රාත්රිශේ පාඩම් 

කරන්න තිශබනවා. අශප් ශගව්,වෙට ශම් ශ ව්, වුවමනායි. 

අශප් කර්මාන්ත ාො ශගනියන්න ශම්වා වුවමනායි කියො තමයි 

මුද්, ෙබා ශගන තිශබන්ශන්.  

ශමතැනදී මම තව එකක් කියන්න කැමැතියි. මම අවවාදයක් 

කරනවා. ශම් රශේ blackout එකක් ඇති කරො, ඊට පසුව මට 

කියන්න එපා, ියහින් ඉන්දියාශවන් ශම්වා ෙබා ගන්න  කියො. 

අපට හදිසියක් නැත්නම් ඇයි, ඒ අය අපට ශදන්ශන්? හැම 

ශවශ්,ම අපට කියන්ශන්, “You help yourselves; then, we will 

help you” කියොයි.  "තමුන්නාන්ශසේො තමුන්නාන්ශසේොට ේදවු 

ශදන්න, ඊට පසුව අපි ේදවු ශදන්නම්" කියොයි කියන්ශන්. ඒ නිසා 

මම එකක් කියන්න කැමැතියි, ශම් සංගම් හැම එකකටම. ප්ර ්න 

විසඳන්න පාශර් යන්න, placards අ්,ෙන්න, ඒකට ප්ර ්නයක් 

නැහැ. නමුත් black out කරන්න එපා. Black out කශළොත් ඊට 

පස්ශසේ අපට වග කියන්න බැහැ, ඉන්දියාව ශදයි කියො. 

ඉන්දියාවටත් ශත්, ඕනෑ. අපට ඒවා ශදන එකට ඉන්දියාශේ 

සමහර අය විරු ධයි.  ඇයි, ශම් අයට ශදන්ශන්  කියො ඒ අය 

අහයි. ඒ ගැන මම විශ ේෂශයන්ම ශම් සභාවට කියන්නට 

කැමැතියි. 

ස්තුතියි. 
 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාශගන් මට ප්ර ්නයක් අහන්න 

පුළුවන්ද? 
 

 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ඔේ, අහන්න. 
 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කගානායකතුමනි, USAID එශකන් සහ ශෙෝක 

බැංකුශවන් අපි ආධාර ඉ්,ලුවාම ඒ ශගෝ,ෙන් කිේවා, economic 

reforms and political reforms ගැන; ඒ කියන්ශන් ආර්ිකක 

ප්රතිසංස්කරණ්යයි, ශ  පාෙන ප්රතිසංස්කරණ්යයි ගැන. මා හිතන 

විධියට ගරු අගමැතිතුමා ආර්ිකකය ගැන සාකච්ඡා කරශගන 

යනවා. මම ඒ ගැන අහන්ශන් නැහැ. නමුත් ශ  පාෙන 

ප්රතිසංස්කරණ් ශමොනවත් ඉ්,ලුවාද ගරු අගමැතිතුමා? 
 
 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ඒක ශවනම ශෙෝක බැංකුව ගන්ශන්. මට කිේවා IMF  එක 

සමෙ එකෙ වුණ්ාම අර bridging finance ටික ශදන්නම් කියො. 
So, to get bridging finance, we have to first engage with the 
IMF.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, I am asking about political reforms.  

 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

That, I will ask them and let you know. I have not 
discussed that. I am focusing not on the full lot, but the 
World Bank can give us some bridging finance before the 
others do, and they want agreement with the IMF. Then, 
regarding political reforms, I will ask them.  

 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Samantha Power’s communique and also the US 

Ambassador’s communique mention about political 
reforms.  
 
 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

I know that. I will come back to you on that.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Okay.   
 

ගු වෙත්රීපාල සිරියසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு கமத்திாிபால சிறிபசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 

ගරු කගානායකතුමනි, මටත් විනාඩියක් ශදන්න, ශම් 

කාරණ්ය කියන්න.  

අද පාාලී චම්පික රණ්වක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස ගැන 

අපි ඉතාම සතුටු ශවනවා. අපි - ශ්රී ෙංකා නිදහස් පක්ෂය - මීට මාස 

තුනකට වැඩි කාෙයක පටන් ගරු ජනාධිපති ශගෝාාභය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා සමෙත් අවස්ගා ශදකකදී පමණ් සාකච්ඡා කළා, සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හැදීම සම්බන්ධශයන්. 

අපි ජාතයන්තර සංවිධාන සමෙ සාකච්ඡා කළා. විශ ේෂශයන්ම 

එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානය, යුශරෝපා සංගමය සහ අපට  මුද්, 

ආධාර ශදන ශවනත් ආයතන ගත්ශතොත්, ඒ සෑම ආයතනයකින්ම 

කිේශේ, සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් ඒ ශගෝ,ෙන් ේදවු 

කරන්න ූ දානම් කියන එකයි. ඒ වාශේම ඒ තුළ මැතිවරණ්යක් 

පවත්වන කාෙසීමාව සාකච්ඡා කරො තීන්දු කරො එය ප්රකා යට 

පත් කරන්න කිේවා.  සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට ඒ ජාතයන්තර 

සංවිධාන සිය්,ෙම සහශයෝගය ශදනවා කිේවා, ශම් රට අද වැටිො 

තිශබන තත්ත්වශයන් ශගොඩ ගන්න.  

අද ශගොවීන්ට ශපොශහොර නැහැ; ශත්, නැහැ; ඩීස්, නැහැ; 

ගෑස් නැහැ; ආහාර නැහැ. ආහාරවෙ මිෙ වැඩි ශවො රට ඉතාම 

බරපතළ තත්ත්වයකට වැටිො තිශයන්ශන්. ඒ නිසා, සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සෑදීමට  ශ්රී ෙංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට අශප් 

සම්පූර්ණ් කැපවීම තිශබන බවත්, අපි ඊට සහශයෝගය ශදනවාය 

කියන එකත් ශම් අවස්ගාශේ මම ප්රකා  කර සිටිනවා. 
 

මීළෙට, ගරු ගයන්ත කරුණ්ාතිෙක මැතිතුමා. 

ගු ගයන්ත කුතාතිලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු කගානායකතුමනි, අද දිවා ආහාර විශේකයට සභාශේ 

කටයුතු අත්හිටුවන්ශන් නැහැ ශන්ද? 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ. 
 
 

[අ.භා. 12.13] 

 

ගු ගයන්ත කුතාතිලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු කගානායකතුමනි, රශේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන ඊශේ 

ගරු අග්රාමාතයතුමා විසින් කරපු විශ ේෂ ප්රකා ය පදනම් කරශගන  

ශම් විවාදයට එකතු ශවන්න ෙැබීම ගැන මම සතුටු ශවනවා. ශම් 

ශමොශහොත වන විට අග්රාමාතයතුමාට එවැනි ප්රකා යක් 

කරන්නටත්, අපට ශම් විධියට ශම් සභාශේ කගා කරන්නටත් සි ධ 

ශවො තිශබන්ශන් පසුියය කාෙය පුරාම ජනාධිපතිතුමාත්, 

ආණ්ඩුවත් වැරදි ආර්ිකක කළමනාකරණ්යක් කරපු නිසා අද මුළු 

ජනතාවටම ඒක විඳවන්න සි ධ ශවච්ච නිසායි.  

ගරු කගානායකතුමනි, බෙන බෙන තැන අපට දකින්න 

ෙැශබන්ශන් ශත්, ශපෝලිම්. ඒක දවසින් දවස ේග්ර ශවනවා. 

දැවැන්ත ගෑස් ශපෝලිම් තමයි හැම තැනම තිශබන්ශන්. දරාගත 

ශනොහැකි බඩු මිෙ නිසා,  වතවත් ශවන්ශන් ශකොශහොමද කියන 

ප්ර ්නයට අද ජනතාව ේත්තර ශසොයමින් සිටිනවා. ශකොටින්ම 

කියනවා නම්, ජනතාවශේ ආදායම් අඩු ශවො වියදම් අසීමිතව 

වැඩි ශවො තිශබනවා. රටත් ජනතාවත් අන්තිම අමාරු 

තත්ත්වයකට වැටිො ඉන්න ශවොවකයි අපි ශම් කටයුතු 

කරන්ශන්. ඒ නිසා අග්රාමාතයතුමාශේ කගාව දිහා අපි කවුරුත් 

ශබොශහොම විමසි්,ශෙන් බොශගන හිටියා. එතුමා ඊශේ ඒ විශ ේෂ 

ප්රකා ය කරමින් ශම් තත්ත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි කර දී කදිම 

ේදාහරණ්යක් ශපන්වා දුන්නා. "දැන් අශප් රටත් හරියට 

ක්රියාවිරහිත ශවච්ච ශකොම්පියුටරයක් වාශගයි. වැඩ කරන්ශන් 

නැති නිසා මුලින්ම කළ යුත්ශත් ශම් වැඩ ශනොකරන 

ශකොම්පියුටරය යළි සාදා ගැනීමයි" කියො එතුමා කිේවා. දැන් අපි 

කරන්ශන්ත් ඒක තමයි කියො එතුමා කිේවා.  අතුරු අය වැයක් 

මඟින් ඒ ශකොම්පියුටරය reset  කළ යුතු බවත් එතුමා මතක් කළා.  

නවීන ශමශහයුම් ප ධතියක් දමා ශගන කිසිම වයිරසයකට එන්න 

ඉඩක් නැති ශවන විධියට virus guard එකක් දමා ශගන 

ශකොම්පියුටරය ආපසු පණ් ගැන්විය යුතුයි, reset කළ යුතුයි කියන 

එක තමයි එතුමා ඒ ේදාහරණ්ශයන් ශපන්වා දුන්ශන්. පසුියය 

කාෙශේ  ශහොඳට වැඩ කරමින් තිබුණු ශම් ශකොම්පියුටරශයන් වැඩ 

ගත්තා මිසක් ඒක නඩත්තු ශනොකළ නිසා අතරමෙදී ශමශසේ ක්රියා 

විරහිත ූ  බව අපට ශපශනන්න තිශබනවා. ශමශහම reset 

කරන්න අපට මුද්, ශකොශහන්ද කියන ප්ර ්නයක් තිශබනවා.  

මුද්, අච්චු ගහො නම්  reset කරන්න යන්ශන්, ශකොම්පියුටරය 

දිියන් දිගටම තවදුරටත් ශෙඩ ශදන එක තමයි සි ධ ශවන්ශන් 

කියන එක කාටත් ශත්ශරනවා.  ශම්ක reset කරන්න ශඩොෙර් 

ශසොයා ගන්න ශවනවා. ඒකට අපි කවුරුත් එකතු ශවො විසඳුම් 

ශසොයන්න අව යයි කියන එක මම ක්,පනා කරනවා.  

ගරු අගමැතිතුමා කිේවා, ආහාර සුරක්ෂිතතාව ශවුවශවන් 

ේපරිම ක්රියාමාර්ග ගන්නා බව. ඒ වාශේම ශෙෝක ආහාර 

වැඩසටහන මෑතකදී කරපු සමීක්ෂණ්යකට අුවව, ඊට සම්බන්ධ 

කර ගත් පවු්,වලින් සියයට 73ක්ම තමන්ශේ මදනික ආහාර 
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ශේෙ අඩු කරො තිශබනවා. ආහාරය සඳහා ගන්න ප්රමාණ්ය අඩු 

කරො තිශබනවා. එළවලු ශදකක් ගත්තා නම්, එකකට බැහැො 

තිශබනවා. ශේ්, තුනක් කෑවා නම්, ශේ්, ශදකකට බැහැො 

තිශබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තිශබන බව තමයි එතුමාශේ 

කගාශේ සඳහන් කශළේ.  

ගරු කගානායකතුමනි, ශම් අන්දමට අපට ආහාර අශහේනියකට 

මුහුණ්දීමට සිදු වුශණ් ජනාධිපතිතුමා ගත්ත හිතුවක්කාර, 

අමශනෝඥ තීන්දු-තීරණ් නිසාය කියන එක අපට පිළිගන්න සි ධ 

ශවනවා. ශමහි විපාක කෘෂි ක්ශෂේත්රශේ විශ ේෂඥයන්, ආචාර්යවරු, 

මහාචාර්යවරු දිියන් දිගටම ජනාධිපතිතුමාට ශපන්වා දුන්නා. ශම් 

සභාශේදී අපිත් දිියන් දිගටම ඒ ගැන කගා කළා. නමුත් ඒවා සත 

පහකට මායිම් ශනොකර ජනාධිපතිවරයා ඒ තීන්දුශේම හිටියා; ඒ 

මතශේම එ්,බශගන හිටියා. අපට මතකයි, කෘෂිකර්ම 

අමාතයාං ශේ හිටපු ශ්,කම්වරයා අශප් රශේ ඉදිරිශේදී සාගතයක් 

ඇතිශවන බවට එදා අනතුරු අෙවපු ආකාරය. ඊට ප්රතිචාර 

දැක්ූ ශේ එතුමාව තනතුශරන් ඉවත් කරොයි.  බෙන්න ගරු 

කගානායකතුමනි, ශම් රසායනික ශපොශහොර තහනම ඉවත් කරො 

දැන් මාස 6ක් විතර ශවනවා. නමුත් තවමත්,- 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Shantha Bandara to the Chair? 

 

ගු කගචන වියේයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I propose that the Hon. Shantha Bandara do now 
take the Chair. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනයයන් ඉව ක වූයයන්  ගු 

ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு சாந்த பண்டார அவர்கள் தகலகம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
SHANTHA BANDARA took the Chair. 

   
ගු ගයන්ත කුතාතිලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියමින් හිටිශේ 

ඔබතුමාශේ දිස්ත්රික්කයටත් ශබොශහෝ ශසයින් බෙපාන රසායනික 

ශපොශහොර ප්ර ්නය ගැන. රසායනික ශපොශහොර තහනම ඉවත් 

කරොත් දැන් මාස 6ක් විතර ශවනවා. ඒත් තවම බැරි වුණ්ා 

ජනතාවට ශපොශහොර ටික ෙබා ශදන්න. ඒකට රජය අශපොශහොසත් 

ශවො තිශබනවා. ශම් ශව දි ශගොවීන්ට ශම් රජය නිර්මාණ්ය කරපු 

ශපොශහොර ප්ර ්නයට විතරක් ශනොව ප්ර ්න රැසකට මුහුණ් ශදන්න 

සි ධ ශවො තිශබනවා. ශපොශහොර නැතිකම විතරක් ශනොශවයි, ඒ 

අයශේ ට්රැක්ටර්, යන්ත්ර ූ ත්ර කුුරශර් දාො, ඩීස්, ශපෝලිම්වෙ 

ෙියන්න ඒ අයට අද සි ධ ශවො තිශබනවා. ඒ දවස්වෙ රසායනික 

ශපොශහොර තහනම් කරො ශමොකක්ද කිේශේ? ආසියාශේ කාබනික 

ශගවත්ත බවට ශ්රී ෙංකාව පරිවර්තනය කරන හැටි කිේවා. නමුත්, 

දැන් තමුන්නාන්ශසේො තීරණ්යක් අරශගන තිශබනවා රසායනික 

ශපොශහොර අව යයි කියො. අගමැතිතුමාශේ කගාශේදිත් ඒ බව 

සඳහන් කළා. ඉතාම ඉක්මනින් ශකොයි විධියකින් ශහෝ ශගොවි 

ජනතාවට අව ය කරන ශපොශහොර ටික ඉක්මනින් ෙබා ශදන එක 

ප්රමුඛ්ම අව යතාව හැටියට සෙකන්න කියො මම කියනවා. ඒ 

වාශේම, ශම් ශපොශහොර ප්ර ්නය බෙපාන්ශන් වී ශගොවිතැනට 

විතරක් ශනොශවයි. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශත්, ශපෝ,, 

රබර්, කුරුඳු ඇතුළු සුළු අපනයන ශභෝග හැම එකකටම ශම් 

ප්ර ්නය බෙපානවා. මම නිශයෝජනය කරන්ශන් ගා්,ෙ 

දිස්ත්රික්කයයි. අශප් වාශේ දිස්ත්රික්කවෙ කුඩා ශත්වතු හිමියන්ට අද 

ශම් ශපොශහොර ප්ර ්නය තදින් දැනිො තිශබනවා. ශම් ශවනශකොට 

ශෙෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ශමශතක් කිසි දවසක ශනොෙැබිච්ච වැඩිම 

මිෙක් අමු ශත් දළු කිශෙෝවකට ෙැශබනවා. අද අමු ශත් දළු 

කිශෙෝග්රෑම් එකකට රුපිය්, ශදසිය ගණ්නක් ෙැශබනවා. ඒ මිෙ 

අද වන විට වාර්තාගත විධියට ඉහළ ියහින් තිශබනවා. නමුත්, 

ශපොශහොර හිෙය නිසාත්, ශපොශහොර මිෙ අධිකවීම නිසාත් 

ජනතාවට තමන්ශේ වගාශේ ප්රතිඵෙය ගන්න බැරි තත්ත්වයක් 

ේදාශවො තිශබනවා. දැන් ශත් අස්වැන්නත් සෑශහන්න 

ප්රමාණ්යකින් අඩුශවො තිශබනවා. 

 මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හිටපු මුද්, ඇමතිතුමායි, 
හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමායි අපිට කිේවා, ශපොශහොර ප්ර ්නය නිසා 
අගතියට පත් ශගොවීන්ට වන්දි ෙබා ශදනවා කියො.  මට තවම 
මතකයි එදා ශබොශහොම ශෙොකුවට එතුමන්ො කතන්දර කියපු 
ආකාරය. වගාවන්ට වන්දි ශදනශකොට කුමන වගාවන් සඳහා ද 
ශගවන්ශන් කියො මම ශම් ගරු සභාශේ වාචික පිළිතුරු 
අශප්ක්ෂාශවන් ප්ර ්නයක් ඇසුවාම හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා 
පැහැදිලිව කිේවා, වී වගාවට විතරයි ශගවන්ශන් කියො. මට 
තවමත් ඒක මතකයි. නමුත්, ඒ වන්දියවත් අද වනතුරුත් වී 
ශගොවිතැන් කරපු ජනතාවට ශදන්න ආණ්ඩුව අසමත් ශවො 
තිශබනවා. අගමැතිතුමා ඊශේ කිේවා, ශහක්ශටයාර ශදකට 
අඩුශවන් වගා කරපු වී ශගොවීන්ශේ ශගොවි ණ්ය සියයට සියයකින් 
කපා හරින බව. අපි ඒ ගැන සන්ශතෝෂ ශවනවා. අශනක් ශභෝග 
වගාකරුවන්ටත් තම අස්වැන්න අඩුවීම නිසා ණ්ය ශගවා ගන්න 
බැරිව සිටින බව අමතක කරන්න එපා කියො අපි රජයට මතක් 
කරනවා. ශම් රජය ඇති කරපු විනා යට මුහුණ් ශනොශදන 
ක්ශෂේත්රයක් නැති ගානටම බරපතළ ප්ර ්න අද රට පුරාම දකින්න 
තිශබනවා.  

බෙන්න, ධීවර කර්මාන්තශේ නිරත ශවච්ච මිනිසුන්ට අද ශම් 
අධික ඉන්ධන මිෙ දරා ගන්න බැරිශවො තිශබනවා. ඉන්ධන 
හිෙයත් ඒ අයශේ කර්මාන්තයට බෙපාො තිශබනවා. ශම් ශව දී 
ඉදිකිරීම් ක්ශෂේත්රය බරපතළ ගැටලුවෙට මුහුණ්දීො තිශබනවා. ශම් 
සියලු ශදනාටම සිශමන්තිවෙ අධික මිෙ, යකඩ මිෙ, ඉන්ධන මිෙ 
බෙපා තිශබනවා. සංචාරක වයාපාර අද සම්පූර්ණ්ශයන්ම බිඳ 
වැටිො. සංචාරක ක්ශෂේත්රයට අදාළව ණ්ය ගත්ත මිනිසුන්ට අද ඒ 
ණ්ය ශගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතිශවො තිශබනවා.  ක්,බදු 
ක්රමයට වාහන ගත්ත මිනිස්සු, ක්,බදු ක්රමයට යන්ත්ර ූ ත්ර  ගත්ත 
මිනිස්සු, ඒ ණ්ය ශගවා ගන්න බැරිව අසරණ් ශවො සිටිනවා. ණ්ය 
දුන්ුව ආයතන ඒ මිනිස්සු පස්ශසේ එළවන්න පටන් අරශගන 
තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, වතවන වියදම සහ අශනකුත් 
ශ ව්,වෙ වැඩිවීම් සමෙ අද රජශේ ශසේවකයන්ට තමන් ෙබන 
වැටුප වතවත් ශවන්න මදිශවො තිශබනවා. ශප  ගලික අං ශේ 
තත්ත්වයත් එශහමයි. ඒ රැකියා පවා අවදානමකට ෙක් ශවො 
තිශබනවා. එදිශනදා හරි හම්බ කරගත්තු මිනිස්සු අන්ත අසරණ් 
ශවො තිශබනවා. ඒ වාශේම ත්රී වීෙර් රියැදුශරෝ, සුළු හා මධය 
පරිමාණ් වයාපාරිකශයෝ, අඩු ආදායම්ොභින් විතරක් ශනොව මධයම 
පාන්තිකයාත් ශම් අර්බුදශයන්  බැටකනවා. විශ්රාමිකශයෝ දිහා 
බැලුශවොත්, විශ්රාම වැටුප මදි ඒ මිනිසුන්ට අද වතවත් ශවන්න. 
ඒශකන් කන්න ශබොන්න ගත්ශතොත් ශබශහත් ටික ගන්න බැහැ; 
ශබශහත් ටික ගත්ශතොත් කන්න ශබොන්න ගන්න බැහැ. ශදකින් 
එකක් නැති වුණ්ත් වතවත් වීශම් ප්ර න්යක් තිශබනවා.  

ගරු අගමැතිතුමා ඊශේ කිේවා, රජශේ ඉඩම්වෙ සිටින 

ජනතාවට ඒවාශේ සින්නක්කර අයිතිය ෙබා ශදන බව. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට නියමිත කාෙය අවසානයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ගයන්ත කුතාතිලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මට තව විනාඩි තුනක් විතර ශදන්න. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමාට තව විනාඩි කිහිපයක් ශදන්න, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමාට ශකොච්චර කාෙයක් ශදන්නද, විපක්ෂශේ 

සංවිධායකතුමා? 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තව විනාඩි තුනක් ශදන්න. 
 

ගු ගයන්ත කුතාතිලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

අශප් රජය තිශබ දීත් අග්රාමාතයතුමා ඒ ශවුවශවන් ශකොයි 

තරම් ේනන්දු වුණ්ාද කියන එක මම දන්නවා. ඒ කාෙශේ හිටපු 

ඉඩම් ඇමති හැටියට මම ශහොඳටම දන්නවා එතුමාට ඒ ගැන 

ශකොයි තරම් ේනන්දුවක් තිබුණ්ාද කියො. ඒ ශවොශේ ඒ 

කටයුත්ත කරන ශකොට යම් යම් බාධක තිබුණ්ා. එතුමා කිේවා, ඒ 

බාධක දැන් නැහැ කියො. මම ඒ ගැන සතුටු ශවනවා. මම 

ප්රාර්ගනා කරනවා, ඒ කටයුත්ත ඉෂ්ට කරන්න එතුමාට  ක්තිය 

ෙැශබන්න කියො. හැබැයි, මට මතකයි, වර්තමාන අධිකරණ් 

ඇමතිතුමා ඒ කාෙශේ ඒ ඉඩම් ජනතාවට සින්නක්කරව ශදන 

එකට සම්පූර්ණ්ශයන්ම විරු ධව හිටි බව. මම  දන්ශන් නැහැ, 

එතුමා තවමත් ඒ මතශේම ඉන්නවාද, එශහම නැත්නම් ඒ මතය 

ශවනස් කරොද කියො. ඒ වාශේම තවමත්, රජශේ ඉඩම් 

බෙපත්රයක් නැතුව ුකක්ති විඳින වි ාෙ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක නිසා 

අපි අගමැතිතුමාශගන් ඉ්,ෙනවා, ඒ අය සඳහා ඔප්පුවක්, 

බෙපත්රයක්වත් ෙබා ශදන එක දැන් ආපසු ආරම්භ කරන්න 

කියො. ඒ කාෙශේ මම ඉඩම් ඇමති හැටියට කඩිනම් වැඩ 

පිළිශවළක් ආරම්භ කරො, එතුමාත් එක්ක රට පුරාම ියහි්,ො 

ෙක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසකට ඉඩම් ඔප්පු දුන්නා. ඊට පස්ශසේ ඒක 

මන්දගාමී ස්වභාවයකයි තිබුශණ්. මම හිතනවා, දැන් එතුමා ඒක 

වඩාත් කාර්යක්ෂම කරයි කියො. නිකම් තිශබන ඉඩම් ශගොවි 

ජනතාවට, වගා කරන්න කැමැති ේදවියට ෙබා ශදන වැඩ 

පිළිශවළක් කඩිනමින් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. දැන් අපි ශම්වා ගැන 

කගා කරකර ඉන්න ශවොව ශනොශවයි, කඩිනමින් ශම්වාට ශයොමු 

ශවන්න ඕනෑ ශවොව. වතුවෙ වැඩ කරන මිනිසුන්ට, වතු ආශ්රිතව 

වතවත් වන මිනිසුන්ට සමාගම් සතුව තිශබන, ප්රශයෝජනයට 

ශනොගත්තු ඉඩම් වහාම ෙබා දීො ශම් ආහාර අශහේනියට මුහුණ් දීම 

සඳහා යම් ක්රමශේදයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ශම් තත්ත්වය ඉතාම 

බරපතළයි. ශම්ශකන් ශගොඩ එන්න නම් සියලුශදනාම එක්ව ක්රියා 

කළ යුතු බව අපි කාටත් ශත්ශරනවා.  

ගරු අගමැතිතුමා ඊශේ  කිේවා, "මදනික ආහාර අව යතාව 

යන්තමින් හරි සපුරා ගන්න පිට රටින් ආහාර ශගන්වන්න ශඩොෙර් 

මිලියන 100ක් වැය ශවනවා. වසරකට ශපොශහොර ශගන්වන්න 

ශඩොෙර් මිලියන 600ක් ඕනෑ. රටට අව ය ඉන්ධන ශගන්වන්න 

මාසයකට ශඩොෙර් මිලියන 000ක් වැය ශවනවා" කියො. ඉදිරියට 

ශත්, මිෙ සියයට ි0කින් විතර වැඩි වීශම් අවදානමක් තිශබනවා 

කියො එතුමා ශපන්වා දුන්නා. ශත්, සොක ක්රමයකට යෑශම් 

අදහසක් තිශබන බවත්, ඉදිරි මාස හයට ශත්,වෙට විතරක් 

ශඩොෙර් මිලියන 3,300ක් ශසොයා ගන්න සිදු ශවන බවත් එතුමා 

සඳහන් කළා. ඒක නිසා ශම් අර්බුදශේ පතුෙ ශකොයි තරම් ගැුරරු ද 

යන්න අපි කාටත් ශහොඳින් ශත්ශරනවා. ඒක නිසා තමයි අපි 

කියන්ශන්, ජනතාව ශම් ගැටලුවලින් ශගොඩගන්නවා නම් අපි 

ශදන්න පුළුවන් ඕනෑම සහශයෝගයක් ශදන්නම් කියො. අපට 

තනතුරු, වරදාන, වරප්රසාද අව ය නැහැ. අපි ශ  පාෙන 

පක්ෂයක් හැටියට අත්ශදකම ඔසවො ඒකට සහශයෝගය ශදනවා.   

ඒ වාශේම ගරු අගමැතිතුමා කිේවා, ශම්ක දවසින්, ශදකකින් 

කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් ශනොශවයි කියො. ශම්ක 

ප්රාතිහාර්යවලින් කරන්න බැරි බවත් එතුමා කිේවා. මැිතක් 

ශපන්වන්න බැරි බවත් කිේවා. හැබැයි, එතුමා ශකොයි විධියට 

කිේවත් එතුමාශේ ශගෝෙබාෙශයෝ නම් ශම්ක සරෙව තමයි තවම 

දකින්ශන්.  ඒ කාරණ්යත් කියො මශේ කගාව අවසන් කරන්නම්, 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අගමැතිකම ෙබා ගන්නටත් ශපර 

සිටම එතුමාශේ ළඟින්ම ඉන්න අය කිේවා, "රනි්,ට රට භාර 

දුන්ශනොත් පැය ි8න් ගෑස් මිෙ බස්සනවා. රනි්, වික්රමසිංහ 

අගමැතිකම භාර ගත්ශතොත්, ශපෝලිම් පැය ි8න් නවත්වනවා" 

කියො. අපි නම් ඒවා කියන්න යන්ශන් නැහැ. අගමැතිතුමාත් 

ඒශක් බරපතළකම දන්නවා. රටම ඒශක් බරපතළකම දන්නවා. 

ශම් තත්ත්වශයන් ශගොඩ එන විධිය ගැන කගා කරමු. ශබොරු 

පම්ශපෝරි කගා, පුරාශේරු කගා, ශ  පාෙන වාසි සඳහා කරන 

කගා නතර කරන්න කියන එක එතුමාශේ ශගෝෙබාෙයන්ටත් අපි 

මතක් කරනවා.   

මට කාෙය ෙබා දුන්නාට ස්තුතියි, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ආචාර්ය  බන්දුෙ ගුණ්වර්ධන මැතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාෙයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 12.26] 

 

ගු නආචාර්ය) බන්දුල ගුතවර්ධාන ෙහතා නප්රවාහන හා 

ෙහාොර්ග අොතය සහ ජනොධාය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - பபாக்குவரத்து 

மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of 
Transport and Highways and Minister of Mass Media) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් දීර්  කාලීන මිත්රයකු 

වන පාාලී චම්පික රණ්වක මැතිතුමා අද දින පාර්ලිශම්න්තු පක්ෂ 

ශ  පාෙන ප්රවාහශයන් මිදිො,  රශේ අර්බුදය විසඳීම සඳහා 

දායකත්වය ශදමින් ස්වාධීන මන්ත්රීවරශයක් ශෙස ක්රියා කරන බව 

ප්රකා  කළා. ඒ ගැන  මම ශබශහවින් සතුටු ශවනවා. මක් නිසාද 

යත්, අශප් රශේ පාර්ලිශම්න්තු ක්රමය නිදහසින් පස්ශසේ ෙංකා 

ඉතිහාසශේ ඇති ශනොවුණු, අපට ශනොශපශනන දැවැන්ත 

අර්බුදයකට මුහුණ් දුන්නා. ශම් ගරු සභාව නිශයෝජනය කරන ගරු 

මන්ත්රීවරු කුමන ශ  පාෙන පක්ෂයකට අයිති වුණ්ත් ඒ, මහ 

ජනතාව ඔවුන්ශේ ඡන්දශයන් ශතෝරා පත් කර එවන අය. ඔවුන් 

වයවස්ගාදායකශේ - නීති හදන තැන - lawmakersො විධියට, 
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නීතිය හැදීම හා සම්බන්ධ ශවන ශග රවාන්විත පිරිසක් ශෙස 

තමයි ශෙෝකය පුරා පාර්ලිශම්න්තු ක්රමය තුළ පිළිගන්ශන්. නමුත් 

අවාසනාවකට, අශප්ම සශහෝදර මන්ත්රීවරශයක් මහ මගදි ඉතාම 

ම්ශ්,ච්ඡ සහ දරුණු ආකාරයට  ාතනය කරො, පැය 12ක් වාශේ 

කාෙයක් ඇතුළතදී ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීවරු 72කට ේන් හිටිතැන් අහිමි කරමින් මහා ශේදවාචකයක් 

සිදු වුණ්ා. එවන් ශේදවාචකයක් ශමශතක් ශෙෝක පාර්ලිශම්න්තු 

ඉතිහාසශේ සිදු ශවො තිශබන්ශන් පසුියය 09වැනිදා; කළු සඳුදා 

දිනශේ කියොයි මම වි ්වාස කරන්ශන්.  එය, නිදහශසේ මතයක් 

දරන, ඒ මතය ශවුවශවන් ශපනී සිටින, ජනතාව ශවුවශවන් හඬක් 

නෙන කුමන ශහෝ ශ  පාෙන පක්ෂයක මන්ත්රීවරශයකුට 

විරු ධව ත්රස්තවාදය දියත් කිරීමක් කියොයි මා ශප  ගලිකව 

වි ්වාස කරන්ශන්. සැෙසුම් සහගතව, හිතා මතා, ඕනෑකමින් කළ 

කුමන්ත්රණ්යක්, එය. ශමවැනි ශ ව්, සිදු වීම ශෙෝක පාර්ලිශම්න්තු 

ප්රජාතන්ත්රවාදයටත්, ෙංකාශේ පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදයටත් 

බරපතළ ප්ර ්නයක්. මන්ත්රීවරයාශේ කාර්ය භාරශයන් පසුව 

තමන්ශේ නිවස තුළ දරු පවුෙත් එක්ක භශයන් සහ සැකශයන් 

ශතොරව වතවත් ශවන්න බැරි නම්, අනාගතශේදී පාර්ලිශම්න්තුවක් 

නිශයෝජනය කරන්න කවුරුවත් එයිද කියන ප්ර ්නය මතු ශවනවා. 

මවරී ශ  පාෙනශයන් මුසපත් ශවො, මුවෂය වතවිතවෙ 

වටිනාකම් පිළිබඳව ඉතාම අවතක්ශසේරුශවන් බෙො, වතවිත විනා  

කරමින්, ශ ශපොළ ශමශෙසින් ියනි තබා සිදු කළ ඒ විනා ය 

පිළිබඳව අන්තර් පාර්ලිශම්න්තු සංගමයට සහ ශපොදු රාජය 

මණ්ඩලීය පාර්ලිශම්න්තු සංගමයට  පාර්ලිශම්න්තුව ව ශයන් 

පැමිණි්,ෙක් ඉදිරිපත් කර ඒ සම්බන්ධශයන් විභාග කරන්න 

කටයුතු සැෙැස්වීමට ගරු කගානායකතුමාට පළමුශවන් වගකීමක් 

තිශබනවා. 1983 ජූලි කෙබෙය සම්බන්ධශයන් කටයුතු කළා 

වාශේ, අපක්ෂපාතී ශකොමිෂන් සභාවක් පත් කරො ශම් පිළිබඳව 

සම්පූර්ණ් පරීක්ෂණ්යක් පවත්වන ශෙස අපි අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාශගන් ඉ්,ො සිටියා. මක් නිසාද යත්, 1983 ජූලි 

කෙබෙය ශවොශේ එ්,ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ේතුශර්දී හමුදාශේ 

13ශදශනකු මරා දැමීශමන් පසු ශබොරැ්,ෙ කනත්ශත්දී ඇති ශවච්ච 

සි ධිය නිසා වි ාෙ ශදමළ ජන සංහාරයක් සි ධ ශවො ශම් රට 

ශ්, විෙක් බවට පත් වුණ්ා. ඊට පසුව දීර්  කාෙයක් ශම් රශේ 

යු ධය තිබුණ්ා. "එයට ශහේතුව එ්,ටීටීඊ සංවිධානය විසින් කළ ඒ 

මිනී මැරීම්" යැයි කියනවා නම්, ශෙෝකය ඒක පිළිගන්ශන් නැහැ. 

වැරැ දක් ශවන්න පුළුවන්. අපි ඒ වැරැ ද ශහළා දැකිය යුතු 

ශවනවා. නමුත්, වරදට තවත් වරදකින් පිළිතුරු දීම ේත්තරය 

ශනොශවයි කියන එක අපි ශත්රුම් ගත යුතුයි. ශම් රශේ නිශරෝගී 

ප්රජාතන්ත්රවාදය අශප්ක්ෂා කරන, පාර්ලිශම්න්තුවට ගරු කරන, 

පාර්ලිශම්න්තු ක්රමය පැවතිය යුතුයි කියො වි ්වාස කරන 

සියලුශදනා පසුියය 09ශවනි සඳුදා ඇති ශවච්ච ශේදවාචකය 

පිළිබඳව සුවිශ ේෂී අවධානයක් ශයොමු කරො, එවැනි ශ ව්, 

වළක්වන්න ජාතික ව ශයන් එකෙතාවක් ඇති කර ගත යුතුයි 

කියො මම හිතනවා. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ඇති ශවච්ච ආර්ිකක 
අර්බුදශේ වගකීම සරෙ ශෙස ශගෝාාභය රාජපක්ෂ රජය මත ශහෝ 
ශවන පු ගෙශයක් මත පැටවීම අශප් වගකීම් පැහැර හැරීමක් 
ශෙසයි මම දකින්ශන්. මක් නිසා ද යත්, මූොසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, ආණ්ඩුක්රම වයවසග්ාශේ 1ි8ශවනි වයවස්ගාවට 
අුවව මුද්, පිළිබඳ සම්පූර්ණ් වගකීම පැවශරන්ශන් ශම් ගරු 
සභාවටයි. රජශේ  ආදායමට සරිෙන ශෙස වියදම පියවා ගන්න 
බැරි ූ  විට ඇති වන අය වැය පරතරය පියවා ගැනීම සඳහා ණ්ය 
ගැනීම, ණ්ය ආපසු ශගවීම යනාදිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ් වගකීම ශම් 
ගරු සභාවටයි පැවශරන්ශන්. ශම් ගරු සභාව රාජය මූෙයය 
කළමනාකරණ්ය ශනොකිරීශම්; රාජය මූෙය කළමනාකරණ්ය නිසි 
ශෙස, කාර්යක්ෂම ශනොකිරීශම් ප්රතිඵෙය විධියට තමයි අද ශම් 
ආර්ිකක අර්බුදය ඇති ශවො තිශබන්ශන්. පාාලී චම්පික රණ්වක 
මැතිතුමා කිේවා එතුමා ශම් අර්බුදය පිළිබඳව කෘති කිහිපයක් 
ලියො විටින් විට ශමහි අනතුර ප්රකා යට පත් කළා කියො. 

මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි, ශම් අර්බුදය ගැන මීට අවුරුදු 

33කට ශපර මමත් සඳහන් කළ බව. 1989දී තමයි අපි මුලින්ම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කශළේ. ගරු ෙක්ෂ්මන් කිරිඇ්,ෙ 

මන්ත්රීතුමාත් එය දන්නවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ මශේ මංගෙ කගාව 

පැවැත්ූ ශේ 1989 මාර්තු මාසශේ 20 වැනිදා. අද ශම් ඇති වී 

තිශබන අර්බුදය ගැන මීට අවුරුදු 33කට ශපර මම ඉතා පැහැදිලිව 

සඳහන් කළා. එදා මශේ කගාශවන් ශකොටසක් දැන් මම 

කියවන්නම්. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1989 මාර්තු 20 වැනිදා 

හැන්සා්ඩ වාර්තාශේ 733වන තීරුශේ ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:  

"ඊළෙ වැරැ ද තමයි, පසුියය අවුරුදු එශකොළහ තුළත්, ශම් 

වර්ෂශේදීත් තමුන්නාන්ශසේො ශම් ගරු සභාවට අයවැය ශ්,ඛ්න ඉදිරිපත් 

කිරීශම් දී අුවගමනය කර තිශබන්ශන් හිෙ අයවැය ප්රතිපත්තියක් වීම. 

1977 දී අශප් රශේ අයවැය ශ්,ඛ්නශේ හිෙය ද  ෙක්ෂ 3,022යි. ශමවර 

අයවැය ශ්,ඛ්නශේ හිෙය ද  ෙක්ෂ ි3,990යි. 1977-88 කාෙ පරිච්ශේදය 

තුළදී රාජය අයවැය ශ්,ඛ්නශේ හිෙය පමණ්ක් සියයට 1,306කින් වැඩි 

ශවො තිශබනවා. ඒ අයවැය ශ්,ඛ්නශේ ඇති ශවො තිශබන දැවැන්ත 

හිෙය පියවා ගන්නට අමාරු ශවනශකොට ශම් රට ඇතුශළන් ඒ අයවැය 

ශ්,ඛ්න හිෙය පියවා ගන්නට ස්,ලි ශහොයා ගන්නට බැරි ශවන ශකොට, 

වැඩි වැඩිශයන් පිටරටවලින් ණ්ය ගැනීශම් සම්ප්රදාය තමයි අපි අුවගමනය 

කර තිශයන්ශන්." 

ඊළෙට, එම හැන්සා්ඩ වාර්තාශේ 73ිවන තීරුශේ ශමශසේ 

සඳහන් ශවනවා: 

"අපි දකින ශෙස නම් ශම් අයවැය ශ්,ඛ්නය පවත්වා ශගන යන්නට, 

ශසේවකයන්ට පඩිනඩි ශගවන්නට, විශ්රාම වැටුප් ශගවන්නට, සහනාධාර 

ශගවන්නට අව ය පුනරාවර්තන වියදම්වත් රශේ ආදායම්වලින් ශසොයා 

ගන්නට පුළුවන්කමක් ෙැබිෙ නැහැ. ඒ නිසා වර්තන ියණුශම් ජංගම 

ියණුශම් හිෙයකින් තමයි මුද්, ඇමතිතුමා අයවැය ශ්,ඛ්නය ඉදිරිපත් 

කශළේ. ශම් රශටන් අවුරු දක් තුළ ශසොයා ගන්නා ආදායම ඒ අවුරු ද 

පවත්වා ශගන යන්නට ඕනෑ කරන වියදමවත් පියවා ගන්නට ප්රමාණ්වත් 

නැත්නම් එය ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්, භයානක මූෙය අර්බුදයක් 

කියන එක අපි මතක් කරනවා..."  

මම මීට අවුරුදු 33කට ඉස්ශස්,ොත් කියා තිශබනවා, අපි 
ශමශහම මූෙය අර්බුදයකට මුහුණ් පානවා කියො.  ශහේතුව තමයි, 
අපට -ෙංකා ආණ්ඩුවට- දවසකට ආදායම ව ශයන් ෙැශබන්ශන් 
ශකෝටි ි00යි. එදිශනදා කටයුතු පවත්වා ශගන යාමටත්, සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහාත් එක දවසකට අපි වියදම් කරනවා, ශකෝටි 
1,000ක්. ඒ කියන්ශන්, සෑම දවසකටම අප ශකෝටි 600ක් ණ්යට 
ගන්න ඕනෑ. අපි ශමොන ශ  පාෙන මතය දැරුවත්, මහ 
ශපොශළොශේ තිශබන ප්රාශයෝියක යගාර්ගය එයයි. එශහම නම් ශම් 
ප්ර ්නය විසඳාගන්න අපට තිශබන්ශන් එක ක්රමයයි. ඒ තමයි  
රාජය වියදම් අඩු කිරීම; රාජය ආදායම් වැඩි කිරීම. ඒ හරහා අය 
වැය පරතරය දළ ශ ීලය නිෂ්පාදනශයන් සියයට 0ට වඩා අඩු කර 
ගැනීම සඳහා අපි සියලුශදනා ශපොදු ප්රතිපත්තිමය එකෙතාවක් ඇති 
කර ගැනීම තමයි ශම් අර්බුදයට තිශබන එකම විසඳුම ශවන්ශන්. ඒ 
නිසා රාජය වියදම් කපා හැරීම සඳහා ශම් දිනවෙ ඉතා වි ාෙ 
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරො, ගරු අගමැතිතුමා විසින් සංශ ෝධිත 
අයවැය ශ්,ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න බොශපොශරොත්තු ශවනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! අද දින දිවා ආහාර විශේකශයන් ශතොරව 

විවාදය පවත්වාශගන යාමට සභාව එකෙද? 

 
ගු ෙන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කගා කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා. 

 

ගු නආචාර්ය) බන්දුල ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

විවිධ ක්රමශේද පාවිච්චි කර රාජය අං ශේ -රාජය ආයතනවෙ- 

වියදම අඩු කිරීම සඳහා වන ශයෝජනා එතුමා අනාගතශේදී ඉදිරිපත් 

කරන්න බොශපොශරොත්තු ශවනවා.  ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා 

පසුියය රජය යටශත් 2019 වර්ෂශේදී ක්රියාත්මක ශවච්ච අය වැය 

ශයෝජනා ආපස්සට ශගන ියහින්,  ඊට වඩා අඩු වියදම් 

ප්රමාණ්යකින් බදු ආදායම් ඉහළ නංවන ශයෝජනා  ක්රියාත්මක 

කිරීම ශම් වන විට ආරම්භ කර  තිශබනවා, අය වැය හිෙය පියවා 

ගැනීම සඳහා.  රුපිය්, අර්බුදය ගැනයි මම ඒ සදහන් කශළේ.  

ශදවැනි අර්බුදය විශ   විනිමය අර්බුදයයි. මම ඒ පිළිබඳවත් 

මීට අවුරුදු 33කට ශපර 1989 මාර්තු මාසශේ 20 වැනිදා  සඳහන් 

කරො තිශබනවා.  එදින හැන්සා්ඩ වාර්තාශේ 733වන තීරුශේ 

ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"ගරු කගානායකතුමනි, 1977 දී ෙංකාශේ විශ   ණ්ය ප්රමාණ්ය ද  

ෙක්ෂ 13,321යි. අද විශ   ණ්ය ප්රමාණ්ය මිලියන 1,61,91ියි. ශම් 

කාෙපරිච්ශේදය තුළදී විශ   ණ්යවෙ වැඩිවීම පමණ්ක්, ඒ කියන්ශන් අපි 

පිටරටවෙට පමණ්ක් සියයට 1,110කින් ණ්ය වැඩිකර ශගන තිශබනවා. 

ශම් රශේ ඉතාම කුඩාම දිළින්දාශේ පටන් අන්තිම මහ්,ො ශවනක්, සෑම 

මිනිශසක්වම රුපිය්, 10,100කට පිටරටට ණ්යකාරශයෝ කරෙ තිශබනවා. 

ඒ නිසා ශම් ණ්ය බර තුළින් අද ඇති ශවො තිශබන ප්රතිඵෙය තමයි, 

අවුරු දකදී අපි භාණ්ඩ හා ශසේවා පිටරට යවෙ ේපදවුව ෙබන විශ   

විනිමය ආදායශමන් සියයට 28.8ක් ගත්ත ණ්යවෙට ශපොලී සහ ණ්ය 

වාරික ශගවන්න සිදුවී තිබීම. රටක් තමන්ශේ භාණ්ඩ පිටරට යවෙ 

ේපදවුව ෙබන ආදායශමන් සියයට 30ක් ශවනත් රටකට ශපොලී 

ශගවන්න, ශවන රටකට ණ්ය  වාරික ශගවන්න වියදම් කරන විට, ඒ රශේ 

ජාතික අව යතාවයන් ඉෂ්ට කරන්න ඒ ආදායශමන් ඉතුරු ශවන්ශන් 

සියයට 70ක් පමණ්යි. 

තව ණ්ය ගන්න ගන්න, රුපියශ්, අගය අඩුශවන්න අඩුශවන්න 

ශමම ණ්ය බර ආර්ිකකයට ඔශරොත්තු ශනොශදන මේටමට එනවා. 

තමුන්නාන්ශසේොශේ ආර්ිකක ප්රතිවිපාක යටශත් දැනටත් ණ්යබර 

ඔශරොත්තු ශනොශදන මේටමට ඇවිත් තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසේොශේ 

රජය යටශත් අුවගමනය කර තිශබන ප්රතිපත්තිය යටශත් ශම් රශේ 

විරැකියාව -රැකියා අර්බුදය- ේත්සන්න තත්ත්වයකට පත් කර තිශබනවා. 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර වි ්වවිදයාෙශේ ආර්ිකක විදයා අං ශේ 

මහාචාර්යවරයාශේ ඉදිරිපත් කිරීම අුවව ශම් රශේ තරුණ් තරුණියන් 

මිලියනයකට -දස ෙක්ෂයකට- රක්ෂාව්, නැහැ. වැඩ කළ හැකි වයශසේ 

පසුවන, ශ්රමය සපයන්න කැමති සියයට 20කට අධික ප්රමාණ්යකට අද 

රැකියා නැහැ." 

ශම් ඇති ශවො තිශබන විශ   විනිමය අර්බුදය, ණ්ය ගැනීශම් 

අර්බුදය, ණ්ය ශගවන්න බැරි වීශම් අර්බුදය ගැන අපි මීට අවුරුදු 

33කට ඉස්ශස්,ොත් කිේවා. නමුත් අවාසනාවකට ශ  පාෙන 

පක්ෂවෙ තිශබන ප්රතිපත්ති හා ක්රියාමාර්ග නිසා එවැනි  ාස්ත්රීය, 

අවංක හා විදයාත්මක ශ  පිළිබඳ අවශබෝධයක් ඇති කර ගන්නට 

ශම් ගරු සභාශේදී අපට ශනොහැකි වුණ්ා. එම නිසා පසුියය 

කාෙශේදී ශම් ගරු සභාව ශනොමෙ යවන, සම්පූර්ණ්ශයන් ශනොමෙ 

යවන ප්රකා න ඉදිරිපත් කළා. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ශම් මූෙය වගකීම ඉෂ්ට 

කරන්න බැරි වුශණ්, නිෙධාරින් ලියා ශදන වැරැදි වාර්තා මුද්, 

අමාතයවරුන් ශම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම නිසායි. ගරු 

සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා රජශේ මුද්, පිළිබඳ කාරක සභාශේ සිටි 

ශකශනකු ශෙස, එහි සභාපතිත්වය දරපු ශකශනකු ශෙස මා සමෙ 

එකෙ ශවනවා ඇති. නිෙධාරින් ඇවි්,ො,- 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාෙයක් 

තිශබනවා. 

 

ගු නආචාර්ය) බන්දුල ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් කාරණ්යත් කියො මශේ 

කගාව අවසන් කරන්නම්. 

නිෙධාරින් ඇවි්,ො විවිධ චිත්ර ශපන්නො, වැරැදි දත්ත මත 

පදනම් ශවො අප අතර - මන්ත්රීවරුන් අතර- රණ්ඩු හදනවා. මම 

එක ේදාහරණ්යක් කියන්නම්. මම ශම් පිළිබඳව ශවනම කෘතියක් 

ලිේවා, "අයවැය ශයෝජනා මිගයාව සහ යගාර්ගය" කියො. එහි 

සඳහන් කරුණු කීපයක් ශකශරහි මම ශම් ගරු සභාශේ අවධානය 

ශයොමු කරවනවා. එම ශපොශත් 10වන පිටුශේ ශමශසේ සඳහන් 

වනවා: 

"අපශේ ඉ්,ලීමකට අුවව, රජශේ විගණ්කාධිපතිවරයා, රාජය ියණුම් 

කාරක සභාව ශවත ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව අුවව, 2016 අය වැය 

ශ්,ඛ්නශයහි යගාර්ගය පහත දැක්ශේ. 

 2016 අය-වැය ඇස්තශම්න්තුගත මුළු වියදම = රු. බිලියන 3898 

 2016 අය-වැය සතය වියදම = රු. බිලියන 3706 

 2016 අය-වැය ඌන ේපශයෝජනය = රු. බිලියන 792 

2016 ෙංකා ආණ්ඩුශේ අයවැශයන් 20%ක් නැතශහොත් 1/0ක් ඌන 

ේපශයෝජනය ූ  නිසාශවන්, අයවැය හුදු ඉෙක්කම් හරඹයක් පමණ්ක් 

බවට පත්විය. 

අය-වැය ශ්,ඛ්නය තුළින්, විවිධ වැඩසටහන් සඳහා අදාළ වර්ෂය 

තුළදී, වියදම් කරන බවට පාර්ලිශම්න්තුශවන් අුවමත කරගත් මූෙය 

ප්රතිපාදනවලින්, රුපිය්, බිලියන 100ක්, 200ක් ශනොව, රුපිය්, බිලියන 

792ක් වියදම් ශනොශකොට ඉතිරි වීම ූ  කලී, එකී අය-වැය ශ්,ඛ්නය හුදු 

ප්රොපයක් බවට පත් වීමකි. 

අය-වැශයහි ඌන ේපශයෝිතත බිලියන 792හි වි ාෙත්වය අවශබෝධ 

කර ගැනීම සඳහා, 2016 අයවැය කගාශවහි 73 පිටුශවහි මුද්, 

අමාතයවරයාශේ ප්රකා යක් සෙකා බැලිය හැක." 
ශම් ශපොශතහි සඳහන් පරිදි, එම මුද්, අමාතයවරයාශේ 

ප්රකා ය ශමශසේයි: 

"ශ්රී ෙංකා ගුවන් සමාගශමහි සමස්ග ණ්ය ප්රමාණ්ය රුපිය්, මිලියන 

108කි. ශමයින්, 

 - බස් රග ි0000ක් ද, 

 - සියලු පහසුකම් සහිත වි ්වවිදයාෙ 20ක් ද, 

 - සියලු ේපකරණ් සහිත නවීන ආශරෝගය ාො 30ක් ද, 

 - නිවාස ි8,000ක් ද ඉදිකිරීම සඳහාද මූෙයනය කළ හැකිව 

තිබුණි." 

එම ප්රකා ය ේපුටා දැක්වීශමන් පසුව මා එම ශපොශතහි ශමශසේ 

සඳහන් කරනවා: 

රුපිය්, බිලියන 108කින් කළ හැකිව තිබුණු දෑ, එශෙසින් බව 

සතයවාදී සැබෑවක් නම්, 

2016 අය-වැශයන් ඌන ේපශයෝිතත රුපිය්, බිලියන 792න්, 

 - බස් රග 220000ක් ද,  

 - සියලු පහසුකම් සහිත වි ්වවිදයාෙ 120ක් ද, 

 - සියලු ේපකරණ් සහිත නවීන ආශරෝගය ාො 100ක් ද, 

 - නිවාස 2ි,000ක් ඉදිකිරීම සඳහා ද 

 මූෙයනය කළ හැකිව තිබුණි. 
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හිටපු මුද්, අමාතය රවි කරුණ්ානායක මහතාශේ ප්රකා යට අුවවම වුවද, 

වාර්ෂික අය-වැශයන් ේපශයෝජන කළ ශනොහැකි ූ  රු. බිලියන 792ක් ූ  කලී, 

අති දැවැන්ත මුද්, සම්භාරයකි." 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් කළ කාෙය අවසන්. 

 

ගු නආචාර්ය) බන්දුල ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මට තව විනාඩියක කාෙයක් ශදන්න, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

ශමශහම බෙන ශකොට සම්පූර්ණ්ශයන් අසතය අය වැය 

ශ්,ඛ්න තමයි පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරො තිශබන්ශන්. 

තමන් විසින්ම අය වැය ශ්,ඛ්න හදො තිශබන්ශන් ෙංකාශේ මුද්, 

ඇමතිවරු ශදශදනකු පමණ්යි; එනම්, ෙංකාශේ පළමුවැනි මුද්, 

ඇමතිවරයා ූ  ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා සහ ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්. ශපශර්රා මැතිතුමා පමණ්යි. අශනක් මුද්, ඇමතිවරුන් 

සියලුශදනාශේ කාෙවෙ ශවනත් අය හදො දීපු ඒවා තමයි ඉදිරිපත් 

කශළේ. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය යටශත් පාස්කරලිංගම්, ශමදා 

ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර කරපු පේවෙට අප කර දීො, අප 

එකිශනකා ශබදිො යගාර්ගයට පටහැනිව ියය නිසා තමයි ශම් 

අර්බුදය ඇති ශවො තිශබන්ශන්. එම නිසා ශ  පාෙන නයාය 

පත්රවලින් ශතොරව ශම් අර්බුදශයන් ගැෙවීම සඳහා වි ාෙ බු ධිමය 

දායකත්වයක් සපයන්නට දායක වන ශෙස ශම් ගරු සභාශවන් 

ඉ්,ො සිටිමින් මශේ කගාව අවසන් කරනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. M. A. Sumanthiran, please. You have 

13 minutes. 
 
 
[12.42 p.m.] 

 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Presiding Member, with this Debate on the 
Statement made by the Hon. Prime Minister yesterday, 
the Resolutions under the Appropriation Act and the 
Supplementary Estimate, the country is looking to 
Parliament today for answers to the unprecedented 
economic crisis that the country is facing. Each time 
Parliament meets, people have expectations that there 
would be some change, some forward movement to 
resolve this crisis and they are disappointed because this 
was a Parliament, when it was constituted or soon 
thereafter, which had a two-thirds support for the 
Government. With that two-thirds support that they 
gathered together, they brought an Amendment to the 
Constitution -the Twentieth Amendment- and 
strengthened the hands of the President with the powers 
that were somewhat taken back to Parliament by the 
Nineteenth Amendment; that was reversed.  

Sir, the President’s own Election Manifesto in 2019, 
the "Vistas of Prosperity and Splendour", I urge everyone 
in the country to read. You will laugh dying; you will 

actually laugh before you die of hunger, if you read that 
and compare it to the state that the country is in today. 
Before I deal with other matters, I would like to point out 
that in the Manifesto, there is one very specific proposal 
he had made. It is in pages 36 and 37 of the English 
version of the Manifesto. In page 37, he very specifically 
says that the Income tax will be reduced, the Economic 
Service Charge Tax and the Withholding Tax will be 
scrapped, a simple Value Added Tax of 8 per cent will be 
introduced, replacing both the current VAT of 15 per cent 
and the Nation Building Tax of 2 per cent, the PAYE Tax 
will be scrapped and the personal income tax will be 
subject to a ceiling of 15 per cent, a five-year moratorium 
will be granted on taxes payable by agriculturists, small 
and medium enterprises and so on. Huge tax reliefs were 
announced even in his Election Manifesto; it was an 

election promise. Sir, I would like to table* those two 
pages - pages 36 and 37 - under Chapter 5 titled "People-
centric Economy". 
 

At that time itself, the then Finance Minister of this 
country, the late Hon. Mangala Samaraweera, specifically 
addressed those election promises candidate Gotabaya 
Rajapaksa gave the country at a press conference held on 
the 19th of October, 2019. What did the then Finance 
Minister Mangala Samaraweera say? He said, “If these 
are implemented, Sri Lanka will become like Lebanon 
and Venezuela”. Unfortunately or fortunately for him - 
the Hon. Mangala Samaraweera is not with us today - his 
prediction has come true; his warning has come true. 
Again on the 30th of October, 2019, he tweeted - it is still 
there on Twitter and I want to table the Hon. Mangala 
Samaraweera’s tweet made on the 30th of October, 2019 - 
and said, I quote: 

"Gota's tax plan wants to set #Sri Lanka on an Express Train to 
bankruptcy, default and a Greek style debt-crisis. VAT change alone 
equivalent to Health, Defence or Pensions budgets.  #LKA certainly 
doesn't need advice from a PR agency conjured 'business 
community'." 

Sir, I am also tabling* the Hon. Mangala 
Samaraweera’s tweet of 30th of October, 2019. 

So, one cannot say that there were no warnings. The 
Finance Minister of the country at that time said this. The 
Hon. Prime Minister now wants to set up a Parliamentary 
Budget Office. During the last Parliament, we had that 
drafted and all that set up, but it was never presented to 
Parliament. Recently, he asked me for that draft and I 
have sent it to him. I hope that it is done. One of the tasks 
of that Parliamentary Budget Office is, for an election, 
when somebody makes a promise, an election promise, to 
immediately calculate the impact of that promise and 
publish a report saying that this is how it will impact on 
the economy. Unfortunately, we did not have the 
Parliamentary Budget Office to say it, but nevertheless, 
the Minister of Finance said it more than once, but voters 

257 258 

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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were duped. Voters were told there would be a strong 
country, a strong leader. What do we have today? A 
strong leader? We need a strong leader to invoke that 
sentiment amongst the voters. The Easter Sunday Attack 
was also carried out earlier and voters were duped.  

These tax cuts were actually implemented in 
December, 2019 and that move was the single most 
reason why we are in this predicament today. I am not 
saying that that is the only reason, but that was the trigger 
because it was only after that, beginning April, 2020, that 
our ratings started falling. When the ratings started 
falling, the Central Bank, under the Monetary Law, gave 
confidential reports and I believe it cautioned the 
Government that we would not be able to borrow 
anymore. And by July/August, 2020, we were shut out of 
the international financial markets and that is it; that is 
what happened. So, the person who is single-handedly 
responsible for this economic crisis is still the Head of 
Government; 

[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
he is still the President.  

[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Some people are saying, “No, no, do not look at the 
politics. Let that be, deal with the economic crisis". Yes, 
of course. To deal with the economic crisis, the 
wrongdoer must be removed! You cannot keep the 
wrongdoer, the one who is mostly responsible in that 
chair and deal with the crisis. How can you do that? Why 
did the Prime Minister resign? Why did the entire Cabinet 
resign? Why did the Governor of the Central Bank 
resign? Why did the Secretary to the Treasury resign? 
Why did all of that happen? Why did, suddenly, 40 to 42 
Members who were seated in the Government benches 
declare themselves to be independent? Now, this is a new 
vogue. This Parliament no longer consists of a 
Government side and an Opposition side; this Parliament 
now consists of independent MPs. A new fashion. Each 
one stands up and says, “I am independent”, as if that is 
some big thing, a virtuous thing. You ought to be 
independent, anyway. That is another matter. But, our 
system is that of Government and Opposition. That is 
why we have an aisle in the centre; that is why our 
Standing Orders say that we cannot cross that aisle unless 
we are crossing over, we are changing sides. It does not 
even say that. It merely says that you cannot cross that 
aisle. So, this Parliamentary system is one where you 
have two sides. This Parliamentary system is not one 
where you have independent MPs. This Parliament has 
failed if it says, “Everybody sitting here is an Independent 
MP”. That is not our system. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Okay, Sir.  

So, the President must definitely step down. There 
might be some interim relief that he has got by the Hon. 
Ranil Wickremasinghe running and taking the position of 
Prime Minister, the one single MP from his party. I mean, 
where in Parliamentary democracy do you have this kind 
of Prime Minister, a single MP? From his party, there is 
only one person. That is, to give relief to the Government 
that is at sixes and sevens. The President has lost his 
mandate. The President 

 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
is a wrongdoer who caused this huge economic calamity. 
So, he must move, he must step down or he must be 
removed.  

The Parliament also has lost its mandate. Two-thirds 
you had! What do you have now? Groups within the 
Government: so-and-so’s group, the other person’s group, 
another person’s group, all calling themselves 
“independent MPs". So, Parliament has lost its 
legitimacy; Parliament has lost its mandate. There must 
be an overhaul of this whole system but before that, 
Parliament must also be dissolved. It has anyway 
dissolved into independence; it has been dissolved. I 
mean, in actual fact, it is dissolved. So, formally, you 
must dissolve it, at least, now.  

 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාට තව විනාඩි තුනක් 

ශදන්න. 
 

 

 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you. 

So, I say to those out there who think that this is 
merely playing politics, no, it is not. Until you set this 
right, you are not going to even begin to address the 
economic issue. Every institution has told this country 
that there must be political stability. How do you have 
political stability with this Parliament of independent 
MPs? You have no stability at all. We must understand 
that we are part of a problem now. We are unable to give 
solutions. People are looking to us for solutions. But, we 
are not doing that. We are only crying about our houses 
being burnt, about this and that and the other. We are not 
giving any solution and we cannot give solutions so long 
as this kind of political instability continues in this 
country and every day of delay, I repeat, every day of 
delay, in establishing stability costs the country several 
million dollars. So, it must be fixed fast. We are part of 
the problem. We must say, “Yes, we will pass a 
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[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා] 
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Resolution and request the President to dissolve 
Parliament.”  

One of the biggest promises given by the President 
himself in his last Address to the Nation and also very 
categorically stated by the Prime Minister is that they will 
do two things. One is, to bring back the Nineteenth 
Amendment. The Twentieth Amendment, you brought in 
with such fanfare. The former Minister of Justice is here 
and he moved that Bill. Suddenly, he said, “No, no, the 
Twentieth Amendment is bad. Now, we will abandon it; 
we will repeal it and bring back the Nineteenth 
Amendment and then, we will start the process of 
abolishing the Executive Presidency itself". Both the 
President and the Prime Minister, within the last two 
weeks, have given the country that assurance. But, where 
are you now? You cannot even bring back the Nineteenth 
Amendment.  

 
 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up.  
 

 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Some draft was produced and it was discussed with 
us, the Members of the Opposition and the Party Leaders. 
Even with all kinds of dilution, still we said, “Alright, do 
it; we will do it.” What happened on Monday at the 
Cabinet Meeting? Nothing has come out. You are unable 
to give effect even to that promise, to bring in a highly 
watered-down version of the Nineteenth Amendment! 
You call it the Twenty First Amendment, but it is not the 
Twenty First Amendment. The Twenty First Amendment 
is what the Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara has 
presented to Parliament. That is a substantial one. Then, 
at least, give support for that to be passed if you are 
serious about your promises, if you are unable to finalize 
a draft and if you have no unanimity in the Cabinet to do 
that. So, the Cabinet has failed. This Parliament is unable 
to do anything because there is no one side that could 
support any reform.  

If we are to move from this - I am concluding, Sir - a 
relief Budget will be most welcome, but we will have to 
look at it to see what is there in it. We are waiting to see 
what your draft Amendment to the Constitution is. We 
will have to wait for it. But, the longer we wait, the more 
serious the economic crisis would become and the ones 
who are affected by that are the most ordinary citizens 
and the poor of this country, and we do not seem to think 
about them or care about them. 

Thank you.       
 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.U.M. Ali Sabry. You 

have 15 minutes.  

[අ.භා. 12.09] 
 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රශේ වත්මන් ආර්ිකක 

තත්ත්වය ගැන ඊශේ ගරු අග්රාමාතයතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට විශ ේෂ 

ප්රකා යක් කළා. මමත් පසුියය මැයි මාසශේ ිවැනි දා වර්තමාන 

ආර්ිකක තත්ත්වය සහ ජාතයන්තර මූෙය අරමුදෙ සමෙ කරන ෙද 

සාකච්ඡා සම්බන්ධශයන් ශමම ගරු සභාශේදී විශ ේෂ ප්රකා යක් 

කළා. ඒ සිය්,ෙ ගත්තාම, අද අශප් රට මුහුණ් දී තිශබන ආර්ිකක 

අර්බුදශේ, මූෙය අර්බුදශේ බරපතළකම අපට වැටශහනවා; එහි 

දිග, පළෙ ශකොයි තරම් ද කියා අපට දැශනනවා. ඒ අුවව, ඒකට 

වග කිවයුත්ශත් කවුද කියන එක පිළිබඳත්, ඒ පිළිබදව කරුණු 

කාරණ්ා ඉදිරිපත් කිරීමත් අපට දිියන් දිගටම කරන්න පුළුවන්. 

නමුත්, ඒශකන් ශම් ප්ර ්නයට විසඳුම් ෙැශබන්ශන් නැහැ. මම 

මුලින් කියපු ආකාරයට ශම් අර්බුදයට කරුණු රාශියක් බෙපා 

තිශබනවා. වැරදි ප්රතිපත්ති, දරා ගත ශනොහැකි ණ්ය කන්දරාව, 

අතිවි ාෙ පාඩු ෙබන ආයතන, මිලියන 1.6ක් ූ  දරාගත ශනොහැකි 

රාජය ශසේවයක් ඇතුළු කරුණු කාරණ්ා රාශියක් ශම් සඳහා බෙපා 

තිශබනවා. ශම්වා ශහේතුශකොටශගන අපට විශ   මුද්, විතරක් 

ශනොශවයි, ශ ීලය මුද්,වෙත් වි ාෙ අඩුවක් තිශබනවා. 

ඔබතුමන්ො දන්නවා, අලුත්ම සංඛ්යා ශ්,ඛ්න අුවව අපි රුපියෙක් 

ආදායම හැටියට ෙබනවා නම්, වියදම රුපිය්, 2.00ක් බව. එවැනි 

තත්ත්වයක් තිශබන ඕනෑම රටකට, නැත්නම් ඕනෑම රාජයයකට 

ආණ්ඩුවක් පවත්වා ශගන යෑශම් හැකියාවක් නැහැ.  

2021 වර්ෂශේ ෙංකාශේ අපනයනය ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් 

බිලියන 12.0යි. ආනයනය ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් බිලියන 20.8යි. 

ඒ අුවව, අශප් ආනයනය සහ අපනයනය අතර ශඩොෙර් බිලියන 

8ක පමණ් ශවනසක් තිශබනවා. අවසාන ව ශයන් ශම්කට විසඳුම 

වන්ශන් ඒ ශඩොෙර් ප්රමාණ්ය ශහොයා ගන්ශන් ශකොශහොමද කියන 

එකයි. එම නිසා මම හිතනවා,  ශම් ප්ර ්නය සඳහා විසඳුම් ශසවීමට 

අප සියලු ශදනා අත්වැ්, බැඳ ගැනීම ඉතාම වැදගත් කියො. ඒ 

අසීරු අභිශයෝගය ජය ගැනීම සඳහා ගරු අග්රාමාතයතුමාට අශප් 

සහාය ශම් අවස්ගාශේදී ෙබා දිය යුතු අතර, එතුමා ඇතුළු ශම් රජය 

සාර්ගක ශේවායි අපි ප්රාර්ගනා කරනවා. මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් සඳහා ශකටි කාලීන, මධය කාලීන හා දිගු කාලීන 

විසඳුම් රාශියක් අපි ශසොයා ගන්න අව යයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ශම් අවස්ගාශේදී ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමා මූොසනයට පැමිශණ්නවා ඇති. 
 
අනුරුව ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා මූලාසනයයන් ඉව ක 

වූයයන්  නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො [ගු අගගජන් රාෙනාදන් 
ෙහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சாந்த பண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் [மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்]  தகலகம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair and 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] took the Chair. 

 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මීට ශපරත් රටව්, 

රාශියක් ශමවැනි අර්බුදවෙට මුහුණ් දීො තිශබනවා. ඒ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අර්බුදවලින් පාඩම් ඉශගන ශගන, එය ආශිර්වාදයක් කරශගන 

සමහර රටව්, නැවත ශගොඩනැඟිො තිශබනවා. ශදවැනි ශෙෝක 

යු ධශයන් පසු ජපානය අවුරුදු 10ක්, 10ක් යන්න කලින් ඉතා 

ශේගශයන් නැඟී සිටියා. අපි දන්නවා, දකුණු ශකොරියාව 

සම්පූර්ණ්ශයන්ම බංශකොශෙොත් ශවො ඒ රශේ මිනිසුන්ට 

තමන්ශේ රත්රන් ටික Central Bank එකට දන් ශදන්න සි ධ වුණ් 

බව. ශම් රශේ වාශේ ශනොශවයි, ඔවුන් එශහම කශළේ ඔවුන්ශේ 

ශ  පාෙනඥයන් පිළිබඳව තිබුණු වි ්වාසය මත ඒ රටව්, 

ශගොඩනෙන්නයි. අපි දන්නවා, මෙයාසියාව, තායිෙන්තය වැනි 

රටව්, වි ාෙ ව ශයන් පාඩු ෙබන තත්ත්වයකට පත් ූ  බව.  

විශ ේෂශයන්ම ඉන්දියාව 1991දී ආචාර්ය මන්ශමෝහන් සිං 

මැතිතුමා මුද්, ඇමතිතුමා ව ශයන් පත් කරනශකොට ඔවුන්ට 

තිබුශණ් ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් බිලියන 2ක සංචිතයක්. ඒ කාෙශේදී 

ඔවුන්ට එම මුදෙ ප්රමාණ්වත් වුශණ් සති ශදකකට භාණ්ඩ 

ආනයනය කරන්න පමණ්යි. නමුත්, ඔවුන් ඒක අවස්ගාවක් 

කරශගන ප්රතිසංස්කරණ් රාශියක් කළා. මම දැක්කා, ඊශේ 

ශවනශකොට ඉන්දියාශේ විශ   විනිමය සංචිතය ඇශමරිකාුව 

ශඩොෙර් බිලියන 600කට වැඩි ශවො තිශබන බව. ඒ නිසා සියලු 

ශ ව්, ශමතැනින් ඉවරයි කියා සිතා අශප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් 

ශවො, රට අරාිතකත්වයකට ත්,ලු කරො, ශම්කට විසඳුමක් 

නැහැයි කියො මිනිසුන් විනා  කරන එක ශනොශවයි අපි කරන්න 

ඕනෑ.  ශම්ක ශවස ් වොගත් ආීලර්වාදයක් කරශගන අප සියලු 

ශදනාම අපට කළ හැකි යුතුකම් ප්රමාණ්ය ඉෂ්ට කශළොත් ශම් 

අවස්ගාශේදී ශම් රට වැටී තිශබන තත්ත්වශයන් ශගොඩ ගන්න අපට 

බැරිකමක් නැහැ කියො මම වි ්වාස කරනවා.හැබැයි, අපට 

අනිවාර්යශයන්ම ශම් අවස්ගාශේදී අතයව ය ආහාර 

සම්බන්ධශයන් ගැටලුවක් තිශබනවා, ශබශහත් පිළිබඳව 

ගැටලුවක් තිශබනවා, ශපට්ර්,, ඩීස්,, භූමිශත්, පිළිබඳව ගැටලුවක් 

තිශබනවා. ඒ වාශේම ශපොශහොර, ගෑස් හා විදුලිබෙය පිළිබඳවත් 

ගැටලු රාශියක් තිශබනවා.  

ශම් සඳහා ශහේතු රාශියක් බෙපා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 

විශ   විනිමය අඩුව. ඒ නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් වහාම 

ක්රියාත්මක ශවො අව ය සහාය ෙබා ගත යුතුයි. මම හිතනවා, 

ශබශහ ත් පිළිබඳ අර්බුදයට අපට ඉතාම ශහොඳ ප්රතිචාර ෙැබිො 

තිශබනවා කියො. තව මාසයක් ශදකක් යන ශකොට World Bank 

එශකන්, ADB එශකන්, AIIB එශකන්, WHO එශකන් ඉදිරි වසර 

ශදකක් සඳහා අපට අව ය ශබශහත් ෙැබිො ශබශහත් 

සම්බන්ධශයන් තිශබන ගැටලුව අපට විසඳා ගැනීමට හැකියාව 

ෙැශබයි කියො මම තරශේ වි ්වාස කරනවා.  

අපි IMF  එක එක්ක කරන ෙද සාකච්ඡාවෙ ප්රතිඵෙයක් 

හැටියට ඉතාම  ඉක්මනින් අශප් ණ්ය ශගවීම අත්හිශටේවා. මම 

හිතනවා ඒක මීට හුෙක් කාෙයකට ඉස්ශස්,ො කරන්න තිබුණු 

ශදයක් කියො.  IMF එක සහ ශෙෝක බැංකුව එක්ක අපට ඉතා 

ශහොඳින් සාකච්ඡාව  කරශගන යන්න හැකියාව ෙැබුණ්ා. ඊට 

අව ය මූෙය හා නීති ේපශ  කවරු පත් කරො තිශබනවා. ඒ 

සඳහා C&C   සමාගම සහ  Lazard කියන ශෙෝක පූිතත ඉතාම 

ශහොඳ සමාගම් ශදකක් අපි ශතෝරාශගන තිශබනවා. Staff-level 

Agreement එක කරශගන යනවා. මට ෙැබිො තිශබන ආරංචි හා 

මශේ වි ්වාසය අුවව මට හිශතනවා, ශම් සියලු සාකච්ඡා 

සාර්ගකව කරො පළමුවැනි tranche  එක අශගෝස්තු මාසය විතර 

ශවනශකොට අපට ෙැබීශම් ශෙොකු සම්භාවිතාවක් තිශබනවා 

කියො. ශමොකද, IMF   එකට වි ාෙ ඕනෑකමක් තිශබනවා, 

ඔවුන්ශේ සාමාිතක රටක් වන ශම් රට කඩා වැශටන්නට ශනොදී 

ආරක්ෂා කර ගැනීමට.  

ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා කියපු ආකාරයට, ශම් රට 

ශවනිසියුොවක් බවට හරවනවාද, එශහම නැත්නම් ශෙබනනයක් 

බවට හරවනවාද, එශහම නැත්නම් ඉන්දියාව කරපු ආකාරයට, 

දකුණු ශකොරියාව කරපු ආකාරයට, තායිෙන්තය කරපු ආකාරයට, 

මැශ්,සියාව කරපු ආකාරයට  ක්තිමත්ව නැඟී සිට අව ය පසුබිම 

අපි සෙසා ගන්නවාද කියන  තීරණ්ය අශප් අශත් තමයි 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා මම හිතනවා, IMF එක එනතුරු අපට වහාම 

අව ය ශවො තිශබන්ශන් bridging finance  ෙබා ගැනීමයි 
කියො. අපට ජපානයත් එක්ක, චීනයත් එක්ක කගා කරශගන, 

සාර්ිකකව ඒක කර ගන්නට පුළුවන් වුශණ්ොත් ශහොඳයි. අපට ශකටි 

කාලීනව යම් යම් ප්ර ්නවෙට මුහුණ්දීමට සි ධ ශවනවා. නමුත් 

යම් ප්රමාණ්යකට  it will get better only after it goes down 
further. There are no two words about it.  It will get 
worse before it gets better, but we have an opportunity 
here to set the future right.  

තවදුරටත් මම හිතනවා, කාෙශයන් කාෙයට, ආණ්ඩුශවන් 

ආණ්ඩුවට ශවනස් ශවන්ශන් නැති ආර්ිකක ප්රතිපත්ති සහ 

ස්ගාවරභාවය පිළිබඳව. පාර්ලිශම්න්තුශේ Budget Committee  

එකක් පත් කිරීම ඉතා වැදගත්.  2003 අංක 3 දරන මූෙය 

කළමනාකරණ් (වගකීම  පනත නැවත බො ගැනීම ඉතාම  

වැදගත්. ඒ හා සමානව පාර්ලිශම්න්තුව  ක්තිමත් කරො, 

පාර්ලිශම්න්තුව හරහා ශපොදුශේ ශම් රශේ ආර්ිකකය ධනාත්මකව 

ඉදිරියට පවත්වා ශගන යෑම සඳහා යගාර්ගවාදිව ඒ දිහා බැලීම 

සඳහා කටයුතු ශයදීමත් ඉතාම වැදගත්, තමන්ට හිශතන හිශතන 

ශවොවට හිශතන හිශතන ශ ව්, කියන්ශන් නැතිව. අපි දන්නවා 

ශදපැත්තටම ඒක කියන්න පුළුවන් කියො. විවිධ ශපොශරොන්දු 

රාශියක් ශදනවා. කවුරු ශහෝ  plantation sector එකට රුපිය්, 

1,000ක් ශගවනවා  කිේශවොත්, තව  පු ගෙශයක් ඇවිත් කියනවා 

1,000ක් ශගවනවා කියො. ඒක ශගවන්න පුළුවන්ද  බැරිද කියො 

බෙන්ශන් නැහැ. ශපොශහොර 300ට  ශදනවා   කිේශවොත්, තවත් 

ශකශනක් කියනවා මම නිකම් ශදනවා කියො. ඒ විධියට 

තවදුරටත් ශම් රට පවත්වාශගන යෑමට හැකියාවක් නැහැ. ශම් 

සුබසාධන ක්රමය ශහේතුශකොට ශගන දරා ගන්නට බැරි තැනකට අපි 

ියහින් තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාශේ 

අවධානයට ශයොමු කරනවා, ෙංකාවට ඉදිරියට යන්නට ඕනෑ නම් 

shared prosperity  එකක් තිශබන්න ඕනෑය කියන කාරණ්යට. 

කවුරු ශහෝ මුද්, ේපයාශගන ඒ මුදලින් යම් ශකොටසක් ශම් රශේ 

ජනතාව ශවුවශවන් බදු ශෙස  ශහෝ ශවනත් ආකාරයකට 

ශගවන්ශන් නැත්නම් අද ශවච්ච ශ  තමයි  ශවන්ශන්. අශනක් 

රටවෙටත් ඒක තමයි ශවන්ශන්. ඊට පස්ශසේ මුළු ආර්ිකකයම කඩා 

වැශටනවා. එතැනට අපට යන්නට සි ධ ශවනවා. අශප් බදු ෆයි්,   

මිලියන ශදකක් විතර තිබුණ්ා. අද ශවනශකොට ඒක ෙක්ෂ 

හතරකට අඩු ශවො තිශබනවා. එශකුවත් 296,000ක් පමණ් තමයි  

active files තිශබන්ශන්. එතශකොට, සියයට 1ක්   tax  ශගවො 

ශකො ශහොමද රටක් පවත්වා ශගන යන්ශන් කියන ප්ර ්නය අපට 

මතු ශවො තිශබනවා. සාමානයශයන් ශෙෝකය පිළිගත්ත නයායක් 

තිශබනවා.  දළ ව ශයන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනශයන් සියයට 18ක්, 

20ක්වත් tax  අය කරන්ශන් නැතිව රටක් පවත්වා ශගන යන්නට 

බැහැ. 1981දී සියයට 21ට තිබුණු  tax rate  එක ක්රමක්රමශයන් අඩු 

ශවො අද වන විට සියයට 7.7කට අඩු ශවො තිශබනවා. එවැනි 

ආර්ිකකයක් අපි පවත්වා ශගන යන්ශන් ශකොශහොමද? ඒ නිසා 

එකිශනකාට ශබෝෙය පාස් කරනවාට වඩා අපි සියලුශදනාම 

බෙන්නට ඕනෑ, මශගන් ශම් රටට සිදුවිය යුතු යුතුකම් ඉෂ්ට ශවො 

තිශබනවාද, මශේ රස්සාව මම හරියට කරනවාද, මම ෙබන 

වැටුපට මශේ වැඩ ශකොටස කරනවාද කියන එකයි. අපි 

අනිවාර්යශයන්ම එතැනට යන්නට ඕනෑ කියො මම  වි ්වාස 

කරනවා.  
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අපි දන්නවා, ශම් රශේ tax ප්රතිපත්තිවෙ සම්පූර්ණ් විකෘතියක් 

තිශබන බව. ශෙෝකය පිළිගත් නයායක් තිශබනවා, indirect taxes 

හා direct taxes කියො. Direct taxes කියන්ශන් ඍජු බදු. ඍජු බදු 

කියන්ශන් ආදායම් බ ද; ස්,ලි තිශබන මිනිස්සු ශගවන එක. එය 

සියයට ි0ක් විය යුතුයි. සියයට 60ක් තමයි indirect taxes 

ව ශයන් තිබිය යුත්ශත්. Indirect taxes යටතට  ගැශනනවා, VAT 

එක, ශර්ගු බ ද සහ අශනකුත් සියලු බදු. ඒ බදු දුප්පත්, 

ශපොශහොසත් සියලුශදනාශගන්ම අය ශවනවා. අශප්  රශේ ඒ බ ද 

තිශබන්ශන් සියයට 80යි. ආදායම් බ ද තිශබන්ශන් සියයට 20යි. 

ඉතින් ශකොශහොමද රටක් පවත්වාශගන යන්ශන්? ආදායම් බදු 

සියයට ි0කට වැඩි කර ගන්නා අතරතුර දී ඍජු ශනොවන, වක්ර බදු 

සියයට 60කට සීමා කර ගන්නට අපි ේත්සාහ ගත යුතුයි. 

එතශකොට තමයි ශම් රශේ වතවත් වන දුප්පත් සියලුශදනාම ආරක්ෂා 

කර ශගන  තිරසාර ආර්ිකක ප්රතිපත්තියක් ඉදිරියට අරශගන යන්න 

අපට පුළුවන් ශවන්ශන්. නැත්නම් ශම් තත්ත්වයම ඉදිරියට 

ියශය්ාත් නැවතත් ආර්ිකකය කඩාශගන වැශටයි.  

ශමම ආර්ිකක අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්නට අපට ක්රම රාශියක් 

තිශබනවා. අපි කියනවා, V-shaped recovery එක ගැන. පහළට 

ියහි්,ො "V" ආකාරයට නැවත එන්න පුළුවන්. එශහම නැත්නම් 

U-shaped recovery එකක් කියනවා. පහළට ියහි්,ො ටික 

කාෙයක් ඉඳො තිරසාරව නැවත නැඟී සිටින්නට පුළුවන්. අපි 

දන්නවා, සමහර රටවෙ තිශබන්ශන් W-shaped recovery එකක්. 

ශෙෝකශේ ශබොශහෝ ශදනා දන්නවා, IMF එශක් permanent wards 

ශදකක් තිශබනවා කියො, පාකිස්තානයටයි ආර්ජන්ටිනාවටයි. 

ඔවුන් හැම දාම IMF එකට යනවා. අපට ශවනම ඔක්සිජන් 

සිලින්ඩර එකක් තිශබනවාය  කියනවා. අපිත් හැම දාම IMF එකට 

යනවා. ශම් වතාශේ අපි හරියට පාඩම් ඉශගන ශගන අශප් ශරෝගය 

නිේටාවටම සුව කර ගැනීම සඳහා අපට හැකියාවක් තිශබනවා 

කියා මම හිතනවා. හැබැයි, ඒක කරන්නට නම්,  අපි ශ ීලය 

ව ශයන් කළ යුතු වි ාෙ වැඩ ශකොටසක් තිශබනවා.  

ේදාහරණ්යක් හැටියට බෙන්න, අවුරුදු විස්සකට වාශේ ශපර 

අපි SLT එක privatize කළා. අපි දන්නවා, ඒ කාෙශේ telephone 

එකක් ෙබා ගැනීම සඳහා අවුරුදු 10ක් පමණ් අපට waiting list 

එකක ඉන්නට සි ධ ූ  බව. නමුත්, මෑත කාෙයක් වනතුරු දකුණු 

ආසියාශේ ශහොඳම telecommunication service එක බවට 

පත්වීශම් හැකියාව අපට ෙැබුශණ් නිසියාකාරශයන්, පාරදෘ යව 

ශපශනන ආකාරයකට විශ   ආශයෝජන කැඳවාශගන, ශ ීලය හා 

විශ ීලය අය එකතු කර ශගන ඒක privatize කිරීමට හැකියාව 

ෙැබුණු නිසායි. ඒකත් එක්ක තාක්ෂණ්ය එනවා, ඒකත් එක්ක 

මුද්, එනවා. අවසාන ව ශයන් ඒශකන් සියලුශදනාටම ෙැශබන 

පහසුකම් ඉතාම වැඩියි.  ඉතිහාසශේ ප්රගම වතාවට අශප් 

SriLankan Airlines එශකන් ශම් රශේ භාණ්ඩාගාරයට යම් 

ොභාං යක් ෙැබුණ්ා නම් ෙැබුශණ්, 2006, 2007 කාෙශේ 

එමිශර්ේස් ගුවන් සමාගම එක්ක එකතු ශවො වැඩ කරනශකොට. 

අද අපි ඒක නැවත පවරාශගන තිශබනවා. ශම් වනශකොට -පසුියය 

අවුරුදු 1ික කාෙයට- එහි පාඩුව බිලියන 600ක් පමණ් ශවනවා. 

ඉතින් ශම්වා ශමොකටද පවත්වාශගන යන්ශන්? වතවිතාන්තය ශතක් 

කිසිම දවසක ගුවන් යානයකට පය ශනොතියපු ශම් රශේ සාමානය 

මිනිස්සු ශම් ණ්ය ටික ශගවනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා, අපි CEB 

එක, CPC එක, Sri Lanka Railways එක, SLTB එක දිහා 

නැවත බො, අනිකුත් රටව්, දිහාත් බො වහාම ශම් reforms ටික 

කරගත යුතුයි කියො. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ශම් රට 

ශගොඩනෙන්නට නම් export-oriented economy එකක් සෑදීශම් 

යුතුකමක් අපට තිශබනවා. නැත්නම් දීර්  කාලීනව අපට ශම් රට 

ඉදිරියට කර ශගන යන්නට ෙැශබන්ශන් නැහැ. එශහම export-

oriented growth එකක් ගන්න නම්, අපි ආශයෝජනවෙට භය 

ශවො බැහැ. ආශයෝජකශයෝ ශගන්වා ගන්න ඕනෑ. ආශයෝජකශයෝ 

නිකම් එන්ශන් නැහැ. ආශයෝජකශයෝ   මුද්, ආශයෝජනය කළා 

නම් ඒ ආශයෝජනයට දිරි දීමනා ශදන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ට මුද්, 

ෙබා ශදන්නට ඕනෑ. අපි ජාතික සම්පත් කියො හඳුනාශගන 

තිශබන සමහර ආයතන තිශබනවා. SriLankan Airlines එක 

ජාතික සම්පතක් කියනවා. ඒක ජාතික සම්පතක් ද? ඒක ජාතික 

ආර්ිකකශේ පිළිකාකාරකයක්. ඒ වාශේ පිළිකාකාරක, එකක් 

ශනොශවයි 193ක් විතර තිශබනවා. දරාගන්න බැරි ශසේවක 

සංඛ්යාවක් සිටිනවා, දරාගන්න ට බැරි ණ්ය කන්දරාවක් තිශබනවා. 

ඒ නිසා ශම්වා හඳුනාශගන අව ය ආර්ිකක ප්රතිසංස්කරණ් වහාම 

සිදු කළ යුතුයි. දිරි දීමනා  ෙබා දිය යුතුයි. 1977 දී වාශේ 

ශනොශවයි.  
 
 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Please give me two more minutes, Sir.  

1977 දී අපි විවෘත ආර්ිකකය ආරම්භ කරනශකොට 

ඉන්දියාවවත්, චීනයවත්, කැම්ශබෝඩියාවවත්, වියේනාමයවත්, 

බංේොශ  යවත් ආර්ිකකය විවෘත කරො තිබුශණ් නැහැ. නමුත්, 

අද අපට තරග කරන්න සි ධ ශවො තිශබනවා. මට මතකයි, ඒ 

කාෙශේ ශහන්රි කිසින්ජර් බංේොශ  යට කියො තිබුණ්ා, 

basket case එකක් කියො. ඒ කියන්ශන් සම්පූර්ණ්ශයන්ම විනා  

ශවො යන රටක් කියො. නමුත්, අද වනශකොට බංේොශ  ශේ 

විශ   සංචිතය අශමරිකාුව ශඩොෙර් බිලියන 00ක් දක්වා වර්ධනය 

ශවො තිශබනවා.  
 
 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Okay, Sir.  

ඒ නිසා මම හිතනවා, අපි මිනිසුන්ශේ ආත්ම  ක්තිය නැති 

කරො, ශම් රට විනා  ශවනවාය කියො භය කරනවාට වඩා, 

ශම්ක අවස්ගාවක් කර ශගන, අනික් රටව්, ශකොශහොමද ශමවැනි 

වයසනවලින් ඉදිරියට ඇවි්,ො තිශබන්ශන් කියා ශසොයා බො, 

ආත්ම වි ්වාසය ශගොඩනොශගන ශම් අවස්ගාශවන් ප්රශයෝජනය 

අරශගන රට නියම තැනට ශගන ඒම සඳහා ආර්ිකකමය ව ශයන් 

සහ අපනයනමය ව ශයන් පාදක ූ  ආර්ිකකයක් ශගොඩනැඟීමට 

කටයුතු කළ යුතුයි කියො. ඒ සඳහා සියලු ශදනාම එකතු ශවන්න 

කියා ඉ්,ො සිටිමින් මම නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි, මට අවසග්ාව ෙබා දුන්නාට, ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.    
 
 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. S. M. Marikkar. You 
have five minutes.    
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා. 1.10] 

 

ගු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආවාම අහන්න ෙැශබන්ශන්, "නැහැ", "බැහැ", 

"අමාරුයි", "ඉවසන්න", "තව දරුණු ශවයි" වැනි වචන. ශම්වා 

තමයි  දැන් කියන්ශන්. දැන් ජනතාව ශගදර හිටියත් අමාරු බව  

දන්නවා, එළියට ියයත් අමාරු බව දන්නවා, කශ්ඩට ියයත් අමාරු 

බව දන්නවා. ඒ නිසායි විසඳුම් ඉ්,ෙන්ශන්. අවුරුදු ශදකක් ශම් රට 

කාො, විනා  කරො තවදුරටත් අමාරුයි කිය කිය ඉඳො 

හරියන්ශන් නැහැ. අලුත් අගමැතිතුමා පත් ශවනශකොට අපි 

බොශපොශරොත්තු වුණ්ා, ජාතයන්තර සහශයෝගශයන් අශප් රටට 

ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් බිලියන තුන හතරක් එයි කියො. අද 

ඇශමරිකාශවන් ශඩොෙර් ඇවි්,ොත්  නැහැ,  යුශරෝපශයන් 

ඇවි්,ොත් නැහැ, ජපානශයන් ඇවි්,ොත් නැහැ. ශකොශහන්වත් 

ශඩොෙර් ඇවි්,ො නැහැ.   ශම් සමහර කම් කන එවුන්  

 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නම් නිකම් කෑ ගහනවා. ඒ අයට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. කාො කාො 

ඉවර ශවො තව කෑ ගහන්නත් එනවා. දැන් කරන්න ඉතුරු ශවො 

තිශබන්ශන්, ජාතිවාදය ශගනැ්,ො තරහ කර ගත්ත මැද ශපරදිග 

රටවෙට ආපසු කගා කරන එකයි. යන්න, ියහි්,ො ඒ රටවෙට 

කගා කරන්න. අඩුම ගණ්ශන් ඒ රටව්, එක්ක සාකච්ඡා කරො 

credit line එකක් අුවව අවුරු දකට ශත්, ශගශනන්න 

එකෙතාවක් ගන්න පුළුවන් නම්, මාසිකව ශඩොෙර් මිලියන 000ක 

ප්ර ්නයක්  ඉවර ශවනවා. එශහම වුණ්ා නම්  ගෑස් ගන්නයි, 

ශපොශහොර ශගශනන්නයි ඒ මුද්, ටික ශයොදවන්න පුළුවන් ශවනවා.   

ශකෝප් කමිටුශේදී අපිට ශහළිදරේ වුණ්ා, ශ්රී ෙංකා රාජය ෂෂධ 

නීතිගත සංස්ගාවට ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් මිලියන 200ක credit 

facility එකක් තිශබන බව. අකාර්යක්ෂමතාව සහ මන්දගාමී 

තත්ත්වය නිසා ඒ ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් මිලියන 200න් තවම 

පාවිච්චි කරො තිශබන්ශන් ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් මිලියන 101යි. ඒ 

වාශේම, ශෙෝක බැංකුශවන් ඇශමරිකාුව ශඩොෙර්  මිලියන 79ක්, 

ආසියාුව සංවර්ධන බැංකුශවන් ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් මිලියන 

63ක් හම්බ ශවො තිශබනවා. ඒ ශඩොෙර්වලින් ශබශහත් ටික 

ඉක්මනට ශගනාවා නම්,  අවුරුදු එකහමාරකට ඇති.  මැද 

ශපරදිියන් ශත්, ටික ගන්න පුළුවන් නම්, ශත්,, ශපොශහොර, ගෑස්, 

ශබශහත් ප්ර ්න විස ශඳනවා නම් ජනතාව සන්සුන් ශවනවා; රට 

සන්සුන් ශවනවා. එශහම වුණ්ා නම්, ශම් රටට සංචාරකශයෝ එයි.  

එතශකොට මාසික ආදායම ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් මිලියන 200ක් 

විතර ශවනවා. එශහම වුශණ්ොත්, රුපියෙ ස්ගාවර ශවයි. රුපියෙ 

ස්ගාවර වුශණ්ොත්,  විශ  ගත ශ්රමිකයන්ශගන් එන remittances 

ප්රමාණ්ය වැඩි ශවයි. ඒ නිසා තවදුරටත් නාශහන් අඬ අඬ ඉඳො 

වැඩක් නැහැ. ශම් පියවර ටික ක්රියාත්මක කරන්න. සමහර අය 

හිතාශගන ඉන්නවා, ශගෝ්, ශෆේස් එශක් ශපෝඩඩක් ශසනෙ අඩු 

වුණ්ාම අරගළය ඉවරයි කියො. මතක තියාගන්න, අරගළය හරහා 

ආපු ජනතා මතවාදය  ඒ ආකාරශයන්ම සහ ඊට වඩා වැඩිශයන් 

ජන මනස තුළ රැේ පිළිරැේ ශදමින් තිශබන බව. ශම් යගාර්ගය 

ශත්රුම් ගත්ශත් නැත්නම් සුනාමි ශදවන රැ්,ෙ ආවා වා ශේ පක්ෂ, 

විපක්ෂ හැශමෝටම ශම්කට මුහුණ් ශදන්න සි ධ ශේවි; ඒ අර්බුදය 

දරුණු ශේවි. ඒ නිසා ශමතැනට ඇවි්,ො බයිො ගහ-ගහ, කම් 

යලව කාලා ඇවිල්ලා යෙතැන බුරන්යන්  
 

[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නැතිව, ශම් යගාර්ගය ශත්රුම් අරශගන ඒ වැඩ ටික කරන්න 

කියො  අපි ඉ්,ො සිටිනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් අරගළය තුළින් 
ජනතාව ඉ්,ෙපු තව ප්රධාන ශදයක් තිශබනවා. දැන් ඒක අමතක 
කරො තිශබනවා. ඒක තමයි, "ශහොරු අ්,ෙන්න, ඒ ශහොරු 
ශහොරකම් කරපුවා ශගශනන්න" කියන ඉ්,ලීම. අපි 
අගමැතිතුමාශගන් අහනවා, අර අූ චි නැවට ශගවපු මුද්, අය කර 
ගන්න කටයුතු කරනවාද, Nano Urea deal ඒශකන් ශහොරකම් 
කරපු මුද්, ටික ගන්නවාද, එක්ස් - ශප්රස් පර්්, ශන කාශේ 
වන්දියට ශමොකක්ද වුශණ්, ශම් අය අ්,ො ගන්නවාද කියො. 
පැන්ශඩෝරා පත්රිකාවෙ නම සඳහන් තිරුකුමාර් නශ්ඩසන් 
ෙංකාවට ඇවි්,ො ඉන්නවා. එයා අ්,ෙන්න වැඩ කටයුතු 
කරනවාද? අපි 2019 දී මහා භාණ්ඩාගාරය භාර ශදනශකොට 
ශඩොෙර් මිලියන 7,000ක සංචිතයක් එක්කයි භාර දුන්ශන්. දැන් 
තත්ත්වයත් එක්ක අපිට ශපශනනවා, මාසික අවම වියදම කීයද 
කියො.  ශම් මාසික අවම වියදම ඇශමරිකාුව ශඩොෙර්  
බිලියනයක් කියො අපිට ශපශනනවා නම්, ඉතුරු ඒවා ශහොරකම් 
කශළේ කවුද? ඒ අය අ්,ෙනවාද? ආර්ිකක  ාතක පී.බී. ජයසුන්දර 
සහ  කේරා්,ව හිශර් දමනවාද? ඒ අයට නඩු දමනවාද? ශමන්න 
ශම්වාටත් අපිට ේත්තර ඕනෑ. අපි වි ්වාස කරනවා,  
අග්රාමාතයතුමා අපට ේත්තරය ශදයි කියො. එශහම නැතුව ණ්ය 
සීමාව තව ට්රිලියනයකින් වැඩි කරන්න ඕනෑ කියො හරි යන්ශන් 
නැහැ ශන්. ඒ කියන්ශන්  තව ස්,ලි අච්චු ගහන්න ඕනෑ කියන 
එක. ස්,ලි අච්චු ගහො ේ ධමනය වැඩි ශවො තමයි වැරදුශණ්.   
ඉතින්, තව දුරටත් වර දා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ  ශයෝජනා ටික 
වහාම ක්රියාත්මක කරන්න කියො අපි  අගමැතිතුමාශගන් ඉ්,ො 
සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ශම් කියන 
කාරණ්ාවෙට නම් මට අශප් පක්ෂය ඇතුශළුවත් ශචෝදනා එ්,ෙ 
 ශේවි. නමුත් අපි කියන්න ඕනෑ, ශම් අවුරුදු 70ක ශ  පාෙනය 
තුළ අද අපි බිම දිශේ ඇදශගන යන තත්ත්වයට පත් ශවො 
තිශබන්ශන් අකාර්යක්ෂමභාවය නිසා බව. අද ශප  ගලික අං ය 
දිහා බෙන්න. රාජය අං ය වා ශේ එය අකාර්යක්ෂම නැහැ. 
ශමොකද, ශප  ගලික අං ය තුළ ක්රියාීලලී, නිර්මාණ්ීලලී, දක්ෂ 
තරුණ් අයට අවස්ගාව ෙැබිො තිශබනවා. ශම් ශ  පාෙනය 
තුළත්, පක්ෂ තුළත්, රාජය කළමනාකරණ්ය තුළත් තරුණ් අයට 
අවස්ගාව නැහැ. ඒ නිසා  මට හිශතන විධියට  ශම් ප්රතිසංස්කරණ් 
තුළ ආර්ිකකය දියුණු කරනවා වාශේම, ශහොරු අ්,ෙන්න ඕනෑ 
වාශේම, ශහොරුන්ශගන් මුද්, අය කර ගන්නවා වාශේම ශම් 
නිර්මාණ්ීලලී පරම්පරාවට අවස්ගාව ෙබා දීමත් කළ යුතුයි. ඒ 
ශ ව්, ශනොකරනවා නම්, ඒවා අමතක කරනවා නම්, මතක තබා 
ගන්න අරගළය එන්ශන් මීට වඩා දරුණු විධියට, මීට වඩා බෙගතු 
විධියට, මීට වඩා පීඩනයක් එ්,ෙ වන විධියට බව. ශමොකද,  
ජනතාව ඒ තරම් පීඩා විඳිනවා. ශම් බව සියලුශදනාටම ශත්රුම් 
ගන්න පුළුවන් ශේවා කියා මම ප්රාර්ගනා කරනවා. 

 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. (Prof.) Charitha Herath. 
You have eight minutes. 

 
 
[අ.භා. 1.20] 

 

ගු නෙහාචාර්ය) චරිත යහේර ක ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) சாித்த பஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශප් රශේ ආර්ිකකශේ 

අද ඇති ශවො තිශබන ගැටලුකාරී තත්ත්වය සහ ඒ සඳහා වන 

විසඳුම් ශමොනවාද කියො කගා  කරන්න තමයි අද අපි ශම් විවාදය 

පවත්වන්ශන්. ඒ පිළිබඳව කගා කරන්න අවස්ගාවක් ෙැබීම ගැන 
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මම ඉතා සතුටු ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම ඊශේ ගරු අගමැතිතුමා 

අශප් රශේ වර්තමාන ආර්ිකක තත්ත්වය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් 

කිරීමක් කළා. රටක් විධියට අද අපි සිටින තත්ත්වය පිළිබඳ 

කවුරුත් ඉන්ශන් ඉතා කනගාටුශවන් වාශේම බරපතළ 

ප්ර ්නාර්ගයකින්. ශමහිදී අපි හිතන්න ඕනෑ පළමුවැනි කාරණ්ය 

ශම්කයි.  ප්ර ්නයක් ආවාම ඒ ප්ර ්නය ඇති වුශණ් ශකොශහොමද, 

ශහේතුව ශමොකක්ද කියො අපි ක්,පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම 

ශහේතුව ඇතුශළේ විතරක් ඉන්ශන් නැතිව ඒ ප්ර ්නශයන් එළියට යන 

විසඳුම ශමොකක්ද කියන එක ගැනත් අපි හිතන්න ඕනෑ. ඒ විසඳුමට 

යන විධිය ගැනත් අපි ක්,පනා කරන්න ඕනෑ. මට හිශතන්ශන් 

අශප් සභාශේ විවාදය, අශප් රශේ ආර්ිකකය සම්බන්ධ ප්ර ්නය 

ශහේතු එක්ක ගැට ගැශහනවා මිසක ශම්ශකන් එළියට යන විධිය 

ගැන ක්,පනා කරන ගතියක් නැහැ කියොයි. ඒ නිසා අශප් 

පැත්ශතන් වුණ්ත්, විපක්ෂය වුණ්ත්  ශම් ශවොශේ ශම් ඇති ශවච්ච 

තත්ත්වය ගැන අවශබෝධයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ශම්ශකන් 

එළියට යන්නත් මහන්සි ශවන්න ඕනෑ. ඒක ශම් ගරු සභාව 

මුලින්ම පිළිගත යුතු කාරණ්යක්. 

 අශප් රශේ ආර්ිකකය සම්බන්ධශයන්, 2008 ඉඳො 

විශ ේෂශයන්ම මුද්, අමාතයාං ය භාරව හිටපු ඇමතිවරු, එම 

අමාතයාං ය භාරව හිටපු ශ්,කම්වරු, මහ බැංකු අධිපතිවරු 

ඇතුළු කණ්ඩායමම ශම් ස්මවරී බැඳුම්කර ක්රියාදාමය ඉදිරියට 

ශගන ියයා. ඒ කාෙය තුළ ආණ්ඩු හතරක්, පහක් අපි පසු කළා, 

අශප් ආණ්ඩුවත් එක්ක. හැබැයි, ශම් හැම ආණ්ඩුවක්ම  ස්මවරී 

බැඳුම්කර හරහා මූෙය ශවශළඳ ශපොශළන් අධික ශපොලියට මුද්, 

ෙබා ගත්තා. ශම් රශේ ජනතාව වි ්වාස  කශළේ අපි විශ   මූෙය 

ශහොයො ණ්ය ශගවනවා කියොයි. හැබැයි, 2008 ඉඳො 

විශ ේෂශයන්ම මූෙය ශවශළඳ ශපොශළන් අධික මිෙට ෙබා ගන්නා 

මුද්,වලින් ණ්ය ශගවමින් තමයි අපි ඉස්සරහට ියශේ. 

අවසානශේදී ශම් ප්ර ්නය පුපුරා යන තැනට පත් වුණ්ා. අපි 

හිතනවා 2019න් පස්ශසේ, මුද්, අමාතයාං යත්, මුද්, අමාතයාං  

ශ්,කම්තුමාත්, මහ බැංකු අධිපතිවරුුවත් ඒ කාර්තුව තුළ ශවච්ච 

සිදුවීම් සම්බන්ධශයන් බරපතළ වග කීමක් ගන්න අව යයි කියො. 

එශහම ශවන්න ඕනෑ. එශහම කරන්ශන් කාටවත් ශප  ගලිකව 

අපහාස කරන්න ශහෝ දඬුවම් කරන්න ශනොශවයි. ශම් ප්ර ්නය දිහා  

ඒ ශවොශේ විධිමත්ව බැලුශේ නැහැ කියො ඇත්තටම අපිත් 

වි ්වාස කරනවා.  

මම පසුියය අවුරුදු 10 පුරාවට ශම් රශේ ශ  පාෙන 

ක්ශෂේත්රශේ නිෙධාරිශයක් විධියට, ස්වාධීන බු ධිමශතක් විධියට 

වැඩ කළා. හැබැයි, මම පළමුශවනි වතාවට තමයි 2019දී 

ආණ්ඩුවට, එශහම නැත්නම් ක්රියාකාරී -සක්රිය- ශ  පාෙනයට 

ආශේ. අපි ශම් රශේ ජනතාවට කියො ආශේ අශප් ආණ්ඩුව 

ශවනත් ආණ්ඩුවෙට වඩා වි වතුන් සම්බන්ධව, professionalism 

සම්බන්ධව වග කීමක් තිශබන ආණ්ඩුවක් කියො. ඒ නිසා තමයි 

වෘත්තීයශේදීන් ශ  පාෙනයට එන්න ඕනෑ කියො 2010න් පස්ශසේ 

මතු ශවච්ච තර්කයට - argument එකට - ශගෝාාභය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ ශ  පාෙන වැඩසටහනත් එක්ක වඩාත්  ක්තියක් 

හම්බ වුශණ්. නමුත්, කනගාටුශවන් වුවත් කියන්න අව යයි, ඒ 

වෘත්තීයභාවය ශපන්වො ගත්ත ඡන්දයට සාධාරණ්ය ඉටු කරන්න, 

වෘත්තීමය ව ශයන් විසඳුම් ශහොයන්න ආණ්ඩුවක් විධියට අපි 

සමහර ශවොවට හරියට වැඩ කශළේ නැහැ කියො. ඒ නිසා තමයි 

අද අපට ශම් අර්බුදයට මුහුණ් ශදන්න සිදුශවො තිශබන්ශන්. ඒ 

ගැන මට ඉතාම කනගාටුයි. මශේ මිත්රශයෝ, මාත් එක්ක 

වි ්වවිදයාෙවෙ වැඩ කරපු අය, ශෙෝකශේ -විශ ේෂශයන්ම 

ඇශමරිකාශේ- අපිත් එක්ක ඉශගන ගත්ත අය අද හිනාශවන 

තැනට ඇවි්,ො තිශබනවා. අපි ඔක්ශකෝම ශ  පාෙනය ඇතුශළේ 

විසඳුම් ශහොයන්න ආවාට, අපිව පිටුපසට ත්,ලු ශවච්ච නිසා, 

විසඳුම් ශහොයන්න ඉදිරියට එන්න බැරි ශවච්ච නිසා අද අපිත් 

වි ාෙ ෙේජාවකට, කනගාටුවකට පත් ශවො ඉන්නවා.  

'ශම් රශේ අහිංසක ජනතාව ඒ ශපෝලිම්වෙ ඉන්ශන් ඒ අය 

කරපු වැරැ දකට ශනොශවයි ශන්ද?' කියො ඒ ශපෝලිම් දකින-දකින 

වාරයක් පාසා අපට ශෙොකු ශේදනාවක් ඇති ශවනවා. ශෙෝකය 

දියුණුයි කියන්ශන්, බු ධිමත්භාවශයන් සමාජශේ තීන්දු තීරණ් 

ගන්න එකටයි. අශප් රශේ ආර්ිකකශේ macroeconomics and 

microeconomics කියො වචන ශදකක් තිශබනවා. ශගවුම් 

ශ ේෂය, අශප් exchange rate එක, අශප් විශ   සංචිත වැනි පුළු්, 

විෂයයන් සම්බන්ධශයන් තමයි සාර්ව ආර්ිකක විදයාශේදී - 

macroeconomicsවෙදී - අපි කගා කරන්ශන්. හැබැයි කනගාටුවට 

කාරණ්ය වන්ශන්, අශප් රශේ මුද්, අමාතයාං ය සහ අශප් රශේ 

මූෙය පිළිබඳ තීරණ් ගත්ත ශබොශහෝ අය microeconomics ගැන 

විතරක් ක්,පනා කළ එකයි. ශපොඩි ොභයකට microeconomics 

වැඩ කරො macroeconomy එක වැටුණු නිසා අද අපි වි ාෙ 

අර්බුදයකට ියහින් තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් විෂයය සම්බන්ධශයන් 

අපට කගා කරන්න පුළුවන් තැනක් රාජය යන්ත්රණ්ය ඇතුශළේ 

හදන්න සි ධශවො තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදිරිශේදී ශම් රශේ 

ශ  පාෙනය කරනවා නම් ඡන්දයට ඉස්ශස්,ො කියන්න 

ශවනවා, කරන වැඩ පිළිශවළ සහ ඒවා කරන්ශන් කවුද කියොත්. 

1970 දී පැවති මහ මැතිවරණ්ශේදී සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක 

මැතිනිය රටට කිේවා, "මම දිුවශවොත් අලුත් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ගාවක් ශගශනනවා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගා කටයුතු 

ඇමතිවරයා ශවන්ශන් ශකෝ,වින් ආර්. ද සි්,වා" කියො. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. "මම දිුවශවොත් අලුත් ආර්ිකක වැඩ පිළිශවළක් 

ශගශනනවා. මුද්, ඇමතිවරයා ශවන්ශන් ඇන්.ඇම්. ශපශර්රා"ය 

කියොත් එතුමිය රටට කිේවා. එදා ඡන්දය ශදන්න ඉස්ශස්,ො 

manifesto එක විතරක් ශනොශවයි, team එක කවුද කියොත් රට 

දැනශගන සිටියා.  

 
ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ගු නෙහාචාර්ය) චරිත යහේර ක ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) சாித்த பஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ශම් රශේ ජනතාවට 

කියන්ශන්, ඉදිරිශේදී සංක්,ප කිේවාට, පු ගෙයන් ගැන නිකම් 

කරුණු කාරණ්ා කිේවාට ඔවුන්ට ඡන්දය දිය යුතු නැහැ කියොයි. 

හරියටම සංක්,පයත් එක්ක තමන් දිුවශවොත් ආර්ිකකය 

ශමශහයවන්ශන් කවුද, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගාව සම්බන්ධශයන් 

කටයුතු කරන්ශන් කවුද, කෘෂිකර්මය සම්බන්ධශයන් කටයුතු 

කරන්ශන් කවුද, අධයාපනය සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්ශන් 

කවුද කියො භය නැතුව සමාජයට කියන්න ඕනෑ තැනට අපි 

ශ  පාෙනය ශගශනන්න ඕනෑ. අර නංිය ශපන්වා අක්කා දුන්නා 

වාශේ, වි වතුන් ශපන්වා ශවනත් මිනිසුන් ශයොදවා ආර්ිකකය, 

කෘෂිකර්මය, අධයාපනය කඩාකප්ප්, කරන තැනට අශප් රශේ 

ශ  පාෙනය ගමන් කරමින් ඉන්නවා; ගමන් කරො තිශබනවා. ඒ 

නිසා මින් ඉදිරියට සංක්,ප විතරක් ශපන්වා, පු ගෙයන් වහො 

කරන ශ  පාෙනයට ඡන්දය ශදන්න එපා කියො ශම් රශේ 

ජනතාවට කියන්න අවස්ගාවක් ඇවි්,ො තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දැන් ශම් ඇති වී 

තිශබන තත්ත්වශේදී කවුරුවත් විශේචනය කරනවාට වඩා 

ශම්ශකන් එළියට යන්න කටයුතු කිරීම අව යයි. ගරු 

ජනාධිපතිතුමා යටශත් අවුරුදු ශදකහමාරක් තුළ පිහිටුවපු 

හතරවන රජය ඊළෙ කාර්තුව දක්වා ශම් ආර්ිකකශේ අමාරු 

ඉසේව ශගන යයි කියා අපි වි ්වාස කරනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු නෙහාචාර්ය) චරිත යහේර ක ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) சாித்த பஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ගරු අගමැතිතුමා කිේවා, වැ්, පාෙශම් ගීතය කියමින් 

අුවන්ශේ දරුවකු වඩාශගන යන්න එතුමාට සි ධශවො තිශබනවා 

කියො. ශම් දරුවා අුවන්ශේ ශනොශවයි. 2008න් පස්ශසේ පසුියය 

කාර්තුශේ අශප් රශේ ආර්ිකකය ශවනස් කරපු කණ්ඩායම හදාපු 

දරුවා තමයි අද මාරුශවන් මාරුවට වඩාශගන යන්න සි ධශවො 

තිශබන්ශන්. ඉදිරි කාර්තුව තුළ ශම් ප්ර ්නය විසඳා ගන්න සභාවක් 

විධියට, පාර්ලිශම්න්තුව විධියට අපි හැමශදනාම එකතුශවො වැඩ 

කරමු. ඒ වාශේම අශප් රශේ ශ  පාෙනය කුසෙතාව සහ 

ප්රජාතන්ත්රවාදය - meritocracy and democracy - එකතු වුණු 

අලුත් වැඩසටහනක් ඇතුශළේ ගමන් කරවීම හරහා අශප් රටට 

අලුත් ආගමනයක්, අලුත් ේදාවක් නිර්මාණ්ය කරන්න හැකියාව 

ෙැශේවායි කියා ප්රාර්ගනා කරමින් මශේ වචන ස්ව්,පය නිමා 

කරනවා. 

 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) (Ms.) Harini 

Amarasuriya. You have eight minutes. 

 
 
[අ.භා. 1.28] 

 

ගු නආචාර්ය) හරිනි අෙරසූරිය යෙයනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම 

ස්තුතියි, මට ශම් අවස්ගාව ෙබා දුන්නාට. 

 පසුියය දින කිහිපය තුළ පැවති විවාදයට ඇහුම් කන් දුන්නාට 

පස්ශසේ කාට ශහෝ හිශතන්න පුළුවන්, ශම් රශේ ආර්ිකක අර්බුදය 

ඇතිශවො තිශබන්ශන් අනශප්ක්ෂිත විධියටයි කියො. එශහම 

නැත්නම්, අහුර විධියට තමයි ශම් තත්ත්වය නිර්මාණ්ය ශවො 

තිශබන්ශන් කියො. ඉතාම ශහොඳට, සාර්ගකව පාෙනය වුණු රටක්, 

ශහොඳ මාර්ගයක ගමන් කළ රටක් හදිසිශේ ශමොකක් ශහෝ ශදයක් 

සි ධශවො කඩා වැටුණු විධියට තමයි කරුණු ඉදිරිපත් ශවන්ශන්. 

නමුත් අපි දන්නවා, එශහම ශනොශවයි ශම් අර්බුදය ඇතිශවො 

තිශබන්ශන් කියො. ශම් ඇතිශවො තිශබන ආර්ිකක අර්බුදයත්, 

ශ  පාෙන අර්බුදයත් අවුරුදු 7ික් තිස්ශසේ ක්රමාුවකූල ෙව 

නිර්මාණ්ය ශවච්ච ශදයක්. ශම්ක ඉශේම විනා  ශවච්ච රටක් 

ශනොශවයි, ශම්ක විනා  කරපු රටක්. හැබැයි, කවුද, විනා  කශළේ 

කියන කාරණ්යටත් අපි අවධානය  දිය යුතුයි. ඒ විනා ය කරපු අය 

ඒ වගකීම භාර ගන්නවා නම්, ඔවුන් ගත්ත තීරණ් වැරදියි කියො 

එකෙ වනවා නම් ඒ ශවුවශවන් ඔවුන් ශමොකක්ද කරන්ශන්? 

ඔවුන් තවම බෙශේ ඉන්නවා නම් සහ දැන් අපට විසඳුම් ශයෝජනා 

කරන්ශන් ශම් ප්ර ්න නිර්මාණ්ය කරපු, ශම් ප්ර ්නයට අපව ඇද 

දමපු අයම නම්, ඒක තමයි අද තිශබන වි ාෙම ප්ර ්නය. ඒක තමයි 

ජනතාව දිියන් දිගටම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවත්, ශම් පාෙකයන්වත් 

ප්රතික්ශෂේප කරන්ශන්. ශමොකද, ශම් ප්ර ්න නිර්මාණ්ය කරපු අය 

මැරිො ඉපදුණ්ා වාශේ දැන් හදිසිශේ විසඳුම් ශයෝජනා කරන්න 

හදනවා. දැන් අද කගා කරනශකොට වුණ්ත් ඒ අය ශමොනවාද 

කියන්ශන්?  මීට මාස ශදකකට කලින් කිසිම ආර්ිකක ප්ර ්නයක් 

තිබුශණ් නැති විධියට කගා කළ අය, ශම් රට ශස භාගයවත් 

ගමනක් යනවා කියපු අය අද කියනවා, ඔවුන් කියපු සහ ඔවුන් 

defend කරපු සියලු ප්රතිපත්ති වැරදියි කියො. මීට මාස ශදකකට 

කලින්  තීරණ් ගන්න ශකොට ශවනම කගාවක් කියපු අය  අද 

ශකොශහොමද තව ස්ගාවරයක ඉන්ශන්? ඒ වැරදිච්ච තැන්වෙට, 

ඔවුන් අත ගහපු ඒ පාපයට ඔවුන් වන්දි ශගවිය යුත්ශත් ශකොශහොම 

ද කියන කාරණ්යත් අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒක තමයි අද 

තිශබන ශ  පාෙන අර්බුදය. ඒ ශ  පාෙන අර්බුදය විසඳන්ශන් 

නැතුව ශම් රට අපට නිවැරදි තැනකට ශගශනන්න බැහැ. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් අපි ආර්ිකක 

ප්රතිසංස්කරණ් ගැන කගා කරනවා. නමුත් අපට අමතක වන ශ  

තමයි, ඇත්ත ව ශයන්ම අපි ශම්ක කළ යුත්ශත් කවුරු 

ශවුවශවන් ද  කියන එක. ඒ වාශේම ශම් වන ශකොට රශේ තිශබන 

තත්ත්වය ශමොකක්ද කියන කාරණ්ය. අද ආහාර ේ ධමනය 

සියයට 07.ියි. ඉතාම අවිධිමත් විධියට ගණ්න් හදො බැලුවත්, 

හතර ශදශනක් ඉන්න පවුෙකට මසකට අව ය මූලික වියදම 

රුපිය්, 6ි,000ක්, රුපිය්, 70,000ක් පමණ් වනවා. මස්, මාළු, 

බිත්තර, සීනි, කිරි ආදී ශමොනවත් මිෙදී ගන්ශන් නැතිව, වතවත් 

වීමට අව ය අවම ශ ව්, ෙබා ගන්නටත් රුපිය්, 6ි,000ක්, 

නැත්නම් රුපිය්, 70,000ක් මසකට අව ය වනවා. ඇත්ත 

ව ශයන්ම අශප් දත්ත අුවව නම් රශේ ජනගහනශයන් සියයට 

60කට, 60කටවත් ඒ ආකාරශේ ආදායමක් නැහැ. ඒ කියන්ශන්, 

වැඩ කරන ජනතාවටවත් එවැනි ආදායමක් නැහැ. ශම් වන ශකොට 

ශම් රශේ දරිද්රතාවට, දුප්පත්කමට මුහුණ් ශදන්ශන්, හරියට කෑම 

ශේෙක් කන්න බැරිව ඉන්ශන් රැකියා ශනොකරන ශහෝ ශ්රමය 

ශව ශ්හසා වැඩ ශනොකරන අය විතරක් ශනොශවයි. වැඩ කරන 

ජනතාවත් ශම් ප්ර ්නවෙට මුහුණ් ශදනවා. වතුකරශේ වැඩ කරන 

ශකනකු, නිවසක වැඩ කරන ශකශනකු, එශහමත් නැත්නම් Free 

Trade Zone එශක්  වැඩ කරන ශකශනකු ගත්තත්, ඒ අයට 

ෙැශබන වැටුප ශකොශහත්ම පිරිමහ ගන්න බැහැ, ශම් තිශබන 

අධික වියදමත් එක්ක. ඒ කියන්ශන්, අශප් වැඩ කරන පන්තියත් 

ශම් වන ශකොට වි ාෙ අර්බුදයකට වැටිො ඉන්ශන්.  

අශප් රශේ ශම් වන ශකොට සමෘ ධි සහනාධාරය ෙබන්ශන් 

සියයට 10කට අඩු ප්රමාණ්යක්. ඒ කියන්ශන්, සියයට 9.2ක 

ප්රමාණ්යකට තමයි සමෘ ධි සහනාධාරය ෙැශබන්ශන්. සමෘ ධි 

සහනාධාරය ශෙස ෙැශබන්ශනත් රුපිය්, 0,000යි. ශම් තිශබන 

ආර්ිකක අර්බුදයත් එක්ක ඒ රුපිය්, 0,000න් කරන්න පුළුවන් 

ශදයක් නැහැ. නමුත් ඒකටත් සුදුසුකම් ශනොෙබන, දුප්පත් කියා 

හැඳින්ශවන්ශන් නැති, විශ ේෂශයන් අවිධිමත් ක්ශෂේත්රශේ වැඩ 

කරන ජනතාව පත් වන තත්ත්වය ශමොකක්ද?  විශ ේෂශයන් 

අවිධිමත් ක්ශෂේත්රශේ වැඩ කරන බහුතරය කාන්තාශවෝ. ශම් 

ප්ර ්නය ඍජුවම බෙපාන ඒ අයට ශමොන වාශේ ේත්තර ද අපි ශම් 

ශවොශේ සපයන්ශන්? අපිට ඒශගෝ,ෙන්ට කියන්න බැහැ, නැව 

එන ශතක් ඉන්න; විශ   විනිමය එන ශතක් ඉන්න; අර ශ  ශවන 

ශතක් ඉන්න; ශම් ශ  ශවන ශතක් ඉන්න කියො. අද වන ශකොට 

ඔවුන් ප්ර ්නවෙට මුහුණ් ශදමිුවයි සිටින්ශන්. ඒ අය අතරින් 

ශබොශහෝ පිරිසක් ණ්යවෙට හසුශවො ඉන්ශන්.  විශ ේෂශයන් 

ඔවුන් ක්ෂුද්ර මූෙය ණ්ය නිසා ඉතාම අපහසුතාවට පත් ශවච්ච අය. 

ක්ෂුද්ර මූෙය ණ්ය පිළිබඳව මීට ශපර කගා කරන ශකොට කිේශේ, 

ඔවුන්ශේ වගකීම් විරහිත හැසිරීම නිසා ශමශහම සිදු වනවා 

කියො.  දැන් අශප් පාෙකශයෝ  වගකීම් විරහිතව හැසිශරන ශකොට 

ක්ෂුද්ර මූෙය ණ්යවෙට හසුශවො ඉන්න අශප් ජනතාවට ශමොන 

වාශේ විසඳුම් ද අපි ශදන්ශන් කියන එක ගැනත් අපට හිතන්න 

වනවා.  

ගතූ  අවුරුදු 7ි තුළ අුවගමනය කළ ප්රතිපත්තිවෙ ප්රතිවිපාක 
තමයි අපි අද විඳින්ශන්. ඒ ප්රතිපත්ති නිවැරැදි කරන්න නම්, 
ජනතාවාදී, ජනතාව පැත්ශතන් හිටගන්න පුළුවන් සහ ජනතාව 
ශත්රුම් ගන්න පුළුවන් පාෙකයන් පත් කරගන්න ශවනවා. ශම් 
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නිර්මාණ්ය ශවො තිශබන ශ  පාෙන අර්බුදය එවැන්නක් හරහා 
විසඳන්න ඕනෑ. එශසේ කරන්ශන් නැතිව ශම් නිර්මාණ්ය ශවො 
තිශබන, අප අත් විඳින ශම් ආර්ිකක අර්බුදයට විසඳුම් ශහොයන්න 
පුළුවන් කියො අපි කිසිශසේත් හිතන්ශන් නැහැ. ආර්ිකක අර්බුදය 
ඉස්සරහට දමො ශ  පාෙන අර්බුදය වහගන්න හදන්න එපා 
කියන එකයි අපට කියන්න ඕනෑ. ශම් වනශකොට ආර්ිකක 
අර්බුදශේ තිශබන භයානකකම ශපන්වමින් අප සියලුශදනාට දැන් 
ශයෝජනා කරන්ශන්, කළ යුතු ශ  පාෙන ප්රතිසංස්කරණ්, 
ශ  පාෙනිකව මැදිහත් වීම මඟින් ජනතාව ඉ්,ෙන ශම් 
ශ  පාෙන සංස්කෘතිශේ ශවනස්කම පැත්තකට දමො, ශම් 
ආර්ිකක ප්ර ්නය විසඳීමට අපි සියලුශදනා එකතු ශවමු කියොයි. 
එම ශයෝජනාව තමයි දැන් දිියන් දිගටම කරන්ශන්. නමුත් අපි 
දන්නවා, ශම් ආර්ිකක ප්ර ්නයට විසඳුමක් ෙැශබන්ශන් ශ  පාෙන 
අර්බුදය විසඳීම හරහා බව. හැබැයි, ආර්ිකක අර්බුදය ඉස්සරහට 
දමො රටට අව ය වන ශ  පාෙන විසඳුම ශගශනන්ශන් නැතිව 
ඉන්න එපා කියන ඉ්,ලීම කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.   

ස්තුතියි. 

 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Suren Raghavan. 

You have eight minutes. 
 

 
[අ.භා. 1.36] 

 

ගු නආචාර්ය) සුයර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ශම් අවස්ගාව ෙබා 

දුන්නාට ස්තුතියි.  

ආර්ිකකයද, ශ  පාෙනයද වැදගත් වන්ශන් කියන කාරණ්ය 
මත ශම් ගරු සභාව මතවාදීව තවමත් ශබදී ඇති බව අපට 
ශපශනනවා. අපි ඒ තර්කාුවකූල ෙ ප්ර ්නය භාර දිය යුත්ශත්ත් ශම් 
රශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය බිහි කිරීශම් මු්, ගෙ වන රශේ ජනතාවටයි. 
රශේ ජනතාවශගන් ඡන්දය ගන්න බැරි කණ්ඩායම් කියන්න 
පුළුවන්, ශ  පාෙනය තමයි වැදගත් වන්ශන් කියො. නමුත් අද 
පාශර්, වැස්ශසේ, අේශේ, දව්,, රාත්රිශේ මදුරුවන් තළමින් අසරණ් 
ශවච්ච ෙක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාව ඉ්,ො සිටින්ශන්, පළමුශවන්ම 
වතවත් වීශම් අයිතිය ෙබා ශදන්න කියොයි. ඒ නිසා ගරු නිශයෝජය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අසාධය ශවච්ච ශෙශඩකු වාශේ අශප් රට 
වැටී තිශබන ශම් ශමොශහොශත් අව ය වන්ශන් ශකොයි රශේද 
ශබශහත හදන්ශන් කියන එක ශනොශවයි; ශමොන ශදොස්තරද 
ශබශහත ශදන්ශන් කියන එක ශනොශවයි. ශබශහත් ෙබා දීමයි 
අව ය වන්ශන්. එයයි අතයව ය වන්ශන්. ඒ නිසා මා හිතනවා, 
ආර්ිකක ප්රතිපත්තියක් සෑදීම ෙහිෙහිශේ කළ යුතු ශදයක් බව. එය 
ශහටට පමා කළ යුතු ශදයක් ශනොශවයි. අප බෙන්න ඕනෑ, 
රාජයයන් ශදසියයක් පමණ් එකට ගැට ගැසුණු ජගත් ශ  පාෙන 
වුහය තුළ ශගෝලීයකරණ්ය ූ  ශම් ශෙෝකය හමුශේ කඩා වැටුණු, 
එශහම නැත්නම් ඇත්තටම යාචකශයකු බවට පත් වී තිශබන අශප් 
මේ බිම නැවත ශගොඩ නෙන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක ගැනයි. 
ශම් තත්ත්වය තුළ අපට අතයව යශයන් තීරණ්ය කරන්න 
ශවනවා, අවුරුදු 73කදී ස්වතන්ත්ර පාෙනශයන් කර ගත්තා ූ  ශම් 
මහා විනා ශේ ප්රතිඵෙ අපි අනාගතයට භාර ශදනවාද, එශහම 
නැත්නම් අ ශප් කාෙශේම, අශප් පරපුශරන්ම ශම් ප්ර ්න විසඳා 
ගන්නවාද කියො. දැන් අපට ෙැබී තිශබන ශම් තත්ත්වය පිළිබඳ 
පසු විපරම් කිරීම අව යයි; ආත්ම විශමෝචනය අව යයි. නමුත් ඒ 
සිය්,ශෙන්ම අපට ප්රතිඵෙ ෙැශබන්ශන් නැත්නම්, ප්රතිඵෙ 
ෙැශබන කටයුතු අප කළ යුතුය යන්න අටවැනි පන්තිශේ 
ළමශයකු පවා දන්නා ශදයක්.  

ශම් සභාශේ සිට එකිශනකාට ශදොස් පැවරීශමන් ශහෝ 

ශදෝෂාශරෝපණ්ය කිරීශමන් ශහෝ එශහම නැත්නම් 'අපි බෙශේ 

හිටියා නම් මීට වඩා ශහොඳට කරනවා' කියන නයාය ඉදිරිපත් 

කිරීශමන් ශහෝ අර අසරණ් මිනිසුන්ශේ ප්ර ්නය විස ශඳන්ශන් 

නැත; ශහට ශත්, ෙැශබන්ශන් ද නැත. ඒ නිසා ශම් ගරු සභාව 

විසින් කළ යුත්ශත් අප සියලුශදනාශේම දැුවමත්, මාතෘ භූමියට 

අප සියලුශදනා තුළ තිශබන භක්තියත් එක් කරමින්, පක්ෂයට 

එහා ියය, ශහට බෙය ෙබා ගැනීශම් නයාය පත්රයට එහා ියය 

ශ  පාෙන, ආර්ිකක වයාපාරයකට සම්බන්ධ වීමයි.  

අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. මට ශප  ගලිකව ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා. සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාදී ශ  පාෙන තර්කයක් පිළිගන්නා 

මට එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ මූෙධර්මය පිළිබඳව ප්ර ්න 

තිශබනවා. ශම් රශේ වතවත් වන ශදමළ ජාතිකශයකු හැටියට මා 

ෙැ ජ අත් දැකීම් අුවව එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ක මට ප්ර ්න 

තිශබනවා. 1981 යාපනය පුස්තකාෙයට ියනි තිය දි එක්සත් 

ජාතික පක්ෂය තමයි බෙශේ හිටිශේ. 1983දී ශම් රශේ ශදමළ 

විශරෝධීන් ශදමළ ජන සංහාරය කර දි එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි 

බෙශේ හිටිශේ. එතශකොටත් වර්තමාන අගමැතිවරයා වන රනි්, 

වික්රමසිංහ මහත්මයා ඒ පක්ෂශේ හිටියා. ඒ නිසා මට ඒ පක්ෂයත් 

එක්ක ඓතිහාසික ගුවශදුවවක් තිශබනවා. නමුත් ඒ ශහේතුව නිසා 

ශම් ශමොශහොශත්දී එතුමා බාර ගත් කාර්යයට ේදේ ශනොකර සිටීම 

ශ  පාෙන කුහකත්වයක් කියො මම හිතනවා.  

රටක, ගමක, ශගදරක කුණු එකතු වී කාුවව හිර වී තිශබනවා 

නම් ඒ පිළිබඳව දර් නවාදී කගා කිය කියා ඉන්න ශකනාට වඩා ඒ 

කාුවවට බැහැො එය සු ද කරන්න එන පු ගෙයාට අපි ගරු කළ 

යුතුයි. අගමැතිවරයා කර තිශබන්ශන් අන්න ඒ වාශේ කාර්යයක්. 

කවුරුත් බාර ගන්න බැහැයි කියපු ශම් මහා වගකීම එතුමා බාර 

අරශගන තිශබනවා. අපි එතුමාට ඒ සම්බන්ධශයන් ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. ඒ ගමන්ම මා මතක් කරනවා, ශම් ගමන එතුමා යා 

යුත්ශත් ඉතා ප්රශේ ශමන් බව. සියලු පක්ෂවෙ අදහස් විමසමින්, 

සංශේදී ශවමින් ශම් ගමන යනවා නම් වඩාත් සාර්ගක ශවන්න 

පුළුවන් කියො මා කියනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  අශප් ඓතිහාසික මිතුරා 

වන ඉන්දියාව ශම්  ශමොශහොශත්දී අපට කර තිශබන ේදේව 

සම්බන්ධශයන් ශම් ගරු සභාව ශවුවශවුවත්, තනි පු ගෙශයකු 

හැටියටත් මම ඉන්දියාවට සත්ුතිවන්ත ශවනවා. I would like to 
thank the people of India, Shri Narendra Modi, the Prime 
Minister of India and also the Hon. (Dr.) Subrahmanyam 
Jaishankar, the Minister of External Affairs of India for their 
absolute friendship extended to Sri Lanka.  

தமிழ் தமாைிகயத் தாய்தமாைியாகக் தகாண்ட 

சுப்பிரமணியம் தஜய்சங்கர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூறக் 

கடகமப்பட்டுள்பளன். ஏதனன்றால், நம் நாட்கடப் 

தபாருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து மீட்தடடுப்பதற்கு அவர் தசய்த 

நட்பு ாீதியான உதவியானது, எங்களுக்கு ஓர் உந்து சக்தியாக 

இருக்கின்றது. "யாதும் ஊபர யாவரும் பகளிர்" என்பதற்கு 

அகமய இந்தியா எங்களுக்குச் தசய்த உதவிகளுக்கு நன்றி 

தசால்ல வார்த்கதகளில்கல.  

Therefore, I would like to thank the people of India 
who have shown us the meaning of the concept of 
Vasudhaiva Kutumbakam. That means, "When my 
neighbour is hurt, I am hurt". So, thank you India, thank 
you people of India for helping us at this difficult time.  

I am not an economist, but as an academic from the field 
of political science, I would like to say a few words 

regarding economic recovery. අපට ශම් ශමොශහොශත්දී පාඩම් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඉශගන ගන්න පුළුවන් ග්රීසිය කියන රශටන්. ග්රීසියත් කඩා වැටුණ්ා. 

ඒ රටත් ෙංකාව හා සමාන රටක්; මිලියන 12ක් පමණ් ජනතාවක් 

සිටින, යුශරෝපශේ මුහුදු ශවරළ අයිති, නැේ මාර්ග හා සම්බන්ධ 

වි ාෙ ආර්ිකකයක් තිශබන රටක්. නමුත් එය කඩා වැටුණ්ා. ඒ 

ශගෝ,ශෙෝ ණ්ය ව ශයන් යුශරෝ බිලියන 300ක් ඉ්,ො සිටියා. 

ජාතයන්තර මූෙය අරමුදලින් ඒ ණ්ය ෙබා දුන්නා; යුශරෝ 

කණ්ඩායමින් ණ්ය ෙබා දුන්නා. අන්න එතැනදී අපට ඉශගන 

ගන්න පාඩම් තිශබනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ග්රීසිශේ පත් වුණු අගමැතිවරයා ශමොකක්ද කශළේ? 

මම ශකටි කාලීන හා මධය කාලීන ශයෝජනා කීපයක් ශම් 

අවස්ගාශේදී ඉදිරිපත් කරනවා. අගමැතිතුමාශේ දූත පිරිසක් මැද 

ශපරදිගට යා යුතුය; ඔවුන් ශප්රේෂණ් වැඩි කළ යුතුය; ෙංකාවට මුද්, 

එවන්න එපා කියා තිශබන තර්කය බිඳෙමින් ෙංකාවට මුද්, 

එවන්න කියා අශප් ජනතාවශගන් ඉ්,ලිය යුතුය. මිලියන 200ක් 

වන එම ශප්රේෂණ්ය මිලියන ි00 දක්වාවත් ඉහළ යා යුතුය.  

ඊළෙට, අරගළකරුවන්ශගන්, වි ව්විදයාෙ ශිෂයයන්  ශගන් මා 

ඉතා  ඕනෑකමින් ඉ්,ලීමක් කරනවා. ඔබ කරන අරගළයට අපි 

හදවතින්ම දායක වුණ්ා. අපි මතවාදිව ඔබ සමෙ ඉන්නවා. නමුත් 

ඔබ කරන අරගළශේ ස්වරූපය නිසා ශම් රටට එන්න තිශබන 

ශඩොෙර් ප්රමාණ්ය අඩු ශවො තිශබනවා; විශ   සංචාරකයන් 

පැමිණීම සම්පූර්ණ්ශයන් අඩපණ් ශවො තිශබනවා. නැවතත් ශම් 

ගැන හිතන්න.  

මහ බැංකුව ආදී ජාතික ආයතන සම්පූර්ණ්ශයන් ස්වාධීන විය 

යුතුයි. මින් මතුවට කිසිදු ශ  පාෙන අතගැසීමක් මහ බැංකුවට 

සිදු ශනොවිය යුතුය. මහ බැංකුශේ වාර්තා, මහ බැංකුශේ සංඛ්යා 

ශ්,ඛ්න ස්වාධීන ූ  සංඛ්යා ශ්,ඛ්න විය යුතුය. අන්න එවැනි ූ  

සංස්කෘතියකට අපි යා යුතුය. වැරැදි කරන දූෂිත ේසස් නිෙධාරින්ට 

වගකීශමන් යුතුව දඬුවම් ෙබා දිය යුතුය. ශමන්න ශමවැනි ූ  

ආර්ිකක ප්රතිපත්තියක්, සමාජ ප්රතිපත්තියක් හරහා පමණ්යි අපට 

ශගොඩ එන්නට පුළුවන්. මා හිතනවා, අපට ග්රීසිය ශහොඳ 

ේදාහරණ්යක් කියො. අගමැතිතුමා ඇතුළු ඇමති මණ්ඩෙය, 

ජනාධිපතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් ඒ සඳහා පියවර ගනීවි 

කියා මා හිතනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Waruna Liyanage. You 

have four minutes. 
 

 
[අ.භා. 1.ිි] 

 

ගු වුත ලියනයප ෙහතා  
(மாண்புமிகு வருண லியனபக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 
ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ඇත්තටම අපි සියලුශදනා දන්නවා, ශම් රශේ ආර්ිකක 

අර්බුදයත් එක්ක ශ  පාෙන අර්බුදයක් නිර්මාණ්ය ශවමින් 

පවතින බව. ශම් රශේ ශම් ආර්ිකක අර්බුදය නිර්මාණ්ය කශළේ 

ශගෝාාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා බව අපි සියලුශදනා දන්නවා. 

පාශර් ශවශළඳාම් කරන ශවශළන්දා ඇතුළු මුළු වයාපාරික 

ප්රජාවම අද ගැටලු රාශියකට මුහුණ් දී සිටිනවා. ශමොකද, පිටරටින් 

භාණ්ඩ ශගන්වීම තාවකාලිකව නැවැත්වීම නිසා ශපොශළේ 

ශනොශයකුත් භාණ්ඩ ශවශළඳාම් කළ ශකනාටත්, පාශර් පළතුරු 

ශවශළඳාම් කළ ශකනාටත් අද වතවශනෝපාය අහිමි ශවො 

තිශබනවා.  ශම් අයට අද තම වතවිකාව පවත්වා ශගන යෑම  වි ාෙ 

ගැටලුවක් ශවො තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  එශසේ තහනම් කළ 

ෙැයිස්තුශේ තිශබනවා, ඇශමෝනියම් නයිශේේවෙ නමත්. ඒවාත් 

ශගන්වන්න එපා කියො තිශබනවා.  අශප් දිස්ත්රික්කශේ ෙයිසන් 

සහිත ග්, වළව්,වෙ ග්, කැඩීම සිදුකර ඒවා කර්මාන්ත 

ශවුවශවන්, එශහම නැත්නම් පාරක සංවර්ධනය ශවුවශවන් ෙබා 

ශදනවා. අද එම අවස්ගාවත් අහිමි වී ශගන යනවා. ශමොකද, 

ඇශමෝනියම් නයිශේේ නැතුව ග්, වළව්,ව  ග්, කැඩීම කරන්න 

බැහැ. රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ ග්, වළව්, 120ක් පමණ් 

තිශබනවා. ඒවාශේ රැකියා කළ වි ාෙ පිරිසකශේ රැකියා අවස්ගා 

අද අහිමි ශවන තත්ත්වයක් ඇති ශවො තිශබනවා. ග්, ආශ්රිත 

තවත් වයාපාර තිශබනවා. ේශෙොක් ග්, කර්මාන්තය ගත්තාම, 

අශප් රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ ේශෙොක් ග්, බෙපත්රොභීන් 120ක් 

පමණ් සිටිනවා. ඒ වාශේම hardware stores 420ක් පමණ් 

තිශබනවා. ශම්වා අද වැසී යමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අපි  ගරු 

අගමැතිතුමාශගන් ඉ්,ො සිටිනවා, නැවත ඇශමෝනියම් නයිශේේ 

ශගන්වීමට කඩිනමින් පියවර ගන්න කියො. එශහම නැති 

වුශණ්ොත් වි ාෙ ගැටලුවක් ඇති ශවනවා. අපට නැවතත් 

ඇශමෝනියම් නයිශේේ ෙබා දුන්ශන් නැත්නම් ශම් කර්මාන්ත 

පවත්වාශගන යාමට ශනොහැකි ශවො වි ාෙ ආර්ිකක ගැටලුවක් 

ඇති ශවනවා. අශප් රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ සිටින ශම්සන් බාස්ො 

ඇතුළු ශවනත්  කම්කරුවන් 11,100ශදශනකුශේ පමණ් රැකියා 

අහිමි වු ශණ්ොත් ශමොකද ශවන්ශන්? ඔවුන්ශේ ආර්ිකක තත්ත්වය 

කඩා වැටිො  වතවත් වීම දුෂ්කර ශවනවා. ශඩොෙර් සම්බන්ධශයන් 

ගැටලු තිශබන්න පුළුවන්. නමුත්, ශම් අතයව ය ශ ව්, ශගන්වන 

එක අශප් වගකීමක්.  අපි ශ  පාෙනය ගැන, එශහම නැත්නම් 

ආර්ිකකය ගැන කගා කරමින් ඉඳො වැඩක් නැහැ. අතයව ය 

කාරණ්ාවෙට මු්, තැන දුන්ශන් නැත්නම් අපිට වි ාෙ ගැටලුවෙට 

මුහුණ් ශදන්නට සිදු ශවනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි.  

මාසයකට ඇශමෝනියම් නයි ශේේ ශටොන් 100ක් ෙංකාවට 

ශේනවා. අද ෙංකාව පුරාම ශම් විධිශේ ග්, වළව්, රාශියක් 

තිශබනවා.   ෙංකාශේම ශම් ක්ශෂේත්රය ආශ්රිතව ඍජු රැකියා කරන 

ෙක්ෂ ශදකහමාරකට ආසන්න පිරිසකට අද වතවශනෝපාය 

පවත්වාශගන යාම අසීරු ශවො තිශබනවා. ඉතාම අවදානම් 

තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. ශමොකද, එම කර්මාන්ත කිරීමට අව ය 

ඇශමෝනියම් නයිශේේ නැති නිසා. මම කලින් කිේවා වාශේ, ශම් 

ශහේතුව නිසා එම කර්මාන්තය ආශ්රිතව පවතින අශනකුත් 

කර්මාන්ත කරශගන යාමටත්   වි ාෙ ව ශයන් බාධා ඇති ශවො 

තිශබනවා. ඒ නිසා ප්රමාණ්වත් පරිදි ඇශමෝනියම් නයිශේේ ෙබා 

දීො, ග්, වළව්,වෙ ග්, කැඩීශම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කළ 

යුතුයි. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් ක්ශෂේත්රය තුළින් 

2021දී රජයට රුපිය්, මිලියන 3ි0ක් ෙැබී තිශබනවා. ශම් මුදෙ 

අහිමි වුශණ්ොත් ශමොකද ශවන්ශන්?  අපි ෙබන සැශර් ශකොශහොමද 

ශඩොෙර් ශසොයා ගන්ශන්? ශම් වාශේ ගැටලු රාශියක් තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ශහෝට්, ක්ශෂේත්රය 

ගැනත් කරුණු කීපයක් කියන්න වුවමනාව තිබුණ්ා. නමුත් ඒකට 

දැන් ශේොවක් නැහැ. මට ශම් අවස්ගාව ෙබා දීම සම්බන්ධව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 
 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Premnath C. Dolawatte. 
You have eight minutes.  
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ගු යප්රේම්නා ක . . යදවලව කත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපි රටක් හැටියට වි ාෙ අර්බුද ගණ්නාවකට මුහුණ් ශදමින් සිටින 

අවස්ගාවක්, ශම්ක. සමාජයීය, ආර්ිකක හා ශ  පාෙන ප ධති තුළ 

අපි අද අර්බුදකාරී තත්ත්වයක සිටිනවා. අපි ඒ ගැන අවංකව 

කනගාටු ශවන්න ඕනෑ. ශම් තත්ත්වයට අපට  මුහුණ් ශදන්න 

සිදුශවො තිශබන්ශන්  පසුියය කාෙය පුරාවට ශ  පාෙකයන්, 

පරිපාෙකයන්, රාජය ශසේවකයන් සහ සමස්ත පුරවැසියන් වන අප 

සියලු ශදනා අපට නියම වුණු වගකීම්, යුතුකම් ඉෂ්ට කිරීම පැහැර 

හැරීම නිසාය කියන කාරණ්ය අපි කාටත් පිළිගන්න සිදු ශවනවා. 

අද අපි ශම් ප්ර ්න හඳුනා ශගන තිශබනවා. සමහර ශවොවට අපි 

එකිශනකාට ඇඟි්,ෙ දිගු කර ගන්නවා. නමුත් අපි ශම් 

අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්ශන් ශකොශහොමද කියන කාරණ්ය 

සම්බන්ධශයන් කගා කරන්නට ශම්ක තමයි සුදුසුම කාෙය. 

 නීතිශේ ආධිපතයය බිඳ වැටුණු සමහර අවස්ගා පසුියය 
කාෙශේ අපි දැක්කා. එවැනි අවස්ගා නැවත ඇති ශනොශවන්න 
වගබො ගන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක සම්බන්ධශයන් අපි 
අවධානය ශයොමු කරන්න ඕනැ. අපි එයට කටයුතු සම්පාදනය 
කරන්න ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ශම් 
කාරණ්ය විශ ේෂශයන්ම ඉස්මතු කරන්ශන් අප තවදුරටත් 
අධිකරණ්ශේ ස්වාධීනත්වය රඳවා ගැනීශම් අතයව යතාව මතයි. 
ශමොකද, යම් පු ගෙශයකුශේ අයිතිවාසිකම් කඩ වුශණ්ොත්  ඔවුන්ට 
යන්න තිශබන අවසන් ස්ගානය තමයි අධිකරණ්ය. නීතිය අතට 
අරශගන කටයුතු කළ සමහර පු ගෙයන්ට අධිකරණ් නිෙධාරින් 
සහශයෝගය ශදන ආකාරය පසුියය කාෙය පුරාවට අපි දැක්කා. ඒ 
සම්බන්ධශයන් බැලුවාම,  පුදුමසහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණ්ය 
ශවො තිශබනවා. සමහර අවස්ගාවෙ අධිකරණ් 
විනි ්චයකාරවරුන් පවා තමන් අභිමුවට එන නඩුවෙදී එක් පු ගෙ 
කණ්ඩායමකට එක විධියකටත්,  තව පු ගෙ කණ්ඩායමකට තවත් 
විධියකටත් ව ශයන් ශවනස් ආකාරශයන් සෙකන ආකාරයක් 
අපට දකින්න ෙැශබනවා. ශම් කාරණ්ය අපි ඉස්මතු කරන්ශන් 
අධිකරණ්ය හෑ්,ලුවට ෙක් කරන්න ශනොශවයි. ශම්ක අපි 
කියන්ශන්, අධිකරණ්යට තිශබන බෙය  සමාජශේ සිටින 
පු ගෙයන් අතට ගත්ශතොත්, ඊට වඩා වි ාෙ වයසනයක් සිදු 
ශවනවාය කියන කාරණ්ය  අවධාරණ්ය කරන්නයි.  විශ ේෂශයන්ම 
ශපොදු ශ පළ  පනත ප්රකාරව නඩු ශගොුව කරො තිශබන 
අවස්ගාවෙදී,  "මට දැක්ශකොත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්" කියන 
කාරණ්ය තුළ හඳුනා ගැනීශම් ශපරේටුවක් තැ ජ අවස්ගාවෙ  
සමහර අධිකරණ් නිෙධාරින් ක්රියා කළ ආකාරය පුදුම සහගතයි.  
සමහර නඩුවෙට අදාළව  ශපොදු ශ පළ  පනත ප්රකාරව දීර්  
කාෙයක් රිමාන්්ඩ බන්ධනාගාරගත කර තිශබන අය සිටි දි,   
සමහර නඩුවෙ සැකකරුවන්ට ශබොශහොම පහසුශවන් ඇප ශදන 
තත්ත්වයක් ශපශනන්න තිශබනවා. ඊටත් එහාට ියහි්,ො,   
අධිකරණ් ක්රියාවලියට බාධා කරමින්, බන්ධනාගාර බස් එකට පවා 
පහර ශදන පු ගෙයන් සම්බන්ධශයන්  කටයුතු කරන ආකාරය 
අපට පුදුමය දනවනවා. ශම් විධියට ියශයොත් තව ටික දවසකින් 
ශමොන තත්ත්වයක් ේදා ශේවිද?  

අද සමහර නීතිඥවරුන්ට හුශර් දානවා; අත්පුඩි ගහනවා.  
සමහර නීතිඥවරු සැකකාරශයෝ දකිනශකොට ම්,මාො දානවා; 
අත්පුඩි ගහනවා. හැබැයි, ශමහි ඇති අවදානම පිළිබඳව මම  අද 
ගරු සභාශේ ප්රකා  කරනවා.  ඒ අයට විරු ධව  කටයුතු කරන 
කාෙයක් ආශවොත්,  එම නීතිඥවරුන්ට ප්රහාර එ්,ෙ කරන, 
විනි ්චයකාරවරුන්ට ප්රහාර එ්,ෙ කරන කාෙය වැඩි ඳතක 
ශනොශවයි.  ශම් අරගළය තුළ විනි ්චයකාරවරු පවා ඒ 
අරගළකරුවන්ට වැඳො සමාව අරශගන, "මම 
විනි ්චයකාරවරශයක්" කියො ශබොශහෝ අමාරුශවන් ගැෙවිො ියය 

අවස්ගා පිළිබඳවත් අපි පැහැදිලිව දන්නවා. ඒ නිසා ශම් කාරණ්ා 
සම්බන්ධශයන් අපි මීට වඩා එහාට සිතා බෙන්න ඕනෑ.  
වැරදිවෙට දඬුවම් දීම කිසිම පු ගෙශයකුශේ අයිතිවාසිකමක් 
ශනොශවයි. එය අධිකරණ්ශේ නිසි ක්රියාදාමය තුළ සි ධ විය යුතු 
ශදයක්.  ඒ නිසා  ගරු අධිකරණ් නිෙධාරින්ශගන් මා ඉ්,ලීමක් 
කරනවා.  කරුණ්ාකර මීට වැඩිය විචක්ෂණ්ීලලිව කටයුතු කළ 
යුතුයි කියන කාරණ්ය ශම් ශවොශේ මා අවධාරණ්ය කරනවා.   
  රුසියාශේ "ඒශරොෆ්ශෙොේ" ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානය 
හා සම්බන්ධ සි ධිය ගැන අද ශබොශහෝ ශදනා කගා කරනවා. ඒ 
අධිකරණ්ශේ ඉන්න පිස්ක්, නිෙධාරියා සහ නීතිඥවරයාට ශවඩි 
තියන්න ශබොශහෝ අය බොශගන ඉන්නවා.  විශ ේෂශයන්ම  ගරු 
අධිකරණ්ශේ ස්වාධීනත්වය ශවුවශවන් අධිකරණ් නිෙධාරිශයක් 
හැටියට මම කියන්ශන් ශම් සම්බන්ධශයන් වගකිව යුත්ශත් ඒ 
ශදශදනා පමණ්ක් ශනොශවයි කියොයි.  ශම් ක්රියාවලිය හරහා  
රටට සිදු වුණු  හානිය -විශ ීලය සබඳතා ඇතුළු  සියලු ශ ව්, 
සම්බන්ධශයන් සිදුවන  හානිය- එක්ක බැලුවාම ශම් පිළිබඳව මීට 
වඩා ඔේබට ියහි්,ො සෙකා බෙන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම ඉ්,ො 
සිටිනවා, ශම් විමර් නය ශමතැනින් නවත්වන්ශන් නැතුව එම 
කටයුතු තවදුරටත් ඉදිරියට ශගන යන්න කියො.  විශ ේෂශයන්ම 
ශමය සුවිශ ේෂී කාරණ්යක් ශෙස සෙකා,  ශම් සි ධිය කුමන 
ආකාරශයන් සි ධ වුණු එකක්ද  කියන කාරණ්ය පිළිබඳත්  ශසොයා  
බෙන්නට ඕනෑ.  ශමොකද,  එම සි ධිදාමය තුළම ශබොශහොමයක් 
අයට අධිකරණ්ශේ ස්වාධීනත්වය ගැන වි ාෙ සැකයක් ඇති 
ශවො තිශබනවා.  ශම් පිස්ක්, නිෙධාරියා සහ අශනකුත් අය 
ශකොශහොමද ශම් ස්ගානවෙට ියශේ?  ශම් ප්ර ්නය විසඳුණ්ා කියො 
අපට ඕනෑ නම්  ශම් සි ධිය බැහැර කරන්නට පුළුවන්. නමුත් ශම් 
තුළ වැරදි පූර්වාදර් යක් එනවා.  කුමන්ත්රණ් ස්වරූපශයන් 
නිර්මාණ්ය වන ශමවැනි සි ධීන්  හරහා, බෙපුළුවන්කාර 
සමාගම්වෙට, බෙපුළුවන්කාර ජාතීන්ට ශම් රට ශම් තිශබන 
ආර්ිකක තත්ත්වශයුවත් පහළට ශගන ියහි්,ො වි ාෙ ප්ර ්නයකට 
රට ඇද දැමීශම් හැකියාව ශම් තුළින් නිර්මාණ්ය ශවො තිශබනවා. 
විශ ේෂශයන්ම රුසියාව වශේ රාජයයක්; රුසියාව වශේ හිත මිතුරු 
රාජයයක්;  අශප් රශේ යු ධය පවතින අවස්ගාශේ එක්සත් 
ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් කවුන්සෙය තුළ  හැමදාම අපි 
ශවුවශවන් ඡන්දය පාවිච්චි කරපු රාජයයක් සම්බන්ධශයන් 
කටයුතු කරනශකොට ශම් විධිශේ වපසරියක් නිර්මාණ්ය වුශණ් 
ශකොශහොමද කියන එක ගැන  නැවත නැවතත් අපි විමසා බැලිය 
යුතුයි කියන කාරණ්ය පැහැදිලිව මම  ශම් ගරු සභාශේ  
අවධානයට ශයොමු කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මහ බැංකුශේ 

අධිපතිතුමාටත්,  මුෙය මණ්ඩෙශේ  ශ්,කම්තුමාටත් මම 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා, පසුියය අවසග්ාවක open market accounts 

හරහා  භාණ්ඩ ශගන්වීම සම්බන්ධශයන්. අපි පැහැදිලිව ඉ්,ලීමක් 

කළා, open market accounts හරහා ඇති වන ශම් කළු කඩ 

ශඩොෙර් මාෆියාව නවත්වන්න ක්රියාමාර්ග ගන්න කියො. අද 

එතුමන්ො ඒ ක්රියාමාර්ගය අරශගන තිශබනවා. ඒ තුළ තමයි අද 

පැහැදිලිව ශඩොෙර් එක යම් සග්ාවර මේටමක තිශබන්ශන්. 

විශ ේෂශයන්ම ශම් රශේ ජනතාවශගන් මම ඉ්,ලීමක් කරනවා.  

අපි ද්,වන එක විදුලි පහනකට පව ් ා වි ාෙ වියදමක් දරනවා. අපි 

ද්,වන,  අනව ය ශෙස විදුලිය අපශත් හරින එක විදුලි පහනකට 

වි ාෙ ජාතික ධනයක් වැය කරනවා.  ඒ නිසා  ජාතියක් හැටියට, 

රටක් හැටියට අපි ශම් ශමොශහොශත් ශබොශහොම අරපිරිමැස්ශමන් 

කටයුතු කරන්නට  ඕනෑ. අපි අනව ය ශෙස ගමන් බිමන් යනවා 

නම්, ඒවා නවත්වන්න අපට පුළුවන්. අපි  කරන වැය අපට අවම 

කරගන්න පුළුවන් නම්, ශම් ශවොශේ රටක් හැටියට, ජාතියක් 

හැටියට ඒක තමයි අපි සි ධ කරන්න ඕනෑ.  

ශම්, 1970 - 1977 වාශේ කාෙ වකවාුවවක්. 1970-1977 කාෙ 

වකවාුවව කියන්ශන් අශප් අව යතාව මත පිට රටවලින් ගත් ණ්ය 

ශගවා ස්වයංශපෝෂිත ශවච්ච වකවාුවවක් වුණ්ත්, වළක්වා ගන්න 

බැරි ආර්ිකක අපහසුතා මත අද ශමවැනි තත්ත්වයක් අශප් රට තුළ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නිර්මාණ්ය ශවො තිශබනවා. අප මතම ස්වයංශපෝෂිතව වතවත් විය 

හැකි අව යතා ස්වභාව ධර්මය තුළ අද නිර්මාණ්ය ශවො 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් අතිදුෂ්කර සති කිහිපය අපි ශකොශහොම හරි 

ගත කශළොත්, අනාගතය ශවුවශවන් ශුභවාදීව ඉදිරියට යන්න 

අපට පුළුවන්. ශම් සති තුන තුළ අපි කුමන ආකාරයට, කුමන 

ධාරිතාවකින් කටයුතු කරනවා ද කියන තීරණ්ය මත තමයි ඒ සුබ 

අනාගතය දිනාගන්න අපට පුළුවන් වන්ශන්. ඒ නිසා මම 

ඉ්,ලීමක් කරනවා, අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවො ශම් අමාරු 

කාෙය, එශහම නැත්නම් ශම් දුෂ්කර කාෙය ශකොශහොම හරි ගත 

කරො, ශම් තත්ත්වය ශවනස් කරශගන අනාගතයට යමු කියො. 

එම කාරණ්ය මතක් කරමින් මම නිහඬ ශවනවා.   

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Imthiaz Bakeer Markar. 

You have seven minutes.  

 
[අ.භා. 1.00] 

 

ගු ඉම්තියාසන බාකීර් ොකාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අග්රාමාතයවරයා 

ඊශේ දවශසේ පාර්ලිශම්න්තුශේදී සිදු කළ ප්රකා ශේදී, රට ශගොඩ 

නැඟීම සඳහා සාම්ප්රදායික ශ  පාෙන කටයුතුවලින් සහ 

මතවාදවලින් බැහැරවී සාමූහිකව කටයුතු කිරීම ගැන සඳහන් 

කළා. ඒ තුළින් එතුමා ශපන්වන්න ේත්සාහ කශළේ සියලු පක්ෂ 

සමෙ සහශයෝගශයන්, එකමුතුව කටයුතු කිරීශම් ශච්තනාව එතුමා 

තුළ තිශබන බවයි. හැබැයි, වැදගත් වන්ශන් ඒ ශච්තනාව 

වචනශයන් පමණ්ක් ශනොව ක්රියාශවන් සහ හැසිරීශමන් ද ශපන්විය 

යුතු වීමයි. විපක්ෂ නායකතුමා, ශ්රී ෙංකා නිදහස් පක්ෂ නායකතුමා 

වන හිටපු ජනාධිපති මමත්රීපාෙ සිරිශසේන මැතිතුමා ඇතුළු 

විපක්ෂශේ බෙශේග සිය්,ෙම වාශේ, මැති ඇමති තනතුරු 

ගත්තත්, ශනොගත්තත් රට ශවුවශවන් සහශයෝගශයන් හා 

අවශබෝධශයන් වැඩ කිරීශම් ශච්තනාව ප්රකා  කර තිබුණ්ා. සියලු 

පක්ෂ හා සාකච්ඡා කර අවශබෝධයකට ඒම මිසක, ශ  පාෙන 

පක්ෂවලින් තනතුරු, මුද්,, වරදාන ආදිය තුළින් මන්ත්රීවරු ඩැහැ 

ගැනීශම් ශමශහයුම්වෙට ශනොයන ශෙස විශ ේෂශයන්ම 

මමත්රීපාෙ සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්රසි ධිශේ ප්රකා  කර 

සිටියා. එශසේ කියා තිබියදීත් රජය පාර් ්වශයන් ඔබතුමන්ො සර්ව 

පාක්ෂික සහභාියත්වය සඳහා කටයුතු කශළේ ශකොශහොමද? 

ඔබතුමන්ො වචනශයන් සහ කගාශවන් පමණ්ක් එකමුතුව, 

සාම්ප්රදායික ශ  පාෙනශයන් බැහැරව සහශයෝගශයන් හා 

අවශබෝධශයන් රට ශවුවශවන් කටයුතු කරමු කියා කියමින් 

ක්රියාශවන් සහ හැසිරීශමන් කටයුතු කශළේ ඊට වඩා ශවනස ්

ආකාරයකින්. ඔබතුමන්ො යහපත් ශච්තනා ගැන කගා කරමින්, 

වැරදි තීන්දු තීරණ්, වැරදි ප්රතිපත්ති සහ ේ ධච්ච හැසිරීම් තුළින් 

අශප් රට ඓතිහාසික අගාධයකට ඇද දැමූ, එශහම නැත්නම් 

ශමවැනි වින්නැහියකට අශප් රට ශගොදුරු කළ වග කිවයුත්තන්ට 

හුස්ම ගන්න ශකටි විරාමයක් ෙබාදීශම් ජවනිකාවක් රෙ දක්වමින් 

සිටීමයි සැබැවින්ම අප අද දකිමින් සිටින්ශන්. ඒ වාශේම ශම් 

වින්නැහියට, ශම් අගාධයට රට පත් කිරීමට වග කිවයුතු ූ ත්, 

ජනතා වි ්වාසය නැති කරශගන ඇත්තා ූ ත්, නායකත්වයක් සහ 

පාෙනයක් ආරක්ෂා කර ගන්න ශවස් මුහුණු කිහිපයක් ඉදිරියට 

දැමූ ශමශහයුමක් තමයි අපි දැන් දකිමින් සිටින්ශන්. තනතුරු, 

වරදාන දීම් තුළින් විපක්ෂශයන් ඩැහැගත් කිහිප ශදශනකුට ශවස් 

මුහුණු පළඳවා ජනතාව ප්රතික්ශෂේප කළ, එශමන්ම ප්රජාතන්ත්රවාදී 

ශෙෝකය ශනොපිළිගන්නා ූ  දූෂිත පාෙනයක පැවැත්ම රැකදීශම් 

ශකොන්ත්රාත්තුවයි අද අපි දකිමින් සිටින්ශන්.  

පසුියය සතිශේ ේලූම්බර්ේ මාධය ආයතනයට ශ්රී ෙංකාශේ 
ජනාධිපතිවරයා ප්රකා යක් කර තිබුණ්ා. තමන් අසමත් ජනාධිපති 
ශකශනකු ශෙස සමුගන්නට ූ දානම් නැති බවත්,  නිෙ කාෙය 
අවසන් වන ශතක්ම තමන් ඒ රයරශේ රැඳී සිටින්නට 
බොශපොශරොත්තු වන බවත් එහිදී කියා තිබුණ්ා. 
ජනාධිපතිවරයාශේ ශම් ප්රකා ශයන් කරුණු ශදකක් පැහැදිලි 
ශවනවා. පළමුවැන්න, තමන් අසමත් බව එතුමා ඒ තුළින් 
පිළිශගන තිබීමයි. එහි ප්රතිඵෙයක් ශෙසින් ශකෝටි ශදකකට අධික 
ශ්රී ොංකික ජනතාව අද විපාක විඳිමින් සිටිනවා. එතුමාශේ එම 
ප්රකා ශයන් ශපන්ුවම් කරන ශදවැනි කාරණ්ය වන්ශන්, ඒ 
අසමත් ජනාධිපතිවරයා බෙය අත් ශනොහැර සිටින බව සහ ඔහුශේ 
ඒ ස්ගාවරය වර්තමාන අග්රාමාතයවරයා සහ අමාතය මණ්ඩෙය 
විසින් ආරක්ෂා කරන බවයි. ශමය ශ්රී ොංකීය ජනතාවශේ 
අභිොෂයන්ට සම්පූර්ණ්ශයන්ම පටහැනි ස්ගාවරයක්. පවතින ශම් 
පාෙනය ගැන රටත්, ශෙෝකයත් ක්,පනා කරන ආකාරය අප 
අවශබෝධ කරගැන්ම ඉතාම වැදගත්. නමුත්, අගමැතිවරයාශේ 
ප්රකා ය තුළින් ශම් ගැටලුව ගැන, ඍජු ඇමතීමක් ශනොකළ ද, ශම් 
ගැටලුව ඒ ප්රකා ය තුළින් කිහිප විටකදීම එළියට ඒම අපි 
දකිනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කැමැතියි, 

අග්රාමාතයතුමාශේ ප්රකා ශයන් ශකොටස් කිහිපයක් ේපුටා 

දක්වන්න. "යම් යම් වැරදි ක්රියා මාර්ග නිසා අපි ශෙෝකශයන්ම 

ශකොන් ශවච්ච රටක් බවට පත් ශවමින් යනවා. ඒ තත්ත්වය ආපසු 

හැරවීම ශෙශහසි නැහැ" යුවශවන් එතුමා කියා තිශබනවා. ශම්, 

අගමැතිතුමාශේ වචන. පවතින පාෙනශේ වැරදි නිසා ශ්රී ෙංකාව 

ජාතයන්තරය තුළ කිසි කශෙක ශනොූ  අයුරින් ශකොන් ශවච්ච 

රටක් වී ඇති බව කියන්ශන් වත්මන් අග්රාමාතයවරයායි. මම 

එතුමාශේ ප්රකා යක් නැවත ේපුටා දක්වන්නම්. "අපට ණ්ය සහ 

ආධාර ෙබාශදන රටව්, අතර ඉදිරිශයන්ම ඉන්ශන් ඉන්දියාව, 

චීනය සහ ජපානයයි. අපට කවදත් හිතවත්ව සිටි ශම් රටව්, සමෙ 

ඇති සම්බන්ධතා දැන් බිඳ වැටී තිශබනවා." ශම්ක කියන්ශන්ත් 

අශප් වර්තමාන අග්රාමාතයතුමායි. තවදුරටත් එතුමා කියනවා, 

"ජපානය අශප් දීර්  කාලීන මිතුශරක්. අශප් රටට ශබොශහෝ ේදේ 

ේපකාර කරපු මිත්ර රටක්. නමුත්, පසුියය කාෙශේ සිදු ූ  

අවාසනාවන්ත සිදුවීම් නිසා දැන් ඔවුන් ඉන්ශන් අපිත් එක්ක හිත 

ශහොඳින් ශනොශවයි. යම් යම් වයාපෘති අත්හිටුවීම පිළිබඳව අශප් රට 

ජපානයට විධිමත් අයුරින් දැුවම්දීමක්වත් කරො නැහැ. ජපානය 

අශප් රශේ සිදුකළ සමහර වයාපෘති අතරමෙ නවතා දමා ඇත්ශත් 

තනි පු ගෙශයකු ෙබා දුන් වාර්තා අුවවයි. මිත්ර රටවලින් අපට 

ෙබා දුන් ඉතා වටිනා වයාපෘති පදනම් විරහිතව, අශහේතුකව නවතා 

දැමීම පිළිබදව විමර් නය කරන ශමන් මම පාර්ලිශම්න්තුශේ 

රාජය මූෙය කමිටුශවන් ඉ්,ො සිටිනවා." කියො.   

තමන් අග්රාමාතයවරයාව සිටි ශම් සති කිහිපය තුළ තමන් 

බ්රිතානය අගමැතිවරයාට, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයශේ - UAEහි - 

පාෙකවරයාට, ජපන් රජශේ නිෙධාරින්ට සහ අශනකුත් 

රාජයයන්හි නිශයෝිතතයන්ට කගා කළ බව අගමැතිතුමා ප්රකා  

කළා. එශහත් බටහිර රටවලින්වත්, මැද ශපරදිියන්වත්, 

ජපානශයන්වත් කිසිදු ආධාරයක් ඍජුව තවමත් ශම් රජයට 

ෙැබිො නැහැ. ශමයින් ශපන්ුවම් කරන්ශන් එම විශ   රාජයයන් 

ශම් පවතින පාෙනය නව පාෙනයක් ශෙසින් ශනොදැකීමයි. පැවැති 

දූෂිත, මානව අයිතීන් ේ්,ෙං නය කළ ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධී 

පාෙනශේම දිගුවක් ශෙසින් ඔවුන් ශමය දකිනවා. එවැනි රජයක් 

ශකශරහි වි ්වාසයක් ශනොතිබීම ශහේතුශවන් ශමශතක් රටට අව ය 

කඩිනම් සහශයෝගය ෙබා ගත ශනොහැකිවීම අපට දකින්න 

ෙැශබනවා.  
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2022 ජුනි 08 

නිදහසින් පසු යුගශේ සිවි්, යු ධවෙට, ප්රචණ්ඩ තරුණ් කැරලි 

ශදකකට ශමන්ම සුනාමි වැනි ස්වාභාවික විපත්වෙට මුහුණ් 

දුන්නත් ආර්ිකක ව ශයන් ශමවැනි අගාධයකට, දුෂ්කර 

තත්ත්වයකට මිලියන 22ක් පමණ් ූ  අශප් ජනතාවට මුහුණ් 

ශදන්න සිදු වුශණ් නැහැ. වගවීම් නැති, වගකීම් නැති, ේත්තර 

බැඳීම් නැති ේ ධච්ච ශගෝත්රික පාෙනයක වැරදි ප්රතිපත්ති සහ 

තීරණ් නිසායි ශම් වින්නැහිය සිදුවුශණ්.  විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ගා සංශ ෝධනයත් සමෙ පාෙකයන් බෙය එක්තැන් කර 

ගත්තා. ඒක නිසා එහි විපාක ශබොශහොමයක් සිදු වුණ්ා. කෘෂි 

කර්මාන්තය ආශ්රිත අර්බුදය, ස්මවරී බැඳුම්කරවෙට ශගවීම, අූ චි 

ශපොශහොර නැවට ශගවීම, ජාතයන්තර මූෙය අරමුදෙට යෑම ප්රමාද 

කිරීම, සුපිරි ධනවතුන්ට බිලියන ගණ්නින් බදු සහන දීම, නම 

පවතින්න ආරම්භ කරපු සුදු අලි වයාපෘති සඳහා අධික ශපොලියට 

ෙබා ගත් ණ්ය ශමන්ම බිලියන ගණ්නින් ජනතාවශේ මුද්, 

මංශකෝ,ෙ කෑම්, දූෂිත ගුවශදුව ආදියට වගකිව යුතු ේදවියශේ 

වගවීම ශහෝ ඒ මුද්, කන්දරාව නැවත ජනතාවට ෙබා ගැනීම ගැන 

ජනතාව නෙන හඬ පිළිබඳව කිසිම ඇමතීමක් ශහෝ සඳහනක් 

අගමැතිතුමාශේ ප්රකා ශේ නැහැ.  

හිටපු මුද්, ඇමති අලි සේරි මැතිතුමා නම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

පිළිගත්තා, බදු සහන ෙබා දීම, ශඩොෙරය අ්,ොශගන සිටීම, 

ජාතයන්තර මූෙය අරමුදෙ ශවත නිසි කෙට ශනොයෑම, ණ්ය 

ප්රතිවුහගතකරණ්යට ක්, ගතවීම ආදිය ශනොකළ යුතුව තිබුණු 

බව. ජනාධිපතිවරයාත් ප්රකා යක් කරො තිබුණ්ා, ශම් තත්ත්වයට 

ශහේතු වුශණ් තමන්ශේ වැරදි බව. එශහත් ඒ පේ සමාකිරීම 

පමණ්ක් ප්රමාණ්වත් ද? වගවීමක් තිබිය යුතුයි. ශමවැනි අගාධයකට 

ඇද දැමීමට වගකිව යුතු පාෙනයක් ආරක්ෂා කර ගැන්මට, 

ඔවුන්ශේ පැවැත්ම රැකදීමට ගන්නා ූ  රැවටිලිකාර ප්රයත්නවලින්, 

ඇන්දවීම්වලින්, වචන හරඹ තුළින් රටත්, ශෙෝකයත් මුළා කරන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. 

 
ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ගු ඉම්තියාසන බාකීර් ොකාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

මම කගාව අවසන් කරන්නම්, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. 

ශම් ආර්ිකක අගාධයට ශහේතු වුණු ශ  පාෙන ප්ර ්නවෙට 

විසඳුමක් ශදන්න සමිය ජන බෙශේගය විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ගා සංශ ෝධනය පාර්ලිශම්න්තුව ඉදිරිශේ තබා තිශබනවා. 

ඒක පාර්ලිශම්න්තුව පිළිශගන පළමුවන වර කියවා අුවමත කර 

තිශබනවා. දැන් ඒ සම්බන්ධශයන් ශශ්රේෂ්ාාධිකරණ්ශේ තීන්දුවත් 

ඇවි්,ො තිශබනවා. ඒක මෙ හරවන්න, විසි ශදවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ගා සංශ ෝධනයක් ගැන අගමැතිතුමාත්, අධිකරණ් 

ඇමතිතුමාත් පසුියය කාෙශේ කගා කළා. නමුත්, දැන් ඒ ගැන 

වචනයක්වත් කගා කරන්ශන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධශයන් ආණ්ඩුව 

ඇතුශළේම ඒකමතිකත්වයක් නැහැ. අච්චාරු ආණ්ඩුවක් බවට ශම් 

ආණ්ඩුව පත් ශවො තිශබනවා. මිනිස්සු රවටන්ශන් නැතුව 

පාර්ලිශම්න්තු ව ඉදිරිශේ තිශබන විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගා 

සංශ ෝධනය පිළිශගන, ඒක ගැන සාකච්ඡා කරො, අව ය නම් 

සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරො තීන්දුවකට එන්න, රට හරි මාර්ගයට 

ගන්න ේදේ කරන්න. එශහම වුශණ්ොත් විතරයි රටත්, ශෙෝකයත් 

ශම් පාෙනය පිළිගන්ශන්.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Diana Gamage. 

You have eight minutes. 
 

 
[අ.භා. 2.03] 

 

ගු ඩයනා ගෙයප ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமபக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage) 
Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees, 

for the opportunity given.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි කගා ශවන්ශන් 

වර්තමානශේ අශප් රට මුහුණ් දී තිශබන ආර්ිකක අර්බුදය සහ ඒ 

සමෙ මතු වී තිශබන ශ  පාෙන අර්බුදය ගැනයි. ශම් අවස්ගාශේදී 

මම ඒ ශ  පාෙන අර්බුදය ගැන කගා කරන්ශන් නැහැ. ශමොකද, 

ඒ ගැන ශම් ශබොශහෝ අය කගා කර තිශබන නිසා.  

ආර්ිකක අර්බුදය ගැන කගා කරන විට මම විශ ේෂ ශයන්ම ශම් 

කාරණ්ය කියන්න ඕනෑ. නවවන පාර්ලිශම්න්තු සැසිවාරය ආරම්භ 

කරො අවුරුදු ශදකක කාෙයක් තිස්ශසේ විවිධ මතශේද මතු 

කරමින් මඩගසා ගැනීම් සිදු කරමින් සිටි නිසා තමයි අද වනශකොට 

අශප් රට ශම් තත්ත්වයට පත් ශවො තිශබන්ශන්. මැයි නවවැනි දා 

ඒ අවාසනාවන්ත සිදුවීමට අප සියලු ශදනාටම මුහුණ් ශදන්න සිදු 

වුණ්ා.  සමහර මන්ත්රීවරුන්ට අදටත් ශගව්,වලින් එළියට එන්න 

බැරි තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. එදා අශප් මන්ත්රීවරුන්ශේ ශගව්, 

ශදොරව්, විනා  කළා. අපි අද එවැනි තත්ත්වයකයි ඉන්ශන්. මම 

ඒ ගැන කියන්න කැමැති නැහැ. ශමොකද, මම අද ආශේ අශප් රශේ 

ආර්ිකකය ශගොඩ දාන්ශන් ශකොශහොමද කියන තැන ඉඳශගන කගා 

කරන්නයි.  

 ශ්රී ෙංකාව අද ශඩොෙර් බිලියන 02ක ණ්යකාරශයක්. අද අශප් 

රශේ තත්ත්වය බැලුශවොත් අශප් expenditure එක, එශහම 

නැත්නම් outgoings තිශබනවා US Dollars 28 billion per 

annum. නමුත්, අපට ෙැශබන income එක US Dollars 18 

billion. එතශකොට අපට තිශබනවා, ශඩොෙර් බිලියන 10ක deficit 

එකක්. අපි ශකොශහොමද ශම්ක match කරන්ශන්? අපි ශකොශහොමද 

අද ශම් තිශබන ශඩොෙර් ප්ර ්නය විසඳන්ශන්? ශම් ශඩොෙර් ප්ර ්නය 

ක්ෂණිකව විසඳන්න, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ශම් රටට ශඩොෙර් 

ශගන්වා ගන්නා ක්රම පිළිබඳ  ශයෝජනා ටිකක් මම ශම් සභාවට 

ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාශේම මම ඒ ශයෝජනා ටික ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාගත කරන්න කැමැතියි. මම ශම් 

ශයෝජනාවලිශේ copy එකක් ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, තවත් copy 

එකක් ගරු අගමැතිතුමාටත් present කරනවා.   තවත් copy එකක් 

සභාගත කරන්න බොශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ වාශේම මම ශම්ක 

මාධයයටත් ශදනවා. ශමොකද, ශම්ක ජනතාව දැනගත යුතුයි.  

ශම් රශේ ශඩොෙර් ප්ර ්නය විසඳන්න නම්, පළමුශවන්ම මම 

කරන ශයෝජනාව ශමයයි: restructuring  the operation and 
policy framework within the Board of Investment - BOI, Sri 

Lanka. බංේොශ  ය, වියේනාමය වාශේ රටවෙට investorsො 

ියයාම දවස් ශදකත් දවස් හතත් අතර ඒ ශගෝ,ෙන්ට අව ය 

licences ගැනීම ඇතුළු අශනක්  කටයුතු ටික කරො ශදනවා. 

නමුත් අශප් රට, ශම් Board of Investments - BOI  එක -  ශම් 

සඳහා දවස් 60ත් 90ත් අතර කාෙයක් ගන්නවා. ඒ නිෙධාරින් 

කරන්ශන් ඒ files ේඩ වාඩි ශවො ඉන්න එක. ඒ පළමුශවනි එක.  

මාශේ ශදශවනි ශයෝජනාව ශමයයි:  setting up an electric 

vehicle manufacturing plant in Sri Lanka for buses and cars. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

It is a joint-venture initiative with a US Dollars 5 billion 
foreign exchange revenue in 15 years; US Dollars 5 billion 

foreign exchange ෙැශබන project එකක් ශම්ක.  ශමොකද, අපි 

දන්නවා අද ෙංකාශේ ඉන්ධන ප්ර ්නය තිශබනවා. SLTB 

බස්වෙට, ඉන්ධන ගන්න ශපෝලිශම් ඉන්න බස්වෙට, කාර්වෙට 

ශම්ක ශහොඳ වික්,පයක්. අපට electric vehiclesවෙට යන්න 

පුඵවන් නම්, ශම් බස් ටික ඔක්ශකොම electric buses කරන්න 

පුළුවන් නම් ශම් ඉන්ධන ප්ර ්න විසඳන්න පුළුවන්.  

මශේ තුන්වැනි ශයෝජනාව ශමයයි: construction of two 

Mixed Development Hubs focused on Maradana and 

Colombo Fort Railway Stations. ශම්කත් joint-venture 

initiative එකක්. The revenue expected is US Dollars 5 

billion. අපි ශම් project එකත් propose කරො තිශබනවා. ශම්ක 

instantly ශේන්න පුළුවන්. මා සමෙ ශම් ගැන සාකච්ඡා කරො 

තිශබනවා. ශම් investorsො ෙංකාවට ඇවි්,ො මා සමෙ ශම් ගැන 

සාකච්ඡා කළා. ඒ ශගෝ,ෙන් දැන් වුණ්ත් කැමැතියි ශම් project 

එක පටන් ගන්න, අශප් පැත්ශතන් ඒ ශගෝ,ෙන්ට ඒක open 

කරො දුන්නාට පස්ශසේ.  

හතරශවුවව මම ශයෝජනා කරන්ශන් ශමයයි. මම ශම්ක මීට 

කලින් 2020දීත් ශයෝජනා කළා. ඒ ශයෝජනාව ක්රියාත්මක කළා 

නම් අද ශවනශකොට හුෙක් දුරට ශම් ශඩොෙර් ප්ර ්නය විසඳිො. ඒක 

මම වි ්වාස කරනවා. නමුත් ඒක කශළේ නැහැ අශප් 

අවාසනාවකට. මම දන්ශන් නැහැ ඒ ඇයි කියො. That is, 

commercial cultivation of medical cannabis for export 

purposes. ශම්ක US Dollars 26 billion ෙැශබන මාර්ගයක් 

වාශේම,  global market  එක forecast කරො තියනවා 2030 

ශවනශකොට ශම්ශකන් US Dollars 100 billion ෙැශබන බව. ඒ 

කියන්ශන් ශම්ශකන් හම්බ කරන්න පුළුවන් US Dollars 100 

billion, 2030 වසර ශවනශකොට. ශමොකද, අශප් රට තුළ ශම්කට 

අව ය බිම තිශබනවා, පස තිශබනවා. ශම් ශෙෝකශේ තිශබන 

ශහොඳම පස ශම් රට තුළ තිශබනවා. එතශකොට අව ය කරන්ශන් 

ඉඩම් ටික ශදන එක විතරයි, කිසිම investment එකක් නැහැ. 

ඉඩම් ටිකයි, වතුර ටිකයි තිශබනවා නම් ශම් සඳහා invest කරන්න 

කැමැති ඕනෑ තරම් මිනිස්සු හැම දාම මාව හම්බ ශවනවා. මට පිට 

රටවලින් මිනිස්සු කගා කරනවා, ශම් ශවුවශවන් ශඩොෙර් මිලියන 

ගණ්න් invest කරන්නට කැමැති. නමුත් අවාසනාවකට තවම ශම්  

ගැන නීති ශකටුම්පතක් හදාශගන යනවා විතරයි. ඒකට ශමොකක්ද 

වුශණ් කියො අඩුම තරමින් ශයෝජනාව ශගනාව මාවත් දැුවවත් 

කරො නැහැ. මම දන්ශන් නැහැ ඇයි ශම් වාශේ ශ ව්, 

ශනොකරන්ශන් කියො. ශම් වාශේ වැරදි කළමනාකරණ්යක් නිසා 

තමයි අද ශම් ර ට ශමතැනට පත් ශවො තිශබන්ශන්.  කැමැත්ශතන් 

ශහෝ අකමැත්ශතන් ඒක අපි සියලුශදනාම පිළිගත යුතු ශදයක්, ශම් 

පරිපාෙනය, ශම් කළමනාකරණ්ය, ශම් ආර්ිකකය අපි 

කළමනාකරණ්ය කර ගත්ශත් නැති බව.  

අනික් ශයෝජනාව ශම්කයි: development of Mannar island 

as an independent land mass of Sri Lanka. ඒ යටශත් ශම් රටට 

tourismවෙට ආශයෝජකයන් ශගන්න ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම 

Macau කියන්ශන් square meters 117ක භූමි ප්රමාණ්යක් තිශබන 

දූපතක්. නමුත් මන්නාරම් දූපතට තිශබනවා square meters 130ක්. 

ශම් මන්නාරම් දූපත Las Vegas වාශේ, Sentosa island වාශේ, 

ඉන්දුනීසියාශේ තිශබනවා වාශේ තැනක් කරන්න අපට පුළුවන්. 

ශම්වාශේ වැඩ කරන්ශන් ඔක්ශකෝම ශඩොෙර්වලින්. අපට 

තිශබනවා International Airport එකක්. Helipad එකක් හදන්න 

පුළුවන් මන්නාරශම්. ශමතැනට එන්න යන්න පුළුවන් විධිශේ 

airports කිහිපයක් අපට තිශබනවා. ඒ තමයි පොලි, කටුනායක, 

Trincomalee, Batticaloa ගුවන් ශතොටුශපොළව්,. ශම් airports 

ටික ඔක්ශකෝම අපට develop කරන්න පුළුවන්. ශම්වාට private 

jetsවලින් එන්න පුළුවන්.  ශම්ක ශඩොෙර් පමණ්ක් පාවිච්චි කරන 

Macau වාශේ දූපතක් බවට convert කරන්න පුළුවන්.  

අශනක් කාරණ්ය ශම්කයි. පිටරටවෙ තිශබන අශප් සියලු  

Embassiesවෙට අපි targets ශදන්න ඕනෑ. ශම් රටට foreign 

currency ශගන්වන්න ඕනෑ. ඒ ශගෝ,ෙන් ශම් රටට ශගන්වො 

targets ශදන්න ඕනෑ.  ශමොකක්ද අශප් Ambassadorsො රටවෙට 

ියහි්,ො  කරන්ශන්? ශම් ශගෝ,ෙන් සහ ශමහි සිටින ඒ රටවෙ 

Ambassadorsොයි අතර තිශබන ශවනස බෙන්න. අපිත් එක්ක ඒ 

රටවෙ Ambassadorsො හැමදාම කගා කරනවා. ශමොනවාද කගා 

කරන්ශන්? ශම් රට තුළ ඔයශගෝ,ෙන් එක්ක අපට කරන්න 

පුළුවන් joint ventures ශමොනවාද කියො අශපන් අහනවා. ඒ 

වාශේම අහනවා, ශම් රටින් ඒ ශගෝ,ෙන්ශේ රටවෙට 

ශගනියන්න පුළුවන් ශ ව්, ශමොනවා කියො. ගරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි, ඇයි අශප් Ambassadorsො ශගන්වො 

targets ශදන්න බැරි?  ශම් කාෙය තුළ ඒ රටවලින් ශම් රට තුළට 

foreign currency ශමච්චර ගණ්නක් ශගශනන්න ඕනෑ කියො ඒ 

අයට කියන්න ඕනෑ. නමුත්, ඒ රටවෙට ියහි්,ො අශප් 

Ambassadorsො ශමොකද කරන්ශන්? ඒ ශගෝ,ෙන්ට තිශබන 

ප්රතිපාදන ටික, ඒ ශගෝ,ෙන්ශේ ශ ව්, ටික, ඒ ශගෝ,ෙන්ශේ 

facilities ටික විතරක් ශහොයො බෙනවා. එච්චරයි ඒ ශගෝ,ෙන් 

කරන්ශන්. ඒ Ambassadorsො ශම් රටට ශමොනවාද ශගනැ්,ො 

තිශබන්ශන්? මම කැමැතියි ඒක දැනගන්න. හැම රටකටම ියය 

Ambassadorsො ශම් රටට ශමොනවාද ශගනැ්,ො තිශබන්ශන්? 

කවුරු හරි නැඟිටො මට කියන්න ශම් රටට ශඩොෙර් මිලියනයක් 

ශගනාපු Ambassador ශකශනක් ඉන්නවාද කියො. එශහම 

ශගනැ්,ො නැහැ. ඒ නිසා ශම් ක්රමය අපි  අනිවාර්ය කරන්න 

ඕනෑ. ශම් Embassies ටිකට කගා කරො Ambassadorsොට අපි 

targets ශදන්න ඕනෑ, ඔයශගෝ,ෙන් ශම් රටට  විශ   විනිමය 

ශේන්න ඕනෑ කියො.  

 
ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු ඩයනා ගෙයප ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமபக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage) 
Sir, please give me one more minute.   

We had mismanagement in the last two years. We had 
bad experiences in relation to the economy in this country 
due to the bad advisers around His Excellency the 
President. We know for certain that the economy was 
mismanaged, thus we have to face this situation today. 
Sir,  I am tabling* these proposals and I would like it to 
be an open document so that anyone could go through it 
because there are details in it as to how we could achieve 
economic prosperity.  

Thank you very much. 

 

283 284 

[ගරු ඩයනා ගමශේ මහත්මිය  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan. 

You have five minutes. 

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Kins Nelson to the Chair? 

 

ගු ඉම්රාන් ෙහරූෆන ෙහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
Sir, I propose that the Hon. Kins Nelson do now take 

the Chair.  
 

ගු වුත ලියනයප ෙහතා  
(மாண்புமிகு வருண லியனபக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

 
විසින් සනිකර කරන ලදී. 
ஆபமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නියයෝජය කාරක සභාපතිුරො මූලාසනයයන් 

ඉව ක වූයයන්  ගු කිගසන යනල්සන් ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன் அவர்கள்  

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. KINS NELSON took the Chair. 

 

[பி.ப. 2.13] 
 

ගු නආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනතන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩි ශදකක් වැඩි 

කරො ශදන්න. 

பநற்று தகௌரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள் இங்கு ஆற்றிய 

விபசட உகரயிபல பல்பவறு விஷயங்ககளச் தசான்னார். 

அதில் எமது மகலயக மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங் 

களும் இருக்கின்றன. குறிப்பாக, பதாட்டப் புறங்களிபல 

இருக்கின்ற தாிசு நிலங்ககள அப்பகுதியில் இருக்கின்ற 

மக்களுக்குப் பகிர்ந்துதகாடுத்து, அதில் விவசாயம் தசய்து, 

வருமானத்கதப் தபருக்கிக்தகாள்வதற்கான வசதி ககளச் 

தசய்துதகாடுப்பதற்கு ஆக்கபூர்வமான பவகலத் திட்டங் 

ககளச் தசய்வதாகச் தசால்லியிருக்கிறார். இதகன தவறுமபன 

பாராளுமன்றத்திபலா, அகமச்சர்களிடத்திபலா தசான்னால் 

மாத்திரம் பபாதாது. பதாட்டக் கம்பனிகளுக்குச் தசால்லி, 

அவற்றின் மூலமாக இகதச் தசய்வதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கபவண்டும். ஏதனன்றால், எங்களுகடய மக்கள் 

பதாட்டங்களிபல ஓர் அடி நகர்த்தி கட்டுமானங்ககளக் 

கட்டினாபலா அல்லது பதயிகலச் தசடிககளப் பிடுங்கி 

னாபலா பதாட்டத்துகரமார் தபாலிஸ் நிகலயத்துக்குச் தசன்று 

முகறயிடுவதும் அவர்ககள பவகலயிலிருந்து இகடநிறுத்து 

வதும் வைகமயான நடவடிக்ககயாகி விட்டது. ஆககயால், 

பிரதம மந்திாியின் இந்த வாக்குறுதிகய  நிகறபவற்றக்கூடிய 

வககயில் நிச்சயமாக நடவடிக்கக எடுக்கப்பட பவண்டுதமன 

நான் இந்த பநரத்திபல பகட்டுக்தகாள்வபதாடு, உண்கம 

யிபலபய இது ஒரு நல்ல திட்டம் என்பகதயும் ததாிவித்துக் 

தகாள்கிபறன்.   

இரண்டு தஹக்டயாருக்குக் குகறவாக தநற்தசய்ககயில் 

ஈடுபடுபவர்களின் கடன் ததாகககயத் தள்ளுபடி தசய்வதாக 

தகளரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள் தசால்லியிருக்கிறார்.  

எங்களுகடய நுவதரலியா மாவட்டத்திலுள்ள விவசாயிகள் 

மிகவும் கஷ்டத்துக்கு மத்தியிபல 25,000 ரூபாவுக்கு உரத்கத 

வாங்கி விவசாயம் தசய்யபவண்டிய நிகலயில் இருக்கிறார் 

கள். அதுமாத்திரமன்றி, அவர்கள் வங்கிகளில் கடன் 

வாங்கியுமிருக்கிறார்கள். ஆககயால், அவர்களுகடய கடன் 

ததாகககயயும் தள்ளுபடி தசய்வதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கபவண்டும் என நான் இந்தச் சகபயிபல பகட்டுக் 

தகாள்கிபறன்.   

இன்று இந்த நாட்டிபல ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபாருளாதார 

தநருக்கடி காரணமாக அரசியலிலும் பல்பவறு மாற்றங்கள் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றன; ஏற்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன. 

அரசியல் ஸ்திரத்தன்கமகய ஏற்படுத்தினால் மட்டுபம 

தபாருளாதாரச் சீரைிகவத் தடுக்கமுடியும் என்பது தபரும்பாலா 

பனாாின் கணிப்பாக இருக்கிறது. அந்த வககயில், 

மக்களுகடய வாழ்க்ககச் சுகமகயக் குகறப்பதற்கு 

நடவடிக்கககய எடுப்பதற்கு முன்னர் அரசியல் ஸ்திரத் 

தன்கமகய ஏற்படுத்த பவண்டும். ஏதாவததாரு வைியில் 

நம்பிக்கககய ஏற்படுத்தினால் மட்டுபம இந்த நாட்டுக்கு 

தவளிநாடுகள் நிதியுதவி தசய்ய முன்வரும். இந்த நாட்டிபல 

தபாருளாதாரச் சீரைிபவாடு அரசியல் சீரைிவும் ஏற்பட்டிருக் 

கின்றன. அடுத்து, இந்த நாட்டில் சமூக, கலாசார சீரைிவுகள் 

ஏற்படலாம்! இன்று இந்த நாட்டிபல ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

தபாருளாதார தநருக்கடி காரணமாக சமூகங்களுக்கிகடயிபல 

பல்பவறு பிரச்சிகனகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் 

அதிகமாகபவ இருக்கின்றன. இன்று வறுகம நிகல 

அதிகாித்திருக்கிறது; தற்தகாகலச் சம்பவங்கள் அதிகாித் 

திருக்கின்றன; தகாகல, தகாள்கள பபான்ற சமூக விபராத 

தசயற்பாடுகள் அதிகாித்திருக்கின்றன; மக்களுக்குப் 

பபாஷாக்கான உணவு கிகடயாது. அதுமாத்திரமன்றி, சிறுமி 

ககளக் கடத்தி வியாபாரம் தசய்கின்ற ஒரு கும்பல்கூட இன்று 

உருவாகியிருப்பகத நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக 

இருக்கிறது. பல சிறுமிகள் கடத்திச் தசல்லப்பட்டு, தகாகல 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இகவ எல்லாவற்றுக்கும் பமலாக 

எதிர்காலத்தில் நாட்டிபல விபச்சாரமும் அதிகாிக்கலாம்!  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාෙයක් 

තිශබනවා. 

 
ගු නආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනතන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

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

இத்தககய சமூக சீர்பகடுககளத் தடுப்பதற்கு முதலில் 

நாங்கள் எங்களுகடய தபாருளாதாரத்கதச் சீர்தசய்துதகாள்ள 

பவண்டும். தபாருளாதாரத்கதச் சீர்தசய்துதகாள்ள பவண்டு 

மானால், அரசியல் ஸ்திரத்தன்கம ஏற்படுத்தப்பட பவண்டும். 

இகவ எல்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று ததாடர்புபட்ட விடயங்கள் 

என்பகத நாங்கள் ததளிவாக விளங்கிக்தகாள்ள பவண்டும்.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

தபருந்பதாட்டப் பகுதி உட்பட நாட்டின் எல்லாப் 

பாகங்களிலும் பாடசாகல மாணவர்களின் இகடவிலகல்- 

dropouts இன்று அதிகமாக இருக்கிறது. பாடசாகலக்குப் 

பபாவதற்குப் பபாக்குவரத்து வசதிகள் இல்கல; அப்படிப் 

பபானாலும் அங்பக படிப்பதற்கான சூழ்நிகல இல்கல; 

பபாஷாக்கான உணவு கிகடப்பதில்கல. அதனால், அவர்கள் 

பாடசாகலக் கல்விகய இகடநிறுத்திவிட்டு, ததாைில் 

பதடுகிறார்கள். இதன் காரணமாக, 92 சதவீதமாக இருக்கின்ற 

எழுத்தறிவு வீதம் - literacy rate 50-60 சதவீதமாகக் 

குகறவகடயலாம்! ஒரு நாட்டினுகடய அபிவிருத்தியானது 

கல்வியிபலபய தங்கியிருக்கிறது. அகத மக்களுக்கு உாிய 

முகறயில் தகாடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிகல ஏற்படுமானால்,  

தபாருளாதார ாீதியில் ஒரு நாடு எவ்வளவுதான் வளர்ந்தாலும் 

அந்த நாட்டு மக்களுக்கு விபமாசனம் கிகடக்காது.  

தகளரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள் முன்தனடுக்க இருக்கின்ற 

திட்டங்கள் உாிய முகறயில் அமுல்படுத்தப்பட பவண்டும். 

கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்திபல பதாட்டத் ததாைிலாளர் 

களுகடய நாட்சம்பளத்கத 50 ரூபாயால் உயர்த்துவதற்குக் 

கூட அவரால் முடியாமல் பபானது. அதற்குப் பிறகு ஆட்சிக்கு 

வந்த அரசாங்கம், பதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்கு சலுகக 

விகலயில் பகாதுகம மா தகாடுப்பதாகச் தசான்னது.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාෙය අවසානයි. කගාව 

අවසන් කරන්න. 

 

ගු නආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනතන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
Sir, please give me one more minute. 

இன்று அவர்களுக்கு 50 ரூபாய் சம்பள உயர்வும் இல்கல; 

1,000 ரூபாய் நாட்சம்பளமும் இல்கல; சலுகக விகலயில் 

பகாதுகம மாவும் இல்கல; பகாதுகம மாகவ சலுகக விகல 

அடிப்பகடயில் வைங்குவதாகச் தசான்ன அரசியல்வாதிகளும் 

இல்கல. ஆகபவ, பதாட்டத் ததாைிலாளர்களுகடய பிரச்சிகன 

ககளத் தீர்ப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கக எடுக்க பவண்டும் 

எனக் பகட்டு, உகரகய நிகறவுதசய்கிபறன். நன்றி.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළෙට, ගරු චාමර සම්පත් දසනායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි අටක කාෙයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 2.18] 

 

ගු චාෙර සම්ප ක දසනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අද ශම් රටට අලුත් 

අගමැතිවරශයක් පත් ශවො තිශබනවා. ඒ අගමැතිවරයා විසින් 

ඊශේ ඉදිරිපත් කරන ෙද ප්රකා ශේ ශහොඳ, ගුණ්-අගුණ් කියන 

ශමොශහොතක තමයි අද මටත් ශම් අවස්ගාව ෙැබුශණ්. ශම් 

අගමැතිවරයා පත්වීම ගැන අද ශබොශහෝ අය කගා කරන්න පටන් 

අරශගන තිශබනවා. එතුමා ජාතික ෙැයිස්තුශවන් පත්  ූ  

අගමැතිවරශයක් කියන එක විපක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීවරු 

කියනවා මම අහශගන හිටියා. හැබැයි, ශම් අගමැතිවරයා හය 

වතාවක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අගමැති ව ශයන් පත්ශවො 

තිශබනවා. මම දන්න විධියට මනාප ඡන්ද ක්රමය යටශත් පැවැති 

ඡන්දවෙදී ෙංකාශේ වැඩිම මනාප වාර්තාව තිශබන්ශන්ත් රනි්, 

වික්රමසිංහ මහත්මයාට. දැනටත් ඒ වාර්තාව කවුරුවත් බිඳො 

නැහැ. පසුියය මැතිවරණ්යකදී රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා 

ශකොළඹ දිස්ත්රික්කශයන් මනාප හයෙක්ෂ ගණ්නක් අරශගන 

තිශබනවා. 

 එම නිසා දැන් අපට තිශබන ප්ර ්නය, අගමැති කවුද, සුදුද 

කළුද, ශකෝේ අඳිනවාද, ටයි දානවාද කියන එක ශනොශවයි. පසුියය 

මාස තුන හතරක කාෙයක් තිස්ශසේ ශම් රශේ ශෙොකු ප්ර ්නයක් 

ඇති වුණ්ා. කවුද ශම් රට භාර ගන්ශන් කියන ප්ර ්නය තිබුණ්ා. මම 

ආණ්ඩුව  පැත්ශත් ඉඳො පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්රකා යක් කළා, ශම් 

ප්ර ්නය විසඳගන්න ක්, මම මාස තුනක් පාර්ලිශම්න්තුවට 

එන්ශන් නැහැ කියො. හැබැයි, පක්ෂ විපක්ෂ කවුරුත්  අද විදුලිය 

කපන එක ගැන කගා කළාට, ශත්, ප්ර ්නය ගැන කගා කළාට,  

ආර්ිකකය ගැන කගා කළාට, ශහට අනි දාට කන්න නැති වන එක 

ගැන කගා කළාට, ශම් ප්ර ්නයට ේත්තරය ශමන්න ශම්කයි, 

ශමන්න ශමතැනින් ශත්, ටික ගන්න, ශමන්න ශමතැනින් 

ශඩොෙර් ටික ශගන්වාගන්න, ශමන්න ශම් විධියට කරන්න කියො 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කිසිම නායකශයක් ඉදිරිපත් වුශණ් නැහැ. ඒ 

ඇයි? දැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශගොඩක් අය බොශගන ඉන්නවා 

ජනාධිපති ශවන්න. ඒ වාශේම අගමැති ශවන්න. එශහම බොශගන 

සිටින නායකශයෝ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ඉන්නවා. හැබැයි, 

එවැනි නායකශයෝ සිටියත් නිකම් ශදන අගමැතිකම ගන්න ඒ 

කිසිම නායකශයක් පසුියය කාෙශේ ඉදිරිපත් වුශණ් නැහැ.  

ෙංකාව වශේ දුවො, රැස්වීම් තියො, ඡන්ද කරො තමයි ඔවුන්ට 

අගමැතිකම ගන්න ශවන්ශන්. හැබැයි, කිසිම ශකශනක් ශම් නිකම් 

හම්බවුණු චාන්ස් එක ගන්න ඉදිරිපත් වුශණ් නැහැ. 

රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි්,ො මාස 

8යි. මම හිතන විධියට රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා තමයි 

මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් අන්තිමටම දිවුරුම් දුන්ශන්. ගරු 

අතුරලිශේ රතන හාමුදුරුවන්ටත් පස්ශසේ තමයි රනි්, වික්රමසිංහ 

මහත්මයා දිවුරුම් දුන්ශන්. එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි්,ො 

ඇවි්,ො මාස 8න් අගමැති වුණ්ා. 

 ශමතැනදී මම පරණ් කගාවක් මතක් කරන්න ඕනෑ.අශප් 

අසහාය නායකශයකු වන විජය කුමාරණ්තුංග මහත්මයා 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න මැතිවරණ් තුනකට ඉදිරිපත් ශවො 

තිශබනවා.  එකක් තමයි මහර ආසනශේ අතුරු මැතිවරණ්ය. 

ඊළෙට කටාන මැතිවරණ්ය. ඊටත් පස්ශසේ මින්ශන්රිය 

මැතිවරණ්ය. ඒ කාෙශේ ශම් රශේ මිනිස්සු ආදරය කරපු ජනප්රිය 

නායකශයක් තමයි විජය කුමාරණ්තුංග. හැබැයි, ඒ අතුරු 

මැතිවරණ් තුශනන්ම විජය කුමාරණ්තුංග මහත්මයාට 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න බැරි වුණ්ා. පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න 

එතුමාට වාසනාවක්, පිනක් තිබුශණ් නැහැ. ඒ ව ශේ අගමැති 

පුටුවට යන්නත් යම් වාසනාවක් තිශබන්නට ඕනෑ. ශමොකද, තනි 

මිනිශහක් ව ශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි්,ො මාස අටකට 

පස්ශසේ අගමැති පුටුශේ වාඩි ශවන්න වාසනාවක් තිශබන්න  ඕනෑ. 

ශම් රශේ තිශබන ප්ර ්න විසඳන්ශන් නැති නායකශයෝ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටියදී අපට එතුමාශේ කකුශෙන් අදින්න 

ශදන්න බැහැ. මම තමයි මුලින්ම කිේශේ, "ඔබතුමා ශම්ක බාර 

ගන්න, අපි ේදේ කරනවා" කියො. අපි ශකශනකුට යමක් කිේවා 

නම්, අපි ේදේ කරනවා කිේවා නම්, අපි සහශයෝගය ශදනවා 

කිේවා නම්, අපි ඒ සහශයෝගය ශදන්න ඕනෑ. 
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මම අහශගන ඊශයත් විපක්ෂ නායකතුමා ඇහුවා, ශකෝ, දැන් 

රනි්, ආවා කියො ශමොනවාද ෙැබුශණ්, රනි්, ආවා කියො 

ශමොනවාද ශගනාශේ කියො. අපි ක්, ශදමු.  මාස හයක් බෙමු. 

කවුරුවත් එකපාර ම ශදන්ශන් නැහැ ශන්. ශකොශහන් ශහෝ ණ්යක් 

ඉ්,ලුවත් ණ්යක් ගන්න පුළුවන්ද මාසශයන් ශදශකන්? බැහැ. අපි 

බෙමු. අපට මාස හයක් බෙන්න ශවනවා ශමතුමා ශම් රට ශකොයි 

තැනට ශගන එයිද කියො. ඒ නිසා ශම් රශේ ජනතාව -ගම් 

දනේවෙ සිටින ජනතාව- අද වි ව්ාසය තබාශගන සිටිනවා ශම් 

වැටුණු තත්ත්වශයන්, ශම් ශපෝලිම්වලින් වාශේම ශත්, ප්ර ්න, 

විදුලි ප්ර ්න, ශපොශහොර ප්ර ්නවලින් ශකොශහොම ශහෝ ශගොඩ එයි 

කියො. ජනතාව තුළ ඒ ගැන වි ව්ාසයක් තිශබනවා. මම ඒ ගැන 

මීට වඩා කගා කරන්ශන් නැහැ. 

ඊළෙට ගනිමු, රුසියාශේ ගුවන් යානය ෙංකාශේ රඳවාශගන 

හිටපු ප්ර ්නය. බෙන්න, අශප් රටට  පසුියය කාෙශේ 

සංචාරකශයක් ආශේ රුසියාශවන් විතරයි. මම සංචාරක 

වයාපාරශේ ශයශදන ශකශනක්. ඇ්,ෙ කියන්ශන් ෙංකාශේ 

වැඩිශයන්ම සංචාරක වයාපාරය ශකශරන ප්රශ  යක්. රුසියාශවන් 

විතරයි ශම් රටට සංචාරකශයක් ආශේ. පසුියය කාෙශේ ශම් රශේ 

මිනිස්සු කාමරයක් ශදකක් හරි දුන්ශන් රුසියාශේ සංචාරකයන්ට. 

ශමොකක්ද  වුණු ශ ? ශකොශහේවත් රටව්, ශදකක නඩුවකට ගුවන් 

යානයක් ශම් රශේ රඳවාශගන, ඒ නඩුව ශම් රශේ දමාශගන, 

අන්තිශම්දී අර කළු ශකෝේ ඇඳපු මහත්තශයකුයි, පිස්ක්, 

ශකශනකුයි පැය කාෙකින් ියහි්,ො සිතාසි භාර දීො ගුවන් යානය 

නතර කළා. රන්ජන් රාමනායකට ශමොකක්ද වුශණ්? රන්ජන් 

රාමනායක හිටපු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමා ේසාවියට අපහාස 

කළාට අවුරුදු හතරක සිර දඬුවමක් ෙබා දුන්නා. මම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශයෝජනා කරනවා, ශම් කළු ශකෝේ මහත්තයාට 

සහ පිස්ක්,වරයාට ේසාවිය ශනොමෙ යැේවාට වසර 10ක සිර 

දඬුවම් ශදන්න ඕනෑ කියො. ශමොකද, ශම් ශදශදනා ේසාවිය 

ශනොමෙ යැේවා. ේසාවිය ශනොමෙ යැේවාට ශම් ශදශදනා හිශර් 

යවන්න ඕනෑ. ශමොකද, වචනයක් කියො ේසාවියට අපහාස කළාට 

අවුරුදු හතරකට හිශර් යවනවා නම්, ශම්ක ේසාවිය ශනොමෙ 

යැවීමක් ශන්.  මම දන්ශන් නැහැ, නඩුකාරතුමා ශන් කිේශේ ේසාවි 

order එකක් දුන්ශන් නැහැ කියො. එශහමනම් ඒ පිස්කලුයි, 

නීතීඥතුමායි ඉක්මනින් අරශගන ියහි්,ො සිතාසි භාර දුන්ශන් 

ශකොශහොමද? එශහමනම්, ේසාවිය ශනොමෙ යැේවාට වසර 10ක 

සිර දඬුවම් ශදන්න ඕනෑ. ශමොකද, ශම්ක ජාතයන්තර ප්ර ්නයක්. 

ශම්ක රන්ජන් රාමනායකශේ ප්ර ්නය වාශේ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. 

රුසියාව සහ ෙංකාව අතර ජාතයන්තර ප්ර ්නයක් හදන්නයි ශම් 

ශදශදනා ියශේ. ශම් ප්ර ්නය නිසා සංචාරකශයෝ නැති ශවනවා.  

අශප් මිනිස්සු අදත් වතවත් ශවන්ශන් ශත් කර්මාන්තශයන්. 

රුපිය්, 80ට, 100ට තිබුණු අමු ශත් දලු කිශෙෝවක් අද රුපිය්, 

200යි. අද ඒක විතරයි මිනිසුන්ට ඉතිරි ශවො තිශබන්ශන්. දැන් 

ශත් දලු  කිශෙෝවටත් වරදින්න තමයි යන්ශන්. රුසියාව ශත් ශකොළ 

ටික මිෙදී ගත්ශත් නැත්නම් අශප් මිනිසුන්ශේ ශත් දලු කිශෙෝවටත් 

වරදින්න යන වැඩක් ශවන්ශන්.  ශම් ශදශදනාට ේපශදස් දුන්නා. 

ශම් ශදශදනා වැරැදි වැඩක් කශළේ  කියො ේසාවිශේදී කිේවාට 

වැඩක් නැහැ. ේසාවිය දැනගන්න ඕනෑ, ශම් ශදශදනාට විරු ධව 

නඩුවක් දමො ේපරිම දඬුවම් ෙබා ශදන්න. 

ඊළෙ කාරණ්ය ශමයයි. ශම් රශේ අහිංසක මිනිසුන්ශේ 

රැකියාවක් තමයි, කළු ග්, වයාපාරය. අද කළු ග්, නැහැ. අව ය 

ශවඩි ශබශහත් එන්ශන් නැහැ. අගමැතිතුමා ශම්ක අහශගන 

සිටියත්  නැතත් ශවඩි ශබශහත් ටිකක් ශගශනන්න. ශමොකද, කළු 

ග්, නැති වුශණ්ොත් වැලි වයාපාරය කරන අයට රැකියාව නැති 

ශවනවා; ශෙොරි වයාපාරයට රැකියාව නැති ශවනවා. ශෙොරි 

වයාපාරය කරන අයට රැකියාව නැති ශවනශකොට කම්කරුවන්ට 

රැකියාව නැති ශවනවා. ෙක්ෂ පහක පමණ් කම්කරු පිරිසක් ශම් 

කළු ග්, වයාපාරශේ ශයදී සිටිනවා. ඒ අයට අව ය ශවඩි ශබශහත් 

ටික ශගනැත් ශදන්න වැඩ පිළිශවළක් හදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 

ශකොශහන් ශහෝ ශඩොෙර් ශසොයා ශදන්න කියො අගමැතිතුමාට 

ශයෝජනා කරනවා.  

මම අවසාන ව ශයන් රනි්, වික්රමසිංහ අගමැතිතුමාට 

කියනවා, ඔබතුමා ශම් රට වැටිො තිශබන තත්ත්වශයන් ශගොඩ 

දමන්න කියො. මිනිස්සු එතශකොට ඔබතුමා ගැන සෙකයි. අලියා 

ද, ශටලිශෆොන් ද, සීුවව ද, අත ද, පුටුව ද, ශපොශහොේටුව ද කියො 

වැඩක් නැහැ. ඔබතුමා ශම් වැශ්ඩ කශළොත් ශම් රශේ මිනිස්සු 

කියයි රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා තමයි ශම් රට වැටුණු තැනින් 

ශගොඩ දැම්ශම් කියො.  

මට අවස්ගාව ෙබාදීම ගැන සත්ුතිවන්ත ශවමින්  නිහඬ 

ශවනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හර්ෂණ් රාජකරුණ්ා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 

කාෙයක් තිශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 2.28] 
 

 

ගු හර්ෂත රාජකුතා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අද අශප් 

රශේ ඇති ශවො තිශබන ආර්ිකක අර්බුදය වාශේම ශ  පාෙන 

අර්බුදය  නිසා ශම් රශේ ජනතාවට වතවත් ශවන්න බැරි මේටමකට 

පත් ශවො තිශබනවා. අශප් රශේ තරුණ් තරුණියන්ට අශප් රට 

ශකශරහි තිබුණු වි ්වාසය අද නැති ශවො තිශබන බව අපි 

කවුරුත් දන්නවා. අද වන විට ශපට්ර්, ශපෝලිම, ඩීස්, ශපෝලිම 

වාශේ පස් ගුණ්යකින් පාස්ශපෝේ ශපෝලිම තිශබනවා. ඒක තමයි 

ඇත්ත. අශප් තරුණ් තරුණියන්ට පමණ්ක් ශනොශවයි, ශම් රශේ 

වතවත් ශවන හැශමෝටමත් ඒ වාශේම අශප් රටට ේදේ කරන්න 

බොශපොශරොත්තුශවන් ඉන්න ජාතයන්තරයටත් ශම් රට ගැන 

වි ්වාස නැති ශවො තිශබනවා. එශහමනම් අපි ඉස්ශස්,ොම 

කරන්න ඕනෑ ශමොකක්ද? ශම් රට පිළිබඳව වි ්වාසයක් ඇති 

කිරීමයි. ශම් ආර්ිකක අර්බුදය විසඳන්න නම් ශම් රශේ ශ  පාෙන 

ස්ගාවරත්වයක් තිබිය යුතුමයි. හැබැයි, ශම් ශවච්ච ශවනසත් 

එක්ක ශ  පාෙන ස්ගාවරත්වයක් තිශබනවා කියො ශම් රශේ 

මිනිස්සු පිළිගන්ශනත් නැහැ, ජාතයන්තරය පිළිගන්ශනත් නැහැ.  

අද ඇත්තටම ශවො තිශබන්ශන් ශවන කිසිම ශදයක් 

ශනොශවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ පුටුවට රනි්, වික්රමසිංහ 

මැතිතුමා පත් ශවො තිශබන එක විතරයි. එච්චරමයි ශවො 

තිශබන්ශන්. ශම් රශේ ජනතාව විසින් එපා කිේව, ශගදර යන්න 

කිේව ඒ සියලු ශදනා තවමත් ඒ ඒ තැන්වෙ ඉන්නවා. ඒ නිසා ශම් 

රශේ කිසිශසේත්ම වි ්වාසයක් ශගොඩ නැඟිො නැහැ. ශම් රටට ේදේ 

කරන්න බොශපොශරොත්තු වන රටවෙටවත්, ශම් රටට ේදේ 

කරන්න බොශපොශරොත්තු වන සංවිධානවෙටවත් ඒ වි ්වාසය 

ශගොඩ නැඟිො නැහැ. ඒකයි අද ඇති ශවො තිශබන තත්ත්වය. අපි 

තවමත් ශම් ප්ර ්නවෙ ඉන්නවා.  තවම ශම්වාට විසඳුම් ෙැබිො 

නැහැ.  විසඳුම් ෙබා ගන්න නම් ශ  පාෙන ස්ගාවරත්වයක් තිබිය 

යුතුමයි. ඒ ශ  පාෙන ස්ගාවරත්වය ශම් වන විට ඇති ශවො 

නැහැ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමා 
අග්රාමාතයවරයා හැටියට පත් ශවනශකොට ශම් රශේ ජනතාවට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වි ්වාසයක් ඇති කළා, විධායක ජනාධිපති ක්රමය අශහෝසි කිරීම 
වාශේම ඉ්,ො අස්වීශමන් ශහෝ ශවනත් යම් ක්රමයකින් හැකි 
ඉක්මනින් ශගෝාාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාශේ රයර කාෙය 
අවසන් කරාවි කියො. හැබැයි, ඊශේ අපට දැන ගන්න ෙැබුණු 
විධියට  "ේලූම්බර්ේ" ප්රවෘත්ති ආයතනයත් එක්ක ජනාධිපතිතුමා 
කළ සාකච්ඡාශේ දී ඉතා පැහැදිලිව කියා තිශබනවා, එතුමාට 
ඉ්,ො අස්වීශම් ශහෝ අයින්වීශම් කිසිම බොශපොශරොත්තුවක් නැහැ 

කියො. එතුමා කියා තිශබන්ශන්  "I do not want to leave as a 
failed President" කියොයි. ඒ කියන්ශන්, අසාර්ගක නායකයකු 
හැටියට අයින් ශවන්න කැමැති නැහැ, කාෙය සම්පූර්ණ් වන ශතක් 
ඉන්නවා කියන එකයි. තව අවුරුදු ශදකක්, ශදකහමාරක් ශම් රශේ 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට එතුමා ඉන්නවාය කියන එක පැහැදිලිවම 

ප්රකා  කරො තිශබනවා. මුළු රටම කියන්ශන්, "Gota, go 
home!", "Rajapaksas, go home!" කියොයි. එතශකොට දැන් 
ශම්කට ේත්ත රය එතුමා දීො තිශබනවා. ශමොකක්ද ඒ ේත්තරය? 
"ශගදර යන්ශන් නැහැ" කියන එක.  

රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමාශගන් අපි අහන්න කැමැතියි ශම්කට 

විසඳුම ශමොකක්ද කියො. ශගෝාාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ශගදර 

යන්න කියො මුළු රටම කිේවාම එතුමා කියනවා,  නැහැ, මම 

ශගදර යන්ශන් නැහැ. මම අසාර්ගක නායකයකු හැටියට ශගදර 

යන්ශන් නැහැ කියො. එතුමා අසාර්ගක නායකයකු හැටියට ශගදර 

යන්ශන් නැහැ කිේවාට දැනටමත් අසාර්ගකත්වය මුළු රටටම 

ශපන්වොයි තිශබන්ශන් ඇති ශවන්න. අශන්! මීට වැඩිය නම් 

අසාර්ගකත්වය ශපන්වන්න එපා, ශවන ශමොනවාවත් ශපන්වන්න 

එපා. ශමොකද, ශම් ශවනශකොට ශම් රශේ තිශබන සියලු අර්බුදවෙට 

එතුමා වග කියන්න ඕනෑ. ශමොකද ඒවා ශවන කවුරුවත් නිසා 

ශවච්ච ශ ව්, ශනොශවයි. කැබිනේ එශක් ප්රධානියා හැටියට, රශේ 

ජනාධිපතිවරයා හැටියට ගත්ත සෑම තීන්දුවකටම එතුමා වග 

කියන්න ඕනෑ. අපට මතකයි කෘෂිකර්මාන්තයට ශවච්ච ඒ හානිය.  

ශම් තත්ත්වය ඇති ශේවි කියො අපි කිේශේ මීට අවුරුදු 

ශදකහමාරකට කලින්.  නමුත් බෙහත්කාරශයන් වාශේ තමයි ඒ 

ශවොශේ  කටයුතු කශළේ. එතුමා කිේවා,  මට ඕනෑ නම් හමුදාව 

දාො ශගොවීන්ශේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් කියො. එවැනි කගා 

තමයි කිේශේ.  අපට මතකයි එතුමා කිේව කගා. ඒ නිසා ශම් රශේ 

යම් ස්ගාවරත්වයක්, යම් වි ්වාසයක්  ශගොඩ නැශෙන්න නම්  ශම් 

ජනාධිපති රයරය වාශේම ශම් ජනාධිපති ක්රමය පිළිබඳවත් යම් කාෙ 

සීමාවක් තුළදී ස්ිකර එකෙතාවක් ඇති වීම අව යයි. ඒ වාශේම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වි ්වාසයක් තිශබන අග්රාමාතයවරශයක් වාශේම 

කැබිනේ මණ්ඩෙයක් තිබිය යුතුයි. එශහම වුශණ්ොත් තමයි ශම් රට 

ගැන ආශයෝජකයන් තුළ වි ්වාසයක් ඇති ශවන්ශන්.  යම් පිරිසක් 

ශම් රශේ ආශයෝජන කරන්න හිතන්ශන්වත් එතශකොට තමයි. 

ජාතයන්තර රටව්,, ආයතන ශම් රට ශකශරහි ධනාත්මකව 

බෙන්ශන්, ශම් රටට සහශයෝගය ෙබා ශදන්ශන් එතශකොට තමයි.  

එශහම නැතිව ශම් යන විධියටම ියශයොත් ශම් තිශබන ප්ර ්න තව 

තවත් දිේගැස්ශසන එක පමණ්යි ශවන්ශන්.  

රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමා අගමැති තනතුර භාර ගන්නශකොට 

තිබුණු එක ශපෝලිම දැන් ශපෝලිම් තුන, හතර ශවො තිශබනවා. 

ශම් ප්ර ්නය දිශනන් දින වැඩි ශවනවා. ශම්ක රනි්, වික්රමසිංහ 

මැතිතුමාට නතර කරන්න පුළුවන් ශදයක් ශනොශවයි. රනි්, 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා අගමැති රයරය භාර ගත්තාට, ඒක ෙබා දුන්ශන් 

ශගෝාාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශන්.  ඒක සිතත් ශප්රේමදාස 

මැතිතුමාට ශදන්ශන් නැහැ කියන එක කලින්ම හිතාශගනයි 

හිටිශේ.  සිතත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාට එය ශදන්න අව යතාවක් 

තිබුණ්ා නම් එතුමාට එය ශදන්න තිබුණ්ා. නමුත් සිතත් ශප්රේමදාස 

මැතිතුමා අගමැති රයරය භාර ගැනීමට ප්රමාද වුණ්ා කියො දැන් 

මිගයා කගාවක් කියන්න හදනවා. සිතත් ශප්රේමදාස මැතිතුමා 

ශකොන්ශ සි විරහිතව එය භාර ගන්න කැමැති වුශණ් නැහැ. අපි 

හැශමෝම කිේශේ ශකොන්ශ සි සහිතව ගන්න කියොයි. ප්රධානම 

ශකොන්ශ සිය තමයි මුළු රටම කියන පරිදි ශගෝාාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති රයරශයන් ඉවත් වීම. යම් කාෙ 

සීමාවකදී එතුමා ජනාධිපති රයරශයන් ඉවත් වීශම් එකෙතාවක් 

තිශබන්න ඕනෑ. එශහම එකෙතාවක් නැතිව කිසිශසේත්ම අගමැති 

රයරය ෙබා ගන්න විධියක් නැහැ. හැබැයි, තව දවසක් ශදකක් ියයා 

නම් ශගෝාාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒවාට එකෙ ශවනවා කියා මා 

වි ්වාස කරනවා. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. හැබැයි, ඊට කලින් 

මැශරන්න යන මිනිහාට ඔක්සිජන් ටිකක් ෙබා දීම නිසා 

ඉස්පිරිතාෙශේ  ICU එශක් ඉඳො එළියට එනවා වාශේ 

තත්ත්වයක් ඇති ශවො තිශබනවා.   

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශේ ප්ර ්නවෙට මුෙ 

ශගෝාාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයායි කියන එක අපි යළිත් 

මතක් කරනවා. ශම් රට ශමවැනි තත්ත්වයකට පත් කිරීශම් ප්රධාන 

වගේත්තරකරුවා එතුමායි. ශම් ප්ර ්න ටික විසඳා ගන්න නම් 

එතුමා ජනාධිපති රයරශයන් නික්ම යෑශම් කාෙ වකවාුවව පිළිබඳව 

ඉතා පැහැදිලිව එකෙතාවකට එන්න ඕනෑ. ඒ එකෙතාවත් එක්ක 

අපට අව ය ශවනවා සැබෑ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක්. 

එක්ශකශනක් ශදන්ශනක් අරශගන ඇමතිකම් දුන්නාට ඒක 

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ශවන්ශන් නැහැ. ශ්රී ෙංකා නිදහස් 

පක්ෂශයුවත් එක්ශකශනක් ශදන්ශනක් අරශගන තිශබනවා. 

අශපුවත් එක්ශකශනක් ශදන්ශනක් අරශගන තිශබනවා. ඒක 

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ශනොශවයි. අපි පක්ෂ හැටියට එකතු 

ශවො ශම් කටයුත්ත කරන්න අව යයි. ඒ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව, 

ශගෝාාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාශේ නික්ම යෑශම් එකෙතාව 

එක්ක ශම් රටට වි ්වාසයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. එතශකොට 

පාස්ශපෝේ ශපෝලිම ටිශකන් ටික අඩු ශේවි. එතශකොට අශප් රට 

ශකශරහි ජාතයන්තර ව ශයන් තිශබන වි ්වාසය වැඩි ශේවි. 

එතශකොට අපට ඒ ඒ රටවලින් ේදවු ෙැබීම වැඩි ශේවි. ජාතයන්තර 

සංවිධානවලිුවත් අපට වි ාෙ සහශයෝගයක් ෙබා ගන්න පුළුවන් 

ශේවි. 

පිට රටවෙ ශසේවය කරන ජනතාව තවමත් අශප් බැංකුවෙට 

ශඩොෙර් එවීම කරන්ශන් ඉතා අඩුශවන්. ඒ ප්රමාණ්යත් වැඩි 

ශවනවා අර වාශේ වි ්වාසයක් ශගොඩ නැඟුශණ්ොත්. ඒ වි ව්ාසය 

ශගොඩ නෙන්නයි අපි ේත්සාහ කරන්න ඕනෑ. ඒ ශවුවශවන් 

සාකච්ඡා කිරීම අතයව යයි; වැඩ පිළිශවළක් අතයව යයි.   

අපට නැහැ පාස්ශපෝේ ශදකක්. අපට  විත්ව පුරවැසිභාවය - 

dual citizenship -  නැහැ. ශම් රට අතහැර යන්න පුළුවන් අය 

ඇති. නමුත් අපට යන්න තැනක් නැහැ. අශප් දරුවන්ට යන්න 

තැනක් නැහැ. ඒ නිසා අපට අව යයි ශම් රට ශගොඩ නෙන්න. අපි 

ශම් රශේ ජනතාවශගන්, තරුණ් තරුණියන්ශගන් ඉ්,ලීමක් 

කරනවා. ඉදිරිය පිළිබඳ අවි ්වාසයක් තිබුණ්ත් අපි ඔක්ශකොම 

එකතු ශවො ශම් රට ශකොශහොම හරි හදා ගනිමු. ශමොකද, අපට 

ශවන රටවෙට යන්න විධියක් නැහැ. අපි ඉපදුශන්ත් ශම් රශේ. 

අපට මැශරන්න තිශබන්ශන්ත් ශම් රට. ශවන රටක් අපට නැහැ. ඒ 

නිසා අපි හැශමෝම එකතු ශවො ශම් රට ශගොඩ නෙන්න කැප 

ශවමුයි කියා ඉ්,ො සිටිමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ්  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

0ක කාෙයක් තිශබනවා.  
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ගු ඉම්රාන් ෙහරූෆන ෙහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள!  

பநற்கறயதினம் தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் ஆற்றிய விபசட 

உகரயிகன அடிப்பகடயாகக்தகாண்டு நாட்டின் தற் 

பபாகதய நிகலகம சம்பந்தமான விவாதம் இன்று பாராளு 

மன்றத்திபல நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. உண்கம 

யிபல இந்த விவாதத்கதப்  பார்க்கின்றதபாழுது, இந்த 

அரசாங்கத்திபலயிருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

கடந்த 2½ வருடங்களாக பகாமா நிகலயிலிருந்து விட்டு 

இப்தபாழுதுதான் கண் விைித்திருக்கிறார்களா? அல்லது 

தங்களுகடய தசயற்பாடுகள் எல்லா வற்கறயும் மறந்து இன்று 

புதுப்பிறவி எடுத்திருக்கின்றார்களா? என்ற சந்பதகம் 

எங்களுக்கு எழுகின்றது.  

குறிப்பாக, இந்த அரசாங்கத்திபலயிருக்கின்ற பாராளு 

மன்ற உறுப்பினர்கள் இபத பாராளுமன்றத்திபல வீராப்புப் 

பபச்சுக்ககளப் பபசினார்கள்; இந்த அரசாங்கம் தசய்கின்ற 

தசயற்பாடுகள் எல்லாம் சாி என்று அவற்கற நியாயப் 

படுத்தினார்கள். அத்தககயவர்கள் இன்று அகமதி 

காத்துக்தகாண்டு, பசுத்பதால் பபார்த்திய புலிகள்பபான்று 

பதுங்கிக்தகாண்டிருக்கின்ற நிகலகயப் பார்க்கின்பறாம்.  

“இந்த நாட்கட வளர்ச்சியகடந்த ஒரு நாடாக மாற்றுபவாம், 

இந்த நாட்கட சிங்கப்பூர் பபான்று மாற்றுபவாம்” என்று 

இவர்கள்தான் தசான்னார்கள். அவ்வாறு தசான்னவர்கள் 

இன்று ஆபலாசகர்களாக இருக்கின்றார்கள். உண்கம 

யிபலபய இதன் முழுப்தபாறுப்கபயும் அரசாங்கத்தில் 

இருக்கின்ற 'தமாட்டு'க் கட்சிகயச் பசர்ந்த பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள்தான் ஏற்க பவண்டுதமன்பகத நாங்கள் இந்த 

இடத்திபல கூறிக்தகாள்கின்பறாம். 

குறிப்பாக, இந்த அரசாங்கத்தின் சில தசயற்பாடுகள் 

காரணமாகத்தான் இன்று நாடு இந்த நிகலக்கு வந்திருக் 

கின்றது என்பகத நாங்கள் விளங்கிக்தகாள்ள பவண்டும். 

இவர்கள் இனவாதத்கத ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களினுகடய சாபமும், விவசாய விடயங் 

களிபல விகளயாடியதனால் விவசாயிகளினுகடய சாபமும், 

ஏகை மக்களினுகடய சாபமும்தான் இன்று  நாட்கட இந்த 

நிகலக்கு எடுத்துச் தசன்றிருக்கின்றது என்பகத நாங்கள் 

புாிந்துதகாள்ள பவண்டும்.  

தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் பாராளுமன்றத்திபல ஆற்றிய 

உகரயானது, வானிகல அறிக்ககபபான்று காணப்பட்டது. 

இன்னும் சில நாட்களிபல அத்தியாவசியப் தபாருட்களுக்குத்  

தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம், இன்றும் சில காலங்களிபல 

எாிதபாருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம், மூன்று பநரம் 

உண்ணுகின்றவர்கள் இரண்டு பநரம் உண்ணுகின்ற நிகல 

ஏற்படும், இரண்டு பநரம் உண்ணுகின்றவர்கள் ஒரு பநரம் 

உண்ணுகின்ற நிகல ஏற்படும் என்று அவர் கூறுகின்றார். 

ஆனால், அவர் பதவிபயற்பதற்கு முன்னர், அவருகடய 

நண்பர்கள் மற்றும் அவருகடய கட்சிகயச் பசர்ந்த ஆதர 

வாளர்கள் எல்பலாரும் தசான்னார்கள், இந்த நாட்டினுகடய 

பிரதமராக அவர் வந்தால் ஒரு மாதத்துக்குள் நாட்டிற்குள் 

தடாலகரக் தகாண்டு வருவதற்கான முழுத் தகுதியும் அவருக்கு 

உண்டு என்றும் இதற்குப் பின்னர் எாிதபாருளுக்கான வாிகச 

நீங்கிவிடும் என்றும் தசான்னார்கள். ஆனால், இன்று அது 

தகலகீைாக மாறி, தடாலர் தட்டுப்பாடு அதிகாித்திருக்கின்றது; 

எாிதபாருளுக்கான வாிகச முன்னகரவிட கிபலாமீற்றர் 

கணக்கிபல நீண்டுதகாண்டு தசல்கின்றது. இதிபல என்ன 

நகடதபற்றிருக்கின்றது? இந்தப் பிரச்சிகனகய எவ்வாறு 

தீர்க்க முடியும்? என்பகதப்பற்றி  நாங்கள் சிந்திக்க பவண்டிய 

வர்களாக இருக்கின்பறாம்.  

இன்று ஒவ்தவாரு குடும்பமும் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்ற 

நிகலயிபல காணப்படுகின்றது. உதாரணமாக, 30,000 ரூபாய் 

வருமானம் தபறுகின்ற ஒரு குடும்பம் இதற்கு முன்னர் 15,000 

ரூபாய் தசலவு தசய்திருந்தால் இன்று அவர்களுக்கு 45,000 

ரூபாய் பதகவப்படும். அதாவது, அது மூன்று மடங்குகளாக 

அதிகாித்திருக்கின்றது. பமலதிகமாகத் பதகவப்படுகின்ற 

15,000 ரூபாயிகனப் தபறுவதற்கு அந்தக் குடும்பத்தினர் 

என்ன தசய்யப் பபாகின்றார்கள்? அவர்கள் யாாிடமாவது 

கடன் தபற பவண்டும். அந்தக் கடன் சுகமயிகன எவ்வாறு 

அவர்கள் தாங்கிக்தகாள்வார்கள் என்பது ததாடர்பாக நாங்கள் 

சிந்திக்கபவண்டும்.  தபாருளாதார தநருக்கடி நிகல அதிகாித் 

துச் தசல்கின்ற காரணத்தினால் இன்று எங்களுகடய நாடு 

மிகவும் பமாசகரமானததாரு நிகலக்குத் தள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றது; பசாமாலியா மற்றும் ஆப்பிாிக்க நாடுகள் 

பபான்று  இலங்ககயின் தபாருளாதாரமும் சீரைிந்து 

தகாண்டிருப்பகத எங்களால் தற்பபாது அவதானிக்க 

முடிகின்றது. ஆககயால், இந்த விடயத்திபல விபசட 

கவனஞ்தசலுத்த பவண்டும். இன்று தபாருட்களினுகடய 

விகல அதிகாித்துச் தசல்வதன் காரணமாக மக்களுகடய 

பபாசாக்கு நிகலகம பகள்விக்குறியாகியிருக்கின்றன. மக்கள் 

மத்தியில் பநாய்களும் பிரச்சிகனகளும் தகலதூக்கி 

யிருக்கின்ற அபதபவகள, களவு தகாகல, தகாள்கள பபான்ற 

தசயற்பாடுகளும் தகலதூக்கியிருக்கின்றன. அத்துடன், சிறு 

பிள்களகள் கடத்தப்படுகின்ற, நபர்கள் வீதிகளிபல சுட்டுக் 

தகால்லப்படுகின்ற நிகழ்வுகளும் ததாடர்ச்சியாக நகட 

தபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றன. இந்தப் பிரச்சிகனகளுக்குத் 

தீர்வுகாணக்கூடிய வககயிலான எந்ததவாரு பவகலத் 

திட்டமும் இந்த அரசாங்கத்திடம் இல்கல. 

தபாருட்களுகடய விகல நாளுக்கு நாள் அதிகாித்துக் 

தகாண்டு தசல்கின்றது. இதகனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான 

எந்ததவாரு திட்டத்கதயும் அரசாங்கம் நகடமுகறப் 

படுத்தவில்கல. ஆனால், ஒவ்தவாரு பாராளுமன்ற அமர்வு 

நாட்களிலும் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக விவாதிக்கின்ற 

பவடிக்ககமிக்க நிகலகம காணப்படுகின்றது. இதற்கு 

நாங்கள் முடிவுகட்ட பவண்டும். இப்தபாழுது நாட்டிபல 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற சீரற்ற நிகலகமகயக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு 

அகனத்துக் கட்சிகளுகடய பங்களிப்பும் பதகவ. அந்த 

வககயில், அவர்களுகடய ஒத்துகைப்கபப் தபற்று ஒரு 

பததிய அரசாங்கத்கத உருவாக்கி, அதன் மூலமாக 

இப்பிரச்சிகன களுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்கான முயற்சிககள 

பமற்தகாள்ள பவண்டுதமன்பதுதான் எங்களுகடய பவண்டு 

பகாளாகும்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාෙයක් තිශබනවා.  

Order, please! ඊට ප්රගම කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් 

මූොසනය සඳහා ගරු හර්ෂණ් රාජකරුණ්ා මන්ත්රීතුමාශේ නම 

ශයෝජනා කරන්න.  
 

ගු තලතා අුරයකෝරල ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු හර්ෂණ් රාජකරුණ්ා 

මන්ත්රීතුමා දැන් මූොසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සර ක යෆවන්යසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka) 
 

විසින් සනිකර කරන ලදී. 
ஆபமாதித்தார். 
Seconded. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු කිගසන යනල්සන් ෙහතා මූලාසනයයන් ඉව ක 
වූයයන්  ගු හර්ෂත රාජකුතා ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. KINS NELSON left the Chair, and  THE 
HON. HARSHANA RAJAKARUNA took the Chair. 
 

 
[අ.භා. 2.ිි] 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි අද විවාද කරන්ශන් 

අගමැතිතුමාශේ ප්රකා ය ගැනයි. අපට ශපශනන්ශන් නැහැ, 

අගමැතිතුමාශේ ප්රකා යට ආණ්ඩුශේ සහශයෝගය ෙබා ශදන 

බවක්. අගමැතිමාශේ ප්රකා ය ගැන කගා කර දි ආණ්ඩුව support 

එක ශදන්න ඕනෑ. අඩුම ගණ්ශන් අද ආණ්ඩුශේ කිකකශයෝ 

ටිකවත් නැහැ, අගමැතිතුමාශේ ප්රකා යට  ක්තියක් ශදන්න. 

ඒශකන්ම ශපශනනවා, රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා එක්ක 

ශපොශහොේටු නඩය හදපු ආණ්ඩුව අසාර්ගක ආණ්ඩුවක් කියො. අද 

ශම් තැනට ශම් රට බංශකොශෙොත් කරපු එකට වග කිව යුතු පිරිස 

තමයි රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයාශේ ආණ්ඩුව පිටුපස්ශසේ 

හිටශගන ඉන්ශන්. අපි දන්නවා, ශගෝාාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා එක්ක වත්මන් කැබිනේ 

මණ්ඩෙයට 20ශදශනක් සිටින බව. හැබැයි ශම්ක සර්ව පාක්ෂික 

ආණ්ඩුවක් කියො කියන්න පුළුවන්ද? ශම් ආණ්ඩුශේ ශනොහිටපු 

අය හැටියට ඉන්ශන් විජයදාස රාජපක්ෂයි අශප් පක්ෂශේ ඉඳො 

ආණ්ඩුව පැත්තට ියය හරින් ප්රනාන්දුයි, මූෂෂ නානායක්කාරයි. ඒ 

කියන්ශන් සියයට 88ක්ම ශපොශහොේටුවත් එක්ක හදපු ආණ්ඩුවක් 

තමයි රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා කරන්ශන්. අද රට බංශකො ශෙොත් 

වීම හරියට එතුමන්ො ශනොකළා වාශේ තමයි එතුමන්ො ආණ්ඩුව 

කරන්ශන්.  රට බංශකොශෙොත් වීමට සියයට 99ක්ම වග කියන්න 

ඕනෑ ශගෝාාභය රාජපක්ෂ. මාස තිශහේ ශම් ආණ්ඩුව තමයි ශම් රට 

බංශකොශෙොත් කශළේ. සමහරු පසුියය අවුරුදු 7ිටම බණිනවා. ඒක 

සම්පූර්ණ් වැරැදියි. ශම් රට බංශකොශෙොත් වීමට ආසන්නතම 

ශහේතුව තමයි අවුරුදු 2 1/2ක් -මාස 30ක්- ආණ්ඩුව කරපු 

ශගෝාාභය රාජපක්ෂ. ඊළෙ ශහේතුව තමයි 199ි ඉඳො අවුරුදු 

28ක් රට පාෙනය කරපු අය. පසුියය අවුරුදු 7ිටම බණින්න එපා. 

නිදහස් අධයාපනය දුන්ුව, නිදහස් ශස ඛ්ය දුන්ුව, මහවැලිය හදපු, 

ශම් රශේ ආර්ිකක ශවනසක් කළ ඇෙලුම් කර්මාන්තය ශගන ආ 

කාෙවකවාුවත් ඒ අවුරුදු 7ි තුළ තිශබනවා. ඒ නිසා පසුියය 

අවුරුදු 7ිටම බණින්න එපා. අවුරුදු 7ින් අවුරුදු ි6ක් අඩු කරො 

ඉතිරි අවුරුදු 28 ආණ්ඩු කරපු අයට බණින්න. ඊළෙට, ශම් 

ප්ර ්නයට ආසන්නම ශහේතුවක් ූ  පිස්ශසකු  
 
 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාශේ රට කරපු ශගෝාාභය රාජපක්ෂට බණින්න. මූෂෂ 

නානායක්කාර මහත්මයා ඊශේ කියනවා මම දැක්කා, ශගෝාාභය 

මහත්මයා ශෆේ්, තමයි, ඒ වුණ්ාට දැන් පාස් කරන්න පුළුවන් 

වාශේ කගාවක්. පළමුවැනි අවුරු ශ  අපි කිේවා, "ඔබතුමා ශෆේ්," 

කියො. අපි කිේවා ශදවැනි අවුරු ශ  පාස් ශවන්න try කරන්න, 

පාඩම් කරන්න, වැඩ කරන්න කියො. නමුත් වැඩ කශළේ නැහැ. 

පිස්ශසකු  
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
වාශේ වැඩ කරො අන්තිමට ශමොකක්ද කශළේ?  රට නන්නත්තාර 

කරොම දැම්මා. දැන් ආශයත් කියනවා, අවුරුදු 0ක් තමන්ට බෙය 

තිශබනවා කියො. ශමොන අවුරුදු 0ක්ද? අවුරුදු 0ක් ශනොශවයි, 

පැය 2ික් වත් ශම් රට පාෙනය කරන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් 

ශගෝාාභය රාජපක්ෂට නැහැ. ශමොකද, ශම් රට විනා  කශළේ 

ජනාධිපතිවරයා. 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එතුමාට "ජනාධිපති" 

[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියො කියන්නත් බැහැ. ශමොකද, එච්චර විනා යක් ශම් රශේ 
ජනතාවට කළා; එච්චර වි ාෙ හානියක් ශම් රශේ ජනතාවට කළා. 
අද පී.බී. ජයසුන්දරො ශකෝ? අිතත් නිවා්ඩ කේරා්,ො ශකෝ? 
ඩේලිේ. ෙක්ෂ්මන්ො ශකෝ? ශම් ශගෝ,ශෙෝ ශගෝාාභය 
රාජපක්ෂත් එක්ක එකතු ශවො අපරාධමය වරද කරපු නිෙධාරින්. 
ජනාධිපතිවරයා 

[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇතුළු ශම් නිෙධාරින්ට criminal offence යටශත් දඬුවම් කරන්න 

ඕනෑ. එශහනම් ශම් අයට ඔක්සිජන් ශදන්න තමයි රනි්, 

වික්රමසිංහ මහත්මයා ඇතුළු පිරිස අද ඇවි්,ො ඉන්ශන්.  

දැන් රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා සාකච්ඡා පවත්වනවා අපි 
දකිනවා. අපි හිතමු, ඒ සාකච්ඡාවෙදි කෘෂිකර්මය ගැන කගා 
කරනවා කියො. අද කෘෂිකර්මය ගැන කගා කර දි එතුමාශේ 
ශදපැත්ශත් ඉඳශගන ඉන්ශන් කෘෂිකර්ම ඇමතිද? නැහැ. 
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විතර අශේවර්ධන, සාගෙ 
රත්නායක, අකිෙ විරාේ,  රුවන් විශේවර්ධන යන අය තියාශගන 
තමයි රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා සාකච්ඡා කරන්ශන්.  
 ශමන්න ශම් අයත් එක්ක තමයි රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා 
ආණ්ඩු කරන්ශන්. ෙේජයි. ශදශගෝ,ෙන්ටම ෙේජාවක් නැහැ. 
රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමාට ෙේජාවකුත් නැහැ, ශපොශහොේටුශේ 
හාදයන්ට ෙේජාවකුත් නැහැ.  

ශම් රට විනා  කරපු ඒ පිරිසත් එක්ක ශම් රටට ඉදිරියට 
යන්න බැහැ. ඒක ශහොඳට මතක තබා ගන්න. ශදශවනි සුනාමි 
රැ්,ෙ ළෙ එනවා. පළමුවැනි  සුනාමි රැ්,ෙ වාශේ ශනොශවයි, 
ශදශවනි සුනාමි රැ්,ෙ. එච්චර පීඩාවකින් මිනිස්සු ඉන්ශන්. ඒ 
අස්ශසේ ශහොරකම, වංචාව නම් ඉවරයක් නැහැ. දැන් රනි්, 
වික්රමසිංහ මහත්මයාට අගමැති රයරශේ ඉන්න පුළුවන්ද  ප්රසන්න 
රණ්තුංග ළඟින් තියාශගන? එතුමා අධිකරණ්යකින් වරදකරුශවක් 
ශවො ඉන්ශන්, කප්පම් අරශගන.  

 

[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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වරදකරුශවක් වුශණ් ශවන ශමොනවා නිසාවත් ශනොශවයි, කප්පම් 

අරශගන.  
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉතින්, ශම් කැබිනේ එකට වෙංගුභාවයක් තිශබනවාද? හරි විධියට 

නම් කැබිනේ එක කියන්න ඕනෑ, එතුමාට අයින් ශවන්න කියො. 

ඒක කියන්න ශගෝාාභය රාජපක්ෂට  
 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශකොන්දකුත් නැහැ, රනි්, වික්රමසිංහට  

 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශකොන්දකුත් නැහැ. ශම් හාදයා ශමතැන බතෙ ශගඩිය  

 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාශේ ඉඳශගන ඉන්නවා, කම්බ ශහොශරක්. 
 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ශම්, අධිකරණ්ශයන් වැරදිකරුශවක් ශවච්ච ශකශනක්. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි.  ඊශේ ශපශර්දා බැසි්, රාජපක්ෂශේ ශේ- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, තව විනාඩියක කාෙයක් තිශබනවා. 
 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මට තව විනාඩියක් ශදන්න. 
 

 

ගු නආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනතන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාට මශේ කාෙශයන් 

විනාඩි ශදකක් ශදනවා. 
 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

හරි, මට විනාඩි ශදකක් හම්බ වුණ්ා.   

ම්,වාශන් ඉඩම ගැන කගා කරනවා නම්, දැන් ඒශක් හදපු 

එකකුත් නැහැ ශන්. මම පැහැදිලිවම අහනවා, ඒ නඩුශවන් ඔහු 

නිදහස් වුශණ් ශකොශහොමද? හරි නම් විජයදාස රාජපක්ෂ 

මහත්මයාට ශකොන්දක් තිශබන්න ඕනෑ, ශම් සම්බන්ධශයන් 

කටයුතු කරන්න. දවස් 1ික් ඇතුළත නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුවට 

පුළුවන් ශම් නඩුව සම්බන්ධශයන් නැවත appeal එකක් ඉදිරිපත් 

කරන්න. හිටපු අධිකරණ් ඇමතිතුමිය ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. 

රනි්, වික්රමසිංහ අගමැතිතුමනි, බැසි්, රාජපක්ෂශේ ම්,වාශන් 

ඉඩමට අදාළ නඩුව සම්බන්ධශයන් නැවත appeal කරන්න 

කියො  කියන්න ඔබතුමාට ශකොන්දක් තිශබන්න ඕනෑ.  මම 

අහනවා, ඔබතුමා ඒක කරනවාද කියො.  

ශමොකද, ඒ නඩුව පිළිබඳව බරපතළ ප්ර ්න තිශබනවා. නීතිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුව ඒ නඩුශේ සාක්ෂිකරුවන් භාවිත කරො, ඔවුන් 

ශනොමෙ යවො, ඔවුන් අවභාවිත කරො, ඔවුන්ට බෙපෑම් කරො, 

ශම් නඩුව ශවනස් කරො තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ඒ 

අධිකරණ් තීන්දුව දුන් විනි ්චයකාරවරයාශේ නම නිම්, රණ්වීර. 

නිම්, රණ්වීර කියන්ශන් කවුද? ශම් විනිසුරුවරයාශේ සශහෝදරයා 

තමයි ෙලිත් ප්රියන්ත ජයසිංහ කියන්ශන්. ඔහු ශපොශහොේටුශේ 

ප්රාශ ීලය සභා ෙැයිස්තුශේ අශප්ක්ෂකශයක්. මා ළෙ තිශබනවා, 

අශප්ක්ෂක ෙැයිස්තුව සහ ඡන්ද නාමශ්,ඛ්නය. එම ශ්,ඛ්න ශදක 

මම සභාගත* කරනවා. 

එම නඩු තීන්දුව දුන් විනිසුරු නිම්, රණ්වීරශේ සශහෝදරයා 

තමයි ෙලිත් ප්රියන්ත ජයසිංහ කියන්ශන්. එශහම නම් 

ශපොශහොේටුවට ළබැඳියාවක් තිශබන විනිසුරුවරශයක් තමයි ශම් 

තීන්දුව දුන්ශන්. එශහම නම් හැම පැත්ශතන්ම සැකයක් 

තිශබනවා. එක පැත්තකින් විනිසුරුවරයා සම්බන්ධව. අශනක් 

පැත්ශතන් නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුව කටයුතු කරපු ආකාරය 

සම්බන්ධව. පුරවැසියන් විධියට අපට ශම් නඩු තීන්දුව 

සම්බන්ධශයන් appeal එකක් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. ඒ නඩු 

තීන්දුව සම්බන්ධශයන් appeal කරන්න පුළුවන් එකම තැනයි 

තිශබන්ශන්. ඒ, නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුව. එශහම නම් විජයදාස 

රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ො 

ස භාවශයන් කටයුතු කරනවා නම්, දවස ්1ික් යන්න කලින් ශම් 

නඩුවට appeal කරනවාද කියන එක මම පැහැදිලිවම අහනවා.  

 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා මශේ නම කියපු නිසා,-  

[බාධා කිරීමක්]    
 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay.  

 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මම අවසාන කරන්නම්, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මට 

වැඩිපුර විනාඩි ශදකකුත් දුන්නා. අද ශම් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 

නැවත ඔළුව ශකළින් කරශගන ඉන්ශන්, ශම් රට විනා  කරපු 

මාස තිශහේ ශහොරු  ටික ශම් විධියට ඉන්ශන්, ශගෝාාභය රාජපක්ෂ  

කියන ශෆේ්, ජනාධිපතිවරයා අද හුස්ම අරශගන ඉන්ශන්, රනි්, 

වික්රමසිංහ මහත්මයා අනීතිකව ෙබා ගත් බෙයක් අුවව ඒ අයට 

දුන්  ක්තිශයන්. එතුමා සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න ශම් 

සියලුශදනාත් එක්ක එකතු වුණ්ා නම් අද ශම් ශගෝ,ෙන් ඔක්සිජන් 

ගන්ශන් නැහැ. එතුමා තනිවම ශම් රාජපක්ෂ - [බාධා කිරීමක්] 
කටයුතු කරපු නිසා තමයි අද,- 
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————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
දැන් ඉවරයි ශන්.  දැන් රාජපක්ෂ - [බාධා කිරීමක්]  දැන් 

වාඩිශවන්න. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  එතුමා මා ගැනත්, මා එක්ක 

වැඩ කරපු අශප් සමහර පාක්ෂිකයන්ශේත් නම් සඳහන් කළා. ශම් 

රශේ වයවස්ගාව අුවව අගමැතිතුමා ඉ්,ො අස් වුණ්ාම ඇමතිවරු 

නැහැ, ශ්,කම්වරු නැහැ. මම අගමැති රයරය භාර ගන්නශකොට 

ශවනත් කවුරුවත් හිටිශේ නැහැ. ෙංකා ශේ ශ්,කම්වරු ශදන්නයි 

හිටිශේ. ඒ ජනාධිපති ශ්,කම් සහ අගමැති ශ්,කම්. ශවන 

කවුරුවත් හිටිශේ නැහැ. ඒ අවසග්ාශේ  ඉන්ධන ගැන බෙන්න, 

ආහාර ගැන බෙන්න, අශනකුත් ප්ර ්න ගැන බෙන්න මට සිදු 

වුණ්ා. මා  හිටපු ඇමතිවරු කිහිප ශදශනක් එතැනට කැශඳේවා. 

එශහම කැඳවො විශ ේෂශයන්ම රශේ ශපොශහොර තත්ත්වය ගැන 

ශසොයන්න කියො එතුමාශේ ළෙම මිත්ර, හිටපු අධයාපන ඇමති 

අකිෙ විරාේ කාරියවසම් මැතිතුමාට කිේවා. ශම් ශදන්නා හරි 

යාළුයි.  ඒ නිසා ඒ ගැන කියො මට බනින්ශන් ඇයි කියන්න මම 

දන්ශන් නැහැ. ඊළෙට, රශේ ආහාර සැපයුම් තත්ත්වය පිළිබඳව 

ශසොයා බෙන්න කියො  අශප් පක්ෂශේ මහශ්,කම් පාලිත රංශේ 

බණ්ඩාර මැතිතුමාටත්, සභාපති විතර අශේවර්ධන මැතිතුමාටත් 

කිේවා. ඒ වාශේම ශස ඛ්ය කටයුතු  පිළිබඳව ශසොයා  බෙන්න 

කියො පක්ෂශේ නිශයෝජය නායක රුවන් විශේවර්ධන මැතිතුමාට 

කිේවා. ඒ වැඩ ටික ඒ ශගෝ,ශෙෝ ආරම්භ කළා.  එශසේ ආරම්භ 

කළාට පස්ශසේ ශම් ඇමතිවරුන්  වගකීම් භාර ගත්තා.  ශවශළඳ 

ඇමතිතුමායි, කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමායි පත් කළාට පස්ශසේ 

එතුමන්ො ඒ වැඩ කටයුතු භාර ගත්තා. දැන් පක්ෂශේ මහ 

ශ්,කම්තුමායි, සභාපතිතුමායි ආපසු ියහින් තිශබනවා, සිරිශකොශත් 

වැඩ කටයුතු කරන්න.  අශප් ශස ඛ්ය ඇමතිතුමා ඇවි්,ො  ඇමති 

රයරය භාර ගත්තාට පස්ශසේ   රුවන් විශේවර්ධන මැතිතුමාත් අයින් 

වුණ්ා. එතැන ශ්,කම්වරු ඉන්නවා, ඇමතිවරු ඉන්නවා. රුවන් 

විශේවර්ධන මැතිතුමා කශළේ, ජාතයන්තරව appeal  කරන්න 

මාෙදිවයිශන් ජනාධිපති ශමොශහොම්ඩ නෂී්ඩ මැතිතුමා එක්ක 

සම්බන්ධීකරණ්ය සිදු කිරීම විතරයි. කංචන විශේශසේකර 

ඇමතිතුමා ඇමති රයරය භාර ගත්තාට පස්ශසේ එතුමා ඉන්ධන 

ප්ර ්නය විසඳන්න සාගෙ රත්නායක මැතිතුමා එක්ක වැඩ 

කරනවා. එතුමා තමයි ශම් ඔක්ශකොම ශබදා හැරීම් කරන්ශන්. එදා 

ඉඳො වුවමනා මුද්, ටික ශසොයාගන්න credit linesවෙට කගා 

කරො, ඒ ඔක්ශකොම කටයුතු කරන්ශන් සාගෙ රත්නායක 

මැතිතුමා. ඕනෑ නම්, එතුමා එතැනින් ඉවත් කරන්නම්. ඊට පස්ශසේ 

මුද්, ෙැබුශණ් නැත්නම්, විපක්ෂය වගකීම භාර ගන්න ඕනෑ. 

[බාධා කිරීමක්] තුෂාර ඉඳුනි්, අමරශසේන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා 

වාඩි ශවන්න. ඔබතුමා දැන් වාඩි ශවන්න. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
වාඩි ශවන්න.  පත් කරො තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීමක්]  
ශමොකක්ද?  ඔබතුමා වාඩි ශවන්න. එතශකොට කාටවත් ඇමති රයර 

දීො තිබුශණ් නැහැ. ශමතුමා ඇමති රයරය භාර ගත්ත ගමන් එතුමා 

ඒ වගකීම ආපසු භාර දුන්නා. මා ඒකයි දැන් කිේශේ. ඔබතුමන්ො 

අහශගන සිටිශේ නැ ද? ශම්කයි සි ධශවො තිශබන්ශන්. ශම් 

සභාව ඇතුළට mobile phones ශගනැ්,ො, එක එක අය එක්ක  

කගා කරමින් සිටිනවා. මා ශමොකක්ද කිේශේ කියො එතුමන්ො 

අහශගන සිටිශේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමාශේ යාළුවා 
ශවන්න පුළුවන්. ඒත් කියන්න, ශම් සභාව ඇතුශළේ mobile 

phones පාවිච්චි කරන්න එපා  කියො. ශමොකක්ද කරන්ශන් 

කියො දන්ශන් නැහැ. මා එක කාරණ්යක් කියන්න ඕනෑ. 

විශ ේෂශයන්ම ඒ අය ශගනැ්,ො තමයි ඒ වැඩ කටයුතු කශළේ.  

ඊළෙට අහනවා, මා ශමොකද කශළේ කියො. ඇත්ත ව ශයන්ම 

ශ්රී ෙංකා නීතිශේදීන්ශේ සංගමය තමයි ජනාධිපතිතුමා මුණ් ගැහිො 

මැයි 08වන දා ියවිසුමකට එළුරශණ්, ඔබතුමා දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගා සං ශ ෝධනය ආපසු ශගශනනවා නම්, 

විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමා  විධායක ජනාධිපති රයරය අශහෝසි 

කරනවා නම්, ඔබතුමාට ජනාධිපති හැටියට ඉන්න පුළුවන් 

කියො.   ඒ ශගනාපු ශයෝජනාව තිශබනවා. ඒ ශගෝ,ෙන්ශේ 

ශවනත් ශයෝජනා තිබුශණ් නැහැ. ඒ ශගෝ,ශෙෝ ියහින් 

ජනාධිපතිතුමා මුණ් ගැහුණ්ා. සුමාන 3ක්, සුමාන ික් මා 

ජනාධිපතිතුමාට කගා කශළේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා එක්ක කගා 

කරපු විපක්ෂශේ සිටින TNA එශක් මන්ත්රීවරු ශම් සභාශේ 

ඉන්නවා. ඊට පස්ශසේ දවශසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති 

රයරශයන් ඉ්,ො අස් වුණ්ා. මා දැන් ශම් කාරණ්ය වාර්තාවට 

ඇතුළත් කරනවා. ඊළෙ දවශසේ විපක්ෂ නායකතුමාට කිේවා, 

අගමැති රයරය භාර ගන්න කියො. එතුමා භාර ගත්ශත් නැහැ. 

එතුමා තීරණ්ය කළා, අගමැති රයරය භාර ශනොගන්න. ඒක 

එතුමාශේ තීරණ්යක්.  

ඊළෙට, ශමතුමා -සරත් ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා- කිේවා, 

ශමතුමාත් කැශඳේවා  කියො, අගමැති රයරයට. ශමතුමාත් කිේවා, 

දවස් ශදකක් ශදන්න, මිනිස්සු කැමැති නම් අපි ගන්නම් කියො. මා 

ියහින් අගමැති රයරය ඉ්,ලුශේ නැහැ. ශම් මන්ත්රීතුමන්ො මට 

කිේවා, ියහින් ජනාධිපතිතුමා මුණ් ගැශහන්න කියො. මා ියහින් 

එතුමා  මුණ් ගැහුණ්ා. ඒ අවස්ගාශේ රශේ තිබුණු  ප්ර ්නය අුවව මා 

අගමැති රයරය භාර ගත්තා. ඊට පස්ශසේ අශප් විපක්ෂ නායකතුමා 

ආපසු අගමැති රයරය ඉ්,ලුවා. මා අයින්ශවො එතුමා අගමැති රයරය 

භාර ගත්තා නම්, දැන් මට කියන ටික එතුමාටත් කියනවාද? මා 

අගමැති රයරශයන් අයින්ශවො, එතුමා අගමැති රයරය භාර ගත්තා 

නම්, අද මා ගැන කියන ශ  එතුමාටත් කියනවාද? එශහම නම් 

එතුමාට ඒ ලියුම ලියන්න ඉඩ දුන්ශන් ඇයි? එච්චරයි මා 

අහන්ශන්.  

ශම් සභාශේ  ශ  පාෙනය දැන් අයින් කරන්න. දැන් ඒක 

අත්හරින්න. දැන් ඒක හරියන්ශන් නැහැ.  ඔබතුමාශේ ආසනශේ 

සිටින අශප් හිටපු ප්රාශ ීලය සභා මන්ත්රීවරු ගණ්නාවක් කියනවා, 

ආපසු පක්ෂයට බැ ශඳන්න ඕනෑ කියො. තව සාමාිතකයන් 

බැ ශඳන්න අහනවා. මා ළෙ හිටපු ඒ ශම් හතර, පස් ශදනා මට 

අගමැති කාර්යාෙශේ තියාගන්න බැහැ. දැන් සාමාිතකයන් 

බැ ශඳන්න, බැ ශඳන්න ඒ ශගෝ,ශෙෝ එතැන ඉන්නවා.  මා කිේවා, 

පක්ෂයට බැ ශඳන්න සාමාිතකයන් එනවා, ඉක්මනට ියහින් ඒ 

ශගෝ,ෙන් බඳවා ගන්න කියො. එච්චරයි මා කරො තිශබන්ශන්. 

ඔබතුමා ශම් සභාවට ආශේත්, ඉශගන ගත්ශත්ත් මම නිසා. ඊළෙ 

පියවරත් මශගන් ඉශගන ගන්න ශකෝ. 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අගමැතිතුමාට ශග රවයක් ඇතිවයි  ශම් කාරණ්ය  කියන්ශන්.  

ගරු අගමැතිතුමනි, මා බොශපොශරොත්තු වුශණ්  ඔබතුමා දුවශගන 

ඇවි්,ො අර නඩුව ගැන ේත්තරයක් ශදයි කියොයි. මා හිතුශේ 

නැහැ, ඔබතුමාශේ ශගෝෙ බාෙශයෝ ගැන ේත්තර ශදයි කියො.  

 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகுரணில்விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මම පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන අගමැතිශේ නිෙ කාම රශේ 

ඉන්නවා, ඕනෑම ශවොවක ඔබතුමන්ො එන්න. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ම්,වාශන් ඉඩම සම්බන්ධ නඩුව ඔබතුමන්ො appeal 

කරනවාද කියො මට කියන්න.  
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ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ඒ ගැන මම කියන්නම්. Appeal කරන එක තීරණ්ය ගන්ශන් 

නීතිපතිතුමා. අපි කිසි දවසක ඒවාට ඇඟිලි ගහන්ශන් නැහැ. මා 

දන්ශන් නැහැ, ඇමතිතුමා ඒ ගැන ශමොකක්ද කිේශේ කියො. 

ශකොශහොමත් මම නම් ඒ ගැන කගා කරො නැහැ. නීතිපතිතුමා ඒ 

දිහා බො appeal කරයි, appeal කරන්න පුළුවන් නම්. මම නඩු 

ශකොපිය දිහාවත් බෙො නැහැ. ඒ කියපු ශ  ගැන විතරයි මම 

බැලුශේ.  

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු අගමැතිතුමා යන්න කලින් මම ශම් කාරණ්ය දැනගන්න 

කැමැතියි. ගරු අගමැතිතුමනි, සාමානයශයන් “Mr. Clean” කියො 

තමයි ඔබතුමාඑ හඳුන්වන්ශන්. හැබැයි, ඔබතුමා අපවිත්ර ූ  

පු ගෙශයකු ළෙ ඉඳශගන ඉන්නවා. ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන 

සංවිධායකවරයා ඊශේ-ශපශර්දා ේසාවියකින් බරපතළ විධියට 

ශචෝදනා ෙබො, වැරදිකරුවකු ූ  අපකීර්තිමත් පු ගෙශයක්. 

එතශකොට “Mr. Clean”ට ඒ වාශේ කුණු ගෑවුණු ආණ්ඩු පක්ෂ 

සංවිධායකවරශයක් එක්ක කැබිනේ මණ්ඩෙශේ ඉන්න පුළුවන්ද? 

“Mr. Clean”ට “Mr. Dirty” එක්ක ඉන්න පුළුවන්ද කියන එකයි 

මා අහන්ශන්.  

 

ගු රනිල් වික්රෙසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මා ඒ ගැන කියන්නම්. එතුමාට විරු ධව නඩු පැවරුවා.                

දැන් එතුමාට මහාධිකරණ්ශයන් තීන්දුවක් දීො තිශබනවා.     

එතුමාට අයිතියක් තිශබනවා, අභියාචනාධිකරණ්යට සහ 

ශශ්රේෂ්ාාධිකරණ්යට යන්න. ශශ්රේෂ්ාාධිකරණ්ශයන් "වැරදිකරු" 

කිේශවොත්, එතුමා එක්ක මම ඉඳගන්ශන් නැහැ, මට ඉඳගන්නත් 

බැහැ; එශහම කිේශවොත් එතුමාට ශමතැන වාඩි ශවන්නත් බැහැ. ඒ 

ශවනක්, මා ශමතැන ඉන්නවා.  ඒක මට පුරුදුද  කියා ඇහුශවොත් 

මට කියන්න ශවන්ශන්, "ඔේ" කියොයි. ඔබතුමන්ො 

කිහිපශදශනකුටත් නඩු පවරා වැරදිකරු කළාම මහ ේසාවි 

යනක්, අපි එකට හිටියා.  

 

ගු යකයහළිය රඹුක්වැල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා හිතවත් නලින් බණ්ඩාර 

ජයමහ මැතිතුමාශේ කගාශේදී පැහැදිලිව කිේවා, ප්රසන්න රණ්තුංග 
 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ශහොශරක් කියො. නමුත් අපි දන්නවා, ේසාවියකින් අවසන් 

තීන්දුවක් ශදනක්, ඒ විධියට ශචෝදනා කිරීම සුදුසු නැහැ, 

නිවැරැදිත් නැහැ කියො. ඒක වැරදි කරුණ්ක් නිසා ඒ ශකොටස 

ඉවත් කරන්න කියා මා ඉ්,ලීමක් කරනවා. ශමොකද, ඒ ප්රකා ය 

සතයශයන් ශතොරයි. අවසාන තීන්දුව ශදනක්, එතුමා 

වරදකරුශවකු ශනොශවයි කියන ප්රතිපත්තිය මතයි මම ශම් කරුණ් 

ඉදිරිපත් කශළේ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බී.වයි.වත. රත්නශසේකර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාෙයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 3.01] 

 

ගු බී.වයි.ජී. ර කනයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වතවන වියදම දරා ගන්න බැරිව 

දැවැන්ත පීඩනයකින්, අසහනයකින් සහ ශකෝපයකින් යුතුව 

ජනතාව ඉන්ධන සහ ගෑස් ශපෝලිම්වෙ දින ගණ්න් ක්, මරන 

අවස්ගාවක තමයි, ගරු අග්රාමාතයතුමා එතුමාශේ විශ ේෂ ප්රකා ය 

කශළේ. පවතින ආර්ිකක, ශ  පාෙන හා සමාජයීය අර්බුදය 

පිළිබඳව ඇති තරම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපි කගා කරො 

තිශබනවා. ඒ වාශේම ඒ අර්බුදයට ශහේතු ගැනත් යම් යම් 

මේටම්වලින් කගා කරො තිශබනවා. මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, නමුත් සැබෑ ශහේතුව ප්රමාණ්වත් තරම් විග්රහ කර 

ශනොමැති බව මශේ අදහසයි. ශහේතුව ශනොදැන අපි ශහොයන 

ේත්තරත් නිවැරැදි ශවන්ශන් නැහැ. ඒ ේත්තරයත් වැරදි සහගතයි. 

 ශකොවි්ඩ-19 වසංගතය නිසා විශ   විනිමය ෙැශබන මාර්ග 

අවහිර වීම වත්මන් අර්බුදයට ප්රධාන ශහේතුවක්. ශම් ශහේතුශවන්ම 

රටව්, 107ක් අර්බුද තත්ත්වයකට පත් ශවො තිශබනවා. ඉන් 

රටව්, 70ක් පමණ් ශ්රී ෙංකාව මුහුණ් ශදන තත්ත්වයට ආසන්න 

තත්ත්වයට ළො ශවමින් තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් තත්ත්වය ශෙෝක 

අර්බුදයක් බවට පත් ශවන්න ශකොවි්ඩ-19 වයසනයත් බෙපෑවා. 

හැබැයි, වත්මන් අර්බුදයට දිගු කාලීනව බෙපාන ෙද ශහේතුව 

ශකොවි්ඩ-19 වසංගතයම ශනොශවයි.  

ඒ ගැන වචන කිහිපයකින් කිේශවොත්, නිද හසින් පසු කාෙය 

පුරාවට -විශ ේෂශයන්ම 1977 වර්ෂශයන් පසු- සෑම රජයක්ම 

අුවගමනය කළ ඉතාම දුර්වෙ හා වැරදි මූෙය කළමනාකරණ්ය 

ශහේතුශවන් තමයි වත්මන් අර්බුදය සම්පූර්ණ්ශයන්ම නිර්මාණ්ය 

ශවො තිශබන්ශන්. වි ්වවිදයාෙයක කළමනාකරණ් පීායක වර්ෂ 

තිහක් පුරාවට මූෙය කළමනාකරණ්ය ගැන මම ඉගැන්ූ වා. 

හැබැයි, අපි ශම් රජයට එකතුශවො අවුරුදු ශදකකට ආසන්න 

කාෙයක් ගත වුණ්ත්, මූෙය කළමනාකරණ්ය සම්බන්ධශයන් කියා 

ශදන්න අපට ප්රමාණ්වත් අවස්ගාවක් ෙැබුශණ් නැහැ. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, කියා ගන්න පුළුවන් වුණු ටිශකුවත් යම් කිසි 

ප්රශයෝජනයක් ගන්න හැකියාවක් ෙැබුශණ්ත් නැහැ.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මූෙය කළමනාකරණ්ශේ 

ප්රධාන කාර්යය ශදකක් තිශබනවා. එකක් තමයි, රශේ ආර්ිකක 

අරමුණු නිසි ශෙස ස්ගාපිත කරො, ඒ ආර්ිකක අරමුණු ළො කර 

ගැනීමට අව ය අරමුද්, ප්රමාණ්ය නිසි ශෙස ඇස්තශම්න්තු කරො 

නිවැරැදිම හා වාසිදායක මාර්ගවලින්  ඒ අරමුද්, රැස් කර ගැනීම.  

ශදවැනි කාරණ්ය තමයි, එශහම රැස් කරගත් අරමුද්, අපි 
ඉෙක්කගත කරුණු සඳහා වඩාත් ඵෙදායී හා නිවැරැදිම මාර්ගවෙ 
ආශයෝජනය කිරීම. මම දකින විධියට 1977න් පසු බිහි ූ  සෑම 
රජයක්ම ශම් කරුණු ශදකම වැරදියට තමයි පාවිච්චි කර 
තිශබන්ශන්. ශබොශහෝ විට අපි අරමුද්, ශහොයා ගත්ශත් වැරදිම 
මාර්ගවලින්.  

මම වි ්වාස කරනවා, ෙංකාව වාශේ දියුණු ශවමින් පවතින 
රටකට ස්මවරීත්ව බැඳුම්කර හරහා අතිවි ාෙ මුද්, ප්රමාණ්යක් 
ඒක රාශි කිරීම ඉතාම වැරදි සහගත ක්රියා මාර්ගයක් බව. අශප් 
වත්මන් අග්රාමාතය  රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමාම අග්රාමාතය රයරය 
දැරූ පසුියය රජය සමශේ  විතරක් ඇශමරිකාුව ශඩොෙර් බිලියන 
12.0ක ස්මවරීත්ව බැඳුම්කර නිකුත් කළා. ඇත්තටම මම ආසයි, 
එශහම වුශණ් ඇයි කියන කාරණ්යත් අශප් අගමැතිතුමාශේ 
කගාවට අන්තර්ගත වුණ්ා නම්. ශකශසේ ශහෝ පසුියය සෑම 
රජයක්ම වාශේ අරමුද්, සම්පාදනය සඳහා ශයොදා ගත් ක්රියා මාර්ග 
වැරදියි. ඒක ශම් මූෙය අර්බුදයට දැඩි ශෙස බෙපා තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි අමාරුශවන් ශහොයා ගත් 

ශමම අරමුද්, ශයශදේශේ ඵෙදායී මාර්ගවෙ ශනොශවයි කියා මට 

හිශතනවා. ශමම අරමුද්,වලින් වි ාෙ ශකොටසක් ඵෙදායී 

ශනොවන, එශහම නැත්නම් ප්රතිොභ ශනොෙැශබන මූෙය මාර්ගවෙ 

ශයදූ වා. එම නිසා අපි ණ්ය ශවො ශහොයා ගත් අරමුද්, ආපසු 

ශගවන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වුණ්ා. නමුත්, දැන් තිශබන 

තත්ත්වය තුළ අපි කළ යුත්ශත් ශම් ශත්රුමක් නැති විවාද කරකර 

ඉන්න එක ශනොශවයි. අපි සාකච්ඡා කළ යුත්ශත් රට අර්බුදශයන් 

ශගොඩ ගන්න ශමතැන ඉඳන් කළ යුත්ශත් ශමොකක්ද කියන 

කාරණ්ාවයි. 

මා හිතන විධියට අපි ශම් ගරු සභාශේදී කළ යුත්ශත් හැම 

ශකනාම ශයෝජනාවක් ගණ්ශන් ශහෝ ශගනැ්,ො ශම් තිශබන 

අර්බුද තත්ත්වශයන් මිශදන ක්රමයක් ශහොයන එකයි. අපි 220ශදනා 

ශයෝජනාව බැියන් ශගනාශවොත් ශයෝජනා 220ක් ෙැශබයි, 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එම ශයෝජනා අතරින් අඩු ගණ්ශන් 

ඵෙදායී, නිර්මාණ්ීලලි ශයෝජනා කිහිපයක් ශහෝ ෙැශබයි. ශමන්න 

ශමශහම ශයෝජනා ටිකක් ශහොයාශගන ශම් ආර්ිකක හා සමාජයීය 

අර්බුදශයන් ශගොඩ යෑශම් යම් මාවතක් ශහොයාගන්න අපට සි ධ 

ශවනවා. 

මම මීට ශපර අවස්ගා කිහිපයකදී ඉදිරිපත් කරන ෙද ශයෝජනා 
කිහිපයක් ශම් ශවනශකොටත් ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුව විසින් 
ක්රියාත්මක කර තිශබනවා. මම ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුශේ අධිපතිතුමා 
ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩෙයට ස්තුතිවන්ත ශවනවා, එවැනි 
ශයෝජනා කිහිපයක් ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධශයන්. හැබැයි, ඒ 
සමහර ශයෝජනා අපට ක්රියාත්මක කරන්න තිබුශණ් මීට ශපර. 
කනගාටුවට කාරණ්ය ඒකයි. අපි ටිකක් ප්රමාදයි. ඒ නිසා 
අශප්ක්ෂිත ප්රතිඵෙ ඒ ශේගශයන් ෙැශබන්ශන් නැහැ.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අදත් තව ශයෝජනා කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. එයින් පළමුවැනි ශයෝජනාව 
ශමයයි. ශම් ශවනශකොට අපට යම්කිසි විශ   විනිමය ප්රමාණ්යක් 
ෙැශබනවා. මම හිතන විධියට මාසයකට ශඩොෙර් මිලියන 900ක් 
විතර. එම ප්රමාණ්ය අපි නිසි ශෙස කළමනාකරණ්ය කර ගත 
යුතුයි. එශසේ කළමනාකරණ්ය කර ගැනීශම්දී අපි දන්නවා, 
අපනයන නිෂ්පාදන සඳහා අව ය ශයදවුම් ආනයනය කිරීම ප්රමුඛ් 
අව යතාවක් හැටියට සෙකා අරමුද්, ශවන් කළ යුතු බව. 
ශමොකද, හදිසිශේවත් එශහම ශනොකශළොත්, අපට දැන් ෙැශබන 
අපනයන ආදායමත් ශනොෙැබී යන්න පුළුවන්. එම ශකොටස ශවන් 
කළාට පසු අපට ඉතිරි ශවන්ශන් ඉතාම සීමිත අරමුද්, ප්රමාණ්යක්. 
ඒක එක හා සමානව ශයදවිය යුතු අව යතා කීපයක් තිශබනවා.  

ශමතැනදි පැන නඟින ප්රධානම ගැටලුව තමයි, බෙ ක්ති 

අර්බුදය. බෙ ක්තිය කියන ශ  ආර්ිකක ශ හශේ රුධිරය හා 

සමානයි. ශම් රුධිරය ෙබා ශනොදුන්ශනොත්, ආර්ිකක ශ හශේ 

ක්රියාකාරිත්වය නවතිනවා. එශහම වුශණ්ොත් ආර්ිකකශේ ශබොශහෝ 

අං වෙ ක්රියාකාරිත්වය අඩපණ් ශවනවා. ශමොකද, ආර්ිකකයට 

බෙ ක්තිය අධික ශෙස බෙපාන නිසා. එම නිසා අපට ෙැශබන 

මුද්,වලින් යම් ප්රමාණ්යක් සාධාරණ් ශෙස බෙ ක්තියට ශවන් 

කරන්න ශවනවා. හැබැයි මම ශමතැනදි අදහස් කරන්ශන් නැහැ, 

බෙ ක්තිය ශවුවශවන් අසීමිතව මුද්, දිය යුතුයි කියො. ශමොකද, 

බෙ ක්තිය සඳහා පමණ්ක් අසීමිතව මුද්, ශදන්නත් බැහැ. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා අපට යම් ක්රමයක් හදා 

ගන්න ශවයි, ප්රමුඛ්තාව අුවව ශපළ ගස්වා බෙ ක්තිය 

ශවුවශවුවත් මුද්, ෙබා දීමට.  

විශ ේෂශයන්ම ශපොදු ප්රවාහන ශසේවය ප්රමුඛ්තම අව යතාවක් 

කරශගන ඒ හා සමාන අශනකුත් -ඒ කිේටුශවන් යන- ශ ව්,වෙට 

ප්රමුඛ්තා ෙැයිස්තුවක් හදො, ශමන්න ශම්වාට තමයි අපි ප්රමුඛ්ත්වය 

ශදන්ශන්. ශමන්න ශම් ශම් අං වෙට අපි ශදන්ශන් සීමාසහිතවයි 

කියො අඩු ගණ්ශන් කූල පන් ක්රමයක්, සොක ක්රමයක් ශහොයා ශහෝ 

හිෙ භාණ්ඩ සාධාරණ්ව ශබදා හරින ක්රමයක් හදන්න ඕනෑ. ගෑස් 

ශපෝලිම් ඇතුළු ශනොශයකුත් ශපෝලිම්වෙ මිනිස්සු තැබුවා ඇති. ශම් 

හිෙ භාණ්ඩ ශබදා හරින ක්රමයක් අපි සකස් කර ගත යුතුයි. 

ශම්කට තිශබන එකම ක්රමය හැටියට සොක ක්රමයක් ශහෝ කූල පන් 

ක්රමයක් අපට පාවිච්චි කරන්න ශවනවා.  

ඊළෙට, ෙැශබන විශ   විනිමශයන් යම් ප්රමාණ්යක් අපට 

අනිවාර්යශයන් ශවන් කරන්න ශවනවා, අතයව ය ෂෂධවෙට හා 

අතයව ය ආහාරවෙට. අව යතාව ඇතිශවො තිශබන්ශන් ඒ 

ශවුවශවන්.  

දැන් ආහාර හිෙයක් ගැන කගා කරනවා. මම දන්ශන් නැහැ, 

ඒක අති ශයෝක්තිශයන් කියනවාද, එහි සැබෑ තත්ත්වය 

ශමොකක්ද, ශම් දත්ත හරිද කියො. කෘෂිකර්ම 

ශදපාර්තශම්න්තුශවන් ඉදිරිපත් කරන සමහර දත්ත වැරැදි බවයි 

මට නම් හිශතන්ශන්. නමුත් ශකශසේ ශහෝ යම් අර්බුදයක් තිශබන 

බව ශපශනනවා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යශයන්ම ශම් ආහාර 

නිෂ්පාදනය ශවුවශවන් දැවැන්ත කැප කිරීමක් කළ යුතුයි. ආහාර 

නිෂ්පාදනය කිරීම ශවුවශවන් කෘෂි රසායන ද්රවය වාශේම 

රසායනික ශපොශහොර යම් ප්රමාණ්යක් ශගශනන්න ඕනෑ. ශම් කෘෂි 

කාර්මික ශයදවුම් ටික අපි ශගන්වා ගත්ශත් නැත්නම් අපට ශම් 

ආර්ිකක අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්න ෙැශබන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

ෙැශබන විශ   විනිමය ප්රමාණ්ශයන් යම් ප්රමාණ්යක් අපි වැය 

කළ යුත්ශත් ශම් ශවුවශවන්.  

මට තව ශකොපමණ් ශවොවක් තිශබනවාද, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තව තත්පර තිහක්. 

 

ගු බී.වයි.ජී. ර කනයසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මශේ ශයෝජනා මාොවක් තිශබනවා. හැබැයි, අවම ව ශයන් 

විනාඩි 12ක්වත් මට කගා කරන්න ෙැශබයි කියො මම හිතාශගන 

හිටියා. මට ශම් ශයෝජනා මාොව ගැන කියන්න ශවොව නැහැ. ඒ 

නිසා මට තව මිනිත්තුවක් ෙබා ශදන්න, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

එක ශයෝජනාවක් තමයි, විශ   විනිමය ේත්පාදනයට අපි 

ක්රියාමාර්ග ගත යුතුයි කියන එක. මශේ ශයෝජනා ඇතුළත් 

ශ්,ඛ්නය ශම් අවස්ගාශේදී සභාගත* කරනවා. 

මට කියන්න තිශබන්ශන් ශම්කයි. ශකටිශයන් කිේශවොත් දැන් 

මතුශවො තිශබන ප්ර ්න හමුශේ විශ   විනිමය ශගවීම් අවම 

කරො, විශ   විනිමය ෙැබීම් ේපරිම කරන ශයෝජනා අව යයි. ඒ 

ශයෝජනා ටික තමයි මම ශම් ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන්. ඒ නිසා 

ශම් වාශේ ශයෝජනා ක්රියාත්මක කරන්න. අනික් ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ොශගුවත් අපි ඉ්,ෙනවා, ශයෝජනා ශගශනන්න 
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[ගරු  බී.වයි.වත. රත්නශසේකර  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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කියො. අපි තිශබන ප්ර ්නය දන්නවා; ගැටලුව දන්නවා. ඒ සඳහා 

ශයෝජනා ටිකක් ශගශනන්න. ශකටිශයන් කිේශවොත් අපට 

අව යශවො තිශබන්ශන් integrated solution එකක්. ශම් 

ශවුවශවන් සාකෙයවාදී ඒකාබ ධ විසඳුමක් අපි ශහොයමු කියන 

ඉ්,ලීම කරමින් මා නිහඬ වනවා.   

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාට ස්තුතියි, මට කාෙය 

ෙබා දුන්නාට.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මයන්ත දිසානායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාෙයක් තිශබනවා. 
 
 

[අ.භා. 3.10] 

 

ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, චා්,ස් ඩිකන්ස් මැතිතුමා 

1809දී ප්රං  විප්ෙවය පිළිබඳව ශපොතක් ලිේවා, "A Tale of Two 

Cities" කියො. ඒ ශපොශත් මු්, පරිශච් ේදය ේපුටා දක්වමින් මශේ 

කගාව ආරම්භ කරන්න කැමතියි. එහි ශමශසේ සඳහන් වනවා:  

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of 
wisdom, it was the age of foolishness,.... it was the season of Light, 
it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the 
winter of despair, we had everything before us, we had nothing 
before us, we were all going direct to Heaven, we were all going 
direct the other way -"  

එශහම කියමින් තමයි චා්,ස් ඩිකන්ස් මැතිතුමා ඒ ග්රන්ගය 

ආරම්භ කරන්ශන්.  

ඊශේ ගරු අගමැතිතුමාශේ ප්රකා ශේ සඳහන් කළා, සිවි්, 

සංවිධානත් එතුමාශේ වැඩ පිළිශවළට එකතු කර ගන්නවා කියො. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක ශහොඳ ශදයක්. චා්,ස ්

ඩිකන්ස් මැතිතුමාශේ ග්රන්ගශේ සඳහන් කරනවා වාශේ අද 

තිශබන්ශන් ඇත්ශතන්ම age of radical opposites කියන එක. 

ශම් රශේ ජනතාව ඉතා ශකෝපශයන්, කනගාටුශවන් ඉන්න 

අවස්ගාවක තමයි ශම් රශේ ආර්ිකකය කඩාශගන වැටිො 

තිශබන්ශන්.  

අපි කගා කරන් න ඕනෑ, ඩීස්, හා ශපට්ර්, පිළිබඳව. අපි 

ශකොශහොමද ඩීස්, හා ශපට්ර්, ගැටලුවට විසඳුමක් ෙබා ශදන්ශන්? 

නව අගමැතිතුමා, නව ආණ්ඩුව ශම්වාට අනිවාර්යශයන්ම, ඉතා 

ඉක්මනින් විසඳුම් ශහොයන්න ඕනෑය කියො මා ශම් අවස්ගාශේදී 

කියනවා.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශේ මම පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

 විදුලිබෙ සහ බෙ ක්ති ඇමතිතුමාශගන්  ප්ර ්නයක් ඇහුවා ග්, 

අඟුරු පිළිබඳව. ශම් පිළිබඳවත් ශහට මට  පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

ප්ර ්නයක් අහන්න තිශබනවා. මම ඒ ප්ර ්නය ශහට අහනවා. ඒ 

වාශේම ශහට වැදගත් පනත්  ශකටුම්පතක් ගැන සාකච්ඡා  

කරන්නත් තිශබනවා.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශේ කෘෂිකර්මය හා 

ප්රවාහනය සම්බන්ධවත් මම කියන්න කැමතියි. අශප් පාරම්පරික 

ශබෝග වන ශත්, ශපෝ,, රබර්වෙට ශමොකක්ද ශවන්න යන්ශන්? 

ශම් කර්මාන්ත කඩා වැටුශණ්ොත් අපට ශම් රට  ශගොඩ නො ගන්න 

පුළුවන් ශවයිද? ශ  පාෙන, සමාජයීය ව ශයන් අද ශම් රට 

මුහුණ් පා තිශබන ප්ර ්නවෙට ඇත්ශතන්ම රජයට විසඳුම් ශහොයා 

ගන්න පුළුවන් ශවයිද?  

අපි සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිළිබඳව කගා කළා. මශේ 

ශප  ගලික මතය අුවව නම් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට මම 

කැමතියි, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශමොකද, ශම් රට 

ශවුවශවන් අපි කගා කරන්න ඕනෑ. ශම් රට ශවුවශවන් අපි 

නැඟිටින්න ඕනෑ. හැබැයි, අපි රට ශවුවශවන් කගා කළාම 

මාධයශයන් ප්රකා  කරන්ශන් අපි ආණ්ඩුවට එකතු වනවා කියායි. 

අපි පළමුශවන්ම ශම් රටට ආදරය කරනවා, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා ශම් රට ශවුවශවන් අපි වැඩ කරන්න ඕනෑය 

කියන මතය විපක්ෂශේ ඉඳො ශහෝ අපි ශම් අවස්ගාශේදී සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ. 

Sectoral Oversight Committees පිළිබඳව අපි අවුරුදු 

එකහමාරක් කගා කළා. අශප් ගරු ෙක්ෂ්මන් කිරිඇ්,ෙ මැතිතුමා 

නිතරම පාර්ලිශම්න්තුශේ ඒ ගැන සඳහන් කළා. අපි Sectoral 

Oversight Committee system  එකක් හදා ගන්න ඕනෑ කියන 

එක එතුමා නිතරම සඳහන් කළා. අවුරුදු එකහමාරකට 

ඉස්ශස්,ො මම ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ෙබා දුන්නා. මම ඒ 

කමිටුශේ හිටපු නිසා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ෙබා දුන්නා. හැබැයි, 

තවමත් Sectoral Oversight Committee system එක අපට හදා 

ගන්න බැරි වුණ්ා. ග්රීසිශේ  ශසොක්රටීස්,  Father of Western 

Philosophy, තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා, එතුමා ප්රජාතන්ත්රවාදයට 

වැඩි කැමැත්තක් නැහැ කියො. එතුමාශේ තර්කය වුශණ්, 

ශදොස්තර මහත්තශයක් සහ රස කැවිලි නිෂ්පාදනය කරන 

ශකශනක් ඡන්දයක් ඉ්,ලුශවොත් රස කැවිලි නිෂ්පාදනය කරන 

පු ගෙයාට තමයි ජනතාව ඡන්දයක්  ශදන්ශන් කියන එක. 

ශදොස්තර මහත්තයා ඉදිරිපත් කරන තර්ක සහ ඒ ශබශහත්වෙට 

ජනතාව අකමැති ශවනවා. ඒ නිසා තමයි ප්රජාතන්ත්රවාදයට 

විරු ධව ශසොක්රටීස් ඒ කාෙශේ කගා කශළේ.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද රශේ තිශබන ප්ර ්නවෙට 

වගකිව යුත්තන් කවුද? ජනතාවශේ ගැටලුවෙට විසඳුම් ශසොයා 

ගත යුත්ශත් කවුද? තනිකරම නන්දශසේන ශගෝාාභය 

ජනාධිපතිතුමා කියන එක ශම් අවස්ගාශේ අපි සඳහන් කරන්න 

ඕනෑ. එතුමා ශම් වරදට සම්පූර්ණ් වගකීම භාරගන්න ඕනෑ කියන 

එක අපි සඳහන් කරනවා.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශම් රට ඉතා වාසනාවන්ත 

රටක්. අපට යෙ මහ කන්න ශදකම වගා කරන්න පුළුවන්. 

ශෙෝකශේ අනිකුත් රටව්, දිහා බෙනශකොට ඒවාශේ කන්න 

ශදකක් වගා කරන්න බැහැ. හැබැයි, ශම් රශේ කන්න ශදකක් වගා 

කරන්න පුළුවන්. ඊළෙට, එන්ශන් මහ කන්නය. මහ කන්නය 

එනශකොට ශම් රශේ තිශබන ආහාර ප්ර ්නයට විසඳුම් ශසොයා 

ගන්න අපට පුළුවන් ශවයිද?  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම ශකටිශයන් මම ශම් 

කාරණ්ා ටිකත් කියන්නම්.  දැන් ශම් රශේ තිශබන කුඩා 

කර්මාන්ත වැසී ශගනයි යන්ශන්. ඒවාට අපි ඉක්මනින් විසඳුම් 

ශසොයා ගන්න ඕනෑ. ශම් රජය ශම් අවුරුදු ශදක තුළ ගත්ත ශමෝඩ 

තීන්දු නිසා තමයි ශම් තත්ත්වය ේදා ශවො තිශබන්ශන්. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශේම  ශෙෝක ආර්ිකකය දිහා 

බෙනශකොට, ඊළෙ මාස කිහිපශේ ශෙෝක ආර්ිකකය ඉතා ගැටලු 

සහගත තත්ත්වයකට පත් ශවනවා. ඒ වාශේම  රාජය ආයතන 

පිළිබඳවත් මම කගා කරන්න ඕනෑ. State-owned Enterprises 

පිළිබඳව කගා කරන්න ඕනෑ. SriLankan Airlines අද ශවනශකොට 

ශඩොෙර් මිලියන 600කට වැඩි ප්රමාණ්යක් ණ්ය ශවො තිශබනවා. 

SLTB, CEB ගැන අපි කගා කරන්න ඕනෑ. ඒවාට අපි විසඳුම් ෙබා 

ශදන්න ඕනෑ. BOI එක පිළිබඳව අපි කගා කරන්න ඕනෑ. BOI 

305 306 



පාර්ලිශම්න්තුව 

එක හරහා ෙංකාවට අව ය ආශයෝජනය ෙබා ගන්න බැරි ශවො 

තිශබනවා. අපි ශම්වා පිළිබඳව අලුතින් නීති හදන්න ඕනෑ.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මශේ පියා ඒ කාෙශේ 

ශයෝජනා කළා, ශම් මුළු රටම නිදහස් ශවළඳ කොපයක් බවට පත් 

කරො රටට අව ය සම්පත් ෙබා ශගන වැඩ කරන්න ඕනෑය කියන 

එක.  ජපානය, වියේනාමය ජර්මනිය සහ ග්රීසිය පිළිබඳවත් සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ. මූොසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මම මීට වැඩිය 

කගා කරන්න යන්ශන් නැහැ. අවසන් ව ශයන් මම සඳහන් 

කරනවා, අපට anti-corruption පිළිබඳව නීති රාමුවක් අව ය බව. 

ඒ වාශේමයි evaluation පිළිබඳවත්. ඒ evaluation පිළිබඳ 

වාර්තාව සභාගත කරන්න මම බොශපොශරොත්තු වනවා. මාධය 

පිළිබඳවත් අපි යම්කිසි නීතිරාමුවක් හදා ගන්න ඕනෑ කියන එක 

ශම් අවස්ගාශේ මම සඳහන් කරනවා.  

ස්තුතියි, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාෙයක් 

තිශබනවා. 

Order, please! කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් මූොසනය 

සඳහා ගරු මයන්ත දිසානායක මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා 

කරන්න. 

 

ගු යරෝහත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු මයන්ත දිසානායක 

මන්ත්රීතුමා දැන් මූොසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ගු සිරිපාල ගෙල ක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
 

විසින් සනිකර කරන ලදී. 
ஆபமாதித்தார். 
Seconded. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු හර්ෂත රාජකුතා ෙහතා මූලාසනයයන් ඉව ක 
වූයයන්  ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA left the Chair, 
and THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair. 

 
 
[අ.භා. 3.17] 
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රට ආර්ිකක ව ශයන් 

ඉතාම බැරෑරුම් අර්බුදයකට මුහුණ්පා තිශබන ශවොවක, 

ශ  පාෙන ව ශයන් යම් අර්බුදයක් නිර්මාණ්ය ශවච්ච ශවොවක, 

ජනාධිපතිතුමා ආරාධනා කළා, ඕනෑම පාර් ්වයකට අග්රාමාතය 

රයරය භාර ගන්න කියො. ඒ ශවොශේ, අත්දැකීම් සම්භාරයක් 

තිශබන නායකයකු වන වත්මන් අග්රාමාතයතුමා ඒ වගකීම  භාර 

ගත්තා. ඒ පිළිබඳව අශප් ශ  පාෙන මතය කුමක් වුණ්ත් ශම් 

රටට ආදරය කරන මහජන නිශයෝිතතයන් ව ශයන් අපි එතුමාට 

සහශයෝගය ෙබා ශදන්න ඕනෑ, කිසිම මතශේදයකින් ශතොරව. 

ඒකට ශහේතුව තමයි, ශම් පීඩාකාරී තත්ත්වශයන් රට ශගොඩ ගැනීම 

සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන අපි 220 

ශදනාටම අද වි ාෙ වගකීමක් පැවරිො තිබීම. ශම් ගරු සභාශේ 

විරු ධ පාර් ්වය පැත්ශත් ඉන්ශන් මීට වසර ශදක තුනකට කලින් 

අමාතය රයර දරපු, වගකීම් දරපු අය.  ආණ්ඩු පාර් ්වය පැත්ශතත් 

ඒ විධිශේ අය ඉන්නවා. ශ්රී ෙංකා නිදහස් පක්ෂය ගත්තත් ශම් රශේ 

දීර්  කාෙයක් ආණ්ඩු බෙය ශහොබවො තිශබනවා. ඒ නිසා  අඩු 

වැඩි ව ශයන් හැම පක්ෂයකටම වගකීමක් තිශබනවා, අශප් රශේ 

ජනතාව පත්ශවො තිශබන ශම් පීඩාකාරී තත්ත්වශයන් මුදා 

ගන්න. ඊළෙ පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න පුළුවන් ආකාරයට පාර 

කපා ගන්නවාට වඩා, ඊළෙ ආණ්ඩුව තමන්ශේ ආණ්ඩුවක් බවට 

පරිවර්තනය කර ගන්නවාට වඩා එහා ියය වගකීම් සහගත වැඩ 

පිළිශවළකට එන්න ඒ හැම ශදනාටම වගකීමක් තිශබනවා. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශ්රී ෙංකා නිදහස් පක්ෂයට 

ඉතාම  ආදරය කරන, ශග රව කරන ශකශනක් බව ඔබතුමා 

දන්නවා. නමුත්, මම ඒ පක්ෂශයන් ඉවත් ශවන්ශන් නැතිව ශම් 

ශවොශේ ආණ්ඩුවට අව ය සහශයෝගය, ජනාධිපතිතුමාට සහ 

අගමැතිතුමාට අව ය සහශයෝගය ෙබාදීො, තනතුරක් තිබුණ්ත් 

නැතත්, අශප් රට දරුණු ආර්ිකක අර්බුදශයන් මුදා ගන්න 

ශමොකක්ද මශගන් ශකශරන්න ඕනෑ කාර්ය භාරය කියො 

ක්,පනා කරො, ඒ ශවුවශවන් යම්කිසි දායකත්වයක් ෙබා දීමට 

තීරණ්ය කළා. ශමොකද, අද අශප් රශේ ජනතාව ශගවන වතවිත ශදස 

බැලුවාම ඉතාම අමිහිරි හැඟීමක්, මානසික ව ශයන් වි ාෙ 

ශේදනාවක් අපට දැශනනවා. මහ පාශර් යනශකොට අපට 

ශපශනනවා, අශප් ජනතාව ඩීස්, ශපෝලිම්, ශපට්ර්, ශපෝලිම්, ගෑස් 

ශපෝලිම්වෙ ඉන්න ආකාරය. සාමානය ජනතාව විතරක් ශනොශවයි, 

අපි ඇතුළු සියලුශදනාටමත් ශම් ප්ර ්නවෙට මුහුණ් ශදන්න 

සි ධශවො තිශබනවා. ඒ වාශේම, අද අතයව ය ආහාරවෙ 

වාශේම භාණ්ඩ මිෙ වි ාෙ ශෙස වැඩිශවො තිශබනවා. අද රශේ 

ජනතාව වි ාෙ පීඩනයකටයි පත්ශවො ඉන්ශන්. සමහර 

පවු්,වෙට ආහාර ටිකවත් සපයා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් 

තිශබන්ශන්. ශමවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි ශදපැත්තට ශවො 

සාම්ප්රදායිකව බැණ් අඬගහ ගන්නවාට වඩා එහා ියහින්, ශම් 

තත්ත්වය හරියාකාරශයන් ශත්රුම් ගත්ත වැඩ පිළිශවළකට 

එන්න අව ය ශවො තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි අග්රාමාතයතුමා 

ශවන ශ  පාෙන පක්ෂයක වුණ්ත් අපි එකතුශවො ශම් ශවොශේ 

ශම් රශේ ජනතාවශේ අනාගතය ගැන ක්,පනා කරො, රශේ 

අනාගතය ගැන ක්,පනා කරො කටයුතු කළ යුත්ශත්. දැන් 

ශඩොෙර් ප්ර ්නය, විශ   විනිමය ප්ර ්නය තමයි අපට තිශබන 

ප්රධාන ප්ර ්න වන්ශන්.  

මීට දවස් තුනකට කලින් අපි පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 

කණ්ඩායමක් මහ බැංකු අධිපතිතුමා එක්ක කගා කළා. මම ශම් 

අර්බුද සම්බන්ධශයන් එතුමාශගන් ඇහුවා.  අද ඉතාම ශහොඳ වැඩ 

පිළිශවළක් හදො තිශබනවා.  අතයව ය ශ ව්, හැශරන්න 

අශනකුත් ආනයන අවෙංගු කර තිශබනවා. ඒ වාශේම, 

අපනයනය  පුළුවන් තරම් වර්ධනය කරන්න ඕනෑ. දැන්  තිශබන 

කළමනාකාරිත්වශේ වියදම් අඩු කරො, ඒ කළමනාකාරිත්ව ය 

තුළින් මාස 6ක් විතර යනශකොට අශප් රට යගා තත්ත්වයට පත් 

කර ගැනීශම් දිසාවට හරවන්න අපට පුළුවන්. මහ බැංකු 

අධිපතිතුමාශගන් මම ඇහුවා, මාස 6ක් යනකම් ශම් අර්බුදවෙට 

මුහුණ් ශදන්න සිදු ශවනවා නම්, අපට IMF එක ේදේ කරන්ශන් 

කවදා ද, ජපානශයන් අපට ආධාරයක් ෙැශබනවා ද, චීනශයන් 

අපට ආධාරයක් ෙැශබනවා ද, ඉන්දියාව අපට ශකොයි ආකාරශයන් 

ද ේදේ කරන්ශන් කියො. ඇත්තම කගාව නම්, දැනට 
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ඉන්දියාශවන් ෙැශබන සහශයෝගය,  ක්තියට අමතරව අපට තවම 

ශවනත් ශකොළ එළියක් ශපශනන්න නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරි මාස 6ක 

කාෙය තුළදී   දැඩි ප්ර ්න ගණ්නාවක් එක්ක අපට ඉස්සරහට 

යන්න ශවො තිශබනවා. අපි සියලුශදනාම ූ දානම් ශවන්න අව ය 

ශවො තිශබනවා ඒ අමාරු ගමන යන්න.  

ශම් අවස්ගාශේදී අපි කරන්න අව ය ශමොකක්ද? නැවත 

ආර්ිකක ව ශයන් වැශටන්ශන් නැති තත්ත්වයට ශම් රට ශගොඩ 

නෙන්න ශහොඳම පසුබිම නිර්මාණ්ය ශවච්ච අවස්ගාවක් හැටියට 

තමයි අපි ශම් අවස්ගාව දකින්ශන්. එදා ජපානය අන්ත අසරණ් 

තත්ත්වයට පත් වුණ්ාට පස්ශසේ, ජපානය එතැනින් නැඟිේට ඒ 

නැඟිටීම තමයි අදටත් ඉදිරියට යන්ශන්. ශෙෝකශේ ශගොඩක් 

රටව්, එශහමයි. ඒ නිසා ශම් අර්බුදය අශප් රශේ අනාගත 

සාර්ගකත්වයට ශහේතුවක් කර ගැනීම සඳහා අශප් ශ  පාෙන 

අධිකාරිය, රාජය නිෙධාරින්, ශප  ගලික අං ශේ වයවසායකයන්, 

ගම්වෙ ඉන්න අශප් ආදරණීය ශදමේපියන්, සශහෝදර සශහෝදරියන් 

ඇතුළු අපි සියලුශදනාම එක තැනකට එකතු විය යුතුව තිශබනවා. 

අශප් රශේ පවතින ශම් ක්රමය  පැහැදිලිව ශවනස් කරන්න ඕනෑ. 

විදුලිය සම්බන්ධව ශම් පවතින ක්රමය ශවනස් කරන්න ඕනෑ. ඒ 

ශවනස්වීම්වෙට අව ය පරිසරය ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් අපි 

හදන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම, කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධ ජාතික 

ප්රතිපත්තියක්, වැඩ පිළිශවළක් එක්ක අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි හතක් තිබුණ්ා. මම 

තවම විනාඩි පහයි කගා කශළේ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාෙය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිශබනවා, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මට ශවන් කරපු විනාඩි හත මට ශදන්න. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක් තිශබනවා. මම තවත් මිනිත්තුවක් 

ශදන්නම්. 
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මට නියමිත විනාඩි හතට එහා කාෙයක් එපා. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශේ ආර්ිකකය කඩා 
වැටීම සම්බන්ධශයන් ශ  පාෙනඥයන්ට තමයි විශේචන එ්,ෙ 
කරන්ශන්. ඒ විශේචන අපි භාර ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, අපි එක 
කාරණ්යක් අහන්න කැමැතියි. ඒ තමයි, පසුියය කාෙය තුළදී 
වගකීම් ගත්ත මහ බැංකු අධිපතිතුමන්ො, භාණ්ඩාගාරශේ 
ශ්,කම්තුමන්ො පාර්ලිශම්න්තුවට හරියට කරුණු ඉදිරිපත් කළාද? 
ඒ අය කරුණු ඉදිරිපත් කශළේත් නැහැ, ඒ ෙබා දුන් කරුණු නිවැරදි 
ද කියො ශසොයා බෙන්න අපි ේත්සාහ ගත්ශත්ත් නැහැ. ශපොත්පත් 

ගහො වැරදි දත්ත එේවා. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා 
ඔබතුමා මඟින් ගරු කගානායකතුමාට මම ශයෝජනා කරනවා, මහ 
බැංකු අධිපතිවරයා විසින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු 
220ශදනාට මාස තුනකට වතාවක් එක් දින වැඩමුළුවක් තියො 
රශේ ඇත්ත ආර්ිකක තත්ත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 
ඕනෑ කියො. ඒ විධිශේ වැඩ පිළිශවළක් හදන්න ඕනෑ. විපක්ෂශේ 
ගරු සංවිධායකතුමනි, කිසි දිනක මහ බැංකුශේ අධිපතිවරශයක් 
ඇවි්,ො එශෙස කරුණු ඉදිරිපත් කළා ද? අපි කියනවා,  
පාර්ලිශම්න්තුවට තමයි රශේ මුද්, බෙය තිශබන්ශන් කියො. මම 
පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ, 2010 වසශර්. හැබැයි, මහ බැංකු 
අධිපතිවරශයක් එක වතාවක ශහෝ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 
220ශදනා කැඳවො, 'ශමන්න ශම්ක තමයි අද රශේ ඇත්ත 
තත්ත්වය, විශ   විනිමය ශම් මේටශම් තිශබන්ශන්, අශප් සංචිත 
ප්රමාණ්ය ශම් මේටශම් තිශබන්ශන්, අශප් ආනයන ශම් මේටශම් 
තිශබන්ශන්, අශප් අපනයන ශම් මේටශම් තිශබන්ශන්' කියො 
පැහැදිලි කිරීමක් කරො ශහෝ සංවාදයක් පැවැත්වීමක් කවදාවත් 
ශවො නැහැ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඒක ශහොඳ ශයෝජනාවක්. හැබැයි, ඔබතුමාට 

ශවන් ූ  කාෙය අවසන්. මම වැඩිපුර මිනිත්තුවකුත් ෙබා දී 

තිශබනවා. 
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඉදිරිපත් කළ කරුණු 
කාරණ්ා අතර විශ ේෂ කරුණු ශදකක් තිශබනවා. එකක් තමයි 
නන්දෝ, වීරසිංහ මැතිතුමා අපි දන්න විධියට, ශපශනන විධියට 
ඉතාම ශහොඳ මහ බැංකු අධිපතිවරශයක්. මම ජනාධිපතිතුමාශගන් 
ඉ්,ො සිටිනවා, 01වැනි දා සිට ඉදිරි අවුරුදු 6ටත් එතුමා පත් 
කරන්න කියො.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ශයෝජනාවත් ශහොඳයි. 
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඊළෙට, ශම් කාරණ්යත් මම විශ ේෂශයන් කියන්න ඕනෑ. අපිත් 
එක්ක ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු කරපු සශහෝදර මන්ත්රීවරයකු 
වන රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා ගැන මම ශම් කියන්ශන්. එතුමා 
සම්බන්ධශයන් අධිකරණ්ය ගත් ක්රියාදාමය පිළිබඳව අශප් 
විශේචනයක් නැහැ. කිසිම ශකශනකුට අධිකරණ්යට අපහාස 
කරන්න බැහැ. ශම් වන විට දින 000කට වැඩි කාෙයක් තිස්ශසේ 
එතුමා සිරගතශවො ඉන්නවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය 
කරපු මන්ත්රීවරශයකු හැටියට මා දන්න තරමින් එතුමා 
අධිකරණ්යට අපහාස කළා කිේවා හැශරන්න, වංචා ශහෝ 
දූෂණ්වෙට සම්බන්ධ ශවච්ච මන්ත්රීවරශයක් ශනොශවයි. ඒ නිසා 
ආණ්ඩු පක්ෂශේ ශකශනකු හැටියට මම අශප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාශගන් ඉ්,ො සිටිනවා, රන්ජන් රාමනායක 
මැතිතුමාට නිදහස ෙබා ශදන්න කටයුතු කරන්න කියො. ඒ 
ශවුවශවන් මැදිහත් ශවන්න කියො අග්රාමාතයතුමාශගුවත්, 
අධිකරණ් ඇමතිතුමාශගුවත් ශග රවශයන් ඉ්,ො සිටිමින් මශේ 
වචන ස්ව්,පය අවසන් කරනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තෙතා අතුශකෝරෙ මන්ත්රීතුමිය. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු තලතා අුරයකෝරල ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශකොපමණ් ශේොවක් 

තිශබනවා ද?  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have seven minutes. 
 
 

[අ.භා. 3.26]  

 

ගු තලතා අුරයකෝරල ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා දැන් සභා 
ගර්භශේ නැති වුණ්ත් මම දන්නවා, සභා ගර්භශේ කටයුතු එතුමා 
කාමරශේ සිට රූපවාහිනිශයන් බොශගන ඉන්න බව. ශමොකද, 
එතුමා අශප්ත් හිටපු අගමැතිතුමා ශන්. එතුමා කියපු එක 
කාරණ්යක් මම නිවැරදි කරන්නට ඕනෑ. එතුමා ප්රකා  කළා, 
එතුමා අගමැතිකම භාර ගන්න යන ශකොට හදිසිශේ විපක්ෂ 
නායකතුමා ලියුමක් යැේවා කියො. එය එශසේ ශනොවන බවට මම 
වග කියනවා. වගකීමක් ඇතිව කියනවා, එශහම කිසිම ශදයක් සිදු 
වුශණ් නැති බව. දින පතාම ජනාධිපතිවරයා ශම් සම්බන්ධශයන් 
විපක්ෂ නායකතුමා දැුවවත් කරන ශකොට විපක්ෂ නායකතුමා 
දිියන් දිගටම හැම පැත්තක් ගැනම සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා 
කරො අවසානශේ තමයි ලිපියක් යැේශේ. ඒ ලිපිය තමයි මාධයයට 
නිකුත් කශළේ. එශහම නැතුව රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා අගමැති 
වනවා කියා දැන ශගන එතුමා ලියුම් ලියො අගමැතිකම  ඉ්,ලුශේ 
නැහැයි කියන එක  මම වගකීමක් ඇතිව අශප් අගමැතිතුමාට 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ජනාධිපතිවරයාශේ 

අසමත්කම සමත් කර ගන්න, රට විකුණුවාය කියන, රට 

ශවන්ශ සි කළාය කියන රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා 

අගමැතිවරයා හැටියට පත් කර ගත්තා. දැන්  ාන්ත බණ්ඩාර  

මැතිතුමා කිේවා වාශේ, අපි ශම් අවස්ගාශේ  පක්ෂ, පාට ශේදයක් 

නැතිව අද රට වැටිො තිශබන තත්ත්වශයන් මුදා ගන්න ඕනෑම 

සහශයෝගයක් ශදන්න ූ දානම්. අපි පක්ෂ, පාට ශේද බෙො වැඩ 

කරනවා ශනොශවයි. හැබැයි, රට අසමත් කශළේ, අවුරුදු 

ශදකහමාරක් තුළදී ශම් රට විනා  කශළේ, ඔබ සියලුශදනාශේ 

ශගව්, ියනි තබන තත්ත්වයට, මිනිසුන්ශේ ශ පළ විනා  කරන 

තත්ත්වයට පත් කශළේ,  රට ආපස්සට ශගන ියශේ ජනාධිපති 

ශගෝාාභය රාජපක්ෂයි කියන කාරණ්ය අපි කවුරුත් පිළිගන්න 

ඕනෑ. ඉතින් එශහම ශකශනකුශේ තත්ත්වයක් ශවනස් කරන්න 

රනි්, වික්රමසිංහ මහත්තයා අගමැතිකම භාර ගත්තාට පුළුවන් 

ශවයි කියො මම නම් හිතන්ශන් නැහැ. ශමොකද, අශප් මන්ත්රීවරු 

ගණ්නාවක්ම කිේවා වාශේ අගමැතිකම විතරක් ශවනස් කරශගන 

පරණ් තැටියම දා ශගන ඒ ඇමති මණ්ඩෙයත් එක්කම දුවනශකොට 

ශෙෝකශේ අපට ේදවු කරන ආයතන, බෙවත් ජාතීන් කුමන 

ආකාරයකට හිතාවිද කියො අපට කියන්න බැහැ. මූොසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අය හැම ශදයක් ගැනම ශහොඳ අවශබෝධයක් 

ඇතිවයි අපට ේදවු කරන්ශන්.  ශම් ජනාධිපතිවරයා තනතුශර් ඉඳීම 

ශහෝ රාජපක්ෂ පවුශ්, කවුරු ශහෝ ඒ තැන්වෙ ඉන්නවා කියො 

දන්නවා නම් කවදාවත් ශම් රටට ශසතක් ශවන්ශන් නැහැ. ශහේතුව, 

ඒ පවුෙ ශම් රට විනා  කළාය කියන එක හැම ශකනාම දන්න 

නිසා. අද සියලුශදනාම දන්නා සතය කරුණ් ඒකයි. එවැනි 

තත්ත්වයක් තුළ අද අපි ශත්, ශපෝලිම්, ගෑස් ශපෝලිම්, බඩු මිෙ 

අහස ේසට නැෙො තිශබන එක ගැන කගා කරො වැඩක් නැහැ. 

පසුියය දවස්වෙ Lady Ridgeway Hospital එශක් 

මවදයවරශයක් කියො තිබුණ්ා, දරුවන් විසිශදනකු ශබශහත් 

ගන්න ආශවොත් එයින් අටශදශනකු මන්ද ශපෝෂණ්ශයන් 

ශපශළනවා කියො. එතශකොට, අපි  පහළට ඇද වැටීශම් පළමු 

අඩියට, ශදශවනි අඩියට ශනොශවයි අවසාන අඩියට ඇවි්,ො 

තිශබනවා. රශේ අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න දරු පරම්පරාව 

මන්ද ශපෝෂණ්ශයන් ශපශළනවා. ඒ තරමටම ශම් රට වේටො 

තිශබන්ශන්; විනා  කරො තිශබන්ශන්. කවුරු ශකොශහොම කිේවත් 

ශකොවි්ඩ නිසා ශම්ක වුණ්ා කියො කිසි ශකශනකුට කියන්න බැහැ. 

එශහම නම් ශෙෝකශේ හැම රටකම ශම් ප්ර ්න ඇති ශවන්න ඕනෑ. 

ශෙෝකශේ සියලු බෙවත් රටවෙත් ශත්, ශපෝලිම් තිශයන්න ඕනෑ, 

අශනකුත් ශපෝලිම් තිශයන්න ඕනෑ, කන්න නැති ශවන්න ඕනෑ. 

එශහම ශවො නැහැ. අපට වඩා පිටුපසින් හිටිය බංේොශ  ය, 

මාෙදිවයින වාශේ රටවලුත් අපට වඩා ශගොඩක් ඉස්සරහට 

ඇවි්,ො තිශබනවා.  ශම් ප්ර ්නය අපට ඇති ශවො තිශබන්ශන් 

අපට විශ   විනිමය සංචිත නැති නිසායි.  ශම් ශවොශේ අපි 

කවුරුත් ඒ ගැන කගා කළ යුතුයි. අපි ශපෝඩඩක් ක්,පනා කරන්න 

ඕනෑ, ශම් රටට විශ   විනිමය ශගශනන කර්මාන්ත ශමොනවාද 

කියො. 1977න් පස්ශසේ අුවගමනය කළ ක්රියා පිළිශවත නිසා ශම් 

තත්ත්වය ඇති වුණ්ාය කිේවාට, අඩු තරමින් ඇෙලුම් කර්මාන්තය 

ස්ගාපනය කරො, ශ්රමිකයන් පිට රට යවො ශම් රටට විශ   

විනිමය ෙැශබන ක්රමයක් හැදුශේ කවුද කියන එකත් අද සමහර 

අයට අමතක ශවො තිශබනවා. සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු 

ශවනවා නම් ශහොඳයි. නමුත්, අද ශම් තිශබන තත්ත්වයත් එක්ක 

සංචාරකශයෝ ශම් රටට එන්ශන් නැති විත්තියත්, ශමොනම 

ශහේතුවකටවත් ශගන්වන්න බැරි විත්තියත් අපි දන්නවා. 

රජශේ රැකියා කරන අයට විශ  ගත වීමට අවස්ගාව ෙබා 
ශදන්න කියො ඊශේ ශපශර්දා ජනාධිපතිවරයා කියනවා අපි 
දැක්කා. අද ඉන්න රජශේ නිෙධාරින් ශබොශහෝ ශවොවට අශප් 
වි ්වවිදයාෙවලින් ේපාධිය ෙබා ගත්ත අය.  ඒ අයට ඒ මේටශම් 
රැකියාවක් ෙබා ගන්න නම්, අශප් වි ්වවිදයාෙවෙ ේපාධිය ශමොන 
තරම් දුරකට ශෙෝකශේ රටව්, පිළිගන්නවාද කියන එක ගැන 
මුලින්ම ක්,පනා කරො බෙන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම කනිෂ්ා 
නිෙධාරින් හැටියට ඉන්න අයට විශ   රැකියා සඳහා යන්න 
තිශබන අවස්ගා ශමොනවාද කියො බෙන්න ඕනෑ.  රසායනික 
ශපොශහොර භාවිතය නවත්වන්න කාබනික ශපොශහොර ප්රතිපත්තිය 
ශගනාවා වාශේ ශම් තීන්දු-තීරණ් එක පාර ගශහන් ශගඩි එන්නා 
වාශේ ගන්න බැහැ. ශම්වාට වැඩ පිළිශවළක් තිශබන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා අධයාපන curriculum එක ඇතුශළන්ම ඉදිරිශේදී ඒ 
ශගෝ,ෙන් කරන්න බොශපොශරොත්තු ශවන ශ  සම්බන්ධශයන් 
විධිමත් වැඩ පිළිශවළක්, වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කරො, ඒ 
ගැන යම් අධයාපනයක් ෙබා දීොයි විශදස්ගත ශ්රමිකයන් හැටියට 
යවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා විශ ේෂ පුහුණුවකට ඒ අය ශයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  

මම නිශයෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්රික්කය ශත් කර්මාන්තය 
සහ මැණික් වයාපාරය බහුෙව කරශගන යන දිස්ත්රික්කයක්. 
සාමානයශයන් දිස්ත්රික්කශේ ජනගහනශයන් ෙක්ෂ 10ක් විතර 
ශත් කර්මාන්තශයන් වතවත් ශවනවා. වාහන 0,000ක්, 6,000ක් 
වාශේ ප්රමාණ්යක් සම්පූර්ණ්ශයන්ම ශත් කර්මාන්තයත් එක්ක 
සම්බන්ධ ශවො තිශබනවා. අපි කියන්ශන් ශම් ශත් කර්මාන්තශේ 
ශයදී ඉන්න අය ශවුවශවන් කරුණ්ාකර වැඩ පිළිශවළක් 
ක්රියාත්මක කරන්න කියොයි. රශේ ෙක්ෂ හයහමාරක් පමණ් වන 
කුඩා ශත් වතු හිමියන්ශගන් ෙක්ෂ ශදකකට ආසන්න ප්රමාණ්යක් 
වතවත් වන දිස්ත්රික්කය තමයි රත්නපුරය. ඒ හැම ශකශනක්ම කිසිම 
කරදරයක් නැතිව වතවත් ශවන්ශන් ශත් කර්මාන්තය නිසායි. 
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශහම නම් අගමැතිතුමාශේ වැඩ 
පිළිශවළ තුළ අඩු තරමින් ශත් කර්මාන්තශේ කටයුතුවෙට අව ය 
ඉන්ධන ටික ෙබා ශදන්න කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත්. ශමොකද, 
ශහොඳ දලු ෙබා ශදන්න නම් ඒ අයට ශහොඳ ප්රවාහන පහසුකම් 
අව ය ශවනවා. 
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ඒ වාශේම ඇෙලුම් ක්ශෂේත්රශේ කටයුතුවෙට, විශ ේෂශයන්ම 

ශසේවක ප්රවාහනයට -ශම් හැම කටයුත්තකටම- ඉන්ධන අව ය 

ශවනවා. ඒවා ශම් රටට විශ   විනිමය ශගන එන කර්මාන්ත. 

ඒවාට ඉන්ධන ෙබා දිය යුතු ශවනවා. අද වනවිට මැණික් 

කර්මාන්තය කඩා වැටිො තිශබනවා. ශමොකද, ඉන්ධන නැති නිසා 

ඒ අයට යන්ත්රූ ත්ර පාවිච්චි කරන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා ශම් 

කර්මාන්ත පවත්වාශගන යන්න විධිමත් වැඩ පිළිශවළක් සකස ්

කරන්න ඕනෑ. අඩුම තරමින් ඒ අයට අව ය ඉන්ධන ටික ෙබා 

ශදන්න, ඒ පහසුකම් ටික ෙබා ශදන්න වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක 

කරන්න කියො අපි ශම් ශවොශේ ඉ්,ලීමක් කරනවා.  

ඊළෙට, විශ   විනිමය අශප් රටට එන්ශන් ශකොශහොමද, ඒ 

වාශේම ඒවා අශපන් පිටට යන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක 

පිළිබඳත් පුංචි ශසොයා බැලීමක් කශළොත් ශහොඳයි. අද වන විට ේසස් 

අධයාපනය සඳහා අශප් රශේ දරුශවෝ වි ාෙ පිරිසක් පිටරටවෙට 

ියහි්,ො ඉන්නවා.  
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up.  

 

 

ගු තලතා අුරයකෝරල ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

Please give me one more minute, Sir.  
ඒ දරුශවෝ ශවුවශවන් වි ාෙ විශ   විනිමය ප්රමාණ්යක් අපි 

පිටරටවෙට යවනවා. ඇයි එශහම යවන්න සිදු වුශණ්? අශප් රශේ 

තිශබන ශඩොෙර් පිටරට යවො, ශකෝටි ගණ්නක් වියදම් කරො 

ළමයින්ට ේගන්වන්න ශවො තිශබන්ශන් ඇයි? අපි අශප් රට තුළ 

ශම් සම්බන්ධශයන් වැඩ පිළිශවළක් සකස් කළ යුතුයි ශන්ද? අපිත් 

කැමැතියි, ඕනෑ ශවොවක ඒ සඳහා අශප් දායකත්වය ෙබා ශදන්න. 

හැබැයි, ඒ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ශවන්න, එශහම නැත්නම් තනතුරු 

ගන්න බොශගන ශනොශවයි. අද රට පත් ශවො තිශබන 

තත්ත්වශයන් ශගොඩ ගැනීම සඳහා ේදේ කරන්න අපි ඕනෑම 

ශවොවක ූ දානම්.  

අතයව ය භාණ්ඩ හැටියට තිශබන හා්, ටික, පරිප්පු ටික, සීනි 

ටික වාශේම වතුකරශේ, ගම්වෙ වතවත්වන මිනිස්සු බහුෙව භාවිත 

කරන පාන් පිටි ටික සාධාරණ් මිෙකට ෙබා දීම සඳහාත් ක්රමවත් 

වැඩ පිළිශවළක් ඇති කරන්න, ඒවාශේ මිෙ පාෙනයක් ඇති 

කරන්න කියා මම ඉ්,ො සිටිනවා. ශම් රශේ නීතිය හදන්න, 

ආරක්ෂාව හදන්න ආපු එක්ශකනා අඩු තරමින් සීනි මිෙ, හා්, 

ටිශක් මිෙ පාෙනය කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට ශම් රට පත් 

කරො තිශබනවා. අපි හැම තිස්ශසේම කියන්ශන් ශම් අසමත් 

ජනාධිපති ශගෝාාභය රාජපක්ෂ ඉන්න ක්, ශම් රටට කිසිම 

විධියකට නිවැරැදි දි ාවකට යන්න ශවන්ශන් නැහැ කියන එකයි. 

එතුමා ශගදර යන ක්, ශම් තත්ත්වයට අපට මුහුණ් ශදන්න 

ශවනවාය කියා ප්රකා  කරමින්, මට කගා කිරීමට වැඩි ශේොවක් 

ෙබා දුන්ුව මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් 

මශේ කගාව අවසන් කරනවා. 
 

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සම්පත් අතුශකෝරෙ මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතක 

කාෙයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 3.30]   

 
 

ගු සම්ප ක අුරයකෝරල ෙහතා 
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுபகாரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශේ සහ අද ශම් විවාදශේදී 

අදහස් දැක්ූ  මන්ත්රීවරුන්ශගන් ශවනදාටත් වඩා ශම් පවතින 

ආර්ිකක අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා සාධනීය අදහස් ප්රමාණ්යක් 

මතු වුණ්ා. ශවන දා පාර්ලිශම්න්තුශේ එකිශනකාට ශදෝෂාශරෝපණ් 

කර ගන්නා පිරිස ඊශේ සහ අද  එයින් මිදිො ශම් පවතින ආර්ිකක 

අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා සාධනීය ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා 

මා දැක්කා. පසුියය කාෙය තුළ සමහර ශවොවට පාර්ලිශම්න්තුව 

තුළින්මයි ජනතාව අතර මහජන නිශයෝිතතයා ප්රතික්ශෂේප වන 

විධියට, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයා පිළිබඳව ජනතාවශේ  ශේෂය, 

මවරය වැඩි වන විධියට මාතෘකා ෙබා දුන්ශන්. පසුියය කාෙය 

පුරාම අපි දැක්ශක්, පාර්ලිශම්න්තුව රැස්ශවන සෑම දිනකම 

ේදෑසන කාෙශේ රීති ප්ර ්න වාශේම වරප්රසාද පිළිබඳ ප්ර ්න 

පාවිච්චි කරො ජනතාව අතර පාර්ලිශම්න්තුව පිළිබඳව අප්රසාදයක් 

ඇති වන විධියට, ජනතාවශේ හදවත්වෙ මවරය ඇති වන විධියට 

කටයුතු කරන ආකාරයයි. යම් ප්රමාණ්යකට ඒ තත්ත්වශයන් 

මිදිො සියලු මන්ත්රීවරු ඊශේ සහ අද ශම් විවාදය තුළදී යම්  

සාධනීය අදහස් ඉදිරිපත් කළා.  

අද ආර්ිකක ස්ගාවරත්වය ඇතිකර ගැනීමට කාටත් අව ය 

ශවො තිශබන ශවොවක, කිහිප ශදශනකු තවමත් ේත්සාහ 

ගනිමින් ඉන්නවා ශ  පාෙන අස්ගාවරත්වයක් තිශබනවා යැයි 

කියමින් ඒ සඳහා වයවසග්ාශවන් පිටත විසඳුමක් ශසොයන්න. ඒ 

සඳහා තවමත් මාන බෙන, ේත්සාහ කරන, කැස කවන පිරිසක් 

නැතුවාම ශනොශවයි. ශම් ආර්ිකක අර්බුදශයන් ෙක්ෂ සංඛ්යාත 

පිරිසක් පීඩාවට පත් ශවො ඉන්නවා. අද තිශබන දිළිඳුකම සමෘ ධි 

ප්රතිොභ ෙබන ශහෝ සමෘ ධිය ෙැබීමට සුදුසු ජනතාව ශගන් 

පමණ්ක් මනින්න බැරි තරමට වි ාෙ පිරිසක් පීඩාවට පත් ශවො 

ඉන්නවා. ශම් ආර්ිකක අර්බුදය තුළ වි ාෙ පිරිසකශේ රැකියා අහිමි 

ශවො තිශබනවා. ශවනදා ඉතාම ඉහළ මේටශම් වැටුපක් ෙබාගත් 

රැකියා පවා ශම් තත්ත්වය තුළ අනතුරට ෙක් ශවො තිශබනවා. 

බෙ ක්ති අර්බුදය තුළ, අතයව ය භාණ්ඩ හිෙය තුළ, නිෂ්පාදන 

සඳහා අව ය කරන පහසුකම් නැතිවීම තුළ අර්බුදයට පත් ශවච්ච 

අය පවා තම රැකියාවෙ අවිනි ච්ිතභාවය නිසාත් පීඩාවට පත් 

ශවච්ච ශවොවක්, ශම් ශවොව. අප ශම් ආර්ිකක අර්බුදය විසඳීම 

සඳහා පළමුව අවධානය ශයොමු කරනවා නම්, ශම් වන විටත් රටට 

විශ   විනිමය රැශගන එන කර්මාන්ත පිළිබඳව ශම් රජශේ 

අවධානය ශයොමු විය යුතුයි කියා මා වි ්වාස කරනවා. ශත් 

කර්මාන්තය, කුරුඳු කර්මාන්තය, ඇෙලුම් කර්මාන්තය කියන්ශන් 

තවමත් ශම් රටට විශ   විනිමය ශගශනන කර්මාන්ත. ඒවා 

ශවුවශවන් පහසුකම් ෙබා දීශම් ක්රමයක් සැකසිය යුතුයි. ඒවාට 

අව ය ඉන්ධන සැපයීශම්, ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීශම්, සහන 

මිෙකට ශපොශහොර ටික ෙබා දීශම්  ක්රමයක් රජය මඟින් සකස් කළ 

යුතුයි.  

ශම් රජය බෙයට පත් වනශකොට රුපිය්, 70ට, 80ට තිබුණු 

අමු ශත් දලු කිශෙෝවක මිෙ අද රුපිය්, 200, 260 දක්වා වැඩි 

ශවො තිශබනවා. ශම් රජය බෙයට පත් වනශකොට රුපිය්, 

1,000ට තිබුණු කුරුඳු කිශෙෝවක මිෙ අද රුපිය්, ි,000ත් 

ි,700ත් අතර මිෙක් දක්වා වැඩි ශවො තිශබනවා. හැබැයි ඒ  

වාසිය ජනතාවට ෙැශබන්ශන් නැහැ. ඒ වාසිය ජනතාවට 

ෙැශබන්න නම්, ශම් ආර්ිකක අර්බුදය විසඳිො ජනතාවශේ 

නිෂ්පාදනවෙට ඒ ඉහළ මිෙ ෙැශබන්නට ඕනෑ. ජනතාවට අව ය  

පහසුකම් ටික -ශපොශහොර ටික, ශත්, ටික,  නිෂ්පාදන ප්රවාහනය 

කරන්න පහසුකම් ටික- ෙැබුශණ්ොත් තමයි, නිෂ්පාදනවෙට 

ෙැශබන ඉහළ මිශෙන් ජනතාවට වාසියක් ඇති වන්ශන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශත් කර්මාන්තයට, එශහම 

නැත්නම් ඇෙලුම් කර්මාන්තයට ශම් ශවොශේ වෘත්තීය සමිති 

ත්රස්තවාදය ඇතුළු ශනොවීම ගැන යම් සතුටක් අශප් හදවත් තුළ 

තිශබනවා. ශම් වෘත්තීය සමිති ත්රස්තවාදයට තවම අත තියන්න 

බැරි වුශණ් ශත් කර්මාන්තයටයි, ඇෙලුම් කර්මාන්තයටයි විතරයි. 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් නායකතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායශමන් 

මම වැඳො ඉ්,ෙනවා, ශම් රශේ රාජය ආයතන ශවළාගත්, රාජය 

ආයතන අකර්මණ්ය කරන  ඔබතුමන්ොශේ වෘත්තීය සමිති 

ත්රස්තවාදය ශම් ආර්ිකක අර්බුදශයන් ශගොඩ එනතුරු මාස හයකට 

අත්හිටුවන්න කියො. අද රාජය ශසේවකයා පීඩාශවන් ඉන්ශන්. ඒ 

පීඩාව පාවිච්චි කරන්න එපා, ශම් රට නැවත වතාවක් අකර්මණ්ය 

කරන්න. ශකොවි්ඩ වසංගතය ශවොශේ,  ශම් රට වැහුශේ නැත්නම් 

අපි රට වහනවා කියො ඔබතුමන්ො කිේවා. ශකොවි්ඩ වසංගතය 

ශවොශේ, විශ  වෙ රැකියා කරන ශ්රී ොංකිකයන්ට කිේවා,  

ශඩොෙර් එකක්වත් ශම් රටට එවන්න එපා  කියො. ඒ වාශේම එක 

සංචාරකශයකුවත් නැවත ශම් රටට එන්ශන් නැති විධියට 

ේ ශ ෝෂණ්, වැඩ වර්ජන, අරගළ තුළින් ශම් රට නැවත වතාවක් 

අකර්මණ්ය කරන්න ඔබතුමන්ො දායක වුණ්ා. ශගව්, ියනි 

තැබුවා; ශගව්, කුඩු පේටම් කළා. ශම් ශමොනවා කළත් අශප් 

හදවත්වෙ මවරයක් නැහැ. හැබැයි, අපි ඔබතුමන්ොශගන් 

ඉ්,ෙනවා, යම් කාෙයකට ඔබතුමන්ොශේ ඔය වෘත්තීය සමිති 

ත්රස්තවාදය අවසන් කරො, අත්හිටුවො ශම් ආර්ිකකය ශගොඩ 

නෙන්න ේදේ කරන්න කියො. ඔබතුමන්ොශේ ශම් වෘත්තීය 

සමිති ත්රස්තවාදය හරහා ආයතන වි ාෙ  ප්රමාණ්යකින් කප්පම් 

අරශගන ඔබතුමන්ොශේ ියණුම බිලියන ගණ්නින් වැඩි කරශගන 

තිශබනවා. දැන් ඒ කප්පම් ගැනීම නතර කරන්න. රාජය 

ආයතනවෙ වෘත්තීය සමිති ත්රස්තවාදයට යම් තරමකට ශහෝ 

විරාමයක් දීො ශම් ආර්ිකක අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්න අඩුම තරශම් 

ශම් ශවොශේවත් ේදේ කරන්න. අගමැතිතුමා "වවමු" කියන 

ශකොට, අශනක් පැත්ශතන් ඔබතුමන්ොශේ නායකශයෝ කියනවා, 

වවන්න ශනොශවයි, දැන් තිශබන්ශන් ශපරළන්න කියො. ශම් රශේ 

ජනතාවශේ හදවත්වෙ මවරය වපුරන්ශන් නැතුව පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරන නායකයන් විධියට ශම් රට සාමකාමී රටක් 

හැටියට ඉදිරියට ශගන යන්න ේදේ කරන්න කියො අපි 

ඔබතුමන්ොශගන් නැවත වතාවක් ඉ්,ෙනවා.  ශම් ශමොශහොශත් 

ශම් රශේ තිශබන ආර්ිකක අර්බුදය විසඳන්න ජනාධිපතිතුමාටත්, 

අගමැතිතුමාටත් ේදේ කරන්නට පාර්ලිශම්න්තු නිශයෝිතතයන් 

විධියට අප හැම ශදනාටම වගකීමක් සහ යුතුකමක් තිශබන බව 

මම ශම් ශවොශේ සිහිපත් කරනවා.  

මට ශම් අවස්ගාව ෙබා දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුතියි, 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
 

 

[අ.භා. 3.ිි]   

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය ගරු රනි්, 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා රශේ වත්මන් ආර්ිකක තත්ත්වය 

සම්බන්ධශයන් ඊශේ සිදු කළ විශ ේෂ ප්රකා ය සම්බන්ධශයන් 

කරුණු වි ාෙ ප්රමාණ්යක්  අද ශම් ගරු සභාශේ සාකච්ඡා වනවා.   

ඊශේ, ශපශර්දා දවස්වෙ එක ෙයින් එකකට තිබිච්ච ඩීස්, 

ශපෝලිම දැන් ෙයින් ශදකතුනකට ඇවි්,ො තිශබනවා; ඒ ශපෝලිම් 

පළ්, ශවො තිශබනවා. ඒ නිසා පාරවෙ තදබදය වි ාෙ ව ශයන් 

වැඩි ශවො තිශබනවා. එශහම අර්බුදයක් තුළ තමයි අද අපට ශම් 

ගැන කගා කරන්න සි ධ වන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තුවත් අද 

සම්පූර්ණ්ශයන් අ ශඳෝනා මඩුවක් බවට පත් ශවො තිශබනවා. 

අගමැතිතුමාත් කියනවා, රශේ ශම් ශම් ප්ර ්න තිශබනවා කියො. ඒ 

වාශේම, ශම් ආණ්ඩුව කරපු, කරන ඇමතිවරුත්, මන්ත්රීවරුත් 

කියනවා,  ශම් ශම් ප්ර ්න තිශබනවා. ශඩොෙර් නැහැ  කියො. 

ඉතින්, අද ශමශහම අ ශඳෝනා නෙන්න අව ය වන්ශන් නැහැ. 

අවුරුදු ශදකක් තිස්ශසේ අපි ශම්වා කිේවා. ශපොශහොර ශගන්වීම 

නැවැත්වීශම් තීන්දුව ගන්නශකොට, ශම් තත්ත්වයට පත්ශවනවාය  

කියො අවුරු දක්, එකහමාරක් තිස්ශසේ අපි කිේවා. ශපොශහොර 

සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන ඇමතිතුමාත්  ශම් ශවොශේ 

සභාශේ ඉන්නවා. එතශකොට ශම් අය ඒ කිසිම ශදයක් කනකට 

ගත්ශත් නැහැ. ආර්ිකක ක්රියාවලිය  සම්බන්ධශයන්  ගත්ත ඒ 

වාශේ තීන්දු තීරණ්වෙ ප්රතිවිපාක තමයි අද අපි ුකක්ති විඳින්ශන්.  

මීට ඉස්ශස්,ො සම්පත් අතුශකෝරෙ  මන්ත්රීවරයා කගා කළා. 
එතුමා තවමත් ශම් ප්ර ්නය ශත්රුම් අරශගන නැහැ. 
ජනාධිපතිවරයා වවන්න කියපුවාම ඒක කඩාකප්ප්, කරන්න එපා 
ලු, ඒකට ේදේ කරන්න ලු.  ජනාධිපතිත් එක්ක අපට වවන්න 
ශවන්ශන් රැවුෙ තමයි. ජනාධිපතිත් එක්ක ශමොනවාද වවන්ශන්? 
ජනාධිපතිට දැන් තමයි වවන්න මතක් ශවො තිශබන්ශන්. රශේ 
ශපොශහොර කඳුළක් නැහැ. ශපොශහොර තිබුණ්ත් ඒවා රු.20,000ට, 
රු.30,000ට තමයි ශගොවි ජනතාවට ගන්න ශවන්ශන්. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් අශප් රශේ ජනතාවට 
අවුරු දකට සහ්, ශමට්රික්ශටොන් ෙක්ෂ 2ික් අව ය ශවනවා. 
2020දී අශප් රශේ ජාතික සහ්, නිෂ්පාදනය ශමට්රික්ශටොන් ෙක්ෂ 
01යි. බෙන්න, ශම් කන්නශේ සහ්, ශමට්රික්ශටොන් ෙක්ෂ 6යි 
නිෂ්පාදනය කරො තිශබන්ශන්. ශම් අය ගත්ත ශමෝඩ, පජාත 
තීන්දු නිසා තමයි අද ශම් රට ශම් තත්ත්වයට පත්ශවො 
තිශබන්ශන්.  අර සීතා ශනෝනො  වාශේ හදිස්සිශේ වැස්සට පාත් 
වුණු, ශ  පාෙනය ගැන ශමශෙෝ රහක් දන්ශන් නැති අය ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි්,ො ශම් තීන්දු ගත්තා නම් තව කමක් 
නැහැ. හැබැයි, ගරු චම්, රාජපක්ෂ මහත්මයා, එතුමාශේ 
පුත්රරත්නය වාශේ අය ශම් මහ ශපොශළොශේ ශ  පාෙනය කරපු 
අය. එතශකොට, ශගෝාාභය රාජපක්ෂ 

 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මහත්මයා ශම් වාශේ ශගොන්, ශමොේට තීන්දු ගනි දී,  ශම් තීරණ් 

වැරැදියි, ශමශහම ියශයොත් ශම් වාශේ ප්රතිවිපාක විඳින්න සි ධ 

ශවනවා කියන එක කියන්න චම්, රාජපක්ෂ මහත්මයාෙට 

හැකියාවක් තිබුශණ් නැ ද? ඒ වාශේම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා, ශම් මහ ශපොශළොශේ නායකශයක්. ශමෝඩ  

ශගෝාාභය රාජපක්ෂ 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

      [Expunged on the order of the Chair.] 

ශම් වාශේ තීන්දු ගන්නශකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට 

ශම්වා ගැන කියා ශදන්න හැකියාව තිබුශණ් නැ ද? අද ශම් 

තත්ත්වශයන්  ගැෙශවන්න විධියක් නැහැ. ඉතින්, මම දන්ශන් 

නැහැ,- 
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

Sir, I rise to a point of Order.  
එතුමා රශේ ජනාධිපතිතුමාට ශමශහම කගා කරන්න,- 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රශේ ජනාධිපතිතුමාට මට වැඩිය ශහොඳට -  

315 316 

[ගරු  සම්පත් අතුශකෝරෙ  මහතා] 
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ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් වාශේ ඔෙශමොේටෙයන්  
 

[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නිසා, ශම් වාශේ අය නිසා පාර්ලිශම්න්තුව විනා  ශවනවා. ශම් 

වාශේ තක්කඩි  
 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නිසා පාර්ලිශම්න්තුව විනා  ශවනවා. 

 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රුපිය්, මිලියන 6ික් සම්බන්ධශයන් ේසාවිශයන් වැරදිකාරශයක් 

ශවො ඉන්න ශම් වශේ ශහොශරකුශගන්,    
 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ වචන අහගන්න මම ූ දානම් නැහැ, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශමන්න, වැදගත් මිනිශහක් කගා කරනවා! - [බාධා 
කිරීමක්.] 

 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
I will give you the Floor if there is a point of Order. 
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මම වැරදිකාරශයක් ශවො නැහැ, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශම් ගැන දැුවවත් කරන්න ඕනෑ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ සඳහා මම අවස්ගාව ශදන්නම්. 
 

ගු ප්රසන්න රතුරගග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රශේ නීතිය අුවවත්, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගාව අුවවත් මම 

වැරදිකාරශයක් ශවො නැහැ. ශමොකද, මම අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 

කරො තිශබනවා, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. රශේ නීතිය 

ගැන ශනොදන්නා ශම් වාශේ පු ගෙශයෝ පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

හැසිශරන ආකාරය පිළිබඳව සහ පාර්ලිශම්න්තු ස්ගාවර 

නිශයෝගවෙට පටහැනිව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව 

ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරන්න.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එම පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මම වැදගත් විධියට,- 
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් වාදයකට යන්න එපා. ඔබතුමාශේ 

කාෙය තමයි ගතවන්ශන්.  එම නිසා ඔබතුමාශේ  කගාව කරශගන 

යන්න.  
 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට සාධාරණ් ශක්න්තියක් 

තිශබනවා. තවමත් ශම් රශේ සැබෑ ප්ර ්න ටික ශත්රුම් ගන්ශන් 

නැතුව ශම් වාශේ හතර වශේ යමින් හතර බීරි කගා කියනශකොට 

මටත් ශක්න්ති යනවා. දැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව සම්පූර්ණ්ශයන්ම 

දියවන්නාශේ මාළු ටැංකිය ශවො. ශපොලීසිය සහ හමුදාව එහා 

පැත්ශතන් barriers දාශගන ඉන්නවා.   ශපොලීසිය එහා පැත්ත 

බොශගන ඉන්නවා, ශමහා පැත්ත බොශගන ඉන්නවා. අපි 

ශබොශහොම අමාරුශවන් ශමහි ඇවි්,ො ඉන්නවා. අපි හරියට 

දියවන්නාශේ මාළුශවෝ ටික වාශේ ශම්ක ඇතුශළේ පිහිනනවා. අපි 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ හරි ආසාවකින්. ශම්ක ශග රවනීය 

තැනක්  කියො කියනවා. හැබැයි, ශම්ශක් තිබුණු ශග රවය දැන් 

තුේටු ශදකට ියහි්,ො.  දවස ගණ්ශන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එන 

එක ඇත්ත ව ශයන්ම අපට දැන් ෙේජාවක් ශවො තිශබනවා. ශම් 

සඳහා වියදමක් යනවා. ශම් වාශේ ශබොරු කගා, ශම් වාශේ පෙක් 

නැති කගා ශනොශවයි දැන් අව ය ශවන්ශන්. දැන් විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගා සංශ ෝධනයක් කියො එකක් ශගනැ්,ො 

දාො තිශබනවා, හප-හපා ඉන්න. 
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාෙය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිශබනවා. So, 

please wind up. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගා සංශ ෝධනය අව යයි. 

හැබැයි, ඊට කලින් ජනතාවට වතවත් ශවන්න අව යයි. එක 

පු ගෙශයක් අතට බෙය යෑම පිළිබඳව ප්ර ්නයක් තිශබනවා 

තමයි. හැබැයි, ඒ පු ගෙයාට ේපශදස් ශදන්න තිබුණ්ා. මම ඒකයි 

ශම් කියන්ශන්. චම්, රාජපක්ෂ මහත්මයා අත්දැකීම් තිශබන 

ශකශනක්. අව ය ේපශදස් ඒ අයට ෙබා ශදන්න තිබුණ්ා. 

වයවස්ගා සංශ ෝධනයක් අව යයි. හැබැයි, ජනතාවට විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගා සංශ ෝධනය හප-හපා ඉන්න බැහැ. අද 

ශබශහත් ටික නැතිව දරුශවෝ මැශරනවා. රශේ ජනතාවට කන්න 

ටික නැහැ. සම්පත් අතුශකෝරෙ මන්ත්රීතුමා කිේවා, රුපිය්, 

1,000ක් හම්බවුණු ශකශනකුට දැන් රුපිය්, 3,000ක් හම්බ 

ශවනවා  කියො. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් කළ කාෙය අවසන්. 

Please, wind up. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මට තව ටික ශවොවක් ශදන්න. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
No, I have given you extra time. I cannot do that. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රුපිය්, 1,000ක් හම්බවුණු ශකනාට දැන් රුපිය්, 3,000ක් 

හම්බශවනවා ලු. ඒ මන්ත්රීවරයාට ශත්ශරන්ශන් නැහැ, රුපියෙ 

බා්,දු වීමත් එක්ක, ශඩොෙරයක වටිනාකම වැඩි වීමත් එක්ක 

තමයි ඒ මුදෙ හම්බ ශවන්ශන් කියන එක.  

රශේ ප්ර ්න තවම ශත්රුම් ගන්ශන් නැතිව ශගෝාාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා අද ආණ්ඩුව කරනවා. මුළු                           

රටම ශගෝාාභය රාජපක්ෂට යන්න කිය දී, මුළු රටින්ම 

ප්රතික්ශෂේප වුණු ජනාධිපතිවරශයකුයි,මුළු රටින්ම ප්රතික්ශෂේප වුණු 

අගමැතිවරශයකුයි අද ශම් රශේ ආණ්ඩුව කරනවා. ශම්ක 

පිළිගන්න ශම් රශේ ජනතාව ූ දානම් නැහැ. ශම් ජනාධිපතිවරයාට 

සහ ශම් අගමැතිවරයාට, ශම් රටට ණ්ය ශදන්න ශෙෝකය ූ දානම් 

නැහැ. අපි කගා කරන්න ආශේ ඒ ගැනයි. [බාධා කිරීමක්] ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුවට ශම් විධියට කාෙය ගත කරන්න එන්ශන් නැතිව, 

කරුණ්ාකර ශම් සඳහා අව ය ඇත්ත විසඳුමක් අරශගන ශම් 

ශෙෝකය පිළිගන්නා, - [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශමොකක්ද point of Order එක, ගරු මන්ත්රීතුමා? 
 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

එතුමා ශමොනවාද ශම් කගා කරන්ශන්, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි? 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක p o in t  o f  Orde r  එකක් ශනොශවයි.  

ගරු තුෂාර ඉඳුනි්, මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කගාව අවසන් 

කරන්න. තව තත්පර දහයක් ශදන්නම්. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අපි කියන්ශන්, ශෙෝකය සහ රට පිළිගන්ශන් නැති 

ජනාධිපතිවරශයක් සහ රටම එකතුශවො ශගදර යවපු 

අගමැතිවරශයක් එක්ක කරන ශම් ශමෝඩ නාටක නවත්වො, 

කරුණ්ාකර අශප් රටට ශඩොෙර් ටික ශගශනන්න, විශ   ආධාර 

ටික ශගශනන්න, පිළිගන්න පුළුවන් මිනිස්සු ටිකක් ශම් සියලු 

පක්ෂවලින් එකතු කර ගන්න කියොයි. දැන් පක්ෂවලින් එක් එක් 

මන්ත්රීවරු ගෙවාශගන ආණ්ඩු හැදුවාට වැඩක් නැහැ. සියලු පක්ෂ 

එක්කහු කරො හදන ආණ්ඩුවක් තුළින් අපි ශම් අර්බුදයට විසඳුම් 

ශහොයමු. [බාධා කිරීමක්] ශම් වාශේ ශමෝඩ, ශගොන් කගා 

නවත්වො අශප් රශේ තිශබන සැබෑ ප්ර ්නයට අපි ේත්තර ශදමු. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජානක වක්කුුරර මන්ත්රීතුමා. 
 

 

[අ.භා. 3.01] 

 

ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශේ අශප් අගමැතිතුමාශේ 

කගාව ගැනත්, අද ඉදිරිපත් කර තිශබන පරිපූරක ඇස්තශම්න්තුව 

ගැනත් කගා කරන්න මම බොශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම් රශේ 

ජනතාවශේ ඡන්දශයන් තමයි ජනාධිපතිතුමා පත් වුශණ්. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින සියලුශදනා පත් වුශණ්ත් ජනතාවශේ 

ඡන්දශයන්.  ජනතාවශේ ඡන්දශයන් ශත්රී පත් වුණු අය ශගදර 

යවනවාද, නැ ද කියා තීන්දු කරන්න ඕනෑ නීතයුවකූල ෙවයි. 

එශහම නැතිව එක් එක්ශකනාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ඒ අය ශගදර 

යවන්න ක්රමයක් නැහැ. අපිත් ශගෝ්,ශෆේස් එකට ෙක්ෂ ගණ්නක් 

ශගනාවා. හැබැයි, හිටපු ආණ්ඩුව ශගදර ියශේ නැහැ. ඡන්දශයන් 

තමයි අපි ඒක කර ගත්ශත්. ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ොටත් කියනවා, 

නීතයුවකූල ෙ ක්රමයට ඒක කරන්න කියො. හිටපු අගමැතිතුමාට 

ඉ්,ො අස්ශවන්න  කිේවාම එතුමා ඉ්,ො අස්වුණ්ා. අලුත් 

අගමැතිවරයකු පත් කරගන්න ජනාධිපතිතුමා අවස්ගාවක් දුන්නා. 

එශවශ්, රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් වුණ්ා. එතුමා 

ඇවි්,ො දැන් ආණ්ඩුව කරනවා. ඒ කවුරුන් ෙවා ශහෝ ශම් රට 

ඉදිරියට ශගනයන්න ඕනෑ. 
 

ගු තලතා අුරයකෝරල ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

දැන් ශහොඳයිද? 
 

ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු හිටපු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය එතුමා යටශත් අවුරුදු 

ගණ්නක් සිටියා ශන්. ඒ නිසා ශහොඳද, නරකද කියො ඔබතුමිය 

දන්නවා ඇති. 

 

ගු තලතා අුරයකෝරල ෙහ කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

මම හිටියා. ඒක තමයි ඇහුශේ ශහොඳද කියො. 
 

ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

අපි ශම් රශේ ජනතාව ශවුවශවන් ශම් ශවොශේ යමක් 

කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, දැන් ඔක්ශකෝම කියනවා, "වවමු, වවමු" 

කියො. හැබැයි, "වවමු, වවමු" කියො බැහැ. ඔක්ශකෝම 

මඤ්ශඤොක්කා හිශටේශවොත් දැනටමත් මඤ්ශඤොක්කා වවො 

තිශබන අයට ඒ මඤ්ශඤොක්කා විකුණ්ා ගන්න බැහැ. 
 

ගු වීරසුෙන වීරසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

කහවෙට ශවච්ච ශ  තමයි ශවන්ශන්. 
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ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ඔේ. [බාධා කිරීමක්]  ඒක නිසා වවන්න කියො, - [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න, ගරු මන්ත්රීතුමියනි. වවන්න කියො නිකම් 
වැේවාට වැඩක් නැහැ. අශප් ගරු වීරසුමන වීරසිංහ මන්ත්රීතුමා 
ඇහුවා, කහවෙට ශමොකද වුශණ් කියො. මම ඒ ක්ශෂේත්රය 
සම්බන්ධ ඇමතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කළ  තාක් ක්, ඒ කහ 
මිෙට ගත්තා.  කහ ඇතුළු ශභෝග 16කින් අශප් රට සව්යංශපෝෂිත 
කළා. ඊට පසුව ඒවා මිෙට ශනොගැනීම මශේ වරදක් ශනොශවයි, 
ගරු මන්ත්රීතුමා. අශප්රේ්, 11වැනි දාත් කහ මිෙට ගත්තා. ඔබතුමා 
ඒක දන්ශන් නැතිව ඇති. හැබැයි, ඒක ශහොඳ වැඩක්. අද 
ඉන්දියාශවන් කහ ශගශනන්ශන් නැහැ. කහ ශගශනන්ශන් 
නැත්ශත් මාස නවයකින් ශම් රට කහවලින් ස්වයංශපෝෂිත කළ 
නිසායි. නමුත් දැන් කහ මිෙට ගන්ශන් නැති එක මශේ වරදක් 
ශනොශවයි. මම හිතුශේ නැහැ, ඔබතුමා වාශේ ශකශනක් එශහම 
කියයි කියො. ඒ ශභෝග 16ට කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශේ ශභෝග 
නායකයන් 16ශදශනක් ඉන්නවා. ඒ වාශේම අධයක්ෂතුමන්ො 
සිටිනවා.  ේදාහරණ්යක් විධියට මුංඇට ගත්ශතොත්, ශම් රශේ 
අව යතාව ශකොපමණ්ද, පිටරටින් ශකොපමණ් ශගන්වනවාද, ඉතිරි 
ටික ශම් රශේ වවන්න නම් ශකොපමණ් ඉඩම් ඕනෑද කියො අපි ඒ 
අයට කියන්න ඕනෑ. යම් subsidy එකක් දීො ඒවා වවන්න ඕනෑ. 
සෑම ශභෝගයකටම එශහම කරන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව අපි 
නිකම්, "වවන්න, වවන්න" කියො ඕනෑවට වඩා වැේශවොත් 
අන්තිමට ශවන්ශන් ඒ ශගොවියාට,- 
 

ගු වීරසුෙන වීරසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ජානක වක්කුුරර අශප් 
හිටපු අමාතයතුමා මා ගැන සඳහන් කළා. ගරු හිටපු අමාතයතුමනි, 
එම සංක්,පය කිසි ශෙසකින්වත් අවතක්ශසේරු කරන්න 
හිතාශගන  ශනොශවයි මා කගා කශළේ. මට කියන්න ඕනෑකම 
තිබුශණ් කහවෙට ශවච්ච ශ  ගැන.  ශගොවිශයෝ අසීමාන්විතව කහ 
වවන්න ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු වීරසුමන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා හැම ශවොශේම කිේවා 

ඒක ශහොඳයි කියො.  
 

ගු වීරසුෙන වීරසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. මූොසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩියක කාෙයක් ෙබා ශදන්න. එතුමා මශේ 

නම කිේවා.  

මා සඳහන් කළ ශ  ගැන වැරදි අවශබෝධයක් ඇති වුණ්ා නම්, 
මට සමාශවන්න. මම ඒ ගැන කනගාටුව ප්රකා  කරනවා. මිනිස්සු 
අසීමාන්විතව කහ වැේවා. අපිත් අමාරුශේ වැටුණ්ා. අද රුපිය්, 
හැටකටවත් කහ කිශෙෝවක් ශදන්න බැහැ. ඒක නිසා කහ වැවීශම් 
පාෙනයක්  තිශබන්න ඕනෑ. ශම් දක්වා එවැනි වැඩ පිළිශවළක් 
කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශයන් ක්රියාත්මක කරො නැහැ, ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. ඊශේ  COPE එකට පැමිණි කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශේ 
ශ්,කම්වරයා කිේශේ, "ඕනෑ ශදයක් වවන්න පුළුවන්" කියොයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජානක වක්කුුරර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කගාව අවසන් 

කරන්න. 

ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු වීරසුමන මන්ත්රීතුමනි, මම කිේශේත් ඒකයි.  
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරයසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මටත් විනාඩියක් ශදන්න, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ගරු ජානක වක්කුුරර මන්ත්රීතුමනි, අප ශදශදනාම රූපවාහිනී 

විවාදයකට සහභාිය ූ  අවස්ගාවකදී මම කිේවා,  එක ස්ගානයක 

කහ කිශෙෝ 20,000ක් තිශබනවා  කියො. ඔබතුමා මට අභිශයෝග 

කළා,  ශහට මට කියන්න, ඒ කහ තිශබන ස්ගාන ටික. අපි 

රුපිය්, 100කට වඩා වැඩි මිෙකට ගන්නවා කියො. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, දැන් කහ කිශෙෝ 20,000ක් ශනොශවයි, කහ කිශෙෝ 

ෙක්ෂ ගණ්නක් ශහොයා ශදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා මට එදා 

රූපවාහිනී විවාදශේදී ප්රසි ධිශේ අභිශයෝග කළ ආකාරයට,- 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන කරුණ්ට ශබොශහෝ 

ශවොවක් ගතවනවා. ඔබතුමා ජානක වක්කුුරර මැතිතුමාශේ 

කගාශවන් පසු ඒ ගැන අහන්න.  

 

ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු  මන්ත්රීතුමනි, එදා මම එශහම කිේවා. ඒ වාශේම ඔබතුමා 

මට එදා ඒ ස්ගානය කිේශේ නැහැ. කුරුණ්ෑගෙ දිස්ත්රික්කශේ 

මන්ත්රීතුමන්ො ඉන්නවා නම් අහන්න, එශෙස කහ මිෙට ගත්තා ද 

කියො. හැබැයි මම කිේවා,  දැන් මම ඇමති ශනොශවයි කියො. මම 

ඒකයි කිේශේ අශප්රේ්, 11ශවනි දා දක්වා ම මම ශබොශහෝ 

ස්ගානවලින් කහ මිෙට ගත්තා කියො. දැුවත් මම කියන්ශන් අපි 

ඕනෑවට වඩා එක ශභෝගයක් වගා  කශළොත්, ඒ ශගොවියාට ඒ 

ශභෝගය විකුණ්ා ගන්න බැරි වන බවයි.  

අපි ශබොශහෝ ශවොවට එක කාෙයකට තක්කාලි වවනවා. ඊට 

පස්ශසේ තක්කාලි ටික මහපාරට ශගනැ්,ො ශගොඩ ගහනවා; වීසි 

කරනවා. ඒ  නිසා මම කියන්ශන් ශම් කාෙයට ශම් ශභෝගය වගා 

කරන්න කියො වැඩ පිළිශවළක් සකස් කළ යුතු බවයි. අපි චම්, 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ ප්රධානත්වශයන් පසුියය මාර්තු මස 

29ශවනි දා ශගවතු විසිශදෙක්ෂයක් හදන වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ 

කළා. දැනට ශගවතු වගා වැඩසටහන් ෙක්ෂ එශකො ළහකට වඩා 

ක්රියාත්මකශවො තිශබනවා. අපි දැන් ශහොයා බෙන්න ඕනෑ, ඒ 

කටයුත්ත ශකශරනවා ද කියො. හැම ශවොශේම මැති ඇමතිවරු 

ශහෝ නිෙධාරින් අලුතින් පත් වනශකොට අලුත් ශ ව්, කරන්න 

කියනවාට වඩා, එශතක් කරශගන ආ ශ ව්, ඉස්සරහට 

ශගනයන්න ඕනෑ; ඒවාශේ ප්රගතිය බෙන්න ඕනෑ. ඒ වැඩසටහන 

දිගටම අපි කරන්න ඕනෑ. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද අශප් රශේ වී තිශබනවා. ඒ 
වාශේම, හා්, තිශබනවා. නමුත්, ඒවා කශ්ඩ නැහැ. ශම් වනවිට මා 
නිශයෝජනය කරන කෙවාන ආසනශේ කිහිප ශදශනකු මට කගා 
කරො කිේවා, කඩවෙ හා්, නැහැ කියො. ඇඹිලිපිටිය කියන්ශන් 
ශබොශහෝ වී තිශබන ප්රශ  යක්. නමුත්, ඒ ප්රශ  ශේත් ශම් 
වනශකොට හා්, නැහැ. ඒ  ඇයි? අපි එකපාරට කිේවා,  සති 
ශදකකින් ශෙොකු ආහාර හිෙයක් එනවා කියො. ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 220 ශදනා ශබොශහොම ප්රශේ ශමන් කගා 
කරන්න ඕනෑ. ශත්, නැහැ කිේව ගමන් මිනිස්සු ශත්, ටික 
ගන්නවා වාශේම, හා්, නැහැ කිේව ගමන් විකුණ්න්න තිබුණු වී 
ටික ස්,ලි තිශබන අය වැඩි මිෙට ශගනයනවා. එම නිසා අද 
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කශ්ඩ හා්, නැහැ. ඒ නිසා විශ ේෂශයන් මැති ඇමතිවරු කගා 
කරනශකොට ප්රශේ ශමන් කගා කරන්න ඕනෑ. ෙබන ශනොවැම්බර් 
මාසශයන් පසු ආහාර හිෙයක් එයි කියො පුශරෝකගනය 
කරනශකොටම ඇවි්,ො කියනවා, ශම් කන්නශේ වගා 
ශනොකශළොත් හා්, නැති ශවනවා  කියො. එශහම කිේවාම, මිෙදී 
ගන්න පුළුවන් අය තිශබන හා්, ටික අරශගන යනවා. අශප් රශේ, 
එදා ශේෙ පිරිමහශගන වතවත් වන මිනිසුන් වි ාෙ පිරිසක් ඉන්නවා. 
ඒ, හවසට හා්, කිශෙෝ ශදකක් අරශගන යන මිනිස්සු. ඒ මිනිසුන්ට 
පුළුවන්කමක් නැහැ, හා්, කිශෙෝ 100, 200 අරශගන ියහි්,ො 
තියාගන්න. එකපාරටම හා්, හිෙයක් එන බව කිේවාම, සමහරු 
හා්, හංගා ශගන තිශබනවා. වී අශෙවි මණ්ඩෙශේ ශමට්රික්ශටොන් 
00,000-71,000 අතර වී ප්රමාණ්යක් තිශබනවා. එම වී ශතොග හා්, 
බවට පත් කරො දැන් ශහෝ සශතොස සහ සමුපකාර හරහා 
ජනතාවට ශනොදුන්ශනොත්, මීට වඩා ශෙොකු ප්ර ්නයක් ඉදිරිශේදී 
මතු ශවයි. ඒ නිසා ස ශතොසයි, සමුපකාරයයි, වී අශෙවි මණ්ඩෙයයි 
මැදිහත් ශවො යම් කිසි වැඩ පිළිශවළක් සකස් කශළේ නැත්නම් 
පුංචි මුවස්සයාට ඉදිරිශේදී හා්, ගන්න පුළුවන්කමක් නැති ශවයි.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශගොවීන්ට වන්දි ශදනවා  

කියො අපි කිේවා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාෙය නම් අවසානයි. 

හැබැයි, මම තව මිනිත්තුවක කාෙයක් ඔබතුමාට  ශදන්නම්. 
 

ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශහොඳයි, මට තව මිනිත්තුවක 

කාෙයක් ෙබා ශදන්න.  

ශගොවීන්ට වන්දි ශදන වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරන්න අශප් 
හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කර තිබුණු කැබිනේ පත්රිකාව අුවමත කරො තිබුණ්ා.  
ශගොවීන්ට වන්දි ශගවන්න අව ය ශ්,ඛ්නය ශගොවිජන ශසේවා 
ශකොමසාරිස්තුමා පසුියය 9වැනි දා ශවනශකොට සකස් කර තිබුණ්ා. 
මුද්, අමාතයාං ශේ ශ්,කම්තුමා මට ශපොශරොන්දු ශවො තිබුණ්ා, 
පසුියය 9ශවනි දා ඒ  පළමුවැනි ශකොටස ශදනවා කියො. හැබැයි, 
9වැනි දා හවස තමයි ශදනවා කිේශේ. නමුත්, 9වැනි දා හවස ශදක 
විතර ශවනශකොට මශේ ඇමතිකමත් නැති වුණ්ා.   වන්දි ශගවීශම් 
යම් කිසි ප්රමාදයක් වුණ්ත්, අපි කියො තිශබනවා, ඒ වන්දි මුද්, 
ශගවන්න කියො. ශම් පරිපූරකය සම්මත වුණ්ාට පස්ශසේ ශගොවීන්ට 
රජශයන් ශගවනවා කියපු වන්දි ටික අනිවාර්යශයන් ශගවන්න 
ඕනෑ.  

මම හිතන්ශන් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 220ශදනාශේම 
යුතුකම තමයි, නිකම් අසතය ශතොරතුරු පවසමින් කෑ ගහන්ශන් 
නැතිව ශම් රශේ ජනතාව ශවුවශවන් වැඩ කරන එක. 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාට කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරය බිශයන් 
සැකශයන් ශතොරව කියනවා. යම්කිසි තැනක ප්ර ්නයක් වුණ්ාම 
එතුමා එහි වගකීම භාර ගන්නවා. ඒ වාශේම අපට අදටත් 
වි ්වාසයි, එතුමාට දීපු ජන වරශම් ශග රවය රැකො එතුමා රශේ 
ජනතාවට එතුමාශේ ශසේවය ඉෂ්ට කරයි කියො. අපි පත් කර එවපු 
ජනතාව ශවුවශවන් ඉදිරියටත් අපට කරන්න පුළුවන් සෑම 
කටයුත්තක්ම අපි කරනවා. වර්තමාන අගමැතිතුමා වග කීමක් භාර 
ගත්තා, අපි එතුමාට සහශයෝගය ෙබා ශදනවා  ශම් කටයුතු ඉෂ්ට 
සි ධ කරන්න.  

ස්තුතියි. 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශස්,වරාජා කශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමා. 

 
[பி.ப. 4.00] 
 

ගු යසල්වරාජා කයේන්ද්රන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கபஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, நாடு 

எதிர்பநாக்கியுள்ள தபாருளாதார தநருக்கடி நிகலகம ததாடர் 

பாக இங்பக பலரும் பல்பவறு கருத்துக்ககள முன்கவத்துக் 

தகாண்டிருக்கின்ற இந்த பநரத்திபல, எங்களுகடய பதசத்தின் 

நிலவரம் ததாடர்பாக என்னுகடய கருத்துக்ககளப் பதிவு 

தசய்து தகாள்ள விரும்புகிபறன்.  

இந்த நாட்கட 74 ஆண்டுகளாக மாறி மாறி ஆட்சி தசய்த 

ஆட்சியாளர்களுகடய தவறான தசயற்பாடுகள், இனவாதச் 

சிந்தகனகள், இனவாதச் தசயற்பாடுகள், மற்றும் முகறயற்ற 

முகாகமத்துவம் காரணமாக இன்று இந்த நாடு வங்குபராத்து 

நிகலகய அகடந்திருக்கிறது. மக்கள் நாளாந்தம் மூன்று 

பவகள சாப்பிட முடியாமல், பட்டினிச்சாகவ எதிர்பநாக்கிக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். அத்தியாவசியப் தபாருட்களின் 

தட்டுப்பாடு, அவற்றின் விகலயுயர்வு மற்றும் மக்களுகடய 

வாழ்வாதாரப் பிரச்சிகனகள் ததாடர்பான தசய்திகள்தான் 

ஊடகங்களிபல 24 மணித்தியாலமும் தவளிவந்து தகாண்டிருக் 

கின்றன. தகௌரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள்கூட, அடிக்கடி அது 

பற்றித்தான் கூறுகின்றார். நாட்டின் நிகலகம பமாச 

மகடந்துதகாண்டிருக்கிறது; மக்கள் பட்டினியால் துடித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள்;  தங்களுகடய பதகவகளுக்காக நீண்ட 

வாிகசகளிபல மக்கள் காத்துநிற்கிறார்கள்.  இவ்வாறான 

தநருக்கடி நிகலகமகள் நாட்டில் இருந்துதகாண்டிருக்கின்ற 

தபாழுதுகூட, நாடு பாதாளத்துக்குள் வீழ்ந்திருக்கின்றதபாழுது 

கூட, சிங்கள, தபௌத்த பபாினவாதம் தமிழ்த் பதசத்திற்கு 

எதிராக முன்தனடுக்கின்ற தசயற்பாடுகளில் எந்தவித 

மாற்றமும் ஏற்படவில்கல.  

விவசாயக் காணிககள forestஇலிருந்து விடுவித்து, 

அவற்றில் விவசாய நடவடிக்ககககள ஊக்குவிக்கப் 

பபாவதாக forestஇற்குப் தபாறுப்பான அகமச்சர் அவர்கள் 

அண்கமயிபல தசால்லியிருக்கிறார். ஆனால், வட 

மாகாணத்திலுள்ள முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தின் வட்டுவாகல் 

பகுதியில் கடற்பகடயினாின் ஆக்கிரமிப்பின் கீழுள்ள 617 

ஏக்கர் காணிகய அவர்களின் பதகவக்காக நிலஅளகவ 

தசய்வதற்கு உாிய அதிகாாிககள இந்த அரசாங்கம் அங்கு 

அனுப்பியிருக்கிறது. அந்தக் காணிகள் தபாதுமக்களுக்குச் 

தசாந்தமானகவ. அந்தக் காணி கடற்பகடயினாின் 

ஆக்கிரமிப்பின்கீழ் இருக்கின்ற காரணத்தால், அந்தப் 

பகுதியிலுள்ள பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சுமார் 13 

ஆண்டுகளாக கடற்தறாைிலுக்குச் தசல்ல முடியாமல் வாடிக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். பநற்கறய தினம் அந்தக் காணிகய 

நிலஅளகவ தசய்வதற்கு முற்பட்டதபாழுது, அந்தக் காணியின் 

உாிகமயாளர்கள் அங்கு ஒன்றுதிரண்டு அதற்கு எதிர்ப்புத் 

ததாிவித்தார்கள். அந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கககய ஆவணப் 

படுத்துவதற்கு அவ்விடத்துக்குச் தசன்றிருந்த ஊடகவிய 

லாளர்கள் கடற்பகடயினராலும் தபாலிசாாினாலும் அச்சுறுத் 

தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதிபல, முல்கலத்தீகவச் பசர்ந்த 

கணபதிப்பிள்கள குமணன் என்ற சுயாதீன ஊடகவியலாளர் 

கடற்பகடயினரால் அச்சுறுத்தப்பட்டு, பின்னர் தபாலிசாாிடம் 

ஒப்பகடக்கப்பட்டதன் பபாில் தபாலிசார் அவகரக் ககது 

தசய்திருக்கிறார்கள். கடுகமயாக வாதிட்டதன் பிற்பாடு அவர் 
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விடுதகல தசய்யப்பட்டிருக்கிறார். இது உங்களுகடய எந்த 

மனநிகலகய தவளிப்படுத்துகிறது? நாடு பாாிய அைிகவச் 

சந்தித்தாலும், மக்கள் பட்டினியால் மடிந்தாலும், தமிைர்களுக்கு 

எதிரான ஒடுக்குமுகறகய நீங்கள் ஒருபபாதும் ககவிடப் 

பபாவதில்கல என்பகதத்தான் இது காட்டி நிற்கிறது.  

அதுமட்டுமல்லாமல், வடக்கிபல முன்னர் இல்லாதளவிற்கு 

இப்தபாழுது இராணுவச் பசாதகனச் சாவடிகளின் 

எண்ணிக்கக அதிகாித்துக்தகாண்டு தசல்கிறது. இராணுவத் 

தினருகடய இந்தச் பசாதகன நடவடிக்ககயானது, 

பசிபட்டினிபயாடும் பல்பவறுபட்ட தநருக்கடிகளுக்கு மத்தி 

யிலும் அவசரமாக பயணம் தசய்துதகாண்டிருக்கின்ற மக்ககள 

ஆத்திரமூட்டுகின்ற ஒரு நடவடிக்ககயாகபவ அகமந் 

திருக்கிறது. ஆககயால், இந்தச் பசாதகனச் சாவடிகள் 

அகனத்தும் அகற்றப்பட பவண்டும். அங்கு சிங்கள, தபௌத்த 

மயமாக்குகின்ற தசயற்பாடுகளும் ததாடர்ச்சியாக முன்தனடுக் 

கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வககயில், முல்கலத்தீவு, 

வட்டுவாகல் பகுதியிபல 617 ஏக்காில் அகமந்திருக்கின்ற 

கடற்பகடத்தளம் அகற்றப்பட்டு, அந்தக் காணி உடனடியாக 

மக்களிடம் ககயளிக்கப்பட பவண்டுதமன நான் இந்த 

இடத்திபல வலியுறுத்திக் பகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகிபறன். 

அடுத்து, நிதி நிறுவனங்கள் மக்ககள ஏமாற்றுகின்ற 

நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றன. வடக்கு, கிைக்குப் 

பகுதிகளிபல நகக அடகு கவத்தவர்களிடமிருந்து 

பமாசடியான முகறயில் அளவுக்கதிகமான நிதிகய 

அறவீடுதசய்வதற்கு Nation Lanka Finance PLC என்று 

தசால்லப்படுகின்ற நிதி நிறுவனம் முற்பட்டிருக்கிறது. 

அவர்களில் மன்னார் மாவட்டத்கதச் பசர்ந்த ஒருசிலருகடய 

விபரங்ககள நான் இங்பக குறிப்பிடுகிபறன். ஆர்.பக. தறானி 

டிதமல் தபனடிக் குரூஸ் என்பவர் 4 ½ பவுண் நகககய அடகு 

கவத்து 101,000 ரூபாகயப் தபற்று, 76,000 ரூபாகய மீளச் 

தசலுத்தியிருக்கிறார். மிகுதி 25,000 ரூபாகயச் தசலுத்த 

பவண்டியுள்ள நிகலயில், 704,470 ரூபாகயச் 

தசலுத்தினால்தான் அந்த நகககய மீட்கமுடியும் என்று 

இப்தபாழுது அந்த நிதி நிறுவனம் அவருக்குக் கடிதம் 

அனுப்பியிருக்கிறது. எந்த அடிப்பகடயில் 704,470 ரூபாகயச் 

தசலுத்தபவண்டும் என்று அவருக்குக் கடிதம் அனுப்ப முடியும்? 

அந்தத் ததாகககயச் தசலுத்தாவிட்டால், நகககய ஏலத்தில் 

விடப்பபாவதாக அந்த நிதி நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது. 

அபதபபான்று, பபசாகலகயச் பசர்ந்த திருமதி எஸ். 

சாந்தமணி என்பவர் நகககய அடகு கவத்து 80,000 

ரூபாகயப் தபற்றிருக்கிறார். அந்த நகககய மீட்பதாக 

இருந்தால், 297,467 ரூபாகயச் தசலுத்தபவண்டும் என்று அந்த 

நிதி நிறுவனம் அவருக்குக் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறது. 

அத்ததாகககயச் தசலுத்தவில்கலயாயின், அந்த நகககய 

ஏலத்தில் விடப்பபாவதாகச் தசால்லியிருக்கிறது. அபத 

பபான்று, சாவற்கட்கடச் பசர்ந்த திரு. ாீ. சற்குணராசா 

என்பவர் நகககய அடகுகவத்து 93,600 ரூபாகயப் 

தபற்றிருந்த நிகலயில், இப்தபாழுது 162,818 ரூபாகயச் 

தசலுத்தபவண்டும் என்று அந்த நிறுவனம் அவருக்குக் கடிதம் 

அனுப்பியிருக்கிறது. அந்தத் ததாகககயச் தசலுத்தாவிட்டால், 

நகககய ஏலத்தில் விடப்பபாவதாகச் தசால்லியிருக்கிறது. 

இது பமாசடியான ஒரு நடவடிக்ககயாகும். இவ்வாறு 

யாழ்ப்பாணம், மன்னார், திருபகாணமகல, மட்டக்களப்பு 

ஆகிய மாவட்டங்களிலுள்ள  வாடிக்ககயாளர்ககள மிக 

பமாசமாகப் பாதிக்கின்ற தசயற்பாட்கட இந்த நிதி நிறுவனம் 

முன்தனடுத்து வருகிறது.  

இவ்வாறு கிட்டத்தட்ட 523 மில்லியன் ரூபாய் 

தபறுமதியான நககககள உாிகமயாளர்கள் மீட்கமுடியாத 

வாறு பமாசடியான முகறயில் இந்தச் தசயற்பாடுககள 

இந்நிறுவனம் முன்தனடுத்துக்தகாண்டிருக்கிறது. இந்த 

நிறுவனத்தில் நகககய அடகுகவக்கும்பபாது, “அடகு கவத்த 

நகக குறித்த திகதிக்கு முன்னர் மீட்கப்படாத பட்சத்திபல, 

எனது நகககய ஏலத்தில் விடுவதற்கும் அத்துடன் அதன் 

முழுப் தபறுமதிகயப் தபறுவதற்கும் நிறுவனத்துக்கு நான் 

அதிகாரமளிக்கிபறன்” என்ற நிபந்தகனக்கு உடன்படும் 

வககயில், அடகு கவப்பவாிடமிருந்து ககதயாப்பம் 

தபறப்படுகிறது. இவ்வாறு நகக ஏலம் விடப்படுவதன்மூலம் 

தபறப்படும் முழுத் ததாகககயயும் தபறுவதற்கு பமற்படி 

நிறுவனத்துக்கு மத்திய வங்கி அனுமதியளித்துள்ளதா? என்ற 

பகள்விகய நான் இங்பக பகட்க விரும்புகிபறன். உாிய 

காலத்துக்குள் மீட்காத நககககளக் காலம்தாழ்த்தி மீட்க 

முயல்பவார் அந்த நககயின் சந்கதப் தபறுமதிகயயும் 

பசாோ்த்துச் தசலுத்தபவண்டுதமன அந்த நிறுவனம் வாடிக்கக 

யாளர்களுக்குக் கடிதம்  அனுப்பியிருக்கிறது. இந்த 

நிறுவனத்துக்கு இலங்கக மத்திய வங்கி gold loan licence 

வைங்கியிருக்கிறதா? அல்லது Pawnbrokers Ordinanceமூலம் 

அதற்கான அனுமதி வைங்கப்பட்டிருக்கிறதா? என நான் 

இங்பக பகட்க விரும்புகிபறன்.  இதற்குாிய பதிகல நிதி 

அகமச்சர் அவர்கள் வைங்க பவண்டும். அந்த மக்கள் தங்களது 

நககககள மீட்க முயன்றதபாழுது, அளவுக்கதிகமான 

ததாகககயச் தசலுத்தபவண்டும் என்று நிபந்தகன 

விதிக்கப்பட்ட காரணத்தால், அவர்களால் அந்த நககககள 

மீட்க முடியவில்கல. உாிய காலத்துக்குள் நகககள் 

மீட்கப்படவில்கலதயன்று தசால்லி, அவற்கற ஏலத்தில்விட 

இந்நிறுவனம் முற்படுகிறது. இது தவறான, பமாசடியான ஒரு 

தசயற்பாடாகும்.  ஆககயால், இச்தசயற்பாடு உடனடியாகத் 

தடுத்து நிறுத்தப்பட பவண்டும். இது ததாடர்பாக இந்த 

உயாிய சகப நடவடிக்கக எடுக்க பவண்டும். பபாாினால் 

அைிவுககளச் சந்தித்த எங்களுகடய மக்களிடமிருந்து 

பமாசடியான முகறயில் நகககள் சுருட்டப்படுவது உடனடி 

யாக நிறுத்தப்பட பவண்டும் என்பகத நான் இந்த இடத்திபல 

வலியுறுத்திக் பகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்பறன்.   

இன்கறய தபாருளாதார தநருக்கடி காரணமாக சிகறச் 

சாகலகளிபல தடுத்துகவக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ் அரசியல் 

ககதிககள அவர்களுகடய குடும்பத்தினர் தசன்று பார்க்க 

முடியாத நிகல காணப்படுகின்றது. சிகறகளிபல வாடுகின்ற 

இந்த அரசியல் ககதிகள், “தகாடிய சட்டம்” என்று சர்வபதச 

சமூகத்தினரால் தசால்லப்படுகின்ற பயங்கரவாதத் தகடச் 

சட்டத்தின்கீழ் நியாயமற்ற முகறயிபல ககதுதசய்யப் 

பட்டவர்கள். சிகறகளிபல அவர்களுக்கு பல் மினுக்குவதற்கு 

toothpaste, brush கிகடயாது; உடுப்புத் துகவப்பதற்கு, 

குளிப்பதற்குச் சவர்க்காரம் கிகடயாது; குடிப்பதற்குச் 

சுத்தமான தண்ணீர் கிகடயாது. அங்குள்ள கவத்திய 

சாகலயில் பநாய்க்கு உாிய மருந்துகள் கிகடயாது. 

அவர்களில் பலர் paralyzeஆக இருக்கிறார்கள்; இன்னும் பலர் 

சலபராக பநாயாளிகளாக இருக்கிறார்கள்; இன்னும் பலர் 

pressure பபான்ற ததாற்றா பநாய்களால் பாதிக்கப் 

பட்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் எங்களுகடய தமிழ் அரசியல் 

ககதிககள மிருகங்ககளவிடக் தகாடூரமான முகறயில் 

தடுத்துகவத்திருக்கிறீர்கள். அவர்களுகடய நிகலகம 

நாளுக்குநாள் மிக பமாசமகடந்துதகாண்டிருக்கிறது. 

முன்னாள் சனாதிபதிகயக் தகாகலதசய்ய முற்பட்டாதரன்ற 

குற்றச்சாட்டின்பபாில் ககதுதசய்யப்பட்ட  நாலக டி 

சில்வாகவக்கூட நீங்கள் விடுதகல தசய்தீர்கள்.  ஏதனன்றால், 

அவர் சிங்களவர்! ஆனால், எங்களுகடய தமிழ் இகளஞர் 

ககளப் தபாய்யான குற்றச்சாட்டுக்களின்கீழ் ககதுதசய்து, 13 

ஆண்டுகளுக்கும் பமலாகத் ததாடர்ந்து சிகறகளிபல அகடத்து 

கவத்திருக்கிறீர்கள். வாய்கிைியக் கத்தி தான் ஏபதா நாட்கட 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

மீட்கப்பபாவதாகக் காட்டிக்தகாள்கின்ற ரணில் விக்கிரமசிங்க 

அவர்கள், இவ்விடயம் ததாடர்பில் கவனம் தசலுத்தி, 

ஆகக்குகறந்தது அவர்கள் அகனவகரயும்  பிகணயிபலனும் 

விடுதகல தசய்வதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கபவண்டும் என்று 

நான் இந்த இடத்திபல பகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்பறன்.  

அடுத்ததாக, பபாரால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிைக்குப் 

பிரபதசங்களில் கிட்டத்தட்ட 90,000 விதகவகள் இருக் 

கிறார்கள். அதாவது, இராணுவத்தினராலும் துகண 

இராணுவக் குழுவான EPDPஇனாலும் படுதகாகல தசய்யப் 

பட்டவர்களுகடய குடும்பங்கள் இந்தப் தபாருளாதார 

தநருக்கடியில் எவ்வாறு சீவிக்கின்றன என்பகதப் பற்றி 

நீங்கள் சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? பபாாின்பபாது உங்களுகடய 

இராணுவத்தினரால் அைித்துத் துவம்சம் தசய்யப்பட்ட வடக்கு, 

கிைக்கு மக்களுகடய வாழ்வாதாரம் பற்றி ஒரு 

வார்த்கதபயனும் புதிய பிரதமர் பபசியிருக்கிறாரா? இங்குள்ள 

அகமச்சர்கள் பபசியிருக்கிறார்களா? யுத்தத்தால் பாதிக்கப் 

பட்ட வடக்கு, கிைக்குப் பிரபதசத்கத ஒரு விபசட வலயமாகப் 

பிரகடனப்படுத்தி, அகத அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான ஒரு 

பவகலத்திட்டத்கத முன்தனடுப்பதற்கு நீங்கள் தயாரா? 

தயவுதசய்து இதுபற்றிச் சிந்தியுங்கள்!  

இன்று வன்னிப் பகுதியிபல தங்களுகடய பிள்களககள 

பமாட்டார் கசக்கிளில் ஏற்றிக்தகாண்டு பாடசாகலக்குச் 

தசல்வதற்குப் தபற்பறால் இல்கல. தபாதுப்பபாக்குவரத்தில் 

தசல்வதற்கு அவர்களிடம் காசு இல்கல. அப்படிதயன்றால், 

இந்தப் பிள்களகள் பாடசாகலக்குச் தசல்வதா? அல்லது 

காட்டுக்கு பவட்கடக்குச் தசல்வதா? பவட்கடக்குச் தசன்றால், 

உங்களுகடய வன இலாகா அவர்ககளக் ககதுதசய்கிறது.   

எங்களுகடய பிள்களககள வீட்டில் கவத்துக்தகாண்டு என்ன 

தசய்யச் தசால்கிறீர்கள்? நீங்கள் உங்களுகடய இனவாதக் 

தகாள்கக மற்றும் தவறான தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் 

காரணமாக இந்த நாடு குட்டிச்சுவராகியது மட்டுமல்லாமல், 

எங்களுகடய பதசத்கதயும் அைித்து, எங்ககள தமன்பமலும் 

பாதாளத்திற்குள்ளும் தள்ளுகிறீர்கள். பபார்மூலம் அைிக்கப் 

பட்ட எங்களுகடய வட, கிைக்குப் பிரபதசம், உங்களுகடய 

தவறான தபாருளாதாரக் தகாள்கககளினாலும் பமாசடி 

நடவடிக்கககளினாலும் பமலும் அைிந்துதகாண்டிருக்கிறது. 

ஆகபவ, அப்பிரபதசத்கத ஒரு விபசட வலயமாகப் பிரகடனப் 

படுத்தி, அபிவிருத்தி தசய்வதற்தகன ஒரு பவகலத்திட்டத்கத 

முன்தனடுப்பதற்கு நீங்கள் முன்வர பவண்டும். 

அரசியலகமப்புக்கான 21ஆவது திருத்தம் பற்றியும் 

அரசியலகமப்பு மாற்றம் பற்றியும் தற்தபாழுது நீங்கள் 

பபசுகிறீர்கள். ஆனால், இந்த நாட்டிபல புகரபயாடிப் 

பபாயிருக்கின்ற இனப்பிரச்சிகனகய சமஷ்டி அடிப்பகட 

யிலான ஓர் அரசியலகமப்பு மாற்றத்தினுடாக மட்டும்தான் 

உங்களால் தீர்க்க முடியும். இனப் பிரச்சிகனகய 

பபச்சுவார்த்கதமூலம் தீர்ப்பதற்குாிய ஓர் அாிய சந்தர்ப்பம் 

2002ஆம் ஆண்டில் விடுதகலப் புலிகளால் உருவாக் 

கப்பட்டது. அந்தச் சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்தி சர்வபதச 

சமூகத்பதாடு பசர்ந்து, விடுதகலப் புலிகளுக்கு எதிராக ஒரு 

வகலப்பின்னகல உருவாக்கி, அவர்களுகடய விடுதகலப் 

பபாராட்டத்கதப் பலவீனப்படுத்துவதற்கு தகௌரவ ரணில் 

விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் அத்திவாரமிட்டார். இன்று இந்த 

நாடு மிக பமாசமான நிகலக்குச் தசல்வதற்குக் காரணமான 

வர்களில் அவரும் ஒருவர். எனபவ, எங்களுகடய பதசத்கத 

அங்கீகாிக்கும் வககயில், சமஷ்டி அடிப்பகடயிலான ஓர் 

அரசியலகமப்கபக் தகாண்டு வருவதன்மூலம் 74 ஆண்டு 

காலத் தவகறத் திருத்திக்தகாள்வதற்கு அவர் முயற்சிக்க 

பவண்டுதமன்று பகட்டு விகடதபறுகின்பறன். நன்றி.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ගරු ෙසන්ත අෙියයවන්න මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. ි.13] 

 

ගු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි සියලුශදනාම 

බොශපොශරොත්තු ශනොූ  පරිසරයක් තුළදී, බොශපොශරොත්තු ශනොූ  

ආකාරශේ සි ධිවෙට, අවස්ගාවෙට මුහුණ් ශදමින් සිටින 

අවස්ගාවක තමයි අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ  අශප් අදහස් හා 

ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්ශන්.  ශම්, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුව. අපි 

පළමුවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ සිට ගත්ශතොත්, සි ධ වුණු ශ  තමයි 

සෑම මැතිවරණ්යකින්ම ජනාධිපතිවරු, ජනාධිපතිවරියන් ආණ්ඩු 

බෙයට පත් කර ගැනීම. එශසේ යම් ශකශනක් බෙයට පත් කරන 

සෑම අවස්ගාවකදීම ඉන්න අය පැන්නීමකුත් කරො තිශබනවා. 

ඒක තමයි සි ධ ශවො තිශබන්ශන්.  මෑත ඉතිහාසය ගත්ශතොත්, ඒ 

ඡන්ද දායකයන් ඡන්දය පාවිච්චි කශළේ යම් යම් අය පත් කර ගන්න 

වාශේම, ඉන්න අය අයින් කර ගන්න. බෙශේ ඉන්න අය 

පැන්නීමක් තමයි සි ධ කරන්ශන්. අපි ඡන්දය පවත්වන  

දවස්වෙට ඡන්ද මධයස්ගානවෙට ියයාම දකිනවා, ජනතාව දිගු 

ශපෝලිම්වෙ ඉඳශගන තමන්ශේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන  ආකාරය. 

ඒ ඡන්දය ප්රකා  කිරීශම් ප්රමාණ්ය සියයට 80යි, සියයට 90යි. 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ අය විධියට අපි හිතනවා  අපට තමයි ඡන්දය 

ශදන්ශන් කියො. නමුත් ප්රතිඵෙ බැලුවාම තිශබන ආණ්ඩුව 

ශවනස් කරනවා.  වර්තමානශේ  ශම් ඇති ශවො තිශබන සි ධිය 

දිහා බැලුවාම අපට ශපශනනවා, ශම් තත්ත්වශයන් ජනතාව 

ශහම්බත් ශවො තිශබන බව. ඇට අශේ ශපොශරොන්දුශේ ඉඳන් 

ගත්තාම,  යම් යම් ප්රතිපත්ති අුවව, ෙබා ශදන ශපොශරොන්දු අුවව 

ඉන්න අය පන්නො යම් යම් අය බෙයට පත් කර ගන්න කටයුතු 

කළත්, ඒ අයත් ඒ ශපොශරොන්දු  ඉෂ්ට ශනොකිරීම නිසා ජනතාව 

සමස්ත ශ  පාෙනඥයන් සමෙ දැඩි මවරයකින්  සිටිනවා. 

ඒකට ප්රධාන ශහේතුවක් තමයි  තමන් බොශපොශරොත්තු වුණු 

අශප්ක්ෂා, ඒ වගකීම් හරි හැටි ඉටු ශනොවීම.  

පසුියය මැයි මාසශේ 9වැනි දා ශම් රශේ ඇති වුණු සි ධිශයන් 

පස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවන 13වැනි දවස අද. ශම් රශේ ඇති 

වුණු දැවැන්ත ජනතා වි ශරෝධතා හමුශේ අපි පාර්ලිශම්න්තු රැස්වීම් 

පවත්වන 13වැනි දවස අද. එතශකොට, ශම් දින දහතුශන්ම 

පාර්ලිශම්න්තුව පැවැත්ූ ශේ සාමානය දිනයක වාශේ ශනොශවයි. 

ශමතැනට මුළු ෙංකාශේම ශපොලීසිවෙ අය එනවා; 2,000ක විතර 

පිරිසක් එනවා. ඒ මිනිස්සු  ේශ  ඉඳන් ඇවිත් පාර්ලිශම්න්තුවට 

පිවිශසන ස්ගානවෙ යකඩ වැටව්, දාශගන රැකශගන ඉන්නවා. 

එශහම තත්ත්වයක් යටශත් තමයි පාර්ලිශම්න්තුව රැස්ශවන්ශන්. 

ඉතින්, ශමච්චර අමාරුශවන් දින 13ක් තිස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුව 

රැස්ශවොත් ශමොකක්ද අවසානශේ අපි කරො තිශබන්ශන්? 

ජනතාවශේ අශප්ක්ෂාවෙට, ප්ර ්නවෙට ශමොනම ආකාරයකටවත් 

විසඳුමක් ෙබා ශදන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුව සමත් වුශණ් නැහැ. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වගකීම වන්ශන් ප්ර ්නවෙට විසඳුම් ශසවීම 

ශනොශවයි,  නීති සකස් කිරීම, ප්රතිපත්ති සකස ් කිරීම, මූෙය 

පාෙනය සහ මුද්, ශවන් කිරීමයි. අපි අය වැයක් තුළින් මුද්, 

ශවන් කරනවා. ඊට පස්ශසේ අශප් කාරක සභාවලින් ඒ මූෙය විනය 

පිළිබඳව ශසොයා බෙනවා. ශම් කටයුත්ත තමයි පාර්ලිශම්න්තුවට 

පැවරී තිශබන්ශන්. නමුත් අද රශේ සෑම තැනකම ඇති ශවො 
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තිශබන තත්ත්ව නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් ශහෝ යම්කිසි 

ආකාරයක විසඳුමක් ෙැශබයි කියන බොශපොශරොත්තුවක් 

ජනතාවශේ සිත් සතන් තුළ තිබුණ්ා. ආර්ිකක අර්බුදය ඇති ූ  මු්, 

දවස්වෙ පාර්ලිශම්න්තුව රැස් වුණ්ාම මිනිස්සුන්ශේ තිබුණු 

බොශපොශරොත්තුව වාශේ ශනොශවයි, දැන් ඒක සාමානය ශදයක් 

බවට පත් ශවො තිශබනවා. ඒ වාශේම, මු්, භාගශේ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ එක එක්ශකනාට ශචෝදනා කිරීම් සි ධ වුණ්ා. 

වර්තමානය වන විට  සියලුශදනාම කියන්න පටන් අරශගන 

තිශබනවා, අපි එක්කහු ශවො යමක් කළ යුතුයි කියො. නමුත් 

මශේ ශප  ගලික අත්දැකීම් තුළ ශම් එක්කහු වීම ශමොනම 

ආකාරයකටවත් සි ධ ශනොවන ශදයක්. එශසේ විය යුතුව තිබුණ්ත්, 

මශේ ශප  ගලික මතය ශපොදු අරමුණ්ක් ශවුවශවන් අපි 

සියලුශදනා ඒක රාශි විය යුතුය යන අදහස වුණ්ත්, අවාසනාවකට 

අශප් රශේ ඒක ප්රාශයෝියකව සි ධ ශවයි කියො අපට  

බොශපොශරොත්තු ශවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. රට ශවුවශවන් 

හිතො ශනොශවයි, ශප  ගලික පරමාර්ග අුවවයි ශබොශහෝ විට එශසේ 

ඒක රාශි වන්ශන්. ඒක අපි කියන්න ඕනෑ.   

මම ශම් සියලු කරුණු ටික සඳහන් කශළේ වර්තමාන 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කගානායකතුමාටත්, පාර්ලිශම්න්තුවටත් ඒ 

වගකීම, ඒ කාර්යභාරය  කරගන්න බැරි වුණු නිසායි. අද ශම් සභා 

ගර්භශේ ශමශහම හිටියාට කාරක සභාවෙදි අපි එක්කහු ශවො 

වැඩ කරනවා.  රජශේ ියණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේදී ශවන්න 

පුළුවන්, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේදී ශවන්න පුළුවන්  

ශම් සභා ගර්භයට වඩා  පක්ෂ විපක්ෂ අපි එක්කහු ශවො ශපොදු 

අරමුණ්ක් ශවුවශවන් පැහැදිලිවම කටයුතු කරනවා.  අන්න ඒ 

ආදර් ය  අරශගන ශම්  සියලුශදනාම ඒක රාශි ශවො ජනතාවශේ 

දැශවන ප්ර ්නවෙට විසඳුම් ශසවීමට දැනට වඩා පාර්ලිශම්න්තුශේ 

වගකීම ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව කගානායකතුමාශේ අවධානය 

ශයොමු කරන්න කියන ඉ්,ලීමත් ශම් අවස්ගාශේදී  අපි කරනවා.  

අශනක් කාරණ්ය තමයි, අපි සියලුශදනාම අද ශමතැනට 

ඇවි්,ොත් ප්ර ්න ගැන කියන එක.  රශේ තත්ත්වය ගැන අපි 

කියනවා.  නමුත් ශම්වාට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරන බවක් අපට 

ශබොශහොම අඩුශවන් තමයි දකින්න ෙැශබන්ශන්. අපට කියන්න 

පුළුවන්, ප්ර ්න ශමච්චරයි ශමච්චරයි කියො. නමුත් අපි ඒවාට 

විසඳුම් ෙබා දිය යුතුව තිශබනවා. එම නිසා ශම් සියලු කරුණු  මම 

ශපොදුශේ  සඳහන් කරනවා.  මමත් කටයුතු කරපු අං යක් විධියට 

ගත්තාම, වර්තමානශේදී රට හමුශේ බෙ ක්ති ප්ර ්නය, ඉන්ධන 

ප්ර ්නය දැවැන්ත ප්ර ්න හැටියට තිශබන බව අපි දන්නවා. ශම් 

ඉන්ධන ප්ර ්නය හුශදක්ම ඉන්ධන ප්ර ්නයක්ම ශනොශවයි. ශම්ක 

ශපොදු ප්රවාහනය සහ බෙ ක්තිය නිසා ඇති වුණු ප්ර ්නයක්. ඒක 

අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ශම් ඉන්ධන ප්ර ්නය සැබෑ ශෙස අශප් රශේ 

ඛ්නිජ ශත්, පිළිබඳ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. ශම් ප්ර ්නය ඇති ශවන්න 

ප්රධාන ව ශයන්ම ශහේතු කාරණ්ා වුශණ් ශපොදු ප්රවාහනය සහ  

බෙ ක්තියයි  කියන එක අපි අනිවාර්යශයන්ම අවශබෝධ 

කරගන්න ඕනෑ. ශමොරටුව වි ව්විදයාෙශේ මහාචාර්ය අම්, 

කුමාරශේ මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු ශතොරතුරු දිහා බැලුවාම 

වර්තමාන මිෙ අුවව අශප් රශේ ඉන්ධන සඳහා ඇශමරිකාුව 

ශඩොෙර් බිලියන 6ක් වැය වන බව අපට ශපශනනවා. 2016 ඉඳො 

අශප් අපනයන ආදායම බිලියන 10යි, 12යි. ආනයන වියදම 

ශඩොෙර් බිලියන 20යි, 30යි.   අද අපි බිලියන හයක් ඉන්ධන සඳහා 

වියදම් කරනවා. ශම් බිලියන හශයන් තුශනන් එකක් -බිලියන 

ශදකක්- වියදම් කරන්ශන් බෙ ක්තියට සහ කර්මාන්ත ාොවෙට. 

එතශකොට ප්රවාහනය සඳහා බිලියන හතරක් වියදම් කරනවා. ඒ 

බිලියන හතශරුවත් බිලියන 1.3ක් භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහාත්, 

බිලියන 2.7ක් ශපොදු ප්රවාහනය සඳහාත් වියදම් කරනවා. මාර්ග 

ප්රවාහනශේ තමයි ඉතා අවාසනාවන්ත තත්ත්වය තිශබන්ශන්.  

දවසකට මුළු මගීන් සංඛ්යාව ෙක්ෂ 110ක් විතර ශවනවා.  වාහන 

ෙක්ෂ 00කින් ශම් ෙක්ෂ 110 ප්රවාහනය කිරීම සඳහා බිලියන 

2.7ක් වැය ශවනවා. නමුත්, තව ෙක්ෂ 00ක් ශපොදු ප්රවාහනය 

සඳහා බස් රග සහ එවැනි රග 00,000ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. 

ශම් රග 00,000ට වැය වන්ශන් ශඩොෙර් මිලියන 600යි. ශම්ක 

තමයි තිශබන ප්ර ්නය. අද ශෙෝකශේ ශබොශහෝ රටවෙ ශපොදු 

ප්රවාහනශේ ගාස්තු  අඩු කරනවා. ජර්මනිශේ ශපොදු ප්රවාහනය 

සඳහා කා්ඩපතක් නිකුත් කළා අපි දැක්කා. මුළු ජනගහනශයන් 

තුශනන් ශදකක් ඒ කා්ඩපත අරශගන තිශබනවා.  විශ ේෂශයන්ම 

අශප් රශේ ශපොදු ප්රවාහනය පිළිබඳව ද ක ශදකක් තිස්ශසේ ශම් 

රශේ වි වතුන් විවිධාකාරශයන් කරුණු කිේවා, කටයුතු කළා. 

නමුත්, ඒවා එකක්වත් ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් 

ෙැබුශණ් නැහැ. 2000 අවුරු ශ  මම බස්නාහිර පළාශත් ප්රවාහන 

අමාතයවරයා විධියට කටයුතු කළා. ඒ ශවොශේ ෙංකාශේම 

ත්රිශරෝද රග ෙක්ෂ තුනහමාරයි තිබුශණ්. අද ධාවනය වන ත්රිශරෝද 

රග ෙක්ෂ 12ක් තිශබනවා. ත්රිශරෝද රග ෙක්ෂ 17ක් විතර 

ලියාපදිංචි ශවො තිශබනවා. ත්රිශරෝද රග ප්රඥප්තියක් ශගනාවා 

ඒවා පාෙනය කරො ගුණ්ාත්මකභාවශයන් යුතුව ශසේවය වැඩි 

කරන්න. නමුත්, මධයම ආණ්ඩුශවන් නඩුවක් ියයා ඒක පළාත් 

සභා විෂයක් ශනොශවයි කියො. ඒක එතැනින් නැවතුණ්ා. 200ිදී 

අපි ෙංගමය නැවත ස්ගාපිත කළා. ශපොදු ප්රවාහන ශසේවය 

 ක්තිමත් කළා, 200ිදී. ඒ වාශේම අපි ඒවා පරිගණ්කගත කළා. 

මමත්, ඩෙස් අෙහප්ශපරුම හිටපු අමාතයතුමාත් "Park-and-

Ride" system එක ශමොරටුශවන් පටන් ගත්තා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාෙයක් 

තිශබනවා. 

 

ගු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මට ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමාශේ කාෙයත්,- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ඔක්ශකෝම එකතු  කරො තමයි. 

 

ගු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශහොඳයි. 

ඊට පස්ශසේ අපි bus priority lane එක පටන් ගත්තා. Bus 

priority lane එක පටන් අර ශගන අත්හදා බැලීම කරනශකොට ඒ 

දවස්වෙ අශප් මාධය සශහෝදරවරු කිේශේ, ශප  ගලික වාහන 

පරක්කු ශවනවා කියොයි. ශප  ගලික වාහනය පරක්කු කළ 

යුතුයි. අපි එදා ඒවා කශළේ ශප  ගලික වාහනය අමධර්යවත් 

කරො ශපොදු ප්රවාහනයට ජනතාව ගත යුතුව තිශබන නිසායි. ඒ 

නිසා ශමවැනි ස්ිකරසාර ප්ර ්න ශවුවශවන් යම් වැඩ පිළිශවළක් 

ක්රියාත්මක කළත් ඒවා ඇමතිවරු ශවනස් වුණ්ාම ක්රියාත්මක 

වුශණ් නැහැ; නිෙධාරින් ශවනස් වුණ්ාම ක්රියාත්මක වුශණ් නැහැ. 

ඒ වාශේම ආණ්ඩු ශවනස් වුණ්ාම ඒවා ක්රියාත්මක ශනොකිරීශම් 

ප්රතිඵෙය තමයි, අද අපට ුකක්ති විඳින්න සි ධ ශවො තිශබන්ශන්. 

ඒ නිසා අද අශප් රශේ ශපොදු ප්රවාහනය පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් 

අනිවාර්යශයන් ශයොමු කළ යුතුව තිශබනවා. අද බස ්රග ශේන්න 

ස්,ලි වියදම් කරන්න අව ය නැහැ. පළමුශවන්ම තිශබන බස් රග 

ප්රමාණ්ය ධාවනය කළ යුතුයි.  බස් රග අව ය ප්රමාණ්යට අද 

තිශබනවා. බස්  රගයක් දවසකට ධාවනය කරන්ශන් කිශෙෝමීටර 

60යි, 70යි. ඒත්  බස්  රගයක් දවසකට කිශෙෝමීටර 200ක් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ධාවනය කරන්න ඕනෑ. ශම්වා ධාවනය කිරීම සඳහා තමයි අපි 

විධිමත්, විදයාුවකූල ෙ කාෙසටහන් සකස් කරො, තාක්ෂණ්ය 

හඳුන්වා දීො නියාමක වයාපෘති පටන් ගත්ශත්. නමුත්, ඒ 

ශමොනවත් ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් ෙැබුශණ් නැහැ. එක් 

පැත්තකින් අපි අද තිශබන ප්ර ්න පිළිබඳව කටයුතු කළා, 

ක්රියාත්මක කළා, නීති ශගනාවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් කර ඇති කාෙය අවසානයි.  

 
ගු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශම් අං ය වාශේම තමයි අනිකුත් සියලු අං ත්.  ඒ නිසා තමයි 

අපි සියලුශදනාම එකතුශවො පාර්ලිශම්න්තුව තුළින්වත් ශම් 

ප්ර ්නවෙට විසඳුම් ශසවිය යුතුයි කියන කාරණ්ාව කිේශේ. ජනතාව 

විඳින දුකින් ගෙවා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීශම් වගකීම මහජන 

නිශයෝිතතයන් විධියට අපි අවශබෝධ කරශගන, අවංකව ඒ වගකීම 

ඉටු කළ යුතුයි කියන එකයි අපි විශ ේෂශයන්ම කියන්ශන්. එශහම 

ශනොවුශණ්ොත්, අද වාශේම ඉදිරියටත් ශම් මන්ත්රීවරු 220ශදනාම 

ප්රතික්ශෂේප කරනවා; ශම් මන්ත්රීවරු 220ශදනාටම බණිනවා. ඒ 

තත්ත්වය අවම කර ගැනීම සඳහා සියලුශදනාම ජනතාවශේත්, 

රශේත් අභිවෘ ධිය ශවුවශවන් ඒක රාශි ශවො කටයුතු කළ යුතුයි 

කියන එකයි මශේ  ශයෝජනාව වන්ශන්.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

  
[අ.භා. ි.27] 

 

ගු වීරසුෙන වීරසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූොසනා රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුියය වසර කිහිපය තුළ 

ශමන්ම, ආසන්න ව ශයන් ශගවුණු ද ක ික කාෙ සීමාව තුළ 

 අශප් රශේ ක්රියාත්මක වුණු වැරදි ආර්ිකක ේපක්රම තුළින් බරපතළ 

ආර්ිකක අර්බුදයක් නිර්මාණ්ය කර තිශබනවා. ඒ ගැන හැමශදනාම 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළත්, එළිශේත් පුළුවන්-පුළුවන් ආකාරයට 

කරුණු කිේවා. නමුත් ඒ අර්බුදය විසඳීම සඳහා ූ  කාර්යය 

කළමනාකරණ්ය කරන්න බැරි වීම තුළින් දැවැන්ත ශ  පාෙන 

අර්බුදයක් අද නිර්මාණ්ය වී තිශබනවා. ඒ ශ  පාෙන අර්බුදය තුළ 

තුශනන් ශදකක බෙයක් තිබුණු ආණ්ඩුව කුඩුපේටම්ශවො, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තනි මන්ත්රී රයරයක් හිමි එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ 

රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා බවට පත්ශවො අලුත් 

ආණ්ඩුවක් හැදිො තිශබනවා. අගමැතිවරයා ව ශයන් රනි්, 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා, එතුමාශේ වැඩ පිළිශවළ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා නයක් විධියට ඊශේ ඉදිරිපත් කරො යම් අදහස ් දැක්වීමක් 

කළා. අද ශම් විවාදශේදී ඒ පිළිබඳව යම් කරුණු ප්රමාණ්යක් 

ඉදිරිපත් කරන්න මා බොශපොශරොත්තු ශවනවා.  

රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමාශේ ආණ්ඩුව, එශහම නැත්නම් දැන් 

තිශබන ආණ්ඩුව ශම් රශේ ජනතාව ඉ්,ෙපු ආණ්ඩුව ශනොශවයි. 

ශම් රශේ මිනිස්සු ඉ්,ලුශේ සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්; ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු 220ශදනාම නිශයෝජනය කරන, සෑම 

පක්ෂයක්ම නිශයෝජනය කරන ආණ්ඩුවක්. අපිත් ඒ ශවුවශවන් 

මාස එකහමාරක කාෙයක් ශෙොකු කැප කිරීමක් කළා. හැබැයි, ඒ 

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් බිහි කිරීශම් කටයුත්ත කඩාකප්ප්, 

කරන්න ඇතුළතින් සහ පිටතින් සිටි අයට, ඒ කියන්ශන් අපිත් 

එක්ක හිටපු සහ එළිශේ හිටපු ශගොඩක් ශදනකුට ඕනෑකම තිබුණ්ා. 

ඒ නිසා සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු හදන එක දවසින්-දවස පස්සට 

ියහින් ශකොශහවත් හිටපු රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා අද 

අගමැතිවරයා බවට පත්ශවො තිශබනවා. අගමැතිවරයාශේ 

සාර්ගක, අසාර්ගකභාවය මැනීමට තවම කාෙය ගත වුශණ් නැහැ. 

අපි එතුමාට තව අවස්ගාව ෙබා දිය යුතුයි, ඒ සඳහා ඉඩ ෙබා දිය 

යුතුයි. මා ඉතාම ඕනෑකමින් කියන්ශන්, ශම් හැදුණු ආණ්ඩුව 

2019 දී නතර වුණු තැනින් පටන් ගන්න ආණ්ඩුවක් ශනොවිය 

යුතුයි, පසුියය අවුරුදු එකහමාරක ශහෝ ශදකක කාෙ සීමාවක් තුළ 

ශ්රී ෙංකා ශපොදුජන ශපරමුණ් නමින් තිබුණු ආණ්ඩුශේ ඉදිරි 

ගමනක් ශනොවිය යුතුයි, ශවනස් මෙක යන ආණ්ඩුවක් විය යුතුය 

කියොයි. එශහම නැත්නම් කිසි ශෙසකින් ශම් පවතින අර්බුදය 

විසඳන්න ඉඩ ෙැශබන්ශන් නැහැ.  

අගමැතිතුමාශේ කගාශේදී කිේවා, ශම් ශකොම්පියුටරය 

කැඩිොයි තිශබන්ශන්, එතුමා දැන් ඒක reset කරනවා, ඒ 

ශකොම්පියුටරයට virus ියහින් තිශබනවාය, ඒ නිසා virus guard 

එකක් දමන්න ඕනෑය කියො. අගමැතිතුමාට අපි ශම් කාරණ්ය 

කියන්න කැමැතියි. ශම් කියන ශකොම්පියුටරය පරණ් බව අපි 

දන්නවා. නවීනත්වයට, අලුත් පරම්පරාවට, අලුත් ශ  පාෙනයට, 

අලුත් සංස්කෘතියට, එශහම නැත්නම් ශෙෝකය ඉ්,ෙන අලුත් 

ගමනට අශප් රශේ ශම් 'ආර්ිකක ශ හය' කියන ශකොම්පියුටරය 

හරියන්ශන් නැති බව අපි ශ  පාෙනිකව කිේවා. ඒ නිසා ශම් 

තිශබන ශකොම්පියුටරයට පැෙැසත්ර දමො නම් ශම් රශේ මූලික 

ප්ර ්න විසඳන්න ඉඩ ෙැශබන්ශන් නැහැ. ශම් ශකොම්පියුටරය reset 

කරො විතරක් මදි. දැන් අලුත් generation එකක් ඉන්න නිසා ඒ 

අලුත් generation එකට ගැළශපන පරිදි කටයුතු කළ යුතුයි. 

එශහම නැතිව, මීට අවුරුදු ගණ්නාවකට කලින් තිබුණු මහා 

ශෙොකු Windows computer එකක් වැනි ශම් රශේ 'ආර්ිකකය' 

කියන ශකොම්පියුටරයට කෑලි දමො, reset කරො හරියන්ශන් 

නැහැ. එහි පූර්ණ් ප්රතිසංස්කරණ්යක් කරන්නම ඕනෑ. එශහම 

ශනොවුශණ්ොත් ශවන්ශන් තවත් අර්බුදවෙට යන එකයි. 

අනික් කාරණ්ාව තමයි අශප් රශේ අය ශෙෝකය දකින 

ආකාරය. මීට අවුරුදු ගණ්නාවකට ශපර -අවුරුදු 20කට, 30කට 

කලින්- අශප් ශගව්,වෙ තිබුණු TV එශක් බෙන්න පුළුවන් 

channels ශදකයි. එදා  ITN එකයි, ජාතික රූපවාහිනියයි විතරයි 

ශපුවශණ්. ඉඳො හිටො TNL එක ශපුවණ්ා. අද ශෙෝකය ඊට වඩා 

ශවනස්. අද මාධය ආයතන 00ක්, 00ක් පමණ් ෙංකාශේ රූපවාහිනී 

නාළිකා ව ශයන් ක්රියාත්මක ශවනවා. Satellite TVවලින් 

බෙනශකොට තවත් නාළිකා ගණ්නාවක් ශගදර සාෙශේ ඉඳශගන 

එශකන් බෙන්න පුළුවන්. හැබැයි, අවාසනාවකට, අශප් රශේ 

සිටින නායකශයෝ, වර්තමාන අගමැතිතුමා, විශ   ඇමතිතුමා 

වැනි පැරණි විධියට හිතන -පැරණි චින්තනයක් තිශබන- අය 

තවමත් බෙන්ශන් ඒ ශගෝ,ෙන් හැම දාම බොපු CNN, BBC 

නාළිකා විතරයි. මා ශම් ශවනත් කගාවක් ශකටිශයන් කියන්ශන්. 

CNN, BBC නාළිකාවලින් ශෙෝකය දිහා බෙො ඒ අුවව තීන්දු 

ශගන කටයුතු කිරීම තමයි ශම් ආර්ිකක අර්බුදයට  ශහේතු වුණු එක 

කාරණ්යක් ශවන්ශන්. රූපවාහිනී channels අතර “Russia 

Today” - RT - කියන channel එක තිශබනවා. එශහම නැත්නම්  

CGTN  channel එක තිශබනවා. Al Jazeera channel එක 

තිශබනවා. එවැනි channelsවලින් ශෙෝකය අලුත් විධියට 

ශපන්වනවා. සැබෑ ශෙෝකශේ ඇත්ත තත්ත්වය ශපන්වනවා. ඒ 

නිසා අගමැතිතුමාශගුවත්, විශ ේෂශයන් විශ   ඇමතිතුමා ඇතුළු 

ආණ්ඩුශවුවත් ඉ්,ෙනවා, ශම් remote එක පාවිච්චි කරො අලුත් 

TV channels බෙන්න කියො. අපි පරණ් TV channels දිහා 

බොශගන ඉඳො තමයි ශම් වශළේ වැටුශණ්. බටහිර ගැති ආර්ිකක 

ප්රතිපත්තියක් අුවගමනය කරන්න යෑම තුළ අද ශම් රට 

කුඩුපේටම් ශවො තිශබනවා.  
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වාහනය ආපස්සට ගන්න බැරි ශෙසටම ශම් ආර්ිකකය 

විනා ශවො තිශබනවා. ඒ නිසා අලුත් විධියට හිතන්න ඕනෑ 

කාෙය ඇවිත් තිශබන්ශන්.  

ශම් අර්බුදය තුළ ප්රධාන අර්බුද ශදකක් තිශබනවා, 
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් අර්බුදශේ එක් ප්රධාන 
අර්බුදයක් තමයි බෙ ක්ති අර්බුදය. බෙ ක්ති අර්බුදය නිර්මාණ්ය 
ශවන්ශන් ශකොශහොමද? ඒක නිර්මාණ්ය වන්ශන් අපට ශඩොෙර් 
නැති නිසායි. අද ශඩොෙර් එන මාර්ග සිය්,ෙ ඇන හිටො 
තිශබනවා. එයට ශහේතුව ශකොශරෝනා වසංගතය විතරක්ම 
ශනොශවයි. ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා යම් ප්රමාණ්යකට ඒ 
තත්ත්වය ශේගවත් වුණ්ා. නමුත් අශප් වැරදි ආර්ිකක 
කළමනාකරණ්ය නිසා රටට ශඩොෙර් ෙැශබන ක්රම නැති වුණ්ා. 
තිශබන ශඩොෙර් ටික රැක ගත්ශත්ත් නැහැ. එක එක ශේම් ගහො 
තිශබන ශඩොෙර් ටික කුණු ශකෝ,ෙයට එහාට ශමහාට ත්,ලු 
කළා. ශම් රශේ ආර්ිකකය හිතා මතා විනා  කරන්න ඕනෑ කරපු 
කණ්ඩායමකට -ක්,ලියකට-  ඕනෑ විධියට ආර්ිකකය 
ශමශහයවන්න කටයුතු කළා. ශම් රට සම්පූර්ණ්ශයන්ම විනා  
කරපු ඒ කණ්ඩායම නිසා අද බෙ ක්ති අර්බුදයක් නිර්මාණ්ය 
ශවො තිශබනවා. අද අපට ශත්, ටික, ශබශහත් ටික, ශපොශහොර 
ටික, ආහාර ටික ඇතුළු ශමොනවත් ශගශනන්න ශඩොෙර් නැහැ. 
සාමානයශයන් ශඩොෙර් බිලියන 6ක්, 7ක්, 8ක් තිබුණු අශප් සංචිත 
ප්රමාණ්ය අද ශඩොෙර් මිලියන 0, 10 දක්වා අඩුශවො.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාෙය පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. 
 

ගු වීරසුෙන වීරසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි 10ක කාෙයක් 

තිශබනවා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. විනාඩි 6යි තිශබන්ශන්. 

 
ගු වීරසුෙන වීරසිගහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ේදයන කිරිඳිශගොඩ 

මන්ත්රීතුමාට ශවන් කර ති ජ කාෙයත් මට ෙැශබනවා. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශහම නම් ශම් බෙ ක්ති 

අර්බුදයට විසඳුම ශමොකක්ද? ඒ සඳහා එක පැත්තකින් අශප් රට 

යන ගමන් මෙ ශවනස් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, එහිදී පරණ් 

විධියටම වාහන පාවිච්චි කරනවා ද, පරණ් විධියටම රාජය ශසේවය 

සහ ශප  ගලික අං ය ක්රියාත්මක කරනවා ද? පැෙැස්තර විසඳුම් 

දාො ශම් බෙ ක්ති අර්බුදයට ේත්තර ශහොයන්න බැහැ. ශඩොෙර් 

එන ක්, බෙ ක්ති අර්බුදය විසඳන්න අපි මැදිහත් ශවන්න ඕනෑ. 

අශප් රශේ ශපොදු ප්රවාහන ශසේවය  ක්තිමත් කරන්ශන් 

ශකොශහොමද? අද ශප  ගලික බස් රග හිමියන්ශේ සංගමය 

කියනවා මීට ශපර දිනකට බස් රග 1ි,000ක්, 10,000ක්  ධාවනය 

වුණ්ා,  අද ධාවනය ශවන්ශන් බස් රග 2,000යි කියො. ඒ නිසා අද 

රාජය අං ශේ සහ ශප  ගලික අං ශේ ශසේවය කරන අයට එන්න 

යන්න ශපොදු ප්රවාහන ශසේවයක් නැහැ. හැමශකනාම ශපෝලිම්වෙ 

පැය ගණ්න් ඉඳො අමාරුශවන් ශත්, ටිකක් ගහ ගන්ශන්. අද 

පාරව්,වෙ දුවන වාහනවෙ කිසිම අඩුවක් තිශබනවාද? ඒ නිසා 

ශපොදු ප්රවාහන ශසේවා  ක්තිමත් කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි. 

අපි සියලුශදනා බෙ ක්ති අර්බුදය ගැන, විදුලි අර්බුදය ගැන 

කගා කරනවා. ශමශතක් කාෙයකට ශමොන ඇමතිවරයා ද කිේශේ 

ශගදරක ෙයිේ එකක් ඕෆ්  කරන්න කියො? විෂය භාර ඇමතිවරු 

ඇවි්,ො විදුලිබෙ මණ්ඩෙය විදුලිය කපන පැය ගණ්න කියනවා. 

හැබැයි, ශගදර ෙයිේ එකක්  ඕෆ් කරන්න කිේවාද? වීික ොම්පු ටික  

ඕෆ්  කරන්න කියො පළාත් පාෙන ආයතනවෙට කිේවාද? ඒ 

ආයතනවෙට හරියට මෙ ශපන්ූ වාද අඩුම ගාශන් රාත්රී 7, 8, 9 

ශහෝ 10න් පසුව වීික ොම්පු ටික  ඕෆ ් කරන්න කියො? හැම 

නගරයකම ශවශළඳ සැ්,වෙ තිශබන light boards ටිකට ශදන 

විදුලිය ශවුවශවන් ශකෝටි ගණ්නක් වැය වනවා. ඒ light boards 

ටික  ඕෆ් කරන්න කිේවා ද? අශප් විදුලිය සුරක්ෂිත කිරීම 

ශවුවශවන් ගත්ත ක්රියා මාර්ග ශමොනවා ද? ඒ සඳහා campaign 

එකක් කළා ද? නැහැ. ඒ ශවුවවට විදුලිය කපන පැය ගණ්න වැඩි 

කරන එක විතරයි කශළේ; විදුලිය කපන පැය ගණ්න තීන්දු කරන 

එක විතරයි කශළේ. ඒ ශවුවශවන් ශවනත් මැදිහත් වීමක් වුශණ් 

නැහැ.  

අපට ශම් බෙ ක්ති අර්බුදය තුළ තිශබන ප්රධාන ප්ර ්නය 

ශමොකක්ද? ඒ තුළ  දැවැන්ත අර්බුද ගණ්නාවක් දැන් නිර්මාණ්ය 

ශවො තිශබනවා, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. කාෙය 

ශනොමැති නිසා මා ඒ එකින් එක කගා කරන්න බොශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන් නැහැ. අද සමස්ත රාජය යන්ත්රණ්යම, ශප  ගලික 

අං ශේ සෑම ක්ශෂේත්රයක්ම සිටින්ශන් බරපතළ අර්බුදයක. 

ශමශතක් ක්, පැවැති අර්බුද නිසා දුක් වින්ශ  සාමානය පන්තිශේ 

දුප්පත් මිනිස්සු විතරයි. ශම් අර්බුදය තුළ වරප්රසාදොභි පන්තිශේ 

ශබොශහොම අතශළොස්සක් හැර, පන්ති ශේදයක් නැතිව ශම් රශේ 

ජනතාවශගන් අතිමහත් බහුතරයක් -සියයට 99ක්ම- දුක් විඳිනවා. 

ශම් නිර්මාණ්ය කරපු අර්බුදය විසඳා ගන්න අපට තිශබන මෙ 

ශමොකක්ද? ශත්, ශදන්න ූ දානම් රටවලින් අපි ශත්, ගන්නවා 

ද? මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ගරු සභාශේදී අවස්ගා 

ගණ්නාවක කිේවා, රුසියාශවන් ශත්, ශගන ඒම ගැන. ඊශේ 

වාසුශ ව නානායක්කාර මැතිතුමාත් ඒ ගැන ඉතා පැහැදිලිව 

කිේවා. අද රුසියාශේ ආර්ිකක තත්ත්වය ශවනස්ශවො තිශබනවා. 

රුසියාශේ නිෂ්පාදනය කරන ශත්, යුශරෝපශේ රටව්, ගන්ශන් 

නැති නිසා ඒ අතිරික්ත ශත්,, ගෑස් සහ ශපොශහොර ඔවුන් අපට 

ශදන්න ූ දානම්. හැබැයි අවාසනාවක මහත බෙන්න, අශප් 

මහත්වරු ඒවා ගන්න ූ දානම් නැහැ. ගන්න ූ දානම් නැත්ශත් 

ශමොකද? රුසියාවත් එක්ක ගුවශදුව කළාම, ඇශමරිකාව තරහ 

ශවයි කියො. දැන්  ඇශමරිකාවත් එක්ක ඉන්ශන් ඉන්දියාව. අපි 

දන්නවා ශෙෝකශේ ශ  පාෙන බෙ තුෙනය තුළ ඇශමරිකාවත් 

එක්ක තමයි ඉන්දියාව ඉන්ශන්. ඒක ඇත්ත. ඒක නිසා අශප් 

ආණ්ඩුව ඇශමරිකාව හා ඉන්දියාව  වන්දනා කරො තමයි ශම් 

අමාරුශේ වැටුශණ්. අපි ශම් ප්ර ්නශේ ශකොටස්කාරශයෝ බවට 

පත්ශවො ඉන්ශන් අශප් වැරදි ගමන නිසා. අද ඉන්දියාව 

රුසියාවත් එක්ක අපූරුවට ගුවශදුව කරනවා. ඉන්දියාව 

රුසියාශවන් අඩු මිෙට ශත්, අරශගන අපට ශදනවා පවතින 

මිෙට. ඒකට කියන්ශන් credit line ලු! ඒ මුදෙ කවදා ශහෝ අශප් 

ණ්ය ශගොඩට එකතුශවො ශගවන්න වන දවසක් එනවා. එය තව 

අවුරු දකින් ශහෝ ශදකකින් ශවන්න පුළුවන්. ඒ නිකම් ශදන ඒවා 

ශනොශවයි. ඇයි අපට රුසියාශවන් ශත්, ශගන්වන්න බැරි?  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හිටපු අග්රාමාතය ගරු මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා මාර්තු මාසශේ 1වැනි දා රුසියාශේ 

අගමැතිවරයාශගන් ඉ්,ො සිටිනවා ශම් අර්බුදශේදී අපට ේදවු 

කරන්න කියො. එතුමා අපට ශත්, සහ ශපොශහොර ටික ශදන්න 

කියො, රුසියාශේ අගමැතිවරයාට ලිපියක් ලියනවා. මම ඒ ලියුම 

සභාගත කරන්න බොශපොශරොත්තු ශවනවා 

අශප් ඉ්,ලීමට රුසියාශේ ආණ්ඩුශවන් මැයි මාසශේ ේත්තර 

එවනවා. අශප් ස්වාධීන මන්ත්රී කණ්ඩායම රුසියාුව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තානාපතිවරයා හමු වුණු ශවොශේත්, ශ  පාෙනික ව ශයන් 

කගා කරන ශවොශේත් ප්රකා  කළා අපට ේදේ කරන්න රුසියාව 

ූ දානම් බව. නමුත් අශප් අය ඒ පැත්ත පළාත බෙන්ශන් නැහැ. 

ඇශමරිකාුව තානාපතිතුමිය ඇවි්,ො කිේවා, ඒ අය එක්ක 

ගුවශදුව කරන්න එපා, IMF එකට ය දී ප්ර න් එයි, අරවා ශවයි, 

ශම්වා ශවයි කියො. ඒ නිසා තවම යනවා පරණ් ශකොම්පැනිවලින් 

ශත්, ටික ගන්න හිතාශගන. අද තිශබන්ශන් බරපතළ ප්ර ්නයක්. 

මම ජනතා වශගන් ඉ්,ලීමක් කරනවා, ශම් කාරණ්ාව ගැන 

ක්,පනා කරො විසඳුම් තිශබන අර්බුද ශවුවශවන් විසඳුම් 

ශසොයන්න මැදිහත් ශනොවන ශම් තත්ත්වය වළක්වන්න කියො. 

ඉන්ධන සහ විදුලිය අර්බුදය නිසා අද හැමශදනාම පීඩාවට පත් 

ශවො ඉන්නවා. 

ඊළෙ අර්බුදය තමයි ආහාර අර්බුදය. ආහාර අර්බුදය ශමොන 

තරම් දිග ද පළෙ ද කියා බෙමු. අගමැතිතුමා කියනවා,  ආහාර 

ප්ර ්නයක් එනවා, සාගතයක් එනවා, සති ගණ්නක් ියයාම කන්න 

නැති ශවනවා, ඒක අර්බුදයක් කියො. කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා 

කියනවා,  ශත්, නැහැ, ශපොශහොර නැහැ, බීජ නැහැ, ශදන දවසක් 

කියන්න බැහැ කියො. ඒ නිසා කඩවෙ තිශබන හා්, ටික දැන් 

ශසේරම stock කරනවා; හංගනවා. අද එය දැවැන්ත ප්ර න්යක්. අද 

වනශකොට හා්, කිශෙෝ එක රුපිය්, 200, 300 දක්වා වැඩි ශවො 

තිශබනවා, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මම ශම් ශවොශේ 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජනා කරනවා, අසීමිත විධියට හංගපු හා්, 

ශතොග සිය්,ෙ වැටලිය යුතුයි කියො. හමුදාවත්, ශපොලීසියත්, 

මිනිස්සුත් එකතු ශවො වැඩ කරන්න ඕනෑ ශවොවක්, ශම්ක. 

පීඩාවට පත් වන මිනිසුන් තවත් පීඩාවට පත් කිරීමට 

අතරමැදියන්ට ඉඩ ශදන ශෙස කටයුතු කරන්න එපා කියා මා 

කියනවා.  

අද බරපතළ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. අද මිනිසුන්ට කුලී වැඩ 

කරන්න විධියක් නැහැ; මදනිකව හම්බ කරන්න විධියක් නැහැ. 

අවිධිමත් රැකියා ක්ශෂේත්රශේ සිටි හැම මිනිශසකුශේම ආර්ිකකය 

කඩා වැටිො. රුපිය්, 200ට, 210ට පමණ් ශගනාපු හා්, කිශෙෝ 

එක ශවශළන්දන් අමු දවාශ්, විකුණ්නවා, රුපිය්, 200ට, 270ට. 

ඒ නිසා ඒක පාෙනය කරන්න මැදිහත් ශවන්න ඕනෑ. මා හිතන 

විධියට ජනතාව සැබෑ අරගළය කරන්න ඕනෑ ඒ ශවුවශවන්.  

මම ඉතාම ඕනෑකමින් කියනවා, ශම් මන්ත්රීවරු 220ශදනාට 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ යම් යම් සංශ ෝධන ශගනැ්,ො යම් යම් 

ශ ව්, කරන්න පුළුවන් බව. අගමැතිතුමා කියපු  වයිරස් තිශබනවා 

ශන්. ඒ වයිරස්  ඉවත් කරන්නත් යම් යම් ශ ව්, කරන්න පුළුවන්, 

ශම් 220ශදනාට. අපි ඉන්ශන් වයිරස් ඉවත් කරන්න. විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ගා සංශ ෝධනය සම්මත කළාම එක වයිරසයක් 

අයින් ශවනවා. අශනක් ශ ව්, කරන ශකොට, විවිධ සංශ ෝධන 

ශගශනන ශකොට, බදු පනත් ශකටුම්පත් ශගනැ්,ො බදු සංශ ෝධන 

කරන ශකොට ශම් රට නමැති ශකොම්පියුටරය අලුත් විධියට හිතන 

ශකොම්පියුටරයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ශම් දැවැන්ත 

අර්බුදය තුළ හැම ක්ශෂේත්රයක්ම පීඩාවට පත් ශවො තිශබනවා. 

අගමැතිතුමා කිේවා, නාගරික පන්තිශේ මිනිසුන් පීඩාවට පත් 

ශවනවා, ඒ අයට ේදේ කරනවා, සහන ශදනවා කියො. නාගරික 

පන්තිශේ මිනිසුන්ට විතරක් ශනොශවයි, අද වතුකරශේ මිනිසුන්ටත් 

වතවත් ශවන්න විධියක් නැහැ; ධීවරයන්ට වතවත් ශවන්න විධියක් 

නැහැ. නගරශේ විතරක් ශනොශවයි, ගම්වෙ ඉන්න සාමානය 

මිනිසුන් සියලුශදනා බරපතළ අර්බුදයක අද ඉන්ශන්, 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. සමස්ත මිනිසුන් දැවැන්ත 

අර්බුදයක සිටින ශම් ශවොශේ Galle Face අරගළය එක 

සංශක්තයක්. ඒ සංශක්තය අඩු වුණ්ාද, වැඩි වුණ්ාද කියො හිතන 

එක ශනොශවයි කරන්න තිශබන්ශන්. ඒ සංශක්තය තමයි රට 

නිශයෝජනය කරන සංශක්තය. ශම් රශේ අර්බුදය, අරගළය තවම 

ඉවර නැහැ. ඉදිරිශේදී ඒ අරගළය භයානක ශවන්න පුළුවන්. ශම් 

ප්ර ්නවෙට ේත්තර ශහොයන්න අපි කවුරුත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

හරියට පාවිච්චි කරමු කියා මා ඉ්,ො සිටිනවා.  

අවසාන ව ශයන්, මම අගමැතිතුමාශගන් ඉ්,ලීමක් කරනවා. 

2019දී නවත්වපු තැනින් වංගු ශකළින් කරො යන්න ෙෑස්ති 

ශවන්න එපා කියො. එදා MCC එක ශගශනන්න,  ඉඩම් පනතට 

සංශ ෝධන ශගනැ්,ො එක එක ශ ව්, කළා. ඒ නවත්වපු 

තැනින් පටන් ගන්න මැදිහත් ශවන්න එපා කියන කාරණ්ාව 

අවධාරණ්ය කරමින්, මට ශම් ශවොව ෙබා දීම සම්බන්ධශයන් 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මා නිහඬ 

ශවනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ගරු එම්. ේදයකුමාර් මන්ත්රීතුමා.  

Order, please! ඊට ශපර කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් 

මූොසනය සඳහා ගරු වීරසුමන වීරසිංහ මන්ත්රීතුමාශේ නම 

ශයෝජනා කරන්න.  

 

ගු දියන්ෂන ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු වීරසුමන වීරසිංහ 

මන්ත්රීතුමා දැන් මූොසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා මූලාසනයයන් ඉව ක 

වූයයන්  ගු වීරසුෙන වීරසිගහ ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair, 
and  THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 

 
 

[பி.ப. 4.40] 

 

ගු එම්. උදයකුොර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள! 

நமது நாடு நாளுக்கு நாள் தபாருளாதார ாீதியிபல 

வீழ்ச்சியகடந்து தகாண்டிருக்கிறது. தபாருளாதார தநருக்கடி 

யிலிருந்து நாட்கட மீட்தடடுப்பதற்கு மிகவும் தபாருத்த 

மானவர் தகௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள்தான் என்று 

கூறி, அவகரப் பிரதமராக நியமித்தார்கள். ஆனால், அவர் ஓர் 

ஊடகவியலாளகரப்பபால பிரச்சிகனககளக்கூறி நிகலகம 

ககள மட்டுபம தவளிக்தகாண்டு வருகின்றார். பிரச்சிகன 

ககளக் கூறுவகத விடுத்து, அதற்கான தீர்வுத் திட்டங்ககள 

உடனடியாக முன்கவக்க பவண்டும் என்பதுதான் மக்களது 

எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது. ஏதனன்றால், நாட்டின் 

தபாருளாதாரம் பமலும் பமாசமகடந்து, தநருக்கடி நிகல 

உக்கிரமகடவதற்கு முன்பு, பட்டினிச்சாகவ எதிர்பநாக்கிக் 

தகாண்டிருக்கின்ற நாட்டு மக்ககளக் காப்பாற்ற பவண்டும். 
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ஏற்தகனபவ,  அதமாிக்க பிரஜாவுாிகமயுகடயவர் உட்பட 

ஒபர குடும்பத்கதச் பசர்ந்த பலர் பசாோ்ந்து இந்த நாட்டின் 

தபாருளாதாரத்கத வீழ்ச்சிப் பாகதக்குக் தகாண்டுதசன்று  

இந்த நாட்கடப் படுகுைிக்குள் தள்ளினார்கள்.  

தற்பபாது ஒட்டுதமாத்த நாட்டு மக்களும் பதவியிலிருந்து 

விலகுமாறு பகாரும் சனாதிபதியும், ஏற்கனபவ தபாதுத் 

பதர்தலின்பபாது மக்களால் நிராகாிக்கப்பட்டு வீட்டுக்கு 

அனுப்பப்பட்ட பிரதமரும் இகணந்து இந்த நாட்கட பமலும் 

வீழ்ச்சிப் பாகதக்குக் தகாண்டுதசன்றுதகாண்டிருக்கிறார்கள். 

சனாதிபதி அவர்கள், “நான் பதால்வியகடந்த சனாதிபதியாகச் 

தசல்லமாட்படன்” என்று கூறியிருக்கிறார். அதன்மூலம் தான் 

பதால்வியகடந்திருப்பகத அவபர ஏற்றுக்தகாண்டிருக்கிறார். 

ஆககயால், நாட்டின் தற்பபாகதய நிகலகமக்கான தார்மீகப் 

தபாறுப்கபபயற்று சனாதிபதி அவர்கள் பதவி விலக 

பவண்டும்.  

அபதபபால, தகௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் 

பிரதமராகப் பதவிபயற்ற பிறகு, நாட்டில் காணப்பட்ட 

வாிகசகள் இரட்டிப்பகடந்துள்ளன. முன்பு நாட்டு மக்கள் 

தபற்பறால், டீசல், ‘பகஸ்’, மண்தணண்தணய் பபான்ற 

வற்கறக் தகாள்வனவு தசய்வதற்கு வாிகசயில் நின்றார்கள். 

ஆனால், தற்பபாது அந்தப் தபாருட்ககளக் தகாள்வனவு 

தசய்ய முன்பதிவிற்காக வாிகசயில் நிற்கபவண்டிய நிகலக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். பமலும், தவளிநாடு தசல்வதற்காக 

தவளிநாட்டு பவகலவாய்ப்புப் பணியகம், குடிவரவு, 

குடியகல்வுத் திகணக்களம் பபான்றவற்றுக்கு முன்பாக 

வாிகசயில் நிற்கிறார்கள். ஒரு குடும்பத்கத எடுத்துக் 

தகாண்டால், தந்கத தபற்பறால் அல்லது டீசல் வாிகசயிலும், 

தாய் மண்தணண்தணய் வாிகசயிலும், மகள் ‘பகஸ்’ 

வாிகசயிலும், மகன் தவளிநாடு தசல்வதற்காக தவளிநாட்டு 

பவகலவாய்ப்புப் பணியகத்தின் அல்லது குடிவரவு, குடியகல்வு 

திகணக்களத்துக்கு முன்பாக உள்ள வாிகசயிலும் நிற்கும் ஒரு 

நிகலகமதான் தற்பபாது  காணப்படுகிறது.  

தற்பபாது நிலவும் தபாருளாதார தநருக்கடிக்கு தவளிநாடு 

களிடமிருந்து கடன்ககளப் தபறுவது மட்டும் தீர்வாக 

அகமயாது. ஏதனன்றால், எமது நாட்டுக்கு ஒரு மாதத்திற்குத் 

பதகவயான எாிதபாருகளக் தகாள்வனவு தசய்வதற்கு 

கிட்டத்தட்ட 550 மில்லியன் அதமாிக்க தடாலர்களும் 

அத்தியாவசிய உணவுப் தபாருட்ககளக் தகாள்வனவு 

தசய்வதற்கு கிட்டத்தட்ட 150 மில்லியன் அதமாிக்க 

தடாலர்களும் உரத்கதக் தகாள்வனவு தசய்வதற்கு 

கிட்டத்தட்ட 50 மில்லியன் அதமாிக்க தடாலர்களும் 

எாிவாயுகவக் தகாள்வனவு தசய்வதற்கு கிட்டத்தட்ட 40 

மில்லியன் அதமாிக்க தடாலர்களும் என தமாத்தம் 

கிட்டத்தட்ட 800 மில்லியன் அதமாிக்க தடாலர்கள் பதகவப் 

படுகின்றன. இதற்கு பமலதிகமாக மருந்துப் தபாருட்களின் 

இறக்குமதிக்குப் பாாியளவு ததாகக நிதி பதகவப்படுகின்றது. 

ஆககயால், நாங்கள் தவளிநாட்டுக் கடன்ககள அல்லது 

இறக்குமதிககள மட்டும் நம்பியிருக்காமல், உள்ளூர் உற்பத்தி 

அல்லது ஏற்றுமதி குறித்துக் கூடிய கவனம் தசலுத்தபவண்டும். 

ஏதனன்றால், இரசாயன உரத் தட்டுப்பாடு காரணமாக 

தற்பபாது நாட்டில் விவசாயம் முற்றுமுழுதாகப் பாதிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

எதிர்வரும் தசப்தடம்பர் மாதமளவிபல பாாியளவில் 

அாிசித் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்று கூறப்படுகிறது.  தகௌரவ 

பிரதமர் அவர்களின் கூற்றுப்படி, எமக்குத் பதகவயான 

அாிசியின் அளவில் 60 சதவீதம் மட்டுபம ககயிருப்பில் 

உள்ளது. அதாவது, 40 சதவீதம் பற்றாக்குகறயாகக் 

காணப்படுகின்றது. அத்துடன், நாட்டில் பாாியளவில் உணவுத் 

தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. குறிப்பாக, 

World Food Programme of the United Nationsஇன் அறிக்ககயில், 

இலங்ககயில் கடுகமயான உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் 

என்றும் தற்பபாது அதிகாித்துச் தசல்லும் உணவுப் 

தபாருட்களின் விகலபயற்றம் காரணமாக எதிர்வரும் சில 

மாதங்களில் உணவுப் பாதுகாப்பு பமலும் பமாசமகடயும் 

என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அப்படிதயன்றால், இதற்கான தீர்வு 

என்ன? கடந்த காலங்களில் நிகலகம பமாசமகடயும் வகர 

எந்தவித நடவடிக்கககயயும் எடுக்காமல் பார்த்துக் 

தகாண்டிருந்தகதப்பபால், இம்முகறயும் இருக்காமல், 

இதற்கான தீர்வுத் திட்டங்ககள உடனடியாக அரசாங்கம் 

முன்கவக்க பவண்டும். 

ஒரு மூகட இரசாயன உரமானது தற்பபாது சந்கதயில் 

15,000 - 25,000 ரூபாய் வகர விற்கப்படுகின்றது. இதன் 

காரணமாக மரக்கறி உற்பத்தி குகறவகடந்துள்ளபதாடு, 

பதயிகல மற்றும் இறப்பர் உற்பத்திகள் வீழ்ச்சியகடந் 

துள்ளன. ஆககயால், நாட்டு மக்களுக்குத் பதகவயான அளவு 

உரத்கத சாதாரண விகலயில் வைங்குவதற்கு அரசாங்கம் 

உடனடியாக நடவடிக்கக எடுக்க பவண்டும். இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்திபல நாங்கள் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு நன்றி 

ததாிவிக்கக் கடகமப்பட்டிருக்கிபறாம். ஏதனன்றால், 

இலங்கக அரசாங்கம் தசய்யபவண்டிய பவகலத்திட்டங்ககள 

இந்திய அரசாங்கம் தசய்துதகாண்டிருக்கிறது. அந்த 

வககயில், இந்தியப் பிரதமர் அவர்கள் எமக்குத் பதகவயான 

உரத்கத வைங்குவதாக உறுதியளித்திருக்கிறார். இவ்வாறு 

பதகவயான பநரத்தில் இந்திய அரசாங்கம் எமக்கு 

உதவிககளச் தசய்துதகாண்டிருக்கிறது. 

உள்நாட்டுப் தபாருளாதாரத்கத பமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ககககள நாங்கள் முன்தனடுக்க பவண்டும். 

குறிப்பாக, தபருந்பதாட்டப் பகுதிகளிபல 9,000 தஹக்பட 

யருக்கும் பமற்பட்ட பயிாிடப்படாத காணிகள் 

காணப்படுகின்றன. இந்தக் காணிககள அப்பிரபதசத்திலுள்ள 

இகளஞர், யுவதிகளுக்குப் பிாித்துக்தகாடுத்தால்  அவர்கள் 

விவசாயம், கால்நகட வளர்ப்பு, சிறுககத்ததாைில் 

பபான்றவற்றில் ஈடுபடுவார்கள். அதன்மூலம் உள்நாட்டு 

உற்பத்திகய பமம்படுத்தி, இறக்குமதிகயக் கட்டுப்படுத்தி, 

உணவுப் பற்றாக்குகறகயத் தீர்த்துக்தகாள்ளலாம். இது 

ததாடர்பாக தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் பநற்று இச்சகபயிபல 

கருத்துத் ததாிவித்திருந்தார். அந்த வககயில், அதற்கு 

முன்னுாிகம அளிக்கப்படபவண்டும். ஒபர தவகற மீண்டும் 

மீண்டும் இகைக்கக்கூடாது என நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

ஆணித்தரமாகக் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகிபறன்.  

பமலும், நாட்டில் தற்பபாது வாிகள் அதிகாிக்கப்பட்டதன் 

காரணமாக உணவுப் தபாருட்கள் மற்றும் அத்தியாவசியப் 

தபாருட்களின் விகலகள் பாாியளவில் அதிகாித்துள்ளன. 

ஆககயால், அாிசி, பருப்பு, பகாதுகம மா பபான்றவற்கற 

நியாய விகலயில் மக்களுக்கு வைங்க பவண்டும். குறிப்பாக, 

நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபாருளாதார தநருக்கடி காரண 

மாக சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ககத்ததாைிற் 

சாகலககள மூடபவண்டிய அபாய நிகல ஏற்பட்டுள்ளது.  

Hotels, bakeries என பல நிறுவனங்கள் இன்று மூடப் 

பட்டுள்ளன. அதன் காரணமாக தபரும்பாலாபனார் 

ததாைில்ககள இைந்துள்ளனர். ததாைிலின்கம அதிகாித்துக் 

காணப்படுவதால்  மூன்றுபவகள உணவு உண்ண முடியாத 

நிகல மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் காலத்தில் 

நாதளான்றுக்கு இரண்டுபவகள மாத்திரம்தான் உணவு 

உண்ணபவண்டி ஏற்படும் என்றும் அதற்கு நாட்டு மக்கள் 
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பைகிக்தகாள்ள பவண்டும் என்றும் பிரதமர் அவர்கள் 

கூறியிருக்கிறார். இதகனக் கூறுவதற்கு ஒரு பிரதமர் 

பதகவயா? என நான் பகட்க விரும்புகின்பறன். ஆககயால், 

தகௌரவ பிரதமர் அவர்களால் இச்சகபயில் சமர்ப்பிக்கப் 

பட்டுள்ள குகறநிரப்புப் பிபரரகணயின் மூலமாக மக்களுக்கு 

நிவாரணம் வைங்கப்பட பவண்டும். அத்துடன், உணவுப் 

தபாருட்களின் தட்டுப்பாட்டுக்கு உடனடியாகத் தீர்வு 

காண்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்பட பவண்டும் எனக் 

பகட்டுக்தகாள்கின்பறன். “மூன்று வார காலத்திற்கு 

எாிதபாருள் தட்டுப்பாடு நிலவும்” என்று பிரதமர் அவர்கள் 

கூறுகிறார். ஆனால், “இன்னும் ஒருசில நாட்களில் எாிதபாருள் 

விநிபயாகிக்கப்படும்” என்று மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி 

அகமச்சர் கூறுகிறார். பிரதமர் அவர்களுகடய கூற்றுக்கும் 

மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அகமச்சாின் கூற்றுக்கும் 

இகடயில் முரண்பாடு காணப்படுகின்றது. எனபவ, நாட்டு 

மக்ககள தமன்பமலும் ஏமாற்றாது, உண்கமகயக் கூறுங்க 

தளன்று பகட்டு, உகரகய நிகறவுதசய்கின்பறன். நன்றி. 
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගාමිණී වශ්,ශබොඩ මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාෙයක් තිශබනවා. 

 
 
[අ.භා. ි.ි7] 

 

 

ගු ගාමිණී වයල්යබවඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வபலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. නව අග්රාමාතයතුමා විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ෙද පරිපූරක ඇසත්ශම්න්තුව සහ  බදු සංශ ෝධන 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ශම් අවස්ගාශේ  මටත් අදහස් කිහිපයක් 

ප්රකා  කරන්න කාෙය ෙබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා.   

ශම් පරිපූරක ඇස්තශම්න්තුවට සමගාමීව බදු අුවපාත වැඩි 
කරො, අලුත් බදු පනවො ඉදිරිපත් කළ බදු සංශ ෝධන 
ගණ්නාවක් තුළින් 2022 වර්ෂශේ ඉදිරි මාස හයක කාෙය තුළදී 
රුපිය්, බිලියන එකසිය විසිපහක ආදායමක් ෙබා ගන්න 
අග්රාමාතයතුමා බොශපොශරොත්තු ශවනවා. මූොසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, මා ශම් ගරු සභාවට ශම් කාරණ්ය  ශපන්වා ශදන්න 
කැමැතියි.  මීට කලිුවත් අවස්ගා ගණ්නාවකදී ශම් පිළිබඳව ශම්  
ගරු  සභාශේ දී මා කගා කරො තිශබනවා. ගරු අග්රාමාතයතුමාට 
ශම් පිළිබඳව මා දැුවම් ශදන්න කැමැතියි. ශ ීලය ආදායම් 
ශදපාර්තශම්න්තුව, සුරාබදු ශදපාර්තශම්න්තුව හා ශර්ගු 
ශදපාර්තශම්න්තුව තමයි ශම් බදු එකතු කිරීශම් කාර්යශේ නිරත 
වන්ශන්. ශම් ආයතනවෙට නියමාකාරශයන් ක්රියාත්මක ශවන්න 
ශනොදී, එශහම නැත්නම්  නියාමාකාරශයන් අය කර ගන්න ඕනෑ 
බදු මුද්, අය කර ගැනීමට අවස්ගාව ෙබා ශනොදීම  තුළින් වි ාෙ 
බදු ආදායමක් රජයට අහිමි වනවා. ශකොටින්ම කියනවා නම්,  ශම් 
රශේ බදු මාෆියාවක් ක්රියාත්මක වනවා, මූොසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. ශම් බදු මාෆියාශේ බදු ේපශ  ක සමාගම් 
නිරතශවො ඉන්නවා.  බදු ශගවන්න ඕනෑ සමාගම්වෙට ශම් අය 
ියහි්,ො කියනවා, ඔයශගෝ,ෙන් ශගවන බදු ප්රමාණ්ය වැඩියි. බදු 
සම්බන්ධශයන් ේපශදස් ෙබා දීම අපට භාර ශදන්න. අපි 
ඔබතුමන්ොශේ බ ද අඩු කරො ශදන්නම්  කියො. ශමන්න, ශම්ක 
තමයි බදු ේපශ  ක සමාගම් කරන වැශ්ඩ. ශමවැනි ඇතැම් 
සමාගම්, බදු අය කිරීමට අදාළ ඇතැම් නිෙධාරින් වාශේම, බදු 

ශගවන්න ඕනෑ මේටශම් සිටින බදු වංචා කරන කණ්ඩායම් 
එකතුශවො බදු ශනොශගවීම තුළින් රජයට අහිමි කරන බදු 
ආදායම, අග්රාමාතයතුමා  ඉදිරිපත් කරො තිශබන බදු සංශ ෝධන 
තුළින් ෙබා ගන්න පුළුවන් කියන බිලියන 100ක වාශේ 
ශදගුණ්යක විතර බදු ආදායමක් කියන එක මම ශම් ගරු සභාවට 
ශපන්වා ශදන්න කැමැතියි. ශම් විධියට බදු ආදායම අහිමි කර 
ගැනීම නිසා අද අද වනශකොට රජයට වි ාෙ බදු ආදායමක් 
අහිමිශවො තිශබනවා. අද වනශකොට එවැනි තත්ත්වයක් 
නිර්මාණ්ය ශවො තිශබනවා. ශ ීලය ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
සහකාර ශකොමසාරිස්වරු, නිශයෝජය ශකොමසාරිස්වරු, ශජයෂ්ා 
නිශයෝජය  ශකොමසාරිස්වරු ඇතුළු බදු එකතු කිරීශම් කර්තවයශේ 
නිරතශවො සිටින නිෙධාරින් 700කට, 800කට ආසන්න 
ප්රමාණ්යක්  අශප් RAMIS ප ධතිය  අකර්මණ්ය කරො දැම්මා. 
පීඩිත පන්තිශේ සිටින ජනතාවට අධයාපන, ශස ඛ්ය, ප්රවාහන හා 
සුබ සාධන කටයුතු පවත්වාශගන යන්න එය වි ාෙ 
බාධාවක්ශවො තිශබනවා. විශ ේෂශයන් ශම් පිළිබඳව කමිටුවක් -
ශකොමිසමක්- පත් කරො,  ආදායම් ෙබා ගැනීම  යගා තත්ත්වයට 
පත් කරශගන, බදු මාෆියාශවන් ජනතාව මුදවාශගන,  නිවැරැදිව 
බදු ආදායම් රැස් කර ගැනීමට  අව ය විධිවිධාන සෙසන්න කියො 
මා ශම් ගරු සභාශවන් ඉ්,ො සිටිනවා. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් කාරණ්යත් ශපන්වා 

ශදන්න කැමැතියි. ආශයෝජන මණ්ඩෙය හරහා ඇතැම් ශ ීලය 

සමාගම් බදු විරාම ෙබාශගන වංචනික  ශතොරතුරු ශ ීලය ආදායම් 

ශදපාර්තශම්න්තුවට, සුරාබදු ශදපාර්තශම්න්තුවට හා ශර්ගු 

ශදපාර්තශම්න්තුවට ෙබා දීො, රුපිය්, බිලියන ගණ්නක බදු වංචා 

කරමින් සිටිනවා. අපට ශදපාර්තශම්න්තු හරහා ඒ අයශේ නාම 

ශ්,ඛ්න පවා ෙැබිො තිශබනවා. අපි ඉදිරිශේදී ඒ  නාම ශ්,ඛ්න  

සභාගත කරනවාය කියන කාරණ්ය  ශම් අවස්ගාශේ මා සඳහන් 

කරන්න අව යයි. 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රත්නපුර දිස්ත්රික්කය තමයි මා 

නිශයෝජනය කරන්ශන්. රත්නපුර දිස්ත්රික්කය සම්බන්ධශයන් 

කරුණු කාරණ්ා ගණ්නාවක් ඔබතුමන්ොට මම ශපන්ුවම් කරො 

ශදන්න ඕනෑ. අශප් දිස්ත්රික්කශේ ජනගහනශයන් වැඩි ප්රමාණ්යක් 

කුඩා ශත් වතුවලින් ෙබන ආදායමින් තමයි වතවත් ශවන්ශන්. 

ෙංකාවට අව ය ශඩොෙර් ේපයා ශදන්ශන් ශම් අය. අද වන ශකොට 

ශම් අයට ශත් වගාව පවත්වාශගන යන්න ඕනෑ කරන ශපොශහොර 

ටික ශනොෙැබීම නිසා වි ාෙ අර්බුදයකට ෙක්ශවො තිශබනවා. 

ශත් අපනයනය කිරීශමන් ශඩොෙර් ේපයනවා. ශඩොෙර් නැති නිසා 

ශපොශහොර ආනයනය කරන්න බැරි වුණ්ා කියො ශම් ගරු සභාශේදී 

ගරු ඇමතිතුමා ප්රකා යක් කළා. ශත්  අපනයනය කිරීම තුළින් 

ේපයන ශඩොෙර්වලින් යම්කිසි අුවපාතයක් ශවන් කරො, ශත් 

වගාවට අව ය මූලික ශපොශහොර ටිකවත් ආනයනය කරන වැඩ 

පිළිශවළක් හැදුශේ නැත්නම් අපට ශඩොෙර් ටික ෙැබීමත් නතර 

වනවාය කියන කාරණ්ය මම මතක් කරන්න අව යයි.  පසුියය 

කාෙශේ අශප් දිස්ත්රික්කශේ  කුඩා ශත් වතු ක්ශෂේත්රශේ ආදායම් 

සියයට ි0කින් අහිමිශවො තිශබනවා. 
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාෙයක් තිශබනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 
 
 
 

ගු ගාමිණී වයල්යබවඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வபலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මට තව අතිශර්ක කාෙයක් ෙැබීමට නියමිතයි, මූොසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ කාෙය පිළිබඳවත් ඔබතුමා සෙකා බෙන්න. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ අතිශර්ක කාෙයත්  අවසන්ශවො තිශබනවා.  

 
ගු ගාමිණී වයල්යබවඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வபலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ඒ වාශේම, රත්නපුර දිස්ත්රික්කය ශක්න්ද්ර කරශගන තමයි 

මැණික් අපනයන කටයුතු සිදු වන්ශන්. කිසිම ශකොන්ශ සියක් 

නැතිව මාසිකව ශඩොෙර් මිලියන 00ක මැණික් අපනයනයක් සිදු 

වනවා,  මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා අග්රාමාතයතුමාශේ 

අවධානය ශම් කාරණ්ය ශකශරහි ශයොමු කරන්න අව යයි. ශම් 

ශඩොෙර් මිලියන 00ක ඉපැයීම ශඩොෙර් මිලියන 60ක්, ශඩොෙර් 

මිලියන 100ක් දක්වා ශගන යන්න පුළුවන්. ශම් සඳහා වන 

ක්රියාකාරී සැෙැස්මක් මම හදො තිශබනවා. මැණික් කර්මාන්තශේ 

නිරතශවො සිටින අයට අද ශත්, ටික ෙැශබන්ශන් නැහැ; 

භූමිශත්, ටික ෙැශබන්ශන් නැහැ; ේපකරණ් ටික ෙැශබන්ශන් 

නැහැ. ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණ්ාභරණ් අධිකාරිශේ ශඩොෙර් 

තිශබනවා. Ceylon Petroleum Corporation එකට ශකළින්ම 

ස්,ලි බැඳො, ප්රශ  ශේ තිශබන ඩිශපෝ හරහා මැණික් 

කර්මාන්තශේ නිරතශවො සිටින අයට අව ය ශත්, ටික ෙබා 

ශදන්නට කටයුතු කශළොත්, ශම් කර්මාන්තශේ කාර්යක්ෂමතාව 

වැඩි කර ඉහළට ඔසවා  තබන්න පුළුවන්.  ඒ තත්ත්වයට අශප් රට 

පත් කශළොත් ශම් ේපයන ශඩොෙර් ප්රමාණ්ය ශදගුණ් කරගන්න 

පුළුවන් කියන කාරණ්ය මම ශපන්වා ශදන්න කැමැතියි.   
 

 

 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ෙැබී ඇති කාෙය අවසානයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 
 
 

ගු ගාමිණී වයල්යබවඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வபலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මට තව තත්පර කීපයක් ෙබා ශදන්න, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

අගමැතිතුමා වයිරස් ගැන කතන්දරයක් කිේවා. ඔබතුමාත් ඒ 

ගැන සඳහන් කළා. අග්රාමාතයතුමනි,  ශ ීලය වයිරස්වලින් ශ ීලය 

ආර්ිකකයට,  ජාතික වයාපාරවෙට, ජාතික ශ  පාෙන ප්රවාහයට 

සි ධ වන අගතිදායක කරුණුවෙට පමණ්ක් ශනොශවයි, 

ජාතයන්තර බෙපෑම් හරහා ඉන්දු, ඇශමරිකාුව නයාය පත්ර 

ක්රියාත්මක කිරීශමන් ශම් සභාව තුළට ශහෝ ශම් ආර්ිකකයට 

ආගමනය වන ආනයනය වන විශ ීලය වයිරස්වෙටත් එශරහි වන 

virus guard එකක් විධියට ස්වාධීන ූ  පක්ෂ දහශේ මන්ත්රී 

කණ්ඩායම කටයුතු කරන බව ප්රකා  කරමින්, එවැනි වයිරස ්

ආනයනය කිරීශමන් ශතොරව ශ ීලය ආර්ිකකය පවත්වා ශගන 

යන්න ඔබතුමා ගන්නා ඕනෑම කර්තවයයකට අපි සහාය ශදනවාය 

කියන එකත් ප්රකා  කරනවා.  

මට ශම් කාෙය ෙබා දීම පිළිබඳව මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා.  
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතක 

කාෙයක් තිශබනවා.  

[අ.භා. ි.0ි] 
 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශේොව ෙබා දීම 

ශවුවශවන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. හය වැනි වතාවටත් 

අගමැති හැටියට පත් වුණු රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමා ශම් රශේ 

ජනතාවශේ ගැෙවුම්කාරයා හැටියට ගෲෂාශේ චරිතය රෙපාන්න 

යම් ේත්සාහයක ශයශදනවා. ගෲෂා දරුවා අරශගන වැ්, පාෙශම් 

තමයි යන්ශන්, මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ දරුවා ශම් 

රශේ පුරවැසියා කියා හිතනවා නම්, ශම් පුරවැසියාට ශවන්න යන 

ශ  ගැන අනාවැකි කියමින් ගෲෂා දැන් හඬා වැෙශපනවා. ශම් 

දරුවා රාජපක්ෂ පරපුශර් දරුශවක් නම් අනිවාර්යශයන්ම ගෲෂා 

ශම් වැ්, පාෙම කැඩුණ්ත් දරුවා අරශගන යයි. හැබැයි, ශම් දරුවා 

රට කියො හිතනවා නම්, රට විනා යි; නන්නත්තාරයි; ඉවරයි 

කියන කාරණ්ය එතුමා දැන්  කියමින් යනවා.  

රනි්, වික්රමසිංහ මහත්මයා ශම් ශේොශේ ශම් ශමොශහොශත් 
කරන්ශන් ශමොකක්ද? හිටපු මහ බැංකු අධිපති කේරා්, මැතිතුමා 
කළ ශ මයි කරන්ශන්. ශවන ශකංශගඩියක් කරන්ශන් නැහැ ශන්.  
හිටපු මුද්, අමාතය බැසි්, රාජපක්ෂ මැතිතුමා කරපු ශ මයි 
කරන්ශන්. ස්,ලි අච්චු ගහනවා. ශම් පරිපූරක ඇස්තශම්න්තුවක් 
ශගනැවිත් ස්,ලි අච්චු ගහො,  ශවනත් බදු ආදායම් වැඩි කරො 
තමයි පියවන්න හදන්ශන්.  ක්,පනා කරො බෙන්න, මුෙසුන 
ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් අච්චු ගහන්ශන් ශඩොෙර් 
ශනොශවයි, රුපිය්,. ගරු සභානායකතුමනි, රශේ ශපෝලිම් හැදිො 
තිශබන්ශන් අතයව ය භාණ්ඩ නැති නිසා. එශසේ අතයව ය භාණ්ඩ 
නැති වුශණ් අපට විනිමය නැති නිසා. ඒ කියන්ශන් සංචිත නැති 
නිසා; ශඩොෙර් නැති නිසා. එශහම නැතුව රුපිය්, නැති නිසා 
ශනොශවයි. එශහම නම් ශම් පරිපූරක ඇස්තශම්න්තුවක් තුළින් 
තිශබන සියලු කාරණ්ා ඉෂ්ට සි ධ කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන 
කාරණ්ය ගැන හිතන්න. දැන් රුපිය්, අච්චු ගැහුවාම ශපෝලිම් 
නැති ශවයිද? පරිපූරක ඇස්තශම්න්තුවක් හරහා    සමෘ ධි  
සමෘ ධිොභියාට ෙැශබන මුද්,  -අපි ඒකට විරු ධ නැහැ- 
අරශගන ියහි්,ො මහ පාශර් හිටශගන ඉන්න ශන්ද  ශම් 
කියන්ශන්?  ඇයි ශම් ශබොරු කරන්ශන්? ශබොරු කරපු ේදවිය අද 
ශකොශහේද ඉන්ශන්? ශබොරු කරපු ේදවියට ශකොශහේද යන්න වුශණ්? 
ඒවා මතක තියා ගන්න. ශම් රශේ ජාතික වීරශයක් කියො කියපු, 
හිතපු ඒ නායකයාට පසුියය 09 වැනි දා යන්න වුශණ් 
ශකොශහොමද? ඒ නිසා ආර්ිකක ඔස්තාර් යයි කියො හිශත් 
තියාශගන ශබොරු රෙපෑම් කරන ගෲෂාට යන්න ශවන්ශන් 
ශකොශහොමද කියන කාරණ්ය දැන ගන්න එකත් වැඩි  ඳතක 
නැහැ.  එතුමාම ඒක තහවුරු කළා.  තව  තිශබන්ශන්  සති තුනයි.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඇහුවාද  එතුමාශේ 

කගාව? එතුමා ශම් පරිපූරක ඇස්තශම්න්තුව ඉදිරිපත් කරමින්  
කිේවා,  සති තුනක් යනකම් ශපෝලිම් ප්ර ්නය විසඳීමත් අර්බුදයක් 

කියො. එයින් පසුව යම් ේත්සාහයක ශයශදනවා කිේවා, මුෙසුන 

ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, යම් ේත්සාහයක ශයශදනවා කිේවා. 
ඔබතුමා ඇහුවාද  ඒ කගාව? යම් ේත්සායක ශයශදනවා කිේවා. ඒ 

කියන්ශන් ඒ සති තුනක කාෙය තුළ තිශබන තත්ත්වයම තවත් 
ඉදිරියට ශගන යන්න ේත්සාහ කරනවා. එතුමාට තව සති 

තුනකින් එහාට ශම් ආණ්ඩුව ශගනියන්න බැහැ. ආණ්ඩුව එළවා 
දමන තැනට කුමන්ත්රණ්යක් තිශබන බවත් එතුමා හෙවනවා. ඔේ, 

එශහම තිශබනවා. අපි ඒක දන්නවා. ඒ නිසා ශම් ශේොශේ, ශම් 

ශමොශහොශත් කළ යුතු ශ  අපි ශනොකරන්ශන් ඇයි? අපට 
ශෙෝකශේ සහශයෝගය ඕනෑ. එශසේ ශෙෝකශේ සහශයෝගය පතා 

කටයුතු කරන එක පැත්තකට දමො තමන්ශේ ශ  පාෙන සගයා 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, තමන්ශේ ශ  පාෙන "ඩී්," එක 

ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙේජා නැතුව කටයුතු කිරීම අපි ශහළා 
දකිනවා, මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අපට ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා එක්ක කිසි 

අර්බුදයක් නැහැ; ශප  ගලික තරහක් නැහැ. එතුමාට 

අධිකරණ්යකින් දඬුවමක් දුන්නා. එතුමා අභියාචනා කළා. හැබැයි, 

රශේ තිශබන එක් අධිකරණ්යකින් එතුමාට දැන් දඬුවමක් දීො 

තිශබනවා. එම අධිකරණ්ශයන් එතුමා වැරදිකරු ශවො තිශබනවා. 

එතුමා නිවැරදිකරුවකු වීමට නම්, එතුමා  ඒක කශළේ නැහැ 

කියන්න ඉහළ අධිකරණ්ශේ ඒ සඳහා සාක්ෂි ඔප්පු කරන්න ඕනෑ. 

එශතක් ඒ වැරැ දට, ඒ ශහොරකමට, ඒ වැශ්ඩට සම්බන්ධ ශවච්ච 

පු ගෙශයක් හැටියටයි සැෙශකන්ශන්. අපි අහන්ශන් ශම්කයි.  

එතුමා ශම් ේත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි්,ො වාඩි වීම  

සදාචාරද, ීලොචාරද? රශේ පුරවැසියා, ජාතයන්තරය ඒක 

පිළිගනියිද? රුපිය්, මිලියන 20ක් අ්,ෙස් අරශගන වංචා කරපු, 

ශම් ෙංකාශේ ශ  පාෙනය කරන,  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ  ආණ්ඩු 

පක්ෂයේ ප්රධාාන සගවිධාායක 
[මූලාසනයේ අත පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විළිෙේජා නැතිව ඇවි්,ො ගරු සභාශේ වාඩි ශවො සිටි දී, 

ශෙෝකය හිතනවා, ේදවු කරන්න බැහැ, ශහොරු ඉන්ශන් - ශහොරා 

කාො ඇවි්,ො පාර්ලිශම්න්තුශේ  වාඩි ශවො ඉන්නවා  කියො. ඒ 

නිසා ශම් අර්බුදය ලිහා ගන්න ශෙෝකය අපට සහශයෝගය ශදන්ශන් 

නැහැ, මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමා පිළිබඳවත් එශහමයි. අග්රාමාතය 

රනි්, වික්රමසිංහ මැතිතුමාට ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු සුදු හුණු 

ගාන්ශන් අද ශන්. එදා අපි එතුමාශේ නායකත්වය යටශත් හිටපු 

කාෙශේ  ෙංකා ඉතිහාසශේ මහ බැංකුශේ දැවැන්ත ශහොරකම 

කරපු, එශහම නැත්නම් ඒ වැඩ පිළිශවළ කරපු නායකයා කියන 

හංවඩුව අද  තිශබනවා. ඒ නිසා  රාජපක්ෂවරුන්ටත්, රනි්, 

වික්රමසිංහ මහත්තයාටත් ශම් අර්බුදශයන් රට ශගොඩගන්න බැහැ. 

ඔබතුමාත් කිේවා වා අරගළයට මුවාශවො ශම් කරන්ශන් තවත් 

දැවැන්ත පාවා දීමක් සහ රට විනා  කිරීමක් කියන කාරණ්ය මම 

ඔප්පු කරො ශපන්වනවා, මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාෙයක් 

තිශබනවා. 
 

 

ගු චමින්ද වි යේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අතිශර්ක ශවොවක් 

ශදන්න. ශමොකද, මම කවදාවත් වැඩිශයන් ශවොව ඉ්,ො නැහැ.  

මන්ත්රීවරයකු හැටියට ශම් පාර්ලිශම්න්තු සතිශේ සිකුරාදා 

ශවනකම් අපි ඉන්ශන් බංකරයක් වැනි ආවරණ්යක් තුළ. ඒ, ඇයි? 

ත්රස්තවාදීන් අපට ගහන නිසා ද? එ්,ටීටීඊ එශකන් ගහනවා කියන 

බයට ද? අන්තවාදීන් අපට ගහනවා කියන බයට ද? නැහැ. ශම් 

රශේ පුරවැසියා වර්තමාන ආණ්ඩුව නිශයෝජනය කරන හැශමෝටම 

ගහයි කියන බයට බංකරයක් වැනි ආවරණ්යක් හදා ශගන 

ඉන්නවා. එවැනි ආවරණ් හදා ශගන පාර්ලිශම්න්තුව පවත්වො 

ඊළෙ සතිශේ එම ආවරණ්ය ලිහන ශෙෝකශේ පළමුශවනි 

පාර්ලිශම්න්තුව තමයි, ශම්. ශම්ක ශමොන ෙේජා නැති වැඩක්ද  

මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි? රශේ පුරවැසියන් ප්රතික්ශෂේප 

කරමින් ඉන්න ශවොශේ ශමතුමන්ො ෙේජා නැතුව ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තවදුරටත් වාඩි ශවො නැවතත් රෙපෑම් කරන 

එක පිළිබඳව අපි කනගාටු ශවනවා.  

රාජපක්ෂ පවුශ්, නායකත්වය දරන වැඩිමහ්, සශහෝදරයා 

වන චම්, රාජපක්ෂ මහතා පසුියය කාෙශේදී පසුවැකි කිේවා. 

හැබැයි එතුමාට තිබුණ්ා, ශපරවැකියක් කියන්න. එතුමා කිේවා, 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කෙට ශේොවට ියයා නම් ශම්ක 

ශමශහම ශවන්ශන් නැහැ කියො. හැබැයි, අද ශගෝාාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා. අපි චම්, රාජපක්ෂ 

මහත්තයාශගන් අහනවා, එතුමා ඉන්න එක පිළිබඳව 

ශපරවැකියක් කියන්න පුළුවන්ද කියො.  ඔේ, අශප් ම්,ලිත් දැන් 

ියයා නම් ශහොඳයි  කියන ශම් ශපරවැකිය එතුමා හරියට 

කිේශවොත්, ඒ තුළින් ශම් රශේ අනාගතය තවතවත්  ක්තිමත්ව 

ශගොඩගන්න පුළුවන්. ම්,ලි යන්න ඕනෑ, දැන් යන්න ශවනවා. 

එශසේ ශනොියහින් එතුමාශේ ශ  පාෙන ආරක්ෂාවත්, එතුමාශේ 

පරම්පරාශේ ශ  පාෙන ආරක්ෂාවත් රැක ගැනීම ශවුවශවන් 

රනි්, වික්රමසිංහ මහත්තයාශගන් ේදවු බොශපොශරොත්තු ශවනවා 

හැර, ශම් රටට යහපතක් ශවන්ශන් නැහැ, මුෙසුන ශහොබවන ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, රුසියාශේ සහශයෝගය 
අපට ශනොෙැශබන්ශන් ඇයි කියො ඔබතුමා කිේවා. රුසියාව අපට 
සහශයෝගය ෙබා දීමට මැදිහත් ශනොවන්ශන් ඇයි? ඒ, ඇමරිකන් 
පුරවැසිශයකුශේ තිශබන මැදිහත්වීම නිසායි. ඇශමරිකාව තරහ 
වුණ්ාම ඒ ඇශමරිකන් පුරවැසියාට ෙැශබන්නා ූ  වරප්රසාද 
ශනොෙැබී යෑම නිසා වර්තමාන අගමැතිවරයා පසුියය කාෙශේ ඒ 
ශවුවශවන් කටයුතු කළා. අන්න ඒ බරපතළ විශ   සබඳතා බිඳී 
යෑශම් ප්රතිඵෙය ස්,ලි අච්චු ගැහුවාට ශම් රශේ පුරවැසියන්ට 
ෙැශබන්ශන් නැහැ, මුෙසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මම හිතනවා, අපි කළ යුතු වැඩ පිළිශවළ ශබොශහොමයක් 
තිශබන බව. මම ඉන්ශන් කෘෂිකාර්මික ප්රශ  යක. මශේ 
ප්රශ  ශේ ශගොවීන්ට සින්නක්කර අයිතිය තිශබන ඉඩම දිහා 
බෙමින් හූ්,ෙනවා. වතුරත් තිශබනවා, නමුත් ඉඩම දිහා බෙමින් 
හූ්,ෙමින් වගා කටයුතු කරන්න බැරිව ඉන්නවා. ඒ, ශපොශහොර 
නැති නිසා. හැබැයි, ශපොශහොර නැත්ශත් රජයට විතරයි. වයාපාරික 
කළු කඩවෙ ශපොශහොර තිශබනවා; ශවශළඳ ශපොශළේ අධික මිෙකට 
ගන්න ශපොශහොර තිශබනවා. ශම්වා ෙබා ශදන්න පුළුවන් 
මැදිහත්වීමක් ශමන්න ශම් අච්චු ගහන මුද්, හරහා කරනවා නම්, 
ශම් රශේ ඇති වන ආහාර හිෙශයන් ශම් රට මුදා ගන්න පුළුවන්. 
නමුත්, ඒකට අවධානය ශයොමු ශවන්ශන් නැහැ.  

දැන් මිනිසුන්ට ශදන්න යන්ශන් තේටු නිවාස. ශබොශහොම 
ශහොඳයි. හැබැයි, ශකොළඹ මිනිසස්ු ශපෝලිශම් ඉඳො ඉ්,ෙන්ශන් 
දව්,ට බත් ටික ේයා ගන්න, රෑට බත් ටික ේයා ගන්න, දරුවාට 
කන්න ශදන්න අව ය වැඩ පිළිශවළට භූමිශත්, ශබෝතෙයක්. ඒක 
ශදන්ශන් නැතිව රනි්, වික්රමසිංහ මහත්තයා එදා අශප් ආණ්ඩුශේ 
ඉඳශගන ශේස්ෙේ ශදන්න කගා කළා වාශේ, පුංචි කාර් එකක් 
ශදන්න කගා කළා වාශේ රශේ ජනතාවශේ ප්ර ්න ශම් ශකොළ 
කෑලිවලින් විසඳන්න ේත්සාහ දරනවා. නමුත්, ඒක සාර්ගක 
ශවන්ශන් නැහැ. තව සති තුනකින් රනි්, වික්රමසිංහ 
මහත්තයාටත් ඉන්න ශවන්ශන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 
අවසානශේ හිටපු බංකරයට ශවො  කියන කාරණ්ය මතක් 
කරමින්, මට ශම් ශවොව ෙබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ශවමින් මා නිහඬ වනවා.   

 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඒ.එ්, එම්. අතාේ්,ො මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි ික 

කාෙයක් තිශබනවා. 
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ගු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

நஹ்மதுஹு வநுஸல்லி அலா றஸூலிஹில் காீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

சுதந்திரத்துக்குப் பின்னர் இந்த நாட்கட மாறி மாறி 

ஆட்சிதசய்த ஆட்சியாளர்கள் இந்த நாட்டிலுள்ள வளம், 

நிகலகமகள் என்பவற்கறக் கருத்திற்தகாண்டு, சிறந்தததாரு 

தபாருளாதாரக் தகாள்கககய அறிமுகப்படுத்தாகமயால், 

இன்று எமது நாடு தபாருளாதார தநருக்கடிக்கு முகங்தகாடுக்க 

முடியாமல், வறுகம நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. 

அகனத்துப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தத்தமது 

ஊர்களில், கிராமங்களில், நகரங்களில் மக்கள் எதிர்பநாக்கு 

கின்ற பிரச்சிகனகள் பற்றி இங்கு பபசுகிறார்கள்.  தகளரவ 

ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் இந்தப் பிரச்சிகனககளத் 

தீர்ப்பார் என்ற நம்பிக்ககயில் பமதகு சனாதிபதி அவர்கள் 

அவகரப் பிரதம அகமச்சராக நியமித்தார். இப்பிரச்சிகன 

ககளத் தீர்ப்பதற்கு அவர் தன்னால் முடிந்தவற்கறச் 

தசய்துவருகின்றார். அந்த வககயில், விவசாயிகள் உட்பட 

நாட்டு மக்களுக்கு ஏதாவது நன்கம தசய்யபவண்டும் என்ற 

எண்ணத்தில் குகறநிரப்புப் பிபரரகணதயான்கற அவர் 

சகபயில் சமர்ப்பித்திருக்கிறார். எனினும், இந்த தநருக்கடி 

நிகலகமகய வித்தியாசமான கண்பணாட்டத்தில் பார்க்க 

பவண்டியிருக்கிறது. இன்று நாட்டில் எாிதபாருள் இல்கல, 

'பகஸ்' இல்கல, உரம் இல்கல என்கிபறாம். ஆனால், நமது 

முன்பனார்கள் 'பகஸ்' இல்லாமல் சகமத்திருக்கிறார்கள்; 

எாிதபாருள் பயன்பாடு இல்லாமல் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். 

ஆனால், உணவில்லாமல் யாருபம வாை முடியாது. ஆககயால், 

விவசாயிகளின் மனநிகலயில் மாற்றத்கதக் தகாண்டுவந்து, 

அவர்ககளப் பலப்படுத்த பவண்டும். இந்த நாட்டு மக்களுக்குச் 

பசாறு பபாடுகின்றவர்கள் அவர்கள்!   

நாங்கள் எாிதபாருளுக்காக தவளிநாடுககள நம்பியிருக் 

கலாம்; எாிவாயுவுக்காக தவளிநாடுககள நம்பியிருக்கலாம். 

ஆனால், உணவுக்காக தவளிநாடுககள நம்பியிருக்க முடியாது. 

அது பகவலமான ஒரு நிகலயாகும். ஆண்டவன் நமது 

நாட்டுக்கு எவ்வளபவா வளங்ககளத் தந்திருக்கிறான். நமது 

உடன்பிறப்புக்களான விவசாயிகளுக்குத் பதகவயான  

உபபதசங்ககள இந்தப் பாராளுமன்றம் வைங்கி வருகின்றது; 

பிரதம அகமச்சரும் ஏகனய அகமச்சர்களும் அவர்களுக்கு 

நிகறய உபபதசங்ககள வைங்கி வருகின்றார்கள். அதற்கு 

பமலதிகமாக, "உங்களிடம் இருக்கின்ற நிலத்தில் உங்களுக்குத் 

பதகவயானவற்கற உற்பத்தி தசய்வதற்குத் தயாராகுங்கள்" 

என நமது நாட்டின் முதுதகலும்பாக இருக்கின்ற 

விவசாயிகளுக்கும் இகளஞர்களுக்கும் நாங்கள் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்தினூடாக அகறகூவல் விடுக்கிபறாம்.  

தங்களுக்குத் பதகவயான பசும் பாகல வீட்டிபலபய 

கறந்து குடிக்கக்கூடிய நிகலகம ஏற்படுத்தப்பட பவண்டும். 

அபதபபால், நமக்குத் பதகவயான தநல்கல நாபம உற்பத்தி 

தசய்ய பவண்டும். அவ்வாபற, நமக்குத் பதகவயான மரக்கறி 

வககககளயும் நாங்கபள உற்பத்தி தசய்ய பவண்டும். 

விகளச்சல் குகறவினால் விவசாயிகள் தநல்கல கூடிய 

விகலக்கு விற்றாலும், அவர்களால் 1,200 ரூபாய் தகாடுத்து 

ஒரு கிபலாகிராம் தக்காளிகயபயா அல்லது மிளகாகயபயா 

வாங்க முடியாது. நமது நாட்டில் ஆறுகளிலும் ஓகடகளிலும் 

நீர் ஓடிக்தகாண்டிருக்கிறது. விவசாய நிலங்களில் எமக்குத் 

பதகவயானவற்கற உற்பத்தி தசய்ய முடியும். நாங்கள் 

மரக்கறி வககககளயும் பவறு சில உணவுப் தபாருட்ககளயும் 

உற்பத்தி தசய்கின்றபபாது, அவற்கற நீண்டகாலம் களஞ் 

சியப்படுத்தி கவப்பதற்கும் தபறுமதி பசர்த்து தவளிநாடு 

களுக்கு ஏற்றுமதி தசய்வதற்கும் நவீன ததாைில்நுட்பமும் 

வைிகாட்டலும் எமக்குத் பதகவ. ஒரு காலத்தில் விகளச்சல் 

மிகுதியால் தக்காளி வீதிகளிபல வீசப்பட்டதாக இங்பக 

உகரயாற்றிய உறுப்பினர் ஒருவர் தசான்னார்.  

ஒவ்தவாருவரும் தங்களுகடய குடும்பத்துக்குத் பதகவ 

யான உணவுப் தபாருட்ககள வீட்டுத்பதாட்டத்தில் உற்பத்தி 

தசய்யபவண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. இப்தபாழுது, நாங்கள் 

gas, மண்தணண்தணய், தபற்பறால் இல்லாமல் வாைப் 

பைகியிருக்கிபறாம். ஆனால், உணவு இோ்ல்லாமல் எங்களால் 

வாை முடியாது. "பசி வந்தால் பத்தும் பறந்துபபாகும்" 

என்பார்கள். எமது பிள்களகளுக்கு உணவில்லாமல் 

தசய்துவிட பவண்டாம்; பால் இல்லாமல் தசய்துவிட 

பவண்டாம் என்று நாங்கள் விவசாயிககளக் தகஞ்சிக் 

பகட்கிபறாம். இந்த நாட்கட உணவில்லாத நாடாக 

மாற்றிவிடாதீர்கள்! நமது மக்களுக்கான உணவுககள 

உற்பத்தி தசய்யுங்கள்! அரசு தன்னால் முடியுமானவற்கற 

உங்களுக்குச் தசய்யும்; தசய்தும் இருக்கிறது. இந்தக் காலமும் 

கடந்து பபாகும்! ஆட்சி மாறும்; அரசாங்கமும் மாறும்; பிரதம 

அகமச்சரும் மாறுவார்; இப்பபாதிருக்கின்ற பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் பபாய் புதியவர்கள் வருவார்கள். யார் 

மாறினாலும், எது மாறினாலும் எங்களுக்தகன்று ஒரு 

தகாள்கக இருக்க பவண்டும். சாப்பிடுவதற்குச் சாப்பாடு 

இருக்க பவண்டும். பநற்று இச்சகபயில் தகௌரவ பிரதமர் 

அவர்கள் ஒரு கூற்றிகன முன்கவத்தார். அதகனயடுத்து, 

நான் அவாிடம் ஒரு பகாாிக்கககய முன்கவத்பதன்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
Sir, please give me time to finish. 

அதாவது, விவசாய அகமச்கசயும் காணி அகமச்கசயும் 

நீர்ப்பாசன அகமச்கசயும் தபருந்பதாட்டக் ககத்ததாைில் 

அகமச்கசயும் ஒன்றிகணத்து, உணவு உற்பத்திக்தகன 

Special Task Force - விபசட பகடயணி ஒன்கற உருவாக்க 

பவண்டுதமன்று அவாிடம் பகாாியிருந்பதன். அந்த வககயில், 

நமது விவசாயிகளுக்குச் சிறந்த வைிகாட்டல்ககள வைங்கி, 

நமது நாடு உணவுக்காக தவளிநாடுககள நம்பியிருக்கா 

தளவுக்கு நிகலகமகய மாற்ற பவண்டுதமன்று பகட்டு, 

விகடதபறுகின்பறன்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Govindan Karunakaram. 
You have five minutes. 

 

[பி.ப. 5.08] 
 

ගු යගෝවින්දන් කුතාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு பகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, இன்று 

நாட்டு மக்கள் தபரும் தபாருளாதார தநருக்கடிகயச் சந்தித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றனர். அரசாங்கத்தின் தசயற்பாடுகளால் 

இன்று ஒவ்தவாரு குடும்பஸ்தரும் தன்னுகடய குடும்பத்துக்கு 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

உணவு கிகடக்குமா? என்று நாள்பதாறும் சிந்திக்கின்ற 

நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு யார் காரணம்? என்பது 

எல்பலாருக்கும் ததாியும். தவறான தீர்மானங்களால் உருவாகி 

யிருக்கின்ற இந்த தநருக்கடி நிகலக்குத் தீர்வு காண்பது 

இன்கறய சூழ்நிகலயில் அவசியமாகும். 

“பதால்வியகடந்த சனாதிபதியாகத் தன்னால் பதவி 

விலகிச் தசல்ல முடியாது; தனக்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு மக்கள் 

ஆகண வைங்கியிருக்கிறார்கள்” என்று சனாதிபதி பகாட்டாபய 

ராஜபக்ஷ அவர்கள் ததாிவித்திருக்கிறார். அவர் எந்த 

அடிப்பகடயில் கால வகரயகறகய நிர்ணயிக்கிறார் என்பது 

ததாியவில்கல. தாம் வாக்களித்து ததாிவுதசய்தவகர 

‘பவண்டாம்’ என்று தசால்லும் மக்களுக்கு அவர் கூறும் பதில் 

இதுதானா? அரசாங்கத்கதயும் சனாதிபதிகயயும் பதவி 

விலகுமாறு கூறி, இன்று இகளஞர்கள் களத்தில் 

இருக்கிறார்கள். இவ்வாறான நிகலயில், இப்படியானததாரு 

கருத்கத சனாதிபதியால் எவ்வாறு கூற முடிகிறது? 

நாட்டில் நகடதபற்ற யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட தபரும் நிதி 

தநருக்கடிக்குள் நாடு இருக்ககயில், உலகளவில் ஏற்பட்ட 

‘தகாவிட்-19’ ததாற்று சனாதிபதி பகாட்டாபய ராஜபக்ஷவிற்கு 

தகாடுக்கப்பட்ட ஒரு பாீட்கசயாகும். அந்தப் பாீட்கசயில் 

அவர் பதால்வியகடந்தார். தபாருட்களுக்கான கட்டுப்பாட்டு 

விகலகய அகற்றி அவற்றுக்கான விகல அதிகாிப்புக்கு அவர் 

வைிபகாலினார். இகவ  நாட்டு மக்களுக்கு அவர் தகாடுத்த 

பாிசுகளாகும். விகல அதிகாிப்பால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது, 

அன்றாடம் வாழ்வாதாரத்துக்காகச் சிரமப்படும் அடிமட்ட 

மக்களாகும்.  

விவசாயம் நம் நாட்டு மக்களின் முக்கிய ததாைிற்றுகற 

யாகும். இன்று அது அதலபாதலத்துக்குள் வீழ்ந்துவிட்டது. 

அதற்குக் காரணம், தனக்கு 69 இலட்ச மக்களின் வாக்குகள் 

கிகடத்த இறுமாப்பில் சனாதிபதி அவர்கள் எடுத்த பசதன 

விவசாயக் தகாள்கக ததாடர்பான தீர்மானமாகும்.  ஒரு 

தகாள்கககய நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு முன்னர், அது 

ததாடர்பாக நன்கு ஆராய்ந்து, அதற்பகற்ப சூைகல அகமத்துக் 

தகாள்ள பவண்டும். எந்தவிதமான ஆராய்தலுமின்றி எடுக்கப் 

பட்ட இந்த முடிவால் அல்லற்படுவது நாட்டு மக்கபள!   

கடந்த பபாக தநற்தசய்ககக்குப் பபாதியளவு உரம் 

கிகடக்காததால், நாட்டில் அாிசியின் விகல அதிகாித்து 

விட்டது. அதுதவிர, தபரும்பாலான  தபாருட்களின் 

விகலகளும் அதிகாித்துவிட்டன. இப்பபாது ததாடங்கியிருக் 

கின்ற பவளாண்கமச் தசய்ககயாவது பபாதியளவு விகளச் 

சகலத் தரபவண்டும் என்று இகறவகனப் பிரார்த்திக்க 

பவண்டிய நிகலயிபலபய விவசாயிகள் இருக்கிறார்கள். 

இம்முகறபயனும் பநரகாலத்துக்கு இரசாயன உரம் 

கிகடக்குமா? என்ற சந்பதகத்திபலபய அவர்கள் இருக் 

கிறார்கள்.  பநற்கறயதினம் விவசாய அகமச்சர் அவர்கள், 

"இந்திய உதவித்திட்டத்தின்கீழ் கிகடக்கும் 65,000 தமற்றிக் 

ததான் யூாியாப் பசகள ஒரு மாதத்திற்குள் இந்த நாட்டுக்குக் 

கிகடத்துவிடும்" என்று கூறியிருக்கிறார். தற்பபாகதய 

நிகலயில் உண்கமயிபலபய நாங்கள் இந்திய அரசுக்கு 

நன்றிகூறக் கடகமப்பட்டிருக்கிபறாம். இன்கறய தபாருளா 

தார தநருக்கடிக்கு மத்தியில் எாிவாயுவாக இருந்தாலும்சாி, 

எாிதபாருளாக இருந்தாலும்சாி, உணவுப்பண்டங்களாக 

இருந்தாலும்சாி அங்கிருந்துதான் கிகடக்கிறது. தற்பபாது, 

விவசாயிகளுக்கான யூாியா உரத்கதயும் இந்தியாபவ 

தகாடுக்கிறது. அந்தவககயில், நாங்கள் அகனவரும் இந்திய 

அரசாங்கத்துக்கு நன்றி உகடயவர்களாக இருக்கின்பறாம். 

நீங்கள் விவசாயிகளுக்கு உரத்கத மானிய அடிப்பகடயில் 

வைங்காவிட்டாலும், சாதாரண விகலயிலாவது வைங்க 

பவண்டும். சிறு விவசாயிகள், பவளாண்கம தசய்பவார், 

மரக்கறித்பதாட்டம் தசய்பவார், மகலயகத் பதாட்டத் 

ததாைிலாளர்கள் பபான்பறார் 40,000 - 45,000 ரூபாவுக்கு ஓர் 

அந்தர் யூாியாப் பசகளகயப் தபற்று தங்களது விவசாய 

நடவடிக்ககககள முன்தனடுப்பது எப்படி? தபாருளா 

தாரத்கதக் கட்டிதயழுப்ப பவண்டும்; உள்ளூர் உணவுத் 

பதகவகயப் பூர்த்திதசய்ய பவண்டும் என்தறல்லாம் 

கூறுகின்பறாம். இரசாயனப் பசகள இல்லாமல், எப்படி 

பபாதிய விகளச்சல் கிகடக்கும் என்பது பற்றி நாங்கள் 

சிந்திக்கபவண்டும். 

இன்று மக்கள் எாிதபாருளுக்காகவும் எாிவாயுவுக்காகவும் 

வாிகசகளில் நின்கிறார்கள். ஓரளவுக்கு எாிதபாருளும் 

எாிவாயுவும் கிகடக்கின்றன. ஆனால், வாிகசகள் மாத்திரம் 

குகறயவில்கல. தபற்பறாலும் டீசலும் கிகடக்காததால் 

மக்கள் தபரும் ஏக்கத்திலிருக்கிறார்கள். எாிவாயு பமல் 

மாகாணத்திபலபய அதிகளவு விநிபயாகிக்கப்படுகிறது. பமல் 

மாகாணம் தவிர்ந்த ஏகனய மாகாணங்களில் குறிப்பாக, 

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் மண்தணண்தணய்கூட 

தட்டுப்பாடாக இருக்கிறது. மண்தணண்தணய் இல்லாகம 

யால் சிறு விவசாயிகள், மரக்கறித்பதாட்டம் தசய்பவர்கள் 

தங்களது இயந்திரங்ககள, நீாிகறக்கும் பம்பிககளத் 

ததாைிற்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறார்கள். அதுமாத்திரமன்றி, 

கடற்தறாைிலுக்குச் தசல்பவர்கள் கடலுக்குச் தசல்ல 

முடியாமல் இருக்கிறார்கள். ஆககயால், மின்சக்தி மற்றும் 

வலுசக்தி அகமச்சர் அவர்கள் கிராமப்புறங்களுக்கு 

மண்தணண்தணகயயாவது விநிபயாகிப்பதற்கு நடவடிக்கக 

பவண்டும் என்பது எங்களது பணிவான பவண்டுபகாளாக 

இருக்கின்றது. 

தற்பபாது நாடு தபாருளாதார ாீதியிபல மிகவும் 

வீழ்ச்சியகடந்து இருக்கின்ற நிகலயில், நிர்ணய விகலகள் 

இல்லாகமயால்  சில்லகற வியாபாாிகள்கூட தாங்கள் 

நிகனத்த விகலக்குப் தபாருட்ககள விற்பகன தசய்து 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். இதனால், அரசாங்க உத்திபயாகத் 

தர்கள், மாதாந்த வருமானம் தபறுபவர்கள் தங்களது 

வாழ்க்கககயக் தகாண்டுதசல்ல முடியாத நிகலயில்  

இருக்கிறார்கள்.  எாிவாயுகவப் தபற முடியாவிட்டால், 

மண்தணண்தணய் மூலமாவது அடுப்பு எாியபவண்டும் 

என்பது கிராமப்புற மக்களுகடய ஏக்கமாக இருக்கிறது. 

தற்பபாகதய சூழ்நிகலயகயப் பயன்படுத்திக்தகாண்டு தபரும் 

முதலாளிகள் முதல் சிறு வியாபாாிகள் வகர தபாருட்களுக்குத் 

தாங்கள் நிகனத்த விகலககளத் தீர்மானித்துக் 

தகாள்கின்றார்கள். எனபவ, இதற்கும் ஒரு நிரந்தரத் தீர்கவ 

வைங்கபவண்டும் என்று பகட்டு, விகடதபறுகின்பறன். நன்றி.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශරෝහණ් දිසානායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 6ක 

කාෙයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 0.1ි] 

 
ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා   
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka   

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා ශම් සභාවට 

ඊශේ  පරිපූරක ඇස්තශම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කරමින් කගා කළා. අද  

ඒ පිළිබඳ විවාදයට සම්බන්ධ ශවන්න අවස්ගාව ෙැබීම පිළිබඳව 

මම ඉතාම  සතුටු ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම අද ශම් රශේ ෙක්ෂ 
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[ගරු  ශගෝවින්දන් කරුණ්ාකරම්  මහතා] 
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220ක් පමණ් - මිලියන 22ක පමණ් -  ූ  ජනතාවක් ඳත එපිට 

ඉඳන් අපි දිහා බොශගන ඉන්නවා. ශම් රශේ ජනතාව අගමැතිතුමා 

ඇතුළු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 220 ශදනා දිහා බොශගන ඉන්න 

බව අපි අමතක කරන්න ශහොඳ නැහැ. මම අද ේශ  ඉඳන් ශම් 

විවාදශේ කගා ඇසුවා. ඒ කගාවෙදී ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු කියපු 

ශදයක් තමයි, ශම්කට වගකියන්න ඕනෑ අපි ශනොශවයි, ශම්ක 

අශනක් අයශේ වගකීමක් කියො, අශනක් අයශේ දිහාට අත දිගු 

කරන අවස්ගා. ශම් රශේ ආර්ිකක අර්බුදයක් ඇති වුණු ශවොශේ, 

ගැටලු තත්ත්වයක් ඇති වුණ් ශවොශේ ඒක ශ  පාෙනීකරණ්ය 

වුණ්ා. ඒ ශවොශේ  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

පක්ෂ නායකයන් සියලුශදනාටම ආරාධනා කරො කියා සිටියා, 

පුළුවන් නම් ශම් රට බාර අරශගන කරන්න කියො. ජනාධිපතිතුමා 

ඒ සඳහා ආරාධනා කශළේ වර්තමාන අගමැතිතුමාට පමණ්ක් 

ශනොශවයි, සියලු ශ  පාෙන පක්ෂවෙ නායකයන්ට  ආරාධනා 

කළා. ඒ ශවොශේ තමයි වර්තමාන අගමැතිතුමා ඒ වගකීම බාර 

ගත්ශත්. ශම් ශවුවශවන් කැපවීම, අධිෂ්ාානය සහ ජයග්රහණ්ය - 

dedication, determination and victory - අව යයි. ශම් රට 

සාමානය විධියට ඉස්සරහට යනශකොට ඕනෑම නායකශයක් ම්, 

වේටි පිළිගනිමින්, ම්,මාො දාශගන ශම් රට බාර ගන්න ඉදිරිපත් 

ශේවි. නමුත්, ග්,මු්, එන ශවොවට, දුෂ්කර ශවොවට 

නායකත්වය බාර අරශගන කටයුතු කරන්න ඉන්න අය ශම් රශේ 

ශබොශහොම අඩුයි. ඒ නිසා ශ  පාෙන ව ශයන් ප්රතිවිරු ධ මතයක 

හිටියත් වර්තමාන අගමැතිතුමා රට ශවුවශවන් ඉදිරිපත් වීම අපි 

අගය කරන්න ඕනෑ.  

අපි ශ  පාෙනයට එන කාෙශේ එකම දිස්ත්රික්කය 

නිශයෝජනය කළ අය පවා ගහගන්නවා, මරාගන්නවා. එවැනි 

ශ  පාෙන තත්ත්වයක් හමුශේ තමයි අපි ශ  පාෙනයට ආශේ. 

අගමැතිතුමා නිශයෝජනය කරන ශ  පාෙන පක්ෂයට මශේ 

ශප  ගලික කැමැත්තක් නැහැ. හැබැයි, රට දුෂ්කර ශවොවක 

එතුමා ශම් රට නොසිටුවීශම් වගකීම බාර ගත්තාම මම ඇත්තටම 

එතුමා ගැන ක්,පනා කළා. එතුමා, මම ශම් වගකීම බාර ගන්නම්, 

මම ශම් රට ඉස්සරහට අරශගන යන්නම්  කියනශකොට,  

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු 220ශදනාශගන් 

ශකශනකු ව ශයන් මටත් වගකීමක් තිශබනවා, ශම් කාර්යයට 

ේරදීො, කරදීො ශම් ශවොශේ රට ශවුවශවන් මශේ වගකීම, 

මශේ යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න. ඒ තැන ඉඳශගන තමයි මම අද  

ශමතැන කගා කරන්ශන්, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒකයි 

මම කිේශේ, අධිෂ්ාානීලලිව තමන්ශේ වගකීම් ඉෂ්ට කරමින්, 

කැපශවමින් ශම් සඳහා කටයුතු කිරීම අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්න 220ශදනාශේම වගකීමක් කියො. ඒක ගරු අගමැතිතුමා, 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ශම් සියලුශදනා ශේම වගකීමක්. ඒ 

වගකීම අපි කාටවත් මෙ හරින්න බැහැ. ඒ වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න 

කැපශවො ඉන්න හැශමෝටම අපි ගරු කරනවා. අපි ඒ අයට 

ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගකීම ඉෂට් කරන්න කැප ශවනශකොට ඒක 

ශබොශහොම ඉහළින් අගය කරමින් ඒ සඳහා අපිත් අශප් දායකත්වය 

ෙබා ශදනවාය කියො කියන්න ඕනෑ, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

ශම් රට ශගොඩ ගැනීම ශවුවශවන් ශහොඳ සන්ධිස්ගානයකට අද 

අපි ඇවි්,ො ඉන්නවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කවුරුත් 

බොශපොශරොත්තු ශනොවුණු විධියට කුමන ශ  පාෙන පක්ෂයක් 

ජයග්රහණ්ය කළත්, කුමන අය ජයග්රහණ්ය කළත්, ශම් රශේ 

ජනතාව මන්ත්රීවරු 220ශදශනක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශතෝරා පත් 

කරො එවො තිශබනවා. එශහම නම් ශම් රශේ ජනතා 

නිශයෝිතතයන් ව ශයන් අපි 220 ශදනාශේම වගකීම තමයි, ශම් 

ශවොශේ ජනතාව බොශපොශරොත්තු ශවන, තරුණ් තරුණියන් 

බොශපොශරොත්තු ශවන යුගය නිර්මාණ්ය කරන එක. 

නිර්මාණ්ීලලිව ඒ වගකීම් ඉෂ්ට කිරීම අපි 220 ශදනාශේම 

වගකීමක් කියො හිතන ශමොශහොතකයි අපි අද ඉන්ශන්. 

අගමැතිතුමා අනාගතය පිළිබඳව දැක්මක් ඇතුව එතුමාශේ 

චින්තනය ඉදිරිපත් කරො තිශබන ශවොශේ පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරන අශප් මැති-ඇමතිතුමන්ො එයට ේපරිම 

දායකත්වයක් ෙබා ශදන්න ඕනෑ. ප්රවාහනය ශවන්න පුළුවන්, 

මහාමාර්ග ශවන්න පුළුවන්, පළාත් පාෙන හා පළාත් සභා ශවන්න 

පුළුවන්, කෘෂිකර්ම ශවන්න පුළුවන් ඒ අමාතයාං  භාර 

ඇමතිවරුන් සියලුශදනා ශර්ඛීය අමාතයාං  මඟින් ඒ සඳහා 

වැඩපිළිශවළක් සකස් කරන ගමන් අගමැතිතුමා ශගන යන ශම් 

වැඩපිළිශවළට ේපරිම දායකත්වය ෙබා ශදන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම 

ශම් රට ඉදිරියට ශගන යන්න ජනාධිපතිතුමා එක්ක කටයුතු 

කිරීශම් වගකීම අපි ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ.   

මට තව ශකොච්චර ශවොව තිශබනවාද, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාෙයක් තිශබනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමා.  

 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

මට විනාඩි අටක් තිබුණ්ා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි අට, විනාඩි හයට අඩුශවො තිශබනවා. 

 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

සුමිත් ේඩුකුුරර මන්ත්රීතුමාශේ විනාඩි ශදකකුත් මට ගන්න  

කිේවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුමිත් ේඩුකුුරර මන්ත්රීතුමාශේ නම කිකක ෙැයිස්තුශේ 

නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ඉතිහාසශේ කාලිංග මා  ආක්රමණ්ශේ ඉඳො ඉදිරියට එ දී 

1000දී, 1608දී, 1796දී අශප් රට යටත් කරගත්තා. ඉංග්රීසි 

ආක්රමණ්වෙදී අශප් රට අකර්මණ්ය තත්ත්වයකට පත් වුණ්ාම එදා 

අශප් ජනතාව නැඟිේටා. අපි යටත්ව ඉඳො ඒවාට විරු ධව 

නැඟිේට ජනතාවක්. ඒ වාශේම ආසියාුව ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම 

ජපානය තමයි ශහොඳම ේදාහරණ්ය. හිශරෝෂිමා - නාගසාකිවෙට 

ශබෝම්බ දැම්මාම ජපානශේ ශගොඩනැඟිලි ශපොශළොවට සමතො 

වුණ්ා. ශම් වාශේ අර්බුද ඒ රටවෙත් ඇති වුණ්ා. හා්,, එළවලු 

පිළිබඳ ප්ර ්න ඇති වුණ්ා. එදා ජපන් ජනතාව ේදලු ටික අරශගන 

කුුරරුවෙට බැහැො, ඒ රට සහලින් ස්වයංශපෝෂිත කරන්න 

කටයුතු කළා. අපටත් එශහම කරන්න බැරිකමක් නැහැ, 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිශබන 

ඒ වැඩ පිළිශවළත් එක්ක අපට ඒ ගමන යන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා 

අපි අධිෂ්ාානීලලිව කැප ශවන්න ඕනෑ. තවත් ශකශනකුට 

ඇඟි්,ෙ දික් කරන්ශන් නැතුව අපි ඒ සඳහා දායක ශවන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අපි ඒ සඳහා කැප ශවො කටයුතු කරමු කියන ඉ්,ලීම ශම් 

ශවොශේ කරනවා.  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එදා චීනශේ මාඕ ශසේතුං, ශච  

එන්ොයි මහා පාගමන යන ශකොට දහයියාවෙට  පිටි කෙවම් 

කරො දහයියාවලින් ශරොටි හදො තමයි ඔවුන් එදා ආහාරයට 

ගත්ශත්. ඔවුන් ඒ තත්ත්වයට මුහුණ් දුන්නා. හැබැයි, අද චීනය ශම් 

තත්ත්වයට පත් කර ගන්න ඔවුන් ඒ කරපු කැපකිරීම අපි ශම් 

ශවොශේ මතක් කරන්න ඕනෑ. මම කියන්ශන් එශහමම කරන්න 

කියො ශනොශවයි. ශමවැනි ජාතික අර්බුදයකදී අපි හැමශදනාටම 

වගකීමක් තිශබනවා. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වගකීම 

ඉෂ්ට කරමින් ශ්රී ෙංකා මාතාව සුවපත් කරන්න අපි ඔක්ශකෝම 

කැප ශවන්න ඕනෑ කියන ඉ්,ලීමයි මම ශම් ශවොශේ කරන්ශන්. 

අපි ඒ සඳහා කැප ශවො කටයුතු කරමු. අපි ශ  පාෙන අර්බුදය 

පැත්තක තියො ආර්ිකක අර්බුදයට විසඳුමක් ෙබාශදන ශකොට ඒක 

ශ  පාෙනයට ශදන විසඳුමක් හැටියට සෙකන්න පුළුවන් කියන 

එක අපි ශම් ශවොශේ මතක් කරන්න ඕනෑ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඔබතුමාට වැඩිපුරත් විනාඩියක් ෙැබිො තිශබනවා. අද කාෙය 

කළමනාකරණ්ය කිරීශම් බරපතළ ප්ර ්නයකයි ඉන්ශන්.  
 

ගු යරෝහත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

කමක් නැහැ, හැම දාමත් එශහම ශවනවා ශන්. ප්ර ්නයක් 

නැහැ.  

අපි හැශමෝම කැප ශවන්න ඕනෑ ශවොවක ඒ කැප කිරීම 

වගකීශමන් ඉෂ්ට කරමුයි කියන ඉ්,ලීම කරමින් මට කාෙය ෙබා 

දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා, මූොසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ප්රමිත බණ්ඩාර ශතන්නශකෝන් මැතිතුමා - [සභා ගර්භය තුළ 
නැත.] 
 

ගරු ඉන්දික අුවරු ධ මැතිතුමා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ගරු මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතරක කාෙයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 0.22] 
 

ගු නෙහාචාර්ය) තිසනස විතාරත ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අලි සේරි මන්ත්රීතුමා කරපු 

කරපු කගාව මම සම්පූර්ණ්ශයන්ම පිළිගන්නවා. මට කියන්න 

තිබුණු ඒවා එතුමා කිේවා. මම ඒවා අුවමත කරො පිළිගන්නා බව 

සඳහන් කරනවා. නමුත් එතුමා එක ශදයක්  කිේශේ නැහැ. ණ්ය 

ක්, දාන්න පුළුවන් ක්රමයක් තිශබන බව එතුමා කිේශේ නැහැ. 

අවුරුදු පහක්, හයක් වුණ්ත් ණ්ය ක්, දාන්න පුළුවන්. ගරු 

අගමැතිතුමා ඉතාම දරුණු ප්ර ්නයකටයි මුහුණ් ශදන්ශන්.  

Moratorium කියන්ශන් ක්, දැමීශම් ක්රමය යටශත් ඒ ණ්ය ගත්තු 

අයශගන් සහන ෙබා ගන්න පුළුවන්කම තිශබන එකට. විවිධ 

රටව්, ඒක පාවිච්චි කරො තිශබනවා. අපිත් අවුරුදු පහක හයක 

පමණ් කාෙයක් ණ්ය ශගවීම ක්, දැම්ශමොත් අශප් ශම් ආර්ිකක 

අර්බුදශයන් ශගොඩ ඒම සඳහා ශඩොෙර් බිලියන 30කට වැඩි 

ගණ්නක් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් ශවයි.    

මට ෙැබී තිශබන ශකටි කාෙය තුළ  කරුණු තුන හතරක් ගැන 

අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. එකක්, ශප  ගලීකරණ්ය 

කිරීම පිළිබඳ කාරණ්ය. අශප් රශේ පාඩුවට දුවන ශප  ගලික 

ආයතන රාශියක් තිශබනවා. ොභ ශනොෙබන රජශේ ශහෝ 

ශප  ගලික අං ශේ ආයතන කාර්යක්ෂම තත්ත්වයට පත් 

කරන්න ධනපති රටව්, පවා සහශයෝියතා ආර්ිකකය - solidarity 

economy -   අුවගමනය කරශගන තිශබනවා.  ොභ ශනොෙබන 

අශප් ආයතන සඳහා ඒ ක්රමය ක්රියාත්මක කරන්න කියො මම 

ප්රගමශයන්ම ඉ්,ලීමක් කරනවා. 

ඒ එක්කම, ශඩොෙර් හිෙයට පිළියමක් ශෙස අපි තදින්ම 

ආනයන පාෙනය කරන්න ඕනෑ.  එය කිසිශසේත් ලිහි්, ශනොකර, 

අතයව යම ශ වෙට පමණ්ක් සීමා කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් අශප් 

ශඩොෙර් වියදම් වීම නතර කරගන්න පුළුවන්. අශනක් පැත්ශතන් 

අශප් අමු ද්රවයවෙට වැඩි වටිනාකමක් ඇති කර්මාන්ත දියුණු 

කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වනවා. මම ඇමතිවරයා ශෙස සිටි 

කාෙශේ රට පුරා කුඩා වයාපාර - SMEs - දියුණු කිරීමට විදාතා 

සම්පත් මධයසග්ාන 263ක් පිහිශටේවා. ඒවා හරහා 

වයවසායකයන් 12,600 ගණ්නක් බිහි වුණ්ා. දැන් ඒ විදාතා 

සම්පත් මධයස්ගානවෙට ශදන මුද්, මදි. කරුණ්ාකර ඒවාට මුද්, 

ෙබා ශදන්න. මට ආරංචි විධියට ඒ ආයතන හරහා දැනටමත් 

අපනයන ආදායම් ෙබා ශදන වයවසායකයන් 1,000කට වැඩි 

ප්රමාණ්යක් බිහි ශවො තිශබනවා.  

ඒත් එක්කම අශප් high-tech ආයතන දියුණු කරන්න ඕනෑ. 

මම SLINTEC ආයතනය - නැශනෝ තාක්ෂණ් ආයතනය - 

ශහෝමාගම පිහිටුූ වා. ඒක වි ්වවිදයාෙයක්, පුහුණු කිරීශම් 

ආයතනයක් හැටියට ශගනයන්නත් වෑයම් කරනවා. මම දන්ශන් 

නැහැ, ඒ ශමොන ශහේතුවක් නිසාද කියො. එම ආයතනය ඇති 

කශළේ නැශනෝ තාක්ෂණ් පර්ශේෂණ් සඳහා පමණ්ක්  ේපශයෝිය 

කර ගන්නයි.  නැශනෝ ආයතනශේ Prof. (Mrs.) Kottegoda 

ඇතුළු කණ්ඩායම ෙංකාශේ pilot project එකක් කරො ශත්වෙට 

සහ වීවෙට ශයොදා ගත හැකි සියයට ි3ක් නයිට්රජන් තිශබන 

කාබනික ශපොශහොර නිපදවිය හැකි බව සාර්ගකව ශපන්වා දී 

තිශබනවා. ඒවාශේ සියයට ි3ක් නයිට්රජන් තිශබනවා. නමුත්, 

ඉන්දියාශවන් ගන්නවා ශෙොකු ගණ්නක් ශගවො සියයට ික් 

පමණ් නයිට්රජන් තිශබන  ශපොශහොර. ඒවා ශත්රුමක් නැති වැඩ.  

ඊළෙට, බදු ක්රමය සම්පූර්ණ්ශයන්ම ශවනස් කරො 

progressive බදු ක්රමයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. පියවරින් පියවර බදු 

වැඩි කරන්න ඕනෑ, සියයට 70 දක්වා වුණ්ත් කමක් නැහැ. 

ආචාර්ය එන්.එම්. ශපශර්රා මැතිතුමා මුද්, ඇමතිවරයා හැටියට 

සිටි කාෙශේ ඒක කළ නිසා තමයි අශප් විශ   විනිමය සංචිතය 

 ක්තිමත් කර ගන්නත්, අය වැය පරතරය පියවා ගන්නත් පුළුවන් 

වුශණ්.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් කර ඇති කාෙය අවසානයි.  
 

ගු නෙහාචාර්ය) තිසනස විතාරත ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කරුණ්ාකර, මට තව 

මිනිත්තුවක් ශදන්න. 

351 352 

[ගරු ශරෝහණ් දිසානායක  මහතා] 



2022 ජුනි 08 

අද බඩු මිෙ අහස ේසට වැඩි ශවනවා. ආණ්ඩුව ප්රසි ධිශේ 

කියා තිශබනවා ශවශළන්දන්ට ඕනෑ ගණ්නක් අය කරන්න  

කියො. එශහම බැහැ. අපි ශම්ක පාෙනය කරන්න ඕනෑ. බඩු මිෙ 

පාෙනය කරන ගමන් සමුපකාර සංවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුව, 

ආහාර ශකොමසාරිස ් ශදපාර්තශම්න්තුව, Marketing Department 

වැනි රජශේ ආයතන කලින් තිබුණු ආකාරයට  ක්තිමත් කරන්න 

ඕනෑ. ේදාහරණ්යක් හැටියට අපි- 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබා දුන්  අමතර කාෙයත් අවසන් 

ශවො තිශබනවා. එම නිසා කගාව අවසන් කරන්න. ශයෝජනා 

සම්මත කර ගැනීමට කාෙය අව යව තිශබනවා. 
 

ගු නෙහාචාර්ය) තිසනස විතාරත ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

මට තවත් කරුණු කියන්න තිශබනවා.  නමුත් කාෙ ශේොව 

ශනොමැති නිසා මම කගාව අවසන් කරන්නම්.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සභානායකතුමා.  
 

ගු දියන්ෂන ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විපක්ෂශේ එකෙතාව 

තිශබනවා විරු ධත්වයක් ශනොමැතිව අද දින ශයෝජනා සම්මත 

කර ගැනීමට.     
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

II 
 

ගු දියන්ෂන ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක 

ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

 

 "2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිය යටශත් මුද්, 
අමාතයවරයාට පැවරුන බෙතෙ අුවව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව, මුද්, 
අමාතයවරයා විසින් සාදන ෙද පහත දැක්ශවන අංක 80 දරන නියමය අුවමත 
කළ යුතු යැයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:- 

 

2020 අගක 7 දරන විසර්ජන පනය ක 8 වැනි වගන්තිය 
ය ය ක අගක 80 දරන නියෙය  

 

මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතය, රනි්, 
වික්රමසිංහ වන මම 2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිශයන් 
මා ශවත පවරුව ෙැබ ඇති බෙතෙ ප්රකාරව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව එකී 
පනශත් ශතවන ේපශ්,ඛ්නශේ විෂය අංක 30602 "ගබඩා අත්තිකාරම් ියණුම - 
දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව" ශවත පැවරී ඇති කාර්යය ශවුවශවන් නි ්චිතව 
දක්වා ඇති සීමාවන්, ශමම නියමය මඟින් සංශ ෝධනය කරමි. 

  

                         අයිතමය                   සංශ ෝධනය 

                                                                                            

 (i) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ  

  II වැනි තීරශයහි      රු.  1,800,000,000 සිට   

  නි ්චිතව දක්වා ඇති වියදශමහි    
  ේපරිම සීමාව      රු.   2,000,000,000 දක්වා  

 (ii) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ     
  III වැනි තීරශයහි රු. 1,800,000,000 සිට  
  නි ්චිතව දක්වා ඇති ෙැබීම්වෙ    
  අවම සීමාව        රු. 1,280,000,000 දක්වා 

 (iii) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ   
  IV වැනි තීරශයහි       රු. 7,200,000,000 සිට 
  නි ්චිතව දක්වා ඇති හර ශ ේෂයන්ශේ   
  ේපරිම සීමාව     රු. 8,600,000,000 දක්වා  

 (iv) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ   
  V වැනි තීරශයහි   සංශ ෝධන  
  නි ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි ේපරිම සීමාව ශනොමැත    

 

(ශමම නියමය වෙංගු වන්ශන් 2021.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.  

   

අත්සන් කශළේ / රනි්, වික්රමසිංහ,  
මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතය 

2022.00.30 වැනි දින, 
ශකොළඹ 01. 

(අමාතය මණ්ඩෙශේ අුවමතිය දන්වා තිශේ. " 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

III 
 

ගු දියන්ෂන ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක 

ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිය යටශත් මුද්, 
අමාතයවරයාට පැවරුන බෙතෙ අුවව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව, මුද්, 
අමාතයවරයා විසින් සාදන ෙද පහත දැක්ශවන අංක 81 දරන නියමය අුවමත 
කළ යුතු යැයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:- 

 

 

2020 අගක 7 දරන විසර්ජන පනය ක 8 වැනි වගන්තිය 
ය ය ක අගක 81 දරන නියෙය  

 

මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතය, රනි්, 
වික්රමසිංහ වන මම 2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිශයන් 
මා ශවත පවරුව ෙැබ ඇති බෙතෙ ප්රකාරව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව එකී 
පනශත් ශතවන ේපශ්,ඛ්නශේ විෂය අංක 31002 "ගබඩා අත්තිකාරම් ියණුම  
- රජශේ කර්මාන්ත  ාොව" ශවත පැවරී ඇති කාර්යය ශවුවශවන් නි ්චිතව 
දක්වා ඇති සීමාවන්, ශමම නියමය මඟින් සංශ ෝධනය කරමි.  

 

                         අයිතමය                        සංශ ෝධනය 

                                                                             

 (i) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ II වැනි   
  තීරශයහි             රු. 120,000,000 සිට
  නි ්චිතව දක්වා ඇති වියදශමහි  

  ේපරිම සීමාව         රු. 200,000,000 දක්වා 

 

 (ii) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ III වැනි  

  තීරශයහි    සංශ ෝධන 
  නි ්චිතව දක්වා ඇති ෙැබීම්වෙ අවම සීමාව ශනොමැත 

 (iii) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ  

  IV වැනි තීරශයහි          රු.  ි0,000,000 සිට  
  නි ්චිතව දක්වා ඇති හර ශ ේෂයන්ශේ  

  ේපරිම සීමාව           රු. 22ි,000,000 දක්

353 354 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 (iv) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ  

  V වැනි තීරශයහි                                         රු. 30,000,000 සිට    
  නි ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි  

  ේපරිම සීමාව              රු. 80,000,000දක්වා    

  

(ශමම නියමය වෙංගු වන්ශන් 2021.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.  

 

 

අත්සන් කශළේ / රනි්, වික්රමසිංහ,  
මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතය 

2022.00.30 වැනි දින, 
ශකොළඹ 01. 

 

(අමාතය මණ්ඩෙශේ අුවමතිය දන්වා තිශේ. " 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

IV 

 
ගු දියන්ෂන ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක 

ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

 

 "2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිය යටශත් මුද්, 
අමාතයවරයාට පැවරුන බෙතෙ අුවව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව, මුද්, 
අමාතයවරයා විසින් සාදන ෙද පහත දැක්ශවන අංක 82 දරන නියමය අුවමත 
කළ යුතු යැයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:- 

 

 

2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිය යටශත් 
අංක 82 දරන නියමය  

 

මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතය, රනි්, 
වික්රමසිංහ වන මම 2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිශයන් 
මා ශවත පවරුව ෙැබ ඇති බෙතෙ ප්රකාරව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව එකී 
පනශත් ශතවන ේපශ්,ඛ්නශේ විෂය අංක 31003 "කළ වැඩ අත්තිකාරම් 
ියණුම - රජශේ කර්මාන්ත  ාොව" ශවත පැවරී ඇති කාර්යය ශවුවශවන් 
නි ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ශමම නියමය මඟින් සංශ ෝධනය කරමි.   

                      

                 අයිතමය                   සංශ ෝධනය 

                                                                                             

 (i) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ II වැනි  

  තීරශයහි    සංශ ෝධන 
  නි ්චිතව දක්වා ඇති වියදශමහි ේපරිම සීමාව ශනොමැත 

 

  

 

 

 (ii) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ  

  III වැනි තීරශයහි              රු. ිි0,000,000 සිට 
  නි ්චිතව දක්වා ඇති ෙැබීම්වෙ අවම  

  සීමාව            රු. 3ි0,000,000 දක්වා 

 

 (iii) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ  

  IV වැනි තීරශයහි      
  නි ්චිතව දක්වා ඇති හර ශ ේෂයන්ශේ  සංශ ෝධන 

  ේපරිම සීමාව   ශනොමැත 

  

 (iv) එකී පනශත් ශතවැනි ේපශ්,ඛ්නශේ  

  V වැනි තීරශයහි   සංශ ෝධන    
  නි ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි ේපරිම සීමාව ශනොමැත 

    

(ශමම නියමය වෙංගු වන්ශන් 2021.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.  

 

 

 අත්සන් කශළේ / රනි්, වික්රමසිංහ,  
මුද්,, ආර්ිකක ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතය 

2022.00.30 වැනි දින, 
ශකොළඹ 01. 

 

(අමාතය මණ්ඩෙශේ අුවමතිය දන්වා තිශේ. " 

 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

 
 
 

 

V 
 
 

 

ගු දියන්ෂන ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක 

ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
"2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශත් 8 වැනි වගන්තිය යටශත් මුද්, 

අමාතයවරයා ශවත පැවරුුව බෙතෙ ප්රකාරව, ආණ්ඩුශේ අුවමතිය ඇතිව, 
මුද්, අමාතයවරයා විසින් සාදන ෙද ශමහි පහත ේපශ්,ඛ්නශයහි නි ්චිතව 
දක්වා ඇති නියමයන් අුවමත කළ යුතු යැයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා 
සම්මත කරයි:- 

 
 

(ශමම නියමයන් වෙංගු වන්ශන් 2021.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.  

355 356 

[ගරු දිශන්ෂ් ගුණ්වර්ධන  මහතා] 
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පරිපූරක මුදල  පීඩාව  ප ක ජනතාව  සහන 
සැල. ෙ  සහ වැඩිවන සැපයුම් වියදම් 

ආවරතය කිරීෙ සඳහා අතියර්ක ප්රතිපාදන  
குகறநிரப்புத் ததாகக: 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் 

வைங்குவதற்கும் அதிகாித்த விநிபயாகச் 

தசலகவ ஈடுதசய்வதற்குமான பமலதிக 

ஒதுக்கீடுகள் 
SUPPLEMENTARY SUM: ADDITIONAL 

ALLOCATIONS FOR PROVISION OF RELIEF FOR 
THE AFFECTED AND TO COVER INCREASED 

COST OF SUPPLIES 

 

 

ගු දියන්ෂන ගුතවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ මුද්,, ආර්ිකක 

ස්ගායීකරණ් සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
 "2022 ජනවාරි 01 දිශනන් ආරම්භ වන හා 2022 ශදසැම්බර් 31 දිශනන් 

අවසන් වන මුද්, වර්ෂශේ ප්රශයෝජනය සඳහා ශ්රී ෙංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී 
ජනරජශේ ඒකාබ ධ අරමුදශෙන් ශහෝ රජයට අයත් අනිකුත් ඕනෑම 
අරමුදෙකින් ශහෝ මුදෙකින් ශහෝ ශ්රී ෙංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ 
අභිමතය පරිදි රජය විසින් ෙබාගන්නා ෙද ඕනෑම ණ්ය මුදෙකින් රුපිය්, 
බිලියන හයසිය අූෂපහක් (රු. 690,000,000,000  ශනොඉක්මවන අතිශර්ක 
මුදෙක් ශගවිය යුතු බවටත්, එකී මුදෙ ශමහි ඇති ේපශ්,ඛ්නශේ දක්වා ඇති 
පරිදි වියදම් කළයුතු බවටත්, ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:- 

 

  ේපශ්,ඛ්නය 

 

ීලර්ෂය 2ි0   -   ජාතික අයවැය ශදපාර්තශම්න්තුව 

වැඩසටහන 02 - සංවර්ධන වැඩසටහන 

  පුනරාවර්තන වියදම්  රු. 390,000,000,000 

  මූෙධන වියදම්   රු. 300,000,000,000 

  මුළු වියදම  රු. 690,000,000,000    

(රුපිය්, බිලියන හයසිය අූෂපහයි.  

(අමාතය මණ්ඩෙශේ අුවමතිය දන්වා තිශේ.  " 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
එකල්හි යේලාව අ. භා. 5.30 වූයයන් මූලාසනාරූඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරො විසින් ප්රශ්නනය යනවවිෙසා පාර්ලියම්න්ුරව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලියම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  2022 ජුනි 09වන බ්රහසනපතින්දා  

පූ. භා. 10.00 වන යතක් කල් ගියේ ය. 
 

அப்தபாழுது, பி. ப. 5.30 மணியாகிவிடபவ மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமபலபய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம்,  2022 யூன் 09, வியாைக்கிைகம                    

மு. ப. 10.00 மணிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

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

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.00.a.m. on Thursday, 

09th June, 2022. 
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සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණ්ය සඳහා ස්වකීය කගාවෙ නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ෙකුණු ශකොට, පිටපත ෙැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ෙැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

යකවළඹ 5  යපවල්යහේන්යගවඩ  කිුළපන පාර  අගක 163 දරන සනථානයයහි පිහිටි 

රජයේ ප්රවත කති යදපාර්තයම්න්ුරයේ පිහිටි රජයේ ප්රකාශ්න කාර්යාගශ්යයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

යෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk යවේ අඩවියයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்பஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 

 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 
www.parliament.lk 
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