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     පළමුවන වර කියවන ලදී. 
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(සාගශ්ෝ)නප පන ක ගකම්ම්ප   
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தபொது ைனுக்கள் பற்றிய குழு  
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පූ.  ා. 10.00ට පාර්ලිගම්න්තුව රැස් විය.   

ක ානායකතුො [ රු ෙනීන්ද යාපා අගේවර්)න ෙහ් ා]  

මූලාසනාපවඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொெொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அபபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
ලිපි ගල්ඛනාදිය පිළි ැන්වීෙ 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
 

 රු ප්රසන්න රතතුා  ෙහ් ා ංනා ිකක සාවර්)න හ්ා 

නිවාස අො ය සහ් ආණ්ඩු පාර්ශ්්වගේ ප්ර)ාන 

සාවි)ායකතුොප 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - ெகர அபிவிருத்தி ைற்றும் 

வீடமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்பகொலொசொனும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය ස  රාජය පරිපාලන, 

ස්වශේ  කටයුතු, පළාත් සභා  ා පළාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම 2017 අංක 12 දරන විශේ  විනිමය පනශත් 22 

වගන්තිය යටශත් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ ස  ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා විසින් සාදන ලුවව, 2022 ුනනි 00 දිනැති 

අංක  2286/27 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  පළ කරන ලද 

නියමය ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ශමම නියමය රජශේ  මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු 

කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනා කරමි.  

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

 
2021 වර්ෂය සඳ ා ජනශල්ඛන  ා සංඛයාශල්ඛන ශදපාර්තශම්න්තුශේ 

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [අග්රාමාතය ස  රාජය පරිපාලන, ස්වශේ  

කටයුතු, පළාත් සභා  ා පළාත් පාලන අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ප්රසන්න 

රණතුංග ම තා]  

 
ස ාගම්සය ෙ  තිබිය යුතුයයි නිගයෝ  කරන ලදී. 
 

சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Ordered to lie upon the Table. 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා ංඅ)යාපන 

අො ය සහ් පාර්ලිගම්න්තුග  ස ානායකතුොප 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த - கல்வி 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha -Minister of Education 
and the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2018, 2019 ස  2020 වර්ෂ සඳ ා ශ්රී 

ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ශේ ශකොමිසශම් වාර්ෂික වාර්තා මම 

ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තා අධයාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 

උපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනා 

කරමි.  

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 1978 අංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 2 අ වගන්තිය යටශත් 

එස.්එල්.ටී. කැම්පස ්  (ප්රයිවට්  ලිමිට්  ආයතනය විසින් ප්රදානය 
කරන විදුත් ස  බල පේධති ඉංජිශන්රු විදයාව පිළිබඳ විදයාශේදී 
ශගෞරව උපාධිය ස  විදුත් ස  විුවලි සංශේ  ඉංජිශන්රු විදයාව 
පිළිබඳ විදයාශේදී ශගෞරව උපාධිය සම්බන්ධශයන් අධයාපන 
අමාතයවරයා විසින් සාදන ලුවව, 2021 අශගෝසත්ු 10 දිනැති අංක 
2240/10 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  පළ කරන ලද නියමය  

 1978 අංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 2 අ වගන්තිය යටශත් 

නැෂනල් සක්ූල් ඔෆ ් බිසන්ස ් මැශන්ජ්මන්ට් ලිමිට්  ආයතනය 
විසින් ප්රදානය කරන දත්ත විදයාව පිළිබඳ විදයාශේදී ශගෞරව 
උපාධිය සම්බන්ධශයන් අධයාපන අමාතයවරයා විසින් සාදන 
ලුවව, 2022 ශපබරවාරි 2  දිනැති අංක 2268/87 දරන අති විශ ේෂ 
ගැසට් පත්රශේ  පළ කරන ලද නියමය  

 1978 අංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 2 අ වගන්තිය යටශත් 

කාට්සු  යිලි ඇ් වාන්ස්්  ශමඩිකල් ශටක්ශනොලජි ශේනින් 
ශසන්ටර් (ප්රයිවට්  ලිමිට්  (ශක්.අයි.ූ..  ආයතනය විසින් ප්රදානය 
කරන මෘුවකාංග ඉංජිශන්රුකරණය පිළිබඳ විදයාශේදී ශගෞරව 
උපාධිය, පරිගණක ජාල ස  සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ විදයාශේදී 
ශගෞරව උපාධිය ස  කළමනාකරණ ශතොරතුරු පේධති පිළිබඳ 
විදයාශේදී ශගෞරව උපාධිය සම්බන්ධශයන් අධයාපන 
අමාතයවරයා විසින් සාදන ලුවව, 2022 ශපබරවාරි 2  දිනැති අංක 
2268/89 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  පළ කරන ලද නියමය   

 1978 අංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 2 අ වගන්තිය යටශත් 

සිශනක් කැම්පස ්(ප්රයිවට්  ලිමිට්  ආයතනය විසින් ප්රදානය කරන 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ප ච්ාත් උපාධි ඩිප්ශලෝමාව 
සම්බන්ධශයන් අධයාපන අමාතයවරයා විසින් සාදන ලුවව, 2022 
ශපබරවාරි 2  දිනැති අංක  2268/90 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් 
පත්රශේ  පළ කරන ලද නියමය  

 1978 අංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 2 අ වගන්තිය යටශත් 

එස.්එල්.ටී. කැම්පස ්  (ප්රයිවට්  ලිමිට්  ආයතනය විසින් ප්රදානය 
කරන ශරදිපිළි  ා ඇඟලුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාශේදී උපාධිය 
සම්බන්ධශයන් අධයාපන අමාතයවරයා විසින් සාදන ලුවව, 2022 
මාර්තු 21 දිනැති අංක 2272/06 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  
පළ කරන ලද නියමය   ස  

 1978 අංක 16 දරන වි ව්විදයාල පනශත් 2 අ වගන්තිය යටශත් 

සිශනක් කැම්පස ්(ප්රයිවට්  ලිමිට්  ආයතනය විසින් ප්රදානය කරන 
වවදය ස  ශසෞඛය නිෂ්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ 
විදයාශේදී ශගෞරව උපාධිය සම්බන්ධශයන් අධයාපන 
අමාතයවරයා විසින් සාදන ලුවව, 2022 අශප්රේල් 21 දිනැති අංක 
2276/26 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  පළ කරන ලද නියමය.- 
[ගරු (ආචාර්ය  සුසිල් ශප්රේමජයන්ත ම තා] 

 

ස ාගම්සය ෙ  තිබිය යුතුයයි නිගයෝ  කරන ලදී. 
 

சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු ංආචාර්යප බන්දුල ගුතවර්)න ෙහ් ා ංප්රවාහ්න හ්ා 

ෙහ්ාොර්  අො ය සහ් ජනො)ය අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) பந்துல குணவர்தன - பபொக்குவரத்து 

ைற்றும் தெடுஞ்சொமலகள் அமைச்சரும் தவகுசன ஊடக 

அமைச்சரும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, ශපොුව වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

විසින් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාශේ ජනමාධය 

අමාතයාං ශේ  ස්වා රන වාපවාී මා මාධය ජාලය සම්බන්ධව 

සඳ න් කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 120(4  

ප්රකාරව නිරීක්ෂණ ස  ගනු ලැූ  ්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව මම 

ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව ශපොුව වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත 

ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනා කරමි. 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2016, 2017 ස  2018 වර්ෂ සඳ ා ශගොවිජන සංවර්ධන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය සාධන වාර්තා.- [කෘෂිකර්ම අමාතය ස  වනීවී   ා 

වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ප්රසන්න රණතුංග ම තා] 
 

ස ාගම්සය ෙ  තිබිය යුතුයයි නිගයෝ  කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2021 වර්ෂය සඳ ා බතික්, අත්යන්ත්ර ශරදි  ා ශේීයය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන 

රාජය අමාතයාං ශේ  වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- ගරු (වවදය  රශම්ෂ් 

පතිරණ ම තා] 

 
ස ාගම්සය ෙ  තිබිය යුතුයයි නිගයෝ  කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2021 වර්ෂය සඳ ා විුවලිබල  ා බල ක්ති අමාතයාං ශේ  බල ක්ති 

අං ශේ  වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ගරු කංචන විශජ්ශසේකර ම තා] 

 

ස ාගම්සය ෙ  තිබිය යුතුයයි නිගයෝ  කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 

 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විරුේධ පාර් ්වශේ  ප්රධාන සංවිධායකතුමා.  

 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, විුවලි බිල ගැන අපට විවාදයක් ඕනෑ. 

දැන් ජනතාව තමයි විුවලි පුටුවට ඇරලා තිශබන්ශන්. ඒ කාලශේ  

ආණ්ඩුව කිේශේ, "නායකශයෝ විුවලි පුටුවට අරිනවා" කියලා ශන්. 

නමුත්, දැන් ජනතාවශේ විුවලි බිල සියයට 7 කින් වැඩිශවලා. 

සම ර අයශේ සියයට එකසිය ගණනකින් වැඩිශවලා. ශමශ ම 

වුණාම ජනතාවට ීවවත් ශවන්න පුළුවන්ද, ගරු කථානායකතුමනි? 

විුවලි බිල වැඩි කරන්න කලින් ශම් ගැන විවාදයක් ශදන්න කියලා 

අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශම් වැඩ කටයුතු ඉවර කරලා ඒ ගැන කථා කරමුද? 
 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I only want the Hon. Minister to reconsider the tariff 

increase after we have a Parliamentary debate on that; 
විවාදශයන් පසුව. 

 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister reply.  

 

 රු කාචන විගේගසේකර ෙහ් ා ංවිදුලිබල සහ් බලශ්ක්ති 

අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விபஜபசகர - ைின்சக்தி  ைற்றும் வலுசக்தி 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට පැ ැදිලි කිරීමක් අව ය නම් 

එය කරන්නත් පුළුවන්. එතුමන්ලාට විවාදයක් අව ය නම් ඔබතුමා 

විවාදයකට අවස්ථාව ලබා ශදන්න. ඒශක් කිසි ගැටලුවක් නැ ැ.  

 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විුවලි බිල අද ඉඳන් වැඩි කරනවා කිේවා. ඒකයි මම අ න්ශන්. 

අද උශේ වන විට මට ුවරකථන පණිවුඩ  0ක් විතර ආවා. ශම්වා 

ශමශ ම වැඩි වුණාම ජනතාව ීවවත් ශවන්ශන් ශකොශ ොමද?  

 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අපි පක්ෂ නායක රැස්ී ශම් දී සාකච්ඡා කරලා ශම් ගැන 

තීරණයක් ගනිමු ද? 
 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එශ ම නම් ඔබතුමා පක්ෂ නායක රැස්ී මක් කැඳවන්න. 
 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අද තිශබනවා ශන්. 
 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශ ොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

 රු චමින්ද වි ගේසිික ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
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 රු චමින්ද වි ගේසිික ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට මාස එක මාරකට කලින් ශ්රී ලංකා 

විුවලිබල (සංශ ෝධන  පනත පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත වුණා. ඒ 

පනත සම්මත කර ගත්ශත් විුවලි බිල වැඩි කරන්ශන් නැ ැ 

කියලායි. ශම් විධියට අසතය කියලා  ැමදාම ශනොමඟ යවා 

තිශබනවා. අපි කියනවා, විවාදයක් අරශගන ශම් ගැන කථා කරමු 

කියලා. නමුත්, එතශකොට ඒ වැඩිී ම ශවලා ඉවරයි. වනීවී  

ශදපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් අර ශකොටියා ශේරා ගන්න ග  

කැපුවා ශන්. ඊට පස්ශසේ ග ත් නැ ැ, ශකොටියාත් මැරුණා. ඒ 

වාශේ වැඩ තමයි දැන් කරන්න  දන්ශන්. මිනිසුන්ට ීවවන බර දරා 

ගන්න ශනො ැකි ශමවැනි කාලයක ශම් වැඩි කිරීම් සාධාරණ 

විධියට කරන්න. 
 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන විවාදශේ  දී කථා කරමු. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

පිළිතුරක් ශදනවාද? 
 

 රු කාචන විගේගසේකර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விபஜபசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විුවලිබල (සංශ ෝධන  පනතයි, විුවලි 

බිල වැඩි කිරීමයි සංසන්දනය කරන්න අව ය නැ ැ. ශම් ගරු 

සභාශේ කවුරුවත් කිේශේ නැ ැ, විුවලි බිල වැඩි කරන්ශන් නැති 

ශවන්න පනතක් සම්මත කරන්න කියලා.  
 

ගරු චමින්ද විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලා විුවලිබල 

(සංශ ෝධන  පනත සම්මත කරන්න ස ශයෝගය ලබා ුවන්ශනත් 

නැ ැ. අපි ඒ ස ශයෝගය ඉල්ලුශේ පුනර්ජනමාය බල ක්ති 

වයාපෘති කඩිනමින් කරශගන යන්න අව ය නිසා. ඒක කරශගන 

ගිශයොත් අපට ඉදිරිශේ දී විුවලි බිල අඩු කරගන්න පුළුවන්. 

ඔබතුමන්ලා ඒකට ස ශයෝගය ුවන්ශනත් නැ ැ. ස ශයෝගය 

ුවන්ශනත් නැතිව දැන් ශබොරුවට ශමතැන කෑ ග නවා.  
 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ ොඳයි.  අපි නැවත ලිපි ශල්ඛනාදිය පිළිගන්වන අවස්ථාවට 

ශයොමු ශවමු. 
 

 රු නසීර් අහ්ෙඩ් ෙහ් ා ංපිකසර අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு ெஸீர் அஹைட் - சுற்றொடல் அமைச்சர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

Hon. Speaker, I present the Annual Reports of the 
GSMB Technical Services (Pvt.) Limited  for the years 
2018/2019, 2019/2020 and 2020. 

 

I move that these Reports be referred to the Ministerial 
Consultative Committee on Environment. 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහ් ා ංකම්කරු හ්ා විගද්ශ් 

රැකියා අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு ைனுஷ ெொணொயக்கொர - ததொழில் ைற்றும் 

தவளிெொட்டு பவமலவொய்ப்பு அமைச்சர்)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara - Minister of Labour and 
Foreign Employment)  

ගරු කථානායකතුමනි, 2018 ස  2019 වර්ෂ සඳ ා ශ්රී ලංකා 

විශේ  ශසේවා නියුක්ති කාර්යාං ශේ  වාර්ෂික වාර්තා මම ඉදිරිපත් 

කරමි. 

ශමම වාර්තා කම්කරු ස  විශේ  රැකියා කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු 

යැයි මම ශයෝජනා කරමි. 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 රු සජි ක ගප්රේෙදාස ෙහ් ා ංවිරුද්) පාර්ශ්්වගේ 

නායකතුොප  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிபரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

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

නැඟී සිටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 
 

 රු සජි ක ගප්රේෙදාස ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிபரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 ගරු කථානායකතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ගරු සභානායකතුමාත් එකඟ 

වුණා, මට ශම් කාරණාව ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා ශදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශම් ප්ර ්නය මතු කරන්ශන් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරය ස සතු බලතල ස  වරප්රසාද කියන 

කාරණය යටශත්යි. ශම් ගැන මම කියන්න ී තුශේ, ශම් කාරණාව 

සම්බන්ධශයන් කථා කරන ශකොට ඊශේ  දවශසේ රට ශනොමඟ 

යැී මක් සිුව වුණ නිසා.   

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු (බලතල  ා වරප්රසාද  

පනත යටශත් මන්ත්රීවරුන්ට යම් යම් වරප්රසාද  ී මි වන බව අපි 

 ැශමෝම දන්නවා. ඒ අතර, භාෂණය  ා විවාද කිරීශම් නිද ස, 

මන්ත්රීවරුන්ට විරුේධව නඩු පැවරිය ශනො ැකි බව, සිවිල් නඩු 

කටයුතුවලදී සිර භාරයට ගැමාශමන් නිද ස් බව යනාදී වරප්රසාද 

කීපයක් තිශබනවා.  ැබැයි ඊශේ  දවශසේ කියැවුණා, විශ ේෂශයන්ම 

ශම් පාර්ලිශම්න්තු සභා ගර්භය තුළ ස  පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

කාරණාවලදී ශපොුව ශේපළ පනත වලංගු නැ ැ කියලා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශපොුව ශේපළ පනත ශම් පාර්ලිශම්න්තු සභා 

ගර්භය තුළ කාරණාවලට වලංගු නැේද? ඒ සම්බන්ධශයන් 

පැ ැදිලි කිරීමක් කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඒ වාශේම ශම් සභා ගර්භය තුළ සිුවවන කාරණාවලදී දණ්ඩ 

මාති සංග්ර ය ්රියාත්මක කිරීම වලංගු නැේද? ඒ කියන්ශන්, මිමා 

මැරීම්, ප රදීම්, මංශකොල්ලකෑම් ශම් සභා ගර්භය තුළ කරන්න 

පුළුවන්ද? රට තුළ යම් ජන ශකොට්ඨාසයක් කියනවා, 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 22 ශදනාම ඉන්ශන් ජනතාවට ඉ ළින් 

කියලා. ශම් 22 ශදනාටම විශ ේෂිත වූ මාති පේධතියක් තිශබනවාය 

කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන් දින  2 

 සමන්ත්රණශේ දී සිුව වුණු ශේපළ විනා ය, ප රදීම්  ා 

ප්රචණ්ඩත්වය කියන කාරණා සම්බන්ධශයන් ඊශේ  දිනශේ  ශපොුව 

ශේපළ පනත යටශත් ප්ර ්නයක් ඇුවවාම රජශේ  කැබිනට් ප්රකා ක 

කිේශේ ශමොකක්ද? එතුමා කියනවා, ශපොුව ශේපළ පනත 

පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුළට වලංගු නැ ැ ලු, ඒ වලංගුභාවය තීන්ුව 

කරන්ශන් ඔබතුමා ලු. ශම්ශකන් රටට වැරැදි පණිවුඩයක් යනවා 

ශන්, පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ තිශබන්ශන් එක මාතියක්, රශට් 

ජනතාවට තිශබන්ශන් තව මාතියක් කියලා. ගරු 

කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් අ න්න කැමැතියි, ශම් සභා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගර්භය තුළට ශපොුව ශේපළ පනත  ඒ මාතිය  වලංගු නැේද, දණ්ඩ 

මාති සංග්ර ය වලංගු නැේද කියලා.  ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා ප්රකා යක් 

කරන්න. 
 

 රු මුජිබුර් රහුොන් ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, කැබිනට් ප්රකා ක ගරු බන්ුවල 

ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඊශේ  එවැනි ප්රකා යක් කළා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් මම ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි,  එතුමා කරපු ඒ ප්රකා ය නිසා සමාජයට වැරදි 

පණිවුඩයක් යනවා. ජනතාව තව තවත් ශක්න්තියට පත් කරවන 

 ා ජනතාව අවුස්සන ප්රකා යක් තමයි එතුමා කශළේ. මන්ත්රීවරු 

කියන්ශන්ත් ශම් රශට් අපරාධ මාතිය ඇතුළු සියලු මාතිවලට 

යටත්ව ඉන්නා පිරිසක්. පාර්ලිශම්න්තුශේ ශපොුව ශේපළවලට  ානි 

කළාම ඒ සම්බන්ධශයන් ශසොයා බලන්න එදා කරු ජයසූරිය 

මැතිතුමා විසින් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුශවන් මන්ත්රීවරු 

පස්ශදශන ස වැරැදිකරුශවෝ  ැටියට  ඳුනා ගත්තා.  

CID එශක් ී ටපු අධයක්ෂතුමා ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කළා. 

නඩු පවරන්නත් ලැ ැස්ති වුණා. ශම් අශප් ම  ශල්කම්තුමා 

කිේවා, අලාභය  රුපියල් 100,000යි කියලා. CID එශකන් 

ඇවිල්ලා ශම්ශක් වැඩ කරන සියලු ශදනාශගන් කට උත්තර 

අරශගන, ී ඩිශයෝ ශපන්වා අදාළ මන්ත්රීවරුන්  ඳුනා ගත්තා, ගරු 

කථානායකතුමනි. එශසේ  ඳුනාශගන ඒ අයට නඩු දමන්නත් 

ලැ ැස්ති වුණාම, ශේ පාලන බලපෑම් ආව නිසා නඩු දැම්ශම් 

නැ ැ. ඒක  ංගලා, "ශපොුව ශේපළ පනත පාර්ලිශම්න්තුවට අදාළ 

ශවන්ශන් නැ ැ" කියලා ගරු කැබිනට් ප්රකා කතුමා එළිශේ දී 

කියනශකොට, ජනතාව ී තනවා අපි සුපිරි අය කියලා. නමුත් 

එශ ම එකක් නැ ැ. ඒශකන් ජනතාව තුළ අප ශකශරී  තිශබන 

වවරය තවත් වැඩි කරවනවා. ශම් වාශේ  වැඩ කරන්න එපා 

කියන්න. අපි ආණ්ඩුවට කියනවා, කැබිනට් ප්රකා ක ව ශයන් 

පත් කරන ශකොට මාතිය ගැන දන්නා, මාතිය කියවා තිශබන 

පුේගලශය ස ඒකට පත් කරන්න කියලා  ඒ වාශේ වගකීමක් 

ගන්න පුළුවන් ශකශන ස කැබිනට් ප්රකා ක  ැටියට පත් කරන්න 

කියලා. ශම් විී ළුකාරයන් ඒ තනතුරට දාලා අපව තවත්  ෑල්ලු 

කරන්න එපා, ශම් රශට් ජනතාව ඉදිරිශේ . අන්තිමට ශවන්ශන් 

ඒකයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජූලි මාසශේ  09 වැනි දා ජනතාවශේ 

නැඟිටීම ආවාම ශමතුමා ශමොකක්ද කශළේ? ශමතුමා කිේවා, "මම 

ස්වා රන වුණා" කියලා. ඊළඟට කිේවා, "මම ඇමති ධුරශයන් 

ඉල්ලා අස් වුණා" කියලා. සව්ා රන වුණා කිේවාට, ශකෝ 

ස්වා රනකම? [බාධා කිරීමක්] ශපොුවජන ශපරමුණ පක්ෂශේ  

සාමාජිකත්වශයන් ඉල්ලා අස් ශවලා ස්වා රන වුණාය කිේවා.  

 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ගරු මන්ත්රීතුමා, දැන් ගරු බන්ුවල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට 

උත්තර ශදන්න ඉඩ ශදන්න.  

 

 රු ංආචාර්යප බන්දුල ගුතවර්)න ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කථානායකතුමනි, 1989 දී, එනම් මීට අවුරුුව 00කට ශපර 

ශම් ගරු සභාවට පැමිණි මන්ත්රීවරශය ස ශලස, ම ජන 

නිශයෝජිතශය ස ශලස මම ශබශ වින් කනගාටු ශවනවා, ශම් 

උත්තරීතර සභාශේ ගරු මන්ත්රීවරුන් තමන්ශේ ී තට එන යම් යම් 

අද ස් ශමශලසින් ප්රකා  කිරීම ගැන.  

මම කැබිනට් ප්රකා කතුමා ව ශයන් එතැනදී ප්රකා  කශළේ 

ශම්කයි. ඒ මාධයශේදිය ස විසින් ප්ර ්නයක් අසනු ලැබුවා, 

"දඩයමක් ශකශරනවා, ශම් දිනවල. ඒ සඳ ා රජය ශමශ ම 

අරගළකරුවන් මර්දනය කරනවාද?" කියලා. මම කිේවා, "එවැනි 

කිසිුව මර්දනයක් කරන්ශන් නැ ැ. 'ශම් රශට් උේශ ෝෂණය 

කරන්න, අරගළය කරන්න, නිද ශසේ සාමකාමීව  ැසිශරන්න 

අවස්ථාව තිශබනවා. නමුත් ප්රචණ්ඩත්වය තිශබනවා නම්, ශවනත් 

අයශේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලං නය ශවනවා නම්, ඒ 

ප්රචණ්ඩත්වයට, ත්රස්තවාදයට, මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලං නය 

ී මට විරුේධව පවතින මාතිය අනුව කටයුතු කරනවා' කියා ගරු 

ජනාධිපතිතුමා පැ ැදිලිව ප්රකා  කළා" කියලා. මම එතැනදී 

පැ ැදිලිව කිේශේ ශමොකක්ද? ශලෝක ඉති ාසශේ  ප්රථම වතාවට 

වයවස්ථාදායකය -මාති  දන තැන  ශම් උත්තරීතර සභාව  

පාර්ලිශම්න්තුව- නිශයෝජනය කරන ගරු මන්ත්රීවරශය ස ම්ශල්ච්ඡ 

ශලස, ඉතාම තිර ්චීන ශලස ශලෝකශේ  කිසි රටක ශනොකළ 

ආකාරයට වධ ී ංසා පමුණුවා ආරක්ෂකයා සමඟ ම  පාශර් මරලා 

මිනිය පවා එතැනින් අරශගන යන්න ශදන්ශන් නැතිව ඉතාම 

කැත, කළු ලපයක් වයවස්ථාදායකයට එකතු කරනු ලැබුවා. ඊට 

පසුව, වයවසථ්ාදායකය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරුන් 

 ැත්තෑශදශදශන සශේ උන් ී ටි තැන් සියල්ල පැය 12ක් ඇතුළතදී 

අී මි කරනු ලැබුවා. [බාධා කිරීම්] වයවස්ථාදායකයකට ශලෝකශේ  
කවදාවත් ශවච්ච නැති ශදයක් වනශකොට කටක් අරින්න බැරි 

මන්ත්රීවරුන් පිරිසක් ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා නම්, 

තමුන්නා න්ශසේලා ඇවිත් තිශබන්ශන් ශමොන වාශේ වගකීමක් 

උසුලන්නද කියා මම ප්ර ්න කරනවා. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 

සම්බන්ධශයන් මම ඒ කිේශේ ශමොකක්ද? ශම් මන්ත්රීවරුන්ට අදාළ 

වන, පාර්ලිශම්න්තු (බලතල  ා වරප්රසාද  පනත තිශබනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුවට මන්ත්රීවරය ස පැමිශණන විට අත් අඩංගුවට 

ගන්න බැ ැ. ශමොකද, ශම් වයවස්ථාදායකශේ  කාර්යය සඳ ා 

පැමිශණන්න සුවිශ ේෂ වරප්රසාද ප්රමාණයක් එතුමන්ලාට 

පනතකින්  දා දීලායි තිශබන්ශන්.   

මීට ඉස්ශසල්ලාත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ විවිධ සිුවී ම් 

ශවලා තිශබනවා. එදා වාසුශේව නානායක්කාර මැතිතුමාට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ Lobby එශක්දී දරුණු ශලස ප ර ුවන්නා. එවැනි 

සිේධි ඕනෑ තරම් ශවලා තිශබනවා. ඊළඟට, මන්ත්රීවරුන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට එනශකොට නුශේශගොඩ ඉඳන්, මැරයන් ග ලා 

තිශබනවා. ශම්වා කිසි ශදයක් ගැන දන්ශන් නැතිව අද ශමශ ම 

කථා කරනවා. ශමොන ශේ පාලන පක්ෂයට අයිති වුණත් 

වයවස්ථාදායකශේ  සාමාජිකයන් ශලස තමුන්නාන්ශසේලා  ැශමෝම 

ශම් සභාශේ ශගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න පුරුුව ශවන්න කියලා ඔබ 

සියලු ශදනාශගන්ම  මම ඉල්ලා සිටිනවා.   
 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු බන්ුවල ගුණවර්ධන 

ඇමතිතුමාශේ කථාව අ ශගනයි ී ටිශේ . පාර්ලිශම්න්තු (බලතල 

 ා වරප්රසාද  පනත යටශත්, මන්ත්රීවරශය ස තමන්ශේ ජනතාව 

ශවනුශවන් රාජකාරි කරන්න පාර්ලිශම්න්තුවට එනශකොට අත් 

අඩංගුවට ගන්න බැ ැ  පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු අවසන් ශවලා 

යනශකොටත් අත් අඩංගුවට ගන්න බැ ැ. That is, on his way to 

Parliament and when he goes away from Parliament. වරප්රසාද 

එච්චරයි තිශබන්ශන්. එච්චරයි! එශ ම නැතිව, ශම් සභාව තුළදී 

අපරාධ මාතියට යටත් ශවන්ශන් නැ ැ කියලා මාතියක් නැ ැ.  
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 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
සියලුශදනා ඒකට යටත් ශවනවා.  

 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා ශන්, ගරු කථානායකතුමනි. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ අපරාධයක් සිේධ වුශණොත්, ඒකට අපරාධ 

මාතිය බලපානවා. එච්චරයි මට කියන්න තිශබන්ශන්.  
 

 රු ංආචාර්යප බන්දුල ගුතවර්)න ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා පිළිතුරු ුවන්නා ශන්, ගරු ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
ගරු මුජිබුර් රුවමාන් මන්ත්රීතුමනි, බාධා කරන්න එප ාා. 

මීළඟට ස්ථාවර නිශයෝග 27(2  යටශත් ප්ර ්නය, ගරු (ූජජය  

අතුරලිශේ  රතන ස්වාමීන් ව න්ශසේ.  
 

 

ගපෞද් ලිකව දැනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රශ්්නය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

බලශ්ක්ති අර්බුදයට තිරසර විසඳුෙක්   
வலுசக்தி தெருக்கடிக்கொன ெிமலபபறொன தீர்வு 

SUSTAINABLE SOLUTION FOR ENERGY CRISIS  
 

 රු ංපූජයප අතුරලිගේ ර න නීමි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා ශමම ප්ර ්නය ශයොමු කරන්ශන් 

විුවලිබල  ා බල ක්ති අමාතය ගරු කංචන විශජ්ශසේකර මැතිතුමා 

ශවතයි.  

පසුගිය මාස කිී පය තුළ රශට් පැවැති ඛනිජ ශතල් අර්බුදය 

ශම් වනවිට යම් පමණකට ශ ෝ සමනය කිරීම ගැන ගරු 

ජනාධිපතිතුමාටත්, විෂයභාර ඇමතිතුමාටත් මා පළමුව ස්තුති 

කරන්න කැමැතියි.   

 එයින් අද ස් වන්ශන් ප්ර ්නය විසී  ඇති බවක් ශනොශේ. දැනට 

ප්ර ්නයට විසඳුම් ශසොයන්ශන් රශට් ණය බර  තවත් වැඩි වන ශලස 

තාවකාලිකවය. දිගු කාලීන තිරසාර විසඳුමක් සඳ ා තවමත් 

සැලසුම් ස ගත වැඩ පිළිශවළක් සකසා නැ ැ. 2020 වන විට 

විුවලි වා න සියයට 2 කින් වැඩි කරන බවට 2019දී ගත් තීරණය 

අද වන තුරු ්රියාත්මක කර නැ ැ. එශමන්ම ඉදිරියට විුවලි වා න 

පමණක් ආනයනය කිරීමට රජයට කිසිුව වැඩ පිළිශවළක්  ඇති 

බවක් ශපශනන්ශන් නැ ැ. අපශේ ස්ථාවරය නම්, මින් ඉදිරියට 

ශගන්වන සියලු වා න විුවලි වා න විය යුතු බවයි. ුවම්රිය ඇතුළු 

මුළු ප්රවා න පේධතියම ඉදිරිශේ දී විුවලියට පරිවර්තනය කර ගත 

යුතුයි. 

ශතල් අර්බුදයට විසඳුමක් ශලස ශපොුව ප්රවා න පේධතිය 

විධිමත් කළ යුතුයි. කඩුගන්නාශේ සිට දිගන දක්වා ශපොුව ප්රවා න 

බස් රථ පිළිබඳව විශ ේෂ අත් දා බැලීමක් පසුගිය රජය කාලශේ  - 

201  රජය කාලශේ - සිුව කරන ලදී. එී දී මාසය තුළ ගමන් කරන 

ලද කිශලෝමීටර ගණනට මුදල් ශගී මටත්, මගියාට ශපරශගවුම් 

කා් පතකින් මුදල් ශගී මටත් ක්රමයක් සකසන ලදී. එය ඉතා 

සාර්ථක වුවත් රජශේ  කිසිුව අවධානයක් ඒ ගැන ශයොමු ශකොට 

නැ ැ. විශ ේෂශයන්ම මධයම පාන්තික පිරිස්වලට ගමන් කිරීමට 

විශ ේෂ ප්රවා න ශසේවයක් වැඩි මිලට ලබා දීශමන් ශපෞේගලික 

වා න පරි රණය අවධර්යවත් කළ  ැකිය. ඒ ගැන කිසිුව 

අවධානයක් ශයොමු කර නැ ැ. 

ශම් වන විට ශතල් පිරිප ුවව සම්ූජර්ණශයන් අකර්මණය ී  

ඇත. පිරිප ුවව ්රියාත්මක කිරීශමන් සියයට 29ක පමණ ශතල් 

අව යතාව සාශප්ක්ෂ අඩු මුදලකින් ලබා දිය  ැකි අතර, furnace 

oil, තාර  ා භූමිශතල් ද එමඟින් ලබා ගත  ැකිය. විුවලි 

නිෂ්පාදනය සඳ ා furnace oil ශගන්ී ම පාරිසරික පැත්ශතනුත්, 

පිරිවැය පැත්ශතනුත්, විශේ වලට මුදල් ඇදී යාම පැත්ශතනුත් 

ඉතා අවාසි ස ගතය. එය දැනට  සිුවශකොට ඇත. 

බල ක්ති අර්බුදය ශම් තරම් බරපතළ වූශේ  බල ක්ති විෂයය 

අමාතයවරුන් කිී ප ශදශන ස අතශර් ශබදා තිීමම නිසායි. 

බල ක්ති අර්බුදයට සමස්ත විසඳුමක් කරා යාශම් දී ශතල්, ගෑස්, 

විුවලිය සම්බන්ධ වන සියලු ආයතන ඒකාබේධව විසඳුමක් 

සැලසුම් කළ යුතුව තිබුණි. එශ ත් අද වනතුරු එය එශසේ කර  ඇති 

බවක් ශනොශපශන්. අඩුම ගණශන් ශම් අමාතයාං  ඒකාබේධ කර 

ඒකාබේධ සාකච්ඡාවක් පැවැත්ී ම අව ය බව අපි ශම් ගරු 

සභාවට අවධාරණය කරන්න කැමැතියි.  

රශටී  සුළං බලය  ා සූර්යාශලෝකය ශයොදා ගනිමින්  ා 

තිශබන බල ක්ති විභවයන් කළමනාකරණය කරමින් වඩා උචිත 

ප්රාශයෝගික විසඳුමකට යා යුතුව ඇත. අපට ස්වාභාවිකව ලැශබන 

ී රු එළිය  ා සුළං බලය විශේ  සමාගම්වලට වි සණා දැමීශමන් 

අපට ස්වාභාවිකව ලැශබන ී රු එළියත්, සුළඟත් අනුන් සතු 

කිරීමට කටයුතුශකොට ඇත. ශම් වනවිට ශගෞතම් අදානි සමඟ 

අත්සන් කළ ගිවිසුම් අනුව ඔුවට අපි අශප් රශට් ී රු එළිශයන් 

ලබා ගන්නා විුවලියට ශඩොලර්වලින් මුදල් ශගවන්න එකඟ ශවලා 

තිශබනවා.  

පුනර්ජනමාය බල ක්තිය ශවනුශවන් ආශයෝජන කැඳී ශම්දී 

අදාළ ශකොන්ශේසි සකසා තිශේද? ශම් සියල්ල අතශර් විුවලි බිල 

ඉ ළ දැමීමට ද කටයුතු කර ඇත. අශප් රශට් විුවලි 

පාරිශභෝගිකයන්ශගන් සියයට 80ක් පමණ භාවිත කරන්ශන් 

සමස්ත විුවලි නිෂ්පාදනශයන් සියයට 20ක් පමණය. ඒ කියන්ශන් 

සියයට 80ක් පමණ භාවිත කරන්ශන් සමස්ත විුවලි 

නිෂ්පාදනශයන් සියයට 20යි. ඔවුන්ශේ බිල වැඩි කිරීම සාධාරණ 

ශනොශේ. ඒ නිසා අපි ශම් සියයට 80ක පමණ විුවලි 

පාරිශභෝගිකයන්ශේ ප්ර ්නයට විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි කියන 

කාරණය මම ගරු ඇමතිතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කරන්න 

කැමැතියි.   
 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අනුව ප ත සඳ න් ප්ර ්නවලට මම 

ගරු ඇමතිතුමාශගන් පිළිතුරු බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

01. ඉදිරිශේ දී ඛනිජ ශතල් භාවිතශයන් ධාවනය වන වා න 
විුවලියට  ැරී ම සම්බන්ධශයන් ශගන ඇති තීරණය 
 සමක්ද? 

02. විුවලි වා න සම්බන්ධශයන් ගත් තීරණය ්රියාවට 
ශනොනැඟුශණ් මන්ද? 

03. ශපොුව ප්රවා න පේධතිය  ක්තිමත් කිරීමට ශගන ඇති වැඩ 
පිළිශවළ කවශර්ද? 

04. සපුගසක්න්ද ශතල් පිරිප ුවව දැනට අ්රිය ී  ඇති අතර, 
එය එශසේ වුවශ ොත් යන්ත්ර සූත්ර ද විනා  විය  ැකිය. ඒ 
සම්බන්ධශයන් රජය ගන්නා තීන්ුවව කවශර්ද? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

05. බල ක්තිය සම්බන්ධශයන් ජාතික ප්රතිපත්තියක්  සඳ ා 
අදාළ සියලු ආයතන එකතු ශකොට වැඩ පිළිශවළක් සකසා 
තිශේද? ඒ ප්රතිපත්තිය කවශර්ද? මම මීට ශපර ද  ශමය 
විමසා සිටියා. 

06. ශගෞතම් අදානි ශකොම්පැනිය සූර්යාශලෝකශයන් විුවලිය 
නිෂප්ාදනය කළ විට අප විුවලිය ලබා ගත යුත්ශත් 
  ශඩොලර්වලින් බවට ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිශේද? එම 
ගිවිසුම සභාගත කරන්ශන්ද? 

07.  විුවලි බිල සංශ ෝධනශේ දී, සමසත් විුවලි නිෂප්ාදනශයන් 
සියයට 20ක් පමණ භාවිත කරන සියයට 80ක් පමණ 
පාරිශභෝගිකයන් සඳ ා ලබාශදන ස නය  සමක්ද? 

විජය ධරණි ජාතික සභාව  ැටියට අපි පසුගිය දිශනක 

ජනාධිපතිතුමා  මු ී  අශප් සථ්ාවරය සාකච්ඡා කළා. ගරු 

කථානායකතුමනි, කියන්න කාල ශේලාව ශනොමැති නිසා, එම 

ප්රතිපත්ති ටික ශම්  අවස්ථාශේදී මම ස ා  * කරනවා.  

ස්තුතියි. 

 

 රු ංආචාර්යප බන්දුල ගුතවර්)න ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කථානායකතුමනි, අතිූජජය අතුරලිශේ  රතන ස්වාමීන් 

ව න්ශසේ විසින් ස්ථාවර නිශයෝග 27(2  යටශත් ඉදිරිපත් කළ 

ප්ර ්නශයී   ශකොටස් කීපයක් තිබුණා. මම එයින්  ප්ර ්න කීපයකට 

පිළිතුරු ලබා ශදන්නම්. 

01. වසර 2000 වන විටදී ශ්රී ලංකාව තුළ ධාවනය වන රථ 
ඇණිය, සියයට  0ක් විුවලිය භාවිතශයන් ්රියාත්මක විය 
යුතු බවට ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් ශගන තිශබනවා.   

 ඒ අනුව, ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සඳ ා ඉදිරිශේ දී 
විුවලිය භාවිතශයන් ධාවනය වනු ලබන බස ් රථ මිලදී 
ගැමාමට සැලසුම් කර ඇත.  ශපෞේගලික අං යද සම්බන්ධ 
කර ගනිමින් විුවලිය භාවිතශයන් ධාවනය වනු ලබන බස ්
රථ මිලදී ගැමාමටත්, ඊට අදාළ යටිතල ප සුකම් සපයා 
දීමටත් රජශේ  අවධානය ශයොමු කර ඇත.  තවද, ශ්රී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් ඩිශපෝ ඇතුළු 
ශගොඩනැඟිලිවල ව ලවල් මත සූර්ය පැනල සවි කර 
ශපෞේගලික අං ශේ ද ස ශයෝගය ඇතිව අව ය විුවලි බලය 
නිෂප්ාදනය කිරීශම් වයාපෘතියක් සඳ ා ශයෝජනාවලියක් 
සකස ් කර ජාතික ක්රමසම්පාදන ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
අනුමැතියට ශයොමු කර ඇත. 

02.   විුවලිශයන් ්රියා කරන ශමෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීම සඳ ා 
අව ය වන්නා  වූ පනත සංශ ෝධනය කරන්න ඊශේ  
කැබිනට් මණ්ඩලශේ  අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ශපෞේගලික 
බස ්රථ, ත්රිශරෝද රථ, යතුරු පැදි  ා ම ප ප්රවා නය සඳ ා 
ශයොදා ගන්නා ශවනත් සියලු අං  නියාමනය කිරීම සඳ ා 
ජාතික ගමනාගමන ශකාාමිෂන් සභාවට බලය ලබා දීම 
සඳ ා ඒ පනත සංශ ෝධනය කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු 
වනවා. 

 ශ්රී ලංකාව තුළ විුවලි වා න ප්රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව 
ශමොරටුව වි ව්විදයාලශේ  තාක්ෂණික ස ාය ඇතිව, පරිසර 
අමාතයාං ශේ  ප්රධානත්වශයන්  ා අශන සත් සම්බන්ධිත 
ආයතනවලද ස ශයෝගිත්වශයන් ශම් වන විට 
විසත්රාත්මක අධයයනයක් සිුව කරමින් පවතී. එම 

අධයයනශේ  ප්රතිලල මත වඩාත් ලලදායීව ශ්රී ලංකාව තුළ 
භාවිතශේ  ශයදවිය  ැකි වා න වර්ග පිළිබඳවත්, එම 
වා න ධාවනශේ  ශයදවිය  ැකි ප්රශේ  ශමන්ම විුවලි වා න 
භාවිතය වැඩි ී ම තුළින් පරිසරයට සිුව විය  ැකි 
අනර්ථකාරී ප්රතිලල පිළිබඳවත්, එම අනර්ථකාරී ප්රතිලල ුවරු 
කර ගත  ැකි ආකාර පිළිබඳවත්, විුවලි වා න ආශරෝපණය 
කිරීම සඳ ා මධයසථ්ාන සථ්ාපිත කළ යුතු සථ්ාන 
පිළිබඳවත් පැ ැදිලි විසත්ර ලබා ගැමාමට ශම් තුළින්  ැකි 
වනු ඇත.  

 එශමන්ම, විුවලි වා න ලංකාව තුළ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා 
අනුගමනය කළ යුතු උපාය මාර්ග පිළිබඳව ශමන්ම 
්රියාකාරී සැලැසම්ක් ද එම අධයයනය තුළින් පිළිශයළ කර 
ගැමාමට අශප්ක්ෂා ශකශර්.  

03. ශපොුව වා න පේධතිය  ක්තිමත් කිරීමට ශගන ඇති වැඩ 
පිළිශවළ . 

 ශපෞේගලික ම ප ප්රවා න ශසේවා, පාසල් ශසේවා වැනි  ඳුනා 
ගත් ප්රමුඛ ශසේවා සඳ ා අඛණ්ඩ ඉන්ධන සැපයුමක් ලබා 
දීම ශවනුශවන් ශකොට්ටාව - මා සඹුර බුවවිධ ප්රවා න 
මධයසථ්ානශයන් ඉන්ධන ලබා දීම දැනට ආරම්භ කර 
තිශබනවා. පිටශකොටුව - බැසට්ියන් මාවත ශපෞේගලික බස ්
රථ නැවතුශම්ද ශපොුව ශසේවා පවත්වා ශගන යෑම සඳ ා 
ශපෞේගලික බස ්රථ සඳ ා ඉන්ධන නි සත් කිරීම ආරම්භ 
කර තිශබනවා. ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මඟින් නව 
පාසල්  ා කාර්යාල බස ් රථ ශසේවා ප සුකම් ලබා දීලා 
තිශබනවා.  

 ජාතික ගමනාගමන ශකොමිසම මඟින් "සිසු සැරිය" බස ්
ශසේවාවට අමතර ව ශයන් සාමානය බස ් ගාසත්ුව අය 
කරමින් පාසල් සිසුන් සඳ ාම ශවන් වූ බස ්රථ ශසේවා 20ක් 
අලුශතන් ආරම්භ කර තිශබනවා. ශමමඟින් පාසල් ළමුන් 
ප්රවා නය කරන රථ සඳ ා ශදමේපියන්ට දැරීමට සිුවවන 
අධික ප්රවා න වියදමට ස නයක් ලැශබන බැවින් ශම් වැඩ 
පිළිශවළ තවුවරටත් වයාප්ත කරන්න කටයුතු කරනවා. 
ධාවනයට ශනොශයොදවා දීර්  කාලයක් තිසශ්සේ ගාල් කර 
ඇති අලුත් බස ් රථ 80ක්  ලංකා අශ ෝක් ශල්ලන්්  
සමාගම සතුව තිශබනවා. ඒ, බස ්රථ 80ම තව සති ශදකක් 
ඇතුළත විශ ේෂ පාසල් බස ්රථ ශසේවාවක් ශලස ධාවනයට 
එකතු කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

 මධයම පාන්තික පිරිස ් සඳ ා විශ ේෂ ප්රවා න ශසේවයක් 
 ඳුන්වා දීම යටශත් මා සඹුර, කඩවත  ා ශමොරටුව නගර 
ශක්න්ද්ර කර ගනිමින් park and ride ක්රමය  ඳුන්වා දී 
තිශබන අතර, සිය ශපෞේගලික ශමෝටර් රථවලින්, යතුරු 
පැදිවලින් ශ ෝ ශවනත් වා නවලින් පැමිශණන ම පන්ට 
ඒවා එී  නතර කර තබා ශ්රීලංගමශේ  city bus ශසේවාව 
මඟින් ප්රවා න ප සුකම් සලසා දීමට අවසථ්ාව ලබා දී 
තිශබනවා. තවුවරටත් සුශඛෝපශභෝ ප  ා විුවලි බස ් රථ 
ශපෞේගලික අං ශේ  ස ාශයන් ශයදී ම පිළිබඳ සාකච්ඡා 
කරමින් පවතිනවා. ඉන්දියානු ණය ශයෝජනා ක්රමය යටශත් 
නව බස ්රථ  00ක් මිලදී ගැමාම සඳ ා කැබිනට් අනුමැතිය 
ලැීම තිශබනවා. එම බස ්රථ  00න් 2 0ක් ශම් වර්ෂය තුළ 
ග්රාමීය මාර්ගවල ධාවනශේ  ශයොදවන්න අපි 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

 ශකොටුව ුවම්රිය සථ්ානය නී කරණය කිරීම සඳ ා 
ජාතයන්තර ූලලය ස ශයෝගිතාව යටශත් වැඩසට නක් 
්රියාත්මක කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා.  ඒ වාශේම 
ප්රධාන ුවම්රිය සථ්ාන ස  ශපොුව වා න නැවතුම් සථ්ාන, 
නාගරික බස ්නැවතුම් ශපොළවල් සම්බන්ධ කරමින් බස ්රථ 
මඟින් ශකටි ගමන් වාර සංවිධානය ශකශරනවා.  

 ුවම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව මඟින් දිනකට කාර්යාල ුවම්රිය 
ශසේවා වාර 118ක් පමණ ස  සාමානය ම ප ුවම්රිය ශසේවා 
වාර 07 ක් පමණ ්රියාත්මක කරනවා. එමඟින් දිනකට 
ම පන් ලක්ෂ 04කට පමණ ප්රවා න ශසේවා සැපශයනවා.  

149 150 

[ගරු (ූජජය  අතුරලිශේ  රතන ී මි] 

————————— 
*  පුස් කාලගේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2022 අශගෝස්තු  10 

 පවතින තත්ත්වය  මුශේ ශපොුව ප්රවා න ශසේවයට ඇති 
අධික ඉල්ලුම ශ ේතුශවන් ප ත දැක්ශවන ශසේවා ද අපි 
අලුශතන් ආරම්භ කර තිශබනවා. 

 පාුවක්ක, වග සිට ශකොළඹ ශකොටුව දක්වා නව 
කාර්යාල ුවම්රියක් ධාවනය කිරීම. නුවර  ා 
ශකොළඹ ශකොටුව අතර නව සීඝ්රගාමී ුවම්රියක් 
ආරම්භ කිරීම. ශපොල්ග ශවල සිට ශකොළඹ 
ශකොටුව - අලුත්ගම දක්වා නව ුවම්රියක් ධාවනය 
කිරීම. 

 ශකොළඹ ශකොටුව  ා යාපනය අතර සීඝ්රගාමී ුවම්රිය 
ධාවනය නැවත ආරම්භ කිරීම. යාපනය - 
කන්කසන්තුශර් දක්වා කාර්යාල ුවම්රියක් ආරම්භ 
කිරීම.  

 ධාවනශයන් ඉවත් කරන ලද බස ්රථ 800ක් ගිය 

සතිශේ දී අලුතින් බැටරි ස  ටයර් ලබා දී ධාවනශේ  
ශයදී ම.   

 එන්ජින් කට්ටල  00ක් මිලදී ශගන ශ්රී ලංගම බස ්

රථ ඇණිය  ක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

අනා   වැඩසටහ්න් 
 

ඉ ත සඳ න් කළ දැනට ්රියාත්මක වැඩසට න්වලට 

අමතරව ප ත දැක්ශවන ඉදිරි වැඩසට න් ද මධය කාලීන ප්රවා න 

සැලැස්මට අනුගත වන ශලස සකස් කර ඇත. 

ඉදිරි කාල වකවානුව තුළදී ුවම්රිය ම ප  ා භාණ්ඩ ප්රවා න 

ශසේවා පුළුල් කිරීම ශවනුශවන් ප ත ්රියාමාර්ග සැලසුම් ශකොට 

ඇත. 

 ශේයන්ශගොඩ ස  තඹුත්ශත්ගම ආර්ථික 

මධයසථ්ාන සඳ ා ුවම්රිය සම්බන්ධතාව ලබා දීම. 

 මා සඹුර බුවවිධ ප්රවා න මධයසථ්ානය සඳ ා 

ුවම්රිය ප්රශේ  මාර්ගයක් ලබා දීම.   

  ඳුනාගත් ුවම්රිය සථ්ාන සඳ ා වා න නැවතුම් 

ප සුකම් ලබා දීම. 

 ුවම්රිය මගින් භාණ්ඩ ප්රවා නය විධිමත් කිරීම  ා 

වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් සකස ්කළ 
සැලැසම් ්රියාවට නැංී ම. 

 නානුඔය සිට ඇල්ල දක්වා ධාවනය වන "සංචාරක 

උරුම" ුවම්රිය නැවත ආරම්භ කිරීම,- [බාධා 
කිරීමක්] 

 

 රු ංපූජයප අතුරලිගේ ර න නීමි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

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

ගරු ඇමතිතුමනි, මම අ ලා තිශබන ප්ර ්නයට ශනොශවයි  

ඔබතුමා උත්තර ශදන්ශන්. මම ඇුවශේ දැන් තිශබන විුවලිය 

අර්බුදයට විසඳුමක් විධියට ඉශලක්ට්රික් වා න ශගන්වන්ශන් 

ශකොශ ොමද කියලා. [බාධා කිරීමක්]  ගරු ඇමතිතුමනි,  

ඉශලක්ට්රික් වා න ශගන්ී ශම් තීන්ුවව අරශගන තිශබන්ශන් 

2019දී. ඒ සම්බන්ධශයන් ගැසට් එක සත් නි සත් කර තිශබනවා. 

ශම් වනවිට ශමොකක්ද කරලා තිශබන්ශන්? රට තුළ අර්බුදයක් ඇති 

ශවලා අද ශවනශකොට මාස ගණනක්. ශමොකක්ද ඒකට කරලා 

තිශබන්ශන්? ඒකයි අපි අ න්ශන්.  
 

 රු ංආචාර්යප බන්දුල ගුතවර්)න ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

කරලා තිශබන ශේ තමයි මම කිේශේ. ශමශතක් කල් 

මාතිශයන් එවැනි කිසිම ප්රතිපාදනයක් තිබුශණ් නැති නිසා, ගිය 

සතිශේ  රැස් වුණු කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා තිශබනවා, 

විුවලිශයන් ්රියාත්මක කරන ත්රීශරෝද රථ ඇතුළු වා න භාවිතයට 

අවසර ශදන්න. කලින් ඒවා ලියාපදිංචි කරන්නවත් රට තුළ 

අවසරයක් තිබුශණ් නැ ැ. ඒක දැන් කරශගන යන්ශන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 

 රු ංපූජයප අතුරලිගේ ර න නීමි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අර්බුදය ඇති ශවලා මාස කීයක්ද? 

ඇයි, ඒ තීන්ුවව ගත්ශත් නැත්ශත් ශමතුමන්ලා?  

 

 රු ංආචාර්යප බන්දුල ගුතවර්)න ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ඒකට ශමොකද  කරන්ශන්? තීන්ුවවක් ගන්නා ක්රමයක් 

තිශබනවා  ශන්.  

ගරු ස්වාමීන් ව න්ස, ඔබව න්ශසේ අ ලා තිශබන 04, 0 , 06 

ස  07 ප්ර ්නවලට විුවලිබල ස  බල ක්ති අමාතය ගරු කංචන 

විශජ්ශසේකර මැතිතුමා උත්තර ශදනවා. 
 

 රු කාචන විගේගසේකර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விபஜபசகர)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ූජජය අතුරලිශේ  රතන ස්වාමීන් 

ව න්ශසේ ස්ථාවර නිශයෝග 27 (2  යටශත් අසා තිශබන ප්ර ්නශේ  

04, 0 , 06 ස  07 වන ශකොටස්වලට මා පිළිතුරු ලබා ශදනවා. 

04. ශබොරශතල් ආනයනය කර පිරිප ුව කිරීම මගින් ශමරට 
ඉන්ධන අව යතාශවන් සියයට 00ක් සපුරා ගත  ැකි 
නමුත්, විශේ  විනිමය අර්බුදයත් සමඟ ජාතයන්තර ණය 
ශරේණිගත කිරීශම් ආයතන විසින් ලංකාව ප ළ 
ශරේණිවලට ඇතුළත් කිරීම ශ ේතුශවන් ඉන්ධන 
සැපයුම්කරුවන් ශබොරශතල් සැපයීමට මැළිකමක් දැක්ී ම 
ශබොරශතල් ආනයනය ශකශරී  අී තකර ශලස බලපා 
ඇත. නමුත්, ශබොරශතල් ආනයනය කර ගැමාශම් 
අරමුණින් ප්රසම්පාදන ්රියාවලිය අඛණ්ඩව සිුව කර ඇත. 
තවද, ශම් වන විටත් ශබොරශතල් සැපයීශම් ශටන්ඩර 10ක් 
ප්රදානය කළද, එයින් සැපයුම්කරුවන් 08 ශදශන ස විසින් 
ශම් දක්වා විවිධ ශ ේතු ඉදිරිපත් කරමින් ශබොරශතල් 
සැපයීමට නිසි ්රියාමාර්ග ශගන ශනොමැත. 

 එශමන්ම, පිරිප ුව යන්ත්රාගාරශයී  අතයව ය නඩත්තු 
කටයුා තු  ා සංරක්ෂණ කටයුතු ශමම කාලය තුළ සිුව 
ශකශරමින් පවතින අතර, අශගෝසත්ු මස 10වන දින මීළඟ 
ශබොරශතල් නැව දිවයිනට ළඟා ී මට නියමිතය. එම 
ශබොරශතල් ශතොගය ලැීමමත් සමඟම පිරිප ුවව ්රියාත්මක 
කිරීමට අශප්ක්ෂිතය. 

 පිරිප ුවව ්රියාත්මක ශනොවන අවසථ්ාවලදී පිරිප ුවශේ 
විවිධ ශකොටස ් නිෂ්්රිය වායු ඩනඩනය යටශත් පවත්වා 
ගැමාම, ුවමාල පේධතිය  ා සිසිලන පේධතිය ්රියාත්මක 
තත්ත්වශේ  පවත්වා ගැමාම,  සලුන ස  බඳුන් - column 
and vessel -  යිශරොකාබන් මඟින් පුරවා තබා ගැමාම 
වැනි කටයුතු මඟින් පිරිප ුව යන්ත්රාගාරය සුරක්ෂිතව තබා 
ගැමාමට කටයුතු කරනු ලබයි. එබැවින් ශබොරශතල් 
පිරිප ුව ශනොකිරීම යන්ත්ර සූත්ර ශකශරී  අී තකර 
බලපෑමක් ඇති ශනොකරයි. 

05.  ඔේ. විුවලිබල  ා බල ක්ති විෂය භාර අමාතයාං ය මඟින් 
ශම් වන විට "ජාතික බල ක්ති ප්රතිපත්තිය ස  උපාය 
මාර්ග" යනුශවන් ප්රතිපත්තිමය ශල්ඛනයක් එළි දක්වා 
ඇත. 2019 වසශර්දී අනුමතිය ලද එම ජාතික ප්රතිපත්තිය 
2019 අශගෝසත්ු මස 9 වැනි දින අංක 210 /61 දරන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් ප්රකා යට පත් කරන ලදී. 
එම ජාතික ප්රතිපත්තිය ූලලික ක්ශෂේත්ර ද යක් ආවරණය 
කරනු ඇත. එනම්, 

1. බල ක්ති සුරක්ෂිතතාව ස තික කිරීම. 

2.  බල ක්ති ශසේවා සම්පාදනය. 

3.  ජාතික ආර්ථිකයට ප්ර සත් පිරිවැයකට බල ක්ති 
ශසේවාවන් සැපයීම. 

4.  බල ක්ති කාර්යක්ෂමතාව ස  සංරක්ෂණය 
වැඩිදියුණු කිරීම. 

5.  බල ක්ති සව්ා රනත්වය ඉ ළ නැංී ම. 

6.  පරිසරය සුරැකීම. 

7.  පුනර්ජනමාය බල ක්තිශයී  දායකත්වය ඉ ළ 
නැංී ම. 

8.  බල ක්ති ක්ශෂේත්රශේ  ය  පාලනය  ක්තිමත් කිරීම. 

9.  අනාගත බල ක්ති යටිතල වු  සඳ ා ඉඩම් 
සුරක්ෂිත කිරීම. 

10. නශවෝත්පාදනය ස  වයවසායකත්වය සඳ ා 
අවසථ්ාවන් සැපයීම.  

 ශමම ජාතික ප්රතිපත්තිය ්රියාත්මක කිරීශම්දී ප ත සඳ න් 
අමාතයාං   ා ආයතන ප්රධාන පාර් ව්කරුවන් ශලස 
කටයුතු කරනු ලබයි. 

(i) විුවලිබල  ා බල ක්ති අමාතයාං ය 

(ii) ලංකා විුවලිබල මණ්ඩලය 

(iii) ලංකා විුවලි පුේගලික සමාගම 

(iv) ශ්රී ලංකා සුනිතය බල ක්ති අධිකාරිය 

(v) ශ්රී ලංකා ම ජන උපශයෝගිතා ශකොමිෂන් සභාව 

(vi) ලංකා ඛනිජ ශතල් මාතිගත සංසථ්ාව 

(vii) ශ්රී ලංකා ඛනිජ ශතල් සංවර්ධන අධිකාරිය 

(viii) ප්රවා න  ා සිවිල් ගුවන් ශසේවා විෂය භාර 
අමාතයාං ය  

(ix) රාජය පරිපාලන විෂය භාර අමාතයාං ය  

06.  නැත. මන්නාරම  ා පුනරින් ප්රශේ ශේ  සුළං  ා සූර්ය 
පුනර්ජනමාය බල ක්ති බලාගාර සථ්ාපනය කිරීම සඳ ා 
වන  කයතා අධයයනයක් - feasibility study එකක් - සිුව 
කිරීම සඳ ා සීමා වන පරිදි 2022.00.28 දින Adani Green 

Energy Limited ආයතනය සමඟ අවශබෝධතා ගිවිසුමකට 
එළැඹ ඇත. ශමම පුනර්ජනමාය බල ක්ති සංවර්ධනය 
සඳ ා ශ්රී ලංකා සුනිතය බල ක්ති අධිකාරිශේ  තාවකාලික 
අනුමැතියක් ශ ෝ ලබා දී ශනොමැත. එශමන්ම, අදාළ 
 කයතා අධයයනය මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති මිල ශයෝජනා 
ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇති නමුත් ඒ සම්බන්ධශයන් ශම් 
දක්වා අවසාන එකඟතාවකට ශ ෝ එළැඹ ශනොමැත.  

ගරු ස්වාමීන්ව න්ස, ඔබව න්ශසේ කියපු විධියට 

ශඩොලර්වලින් ගිවිසුම්ගතී මක් ශ ෝ එවැනි කිසිම ආකාරයක 

කටයුත්තක් ශම් ශමොශ ොත ශවනකල් කිසිම විධියකින් සිුව 

ශවලාත් නැ ැ, එවැනි ආකාරශේ  ඉල්ලීමක් කරලාත් නැ ැ. 

 කයතා වාර්තාව මඟින් ඔවුන් යම් මිල දැක්ී මක් ඉදිරිපත් කරලා 

තිශබනවා. ඒක භාර ගන්නවාද, නැේද කියන එක අශප් 

කාර්යභාරයක්. ඒ නිසා ඒක තවමත් සිුව වුශණ් නැති කාරණාවක්. 

එවැනි වයාපෘති අතයව යයි, ගරු කථානායකතුමනි. ශම් රටට 

අව ය පුනර්ජනමාය බල ක්ති වයාපෘති ්රියාත්මක කරන්න නම්, 

ශම් රටට අව ය විශේ  විනිමය අව ය නම්, ශම් රශට් ආර්ථිකය 

 ක්තිමත් කරන්න නම් අනිවාර්යශයන්ම එවැනි වයාපෘති 

්රියාත්මක කළ යුතුයි. එවැනි වයාපෘති ආශවොත් තමයි ශේීයය 

ව ශයන් ඉන්න පුනර්ජනමාය බල ක්ති වයාපෘති කරන -

සංවර්ධනය කරන- පුේගලයන්ට ශ ෝ එවැනි වයාපෘති කිරීම සඳ ා 

අඩු තරමින් ණයවර ලිපියක් ශ ෝ විවෘත කර ගැමාමට අවස්ථාව 

ලැශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අපි සැලකිල්ලට ගන්නවා.  

ශම් ශමොශ ො ත වන කල් අපි ඒ සඳ ා අනුමැතියක් ලබා දීලා 

නැ ැ. නමුත්, ඉදිරිශේ දී එවැනි වයාපෘති සඳ ා අනුමැතිය ලබා 

ශදන්න කටයුතු කරනවා. 
 

07. අඩු ඒකක ප්රමාණයක් පරිශභෝජනය කරනු ලබන අඩු 
ආදායම්ලාභී විුවලි පාරිශභෝගිකයන් සඳ ා ස න විුවලි 
ගාසත්ු ක්රමයක් සී තව සමසත් විුවලි ගාසත්ු සංශ ෝධන 
ශයෝජනාවලියක් ලංකා විුවලිබල මණ්ඩලය විසින් මීට සති 
කිී පයකට ඉ තදී ශ්රී ලංකා ම ජන උප ශයෝගිතා 
ශකොමිෂන් සභාව ශවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිශබනවා. එම 
ශකොමිෂන් සභාව විසින් එකී  ශයෝජනාවලිය පිළිබඳව 
සලකා බලා, ඊට තවුවරටත් සංශ ෝධන එක් කර විුවලිය 
ඒකකයක් නිෂප්ාදනය කිරීමට වැය වන වියදමට වඩා 
සැලකිය යුතු ප්රති තයකින් අඩු විුවලි ගාසත්ු ක්රමයක් අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් සඳ ා  ඳුන්වා ශදමින් නව විුවලි ගාසත්ු 
ක්රමයක් අනුමත ශකොට තිශබනවා. එම නව විුවලි ගාසත්ු 
ක්රමය ඉදිරි සතිශේ  සිට බලාත්මක කර ්රියාවට නැංී මට 
කටයුතු කරමින් පවතිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලශේ  ලංකා විුවලිබල 

මණ්ඩලය ශ්රී ලංකා ම ජන උපශයෝගිතා ශකොමිසමට ඉදිරිපත් 

කරන ලද සංඛයා ශල්ඛනවලට අනුව පසුගිය අවුරුේශේ මාසික 

විුවලිය උත්පාදනය කිරීම සඳ ා වැය වුණු මුදල රුපියල් බිලියන 

20.6යි. ශම්ක, මීට අවුරුේදකට ශපර වැය වුණු මුදලයි. නමුත් 

අනික් පැත්තට අපට ලැබුණු ආදායම රුපියල් බිලියන 21.7යි.  

පසුගිය අවුරුේශේ වැඩි වුණු ඉන්ධන මිල, වැඩි වුණු ගල් අඟුරු 

මිල යන ශම් සියල්ලම සැලකිල්ලට ගත්තාම, මාසික විුවලිය 

උත්පාදනය සඳ ා වැයවන මුදල දළ ව ශයන් රුපියල් බිලියන 

00ක් දක්වා වැඩිශවලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, රුපියල් බිලියන 

00ක් වියදම් ශවනවා. නමුත් රුපියල් බිලියන 20ක් පමණ තමයි 

අපට ආදායම ව ශයන් ලැශබන්ශන්.  

ශම් වන විට ලංකා විුවලිබල මණ්ඩලය විසින් පුනර්ජනමාය 

බල ක්ති වයාපෘති සැපයුම්කරුවන්ට ශගී ම් කිරීමට තිශබනවා. 

පසුගිය මාස 6ක පමණ කාලය සඳ ා අපි ලබාගත් විුවලිය 

ශවනුශවන් ශේීයය සැපයුම්කරුවන්ට පමණක් පසුගිය සතිය 

වනශකොට රුපියල් බිලියන 28. ක් ශගවන්න තිශබනවා. ව ල 

මත සවි කළ සූර්ය පැනල සඳ ා ඒ සැපයුම්කරුවන්ට රුපියල් 

බිලියනයකට වැඩි මුදලක් ශගවන්න තිශබනවා. ඒ වාශේම අපි 

ශපෞේගලික බලාගාරවලිනුත් විුවලිය ලබාශගන තිශබනවා. ඒ 

විුවලිය ශවනුශවන් දැනට රුපියල් බිලියන 76.8ක් ශගවන්න 

තිශබනවා. ඊට අමතරව, ම ා භාණ්ඩාගාරයත්, ශ්රී ලංකා ම  

බැං සවත් විවිධ අවස්ථාවලදී විටින් විට ලංකා ඛනිජ ශතල් මාතිගත 

සංස්ථාවට මුදල් ලබා දීලා තිශබනවා. නමුත්  විුවලිබල මණ්ඩලය 

ලබා ගත් ඉන්ධන සඳ ා ශම් ශමොශ ොත වනශකොටත්  ඛනිජ ශතල් 

මාතිගත සංස්ථාවට රුපියල් බිලියන 01.6ක් ශගවන්න තිශබනවා.  

ඊට අමතරව, අපට project loans, term loans තිශබනවා. ශම් 

ශදක ගත්තාම, project loansවලට රුපියල් බිලියන 284 සත්, 

term loansවලට රුපියල් බිලියන 108 සත් ශගවන්න තිශබනවා. 

සමස්තයක් ශලස ගත්තාම, ලංකා විුවලිබල මණ්ඩලය ලබාශගන 

තිශබන ණය, ලබාශගන තිශබන සැපයුම් සඳ ා රුපියල් බිලියන 

612ක මුදලක් අපට නැවත ශගවන්න තිශබනවා. ශම් නිසා තමයි 

153 154 

[ගරු කංචන විශජ්ශසේකර ම තා] 
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ඉල්ලීමක් කශළේ,  සම්ූජර්ණ බර ජනතාව මත පටවන්න එපා 

කියලා. පුනර්ජනමාය බල ක්ති වයාපෘති සඳ ා වැඩි අවධානයක් 

ශයොමු කරන්න කියලා අපි ලංකා විුවලිබල මණ්ඩලයටත් උපශදස්  

ලබා දී තිශබනවා. එශ ම වුශණොත් තමයි අපට දැන් තිශබන 

උත්පාදන වියදම අඩු කර ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. උත්පාදන 

වියදම අඩු කර ගැමාම සඳ ා වයාපෘති ්රියාත්මක කරන ගමන් යම් 

මිල සංශ ෝධනයක් කරන්න කියලා තීන්ුව කළා. 2010 වර්ෂශේ  

තමයි අවසාන වරට මිල වැඩි ී මක් වුශණ්. 2014 දී තමයි මී න්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා ව ශයන් සිටිනශකොට 

ශනොශරොච්ශචෝශල් බලාගාරය අශප් රටට එකතු කරලා ඒ මඟින් 

සියයට 2 කින් ශම් රශට් විුවලි බිල අඩු කශළේ. එම නිසා 2014න් 

පසුව ශම් රශට් විුවලි බිශල් සංශ ෝධනයක් සිේධශවලා නැ ැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, 2014න් පසු සිුව වුණු මිල සංශ ෝධනය 

සාමානයයක්  ැටියට අපි අරශගන බලමු.  සාමානයශයන් බිංුවශේ 

ඉඳලා 00 දක්වා තමයි ඒකක ගණනය කරන්ශන්. 00 දක්වා 

තිශබන උපරිම විුවලි ඒකක ගණන ගත්ශතොත්, සාමානයශයන් අපි 

ශමච්චර කල් ඒකක 00ක් පාවිච්චි කරන ශකශන සශගන් උපරිම 

මාසික විුවලි බිල  ැටියට අය කශළේ රුපියල් 10 යි, ගරු 

කථානායකතුමනි.  විුවලි ඒකකයක්  දන්න දළ ව ශයන් අපට 

රුපියල් 48ක වියදමක් යනවා.  ැබැයි, අපි ඒකක 00කට අය 

කරලා තිශබන්ශන් රුපියල් 10 යි. ශම්ක අවුරුුව ගණනාවක් 

තිස්ශසේ තිබුණු ප්ර ්නයක්. ශම් මිල සංශ ෝධනශයන් පසුවත් ඒකක 

00ක් සඳ ා වූ රුපියල් 10 ක මුදල වර්ධනය වන උපරිම ගණන 

රුපියල් 060යි, ගරු කථානායකතුමනි. රුපියල් 10 ක්ව තිූ  බිල 

තමයි රුපියල් 060ක් බවට පරිවර්තනය ශවන්ශන්. ඒශකනුත් අශප් 

උත්පාදන වියදම ආවරණය ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ වාශේම ඒකක 01 

සිට 60 දක්වා, ඒ කියන්ශන් ඒකක 60 දක්වා අය කළ උපරිම 

ප්රමාණය වැඩි ශවන්ශනත් ශලො ස මුදලකින්  ශනොශවයි. 

සාමානයශයන් පුරවැසිශයෝ වි ාල පිරිසක් -ලක්ෂ 18ක්- සිටියා, 

රුපියල් 280කට අඩු විුවලි බිලක් ශගවන. එම රුපියල් 280 බිල 

රුපියල් 780ක් දක්වා තමයි වර්ධනය ශවන්ශන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ූජජය  අතුරලිශේ  රතන ස්වාමීන් 

ව න්ශසේට මම ශම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ශමශතක් කල් 

විුවලිය ඒකක 00ක් දක්වා ආගමික සිේධස්ථානවලින් අය කරලා 

තිබුශණ් ඒකකයකට රුපියලයි  ත 90යි. අපට ඒකකයකට 

රුපියල් 48ක් වියදම් ශවනවා. නමුත්, ආගමික සිේධස්ථානවලින් 

රුපියලයි  ත 90යි අය කරන්ශන්. එතශකොට, ඒ මාසික බිල 

රුපියල් 87යි. ශම්, ආගමික සිේධස්ථානවලින් අය කළ බිල. 

 ැබැයි අපි  ැම ශවලාශේම දැක්කා, ආගමික සිේධස්ථානවල ඒක 

අවභාවිත ශවලා තිබුණා. රුපියල් 87ක් වූ බිල තමයි රුපියල් 0 0 

දක්වා යන්ශන්. රුපියල් 28 ක් වූ බිල තමයි රුපියල් 1,260 දක්වා 

යන්ශන්. ආගමික සිේධස්ථාන විුවලිය ඒකක 180ක් දක්වා පාවිච්චි 

කරනවා නම් මාසික බිල ව ශයන් අය වුශණ් රුපියල් 1,0 7යි. ඒ 

රුපියල් 1,0 7 තමයි රුපියල් 0,900 දක්වා යන්ශන්. නමුත් මම 

නම් වි ්වාස කරනවා, අපි සම ර ශේවල් කළමනාකරණය කළ 

යුතු බව. ඒ වාශේම, අඩු ආදායම්ලාභින්ට යම් ස නයක් 

සැලශසන්නත් ඕනෑ. ඒ  ැම ශදයක්ම සලකලා තමයි ම ා 

භාණ්ඩාගාරය ලබා ශදන්න පුළුවන් ආකාරයට ශම් විුවලි බිල 

වර්ධනය කරලා තිශබන්ශන්. නමුත්, ශම්ශකන් අශප් සම්ූජර්ණ 

වියදම ආවරණය ශවන්ශන් නැ ැ. උත්පාදන වියදම අඩු කිරීශමන් 

තමයි අපි ඒ කටයුත්ත කරන්න බලන්ශන්.  

2014න් පස්ශසේ පසුගිය අවුරුුව නවශේ දීම ශම් රශට් ම ා 

පරිමාණ විුවලි බලාගාරයක් ශවනුශවන් කිසිම කටයුත්තක් කරලා 

නැ ැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒක තමයි තිශබන ප්ර ්නය. ඒක 

තමයි අශප් ශම් විුවලි අර්බුදයට තිශබන ප්රධානම ශ ේතුව. එම නිසා 

තමයි පුනර්ජනමාය බල ක්ති වයාපෘති ස  අලුත් වයාපෘති ඇති 

කිරීමට කඩිනමින් පියවර ගැමාම සඳ ා අපි විවිධ පනත් සඳ ා 

සංශ ෝධන ශගශනන්ශන්. ඒ පනත්වලට ආණ්ඩු පක්ෂශේ  

බුවතරයක් එදා පක්ෂව ස ශයෝගය ුවන්නා.  ැබැයි, එදා විපක්ෂය 

විරුේධ වුණා. අපි අද ශයෝජනා කරලා තිශබනවා, ශම් කටයුතුත් 

එක්කම ලංකා විුවලිබල මණ්ඩලය ප්රතිවු ගත කිරීශම් වැඩ 

පිළිශවළ ්රියාත්මක කරන්න කියලා.  ඒක අනිවාර්යශයන් ම කළ 

යුතුයි. ප්රතිවයූ ගත කිරීශම් වැඩ පිළිශවළත් එක්ක යම් ස නයක් 

ලැශබනවා නම් ඒ ස නය ජනතාවට ලබා දීමට අපි කටයුතු 

කරනවා. 

 

 රු ංපූජයප අතුරලිගේ ර න නීමි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මට තව එක ප්ර ්නයක් අ න්න 

තිශබනවා.  ඒ සඳ ා මම වැඩි කාලයක් ගන්ශන් නැ ැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිේවා, ශගෞතම් අදානි සමඟ එ වැනි 

ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා නැ ැ කියලා.  
 

 රු කාචන විගේගසේකර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விபஜபசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

බලපත්රයක් ලබා දී තිශබනවා. 

 

 රු ංපූජයප අතුරලිගේ ර න නීමි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

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

අත්සන් කරපු ගිවිසුම ගැනයි මම ඇුවශේ. එශ ම එකක් 

නැත්නම් මම ඔබතුමාශගන් ආශයත් ඒ ප්ර ්නය අ න්ශන් නැ ැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශදවනුව, විශේීයය සමාගම්  ර ා 

පුනර්ජනමාය බල ක්තිය ශමශ ේ උත්පාදනය කිරීම ගැන අශප් 

කිසිම විරුේධත්වයක් නැ ැ. ඔබතුමා කිේව කාරණාවට අපි 

එකඟයි. නමුත්, ඒ ශකොයි විධියට ද කියන එක පිළිබඳව ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා. අන්තිමට අශප් ුවළං ටිකත් ශකොම්පැනිවලට, 

අධිකාරයත් ශකොම්පැනිවලටම යයිද?   ඒ නිසා ඔබතුමා ජාතික 

ප්රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, විශේීයය ආශයෝජකශයෝ 

කැඳවනවා නම් අඩුම ගණශන් අශප් ුවස්ම ටිශක්වත්, අපි ගන්න 

ුවළං ටිශක්වත් අයිතිය අපට තිශබන්න ඕනෑ. ඒ එකඟතාවලට 

යන්න ඕනෑ. ඒ එකඟතාවලට එළශඹන්ශන් ශකොශ ොමද කියලා 

කියන්න. එකඟතාවලට යනවා කියන එක ශනොශවයි ප්ර ්නය. 

අශප් රශට් අපට නිකම් ලැශබන සූර්යාශලෝකයට, ුවළං ටිකට 

අපට ශඩොලර්වලින් ශගවන්න බැ ැ. ඒකයි මමකියන්ශන්.  
 

 රු කාචන විගේගසේකර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விபஜபசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අතුරලිශේ  රතන ස්වාමීන් 

ව ශන ්සේ අ ලා තිශබන්ශන්, "ශගෞතම් අදානි ශකොම්පැනිය 

සූර්යාශලෝකශයන් විුවලිය නිෂ්පාදනය කළ විට අපි විුවලිය ලබා 

ගත යුත්ශත් ශඩොලර්වලින් බවට ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිශේ ද? 

එම ගිවිසුම සභාගත කරන්ශන් ද?" කියලායි. මම පැ ැදිලිව 

කිේවා,  අපි විුවලිය ශඩොලර්වලින් ගන්නවා කියලා ගිවිසුමක් 

අත්සන් කරලා නැ ැ කියලා. ඔබව න්ශසේ අ ලා තිශබන 

ප්ර ්නයටයි මම පිළිතුරු ුවන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, වයාපෘතියක් කරන්න පුළුවන් ද  

බලන්න අවශබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තිශබනවා.  ගරු 

කථානායකතුමනි,  නිකම් තිශබන සුළඟ,  නිකම් තිශබන 

සූර්යාශලෝකය  තමයි තිශබන්ශන්.  ැබැයි, ඒවා නිකම් තිශබේදි 

අපට ඉන්න පුළුවන් ුවළං වැදි වැදී   අේශේ පිච්චි පිච්චී.  අපි ශම් 

ශේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ශේන්න නම් ඒ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වයාපෘති ශවනුශවන් ආශයෝජනය කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු එන්න 

ඕනෑ  ආශයෝජනය කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණය තිශබන මිනිස්සු 

එන්න ඕනෑ. ශම් ශේවල් අපට නිකම් තිබුණාට වැඩක් නැ ැ. ශම් 

මානසිකත්වශයන් වැඩ කරලා තමයි අපි ශමච්චර අර්බුදයකට 

ගිී ල්ලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා, "නිකම් තිශබන  සූර්යාශලෝකය", 

"නිකම් තිශබන සුළඟ" කිේවාට වැඩක් නැ ැ. ඒවා යින් 

ප්රශයෝජනයට ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්න ඕනෑ. ඒවාශයන් 

ප්රශයෝජනයට ගන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට අපි ඒකට ඉඩ සලසා 

ශදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අපි කළ යුතුව තිශබන්ශන්. ඒ  නිසා අපි 

අනිවාර්යශයන්ම රජයක්  ැටියට ශම් සම්බන්ධව ්රියා කරන්න 

ඕනෑ.  ී ටපු ජනාධිපති ගරු  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ළඟත් 

ඒ තීන්ුවව තිබුණා. ශම් රජශයත් ඒ තීන්ුවව තිශබනවා. අපට  

තාක්ෂණික ව ශයන් භාවිත කරන්න පුළුවන් සම්පත්  ඳුනාශගන, 

සුුවසු සමාගම් ශතෝරා ශගන, ආශයෝජකයන් ශතෝරා ශගන ශම් 

්රියාවලිය කළ යුතු ශවනවා. අනිවාර්යශයන්ම අශප් රටට 

ආශයෝජකයන් එන්න ඕනෑ. අශප් ආර්ථිකය  ක්තිමත් ශවන්න 

නම්, විුවලි අර්බුදශයන් විසඳුමක් ගන්න  නම් ශම්වා 

අනිවාර්යශයන්ම පාවිච්චි ශවන්න ඕනෑ. එශ ම වුශණොත් තමයි 

අපට ශේීයය සමාගම්වලටත් අවස්ථාව ලබා ශදන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන්.  

 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාශගන් මටත් ශපොඩි 

පැ ැදිලි කිරීමක් කරගන්න ඕනෑ. පසුගිය දවසක පුවත් පතක 

පළවූ වාර්තාවක් සම්බන්ධශයන් මම ශම් කාරණය අ න්ශන්. 

 ැබැයි, පසුව ඒ කාරණය සනාථ ශකරුවා. පිරිප ුවව වසා තිබියදී 

එී  වැඩ කරන අයට ශකෝටි 40ක ශබෝනස් ුවන්ශන් ඇයි කියලා 

මම ගරු ඇමතිතුමාශගන් අ න්න කැමැතියි. පිරිප ුවව වසා 

තිශබන්ශන්. නමුත්, ශකෝටි 40ක ශබෝනස් දීලා තිශබනවා. ගරු 

පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා මට කිේවා, ශකෝටි 40ක ශබෝනස් 

ලබා දීලා කියලා. ම ා අපරාධයක්, ඒක.   

 

 රු කාචන විගේගසේකර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விபஜபசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පිළිබඳව පුවත් පත්වලින් වාර්තා 

කළාට පස්ශසේ මමත් ශම් පිළිබඳව ලංකා ඛනිජ ශතල් මාතිගත 

සංස්ථාව ස  ඛනිජ ශතල් ශතොග ශබදා  ැරීශම් කටයුතු පිළිබඳ 

ආයතනශයන් -ඒ ශදශකන්ම- විමසීම් කළා. එී  ූලලය 

කළමනාකරු විසින් දන්වා තිශබනවා, විශ ේෂශයන් පසුගිය 

කාලශේ  අතිකාල දීමනා ව ශයන් රුපියල් ශකෝටි 2 0ත් -000ත් 

අතර මුදලක් ශගවා තිශබන බව. නමුත්, පසුගිය කාලවල ශම් 

ශවනුශවන් ලබා ුවන් මුදල් ප්රමාණය සීමා කර තිශබනවා. ඒ සීමා 

කිරීම් ඇතුශළේ මාර්තු, අශප්රේල්, මැයි මාසවල පිරිප ුවව වසා 

තිබුශණ් නැ ැ. එම මාසවල පිරිප ුවශේ වැඩ කටයුතු කළා, ගරු 

කථානායකතුමනි. අපි පිරිප ුවව වසා තිබුශණ් පසුගිය මාසශේ  

විතරයි. අපි ශබොරශතල් ශනෞකාවක් ශගනාපු නිසා  පිරිප ුවශේ 

වැඩකටයුතු සිේධ වුණා. ඒ වාශේම, ඉන්ධන ශබදා  ැරීශම් 

්රියාවලිය අශප් රශට් ඉන්ධන පිරවුම් ල් ශවත ්රියාත්මක 

ශනොවුණත්, අතයව ය ශසේවාවලට අඛණ්ඩව ඉන්ධන ශබදා 

 ැරීශම් කටයුතු  සිේධ වුණා. අශප් ඉන්ධන පිරිවුම් ල්වලින් 

ඉන්ධන ශබදා  ැරීශම් වැඩ පිළිශවළ ්රියාත්මක ශනොවුණත්, 

ගුවන් ශතොටුශපොළවලට, වරායන්වලට, SLTB ඩිශපෝවලට,  රවර 

වරායවලට, කර්මාන්ත ාලාවලට -ශම් සියල්ලටම- අඛණ්ඩව, 

වදනිකව සතිශේ  දින 7 පුරාම ඉන්ධන ශබදා  ැරීශම් ්රියාවලිය 

්රියාත්මක වුණා. ඒ වාශේම, ශසෞඛය අං යට අපි සි සරාදා, 

ශසනසුරාදා දවස් කීපයක් ශවන් කර තිබුණා, ඉන්ධන ලබාදීමට. 

එතශකොට සි සරාදා, ශසනසුරාදා ස  ඉරිදා කියන දවස්වල ශසේවය 

කරපු පිරිස්වලට තමයි අතිකාල දීමනා ශගවා තිශබන්ශන්. නමුත්, 

ඒ ශගවපු දීමනා ප්රමාණය රුපියල් ශකෝටි 2 0 සිට රුපියල් ශකෝටි 

40 දක්වා අඩු කර තිශබනවා. ශසනසුරාදා, ඉරිදා වැඩ කරන 

පිරිස්වලට යම් අතිකාල දීමනාවක් ශගවිය යුතුයි. අපි ඉදිරියටත් 

යම්කිසි කළමනාකරණයකින් යුතුව ශම් වැඩ පිළිශවළ ්රියාත්මක 

කරනවා. ඒ පිළිබඳ සවිසත්රාත්මක වාර්තාවක් අපි 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ අතිකාල දීමනා ශගේශේ 

කාටද, ඒ ශගේශේ ශමොන ශ ේතු ී න්දා ද කියලා ඒ සියලු විස්තර 

අපි ඉදිරිශේ දී  පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාගත කරන්නම්. 

 

 රු ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

 රු ගහ්ක්ටර් අප්පුහ්ාමි ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු කංචන විශජ්ශසේකර 

ඇමතිතුමාශගන් මට ශම් ප්ර ්නය අ න්න තිශබනවා. QR code 

එක අනුව ත්රීී ලර් ඇතුළු අශන සත් වා න සියල්ලටම ශතල් 

සැපයීම දැන් සිේධ ශවනවා. දැන් ඉන්ධන ශපෝලිම් නැ ැ  ඒක  රි. 

 ැබැයි, සුළුපන්න  රවරයා තවමත් අසරණ ශවලා ඉන්නවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශේ ප්රශේ ශේ ත්  රවරශයෝ ඉන්න නිසා 

ඔබතුමා ශම් ප්ර ්නය ගැන දන්නවා.  රවරයන්ටත් භූමිශතල් 

අව යයි.  පිරිප ුවව ගැනත් ඔබතුමා දැන් කිේවා  ශබොරශතල් 

ගැනත් කිේවා. ඔබතුමා කියපු කථාශවන් මට  ැඟුශණ්, 

ශබොරශතල් එන්න තව කල් යනවා කියලායි. ශම් ශවලාශේ  ලක්ෂ 

ගණනක්  රවර පවුල් ඉතාම අසරණ, අනාථ වූ තත්ත්වයට 

පත්ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමා ඒ අයට ශදන විසඳුම ශමොකක්ද? 

ශම් ශවලාශේ  ඒ අයට ීවවත් ශවන්න ඔබතුමා  ශමොනවා ශ ෝ 

ස නාධාරයක් ශදනවා ද? එශ ම නැත්නම් ශතල් ශගනැවිත් ශදන 

ශවනත් වැඩ පිළිශවළක්  ්රියාත්මක කරනවා ද? ශමොකද, ඒ අයට 

ඒක ඉතාම අව යයි. ඒ අය ශම් ශවලාශේ ප්ර ්න ශගොඩක ඉන්ශන්.  

 

 රු කාචන විගේගසේකර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விபஜபசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය මාසශේ  අශප් පිරිප ුවව 

්රියාත්මක ශනොී ම නිසා භූමිශතල් නිෂ්පාදනය නැවතිලා තිබුණා. 

විශ ේෂශයන්ම භූමිශතල් අව ය  රවර කර්මාන්තශේ  ශයශදන 

පිරිස්වලට පසුගිය සති  තරක පමණ කාලය තුළ  ඒ අව ය 

ප්රමාණයට භූමිශතල් ලබා ශදන්න ශනො ැකි වුණා. අශප් තිශබන 

සංචිතවලින් විටින් විට  රවර වරායවල තිශබන ඉන්ධන පිරවුම් ල් 

 ර ා ස  ශතෝරා ගත් ප්රශේ වල තිශබන ඉන්ධන පිරවුම් ල් 

 ර ා යම් ප්රමාණයක් ලබා ශදන්න කටයුතු කළා. පසුගිය 

සතිශේ ත් තංගල්ල, කිරින්ද වැනි ප්රශේ වලටත්, පුත්තලම, 

ශවල්ලමංකර වැනි ප්රශේ වලටත් -අව ය ුමමිශතල් 

සම්ූජර්ණශයන් ශනොමැති වුණත්- යම්කිසි ප්රමාණයක් ලබා ශදන්න 

කටයුතු කළා. මම පිළිගන්නවා පිරිප ුවව ්රියාත්මක ශනොී ම 

නිසා  භූමිශතල් නිෂ්පාදනශේ  යම් අඩුවක් වුණා කියලා. 10වන දා 

තමයි ශබොරශතල් ශනෞකාවක් ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව 

තිශබන්ශන්. ශදවැනි ශනෞකාව 29වන දා පැමිශණන බවට අපට 

දින වකවානු ලබා දී තිශබනවා. 10වන දා ශබොරශතල් ශනෞකාව 
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[ගරු කංචන විශජ්ශසේකර ම තා] 
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පැමිණීශමන් පසුව 1 වන දා සිට තමයි පිරිප ුවව ්රියාත්මක 

කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. 1 වන දා පිරිප ුවව 

්රියාත්මක කළත්, භූමිශතල් නිෂ්පාදනය ශවන්න සාමානයශයන් 

දින ශදකක්, තුනක් ගත ශවනවා.  රවර ඇමතිතුමාත් ශම් පිළිබඳව 

නිරන්තරශයන් අවධානය ශයොමු කරනවා. ගරු අග්රාමාතයතුමා 

සමඟ පැවැති සාකච්ඡාශේදීත් අපි තීරණය කළා,  භූමිශතල් ලබා 

දීශම් ්රියාවලිය 19වන දා සිට අඛණ්ඩව ්රියාත්මක කරන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලශේ  භූමිශතල් ලබා 

ුවන්නාම ඒවා  රවරයන්ට යන්ශන් නැතිව අවභාවිත ශවච්ච 

අවස්ථාත් තිබුණා. ශපෞේගලික බස් රථවලට ඩීසල් ශවනුවට 

භූමිශතල් මිලදී ශගන පාවිච්චි කළා.  ඒකත් නතර ශවන්න ඕනෑ.  

රුපියල් 87ක මුදලකට භූමිශතල් ලබා ශදනශකොට වි ාල ශලස 

කළමණාකරණය කිරීශම්  ැකියාව සත් නැ ැ. ඒ නිසා භූමිශතල් 

ලබා දීශම්දී අනිවාර්යශයන්ම මිල සංශ ෝධනයක් කිරීමට රජය ශම් 

වනවිට අවධානය ශයොමු කර තිශබනවා. ඒ වාශේම භූමිශතල් ලබා 

දීශම්දී ඒවා අව ය තීරු - රවර, වැවිලි කර්මාන්ත, අඩු 

ආදායම්ලාභීන්- ඉලක්ක කරශගන,  මුදල් අමාතයාං ශයන් 

ශවනම වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්න ශයෝජනා කර තිශබනවා. 

ඒ අනුව භූමිශතල් ලබා දීශම් වැඩ පිළිශවළ 19වන දා සිට 

අඛණ්ඩව ්රියාත්මක කරන්නත් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

 

 රු චමින්ද වි ගේසිික ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මටත් කාරණයක් කියන්න තිශබනවා. 

ඒකට ශපොඩි ශවලාවක් ශදන්න. ඉස්සර ශවලාම මම ශම්ක 

කියන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දිගින් දිගටම ශචෝදනා 

කළා, ශම් විුවලිය මිල වැඩි ී ම සිුව වුශණ් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් 

කළ අණ පනත්වලට අපි අත එශසේශේ නැති නිසාය කියලා. 

 ැබැයි, ඔබතුමන්ලාත් එදා විපක්ෂශේ  ඉඳශගන ඒ කාර්ය භාරයම 

කළා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ශන් ශම් විුවලිය මිල වැඩි ී ම 

සාධාරණ නැ ැ කියන එකයි. ශම් ආකාරයට විුවලි බිල වැඩි 

කරන්ශන් ඇයි? එක පැත්තකින්, විුවලිය අඛණ්ඩව ලබා ශනොදීම 

තුළ කර්මාන්ත ාලා සියල්ලම ශම් වන විට අඩපණ ශවලා 

තිශබනවා. තවමත් අඛණ්ඩව විුවලිය ශදන්න බැ ැ. අඛණ්ඩව 

විුවලිය ලැබුණා නම් ශම් වැඩි කිරීම සාධාරණයි. ඒ වාශේම ශම් 

මිල වැඩිී ම තුළ රාජය ආදායම  ැශදන්ශන් රුපියල්වලින්. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට තිශබන්ශන් ශඩොලර් අර්බුදයක්. ඒ 

ශඩොලර් අර්බුදය විසඳා ගන්ශන් ශම් රශට් අී ංසක ජනතාව 

ඩනඩනයට පත් කරලාද?   මම ශම් කාරණයත් අ න්න කැමැතියි. 

දැන් ඔබතුමන්ලා ආදායම් වැඩි කරගන්න කටයුතු කර තිශබනවා.  

පසුගිය කාලය තුළ වි ාල ශලස පාඩු ලැූ  ආයතන තිශබනවා. 

 සඩා පරිමාණශේ  වයවසායකශයෝ රාියයක් පාඩු ලැබුවා. ශම් 

ආදායම් වැඩි කර ගැමාම තුළ ඔවුන්ට වන්දි ලබා දීම සඳ ා 

මැදි ත්ී මක් ශවනවාද? එශ ම නම් ශම් වැඩි කිරීම සාධාරණයි. 

නමුත්, එශ ම ශදයක් ශවන්ශන් නැ ැ. තමුන්නාන්ශසේලා ශම්ක 

තුළ  දන්න යන්ශන් තවත් මංශකොල්ලයක්. ඒ මංශකොල්ලය  ර ා 

ශම් රශට් ජනතාව තවත් ඩනඩනයට පත් ශනොකර, ස නදායී වැඩ 

පිළිශවළක් ශයෝජනා කර ශම් වැඩි කිරීම කරනවා නම් සාධාරණයි, 

ගරු ඇමතිතුමනි.  

 

 රු කාචන විගේගසේකර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விபஜபசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ පක්ෂශේ  ඉන්න ආර්ථිකය 

පිළිබඳ විශ ේෂඥය ස වන  ර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමාශගන් 

ඔබතුමන්ලා ශපොඩි පාඩමක් ගත්ශතොත් ශ ොඳයි කියා මම ී තනවා. 

ශමොකද, ඔබතුමන්ලා කියනවා, ආර්ථිකය කළමනාකරණය 

කරන්න, ශම් අර්බුදය විසඳන්න කියලා. නමුත්, ශම් විධියට 

ගිශයොත්  විුවලිබල මණ්ඩලය තව මාසයක් යනශකොට විුවලිය 

උත්පාදනය කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ශවනවා. පුනර්ජනමාය 

බල ක්ති වයාපෘති කරන සැපයුම්කරුවන්, ශපෞේගලික 

බලාගාරවල පිරිස් දැනටමත් අපව දැනුවත් කර තිශබනවා, ඔවුන්ට 

පසුගිය මාස 10ක පමණ කාලය සඳ ා ශගී මට ඇති මුදල් 

ශගවන්ශන් නැත්නම් තවුවරටත් විුවලිය ලබාදීමට ශනො ැකියි 

කියලා. පසුගිය කාලශේ  සියයට 70ක් විුවලි උත්පාදනය කරන්න 

සිේධ වුශණ් ඉන්ධන ස  ගල් අඟුරුවලින්. අපට ජල විුවලිය 

උත්පාදනය කරන්න බැරි වුණා. පසුගිය සතිශේ  පමණයි සියයට 

 8ක්, සියයට 60ක් ජල විුවලිය උත්පාදනය කරන්න  ැකි වුශණ්.  

ඔබතුමන්ලා අවුරුුව  ක් ආණ්ඩුශේ ී ටියා. ඒ ඉඳිේදී, 2014 දී 

මී න්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නවත්වපු තැනින් එ ාට -

ශනොශරොච්ශචෝශල් බලාගාරශයන් එ ාට- එක බලාගාරයක් ශ ෝ 

ශම් රශට්  ැුවවා නම්, අද ශම් ප්ර ්නය එන්ශන් නැ ැ.  ැබැයි, 

ඔබතුමන්ලා එදා ශම් ප්ර ්නයට විසඳුම් ශ ේශේ නැ ැ.  දැන් අපි  

විසඳුම් ශ ොයන්න  දන ශකොට ශම් ශේවල් කරන්න එපාය 

කියනවා. මමත් කැමැතියි, විුවලි බිල වැඩි කරන්ශන් නැතිව 

ඉන්න  ශයෝජනා කරන්ශන් නැතිව ඉන්න. එශ ම නම් විපක්ෂශේ  

ඉන්න කට්ටිය කියන්න ඕනෑ ශම් සඳ ා මුදල් ටික ශසොයා ගන්ශන් 

ශකොශ ොමද කියලා. ඔබතුමන්ලා කියන්න, විුවලිබල මණ්ඩලය 

ශගවිය යුතු ශම් රුපියල් බිලියන 612 පියවා ගන්න විධිය. විුවලිබල 

මණ්ඩලශේ  කටයුතුවලට මාසිකව රුපියල් බිලියන 00ක් වැය 

වනවා. ඒ රුපියල් බිලියන 00න් රුපියල් බිලියන 0.2ක් යනවා, 

වැටුප් ඇතුළු දීමනාවලට. ඉතිරි රුපියල් බිලියන 27 යනවා, විුවලි 

උත්පාදන කටයුතුවලට. ඒ නිසා ශම්ක කළමනාකරණය කර 

ගන්න ඕනෑ.  කවුරු ආවත් ශම් තීන්ුවව ගන්න ශවනවා. ගරු 

චමින්ද විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා ශ ට දවශසේ විුවලිබල ඇමතිවරයා 

වුශණොත්, ඔය කථාව ශනොශවයි එතුමාට කියන්න ශවන්ශන්. 
 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, පනත් ශකටුම්පත් පිළිගැන්ී ම. 
 

පන ක ගකම්ම්ප ක පිළි ැන්වීෙ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ශ්රී ලාකා පවපවානී ස සාස් ා ංසාගශ්ෝ)නප පන ක 

ගකම්ම්ප  
இலங்மகத் ததொமலக்கொட்சிக் கூட்டுத்தொபனம் 

(திருத்தம்) சட்டமூலம் 
SRI LANKA RUPAVAHINI CORPORATION (AMENDMENT) BILL 

 
"1982 අංක 6 දරන ශ්රී ලංකා වාපවාී මා සංස්ථා පනත 

සංශ ෝධනය කිරීම සඳ ා වූ පනත් ශකටුම්පතකි." 
 

පිළි න්වන ලද්ගද් ජනො)ය අො යතුො ගවනුවට  රු 
ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා විසිනි. 

2022  අග ෝස්තු 23වන අඟහ්රුවාදා ගදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද  එය මුද්රතය කළ යුතුයයි ද නිගයෝ  කරන ලදී.  

 

தவகுசன ஊடக அமைச்சர் சொர்பொக ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் 

பிபரைஜயந்த அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2022  ஓகஸ்ட் 23, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப் 

பிடப்பட பவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட பவண்டுதைனவும் கட்டமள 

யிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. (Dr.) Susil Premajayantha on behalf of the 
Minister of Mass Media; to be read a Second time upon Tuesday, 23rd 
August, 2022 and to be printed. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

විසිගදවන ආණ්ඩුක්රෙ වයවස් ා සාගශ්ෝ)නය පන ක 

ගකම්ම්ප  
அரசியலமைப்புக்கொன இருபத்திதரண்டொம் திருத்தச் 

சட்டமூலம் 
TWENTY SECOND AMENDMENT TO THE CONSTITUTION BILL 

 

"ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව සංශ ෝධනය කිරීම සඳ ා වූ පනත් ශකටුම්පතකි." 
 

 

පිළි න්වන ලද්ගද් අධිකරත  බන්)නා ාර කටයුතු හ්ා 
ආණ්ඩුක්රෙ වයවස් ා ප්රතිසාස්කරත අො ය  රු ංආචාර්යප විජයදාස 
රාජපක්ෂ ෙහ් ා විසිනි. 

2022  අග ෝස්තු 23වන අඟහ්රුවාදා ගදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද  එය මුද්රතය කළ යුතුයයි ද නිගයෝ  කරන ලදී.  

 

 ெீதி, சிமறச்சொமலகள் அலுவல்கள் ைற்றும் அரசியலமைப்பு 

ைறுசீரமைப்பு அமைச்சர் ைொண்புைிகு (கலொெிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ 

அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2022  ஓகஸ்ட் 23, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப் 

பிடப்பட பவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட பவண்டுதைனவும் கட்டமள 

யிடப்பட்டது 
 

 

Presented by the (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, Minister of Justice, 
Prison Affairs and Constitutional Reforms; to be read a Second time  
upon Tuesday, 23rd August, 2022 and to be printed. 
 

 

කාර්මික ආරාවුල් ංසාගශ්ෝ)නප පන ක ගකම්ම්ප  
மகத்ததொழிற் பிணக்குகள் (திருத்தம்) சட்டமூலம்  

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL 
 

"(131 වන අධිකාරය වූ  කාර්මික ආරාවුල් පනත  සංශ ෝධනය 

කිරීම සඳ ා වූ පනත් ශකටුම්පතකි." 
 

 

පිළි න්වන ලද්ගද්  කම්කරු සහ් විගද්ශ් රැකියා අො යතුො 
ගවනුවට  රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා විසිනි. 

2022  අග ෝස්තු 23වන අඟහ්රුවාදා ගදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද  එය මුද්රතය කළ යුතුයයි ද නිගයෝ  කරන ලදී.  

 
 

ததொழில் ைற்றும் தவளிெொட்டு பவமலவொய்ப்பு அமைச்சர்  சொர்பொக 

ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த அவர்களொல் சைர்ப்பிக் 

கப்பட்டது. 
 

2022  ஓகஸ்ட் 23, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப் 

பிடப்பட பவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட பவண்டுதைனவும் கட்டமள 

யிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. (Dr.) Susil Premajayantha on behalf of the 
Minister of Labour and  Foreign Employment; to be read a Second time 
upon Tuesday, 23rd  August, 2022 and to be printed. 

 

කම්කරුවන්ගේ රක්ෂාව අවසන් කිරීගම් ංවිගශ්ේෂ 

විධිවි)ානප ංසාගශ්ෝ)නප පන ක ගකම්ම්ප  
பவமலயொட்களின்  ததொழிமல முடிவுறுத்தல் 

(சிறப்பபற்பொடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
TERMINATION OF EMPLOYMENT OF WORKMEN (SPECIAL 

PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL 
 
 
 

"1971 අංක 4  දරන කම්කරුවන්ශේ රක්ෂාව අවසන් කිරීශම් (විශ ේෂ 

විධිවිධාන  පනත සංශ ෝධනය කිරීම සඳ ා වූ පනත් ශකටුම්පතකි."   
 

පිළි න්වන ලද්ගද් කම්කරු සහ් විගද්ශ් රැකියා අො යතුො 
ගවනුවට  රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා විසිනි. 

2022 අග ෝස්තු 23 වන අඟහ්රුවාදා ගදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද  එය මුද්රතය කළ යුතුයයි ද නිගයෝ  කරන ලදී.  

 

ததொழில் ைற்றும் தவளிெொட்டு பவமலவொய்ப்பு அமைச்சர்  சொர்பொக 

ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

  2022  ஓகஸ்ட் 23, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட 

பவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட பவண்டுதைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, on 
behalf of the  Minister of Labour and Foreign Employment; to 
be read a Second time upon Tuesday, 23rd August, 2022 and to 
be printed. 
 

කාර්මික ආරාවුල් ංසාගශ්ෝ)නප පන ක 
ගකම්ම්ප  

மகத்ததொழிற் பிணக்குகள் (திருத்தம்) சட்டமூலம்  
INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL  

"(101 වන අධිකාරය වූ  කාර්මික ආරාවුල් පනත සංශ ෝධනය කිරීම 

සඳ ා වූ පනත් ශකටුම්පතකි."   

 

පිළි න්වන ලද්ගද් කම්කරු සහ් විගද්ශ් රැකියා අො යතුො 
ගවනුවට  රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා විසිනි. 

2022 අග ෝස්තු 23 වන අඟහ්රුවාදා ගදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද  එය මුද්රතය කළ යුතුයයි ද නිගයෝ  කරන ලදී.  

         ததொழில் ைற்றும் தவளிெொட்டு பவமலவொய்ப்பு அமைச்சர்  

சொர்பொக ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த அவர்களொல் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 2022 ஓகஸ்ட் 23, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற 

ைதிப்பிடப்பட பவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட பவண்டுதைனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Presented by the Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, on behalf of the  
Minister of Labour and Foreign Employment; to be read a Second time 
upon Tuesday, 23rd August, 2022 and to be printed. 
 

 

පාර්ලිගම්න්තුග  රැස්වීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  

(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර නිශයෝග 8ී  විධිවිධානවල ස  2022 අශගෝස්තු 

09 දින පාර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ශයෝජනාශවී   සමක් සඳ න්ව 

තිබුණ ද, අද දින රැස්ී ම් පැවැත්ශවන කාල ශේලාව ූජ.භා. 10.00 සිට අ.භා. 

12.00 දක්වා ද, අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 4.00 දක්වා ද විය යුතු ය. ූජ.භා. 10.00ට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 8(   ්රියාත්මක විය යුතු ය. අ.භා. 4.00ට 

කථානායකතුමා ප්ර ්නය ශනොවිමසා පාර්ලිශම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය."  

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

 
 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අද දින අද ස් දැක්ී මට කථිකයන් 

වි ාල සංඛයාවක් සිටින නිසා දිවා ආ ාරය සඳ ා ශවන් වූ පැයක 

කාලයත් විවාදය සඳ ා ශයොදා ගැමාමට මා ශයෝජනා කරනවා. 

එශමන්ම, විවාදය සඳ ා වූ කාල ශේලාව අපර භාග  .00 දක්වා 

දීර්  කිරීමටත් ශයෝජනා කරනවා.  

 
 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟද?  

 
 රු ෙන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye.  

161 162 



2022 අශගෝස්තු  10 

අො යාාශ් උය ේපගද්ශ්ක කාරක ස ා  
அமைச்சுசொர் ஆபலொசமனக் குழுக்கள்  

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 
 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"මතු දැක්ශවන පරිදි අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභා විසි නවයක් 

(29  පත් කළ යුතු ය: 

1.  ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

2.  මුදල්, ආර්ථික සථ්ායීකරණ ස  ජාතික ප්රතිපත්ති කටයුතු පිළිබඳ 
අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

3.  තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

4.  කාන්තා, ළමා කටයුතු  ා සමාජ සවිබලගැන්ී ම් කටයුතු පිළිබඳ 
අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

5.  වරාය, නාවික  ා ගුවන් ශසේවා කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 
උපශේ ක කාරක සභාව 

6.  ආශයෝජන ප්රවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක 
සභාව 

7.  රාජය පරිපාලන, සව්ශේ  කටයුතු, පළාත් සභා  ා පළාත් පාලන 
කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

8.   රවර කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

9.  අධයාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

10.  ප්රවා න  ා ම ාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක 
කාරක සභාව 

11.  ජනමාධය කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

12.  ශසෞඛය කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

13.  ජල සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

14.  කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

15.  වනීවී   ා වනසම්පත් සංරක්ෂණ  කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 
උපශේ ක කාරක සභාව 

16.  අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු  ා ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා 
ප්රතිසංසක්රණ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක 
සභාව 

17.  සංචාරක  ා ඉඩම් කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක 
සභාව 

18.  වැවිලි  කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක 
සභාව 

19.  කර්මාන්ත  කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

20.  නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 
උපශේ ක කාරක සභාව 

21.  විශේ  කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

22.  බුේධ ාසන, ආගමික ස  සංසක්ෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 
උපශේ ක කාරක සභාව 

23. විුවලිබල  ා බල ක්ති  කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක 
කාරක සභාව 

24. පරිසර කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

25. ක්රීඩා  ා ශයෞවන  කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක 
සභාව 

26. වාරිමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව 

27. කම්කරු   ා විශේ  රැකියා කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක 
කාරක සභාව 

28. ම ජන ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක 
සභාව 

29. ශවළඳ, වාණිජ  ා ආ ාර සුරක්ෂිතතා කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 
උපශේ ක කාරක සභාව 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර නිශයෝග 112 ී  විධිවිධාන ප්රකාරව  කාරක 

සභාව ශවත  ශයොමු කරනු ලබන කරුණු සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡාකර බලා 

වාර්තා කිරීම සඳ ා එක් එක්  අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාව, අමාතය 

මණ්ඩලශේ  අදාළ විෂය භාර අමාතයවරයා සභාපතිවරයා වූද, රාජය 

අමාතයවරයා, නිශයෝජය අමාතයවරයා ස  ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් 

කරනු ලබන ශවනත් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයන් පස ් ශදශන සශගන් (   

සමන්විත විය යුතුය. 

එක් එක් අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාශේ ගණූජරණය සාමාජික 

මන්ත්රීවරයන් තිශදශන සශගන් (0  සංයුක්ත විය යුතුය." 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වයවස ්ාදායක ස් ාවර කාරක ස ාව 

சட்டவொக்க ெிமலயியற் குழு 
LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE 

 
 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 110 ී  විධිවිධානවල  සමක් සඳ න්ව 

තිබුණ ද,  නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  ශසේවය කිරීම සඳ ා 

වයවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව, නිශයෝජය කථානායකවරයා 

සභාපතිවරයා වූ ද, නිශයෝජය කාරක සභා සභාපතිවරයා ස  ශත්රීම් කාරක 

සභාව විසින් නම් කරනු ලබන තවත් සාමාජික මන්ත්රීවරයන් ප ශළොස ්

ශදශන සශගන් (1   සමන්විත විය යුතු ය." 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිගම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක ස ාව  

பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 11  ී  විධිවිධානවල  සමක් සඳ න්ව 

තිබුණ ද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  ශසේවය කිරීම සඳ ා 

පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව, කථානායකවරයා සභාපතිවරයා 

වූ ද, නිශයෝජය කථානායකවරයා, නිශයෝජය කාරක සභා සභාපතිවරයා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සභානායකවරයා, විරුේධ පාර් ්වශේ  නායකවරයා, ආණ්ඩු 

පාර් ්වශේ   ප්රධාන සංවිධායකවරයා, විරුේධ පාර් ්වශේ  ප්රධාන 

සංවිධායකවරයා ස  ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන තවත් 

සාමාජික මන්ත්රීවරයන් විසිඑක් ශදශන සශගන් (21  සමන්විත විය යුතු ය." 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ස් ාවර නිගයෝ  පිළිබඳ කාරක ස ාව  

ெிமலயியற் கட்டமளகள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS 
 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 116 ී  විධිවිධානවල  සමක් සඳ න්ව 

තිබුණ ද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  ශසේවය කිරීම සඳ ා 

ස්ථාවර නිශයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව, කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූ ද, 

නිශයෝජය කථානායකවරයා, නිශයෝජය කාරක සභා සභාපතිවරයා ස  ශත්රීම් 

කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන තවත් සාමාජික මන්ත්රීවරයන් නව 

ශදශන සශගන් ( 9  සමන්විත විය යුතු ය." 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 ෘහ්ය කාරක ස ාව  
சமபக் குழு 

HOUSE COMMITTEE 
 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 117 ී  විධිවිධානවල  සමක් සඳ න්ව 

තිබුණ ද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  ශසේවය කිරීම සඳ ා 

ගෘ ය කාරක සභාව, කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූ ද, ශත්රීම් කාරක 

සභාව විසින් නම් කරනු ලබන තවත් සාමාජික මන්ත්රීවරයන් ද  තර 

ශදශන සශගන් (14  සමන්විත විය යුතු ය." 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ආචාර )ර්ෙ සහ් වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක 

ස ාව  
ஒழுக்கவியல் ைற்றும் சிறப்புொிமைகள் 

பற்றிய குழு 
COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES 

 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 118 ී  විධිවිධානවල  සමක් සඳ න්ව 

තිබුණද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  ශසේවය කිරීම සඳ ා 

ආචාර ධර්ම ස  වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව, ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් 

නම් කරනු ලබන සාමාජික මන්ත්රීවරයන් ද සය ශදශන සශගන් (16  සමන්විත 

විය යුතු ය." 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

රජගේ ගිුම් පිළිබඳ කාරක ස ාව  
அரசொங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

 
 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර නිශයෝග 119 ී  විධිවිධානවල  සමක් සඳ න්ව 

තිබුණ ද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ  ශතවැනි සභාවාරශේ  ශසේවය කිරීම සඳ ා 

රජශේ  ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු 

ලබන මන්ත්රීවරයන් විසි ශදශදශන සශගන් (22  සමන්විත විය යුතු ය." 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

 
ගපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක ස ාව 

அரசொங்க தபொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு  
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES 

 
 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර නිශයෝග 120 ී  විධිවිධානවල  සමක් 

සඳ න්ව තිබුණ ද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  

ශසේවය කිරීම සඳ ා ශපොුව වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, ශත්රීම් කාරක 

සභාව විසින් නම් කරනු ලබන මන්ත්රීවරයන් විසි ශදශදශන සශගන් (22  

සමන්විත විය යුතු ය." 
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

 
රජගේ මුදල් පිළිබඳ කාරක ස ාව 

அரசொங்க ெிதி பற்றிய குழு 
COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE  

 
 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර නිශයෝග 121 ී  විධිවිධානවල  සමක් 

සඳ න්ව තිබුණ ද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  

ශසේවය කිරීම සඳ ා රජශේ  මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව, ශත්රීම් කාරක 

සභාව විසින් නම් කරනු ලබන මන්ත්රීවරයන් විසි එක් ශදශන සශගන් 

(21  සමන්විත විය යුතු ය." 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
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 ෙහ්ජන ගප කසම් පිළිබඳ කාරක ස ාව 
தபொது ைனுக்கள் பற்றிய குழு  

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 
 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 122 ී  විධිවිධානවල  සමක් 

සඳ න්ව තිබුණ ද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  

ශසේවය කිරීම සඳ ා ම ජන ශපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ශත්රීම් 

කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන සාමාජික මන්ත්රීවරයන් විසි තුන් 

ශදශන සශගන් (20  සමන්විත විය යුතු ය." 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පසුගපළ ෙන්ත්රීවරයන්ගේ කාරක ස ාව 
பின்வொிமசக்  குழு  

BACKBENCHER COMMITTEE 

 

 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 126 ී  විධිවිධානවල  සමක් 

සඳ න්ව තිබුණ ද, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  

ශසේවය කිරීම සඳ ා පසුශපළ මන්ත්රීවරයන්ශේ කාරක සභාව, ආණ්ඩු 

පාර් ්වශේ  ප්රධාන සංවිධායකවරයා, විරුේධ පාර් ්වශේ  ප්රධාන 

සංවිධායකවරයා  ස  ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන 

ආණ්ඩු පාර් ්වශේ  පසුශපළ මන්ත්රීවරයන් අට ශදශන සශගන් (8  ස  

විරුේධ පාර් ්වශේ  පසුශපළ මන්ත්රීවරයන් අට ශදශන සශගන් (8  

සමන්විත විය යුතු ය." 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

පාර්ලිගම්න්තුග  රැස්වීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

II 
 
 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා ප ත සඳ න් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"අද දින විසිර යෑශම්දී ශමම පාර්ලිශම්න්තුව 2022 අශගෝස්තු 12 

සි සරාදා ූජ.භා. 10.00 වන ශතක් කල් තැබිය යුතු ය." 
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිගම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක ස ාව  

සාොජිකයන් නම් කිරීෙ  
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள் ெியைனம் 
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS: NOMINATION 

OF MEMBERS 

 
 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 11  ී  විධිවිධාන ස  අද 

දින පාර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ශයෝජනාව ප්රකාරව, 

කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූ ද, නිශයෝජය කථානායකවරයා, 

නිශයෝජය කාරක සභා සභාපතිවරයා, පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සභානායකවරයා, විරුේධ පාර් ්වශේ  නායකවරයා, ආණ්ඩු 

පාර් ්වශේ  ප්රධාන සංවිධායකවරයා ස  විරුේධ පාර් ්වශේ  ප්රධාන 

සංවිධායකවරයා සමඟ පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 

සභාශේ ශසේවය කිරීම සඳ ා මතු සඳ න් මන්ත්රීවරයන් ශත්රීම් 

කාරක සභාව විසින් නම් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ශතමි. 

 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ම තා 

ගරු ඩේලස් ශේවානන්දා ම තා 

ගරු එම්.ූ..එම්. අලි සේරි ම තා 

ගරු කංචන විශජ්ශසේකර ම තා 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ ම තා 

ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ුව ම තා 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ම තා 

ගරු අනුර දිසානායක ම තා 

ගරු රවුෆ්  කීම් ම තා 

ගරු පවිත්රාශේී  වන්නිආරච්චි ම ත්මිය 

ගරු ගාමිණී ශලො සශේ ම තා 

ගරු සී.ීම. රත්නායක ම තා 

ගරු රිසා්  බදියුදීන් ම තා 

ගරු විමල් ී රවං  ම තා 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මේුවම බණ්ඩාර ම තා 

ගරු මශනෝ ගශන්සන් ම තා 

ගරු දයාසිරි ජයශසේකර ම තා 

ගරු ශරෝී ත අශේගුණවර්ධන ම තා 

ගරු ීව.ීව. ශපොන්නම්බලම් ම තා 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් ම තා 

ගරු සාගර කාරියවසම් ම තා 
 

  
රජගේ මුදල් පිළිබඳ කාරක ස ාව  සාොජිකයන් 

නම් කිරීෙ 
அரசொங்கக்  ெிதி பற்றிய குழு: உறுப்பினர்கள் 

ெியைனம்  
COMMITTEE ON PUBLIC  FINANCE: NOMINATION OF 

MEMBERS 

 
 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 121 ී  විධිවිධාන ස  අද 

දින පාර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ශයෝජනාව ප්රකාරව, 

රජශේ  මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය කිරීම සඳ ා, මතු 

167 168 



පාර්ලිශම්න්තුව 

සඳ න් මන්ත්රීවරයන් ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරන ලද 

බව දන්වනු කැමැත්ශතමි. 

 

ගරු (ආචාර්ය  බන්ුවල ගුණවර්ධන ම තා 

ගරු විුවර වික්රමනායක ම තා 

ගරු නලින් ප්රනාන්ුව ම තා 

ගරු අනුර ප්රියදර් න යාපා ම තා 

ගරු විජිත ශ ේරත් ම තා 

ගරු ුවමින්ද දිසානායක ම තා 

ගරු ශ  ාන් ශසේමසිං  ම තා 

ගරු ප්රමිත බණ්ඩාර ශතන්නශකෝන් ම තා 

ගරු (ආචාර්ය   ර්ෂ ද සිල්වා ම තා 

ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශ ේරත් ම තා 

ගරු සිරිපාල ගමලත් ම තා 

ගරු (වවදය  සීතා අරශඹශපොළ ම ත්මිය 

ගරු (ආචාර්ය  සුශර්න් රා වන් ම තා 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් ම තා 

ගරු (වවදය  කවින්ද ශ ේෂාන් ජයවර්ධන ම තා 

ගරු මුජිබුර් රුවමාන් ම තා 

ගරු  ර්ෂණ රාජකරුණා ම තා 

ගරු චමින්ද වි ශජ්සිරි ම තා 

ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ ම තා 

ගරු අනුප පස් සවල් ම තා 

ගරු (ම ාචාර්ය  රංජිත් බණ්ඩාර ම තා 

 
 පාර්ලිගම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක ස ා රැස්වීෙ 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේ රැස්ී මක් 2022 

අශගෝස්තු 10 බදාදා, එනම් අද දින ූජර්ව භාග 11.00ට කාරක සභා 

කාමර අංක 02ී  දී පැවැත්ී මට නියමිත අතර, එම රැස්ී ම අවසන් 

වූ ව ාම ශත්රීම් කාරක සභාශේ රැස්ී මක් ද පැවැත්ී මට නියමිත 

බැවින් අදාළ රැස්ී ම් සඳ ා පැමිණ ස භාගි වන ශලස ගරු 

සාමාජික මන්ත්රීවරයන් සියලු ශදනාට ශමයින් දැනුම් දීමට 

කැමැත්ශතමි. 

 

 
ස ාපති නාොවලිය 

தவிசொளர் குழொம்  
CHAIRMAN'S PANEL 

 
 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 140 ප්රකාරව නවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සභාවාරශේ  2022.08.10 දින සිට 

ශසේවය කිරීම පිණිස මතු සඳ න් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයන් 

සභාපති නාමාවලියට ඇතුළත් කිරීමට මවිසින් නම් කර තිශබන 

බව පාර්ලිශම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ශතමි.  

ගරු  ාන්ත බණ්ඩාර ම තා 
ගරු ශේලු  සමාර් ම තා 
ගරු මයන්ත දිසානායක ම තා 
ගරු  ර්ෂණ රාජකරුණා ම තා 
ගරු ශරෝී ණී  සමාරි විශජ්රත්න ම ත්මිය  

ගරු ශ ේෂා විතානශේ ම තා 
ගරු ශකෝකිලා ගුණවර්ධන ම ත්මිය 

ගරු ශප්රේම්නාත් සී. ශදොලවත්ත ම තා 

ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර ම තා 
ගරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් ම තා  

ගරු ී රසුමන ී රසිං  ම තා 
ගරු (ආචාර්ය  සුශර්න් රා වන් ම තා 

ගරු (ආචාර්ය   රිනි අමරසූරිය ශමශනවිය 
 

මීළඟට සභාව කල් තැීමම, ගරු සභානායකතුමා. 
 

කල් ැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 රු ංආචාර්යප සුසිල් ගප්රේෙජයන්  ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுசில் பிபரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්්නය ස ාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2022.08.09 දින පවත්වන ලද කල් තැීමශම් විවාදය තවුවරටත් 

පැවැත්ී ම, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමා. 

 

නව වැනි පාර්ලිගම්න්තුග  ග වන සැසිවාරය විවෘ  

කරමින්  රු ජනාධිපතිතුො ඉදිිකප ක කළ ප්රතිප කති 

ප්රකාශ්නය  
ஒன்பதொவது பொரொளுைன்றத்தின் மூன்றொவது 

கூட்டத்ததொடமர ஆரம்பித்துமவத்து  

ைொண்புைிகு சனொதிபதி அவர்கள் முன்மவத்த 

தகொள்மகப் பிரகடனம் 
POLICY STATEMENT MADE BY THE HON. PRESIDENT AT THE 
INAUGURATION OF THIRD SESSION OF NINTH PARLIAMENT 

 
 

[ූජ.භා. 11.01] 

 

 රු ඉරාන් වික්රෙර කන ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා ුවන්නාට 

ස්තුතියි. 

මා පළමුශවන්ම කංචන විශජ්ශසේකර ඇමතිතුමාශගන් ශපොඩි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අද සම ර කර්මාන්තවලට ඉන්ධන 
ලැශබන්ශන් නැ ැ. උදා රණයක් ව ශයන් වඩු කර්මාන්තය 

169 170 
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ගත්ශතොත්, ලී කපනශකොට යන්ත්ර උපකරණ භාවිත වනවා. QR 

code එක ආවාට පස්ශසේ ඒ අයට ඉන්ධන ලැශබන්ශන් නැ ැ. 
කලින් නම් AGAශේ ලියමනට ඉන්ධන ලැබුණා. මම ඉල්ලා 
සිටිනවා, වඩු කර්මාන්තශේ  ශයශදන අයට ඒ අයශේ යන්ත්ර 
උපකරණ භාවිත කිරීමට ඉන්ධන ලබා ගැමාමට ක්රමයක් දැන් 
ව ාම ශයොදන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශදවනුව, මා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ශ්රී ලංකා ශර්ගුව සම්බන්ධශයන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ 
ශකොමිෂන් සභාවක් පත් කර තිබුණා. එම ශකොමිෂන් සභාව ශර්ගුව 
සම්බන්ධශයන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම වාර්තාව සභාගත කරන්න කියා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

අද අප මුුවණ ශදන ආර්ථික අර්බුදය ගැන විමසා බලන ශකොට 
අපට ශපශනනවා, ණය පිළිබඳ වි ාල ප්ර ්නයක් තිශබන බව. දැන් 
රජශයන් අපට දත්ත ශදන ශකොට කියනවා, චීනශයන් ලැබුණ ණය 
ප්රමාණය සියයට 10යි, ආසියානු සංවර්ධන බැං සශවන් ලැබුණ 
ණය ප්රමාණය සියයට 10යි, ශලෝක බැං සශවන් ලැබුණ ණය 
ප්රමාණය සියයට 9යි, ISBsවලින් ලැබුණ ණය ප්රමාණය සියයට 
47යි, ජපානශයන් ලැබුණ ණය ප්රමාණය සියයට 10යි, 
ඉන්දියාශවන් ලැබුණ ණය ප්රමාණය සියයට 2යි ස  අශනක් 
සියලුශදනාශගන් ලැබුණ ණය ප්රමාණය සියයට 9යි කියලා. නමුත්, 
ඇත්තටම චීනශයන් ඊට වඩා ණය ප්රමාණයක් ලැබිලා තිශබනවා. 
අපට China Exim Bank එශකන් ණය දීලා තිශබනවා. ඒ ණය 
ශකළින්ම ඒ ආයතනවලට දීලා තිශබන නිසා රජය ඒවා රජශේ  
ණය  ැටියට සඳ න් කරලා නැ ැ. එවැනි ණය දීම් ුවඟක් 
තිශබනවා. SLPA එකට, CEB එකට,  Civil Aviation Authority 

එකට, Hambantota International Port එකට, ශනොශරොච්ශචෝශල් 
ගල් අඟුරු බලාගාරයට, Mattala Rajapaksa International 

Airport එකට ණය ලබා දීලා තිශබනවා. ඇත්තටම ශම්වාත් 
රජශේ  ණය. 

 ශමොකද, රජයට තමයි ශම්වා ශගවන්න සිුව ශවන්ශන්. ඒ 
වාශේම China Development Bank එශකන් Foreign Currency 

Term Financing Facility එක යටශත් ලැබුණු මුදලත් ඇතුළත් 

කරලා නැ ැ. එශ ම බැලුශවොත්, චීනශයන් ලැබුණු ණය මුළු ණය 

ප්රති තශයන් සියයට 20ක් විතර ශවනවා. අපි ශම් ගැනත් සලකා 

බලන්න ඕනෑ. මම ශම් ඔක්ශකොම සංඛයාශල්ඛන දැන්  කියවන්න 

යන්ශන් නැ ැ.   

අශප් අර්බුදය ශකොච්චර වි ාලද කිේශවොත්, බණ්ඩාරනායක 

ජාතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොශළේ ශදවැනි terminal එශක් 

construction කටයුතු සඳ ා JICA ආයතනය ශඩොලර් මිලියන 

 70ක් දීලා තිශබනවා. නමුත්, ඒ වයාපෘතිය නතර කර තිශබනවා 

කියන එක තමයි දැනට තිශබන ආරංචිය. ඒ, අර තායිශසේ සමාගම 

එක්ක ඇති වුණු ප්ර ්නය නිසාද කියා අපි දන්ශන් නැ ැ.  ැබැයි, 

JICA එශකන් ඒ මුදල් ලබා දීම නතර කරලා තිශබනවා. ඒ 

වාශේම මධයම අධිශේ ප මාර්ගශේ  කඩවත සිට මීරිගම දක්වා 

ශකොටශසේ ඉදිකිරීම් සඳ ා China Exim Bank එශකනුත් ශඩොලර් 

මිලියන  1ක් දීලා තිශබනවා. දැනට ආරංචි වන විධියට ඒකත් 

නතර කරලායි තිශබන්ශන්. ජූලි 29 වැනි දා ශලෝක බැං සව 

සඳ නක් කළා, සාර්ව ආර්ථික සථ්ාවරභාවයක් ඇති වන ශතක් ඒ 

අය ලංකාවට ණය ශදන්න ලැ ැස්ති නැ ැ කියලා. එශ ම නම්, 

අපි ශකොශ ොමද ශම් ප්ර ්න විසඳා ගන්ශන්? ශම් ප්ර ්න විසඳා ගන්න 

යනශකොට අපට ශම් ගනුශදනු පිළිබඳ negotiate කරන්න ශවනවා.  

අපි දන්නවා අප දැන් මුුවණ ශදන ප්ර ්නය ශඩොලරය පිළිබඳ 

ප්ර ්නයක් බව. ඒ වාශේම ූලලය - fiscal - ප්ර ්නයක් තිශබනවා  අය 

වැය ප්ර ්නයක් තිශබනවා. නමුත්, අපට බැං ස පේධතිය ගැන 

ප්ර ්නයක් නැ ැ. 1997 දී තායිලන්තය ශම් වාශේ ප්ර ්නයකට 

මුුවණ ශදනශකොට ඒ අයට මුදල් පිළිබඳ ප්ර ්නයක් - currency 

crisis එකක් - තිබුණා. ඒ වාශේම ඒ අයට banking crisis එකක් - 

බැං ස පිළිබඳව අර්බුදයක් - තිබුණා. නමුත්, ඒ අයට fiscal crisis 

එකක් - අය වැය පිළිබඳව ප්ර න්යක් - තිබුශණ් නැ ැ. දැන් 

ජාතයන්තර ූලලය අරමුදශලන් අපට කියනවා අශප් විුවලිය බිල 

සංශ ෝධනය කරන්න ඕනෑ කියලා. මම අද ඒ ගැන කථා කරන්න 

යන්ශන් නැ ැ, කාලය පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබන නිසා. ඒ වාශේම 

අපට කියනවා, ලංකා ඛනිජ ශතල් මාතිගත සංස්ථාශේ ශ ේෂ පත්රය 

ප්රතිවු ගත කරන්න ඕනෑ කියලා. තුන්වනුව අපට කියනවා, අශප් 

විශේ  ණය පරිමිතිය - perimeter එක - වි ාල කරන්න ඕනෑ 

කියලා. ශමොකද, අශප් මුළු ණය ප්රමාණය ශගන බැලුවාම, විශේ  

ණය එයින් සියයට 00ක් පමණ වන බව කියනවා. නමුත්, මම 

ශමතැන තිශබන අවදානමක් ගැන සඳ න් කරන්නට ඕනෑ. එක් 

එක් අය කියන විධියට ශම්ක කරන්න බැ ැ කියන එකත් මා 

සඳ න් කරන්න ඕනෑ. අපි ජාතයන්තර ූලලය අරමුදල එක්ක කථා 

කරනශකොටත් ඒක අශප් නයාය පත්රය ශවන්නට ඕනෑ.  ඒ අයශේ 

නයාය පත්රය විතරක් ශවලා  රියන්ශන් නැ ැ. ශමොකද, එශ ම 

වුශණොත් නැති අර්බුදයක් අපි ඇති කර ගන්නවා ශවනවා. අපට 

තිශබන්ශන් ශඩොලරය පිළිබඳ අර්බුදයක්. ඒ වාශේම අපට 

තිශබන්ශන් අය වැය පිළිබඳ ස  ූලලය  පිළිබඳ - fiscal - 

අර්බුදයක්. අපට බැං ස අර්බුදයක් නැ ැ. බැං ස ආරක්ෂා වන 

විධියට පමණයි අපි ශම් ්රියාවලිශේ  ශයශදන්නට ඕනෑ.  එක එක 

රටවල සිුව වූ  සිේ රන් අනුව සම ර ශවලාවට ඇවිල්ලා ශම් අය 

එක් එක් ශයෝජනා කරනවා. විශ ේෂශයන්ම ශේීයය ණය 

ප්රතිවු ගත කිරීම අපි සැලකිය යුතු නැ ැ. ඒ ස්ථාවරශේ  අපි 

ඉන්න ඕනෑ. එශ ම නැත්නම් එක ප්ර ්නයක් විසඳනශකොට අපට 

තව ප්ර ්නයකට යන්න ශවනවා. එශ ම වුශණොත් ඒක වි ාල 

ගැටලුවක් ශවනවා. ඒ ගැටලුශවන් විසඳුමකට එන්න ද කයක්වත් 

යයි. ඒ නිසා අපි ඒකට  සු ශනොී  සිටිය යුතුයි.  

කවුරු ශ ෝ කිේවා,  ජනාධිපතිතුමා රාජාසන කථාවක් කළා 

කියලා. මම දැනශගන ී ටිශේ  නැ ැ, රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයා 

රශජක් ශවලා කියලා. එතුමා රාජාසන කථාවක් කළා කියලා දිගින් 

දිගටම කියනවා මම අ ශගන ී ටියා. වාසනාවට ශපොශත් නම් 

තිශබනවා ශම්ක, "ප්රතිපත්ති ප්රකා නය" කියලා. අපි ජන රජයක්. 

අපට ඉන්ශන් ජනාධිපති ශකශනක්. ජනතාව ස්වවරී. ඒක 

ශ ොඳයි. ශම් ගරු සභාශේදී එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය ඉදිරිපත් 

කරනශකොට යම්කිසි ශේවල් ගැන සඳ න් කළා. ශමොනවාද එතුමා 

කිේශේ? 

එතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ  17 වන 

පිටුශේ ශමශසේ සඳ න් ශවනවා:   

"ඒ වාශේම අල්ලස, දූෂණය  ා වංචාව ශම් සමාජශයන් මුළුමනින්ම 

තුරන් කිරීමත් අනිවාර්ය කාරණයක්. අල්ලස  ා දූෂණ මැඬලීශම් ජාතික 

ප්රතිපත්තියක් මම ්රියාවට නංවනවා. ශම් සම්බන්ධශයන් නව මාති-රීති  ා 

අණපනත් අධිකරණ අමාතයාං ය විසින් සකස ්ශකශරමින් පවතිනවා. ඒ 

වාශේම ජාතයන්තර ූලලය අරමුදල සමඟත් දූෂණ මැඬලීම පිළිබඳ 

එකඟත්වයකට එළැශඹනවා."   

නමුත්, එතුමා සඳ න් කළ පරිදි අශප් රශට් දූෂණය 

සම්බන්ධශයන් යම් සංස්කෘතියක් තිශබනවා. මට මතකයි, අපි 
විපක්ෂශේ  ඉන්නශකොට අපට  දවසක් කෑ ග න්න කිේවා, "කවුද 

ශ ොරා, කවුද ශ ොරා" කියලා. පිටුපස්ශසේ ඉන්න මන්ත්රීවරුන්ට 
කිේවා, "මී න්ද ශ ොරා, මී න්ද ශ ොරා" කියලා කෑ ග න්න 

කියලා. ශම් ශවලාශේ අගමැතිතුමාත් ශම් ගරු සභාශේ සිටිනවා. 

අගමැතිතුමාත් දැන් සිටින ජනාධිපතිතුමා ගැන දවසක කිේවා, 
"බැං ස ශ ොරා, බැං ස ශ ොරා" කියලා. මම දන්ශන් නැ ැ, කවියක් 

කිේවාද, සින්ුවවක් කිේවාද, ඒක ඇත්තටම කිේවාද, නැේද කියලා. 
නමුත්, ඔය වාශේ ශේවල් කිේවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මම ශමතැන කථා කරන්ශන් ඇති ශවලා තිශබන යම් 

සංස්කෘතියක් ගැනයි. ශම් ආර්ථික අර්බුදයට ඇති ශවන්න බලපෑ 
ප්රධානතම ශ ේතුවලින් එකක් තමයි අල්ලස  ා දූෂණය. ද ක 

 තරක වාශේ කාලයක් පිළිබඳව අධයයනය කශළොත් අපට 
පැ ැදිලි වනවා, "ප්රජාතන්ත්රවාදය", "ජාතිවාදය", "ආගම්වාදය", 

"ජාතික ආරක්ෂාව" කියන වචන ඉස්සර ට දමාශගන 

ශේ පාලනඥයන්  ා රශට් ඉ ළම නිලධාරින් දම්වැලක පුරුක් 
වාශේ එකට එකතු ී  අඩු-වැඩි ව ශයන් ශම් රශට් ම ජන මුදල් 

ශකොල්ල කා තිශබන බව.  ශකොතරම් මුදල් ප්රමාණයක් ශකොල්ල 
කා තිශබනවාද කියා අපට ශසොයා ගන්න බැ ැ. ශම් තත්ත්වය අපි 

ශවනස් කරන්න ඕනෑ.  

අල්ලස  ා දූෂණය වැළැක්ී ම සඳ ා සම්පාදනය කළ මාති 

ශපොත් රාක්කවල පුස් කනවා. ඒ මාති ශපොත්වලින් මිනිසුන්ට 

වැඩක් ශවන්ශන් නැ ැ.  ශේ පාලන නායකයන් ඒ රාක්කවලට 

අගුළු දමා තිශබනවා. ශචෝදනාවලට ලක් වන ශේ පාලනඥයා 

නිතරම තම ස චර නිලධාරින් ආරක්ෂා කරනවා. නිලධාරින් තම 

ශේ පාලන  ාම්පුතා ආරක්ෂා කරනවා. ශම්ක ආත්මගත බැී මක්. 

ශම් ශදශදනා අන්තිමට මාතිශේ  සිුවරු අස්ශසන් රිංගනවා. අපි 

ඉති ාසය පුරාම ශම් සිේධිය දැක තිශබනවා. ම ා පරිමාණ 

වංචනිකයන්, දූෂිතයන් ශවනුශවන් ශපමා සිටින්න එපා කියා මා 

මාතිඥ ප්රජාශවන් ශම් අවසථ්ාශේදී ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ශේ පාලනඥයන්ට විතරක් රට  දන්න බැ ැ. රට  දනවා නම්, 

දූෂණය වළක්වනවා නම් ඒ සඳ ා වෘත්තීයශේදීන් ඉදිරිපත් 

ශවන්න ඕනෑ.  

අද රට මුුවණ දීලා තිශබන වයසනය දි ා බලන්න. ශම් රට 

 දන්න මාතිඥයන් විධියට ඔබතුමන්ලාට විශ ේෂ වගකීමක් පැවරී 

තිශබනවා.  අල්ලසට, දූෂණයට සම්බන්ධ අයට මාතිශයන් 

රිංගන්න මාතිඥයන් ශලස ඔබතුමන්ලා ස න ලබා දීම වැරැදි බව 

මා කියන්න ඕනෑ. ශම් ප්ර ්නය විසඳන්න  නම් ශම් තත්ත්වය අපි 

ආපස්සට  රවන්න ඕනෑ. 

ශම් රශට් දක්ෂ, අවංක මාතිඥ ම ත්වරුන් වාශේම 

විනිසුරුවරුන් ඉන්නවා. එතුමන්ලා අපි අගය කරනවා. එතුමන්ලා 

ශම් ශවලාශේ රට ශවනුශවන් ශපරට එන්න ඕනෑ. අල්ලස, වංචාව 

 ා දූෂණය නවත්වන්න එතුමන්ලා එකතු ශවන්න ඕනෑ. ඒ සඳ ා 

අපට මාති විතරක් තිබුණාට මදි  ජාතික ප්රතිපත්ති විතරක් තිබුණාට 

මදි. ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නය  කිශයේවාම මට 

එතුමාශේ ප්රතිපත්තිය සම්ූජර්ණශයන්ම පැ ැදිලි වුණා. අපි ශම් 

තත්ත්වශයන් එ ාට ගිී ල්ලා  දැන් එය ්රියාවට නංවන්න ඕනෑ.  

අල්ලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාව 

 ඳුන්වා ුවන් පනතක් තිශබනවා. 2019 අවුරුේශේදී තමයි 

CIABOC පනත  ැුවශේ. අල්ලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න 

ශකොමිෂන් සභාව ස්වා රන කරන්න.  අල්ලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝදනා 

විමර් න ශකොමිෂන් සභාශවන් ශම් රශට් ප්රසිේධ 

ශේ පාලනඥශය සවත්, ප්රසිේධ නිලධාරිශය සවත්  මාතිමය 

මාර්ගශයන් දඬුවමක් ලබා නැ ැ, ගරු කථානායකතුමනි. ශම් රට 

ඇත්තටම එතරම් පිරිසිුවද? ශම්ක, අරගළ කරමින් විශරෝධතා 

දක්වපු අය දිගින් දිගටම කියපු ශේවල්වලින් එක කාරණයක්.  

අද අලුත් ජනාධිපති ශකශනක් ඉන්නවා  අලුත් ආණ්ඩුවක් 

තිශබනවා. අද අපට ශවනසක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ශම්ක ප්රමුඛ 

කරන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පස්සට දමලා  රියන්ශන් නැ ැ. ඒක නිසා 

අපි කියනවා, අල්ලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් 

සභාශේ අලුත් මාතිය ව ාම පාර්ලිශම්න්තුවට ශගශනන්න කියලා. 

ඒක මාතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශේ තිශබනවා.  

ඊළඟට, වත්කම් බැරකම් ප්රකා  ගැන ුවඟාක් කථා කරලා 

තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, වැඩි ශදශනක් වත්කම් බැරකම් 

ප්රකා  ශදන්ශන් ඔබතුමාට ශන්. ඔබතුමාට තමයි වැඩිශයන්ම ඒවා 

ශගනැල්ලා ශදන්ශන්. ඒ  ැම එශක්ම ශපොඩි අගුලක් දාලා 

තිශබනවා ශන්. ඇමති ශකශනක් වුණාම වත්කම් බැරකම් ප්රකා ය 

ශදන්ශන් ජනාධිපතිතුමාට. මට මතකයි, ඒ කාලශේ  මම 

ඉස්ශකෝශල් යන ළමශයක්  ැටියට අ ලා තිශබනවා, එදා 

ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා අස්ී ශම් ලියුම් අරශගන 

සාක් සශේ දාශගන ී ටියා කියලා. මම ඒ කාලශේ  එශ ම කථාවක් 

ගැන අ ලා තිශබනවා. අද ඔය වත්කම් බැරකම් ප්රකා  

ජනාධිපතිතුමාශේ සාක් සශේ දමාශගන ඉන්න එකත් ඒ අස්ී ශම් 

ලියුම් ගත්තා වාශේ එකක්.  එී  කිසිම ශවනසක් නැ ැ. අවුරුුව 

40කට පස්ශසේ කිසිුව ශවනසක් නැ ැ.  අපි ඒක ශවනස් කරන්න 

ඕනෑ. ඔබතුමාත් ඒ සඳ ා ඉදිරිපත් ශවන්න ඕනෑ. වැඩි මන්ත්රීවරු 

පිරිසක්  ඒවා ශගනැල්ලා ශදන්ශන් ඔබතුමාශේ අතට.  අපි ඒවා 

ප්රසිේධ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, විශරෝධතා කරපු අය විශ ේෂශයන්ම 

අපට කිේශේ, අල්ලස ස  දූෂණයට තිත තියන්න කියලායි. 

වත්කම් බැරකම් ප්රකා  ප්රසිේධ කරන්න.  මාති තිශබන්න පුළුවන්, 

නමුත් නඩු දාන්ශන් නැත්නම් ශමොකක්ද ශවන්ශන්? උදා රණයක් 

විධියට අපි ශමශ ම ී තමු. මම ඇමති ශකශනක් ශවලා සිටියා.  

මාතිපති ශදපාර්තශම්න්තුව මට යම් උපශදසක් ශදනවා. ඊට පස්ශසේ 

මම ගිී ල්ලා ශ ොරකම් කරනවා. ඊට පස්ශසේ මාතිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුශවන් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, මට විරුේධව 

නඩුවක් දාන්න. නමුත්, ඒක ශවන්ශන් නැ ැ ශන්. Conflict of 

interest එකක් තිශබනවා ශන්. සම ර  ශවලාවට නඩු දානවා. 

 ැබැයි,ආණ්ඩු ශවනස් වුණාම ශමොකද කරන්ශන්? ඊට පස්ශසේ ඒ 

නඩු අස් කරශගන, අස් කරශගන යනවා.  ැම තිස්ශසේම ශම් 

මන්ත්රීවරුන් 22 ශදනාට ඇඟිල්ල දිගු කරලා වැඩක් නැ ැ. ඒවා 

කරන්ශන් අශනක් අය නිද ස් ශවන්න. ශම් රශට් මාති ක්ශෂේත්රශේ  

ඉන්න අය ඒකට වගකියන්න ඕනෑ. විනි ්චය කරන අය, මාතිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ ඉන්න අය,  ඒ වාශේම මාතිඥ ම ත්වරු අපි 

ඔක්ශකෝම එකතු ශවන්න ඕනෑ. එකතු ශවලා තමයි අල්ලස 

දූෂණයට තිත තියන්න ඕනෑ. ශමොකද අපට විරුේධව ශචෝදනා 

තිශබන නිසා ඒ අය ්රියා කරන්න ඕනෑ. ශම්ක කරන්න 

අතයව යයි කියලා, ඒ සඳ ා ්රියා කරන්න ඕනෑ. ඒක නිසා 

ස්වා රන නඩු පවරන්නන්ශේ කාර්යාලයක් ඕනෑ. ඒ නඩු පැවරීම 

මාතිපති ශදපාර්තශම්න්තුවට විතරක් කරන්න බැ ැ.  මම ඒක 

දිගින් දිගටම කියනවා. ුවඟක් අය නිද සට කරුණු කියනවා. ගරු 

සභාශේ අධිකරණ ඇමතිතුමාත් සභාශේ සිටින ශම් අවස්ථාශේ මම 

කියනවා, අවම ව ශයන් ස්වා රන රාජයශේ  නඩු පවරන්නන්ශේ 

කාර්යාලයක් ශ ෝ දාන්න බැරි නම්,  ස්වා රන අල්ලස් නඩු 

පවරන්නන්ශේ කාර්යාලයක්වත් දාන්න කියලා. එශ ම ස්වා රන 

අල්ලස් නඩු පවරන්නන්ශේ කාර්යාලයක්වත් දාන්න. අපට ඒක 

කරන්න පුළුවන්. ශලෝකශේ  අශනක් රටවල ඒක කරලා 

තිශබනවා. ඒක ව ාම කරන්න පුළුවන් ශදයක්. එතශකොට 

අල්ලස, දූෂණය වැනි ශේවල්වල ශයශදන නිලධාරින් අඩුම 

තරමින් ඒකට ශ ෝ ශකොටු කර ගන්න පුළුවන්. ස්වා රන රජශේ  

නඩු පවරන්නන්ශේ කාර්යාලයක් පස්ශසේ ශේන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මතයක් තිශබනවා, අශප් 

ඇමතිවරු, මන්ත්රීවරු ශ ොරකම් කරපු ඉඩම්, මාළිගා වාශේ ශේවල් 

ශම් රශට් විතරක් ශනොශවයි, පිට රටවලත් තිශබනවා කියලා. ඒ 

වාශේම දැන් ශඩොලර් ී ඟයක් තිශබන නිසා ඒවාශයන් ශකොටසක් 

ශනොශයක් ක්රමවලින් රට තුළට එනවා කියලාත් කථාවක් 

තිශබනවා. ශම් ශසොරා ගත් ශපොුව වත්කම් අය කර ගැමාශම් වැඩ 

පිළිශවළක් තිශබනවා, එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානයට ස  

ශලෝක බැං සවට. ඒ වැඩ පිළිශවළ ව ාම ්රියාත්මක කරන්න. 

නමුත්, මම ඒශකන් එ ාට යනවා. මම කියනවා, අපි ඒක ශම් 
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රශට් මාතිගත කරමු කියලා. ඒකට ශ ේතුවක් තිශබනවා. ශ ේතුව 

ශම්කයි. පිශනෝශෂේශේ ඉඳන් ඉති ාසය දි ා බැලුශවොත්, 

සාමානයශයන් වි ාල මට්ටශමන් ශ ොරකම් කරන්ශන් ඉ ළම 

මට්ටශම් ී ටපු අය ශන්   ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු, ඇමතිවරු 

ශන්. ප ළ මට්ටශමන් කරන්ශන් ගස් කපන එක, වැලි ශගොඩදාන 

එක, පර්මිට් අරශගන සල්ලි ශසොයනවා වාශේ ඒවා ශන්. ප ළ 

මට්ටශම් ඒවා පිට රට  ංගන්ශන් නැ ැ ශන්. මම කියන්ශන් පිට 

රට  ංගන ඉ ළ මට්ටශම් ඒවා ගැන. ඒ ශේවල් ශසොයා ගත  ැකි 

ජාතයන්තර වැඩ පිළිශවළ අපි මාතිගත කරන්න අව යයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉති ාසය දි ා බැලුවාම ශප්නවා, අශප් 

 රශට් ශමවැනි නඩුවක් අවසන් ශවන්න අවුරුුව 10ක්, 1 ක්, 20ක්, 

2 ක් යන බව. එශ ම ශනොශවයි, ශම්ක ඉක්මනට කරන්න ඕනෑ. 

ශමවැනි ශේවල් ඉක්මනට කළ  ැකි ක්රමශේද අද තිශබනවා. මම 

ඒවා ශම් සභාශේදී කියන්ශන් නැ ැ, ආණ්ඩුව එක්ක සාකච්ඡා 

කරනශකොට කියන්නම්. නමුත්, ක්රමශේද තිශබනවා. ඒක කරන්න 

බලතල තිශබන ආයතනයක් ඕනෑ. පිට රටවල ඉන්න ශමවැනි 

ශ ොරු අල්ලන්න නම්, මාතිය ගැන ශවන්න පුළුවන්, ූලලයය ගැන 

ශවන්න පුළුවන්, forensic ගැන ශවන්න පුළුවන්, අශප් නිලධාරින් 

පුුවණු කිරීශම් කටයුතු කරන්න අවුරුුව 20ක්, 00ක් යනවා.  ැබැයි, 

ශම් සඳ ා ඉක්මන් ක්රම -විධි- තිශබනවා  විශ ේෂ ආයතන 

තිශබනවා  විශ ේෂ මාති සමාගම් තිශබනවා, ශම් කාරණා ගැන 

විතරක් විශ ේෂත්වයක් දක්වන. ශම් සඳ ා අපට ඒ අය පාවිච්චි 

කරන්න පුළුවන්. අශනක් එක, එවැනි අය ශම් රශට් 

අධිකරණයකට ශනොශවයි, ඒ රටවල අධිකරණවලට ශකළින්ම 

ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉක්මන්. එශ ම ඉදිරිපත් කරලා ඒ 

රටවලින් තීන්ුව ගන්න පුළුවන්. මම ශම් කථා කරන්ශන් 

ශේ පාලනඥයන් ගැන විතරක් ශනොශවයි. ඉ ළ නිලධාරිනුත් මීට 

අයත් වනවා. ශේ පාලනඥයන් වන අපි නම් අවුරුුව පශ න් ප ට 

ඡන්දශයන් පන්නන්නවත් පුළුවන්. නමුත්, ඒ නිලධාරින් අවුරුුව 

20ක්, 2 ක් එක තැන ඉන්නවා. ඒ අය ඔක්ශකෝම ශම් අර්බුදයට 

වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි මම අධිකරණ ඇමතිතුමාට 

කියන්ශන්, අපි ඒ ක්රමශේදය මාතිගත කරන්න අව යයි කියලා.  

අපි දැන් ජාතයන්තර ූලලය අරමුදල එක්ක එකඟත්වයකට 

යනවා. එශ ම එකඟත්වයකට යනශකොට, ශම් ක්රමශේදය කාපට් 

එක යටට දමාශගන යන්න එපා කියලායි මම කියන්ශන්. ශමොකද, 

ඒ ශගොල්ලන් සඳ න් කළා, අල්ලසට, දූෂණයට විරුේධව ්රියා 

කරන්න ඕනෑය කියලා. ශරෝගයක් තිශබනශකොට ශරෝග විනි ්චය 

පරීක්ෂණයක් - diagnostic test එකක් - කරන්න අව ය නැ ැ. 

ශමොකද, ශම් ශරෝගය ගැන ඔක්ශකෝම අය දන්නවා.  

 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 

 

 රු ඉරාන් වික්රෙර කන ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

මම තව ටිකක් ශවලාව ගන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 

 රු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශප් පැත්තට නියමිත ශවලාශවන් තව 

විනාඩි ප ක් එතුමාට ලබා ශදන්න.  

 

 රු ඉරාන් වික්රෙර කන ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ස්තුතියි. 

රශට් ඔක්ශකෝම අය කියනවා, අපි ශරෝ පන් කියලා. ශම්ක 

විනි ්චය කරකර ඉන්න ඕනෑ නැ ැ. එම නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් 

තීරණ ගැමාම කල් දමන්න යන්න එපා කියලා මම අලුත් 

ආණ්ඩුශවන් ඉල්ලා සිටිනවා . ශම් වැරදි ශසී ශම් ක්රමශේදය 

ඉස්සර ට දමන්න. ශම්ක තමයි, ශම්වා පිරිසිුව කරන්න අපට 

තිශබන අවස්ථාව. එම නිසා ශම්ක ඉස්සර ට දමන්න. ශමොකද, 

ශමවැනි ශේවල් කල් දමන්න නම් සම රු  රි ශූරයි. ශමවැනි ශේ 

සඳ ා කමිටුවක් පත් කරලා ඊට පසු කියාවි, අපි diagnostic test 

එකක් කරමු කියලා. ඒ ක්රමයට යාවි.  

ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයාශේ ආණ්ඩුවට ශ ොරු 

ආරක්ෂා කිරීශම් ශචෝදනාවක් තිශබනවා වාශේ  ැඟීමක් රට තුළ 

තිශබනවා. මම කියන්ශන් ඒශකන් ගැලශවන්න පුළුවන් කියලායි. 

ජනාධිපතිතුමාට ඒශකන් ගැලශවන්න පුළුවන්. මා මුලින් සඳ න් 

කළ ක්රමශේදය ඉස්සර ට ශගනැල්ලා ජනාධිපතිතුමා එවැනි 

ශේවල් ශසී මට ප්රමුඛතාව දී ්රියා කශළොත් එතුමාට ඒ 

ශචෝදනාශවන් ගැලශවන්න පුළුවන්.  

Sir, in page 14 of the Policy Statement, the Hon. 
President says, I quote:  

  “It is essential to completely eliminate bribery, corruption and 
fraud from our society. I will implement a national policy to combat 
bribery and corruption. New rules and regulations and orders in this 
regard are being prepared by the Ministry of Justice. A consensus 
will be reached with the International Monetary Fund regarding 
combating of corruption.”  

My plea is this. Anti-corruption measures are already 
there. What we need to do is to actually bring them to the 
forefront. We cannot just make a statement. Is this agenda 
not the International Monetary Fund’s agenda? This 
should be our agenda. We have had protesters protesting 
in this country for months. This is the only country in the 
world where the Executive President of the country had to 
vacate his office and flee the country because of 
protestors. This is not a  normal situation. This can recur 
if we, collectively as Parliament, do not take the right 
steps. What is the problem? The Opposition and the 
Government could get together. We could take anti-
corruption measures. Let us not go back to where we 
were because the public have a feeling that we are 
protecting each other; we should not be doing that. We 
are there to protect the public; we have come to serve the 
public. Therefore, I call upon the Government to quickly 
bring in the new CIABOC law because that law would 
make the CIABOC independent. In the 28 years of the 
CIABOC, we have not had a single prominent politician 
or an official convicted.  

We must make our assets and liabilities publicly 
available so that those could be audited, if there is a 
necessity. We need to have an Independent Chief 
Prosecutor’s Office, but I would say that we also need to 
have at least an Independent Anti-Corruption, Bribery 
Prosecutor's Office. That is the minimum we could do. 
That could be established immediately. The Minister of 
Justice is here in the House; the Prime Minister is here in 
the House and I am telling them to take the lead and do 
this  because your legacy will depend on all the reforms 
you bring in, in this short period and it could be done. 
We, in the Opposition and the Government, could get 
together in doing these things. The stolen assets recovery  
programme of the World Bank and the United Nations, 
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we need to do. But I am saying again, let us bring in a 
law, establish an institution which could make the 
recovery quick rather than 20 or 30 years later. Within ten 
years, we would see justice done by the people in this 
country.  

Finally, I would say this. Please, let us not fall into the 
trap of agreeing on words with the International Monetary 
Fund, even on the Staff-level Agreement or on any other 
agreement. Let us genuinely do this. Otherwise, 
somebody might suggest, "Let  us do a diagnostic test 
about this. Let us appoint a committee on this". There is 
nothing to diagnose. The whole country is convinced that 
corruption is a cancer we have and that we need to get rid 
of that cancer. Unfortunately, the people in this country 
widely think that the Ranil Wickremesinghe Government 
would protect those who steal or rob in office. That is the 
perception. But, let us correct that perception. If we give 
priority to bring in these laws and create an office for 
prosecution, it would take away that image and the 
country would go forward. If we do this just like you are 
doing some of the other reforms, I am sure, the 
International Community would come around and support 
us to get out of this problem in a short period rather than 
allowing us to suffer for a decade.  

Thank you very much for the time you have given me, 
Hon. Speaker.      

 

 රු ංආචාර්යප විජයදාස රාජපක්ෂ ෙහ් ා ංඅධිකරත  

බන්)නා ාර කටයුතු හ්ා ආණ්ඩුක්රෙ වයවස් ා 

ප්රතිසාස්කරත අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ - ெீதி, 

சிமறச்சொமலகள் அலுவல்கள் ைற்றும் அரசியலமைப்பு 

ைறுசீரமைப்பு அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශපොඩි පැ ැදිලි කිරීමක් කරන්න 

තිශබනවා. මම විනාඩි ශදක-තුනක කාලයක් විතරයි ලබා 

ගන්ශන්. ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ 

කාරණශේ  තිශබන වැදගත්භාවය නිසායි මම ශම්ක කියන්ශන්. අපි 

201 දී ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ දීත් 

පිළිගත්තා, දූෂණයට එශරී  එක්සත් ජාතීන්ශේ සම්මුතිය අනුව 

anti-corruption law එක ්රියාත්මක කරනවා කියලා. එදා අපි ඊට 

අව ය පනත් ශකටුම්පත  දන්න පටන් ගත්තා. නමුත්, එම 

කටයුතු අවසන් වුශණ් නැ ැ. ශම් වනශකොට ඒ පනත් ශකටුම්පත 

සකස් කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, කැබිනට් 

මණ්ඩලයත් එය අනුමත කරලා තිශබන්ශන්. ඒ  ර ා දැනට 

පවතින අල්ලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාව 

ශවනුවට අලුත් අල්ලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් 

සභාවක් ස  වත්කම්  ා බැරකම් ප්රකා  කිරීශම් පනත ශවනුවට 

අලුත් මාතිය සත් ්රියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරලා 

තිශබනවා. එය වඩාත් සාර්ථක ක්රමශේදයක් බවට පත් කර ගන්න 

අව ය නිසා ඉදිරි සති ශදක-තුන ඇතුළත මම එම පනත් 

ශකටුම්පශත් පිටපත් සියලු පක්ෂ නායකතුමන්ලාට ඉදිරිපත් 

කරනවා. කරුණාකර ඒ සඳ ා ඔබතුමන්ලාශේත් අද ස් ලබා 

ශදන්න. ඒ අනුව අපට පුළුවන් ශවනවා, දූෂණයට විරුේධව ්රියා 

මාර්ග ගන්න අව ය anti-corruption law එක සම්මත කරශගන, 

ඔබතුමන්ලා ශයෝජනා කරන, අපත් ප්රාර්ථනා කරන ආකාරශේ  

දූෂණශයන් ශතොර රාජය ශසේවයක් ඉතා ඉක්මනට ස්ථාපිත 

කරගන්න.   
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 රු දිගන්ෂ් ගුතවර්)න ෙහ් ා ංඅග්රාො ය සහ් රාජය 

පිකපාලන  ස්වගද්ශ් කටයුතු  පළා ක ස ා හ්ා පළා ක පාලන 

අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு திபனஷ் குணவர்தன - பிரதை அமைச்சரும் 
தபொது ெிருவொக, உள்ெொட்டலுவல்கள், ைொகொண சமபகள் 

ைற்றும் உள்ளூரொட்சி அமைச்சரும்)  

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

ගරු කථානායකතුමනි, රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමා විසින් 

පාර්ලිශම්න්තුව  මුශේ ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රතිපත්ති ප්රකා නය 

ශදස ඉතා ප්රශේ ශමන්, ගැඹුශරන් බලන ඕනෑම කණ්ඩායමක් අද 

එම ප්රකා නශයන් ජනතාව තුළ නිර්මල ආ ්වාදයක්  ා අශප්ක්ෂා 

ඇති කරවන තත්ත්වයක් තිශබන බව පිළිශගන තිශබනවා. එී  

ගැේ ී  ඇති බුේධිමය ප්රයත්නය අප කවුරුත් ශම් සභාශේදී විමසා 

බැලිය යුත්ශත් ශදපිල ශබදී කරන සංවාදයකට වඩා,  රයාත්මක 

ස්වවාපශයන් අප කාට කාටත් ශේ නශේ  අනුසාරශයන් අද ස් 

දැක්විය  ැකි නිසායි. එතුමාශේ කථාශේ අතීත ආර්ථික උරුමය, 

විශේ  ශවශළඳාම ගැන සඳ න් කරන අවස්ථාව සුවිශ ේෂයි. ඒ 

කාලශේ  ශ්රී ලංකාව  ඳුනා ගත්ශත් ශපරදිග ධානයාගාරය  ැටියට 

බව ඉති ාසගතවන සිය ශේ නශේ දී එතුමා සඳ න් කළා. එය 

ුවශදක් නාමික අර්ථයක් පමණක් ශනොශවයි. ඒ, අද තිශබන 

දැවැන්ත අභිශයෝගය වන ආර්ථික  ා ූලලය අර්බුදයත්, ආ ාර 

අර්බුදයත්  මුශේ අප රට මුුවණ ශදන තත්ත්වය ගැන පණිවුඩය 

ශලොවට ගැඹුශරන් ප්රකා  කිරීමක්. අප අ රින් ස්වයංශපෝෂිත විය 

 ැකි රටක් බවත්, එම රට එශසේ ශගොඩනැඟීම සඳ ා පැ ැදිලි 

ගමන් මාර්ගයකට අවතීර්ණ විය යුතු බවත් ජනාධිපතිතුමා ප්රකා  

කළා. ආර්ථික නී කරණයක් කළ යුතු බවත්, රශට් ශමවැනි 

අර්බුදයක් ඇති ශනොී මට නම් අශප් ආර්ථිකය අපනයන 

ආර්ථිකයක් බවට පත් කළ යුතු බවත් විශ ේෂශයන් ශපන්වා දී 

තිශබනවා. ඒ සඳ ා අව ය වාර්තා, සැලසුම් වර්තමාන රජය ශම් 

වන විටත් සකස් කරමින් තිශබන බවත් එතුමා සඳ න් කළා.  

අපට තිශබන ප්ර ්න අතර, අශප් රශට් සංවර්ධනය සඳ ා 

විශේ  විනිමය ශනොමැති ී ශම් අර්බුදය අද උත්සන්න ී  

තිශබනවා. ඒ බව ආණ්ඩු පක්ෂය පමණක් ශනොශවයි, විපක්ෂයත් 

පිළිගන්නවා. ඒ ගැන එකඟතාවකින් වැඩ කළ  ැකි ක්රමශේදයක් 

අව ය බවත් පිළිගන්නවා. මට ශපර කථා කළ ගරු ඉරාන් 

වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමා සඳ න් කළ නාස්තිය, දූෂණය  ා වංචාවට 

එශරී  වැඩ පිළිශවළකට අවතීර්ණ ී ම ජනාධිපතිතුමාශේ 

ප්රකා නශේ  පැ ැදිලිව සඳ න් කළා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාත් 

එය සනාථ කළා.  

IMF එක සමඟ කටයුතු කිරීශම්දී අනුගමනය කරන ්රියා 

පිළිශවත එී  සඳ න් කර තිශබනවා, as you mentioned, in 

page 14. I do not want to repeat it. We are committed to 

achieve it; His Excellency the President as well as the 

Government is committed to achieve it. All of us must 

work together. That is the principle based on which we 

can come out of this serious national crisis.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශගෝලීය ආර්ථික ප්රවණතා පිළිබඳව අප 

අවශබෝධ කර ශගන ඇති බවටත් ජනාධිපතිතුමා පැ ැදිලි 

කරනවා. ශගෝලීය ප්රවණතා  ඳුනා ගන්නා අතර ඉදිරි වසර 2  

සඳ ා ජාතික ආර්ථික ප්රතිපත්ති සකස් කර ගැමාම පිළිබඳ ශමී දී 

අවධාරණය කරනවා. ජාතික ආර්ථික ප්රතිපත්ති සකස් කිරීශම්දී 

ශගෝලීයකරණය ශකශරී  ශයොමු ී ම පිළිබඳව පැ ැදිලි ශවනවා. 

එක්සත් ජාතීන්ශේ විසිඑක්වන සියවස සඳ ා වූ නයාය පත්රශේ  
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ශමය ඉතාම වැදගත් බව ශපන්නුම් කර තිශබනවා. එී  එක් 

පරිච්ශේදයක් වන ධරණීය කෘෂිකර්මාන්තය - sustainable 

agriculture - සංවර්ධන උපාය මාර්ග සකසා ගැමාශම්දී වැදගත් 

ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ූලලික කරුණු පදනම් කරශගන 

ආණ්ඩුක්රම ප්රතිසංස්කරණයකට අපි පිවිසිය යුතු බව පැ ැදිලි කර 

තිශබනවා. එයට පිවිශසන ආරම්භයක් ශලස විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ස ාංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත අද උශේ 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. කථාශවන් පමණක් ශනොව 

්රියාශවන්, බැඳියාශවන්  ා ප්රකාියත කරුණු අනුව ගමන් කිරීමට 

අපි පියවර ගනිමින් සිටිනවා. ඒ සඳ ා ස ශයෝගය ශදන ශලසත්, 

ඒ සම්බන්ධශයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ශලසත් විරුේධ පක්ෂයට 

මා යළිත් වරක් ආරාධනය කරනවා. පසුගිය දවස්වල සෑම 

ශේ පාලන පක්ෂයක් සමඟම ජනාධිපතිතුමා ශම් පිළිබඳ 

සාකච්ඡාවන් පැවැත්වූවා. තවත් ක්ශෂේත්ර සඳ ා පිවිසීශම් ඕනෑකම 

ඒ සමඟම මතු ශවනවා.  

ආණ්ඩු ක්රමශේ  ස  පාලනශේ  ප්රතිසංවිධානයක අව යතාව, 

ආර්ථික ප්රතිසංවිධානයක අව යතාව ඉතා පැ ැදිලියි, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ බව ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණුවලින් 

පැ ැදිලි කරනු ලැබුවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දීර්  කාලයක් 

තිස්ශසේ සාකච්ඡා කරනු ලැූ  කාරක සභා ක්රමය  ක්තිමත් කිරීමට 

අව ය ප්රකා නය ජනාධිපතිතුමා සඳ න් කරනවා පමණක් ශනොව 

ශම් වන විටත් ඒ පිළිබඳව අදාළ ස්ථාවර නිශයෝග ශවනස් කිරීම 

සඳ ා ගරු කථානායකතුමාශේත් අවධානය ශයොමු කරමින්, අපි ඒ 

සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිශබනවා. ශම් තුළින් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරුන් 22 ශදනාටම ස භාගි විය  ැකි 

ස භාගි - participatory -  ප්රජාතන්ත්රවාදයකට පිවිසීශම් ශදොරටුව 

විවෘත ශවනවා. එය අපි ප්රතික්ශෂේප ශනොකරමු. එය ආරම්භ කරමු. 

අද ශම් රශට් ජනාධිපති ධුරයත්, කැබිනට් ආණ්ඩු ක්රමයත්, 

පාර්ලිශම්න්තුවත්, ම  ජනයාත් අතර තිශබන පරතරයන් අඩු කර 

ගනිමින් සෑම මන්ත්රීවරය සටම පාර්ලිශම්න්තුව තුළ එශලස 

කටයුතු කළ  ැකි කාරක සභා ක්රමය ස්ථාපිත කිරීශම් වැඩ 

පිළිශවළ ආරම්භ කරලා තිශබනවා.  

ගරු කථනායකතුමනි, ඒ සමඟම මතුවන අනි සත් ප්රධාන 

කාරණාවලින් කිී පයක් පමණක් මා ප්රකා  කරන්න කැමැතියි. 

ශම් අභිශයෝග  මුශේ වි ාල කර්තවයයක් සිුව ී  තිශබන්ශන් ශම් 

රශට් ශේ පාලන පක්ෂ ප්රජාතන්ත්රවාදී විධි ක්රම අනුව ගමන් කිරීම 

නිසායි. රශට් මාතිය  ා සාමය යළිත් ස්ථාපිත කිරීම සඳ ා යන 

ගමශන්දී සම ර අයට එය පිළිගත ශනො ැකි අමාරුකමක් දැශනයි. 

නමුත් මාතිය  ා සාමය ්රියාත්මක ශනොකර ප්රජාතන්ත්රවාදී 

සමාජයට ඉදිරියට ගමන් කරන්න බැ ැ. ඒ නිසා විශ ේෂිතව 

සඳ න් කරන්ශන්, පසුගිය කාල පරිච්ශේදශේ  ඇති වුණු ම ජන 

 ඬට සවන් දීශම් කාර්යයට අපි ශයොමු වූ අතර රට පුරා විනා යක් 

ඇති කිරීශම් කෲරකම්වලට  අශප්  මාතිය  ා සාමය මඟින් කටයුතු 

කළ යුතු බව අපට පිළිගන්නට සිේධවන බවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා කලිනුත් සඳ න් කළ පරිදි 

සාධාරණව ආදායම් මාර්ග ශබදී යෑම පිළිබඳ වැදගත් ශකොටසක් 

ජනාධිපතිතුමාශේ කථාශේ ඉතා පැ ැදිලිව අන්තර්ගත කර 

තිශබනවා. අපි මුුවණ ශදන ආර්ථික අභිශයෝග  ර ා ගමන් 

කිරීමට නම්, සමාජය සන්සුන් කර ගැමාමට නම් ආර්ථික ව ශයන් 

අද මුුවණ ශදන  ඇති නැති පරතරය අඩු කර ගැමාශම් ්රියාමාර්ගය 

දීර්  කාලීනව විසී මට අද ව -ව ා ආරම්භයක් ගත යුතුයි.  

 ඒ වාශේම ජාතයන්තර ූලලය ආයතන සමඟ කරන ලද 
සාකච්ඡාවලදී ඉතා පැ ැදිලිවම අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවශේ 

ප්ර ්නවලට සුවිශ ේෂව ස න ලබා ශදමින් ඔවුන්ට ලලදායී 

අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීමට ූලලය ප්රතිපාදන ශවන් කර ගැමාම 

සඳ ා එකඟතාවකට පැමිණ තිශබනවා. එම නිසා අපි  ැරී බලමු, 

අද අශප් රශට් ජනග නය වැඩි ී  තිශබන ආකාරය ශදස. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි මිලියන 2 ක ජනග නයක් 
ඉක්මවා ගිය රටක්.  ඒ මිලියන 2  සඳ ා කරන නිෂ්පාදනය  ා ඒ 
වාශේම සිුව වන නාස්තිය ගැන අලුතින් කල්පනා කළ යුතුයි. 1960 
අවුරුේශේ ශ්රී ලංකාශේ ජනග නය මිලියන 10යි. ශම් ශවනශකොට 
අවුරුුව 60ක් ගතශවලා තිශබනවා. අද ජනග නය මිලියන 20 
පසුශකොට අපි ගමන් කරමින් සිටිනවා. මම අ න ප්ර ්නය ශමයයි. 
අශප් රශට් සැලසුම්කරුවන්, ශම්වා ගැන අශප් රශට් තීරණ ගන්නා 
අය අලුත් ජනග න වර්ධනය ශදස බලා, එම වර්ධනය අනුව මතු 
වන ඉල්ලුමට, එම වර්ධනය අනුව මතු වන විවිධ ශසේවා 
පේධතිවලට අව ය නිෂ්පාදන කටයුතු සඳ ා ඉඩ කඩ සැකසිය 
යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුව අමතා කළ කථාශේදී 
නී කරණයට ඉඩ තබාශගන ආශයෝජකයන් ශගන්වාශගන, අශප් 
විවිධ නාස්තිකාර වියදම්වලට ශගොනු ී  තිශබන යම් යම් ආයතන 
ප්රතිසංවිධානය කිරීමට ආයාචනා කළා. එී  වැදගත්කම ගැන 
සාකච්ඡා කර අපි  එකඟතාවලට පැමිණ තිශබනවා. 

අපි සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ශගොඩනැඟීමට කැප ී  තිශබන 
බව ප්රකා ශකොට තිශබනවා. සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් 
ශගොඩනඟන්නට සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිශබනවා. සර්ව 
පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට  වුල් ශනොශවන්නට යම් යම් ශකොටස් 
තීරණය කරන්ශන් නම්, ශම් අර්බුදශයන් එ ාට රට ශගන යෑමට 
සර්ව පාක්ෂික එකඟතාවක් තුළ අවම වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්මක 
කිරීම සඳ ා දැන් එකඟතාවලට පැමිශණමින් තිශබනවා. එය 
පාර්ලිශම්න්තුව  මුශේ තිශබන තවත් වැදගත් ස  බරපතළ 
වගකීමක්  ැටියට පිළිශගන කටයුතු කරන්නට කරපු මඟ 
ශපන්ී මක් බව ජනාධිපතිතුමාශේ කථාශවන් පැ ැදිලි ශවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අශප් රශට් ජනග නය වැඩි වුණාට, 
රශට් භූමි ප්රමාණය වැඩි ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ වාශේම අශප් රශට් 
ජලය ප්රමාණය වැඩි ශවන්ශන් නැ ැ. වැඩිවන ඉල්ලුම  මුශේ අපි 
අර්බුදශයන් අර්බුදයට යනවා. ඒ වාශේම අශප් අ ස ්තලය දූෂණය 
ශවමින් පවතිනවා. එම නිසා ශම් අලුත් ප්ර ්නත් එක්ක පසුගිය 
කාලශේ  අපි ගත කර පැමිණි ඒ යුගයට වඩා ශවනස්ව ඉදිරි 
කාලයට මුුවණ දීම සඳ ා ්රියාත්මක කළ යුතු පුනර්ජනමාය වැඩ 
පිළිශවළ පිළිබඳ, විුවලිය පිළිබඳ, බල ක්තිය පිළිබඳ වැඩ පිළිශවළ 
ජනාධිපතිතුමා ඉතා පැ ැදිලිව සඳ න් කර තිශබනවා. ශමය 
පාර්ලිශම්න්තුව විසින් කාලයක් තිස්ශසේ කල් දැූල ප්ර ්නයක්. ශමය 
පාර්ලිශම්න්තුව  ා රට කාලයක් තිස්ශසේ කල් දැූල ප්ර ්නයක්. ඒ 
නිසා ව ා-ව ා එක්ව ඒ ප්ර ්නය විසී ම සඳ ා මැදි ත් ශවමු. 

මශේ මිත්ර ප්රවා න ඇමතිතුමා ශමතැන සිටිනවා. ජාතික 

ප්රවා න ප්රතිපත්තියක අව යතාව අද තිශබනවා. අපට ඩීසල් 

ඇතුළු ඉන්ධන ශගන්වන්න ශඩොලර් වැය ශවනවා.  ැම ඉන්ධන 

වර්ගයක්ම ශගන්වන්න වාශේම අපට අව ය අශන සත් ශේවල් 

ශගන්වන්නත් ශඩොලර් යනවා. නමුත්, අපට  රියාකාර ප්රවා න 

ප්රතිපත්තියක් ශ ෝ බල ක්තිය පිළිබඳ ප්රතිපත්තියක් තිබුශණ් 

නැ ැ. අපට ජයග්ර ණයක් කරා පිවිශසන්න නම්, දැන් එය සකස් 

කර ගැමාශම් අභිශයෝගය අපට ජයගන්නට තිශබනවා.  නැත්නම් 

අනුකරණවාදයට ශගොුවරු ී  අනුගමනය කරන පිළිශවත් තුළින් 

ශම් අර්බුදය  මාර ශවන්ශන් නැති බව විශේ  විනිමය 

ශසොයාශගන යන රට රටවල්වල ඇති ී  තිශබන තත්ත්වය  එක්ක 

ශපමා යන බව  ැම සාකච්ඡාවකදීම ශපමා යනවා. එම නිසා ඉතා 

පැ ැදිලිව අශප් අනාගත වැඩ පිළිශවළට පිවිසිය  ැකි ශලසත්, 

දැනට අනුගමනය ශකොට ඇති සම ර අනුකරණවාදි   වැඩ 

පිළිශවළවලින් ශවනස් ී  අපට ඔශරොත්තු ශදන සංවර්ධනයකට, 

අද ශලෝකය පිවිස සිටින සංවර්ධනයට පිවිසීමට  පුළුවන්කම ඇති 

ශවනවා.  

179 180 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair.  

 

අනතුරුව  රු ක ානායකතුො මූලාසනගයන් ඉව ක වූගයන්  
නිගයෝජය ක ානායකතුො [ රු අජි ක රාජපක්ෂ ෙහ් ා] 
මූලාසනාපවඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொெொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தி 

னின்று அகலபவ, பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு அஜித் 

ரொஜபக்ஷ] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] took the Chair. 

 

 රු දිගන්ෂ් ගුතවර්)න ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අනාගතය දි ා බලන අපි  

ජාතික සමුද්රීය ප්රතිපත්තියක් සකස් කිරීශම් වැඩ පිළිශවළකට 

ගැඹුරින් ශයොමු විය යුතු කාල පරිච්ශේදයක් පැමිණ  තිශබන බව 

මම සඳ න් කරන්න කැමතියි. ඒ බව ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ  

සඳ න් ශවනවා. ශම් පිළිබඳව මන්ත්රීවරු විවිධ අවස්ථාවල කරුණු 

ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ශමවැනි ශපොුව එකඟතා මත කටයුතු 

කරන්න පුළුවන් ශවයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශප් රශට් ග්රාම නිලධාරි 

ශකොට්ඨාස 14, 00ක් මුල් කරශගන යළි රට ශගොඩනැඟීශම් 

ඉලක්කය අනුව යමින් අලුත් සංවර්ධන මාවතකට අපි ගමන් කළ 

යුතුයි. ආ ාර නිෂ්පාදනය, අශප් පරිසරය රැකගැමාම වාශේම 

ජාතික නිෂ්පාදන වැඩි කළ  ැකි අවස්ථාවකට පිවිශසන ඒකාබේධ 

වැඩ පිළිශවළක් අද සකස් ශවමින් තිශබනවා.  එී දී කෘෂි 

කර්මාන්තය,  රවර කර්මාන්තය,  විවිධ වැවිලි කර්මාන්ත  ා 

ආශයෝජන  ර ා  අශප් රශට් විශේ  විනිමය වැඩි කර ගැමාමට 

අවතීර්ණ ශවන්නට පුළුවන් ශවයි කියලා මම ශම් අවස්ථාශේ දී 

රාජය පරිපාලන, ස්වශේ  කටයුතු, පළාත් සභා  ා පළාත් පාලන  

අමාතයාං  භාර අමාතයවරයා  ැටියටත් සඳ න් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශප් යාබද රට වන 

ඉන්දියාව ගැනත් ගරු  ජනාධිපතිතුමා පැ ැදිලිව සඳ න් කළා. 

ඉන්දියාව ලබා ශදන ස ශයෝගය අපි යාබද රටක් විධියට ඉතාම 

අගය කරනවා. අද වන විට ඉන්දියාව  7 වන නිද ස් සංවත්සරය 

සමරනවා.  අශප් රට ලබන අවුරුේශේ 7 වන නිද ස් සංවත්සරය 

සමරනවා. ඊළඟ අවුරුේශේ චීනය 7 වන නිද ස් සංවත්සරය 

සමරනවා. පසුගිය සතිශේ   මා කිශයේවා, බ්රිතානයශේ  ී ටපු 

ජනප්රියම අග්රාමාතයවරශයක් වන ශටෝනි ේශලයාර් මැතිතුමා ඉදිරි 

ආර්ථිකය ගැන සමුළුවකදී කළ ප්රකා යක්. ආසියාව ශලොව ප්රධාන 

ශපශළේ ආර්ථික ශක්න්ද්රස්ථානයක් බවට පත් ශවමින් ලබන 

වර්ධනයට අපි දැඩි අවධානය  ා උනන්ුවව දැක්විය යුතුයි කියලා 

එතුමා කියා තිශබනවා. මම ශමය සඳ න් කශළේ වැදගත් ක්ශෂේත්ර 

තුළ අපි ලබන ජයග්ර ණයන් ශපන්වන්නයි. ඉන්දියාව ශලෝකශේ  

වි ාලතම ජනග නය ඇති රට බවට දැන් පරිවර්තනය ශවනවා. 

එය ුවශදක් වි ාලතම ජනග නය ඇති රට පමණක් ශනොව, 

වි ාලතම ශව ශාළඳ ශපොළක් බවටත් පරිවර්තනය ශවනවා. අපි 

දැකිය යුතු ක්ශෂේත්ර  ර ා එශසේ එකට වැඩ කළ  ැකි, එකට 

ආශයෝජනය කළ  ැකි ශම් ආසියාශේ ශයෝධ ආර්ථිකයන් සමඟ 

කටයුතු කිරීම ද අශප් අශනක් මිත්ර රටවල්,  මිත්ර ජාතයන්තර 

ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීශම් ්රියාමාර්ගශේ  ඉතා වැදගත් සාධක  

ශවනවා. ඒ නිසා ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් අවස්ථාශේ 

දී යළිත් වරක්  මම ඉල්ලා සිටිනවා, වි ්වාසය නැමැති දැවැන්ත 

ආ යුධය ශකශරී   රට ගමන් කරවන්නට පුළුවන් පාලන 

තන්ත්රයකට එකඟතාශවන් පැමිණීමට  ැකි අවකා ය පිළිබඳ අප 

සාකච්ඡා කරමින් තිශබන ශමොශ ොශත්,  ඒ ජයග්ර ණයන් වැඩි 

වැඩිශයන් පරිවර්තනය කර ගනිමින්, පාර්ලිශම්න්තුව ව ශයන් 

සියලුශදනාම ඒ සංවර්ධනයට ස භාගි ශවන්න කියලා. ඒ වාශේම 

අලුත් බලාශපොශරොත්තු ඇති තරුණ ජනතාවශේ ඒ අලුත් 

බලාශපොශරොත්තු, වැඩ කරන ජනතාවශේ බලාශපොශරොත්තු ඉටු 

කරන්න පුළුවන් ශලස අශප් තිශබන ආයතන ඒ ශලස සූදානම් විය 

යුතු බවත් මම සඳ න් කරන්න කැමතියි. අශප් වි ්වවිදයාල කරන 

ලද පර්ශේ ෂණ ශබොශ ෝමයක් තවමත් ්රියාත්මක කර ගන්න බැරි 

ී  තිශබනවා. අශප් වි ්වවිදයාලවලට ඊටත් වඩා පර්ශේ ෂණ 

කරන්න පුළුවන්කම තිශබනවා. අභිශයෝගයක් ජය ගැමාමට නම් ඒ 

ශක්න්ද්රස්ථාන ස භාගි කර ගත්, අලුත් පරම්පරාවට 

බලාශපොශරොත්තු ඉටු කර ගත  ැකි ප්රජාතන්ත්රවාදය ්රියාත්මක 

කිරීමට අපි කැප ශවමු.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, බුේධ වචනශේ  ධම්ම 
පදශේ , අප්පමාද වේගශේ  ශමශසේ සඳ න් ශවනවා: 

"උට්ඨානවශතෝ සතිමශතෝ - සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිශනෝ 

සඤ්ඤතස්ස ච ධම්මීවවිශනෝ - අප්පමත්තස්ස යශසෝ භිවඞ්ඪති" 

ශ ොඳ සිී ශයන්, උත්සා ශයන්, ශනොපසුබටව කටයුතු කර, 
යසස, දියුණුව කරා ශ්රී ලංකාව ගමන් කරවමු.  

ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට, ගරු ශගෝවින්දන් කරුණාකරම් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා. 
 

[மு.ப. 11.43] 
 

 රු ග ෝවින්දන් කරුතාකරම් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு பகொவிந்தன் கருணொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கபள, ைொண்புைிகு 

சனொதிபதி அவர்கள் ஒன்பதொவது பொரொளுைன்றத்தின் 

மூன்றொவது கூட்டத்ததொடமர மவபவ ொீதியொக 

ஆரம்பித்துமவத்து உமரயொற்றியிருந்தொர். அவரது 

அக்கிரொசன உமர ததொடர்பொன சமப ஒத்திமவப்புபவமளப் 

பிபரரமண ைீதொன விவொதத்தில் உமரயொற்றுவமதயிட்டு 

ைகிழ்ச்சியமடவது ைொத்திரைல்லொைல், என்னுமடய ெீண்டகொல 

ெண்பரும் 1989ஆம் ஆண்டு கொலப் பகுதியில் இச்சமபயில் 

எனக்குப் பக்கத்தில் அைர்ந்திருந்தவருைொன பிரதைர் தகௌரவ 

திபனஷ் குணவர்தன அவர்கள் உமரயொற்றியதன் பின்னர் 

உமரயொற்றுவமதயிட்டும் ைகிழ்ச்சியமடகின்பறன்.  

ைொண்புைிகு சனொதிபதி அவர்கள் தனது தகொள்மகப் 

பிரகடன உமரயில், “வடக்கு, கிழக்கு ைக்களுக்கு அரசியல் 

தீர்மவ வழங்குபவன்” என்று ஒற்மற வொர்த்மதயில் 

முடித்துக்தகொண்டது பபொன்பற பதொன்றுகின்றது. ெொட்டில் 

தபரும் தபொருளொதொர தெருக்கடி உருவொவதற்கு முக்கிய 

கொரணைொக இருக்கின்ற இலங்மகயில் 

புமரபயொடிப்பபொயிருக்கின்ற வடக்கு, கிழக்குத் தைிழ் 

ைக்களின் இனப் பிரச்சிமனமய சிங்களத் தமலவர்கள் 

பொர்க்கின்ற விதம் விபனொதைொனது.  

இப்பபொது, ைொண்புைிகு சனொதிபதி அவர்கள் சர்வகட்சி 

அரசொங்கத்திற்கு அமழப்பு விடுத்திருக்கிறொர். சர்வகட்சி 

அரசொங்கத்திடம் தைிழர்கள் முன்மவக்கும் பகொொிக்மககளில் 

முக்கியைொனமவயொக இருப்பது என்னதவன்றொல், ெில 

அபகொிப்மப ெிறுத்த பவண்டும், அபகொித்த ெிலத்மத 

உடனடியொக விடுவிக்க பவண்டும், வடக்கு, கிழக்குப் 
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பிரபதசங்களில் தபௌத்த விகொமரகள் அமைப்பமத ெிறுத்த 

பவண்டும், பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்மத ெீக்க பவண்டும், 

தைிழொின் பொரம்பொிய தொயகப் பிரபதசைொன வடக்கு, 

கிழக்கிலுள்ள இரொணுவப் பிரசன்னம் குமறக்கப்பட பவண்டும் 

என்பனபவ ஆகும். அவற்மறவிட, அரசியல் மகதிகளின் 

விடுதமல, கொணொைல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ததொடர்பில் 

ெீதியொன விசொரமண ெடொத்தப்பட்டு, உண்மை 

கண்டறியப்படல் பவண்டும் என்பனவும் அவற்றில் 

உள்ளடங்குகின்றன.  

தகௌரவ பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கபள, இப்தபொழுது இந்த 

ெொட்டிற்கு சர்வகட்சி அரசொங்கபை பதமவயொகும். இலங்மக 

சுதந்திரம் அமடந்த கொலந்ததொட்டு ெடந்துதகொண்டிருக்கின்ற 

தைிழ் ைக்களின் உொிமைக்கொன பபொரொட்டத்திற்கு இதுவமர 

தீர்வில்மல. கடந்தகொல வரலொற்மற ெொங்கள் திரும்பிப் 

பொர்ப்பபொபையொனொல், இலங்மக சுதந்திரைமடந்த 

கொலத்திலிருந்து தைிழ் ைக்கள் இரண்டொம் தரப் 

பிரமசகளொகபவ பொர்க்கப்பட்டொர்கள். அவர்களுக்கு அெீதி 

இமழக்கப்பட்டும் வந்தது. 1949இபல டீ.எஸ். பசனொெொயக்க 

அவர்கள் கல்பலொயொத் திட்டத்தினூடொக கிழக்கு ைொகொணத்தில் 

சிங்களக் குடிபயற்றத்மத உருவொக்க முயற்சித்து, அமத 

ெமடமுமறப்படுத்தியும் இருந்தொர்.   

1921ஆம் ஆண்டு கிழக்கு ைொகொணத்தில் இருந்த சிங்கள 

ைக்களின் சனத்ததொமக தவறும் 0.5 சதவீதைொகும். ஆனொல், 

இன்று அது 24 சதவீதைொக உயர்ந்திருப்பதற்குத் திட்டைிட்டு 

ஏற்படுத்தப்பட்ட சிங்களக் குடிபயற்றங்கபள கொரணைொகும். 

அதுைொத்திரைல்ல, 1956ஆம் ஆண்டில் சிங்களம் ைட்டும் என்ற 

சட்டம் தகொண்டுவரப்பட்டது. அன்றிலிருந்து  அஹிம்மச 

ொீதியொகவும் ஆயுத ொீதியொகவும் பபொரொடிய தைிழர்கள் இன்று 

சனெொயக ொீதியொகப் பபொரொடி வருகிறொர்கள். பண்டொ - தசல்வொ 

ஒப்பந்தம் மகச்சொத்திடப்படும்தபொழுது, பஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன 

அவர்களின் தமலமையில் தபௌத்த பிக்குகள் கண்டிக்கு 

யொத்திமர தசன்றொர்கள். அதன்பின்னர், டல்லி - தசல்வொ 

ஒப்பந்தம் மகச்சொத்திடப்படும்தபொழுது, சிறிைொபவொ 

பண்டொரெொயக்கொ அவர்கள் அமத எதிர்த்தொர். 2000ஆம் 

ஆண்டு சந்திொிக்கொ அம்மையொொின் ஆட்சியில் ெீலன் 

திருச்தசல்வம், ஜீ.எல். பீொிஸ் பபொன்றவர்களின் முயற்சியொல் 

தீர்வுத் திட்டதைொன்று உருவொக்கப்பட்டது. அது ெல்லததொரு 

தீர்வுத்திட்டம் என்று இன்றுவமர கூறப்படுகிறது. எனினும், 

அந்தத் தீர்வுத் திட்டத்மத தற்பபொமதய சனொதிபதியவர்களின் 

சகொக்கள் அன்று பொரொளுைன்றத்தில் எொித்தொர்கள். இலங்மக - 

இந்திய ஒப்பந்தத்மதத் ததொடர்ந்து, ஆயுதப் பபொரொட்டம் 

ெடத்திய தைிழ் இயக்கங்களில் இருந்த அதிகைொனவர்கள் 

அரசியல் ெீபரொட்டத்தில் இமணந்துதகொண்டனர். 

அதனடிப்பமடயில், ெொங்கள் 1989இபல ெமடதபற்ற 

பொரொளுைன்றத் பதர்தலிபல பபொட்டியிட்படொம். அன்மறய 

கொலகட்டத்தில் MEPஐப் பிரதிெிதித்துவப்படுத்தி தற்பபொமதய 

தகௌரவ பிரதைர் அவர்கள் 03 பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களுடன் இச்சமபயில் அங்கம் வகித்திருந்தொர். 

தைிழீழ விடுதமல இயக்கத்மதச் பசர்ந்த ெொங்கள், அன்று 

அவரது வீட்டுக்குச் தசன்று அரசியல் தீர்வுத்திட்டம் 

சம்பந்தைொக ெீண்ட பெரம் பபச்சுவொர்த்மதகமள  

ெடொத்தியிருந்பதொம்.  

ைொண்புைிகு சனொதிபதி அவர்கபள, ெீங்கள் ெல்லொட்சி 

அரசொங்க கொலத்தில் பிரதைரொக இருந்து ததொடங்கி மவத்த 

முயற்சி பயனற்றுப்பபொனது. ெீங்கள் உங்களுமடய 

சனொதிபதிப் பதவிக் கொலத்தில் தகொண்டுவருவதொகக் 

கூறியிருக்கின்ற அரசியலமைப்பு ைொற்றம், தைிழர்களுமடய 

பிரச்சிமனகமளத் தீர்த்துமவத்தல் என்பன தவறுைபன 

தபொருளொதொரம் சொர்ந்த விடயங்களல்ல என்பமதப் 

புொிந்துதகொள்ள பவண்டும். புலம்தபயர் தைிழர்களின் 

பங்களிப்மபப் தபற்றுக்தகொள்வது என்பது, தைிழர்களின் 

பிரச்சிமனக்குொிய ெியொயைொன தீர்வு முன்மவக்கப்பட்ட 

பின்னபர சொத்தியைொகும் என்பது சிங்களத் தமலவர்கள் 

அமனவருக்கும் புொியபவண்டும். இல்லொதுபபொனொல், 

புலம்தபயர் தைிழர்கமள உதவிக்கு அமழக்கும் உங்களது 

முயற்சி பயனற்றதொகும். ெொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

தபொருளொதொர தெருக்கடிமயத் தீர்ப்பதற்கொன பல்பவறு 

வழிகமள ைொண்புைிகு சனொதிபதி அவர்கள் தனது உமரயில் 

முன்மவத்திருக்கிறொர். அமவ அமனத்துபை ெமடமுமறக்கு 

வருைொனொல், பொரொட்டத்தக்கதொக இருக்கும். திட்டங்கள் 

ெமடமுமறப்படுத்தப்படும்பபொது, ைக்கள் ெிம்ைதியமடய 

பவண்டும். ைக்களுமடய அடிப்பமடப் பிரச்சிமனகள் 

தீர்க்கப்பட பவண்டும் என்பது எம்முமடய எதிர்பொர்ப்பொகும். 

பபொரொட்டக்கொரர்களொல் உருவொகியிருக்கின்ற இந்த 

ைொற்றத்மதப் பொரொட்டொைல் இருக்கமுடியொது. ஆனொல், 

பபொரொட்டக்கொரர்கமளக் மகதுதசய்வதும், தடுத்துமவப்பதும், 

கடத்துவதும் கண்டனத்திற்குொியமவ ஆகும். எனபவ, 

இவ்வொறொன மகதுகள், தெருக்குதல்கள் ெிறுத்தப்பட 

பவண்டும். பபொரொட்டம் ெடொத்துவது ஜனெொயக 

உொிமைதயனக் கூறிக்தகொண்டு, அடக்குமுமறமய 

பைற்தகொள்வது கண்டனத்திற்குொியதொகும். 

தகௌரவ பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கபள, வடக்கு, 

கிழக்மகப் தபொறுத்தவமரயில், அங்கு விவசொயம், ைீன்பிடி, 

கொல்ெமட வளர்ப்பு என உற்பத்தி சொர்ந்த பல துமறகள் 

கொணப்படுகின்றன. வடக்மகப் தபொறுத்தவமரயில், அங்கு 

கிழங்கு உற்பத்தி, தவங்கொய உற்பத்தி சிறப்பொக 

ெமடதபறுகின்றன. அங்கு அறுவமட ெமடதபறுகின்ற 

பவமளயில் தவளிெொடுகளிலிருந்து அபத உற்பத்திகமள 

இறக்குைதி தசய்வதும், விவசொயிகளுக்கொன உரம் வழங்கல் 

தபொலன்னறுமவ, அனுரொதபுர பிரபதசங்களில் பெர 

அட்டவமணக்கு ஏற்ப ெமடதபறுவதும், அவர்களுமடய 

அறுவமடக் கொலத்திற்கு ஏற்ப தெல் சந்மதப்படுத்தல் சமப 

தெல்மலக் தகொள்வனவு தசய்வதும், விமல ெிர்ணயம் 

தசய்வதும் பொரபட்சைொன விடயங்களொகும். எனபவ, இந்த 

ெிமல ைொற பவண்டும். இலங்மகக்கு 65,000 தைற்றிக் ததொன் 

யூொியொப் பசமள வரவிருந்தும், 40,000 தைற்றிக் ததொன் 

யூொியொப் பசமளபய வந்திருக்கிறது. அதில் 216 தைற்றிக் ததொன் 

ைொத்திரபை ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திற்குக் 

தகொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ைட்டக்களப்பு, அம்பொமற 

ைொவட்டங்களிபல அறுவமட முடிந்துவிட்டதொகவும், 

அனுரொதபுரம், தபொலன்னறுமவ ைொவட்டங்களிபல தெல் 

விமதக்கப்படும் தசயற்பொடு ெமடதபறுவதொகவும் அதற்குக் 

கொரணம் கூறப்படுகிறது. ைிகுதி 25,000 தைற்றிக் ததொன் 

யூொியொப் பசமள வரும்பபொது, ைட்டக்களப்பில் தபரும்பபொக 

பவளொண்மை ததொடங்கி இருக்கும். எனபவ, தபரும்பபொக 

பவளொண்மை தசய்வதற்கொவது ெீங்கள் ைட்டக்களப்பு, 

அம்பொமற ைொவட்டங்களுக்கு யூொியொப் பசமளமய 

விெிபயொகிக்க பவண்டும்.  

ெீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற அரசியல் ைறுசீரமைப்பொனது, 

முழுமையொகத் தைிழ் ைக்கமள இலக்கொகக் தகொண்டிருக்க 

பவண்டும். சனொதிபதி ஆட்சிமுமற ைொற்றம் பொரொளுைன்ற 

ஆட்சிமுமற குறித்ததொக இருந்தொலும், தைிழர்களுமடய 

பிரச்சிமனக்கொன தீர்மவ பெொக்கியதொகபவ அரசியல் 

ைறுசீரமைப்பு அமைய பவண்டும்.  

ைொறொக, அது தபரும்பொன்மைச் சமூகத்மதயும் தபௌத்த 

பதசியவொதத்மதயும் பைலொண்மைமயயும் இலக்கொகக் 

தகொண்டதொக இருக்குைொனொல், ெீங்கள் எதிர்பொர்க்கின்ற பதசிய 
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இணக்கப்பொடு என்பது சொத்தியைற்றதொகபவ இருக்கும். இன்று 

ெொங்கள் இலங்மகயின் ெிமலமயக் கருத்திற்தகொள்ள 

பவண்டும். இன்று தபற்பறொலுக்கு, எொிவொயுவுக்கு ைக்கள் 

வொிமசயிபல ெிற்கின்றொர்கள். ஆனொல், பொதுகொப்புக் 

தகொடுப்பதொகக் கூறிக்தகொண்டு, தைிழ் ைக்கமள அச்சுறுத்தும் 

ெடவடிக்மககமள அங்பக பொதுகொப்புப் பமடயினர் 

பைற்தகொள்கிறொர்கள். கடந்த 03.08.2022 அன்று இரவு 8.40 

ைணியளவில் மகதடி பலபெொக்குக் கூட்டுறவுச் சங்க 

எொிதபொருள் ெிரப்பு ெிமலயத்தில் முன்னொள் சொவகச்பசொி 

ெகரசமப உறுப்பினர் தனபொலசிங்கம் சுதர்சன் அவர்களது 

கழுத்திபல மகத்துப்பொக்கிமய மவத்து, தபொலிஸ் 

உத்திபயொகத்தர் ஒருவர் ைிரட்டியிருக்கிறொர். இந்த ெிமலமை 

ைொற பவண்டும்.  

முன்னொள் சனொதிபதி பகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்களது 

ைடத்தனைொன ெடவடிக்மககள் கொரணைொக இன்று 

இலங்மகயின் தபொருளொதொரம் அதலபொதலத்திற்குள் 

தசன்றிருக்கிறது. இந்ெொட்மடவிட்டுச் தசன்ற அவருக்கு இன்று 

தங்குவதற்கு ஒரு ெொடில்மல. தபொருளொதொர தெருக்கடி 

ஏற்பட்டபபொது, இந்தியொதொன் இந்த ெொட்டிற்குப் தபொருளொதொர 

ொீதியொன உதவிகமள வழங்கியது. ஏற்கனபவ, இந்தியொவொல் 

கடன் வசதிகள் தகொடுக்கப்பட்டிருந்தொலும், இந்தப் 

தபொருளொதொரப் பொதிப்பு ஏற்பட்டபபொது, Indian Credit 

Lineமூலம் கிட்டத்தட்ட ெொன்கு பில்லியன் ரூபொயுக்கும் 

பைலொன பண உதவிமய இந்தியொ இந்த ெொட்டிற்குச் தசய்தது. 

அதுைொத்திரைன்றி, எொிதபொருள், உணவு ைற்றும் ைருந்துப் 

தபொருட்கமளயும் வழங்கியது. ஆனொல், இன்று என்ன 

ெடக்கிறது? பூபகொள அரசியலிபல இலங்மகமயப் 

பகமடக்கொயொக சீனொ பயன்படுத்துகிறது. ெொமள வரவிருக்கும் 

சீனக் கப்பல் தைது ெொட்டின் பொதுகொப்புக்கு அச்சுறுத்தலொக 

இருப்பதொக இந்தியொ கூறியிருக்கிறது. அயல் ெொடொன இந்தியொ 

எைக்கு அமனத்து விடயங்களிலும் ஆதரவொக இருக்கும்பபொது, 

ெொங்கள் அதற்கு உறுதுமணயொக இருக்க பவண்டுபை தவிர, 

அந்ெொட்மட எக்கொரணம் தகொண்டும் 

பமகத்துக்தகொள்ளக்கூடொது என்று கூறி, 

விமடதபறுகின்பறன். ென்றி.  

 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
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 රු නිෙල් සිිකපාල ද සිල්වා ෙහ් ා ංවරාය  නාවික හ්ා 

ගුවන් ගසේවා අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு ெிைல் சிறிபொல த சில்வொ - துமறமுகங்கள், 

கப்பற்றுமற ைற்றும் விைொன பசமவகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Ports, 
Shipping and Aviation) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු ජනාධිපති රනිල් 

වික්රමසිං  මැතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය පිළිබඳව සභාව 

කල්තබන අවස්ථාශේ ශගනා ශයෝජනාව සම්බන්ධශයන් වූ 

විවාදයට ස භාගි ී මට ලැීමම ගැන මම ඉතාම සතුටු ශවනවා.  ශම් 

රට ආර්ථික ව ශයන් ප්රපාතයකට වැටිලා  ැම ශදනාටම ඉතාම 

ුවෂ්කර කාල පරිච්ශේදයකට මුුවණ ශදන්න සිුවවූ අවස්ථාශේදී, 

එවකට ජනාධිපති ව ශයන් සිටි ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

ශම් රශට් ්රියාකාරී ශේ පාලනශේ  නියුතු නායකයන් ගණනාවකට 

ආරාධනා කළා, ශම් තත්ත්වශයන් රට ශගොඩ ගන්න නායකත්වය 

ශදන්න ඉදිරියට එන්න කියලා. ශමොකද වුශණ්?   ුවඟාක් අය ඒකට 

ආසයි.  ැබැයි, බයයි. නමුත්, ශම් තත්ත්වයට මුුවණදීමට කිසිම 

බියක් සැකයක් ශනොමැතිව නිර්භීතව ඉදිරිපත් වුණු යුග 

පුරුෂශයක් තමයි රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා. එතුමා තමාශේ 

ශේ පාලන අනාගතය ශ ෝ ශවනත් කාරණයක් පිළිබඳව කල්පනා 

කරන්ශන් නැතිව ශම් රට ශගොඩ ගැමාශම් ඒකායන පරමාර්ථශයන් 

කිේවා, "මම ශම් අභිශයෝගය බාර ගන්න සූදානම්" කියලා. ඒ 

අනුව එතුමා ශම් රශට් අගමැතිවරයා  ශලස පත් වුණා. ඊට පසු 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු බුවතරයකශේ වි ්වාසය දිනා 

ගනිමින්, මන්ත්රීවරු 104ශදශන සශේ ඡන්දශයන් තමයි එතුමා ශම් 

රශට් ජනාධිපතිවරයා ව ශයන් පත් වුශණ්. ඒ වාශේම, අද ශම් 

රශට් ජනමත විචාරණයක් ශ ෝ ඡන්දයක් තිේශබොත්, රනිල් 

වික්රමසිං  මැතිතුමාශේ ශම් ්රියා කලාපය නිසා, එතුමාශේ ශම් 

විියෂ්ට නායකත්වය නිසා ශම් රශට් බුවතර ජනතාව කිසිුව 

පැකිළීමක් ශනොමැතිව එතුමා පිළිගන්නා බව මම කියන්න 

කැමැතියි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එතුමා ශම් තත්ත්වශයන් 

රට ශගොඩ ගැමාම සඳ ා ආරම්භ කළ ්රියාවලිය ශමොකක්ද කියලා 

අපි දැන් බලමු. ශම් රශට් ශතල් ප්ර ්නයක් තිබුණා  ගෑස් ප්ර ්නයක් 

තිබුණා  ශපොශ ොර ප්ර ්නයක් තිබුණා. ශතල් ප්ර ්නය  ැශරන්න 

අශන සත් සියලු ප්ර ්න එතුමා සම්ූජර්ණශයන්ම විසඳුවා. ශතල් 

ප්ර ්නයත් දැන් අද සියයට 7 ක් විසඳා අවසානයි. ඒ වාශේම, 

ීවවන වියදමත් දැන් ටිශකන් ටික අඩු ශවමින් පවතිනවා. 

අතයව ය භාණ්ඩවල, ආ ාර ද්රවයවල මිලත් අඩු ී ශගන යනවා. 

ශේීයය නිෂ්පාදන වැඩි ශවනවා. පසුගිය වර්ෂශේ  වාර්තාගත මුදල් 

ප්රමාණයක් අපි exportsවලින් -අපනයනවලින්- ශසොයා ගත්තා. 

එතුමාශේ නායකත්වය යටශත් ර ට යන දිසාව ඉතාම පැ ැදිලියි. ඒ 

නිසා ශම් අවස්ථාශේදී අපි කළ යුත්ශත් ක සශලන් ඇදීම 

ශනොශවයි  එතුමා යන ගමනට බාධා කිරීම ශනොශවයි. එතුමා යන 

ගමනට  ක්තිය දීලා, එතුමා වැරදි මාවතක යනවා නම් ඒකත් 

ශපන්වා දීලා,  රි track එකට ශගනැල්ලා, අපි සියලුශදනාම 

එකතුශවලා ශම් රට ශගොඩ ගැමාශම් වැඩ පිළිශවළට දායක 

ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි එතුමා සර්ව පාක්ෂික රජයක් සඳ ා, 

සර්ව පාක්ෂික පාලනයක් සඳ ා විවෘත ආරාධනයක් කශළේ. 

එතුමාශේ කථාව දි ා බැලුවාම අපට ශප්නවා, එතුමා පරපුරක් 

රකින්න, පරපුරක්  දන්න, පක්ෂයක්  ක්තිමත් කරන්න වැඩ 

පිළිශවළක් ශගන යන නායකශයක් ශනොශවයි කියලා. එතුමා ශම් 

රට ශගොඩ ගැමාම සඳ ා වැඩ කටයුතු කරන නායකශයක්. 

ශබොශ ෝ නායකයන් තුළ තිශබන  ස කත්වය, බය එතුමා තුළ 

නැ ැ. විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකටුම්පත සකස් කරන අවස්ථාශේදී එතුමා කිේශේ, "මශේ 

බලතල ඔක්ශකෝම ගන්න. ඒවා පාර්ලිශම්න්තුවට පවරා ශදන්න" 

කියලායි. එවැනි නායකශයෝ ශකොශ ේද ඉන්ශන්? ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, අපි එතුමා ශකශරී  වි ්වාසය තබන්න ඕනෑ. 

ශම් රජයට "සර්ව පාක්ෂික රජය", "සර්ව පාක්ෂික පාලනය" ආදී 

ඕනෑම නමක් කිේවාශේ. අප විශ ේෂශයන්ම කළ යුත්ශත් අප 

සියලුශදනා එකතු ශවලා ශම් රජය ශගන යෑම සඳ ා එතුමාට 

 ක්තිය ලබා දීමයි.  

එතුමා ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ඉදිරිපත් කරමින් කළ කථාශේදී 

අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් ගැන විශ ේෂශයන් කථා කර 

තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  පාර්ලිශම්න්තු 

කමිටුවක් මඟින් ශ ෝ ශම් පාර්ලිශම්න්තුවම වයවස්ථාදායක 

සභාවක් බවට පත් ශවලා ශ ෝ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් සකස් 

කිරීශම් කටයුත්ත අපි ව ාම කරන්න ඕනෑ. අරගළකරුවන්ශේ 

ඉල්ලීමක් තිශබනවා, ශම් රශට් තරුණ ජනතාව ශවනුශවන් ශ ොඳ 

නිශයෝජනයක් ලබා ශදන්න කියලා. ප්රාශේීයය සභා, පළාත් සභා 

සඳ ා පමණක් ශනොශවයි, පාර්ලිශම්න්තුව සඳ ාත් තරුණයන් 
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ශවනුශවන් සියයට 20ක, 2 ක, එශ ම නැත්නම් වැඩි ප්රමාණයක 

නිශයෝජනයක් ලැශබන පරිදි අපි අශප් මැතිවරණ ක්රමය සකස් කර 

ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම, ශ ොඳ කාන්තා නිශයෝජනයක් ලබා 

ගැමාම සඳ ා අව ය මැතිවරණ ක්රමයක්  දන්න ඕනෑ. මනාප 

මැතිවරණ ක්රමය තුළින් අද ශම් රශට් ප්ර ්න රාියයක් ඇති ශවලා 

තිශබනවා  ශම් රශට් ශේ පාලන වු ය සම්ූජර්ණශයන් විකෘති 

ශවලා තිශබනවා. ශම් තත්ත්වය පිළිගන්ශන් නැතිව, පක්ෂය ගැන 

විතරක් සිතමින්, තමන්ශේ පක්ෂය බලයට පත් ී ම පිළිබඳව 

තිශබන ආකල්පය ගැන පමණක් සිතමින් අපට ඉදිරියට යන්න 

බැ ැ. ශම්ක තමයි ශ ොඳම අවස්ථාව. ශම් රශට් තරුණ ජනතාවශේ 

    ශඬී , අරගළකරුවන්ශේ     ශඬී  සියයට 90ක්ම තිශබන්ශන්, 

වඩා ශ ොඳ, ප්ර ස්ත පාර්ලිශම්න්තුවක් සකස් කර ගැමාම සඳ ා 

අව ය වන වු ය සකස් කිරීම පිළිබඳ  ඬයි. අන්න ඒ  ඬට තමයි 

අප කන් ශදන්න ඕනෑ. එශ ම නම් ඒ සඳ ා සුුවසු ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් අපි අනිවාර්යශයන් සකස් කළ යුතුයි. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශ්රී ලංකා නිද ස් පක්ෂශේ  

ශජයෂ්ඨ උප සභාපතිවරයා ව ශයන් මා සතුටු වන කාරණයක් 

තිශබනවා. 'ශම් රජය  ක්තිමත් කළ යුතුයි. රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමාට ස ශයෝගය දිය යුතුයි' යන මතය ශ්රී ලංකා නිද ස ්

පක්ෂය තුළ අද ඉතාම ඉ ළට ඇවිත් තිශබනවා. සම ර 

අවස්ථාවලදී "රනිල් එක්ක වැඩ කරන්න බැ ැ. එතුමා එක්ක 

කටයුතු කරන්න බැ ැ" කියපු අය පවා අද ශම් රජයට ස ශයෝගය 

ලබා දීමට ඉදිරිපත් ශවලා තිශබනවා. අශප් පක්ෂශේ  ම  ශල්කම් 

ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මැතිතුමා ඊශේ  ගරු සුසිල් ශප්රේමජයන්ත 

මැතිතුමා  මු ශවලා කිේවා, තමා පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 

කාරක සභාවට - Committee on Parliamentary Business - 

ආණ්ඩුශවන් පත් කරන්න කියලා. මම ඒ ගැන ශබශ වින් සතුටු 

ශවනවා. අන්න, අපි එතුමාව ආණ්ඩුශවන් පත් කර තිශබනවා  අපි  

ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මැතිතුමාව ඒ කමිටුවට පත් කළා. We 
nominated him from the Government side. So, that shows 

where the country is going, where the SLFP is going. අපි ඒ 

ගැන ශබශ වින් ආඩම්බර ශවනවා. මීට ශපර එම කමිටුශේ අපත් 

එක්ක කටයුතු කළ ගරු මී න්ද අමරී ර ඇමතිතුමා පරිතයාගයක් 

කළා. එතුමා කිේවා, "මට ඕනෑ නැ ැ. දයාසිරි ජයශසේකර 

ම ත්මයාට ඒ අවස්ථාව ශදන්න. එතුමා දැන් ආණ්ඩුවත් එක්ක 

සිටින බව කියනවා නම්, එතුමාත්, ශ්රී ලංකා නිද ස් පක්ෂයත් 

එක්ක අපි ශම් ගමන යමු" කියලා. ශ්රී ලංකා නිද ස් පක්ෂය 

ශවනුශවන් අවුරුුව 40ක් තිස්ශසේ දර දිය ඇදපු ශේ පාලනඥශය ස 

ව ශයන් ඒ තීරණය පිළිබඳව මම ශබශ වින් සතුටු ශවනවා.   

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමා කිේවා, තායිශසේ සමාගශම් 

ප්ර ්නය පිළිබඳව. එතුමා කිේවා, ඒ project එක නතර ශවලා 

තිශබන ශ ේතුව තායිශසේ සමාගශම් ප්ර ්නය නිසාද කියලා එතුමා 

ශනොදන්නා බව. මම ඒ ශ ේතුව කියන්නම්. විශ ේෂශයන්ම JICA 

එශක් අය ඇවිල්ලා මාව මුණ ගැුවණා.  

මුණ ගැී ලා ලියුමක් භාර ුවන්නා. ලියුම භාර දීලා ඒ ශගොල්ලන් 

කිේවා, අශප් රට බංශකොශලොත් කියලා, අපට ණය ශගවා ගන්න 

බැ ැ කියලා ප්රකා යක් කරලා තිශබන නිසා IMF එක ඇවිල්ලා 

ශම් පිළිබඳව roadmap එකක්  දනතුරු ශම් Taisei project එක 

විතරක් ශනොශවයි, ජපානශයන් ආධාර ශදන - JICA ආයතනශයන් 

ආධාර ශදන - වයාපෘති 12ක් suspend කරලා තිශබනවා කියලා. 

Suspend කියලා කියන්ශන් cancel කරලා කියන එක ශනොශවයි, 

තාවකාලිකව නතර කරලා තිශබනවා කියන එකයි. IMF එක අශප් 

රට පිළිබඳව, අශප් ශම් ණය ප්රතිවු ගත කිරීම පිළිබඳව ගන්නා 

පියවර අනුව ඔවුන් නැවත අපට ඒ මුදල් ලබා ශදන බව කිේවා. 

ශමී  සම්ූජර්ණශයන් ඇත්ත තත්ත්වය ඒකයි කියන එක මම 

ඉතාම පැ ැදිලිව ප්රකා  කරන්න ඕනෑ.   

ශේ පාලන වාද විවාද අපට අව යයි. නමුත් අපට 

ශේ පාලනය කරන්නත් රටක් ඉතුරු ශවන්න ඕනෑ. ශම් රට 

ඉදිරියට ශගන යෑම සඳ ා සුුවසු පසුබිම ශම් අවස්ථාශේදී ඇති 

ශවන්න ඕනෑ. මශේ මතය නම්, ශම් රශට් මැතිවරණයක් 

පැවැත්ී මට සුුවසු වාතාවරණයක් ඇති වුණු ව ාම මැතිවරණ 

පැවැත්විය යුතු බවයි. ප්රාශේීයය සභා මැතිවරණය පවත්වන්නට 

තිශබනවා  පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නට තිශබනවා. අපි 

ඒවා පැවැත්විය යුතුයි. නමුත් අශප් රජය ශම් කටයුතු කරශගන 

යන්ශන් ඒ සඳ ා අව ය වාතාවරණය සකස් කිරීම සඳ ායි. එවැනි 

වාතාවරණයක් නැතිව මැතිවරණයක් පැවැත්වුවශ ොත් අපට 

ලැශබන්ශන් විකෘති ඡන්ද ප්රතිලලයක් බවත් අප අමතක කළ යුතු 

නැ ැ. 

ශබොශ ොම ස්තුතියි. 

 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 12.04] 

 

 රු  යන්  කරුතාතිලක ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශප් නව ජනාධිපතිතුමාශේ 

රාජාසන කථාව පිළිබඳව අද ස් දක්වන ශම් ශවලාශේ ශලෝකශේ  

කීර්තිමත් ආසියානු විේවශත ස වූ ශරොබින්  ර්මාශේ ප්රකා යක්  

උපුටා දක්වන්න මා කැමැතියි. 

"ශනොවැදගත් වැරැදි ශේට  රි යැයි කියන  ැම විටම වැදගත් 

නිවැරැදි ශේට වැරැදි යැයි කීමට සිුව ශවනවා."  

එතුමා එශ ම ප්රකා  කළා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

ජනාධිපතිතුමා රාජාසන කථාශේදී ප්රකා  කරපු වැදගත් නිවැරැදි 

ශේ පිළිබඳව අගය කරන්න ශේ පාලන පක්ෂයක් විධියට සමගි 

ජන බලශේගශේ  අපි  කිසි විශටකත් පසුබට වන්ශන් නැ ැ. මා 

ශමම සභාශේ ගත කරපු ද ක ශදකකට වැඩි -වසර 22ක- කාලය 

තුළ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මුල් අසුශන් සිට විටින් විට රශට් රාජය 

නායකයන් ඉදිරිපත් කරපු රාජාසන කථාවලදී ඉතාම වැදගත්, 

 රවත් ශේවල් ප්රකා  කරපු  ැටිත්, ඒ කථාවලින් සුබවාදී 

බලාශපොශරොත්තු රාියයක් ශම් රශට් ජනතාව තුළ ඇති කරපු  ැටිත් 

දැක තිශබනවා. ඒ අතරින් මෑත කාලශේ  ඉදිරිපත් කරපු කැඩන 

ශපශනන කථාවක් විධියට අශප් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 

කරපු කරුණු සම්පිණ්ඩනය කරලා ගන්න අපට පුළුවන්කම 

තිශබනවා. නමුත් ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඉති ාසය 

පුරාම ශමී  මුල් ආසනශේ  ඉඳශගන කරපු රාජාසන කථාවලදී 

ප්රකා  කරපු අද ස් ශම් ම  ශපොශළොශේ යථාර්ථයක් බවට පත් 

වුණා නම්, අද අශප් රට ශම් මුුවණ ශදන පතුල ශනොශපශනන 

ගැඹුරු ආර්ථික අර්බුදයට මුුවණ ශදන්න සිුව වන්ශන් නැ ැ කියන 

කාරණය ගැනත් අප කල්පනා කළ යුතුයි. එතුමාශේ කථාශේදී 

එතුමා ආරාධනා කළා, තවුවරටත් ශබශදන්ශන් නැතිව, 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන සියලුශදනා එකමුතු ශවමු 

කියලා. මිත්රත්වශේ  දෑත් දිගු කරන්න තමා සූදානම් බව එතුමා 

කිේවා. නමුත් ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අප ජනතාවශගන් 

ුවදකලා ශවලා පාර්ලිශම්න්තුශේ 22  ශදනා මිත්රත්වශේ  දෑත් දිගු 

කර ගත්තාට, එකිශනකා වැළඳ ගත්තාට ජනතාව අපව වැළඳ 

ගන්ශන් නැති වුශණොත්, ජනතාව වැළඳ ගන්න විධිශේ  වැඩ 

පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කරන්න රජයට බැරි වුශණොත්, ඒ වශේම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ජනතාව ශම් අර්බුදශයන් ශගොඩ ගන්න ස්රිය දායකත්වයක් 

ශදන්න බැරි වුශණොත්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශකශරී  බිඳ වැටුණු 

ජනතා වි ්වාසය නැවත ත වුරු කර ගන්නත් බැරි වුශණොත් ශම් 

සභාව තුළ ඉදිරිපත් කරන ආකර්ෂණීය කථාවලට පැවැත්ම 

තිශබන්ශන් ප්රජාතන්ත්රවාදී ශේ පාලන ක්රමය තුළ ජන සම්මතවාදී 

මැතිවරණයකට මුුවණ ශදනතුරු පමණයි කියා මා කල්පනා 

කරනවා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමාශේ කථාව, 

තමන්ශේ ීවවශනෝපාය අී මි ශවලා, දරුවන්ශේ අනාගතය ගැන 

හූල්ලමින් සිටින, රට ගැන බලාශපොශරොත්තු අත්  ැරලා ශලෝකශේ  

ශකොශ ේ  රි රටකට යන්න කල්පනා කරමින් සිටින තරුණ 

තරුණියන්ශේ ප්ර ්නවලටත්, තුන්ශේල ශවනුවට එක ශේලක් 

කාලා ීවවිත ගැට ගසා ගන්නා අසරණ මිනිසුන්ශේ දැශවන 

ප්ර ්නවලටත් විසඳුම් ශදන ප්රාශයෝගික එකක් බවට පත් ශවයි කියා 

අපි වි ්වාස කරනවා. එය එශසේ ශවන්න කියලා අපි ප්රාර්ථනා 

කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඉති ාසශේ  කවර 

යුගයකටත් වඩා අභි ශයෝගාත්මක කාල පරිච්ශේදයක ඉදිරිපත් 

කරපු ජනාධිපතිතුමාශේ රාජාසන කථාශේ  ැම වචනයක්ම ුවුව 

වචන බවට පත් ශනොී  ප්රාශයෝගිකව යථාර්ථයක් බවට පත් විය 

යුතුම ශවනවා.  ජනතාවශේ ුවක් ගිනි නිවන එවැනි වැඩ 

පිළිශවළක් ශවනුශවන් ප්රධාන විපක්ෂය ශලස අපි අශප් 

ස ශයෝගය ලබා ශදන්නට පසුබට ශවන්ශන්ත් නැ ැ.  ශම් 

සභාශේදීත්, එතුමා මුණගැසුණාම එළිශේ දීත්,  අශප් නායකතුමා 

ඇතුළු අපි එය ප්රකා  කර තිශබනවා. එතුමාශේ කථාශේදී, 

අනාගත පරපුර ශවනුශවන් සතයශේ  ස  නිද ශසේ  ීමජ ශරෝපණය 

කරමුයි කියාත් ආරාධනා කළා. ජාති, ආගම්,  සලමල, පක්ෂ ශේද 

පශසකලා එකමුතු ශවමුයි කියා එතුමාශේ කථාශේදී ආරාධනා 

කළා. ඒවා අගය කළ යුතු ප්රකා  වුණත්, එතුමාශේ එම 

ආරාධනශයන් පැය කීපයකට පස්ශසේ සතයය  ා නිද ස 

ශවනුශවන් අරගළ කරපු වෘත්තීය සමිති නායකයන් ස  අරගළශේ  

්රියාකාරි තරුණයන් අත්අඩංගුවට අරශගන, නිද ස අී මි කරලා, 

සතයය යටපත් කරමින් මර්දනය දියත් කරන  ැටිත් අපට දකින්න 

ලැබුණා. ශම් ශේ පාලන ක්රමය ශවනස් කරන්න ජනාධිපතිතුමාට 

අවංක වුවමනාවක් - එතුමාට එශ ම වුවමනාවක් තිශබනවා 

කියලා මම වි ්වාස කරනවා.- තිශබනවා නම්,  සතයශේ   ා 

නිද ශසේ ීමජ ශරෝපණය කරන්න අවංක වුවමනාවක් එතුමාට 

තිශබනවා නම්, ඊට ශ ොඳම අවස්ථාව එතුමාට දැන් ලැබිලා 

තිශබනවා. එතුමා ජනතා අරගළය ශදස පරිණත ඇසකින් බලපු 

නායකය ස විධියට ඉති ාසයට එකතු ශවනවාද, මර්දකශය ස 

විධියට ඉති ාසයට එකතු වනවාද කියලා එතුමාශේ ්රියා කලාපය 

ශදස ජනතාව අද විමසිල්ශලන් බලාශගන ඉන්නවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, විධායක ජනාධිපති 

තනතුරට පත් ශවච්ච ශබොශ ෝශදශනක් ඒ තනතුරට පත් ශවනතුරු 

ඒ තනතුර ගැන ශබොශ ෝ ශේවල් කියලා තිශබනවා. ඒ ගැන අමිී රි 

ශේවල් තමයි වැඩි  රියක් කියලා තිශබන්ශන්. ඒ ක්රමය අශ ෝසි 

කරන  ැටි ගැන තමයි වැඩිපුර කථා කරලා තිශබන්ශන්. නමුත් 

බලයට පත් වුණාට පසුව විධායක ජනාධිපති ධුරය රස මසවුළක් 

විධියට අත්විඳින  ැටි ඉති ාසය පුරාම අපිට දකින්න සිේධ වුණා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ම  රශජ ස ඉක්මවා යන ඒ 

බලය ගැනත්,  ියෂ්ට සම්පන්න ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජයකට 

ශනොගැළශපන එී  ඇති ලක්ෂණ ගැනත් ජනාධිපතිතුමාශේ 

කථාශේ සඳ න් කර  තිබුණා. ඒක අපි අගය කරනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ස්වා රන ශකොමිෂන් සභා සාමාජිකයන් ස  

විනිසුරුවන් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට ලබා දී තිශබන බලශේ  

අියෂ්ට ස්වභාවය පිළිබඳ එතුමා කථා කළා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ශම් ශේවල් ඇති ශකරුශේ ශකොශ ොමද කියලා 

අපි දන්නවා. ශම් සභාව තුළ විටින් විට සංශ ෝධන ශගනැල්ලා 

වයවස්ථා සංශ ෝධන ශවච්ච  ැටි ඔබතුමාත්, අපිත් ශ ොඳට 

දන්නවා. ද  ත්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ  තිබිච්ච 

ශේවල් ද අටවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශයන් අශ ෝසි 

කළා. නැවතත්  ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් 

ශගන ආවා. ඊට පස්ශසේ නැවත විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනශයන් ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

අශ ෝසි කළා. වයවස්ථාව ගැට ග ලා ශමොන තරම් බලයක් 

ආශරෝපණය කර ගත්තත්, අන්තිමට ජනතා විශරෝධය  මුශේ 

ජනාධිපති ධුරය දාලා යන්න ශවන  ැටි අපි පසුගිය මාසශේ  

ශ ොඳින්ම දැක්කා.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට මුවා ශවලා  දාගන්න 

ම රජකම ශනොශවයි සක්විති රජකම වුණත්, ජනතා 

පරමාධිපතයය ඉදිරිශේ  දණ ග නවා කියන පාඩම වර්තමානයට 

විතරක් ශනොශවයි අනාගතයටත් වැදගත් පාඩමක්  ැටියට අපට 

උගන්වලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඉදිරි වයවස්ථා සංශ ෝධන, 

ශේ පාලන ප්රතිසංස්කරණවලට අදාළව ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 

කළ ම ජන සභාව පිළිබඳ අද සත් ඉතා වැදගත් එකක් ශලස අපි 

දකිනවා. නැවත පාලකයාට ඕනෑ විධියට ජනාධිපති ධුරශේ   

බලතල වැඩි කරන්නත්, අඩු කරන්නත් බැරි විධියට  ක්තිමත් 

පදනමක් ම ජන සභාව  ර ා ඇති කළ යුතු යැයි අපි වි ්වාස 

කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ පාලකයන් විසින්ම 

ශේ පාලනශේ  තිශබන සම්භාවමාය බව අී මි කරගත් සමාජයකයි 

ඔබතුමාත්, අපත් අද ීවවත් ශවන්ශන්. පිරිසිුව දෑතින් ශේ පාලනය 

කරන්න බැරි වුණු මිනිස්සු විසින් ශේ පාලනය  අපිරිසිුව කරලා 

තිශබන සමාජයක අවාසනාවකට අපටත් ශේ පාලනය කරන්න 

සිේධ ශවලා තිශබනවා. ප්රශකෝටිපතියාත්, අන්ත ුව ප ශකනාත් 

කවදා  රි දවසක එකම ශපොශළොශේ පස්, දූවිලි බවට පත් 

ශවනවාය කියන යථාර්ථය ශත්රුම් ගන්න බැරි වුණු පිරිසක් 

ශේ පාලනය ජාවාරමක් බවට පත් කරපු සමාජයක තමයි අද 

අපි ට ීවවත් ශවන්න සිුවශවලා තිශබන්ශන්.  ඒ නිසා තමයි  

ශේ පාලනඥයන් ජනතා වවරයට ලක් වුශණ්. "ඔබශේ පියා 

ශ ොශරක්, දූෂිතශයක්" කියන නම අශප් දරුවන්ට ඉතිරි කරලා 

යනවාට වඩා ශේ පාලනශයන් සද ටම ඉවත් ශවන එක සැපයි 

කියලා අපි කල්පනා කළත්, අවාසනාවකට බුවතරයක් ජනතාව  

ශපොුව ශකෝණයකින් සමස්ත ශේ පාලනඥයන් ශදස බලන්න 

පුරුුව ශවලා තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 22 ශදනා 

ගැනම ී තන්ශන් දූෂිතයන්  ැටියට. ශකොතරම් අවංකව, පිරිසිුව 

දෑතින් ශේ පාලනය කළත්, ශම් 22 ශදනා  දි ාම සම ර අය 

එශ ම තමයි බලන්න පුරුුව ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා, 

ජනාධිපතිතුමා ශයෝජනා කරපු සමාජ සාධාරණත්ව ශකොමිසම 

පිළිබඳ අද ස තවත් වැදගත් කාරණයක්  ැටියට අපි දකිනවා. ශම් 

ශකොමිසශමන් මුලින්ම කරන්න ඕනෑ ශේ පාලනය පිරිසිුව කරන 

එකයි.  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ැබැයි ශම්  ැම 

එකක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් ශවන්න නම් කථාව වාශේම 

ගමනත් ශදෝලාශවන් ශවන්න ඕනෑ. එශ ම නැතිව, කථාව 

ශදෝලාශවන් ගමන පයින් ගිී ල්ලා අපට ශම් එකකටවත් යන්න 

බැරි ශවනවා.  

විශ ේෂශයන්ම  අල්ලසින්, දූෂණශයන් ශේ පාලනය මුදා 

ගන්න මින් ශපර කිසිම නායකශය සට ශනොලැබුණු ස්වර්ණමය 

අවස්ථාවක් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට ලැබිලා තිශබනවා. අපි 

ශපෞේගලිකව එතුමා ගැන ශ ොඳින් දන්නා නිසා, අශනක් කාටත් 

වඩා ශ ොඳින් එතුමා ඒ කටයුත්තට අතග යි කියන වි ්වාසය අප 

තුළ තිශබනවා.  මම එශ ම කියන්ශන්,  එතුමා බලය ගත්ශත් රට 

පුරා මැතිවරණ වයාපාරයක නිරත ශවලා ශනොවන නිසායි, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ඡන්දයට උදවු කළ වයාපාරිකයන් 
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වි ාල පිරිසක් එතුමාට නැතිව ඇති. පාක්ෂිකයින්, මාධය ආයතන, 

ශපෝස්ටර් ග පු අය කියලා පිරිසක් එතුමාට ඇත්ශත් නැ ැ. 

ජනාධිපතිතුමා බලයට එන්ශන් අරගළශේ   ා වයවස්ථාශේ 

පිී ශටන් මිස ශවන කිසිම campaign එකකින් ශනොශවයි.  ඒ නිසා 

තමන්ශේ ී තවතුන්, ආධාරකරුවන් සනසන්න සාම්ප්රදායික ක්රම 

අනුගමනය කරන්න එතුමාට අව ය ශවන එකක් නැ ැ. එශ ම 

නැත්නම් system change  එකකට යනවාද කියලා අද රටම  

එතුමා දි ා අවධානශයන් බලාශගන ඉන්නවා.  ළඟම ී ටපු 

ශ ොරුන්ව අල්ලලා ඔවුන්ට දඬුවම් දීලා,  ලී ක්වාන් ූ. සිංගප්ූජරුව 

 දන්න ගත්ත ප්රශේ ය වාශේ තැනකින් එතුමා ආරම්භ කරයිද 

කියලා මිනිසුන් බලාශගන ඉන්නවා. රටම විමසිල්ශලන් ශම්වා 

දි ා බලාශගන ඉන්නවා. අල්ලසට, දූෂණයට, ශ ොරකමට වැට 

බැඳලා ශම් රශට් ශේ පාලනය පිරිසිුව කරන්න එතුමා කටයුතු 

කරයිද කියලා රටක් බලාශගන ඉන්නවා.   

අවසාන ව ශයන්, එතුමාශේ කථාශේ සඳ න් වූ  පරිදි, 

දූෂණයට විරුේධව එතුමා කටයුතු කරයි කියන වි ්වාසයත් පළ 

කරමින්, ී ටපු ඉඩම් ඇමතිවරය ස ශලස එතුමාශේ රාජාසන 

කථාශේ තිබුණු වැදගත් කාරණයක් ගැනත් සිී පත් කරන්න මම 

කැමැතියි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. එතුමාට ශම් ගැන 

ශලො ස වුවමනාවක් තිශබනවා. ශමොකද, එතුමා කලින් තිබුණු ය  

පාලන ආණ්ඩුශේ අග්රාමාතයවරයා විධියට සිටිේදීත් ශම් කටයුත්තට 

ශලො ස උත්සා යක් ගත්තා. ඒ අනුව තමන් පදිංචි ඉඩමට  එශ ම 

නැත්නම් කවුරු ශ ෝ ුමක්ති විඳින ඉඩමට  වගා කරපු ඉඩමට, ඒ 

කියන්ශන් බලපත්ර මඟින් පවරා දී ඇති ඉඩම්වලට සින්නක්කර 

අයිතිය ලබා ශදන බව එතුමාශේ රාජාසන කථාශේ සඳ න් කළා.  
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

 රු  යන්  කරුතාතිලක ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 මම  රියටම ශවලාවට කථාව අවසන් කරනවා, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

අගමැතිවරයා  ැටියට පත් ශවලාත් එතුමා ඒ ගැන කථා කළා.  

ශපෞේගලිකව එතුමා ඒ ගැන දැඩි වුවමනාවකින්, අවංක 

වුවමනාවකින් ඒ සම්බන්ධශයන් කටයුතු කළා, ය  පාලන 

ආණ්ඩුශේ අග්රාමාතයවරයා  ැටියට කටයුතු කළ කාලශේ ත්. ඒ බව 

මම ශ ොඳටම දන්නවා. එවකට සිටි ඉඩම් ඇමතිවරයා  ැටියට මම 

ඒ පනත් ශකටුම්පත ශගශනන්න කැබිනට් අනුමැතියත් ලබා 

ගත්තා. නමුත් එය පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාපු ශවලාශේ විවිධ 

බාධක එල්ල වුණා.   විධායක බලතල තිශබන ශම් ශවලාශේ රනිල් 

වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමා විසින් ඒ අයට ඒ ඉඩම්වල සින්නක්කර 

අයිතිය ලබා ශදන වැශ් ට අතග යි කියලා අශප් වි ව්ාසයක් 

තිශබනවා. අපි ඒ ගැන එතුමාට ආියර්වාද කරමින්, විපක්ෂශේ  

සිටියත් අශප් ූජර්ණ ස ශයෝගය එවැනි ජනතාවාදි කටයුතුවලට 

ලබා ශදන්න පසුබට ශවන්ශන් නැ ැ කියන කාරණයත් ප්රකා  

කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවමින් මශේ වචන සව්ල්පය අවසන් කරනවා, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. 

 
 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  ගරු  රින් ප්රනාන්ුව අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 18ක 

කාලයක් තිශබනවා.  

[අ.භා. 12.16] 
 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා (සාචාරක හ්ා ඉඩම් අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து - சுற்றுலொத்துமற ைற்றும் கொணி 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Tourism and Lands) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ පාලන ව ශයන් 

ශබොශ ෝ ශසේ අස්ථාවර වූ අශප් රශට්, මිනිසුන්ශේ බලාශපොශරොත්තු 

නැතිශවලා තිබුණු ශවලාවක, ජනාධිපතිවරය ස ඉදිරිපත් කළ  

ප්රතිපත්ති ප්රකා නයක් සම්බන්ධශයන් ශකශරන විවාදයකට 

සම්බන්ධ ී මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම පළමුශවන්ම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ූතතන පාර්ලිශම්න්තු 
ඉති ාසශේ  ජනාධිපතිවරශය සශේ කථාවකට පක්ෂ, පාට 
ශේදයකින් ශතොරව වැඩිම ප්ර ංසාව ලැබුණු අවස්ථාවක් තිබුණා 
නම්, ඒ තමයි රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිවරයා කරපු කථාව. 
එතුමාශේ කථාශේ මම ූලලිකව දැකපු ශදයක් තිශබනවා. සම ර 
අය ඉන්නවා, ඔවුන් visionary leadersලා යැයි කියන්න  දන. 
 ැබැයි, ඇත්ත දැක්මක් - vision එකක් - තිශබන පුේගලය ස කරපු 
කථාවක්  ැටියට මම රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාශේ කථාව 
දකිනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රනිල් වික්රමසිං  
මැතිතුමා පත් ශවන්න ඉස්ශසල්ලා ී ටිශේ  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට වැරුවණු තැන ස  
රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයා අවශබෝධ කර ගත් කාරණා කීපයක් 
මම ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

 ශම් රශට් තිබුණු ප්ර ්නය -අර්බුදය- ශමොකක්ද කියලා  ඳුනා 
ගැමාම තමයි රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට තිබුණු පළමුවැනි 
අභිශයෝගය, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,. ශගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ කාලශේ දීත් මම කිේවා, එතුමාට වැරුවණු 
තැන ඒක කියලා. නමුත්, අර්බුදය  රියාකාරව  ඳුනා ගන්න 
එතුමාට ශනො ැකි වුණා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 
අර්බුදයට ශකටි කාලීන විසඳුමක් ඕනෑ. ඒක තමයි, ශදවැනි 
කාරණය. මුලින්ම අර්බුදය  ඳුනා ගන්න ඕනෑ  අර්බුදයට ශකටි 
කාලීන විසඳුමක් ඕනෑ  ඊට පස්ශසේ අර්බුදයට දීර්  කාලීන 
විසඳුමක් ඕනෑ. ඒ කරුණු තුන තමයි අව ය ශවන්ශන්. නමුත් 
ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට වැරුවශණ්, එතුමා අර්බුදය  ඳුනා 
ශනොගැමාමත්, එතුමාට ශකටි කාලීන  ා දීර්  කාලීන වැඩ 
පිළිශවළක් ශනොතිීමමත් නිසා. ඒ නිසා තමයි ශම් අරගළය වි ාල 
අර්බුදයක් දක්වා ගිශේ .  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් අරගළය ඇත්තටම 
පටන් ගත්ශත් කවදාද? ඒක තමයි අපි ඉස්ශසල්ලාම දැනගන්න 
ඕනෑ. මම කියනවා, අරගළය ඇත්තටම පටන් ගත්ශත් 2019දී 
කියලා. ශමොකද, එදා ලංකාශේ මිනිසුන්ට වි ාල වුවමනාවක් 
ඇතිශවලා තිබුණා, 22 ශදනාටම අයිති නැති, ශේ පාලනය කරලා 
නැති, අවංකව වැඩ කරන මිනිශ ක් ශම් රශට් ජනාධිපති කරන්න. 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම නැවත මතක් කරනවා, 
අර්බුදයක්  ඳුනා ගත්ශත් නැති විට ඒක වි ාල අඩු පාඩුවක් බවට 
පත් වන බව. ශම් රශට් මිනිසුන්ට ඇත්තටම ඕනෑ වුණා, system 
change එකක්. ශම් රශට් මිනිසුන් අරගළ කශළේ ඒ system change 
එක උශදසායි. මතකද, සම රු තාප්පවල චිත්ර ඇන්දා, 
බලාශපොශරොත්තු ඇති කර ගත්තා. නමුත්, අවුරුුව ශදක මාරක් 
ගතශවේදිත් ඒ බලාශපොශරොත්තු ඉෂ්ට ශනොවුණාම ඒ මිනිසුන්ම ඒ 
අරගළය පාරට බී න අරගළයක් බවට පත් කර ගත්තා. ශම් 
අරගළය පටන් ගත්ශත් අලුත් පුේගලය ස ජනාධිපති ධුරයට 
ශේන්න ඕනෑය කිේව 2019 වර්ෂශේ  ඉඳලායි.  ැබැයි, ඒ 
ශගොල්ලන්ශේ අරගළයට විසඳුම් ශනොලැබුණාම, ඒ සිතුම් පැතුම් 
ඔක්ශකෝම කඩාශගන වැටුණාට පස්ශසේ ඔවුන් ී තුවා, ඔවුන් කළ 
වරද නිවැරැදි කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒ අනුව තමයි ඔවුන් පාරට 
බැස්ශසේ. ඒ නිසා අපි කිසිම ශමොශ ොතක අරගළයට විරුේධව ී ටපු 
කණ්ඩායමක් ශනොශවයි, ශම්කත් අරගළශේ ම ශකොටසක්. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 මම නැවත වතාවක් ශම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි, 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ලංකාශේ මිනිසුන්ට ශම් 

22 ශදනාම එපා ශවලා තිශබන ශමොශ ොතක, රශට් ශමච්චර 

ප්ර ්නයක් තිශබනශකොට ජනාධිපතිවරයා කරපු කථාව ශ ොඳයි 

කියලා කටින් කිේවාට පමණක් බැ ැ. ශම් ප්ර ්නය විසඳන්න එකට 

එකතු ශවන්න  ශම් 22 ශදනාටම ශකොන්දක් තිශබන්න ඕනෑ. 

ශමන්න ශම් ශමොශ ොශත්දීවත් අපි 22 ශදනාට එකතු ශවලා රට 

ශගොඩ ගන්න බැරි නම්,  ඒක වි ාල ප්ර ්නයක් ශලස මම දකිනවා, 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. අශප්රේල් 09වැනි දා අරගළය බිී  

ශවන්ශන් ශම් පසුබිම ඔස්ශසේයි.  ශම් රශට් තිශබන ප්ර ්නත් එක්ක 

අද අපට තිශබන්ශන් එකම එක විසඳුමයි. ඒ විසඳුම තමයි, ශම් 

රශට් මිනිසුන් එකතු කිරීම. ඒක කරන්න පුළුවන් තැනක් 

තිශබන්න ඕනෑ. ඒ තමයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව. ශම්ශක් සියලු පක්ෂ 

නිශයෝජනය වනවා  සියලු ජනතාව නිශයෝජනය වනවා  සියලු 

ශදනා එක තැනකට එනවා.  ැබැයි, අර පටු ශේ පාලන 

අරමුණුවල තමයි අපි තවමත් ඉන්ශන්. 

අපි 2009දී යුේධය අවසන් කරනශකොටත් අශප් රශට් පැවති 

ශේ පාලන පක්ෂ ශනොශයක් පැතිවලට ශබදී තිබුණා. 1989 දී 

පැවැති ශකෝලා ලශේ දීත් ශේ පාලන ව ශයන් අපි ශබුවණා. රශට් 

ඉති ාසශේ  තිබුණු දැවැන්ත ම ආර්ථික අර්බුදය එනශකොටත් අපි 

ශදපැත්තකට ශබශදනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශම් 

අර්බුදශේ දී ගරු රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරන 

ජවනිකාව ඉතා ම ශවනස්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට කථාවක් 

කියන්නම්. ශම් රශට් ඉන්නවා, පුේගලයන් ශකොටස් ශදකක්. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේත් ඉන්නවා, ශකොටස් ශදකක්. එක ශකොටසක්, 

පළු යන්න බැණුම් අ ශගන වැඩ කරනවා. තව ශකොටසක් 

ඉන්නවා, පළු යන්න බැණ බැණ කිසිම ශදයක් ශනොකර ඉන්න.  ඒ 

වාශේ "ශසට්" ශදකක් ඉන්නවා. පළු යන්න බැණුම් අ ශගන වැඩ 

කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා, පළු යන්න බැණ බැණ නිකම් ඉන්න 

"ශසට්" එක සත් ඉන්නවා. දැන් ශම් රශට් මිනිසුන්ට ශේ පාලනය 

අප්පිරියා ශවන්න, ී රිකිත ශවන්න ශ ේතුව තමයි, රශට් ශමච්චර 

ප්ර ්නයක් තිශයේදිත් පාර්ලිශම්න්තුවට එකට එකතු ශවන්න බැරි 

වුණු එක. ඒක තමයි මිනිසුන්ට තිශබන ශලො සම අස නය. 

ශේ පාලනය ගැන තිශබන නරක ම ආදර් ය තමයි ඒශකන් අපි 

දීලා තිශබන්ශන්.  

අවුරුුව 74ක් ගතශවනශකොට මිනිසුන්ට ශම් රශට් 

ශේ පාලනඥයන් එපා වුණා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

මන්ත්රීවරු 22 ශදනාම වග කියන්න ඕනෑ කියන එක වැරදියි 

කියලා මම කියන්ශන් නැ ැ. ඒක ඇත්ත. ඒක නිසා ශවනම 

පක්ෂයක්  දාශගන ඒ ශගොල්ලන් campaign එකක් කරන්න 

 දනවා.  ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. අවුරුුව 74ක් තිස්ශසේ ශම් රට 

පාලනය කරපු අය ශම්කට වග කියන්න ඕනෑ කියලා මිනිස්සු 

කියනවා.  ැබැයි, මම ඒකට තව අලුත් කෑල්ලක් එකතු කරනවා. 

පාලකශයෝ වාශේම ඒ පාලකශයෝ පත් කරපු මිනිස්සුත් ශම්කට වග 

කියන්න ඕනෑ. ඒක අමතක කරන්න බැ ැ. ඒ නිසා අපි 

ඔක්ශකෝටම ශම් ගැන collective responsibility එකක් තිශබනවා. 

ඡන්දය දීපු මිනිස්සුත්, ඡන්දය ගත්ත මිනිස්සුත් ශම්කට වග 

කියන්න ඕනෑ. දැන් ශමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? මම එක් ශදයක් 

ගැන ආඩම්බර ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඊශේ  දවශසේ, -අශගෝස්තු 

නවවැනි දා- "මාසයක් ඉන්න බලාශගන එන්න, එළවලාමයි ශගදර 

යන්ශන්, අවසන් සටන" කියලාත් ශකශනක් කිේවා. 
 

 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ ெொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශවල් විදාශනත් එන්න කිේවා. 
 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නමුත්, පාශර්වත් ඒ ශකනා අපි දැක්ශක් නැ ැ. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ඒශකන් කියන්ශන් ශමොකක්ද? මිනිසුන්ට ශම් 

ශේවල් දැන් ඇති ශවලා. ශම් රජය, එශ ම නැත්නම් රනිල් 

වික්රමසිං  මැතිතුමා කරපු ශේ ගැන පුංචි අලුත් 

බලාශපොශරොත්තුවක් මිනිසුන්ශේ ඔළුවල ඇති ශවලා තිශබනවා. 

ඒකයි, මිනිස්සු පාරට ආශේ නැත්ශත්.  ැබැයි, රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමාත් ශම් ශේවල්  රියට කශළේ නැත්නම්, ශම් ආණ්ඩුශේ 

කටයුතු අපි  රියට කශළේ නැත්නම්, නැවත වතාවක් රට කඩා 

වැශටන්න ඉඩ තිශබනවා. 

 ඇයි, අපි ශේ පාලන ව ශයන්  ස ක ශවන්ශන්?  ැම 

ඇමතිවරය සම පඩියක් ගන්ශන් නැ ැ කිේවා නම්, ශවනත් ඕනෑම 

මන්ත්රීවරය ස ඇමති ශකශනක් වුශණොත් පඩියක් ශදන්ශන් නැ ැ 

කියනවා නම්, ඔබතුමන්ලාටත් කිසිම වරප්රසාදයක් ලැශබන්ශන් 

නැ ැ. රට වැටිලා තිශබන ශම් අගාධශයන් ශගොඩගන්නයි ඕනෑ. 

අපි ආණ්ඩුවට ආපු දවස්වල ශපට්රල් ශෂ්  එකක් ළඟින් යන්න 

බැ ැ. ගෑස් නැ ැ, මිනිස්සු ගෑස් සිලින්ඩර තියාශගන ශපෝලිම්වල 

ඉන්නවා. ශපොශ ොර ටික තිබුශණ් නැ ැ, මිනිස්සු ශපොශ ොර 

ශපෝලිම්වල ී ටියා. ලංකාව ආ ාර අර්බුදයකට යන්න ඔන්න 

ශමන්න තිබුශණ්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සම රු 

ශමතරම්  ස ක වන්ශන් ඇයි? ශේ පාලන ව ශයන් මා ගත් 

තීන්ුවව ගැන මට තඹ ශදොයිතුවක ුවකක් නැ ැ. ඒකට ශ ේතුව 

ශමොකක්ද දන්නවාද? අර පළු යන්න බැණුම් අ මින් වැඩ කරන 

"ශසට්" එශකන් කිී ප ශදශන ස තමයි මමත්, මූතෂත්, ශම් 

කණ්ඩායශම් තවත් කිී ප ශදශන සත්. අපි පළු යන්න බැණුම් 

ඇුවවා, ශේ පාලන වාසි ගන්න, තනතුරු ගන්න ගියා කියලා. 

අශප් ශේ පාලනය අනුව ඊළඟ වාරශේ  ඡන්දය ඉල්ලන්න පුළුවන් 

ශවයිද කියලා දන්ශන්ත් නැ ැ. ඡන්දය ඉල්ලුවත් දිනන්න පුළුවන් 

ශවයිද කියලා දන්ශන්ත් නැ ැ.  ැබැයි, ශලඩා මැරුණත් බඩ 

සුේදයි. අපි දන්නවා, අපි ආණ්ඩුවට ගිශේ  අවංක ශච්තනාශවන් 

බව. නිකම් පැත්තකට ශවලා තනතුරු අරගන්න ඕනෑ නම්, එ ා 

පැත්ශත් ඉඳලා ශම් ආණ්ඩුව වැටුණාට පස්ශසේ ගන්න පුළුවන් 

ඉ ළම තනතුරක් ගන්න අපටත් අවස්ථාව තිබුණා. අපට අව ය 

වුශණ් ඒක ශනොශවයි. අපට අව ය වුශණ් වග කීමක් ගන්නයි. ශම් 

ශවලාශේ වග කීමක් ගත යුතු ශම් රශට් සිටින මන්ත්රීවරු 

22 ශදනාටම මිනිස්සු කියනවා නම්, "නුඹලා අපට එපා ශවලා 

තිශබන්ශන්, තිත්ත ශවලා තිශබන්ශන්" කියලා, ඒ කථාව 

ඔබතුමන්ලාටත් ශපොුවයි කියලා අමතක කරන්න එපා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශම් අවස්ථාශේදී මතක් 

කරන්න කැමැතියි, කලාශූරී ලතා වල්ශපොල ම ත්මිය ගැූ. 

 පතයක්. ඒ තමයි, "ශපරදිග මුතු ඇටයයි ශම්..." කියන  පතය. 

ඒශක් ලස්සන වදන් ශප්ළියක් තිශබනවා, "නැඟී සිටිය  ැක 

එක්සත් ී  - ශබදී ගිශයොත් රට යයි සුන් ී ..." කියලා. ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, වචනශේ  පරිසමාප්ත අර්ථශයන්ම 

ශප්රේමදාස මැතිතුමාශේ  ැම රැස්ී මක ම වාදනය වුණු  පතයක්, 

ශම්ක. ශප්රේමදාස ම ත්මයාශේ පුතාට ඒක ශත්ශරනවාද දන්ශන් 

නැ ැ. ඒ  පතය තමයි, ලතා වල්ශපොල ම ත්මිය ගැූ., "ශපර දිග 

මුතු ඇටයයි ශම්..." කියන  පතය. නැඟී සිටිය  ැක එක්සත් ී  - 

ශබදී ගිශයොත් රට යයි සුන් ී .  දැන් ශම් රශට් තව ශබශදන්න 

ශදයක් නැ ැ. රශට් ශබශදන්න තියා රශට් ී ටශගන ඉන්නවත් 

විධියක් නැ ැ. ඒත් තවම අපි කරන්ශන් ශේ පාලන ව ශයන් 

ශබදිලා සටන් කරන එක. ඒක ශමොන තරම් කැතයිද ගරු 

193 194 

[ගරු  රින් ප්රනාන්ුව ම තා ] 
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නිශයෝජය කථානායකතුමනි? අපි ගශම් භාෂාශවන් කියනවාශන් 

'පඬි ශටෝක්' ශදනවා කියලා. එශ ම පඬි ශටෝක් දීලා වැඩක් නැ ැ, 

වග කීමක් ගන්න බැරි "ශසට්" එකක් ඉන්න තැන.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ පාලනය යම්කිසි මට්ටමකට බිඳ වැශටනශකොට 

විරුේධ පක්ෂය පැත්ශත් ඉඳලා ඒ දි ා බලාශගන බලයට එන්න 

ඇඳුම් ම ශගන ඉන්න තරම් අියක්ෂිත ගතියක් ශේ පාලන 

ව ශයන් අපට තිබුශණ් නැ ැ. අපි ී තුශේ, ශම් ශවලාශේ අපි 

එකතු ශවන්න ඕනෑ කියලායි. ශපොශ ොට්ටුශේ කණ්ඩායමක් 

එක්කද, ශ්රී ලංකා නිද ස් පක්ෂශේ  කණ්ඩායමක් එක්කද එකතු 

ශවන්ශන් කියන ප්ර ්නය ශනොශවයි අපට තිබුශණ්. රට ශගොඩ 

ගන්න වැඩ පිළිශවළට එකතු ශවමු කියලා අපි අශප් පක්ෂයට එදා 

කිේවා. ඒත් ඒ ශගොල්ලන් ඒකට කැමැති වුශණ් නැ ැ. අපි කිේවා, 

එශ ම නම් අපි ගිී ල්ලා ඒ කටයුත්ත කරන්නම් කියලා. මම තවම 

ඒ ඉල්ලීම ඒ අයශගන් කරනවා. තවම ඒකට පරක් ස නැ ැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සම ර මිනිස්සු කියනවා -

විශ ේෂශයන්ම විපක්ෂය කියනවා- ශපොශ ොට්ටුව ශේරාගන්න 

තමයි රනිල් ශගනාශේ කියලා.  ැබැයි, ඇත්තම කථාව ශමොකක්ද? 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිතිතුමා ඉස්ශසල්ලාම ඒ සඳ ා එන්න 

කිේශේ සජිත් ශප්රේමදාස ම ත්තයාට. මම  ැම දාම ඒක කියනවා.  
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමා, දිවා ආ ාර විශේකයට තව මිනිත්තු ශදකයි 

තිශබන්ශන්. 
 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට ගරු වජිර අ ශේවර්ධන 

මැතිතුමාශේ විනාඩි,- 
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ඔබතුමාට ශවලාව තිශබනවා. දිවා ආ ාර විශේකයට තව 

මිනිත්තු ශදකයි තිශබන්ශන්. 

 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

අපි දිවා ආ ාර විශේකය ගන්නවාද? 
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔේ. 

 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

දිවා  ආ ාර විශේකය  ගන්ශන් නැතිව දිගටම  සභාශේ කටයුතු 

කරශගන යන්න කැමැති ද දන්ශන් නැ ැ ශන්ද?  [බාධා කිරීමක්] 
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමා, සමාශවන්න. අද දිවා ආ ාර විශේක ශවලාව 

අපි ගන්ශන් නැ ැ. 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ශ ොඳයි. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ඉස්ශසල්ලාම එන්න කිේශේ කාටද? රනිල් වික්රමසිං  
ම ත්මයා ගිශේ  'ශපොශ ොට්ටුව' රකින්න කියනවා නම්, මම 
කියනවා, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ම ත්තයා ඉස්ශසල්ලාම එන්න 
කිේශේ සජිත් ශප්රේමදාස ම ත්මයාට බව. ඊට පස්ශසේ සරත් 
ශෆොන්ශසේකා ම ත්මයාටත් එන්න කිේවා. ඒ ශදන්නාම ආපු නැති 
නිසා තමයි රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයාට එන්න කිේශේ. 
ශපොශ ොට්ටුශේ මිනිස්සු ශේරා ගන්න ඕනෑ නම් ශගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ ම ත්මයා ඉස්ශසල්ලාම එන්න කියන්න ඕනෑ රනිල් 
වික්රමසිං  ම ත්මයාට ශන්. නමුත් ඒක එශ ම ශනොශවයි වුශණ්. 
ඒක අශප් මන්ත්රීවරු දැන ගන්න ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය 
කථානායකතුමනි, එදා රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා තනි 
මන්ත්රීවරය ස  ැටියට ගත්ත තීන්ුවව අතිවිියෂ්ටයි. ඒක 
අතිශරේෂ්ඨයි. බය නැතිව වග කීමක් කරට අරශගන, එතුමාට තවත් 
එක මන්ත්රීවරශයක්වත් නැති පක්ෂයක් නිශයෝජනය කරමින් 
එතුමා රට ශගොඩ දමන වැඩ පිළිශවළට එකතු ශවලා තිශබනවා.  

 මම කිේවා වාශේ ශම් රශට් crisis එකක් manage කරන ක්රම 
තුනයි තිශබන්ශන්, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. පළමුශවනි 
එක තමයි crisis එක  ඳුනා ගැමාම. ශදශවනි එක  ැටියට, crisis 
එකට ශකටි කාලීන, ඉක්මන් - quick -  solution එකක් ශදන්න 
ඕනෑ. ඒකට ශපොඩි උදා රණයක් ගත්ශතොත්, ඒක තමයි QR code 
එක. ශතල්වලට permanent විසඳුම QR code එක ශනොශවයි 
කියන එක අපි ඔක්ශකෝම දන්නවා. රශට් ශතල් ප්ර ්නයක් 
තිශබනවා. QR code එක තුළින් ඒකට ශකටි කාලීන  විසඳුමක් 
දීලා තිශබනවා. ඒකට දීර්  කාලීන විසඳුම ශමොකක්ද? ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන  ැම ශමොළයක්ම එකතු ශවලා රට ශගොඩ 
ගන්න තැනකට එන එක තමයි දීර්  කාලීන විසඳුම. නමුත්, 
ශේ පාලන ව ශයන් ඒ දීර්  කාලීන විසඳුමට ඒ අය එන්න 
කැමැති නැ ැ. ශපෝල් ප්රනාන්ුව ශන්ද, "ආසයි බයයි ඒ ශබෝට්ටුශේ 
නමයි..." කියන සින්ුවව කිේශේ? එක අතකට ශේ පාලන 
ව ශයන් මිනිස්සු අශප් රටට බණින එක පිළිබඳව අපි ුවක් 
ශවන්ශන් නැ ැ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. සමාශවන්න. 
මම අර කලින් කියපු "ආසයි බයයි" සින්ුවව කිේශේ ඇන් ටන් 
ශජෝන්ස්. සමාශවන්න. අඩු පාඩුවක් වන නිසා මම ඒක නිවැරදි 
කරන්න ඕනෑ.  

මම ී තුවා, යුේධයක් නැති කාලයක ලංකාවට අත්ශවච්ච 

ඉරණම දි ා බලලා යුේධ කාලශේ දීවත් ශනොතිේබ අවස්ථාවක් 

ලැීම තිශබන ශම් ශවලාශේ ශම් රටට, පාර්ලිශම්න්තුවට ආදර් යක් 

ශදන්න, තරුණ පරපුරට ආදර් යක් ශදන්න, රට ශගොඩ ගන්න  

එකට සියලුශදනා එකතු ශවයි කියලා. නමුත්, තවම ඒකට 

උත්තරයක් ශදන්න බැ ැ. සම ර පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ශගොල්ලන් 

ශම්කට එන්ශන් නැ ැ  කිේවා.  ැබැයි, ඒ ශගොල්ලන්ශේ 

රැස්ී ම්වල ශසනඟ ඉන්නවා. නමුත් ප්රතිලල බලනශකොට ඒ අයට 

ඡන්ද නැ ැ. අන්දශර්ශේ කථා අ න්නත් මිනිස්සු ශගොඩක් ී ටියා 

ශන්.    

 ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් රටට මාතියක් අව ය 
වුණා. සම ර මිනිස්සු  දිසි මාතිශේ  එල්ලිලා ඉන්නවා. ඒ ගැන 

කියන්න ලජ්ජයි. ලංකාවට  දිසි මාතිය අව ය නැේද? මම 

සත්තුන්ට ආදරය කරන මිනිශ ක්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 

මන්ත්රීවරශය සශේ ශගදරට ගිනි තියපු ශවලාශේ එතුමා සුරතලයට 

 දපු බල්ශලෝ ශදන්නා අමු-අමුශේ ඒ ගින්නට දැම්මා. ශම් විධියට 

අශප් රශට් මාතිය වල් බිී  ශවලා තිශබනවා. ශපති ග ලා - ම 

ග ලා- මිනිස්සු මන්ත්රීවරශයක් මැරුවා.  දිසි මාතියක් ඕනෑ නැේද 

ඒක කරපු අය ශ ොයා ගන්න? ඒකට  දිසි මාතිය පැනී ම වැරැදිද? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සුේශදෝ එන්ශන් නැති නිසා සංචාරක අමාතයාං ය භාරව ඉන්න 

මට තමයි  දිසි මාතිය නිසා වැඩිම අමාරුව තිශබන්ශන්. 

කාර්යාලවලට ගියාම තානාපතිවරු  අ න්ශන් ඇයි  දිසි මාතිය 

පනවන්ශන් කියලා.  එතශකොට අපි කියනව ාා, ශම් රටට මාතියක් 

ඕනෑ  කියලා. ශම් රටට මාතියක් ඕනෑ. ඇශමරිකාශේ Capitol 

Building එකට, White House එකට මිනිස්සු පැන්ශනොත් ඒ 

මිනිස්සු අවුරුුව විසිප කට ති කට ී ශර්!  අශප් රශට්  මාතිය  දමු  

කියන එකයි අපි කියන්ශන්. අපි කැමැති නැ ැ තරුණ 

අරගළකරුවන්ට වැරැදි විධියක දඬුවමක් ශදනවාට.  නමුත් මාතිය 

කියන එකට රශට් ආදර් යක් දිය යුතු නැේද?  කාකි ඇඳුම ඇඳ 

ගත්ත ශපොලීසිශේ  ශකශන සට ග න්න අරගළ කරන මිනිශ  සට 

පුළුවන් නම්, මීට පස්ශසේ  කාර් එශකන් බැ ැලා ශපොලීසිශේ  

ශකනාට කණට ග යි, "ක  ඉර කැපුවාට මට 'චිට්' එකක්  ශදන්න 

උඹ කවුද?" කියලා.  ඒකද මාතිය? ඒ නිසාද ශම් විපක්ෂය  දිසි 

මාතිය එපා කියන්ශන්?  වැරැදි කරපු මිනිස්සු ශ ොයා ශගන ගිී ල්ලා 

දඬුවම් ලබා දිය යුතු නැේද? ගරු අමරකීර්ති අතු ශකෝරළ 

මන්ත්රීතුමාශේ අශත් තිබුණු මුුවත් ශ ොරකම් කරලා!  

 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් තිශබනවා, ගරු 

අමාතයතුමනි. 

 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඒ, කලින් ුවන්නු විනාඩි නවයත් එක්කද, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි? 

 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔේ. ඔබතුමාට විනාඩි 18ක් දීලා තිශබනවා. 

 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ශ ොඳයි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශබොශ ොම 

ඉක්මනින් මශේ කථාව අවසන් කරන්නම්.  

මා ශම් අවස්ථාශේදී ඔබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ශේ පාලන ව ශයන් මශේ පක්ෂශේ  සියලුශදනාට මා 

ආයාචනයක් කරනවා. මම තවමත් සජ බශේ  මන්ත්රීවරශය ස 

 ැ ටියටයි මා සලකන්ශන්. මම තවම මශේ වත්තල ආසනශේ  

කාර්යාලශේ   තිශබන සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාශේ  ශෆොශටෝවත්  

ගලවලා නැ ැ. පාර අයිශන් ග ලා තිශබන ශබෝ්  එකක්වත් මම 

තවම ගලවලා නැ ැ. මම ශම් අරගළය අශප් පක්ෂය ඇතුශළේ  

කළාය කියන එක ඔබතුමන්ලා සියලුශදනා  දවතට අත තියලා 

විමසා බැලුශවොත් කියාවි. ඔබතුමන්ලා   දන්නවා  මම  ශකොච්චර ඒ 

සඳ ා සටන් කළාද කියලා. තවමත් ඔබතුමන්ලාට ඒ සඳ ා 

අවස්ථාව තිශබනවා. සජබයයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි එකතු 

වනවා දකින්න මම තවමත් කැමතියි. ඒක තමයි මශේ අවසාන 

ඉලක්කය. මට බැන්නාය කියලා මම කවදාවත් ඒවාශයන් පසුබට 

ශවන්ශන් නැ ැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශසේනක බටශගොඩ 

ම ත්මයා  ගායනා කරන තවත් සින්ුවවක් තිශබනවා, "හීනවලට 

පණක් තිශයනවා" කියලා. ඒ සින්ුවව මම  රි ආස කරන සින්ුවවක්. 

ශම් රශට් මිනිසුන්ටත් තවම හීන තිශබනවා. ඒ හීනවලට පණ 

ශදන්න පුළුවන් අපට විතරයි. ශම් ජනාධිපතිවරයා පත් වුශණ් ම  

ජනතාවශගන් ඡන්දශයන් ශනොශවයි කියන එක අපි දන්නවා. 

එශ ත් ඒ හීනවලට පණ ශදන්න අපට අවස්ථාවක් ලැබිලා 

තිශබනවා. ඒකයි අපි ඔබතුමන්ලාට ආරාධනා කරන්ශන් අපිත් 

එක්ක වැඩ කරමු කියලා. එශ ම වැඩ කරනශකොට පඩි ගන්ශන් 

නැ ැ කියලා අපි කියලා තිශබනවා.  පඩි ගත්තත් නැතත් බණින 

මිනිස්සු බණිනවා. ඔේ, ඒක ඇත්ත. පාර්ලිශම්න්තුශවන් කනවාද 

නැේද කියන එක මිනිස්සුන්ට අදාළ නැ ැ, මිනිස්සු බණිනවා. 

මිනිස්සු බණිනවා කියන එක ශවනස් විය යුතු නැ ැ.  රි ශේ අපි 

කළ යුතුයි කියන එකයි මශේ අවංක වි ්වාසය.  රි ශේ කශළොත් 

මිනිස්සු දවසක අප පිළිගනියි. ඒ නිසා මා නැවත වතාවක් 

කියනවා, ශම් රශට් මිනිස්සුන්ශේ හීනවලට පණ ශදන්න කියලා. 

ශම් රශට් ඉන්න තරුණයන්ශේ හීනය ශවලා තිශබන්ශන් ශම් රශට් 

ීවවත් ශවලා, රස්සාවක් කරලා, කසාදයක් බැඳලා, දරුශව ස  දලා 

ශම් ම  ශපොශළොශේම මිී දන් ශවන්නයි. එශ නම් ඒකට අව ය 

පරිසරය   දන්න ඕනෑ අපියි.  ශම් අවස්ථාශේදීත් ශම් ශදසීය 

විසිපස්ශදනාට ඒක කරන්න බැරි නම්, තවම රැස්ී ම් තිය තියා රෑ 

11,00, 12.00 වනතුරු තීරණ ගන්න ඉන්නවා නම්, ශකොන්ද 

ශකළින් තියා ශගන තීරණයක් ගන්න බැරි නම්, සජබ 

මන්ත්රීවරුන්ශගන් මා වැඳලා ඉල්ලනවා දැන්වත් රට ශගොඩ නඟන 

වැඩ පිළිශවළට එකතු ශවන්න කියලා. ශේ පාලන පක්ෂ කඩන්න 

මට කිසිම වුවමනාවක් නැ ැ. මම ඒකයි කිේශේ මශේ 

කාර්යාලශේ  තවම තිශබන්ශන්  සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාශේ 

ශෆොශටෝ  කියලා. මම පිස්ශසක් නම්  ඉස්ශසල්ලාම එතුමාශේ 

ශෆොශටෝ  ගලවන්න ඕනෑ.  

මම වි ්වාස කරනවා, මශේ සජබය ගැන. ඔේ, මම සජබයත් 

එක්ක අර්බුදයක් ඇති කර ගත්තා. ඒ අර්බුදයක් ඇති වුශණ් 

සජබය තීන්ුවවක් ගත්ශත් නැති නිසායි.  ැබැයි, ඔබතුමන්ලාට 

තවම අවස්ථාවක් තිශබනවා, ඔබතුමන්ලාශේ නායකයාට කියලා 

ශම් රශට් තිශබන ශම් ප්ර ්නය ශවනුශවන් ශකොන්ශේසි විරී තව 

එකතු ශවන්න. දැන් අපි ශ ොඳ තැනකට ඇවිත් තිශබනවා. 

සංචාරකයන් අශප් රටට එන්න පටන් ශගන තිශබනවා.  
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි, ගරු ඇමතිතුමා. 

 

 රු හ්ිකන් ප්රනාන්දු ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මට තව විනාඩියක් ලබා ශදන්න, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. 

මූතෂ නානායක්කාර ඇමතිතුමා භාරව ඉන්න අමාතයාං ය 

 ර ා විශේ  රැකියා සඳ ා ගිය අය දැන් මුදල්  remit කරන්න 

පටන් ශගන තිශබනවා. අපට දැන් හීනයක් ශපශනනවා. අපට ඒ 

හීනය සතයයක් බවට පත් කර ගන්න පුළුවන් ශම් රට ශවනුශවන්. 

ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා සියලුශදනාම ශම් ශවනුශවන් අවංකව එකතු 

ශවන්න. එශ ම නැත්නම් ශවනත් කණ්ඩායමක් එක්ක අපට 

ඉදිරිශේ දී යන්න ශවයි කියන බව මතක් කරමින්, ශම් අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 

ශවමින් මා නි ඬ වනවා.  
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
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 රු තිස්ස අ ක නායක ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தெொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)     

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් 

කරන ලද ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ගැන පැවැත්ශවන විවාදයට මා 

ස භාගි වන්ශන් විශ ේෂශයන්ම කාරණා කීපයක් පිළිබඳව 

කියන්නයි. 

මුලින්ම, මම කියන්න කැමතියි ශම් කාරණය. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි,  රින් ප්රනාන්ුව ඇමතිතුමාශේ කථාශේදී සඳ න් 

කළා, ී ටපු ජනාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ම ත්මයා සජිත් 

ශප්රේමදාස මැතිතුමාට අගමැතිකම භාර ගන්න කියලා ආරාධනා 

කළාම එතුමා ඒක භාර ශනොශගන මඟ  ැරියා කියලා. මම ඒ ගැන 

යමක් කියන්නට ඕනෑ. එතුමාත් දන්නවා, ඒ ශවලාශේදී අපි 

ශමොකක්ද කශළේ කියලා. අපි ඒ අවස්ථාශේදී පක්ෂයක්  ැටියට 

අශප් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී කණ්ඩායම සමඟ සාකච්ඡා කරලා 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් ුවන්නා, "ූලලික 

කාරණා  තරක් ඉටු කරනවා නම්, අපි ලැ ැස්තියි ශම් වගකීම 

භාර ගන්න" කියලා. ශමොනවාද ඒ කාරණා? පළමුවැනි ශේ ශම්කයි. 

ජනාධිපතිවරයාට ඉවත් ශවන්න කියලා රශට් ම ජනතාව පාරට 

බැ ැලා කෑ ග ලා කියන ශකොට අපට ඒක ශනොසලකා ඉන්න 

බැ ැ. ඒක නිසා පළමුවැනි ශකොන්ශේසිය  ැටියට අපි කිේවා, 

ජනාධිපතිවරයා ඉවත්වන දින වකවානු අපට කියන්න කියලා.  

අපි ශදවැනි කාරණය විධියට ශමොකක්ද කිේශේ? අද 

ශවනශකොට විධායක ජනාධිපති ක්රමය පිළිබඳව බරපතළ 

කතිකාවක් තිශබනවා. ඒක තියා ගන්න ඕනෑ ද, එපා ද කියලා 

ශවනම විවාදයක් තිශබනවා. විධායක ජනාධිපති ක්රමය අශ ෝසි 

කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරය අපි දරනවා. ඒක නිසා අපි කිේවා, 

රශට් ම  ජනතාව ඒ දරන ස්ථාවරයත් එක්ක එය අශ ෝසි කිරීම 

පිළිබඳව එකඟත්වයක් ඇති කරගන්න ඕනෑ කියලා. අපි තුන්වැනි 

කාරණය විධියට කිේවා, ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය බලාත්මක කරන්න කියලා. ඒක බලාත්මක කරනවා 

නම් අපි ශම් සඳ ා එකඟයි කියලා කිේවා. අපි  තරවැනි කාරණය 

විධියට කිේශේ, “අවුරුේදක් ඇතුළත නැවත ජනමතයකට ගිී ල්ලා 

ම  මැතිවරණයකින් ජනතාවශේ කැමැත්ශතන් ශම් පාලනය 

පිළිබඳව ශත්රීම අපි අවසන් කරමු" කියලා. ශම් ූලලික කාරණා 

 තර දන්වා යවපු දවශසේ  වස තමයි රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයා 

අගමැති  ැටියට දිවුරුම් ුවන්ශන්. දැන් ඒ කතන්දරය ඉවරයි. 

 ැබැයි, අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. අපි ඒ කියපු කාරණා  තර 

කළා නම්, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ම ත්මයාට රටින් පිට ශවන්ශන් 

නැතුව අදත් ශම් රශට් ීවවත් ශවලා ශ ොඳින් ඉන්න තිබුණා. 

ශේ පාලන පරිවර්තනයක් කරලා සාමකාමීව ඒ පරිවර්තනය 

අවසන් කරන්න තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට එශසේ සිුව වුශණ් 

නැ ැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නය 
පිළිබඳව විවිධ අද ස ්තිශබනවා. ඒ ගැන සුබවාදීව කථා කරනවා. 
සම ර අය ඒශක් තිශබන ශකොන්ශේසි ගැන අසුබවාදීව කථා 
කරනවා. ඒ ශමොනවා කථා කළත් මම කියනවා, ඒශක් තිශබන 
සම ර කාරණා පිළිබඳව බැලූ බැල්මට අපට සුබවාදී කියලා 
කියන්න පුළුවන් කියලා.  ැබැයි, ඒක ්රියාශවන් සිුව ශවන්ශන් 
ඕනෑ. ශමවැනි ප්රකා  ශගොඩාක් අපි අ ලා තිශබනවා. එශ ම අපි 
අ ලා තිශබන නිසා ශම්ක ශකොයි විධියට ද ්රියාත්මක ශවන්ශන් 
කියලා අනාගතශේ දි තීන්ුව කරයි. ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති 
ප්රකා යට අනුව පසුගිය දවසව්ල එතුමා අපට ආරාධනා කළා, 
"එන්න, සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්න" කියලා. සමගි ජන බලශේගශේ  අපි, විපක්ෂ නායක 

සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමා සමඟ ඒකට ස භාගි වුණා. අපි ඒකට 
ස භාගි වුශණ් ඇයි? අපටත් ඕනෑකම තිශබනවා, ශම් බිඳ වැටිච්ච 
රට යළි ශගොඩනඟන්න  විනා  ශවච්ච ශම් ආර්ථිකය  
ප්රතිසංවිධානය කරන්න  ම ජනතාව පැත්ශතන් ශම් මුුවණ ශදන 
අර්බුදශයන් ඔවුන් ශගොඩගැමාම සඳ ා වැඩ පිළිශවළක්  දන්න.  
අපට ඕනෑ ඒකට දායක ශවන්නයි. ඒක නිසා තමයි අපි 
ජනාධිපතිතුමා සමඟ ශම් සාකච්ඡාවට ස භා ප වුශණ්. අපි 
ශමොනවාද කථා කශළේ? 

ජනාධිපතිතුමා එදා කථාව පටන් ගන්න ශකොටම අපට 
ආරාධනා කළා, "එන්න, ආණ්ඩුවට එකතු ශවන්න. විපක්ෂ 
නායකතුමාට විපක්ෂ නායකකමත් තියා ගන්න. මැති-ඇමතිකම් 
කිී පයක් අරශගන ආණ්ඩුවට එකතු ශවන්න" කියලා.  ැබැයි, අපි 
ඒක ප්රතික්ශෂේප කළා. අපි කිේවා, "ඒක ශනොශවයි ඕනෑ. ම  
ජනතාව ශම් ශවලාශේ ඉල්ලන්ශන් අපි එකිශනකා මැති-ඇමතිකම් 
ශබදා ගැමාමක් ශනොශවයි. ම ජනතාව ඉල්ලන්ශන් ජාතික වැඩ 
පිළිශවළක්  දන්න, සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක්  දන්න 
කියලා. ඒකට යන්ත්රණයක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ ශවනුශවන් 
සම්ූජර්ණශයන් අශප් ස  ශයෝගය ශදනවා" කියලා. අපි කාරණා 
 තක් පිළිබඳව එතැනදී සාකච්ඡා කළා. එී දී එක කාරණයක් 
විධියට අපි කිේවා,  දිසි මාතිය ව ාම ඉවත් කරන්න කියලා. 
"රශට් යුේධයක් නැ ැ. ඇයි, ශම්  දිසි මාතිය  ශයොදාශගන 
තිශබන්ශන්?  දිසි මාතිය ශයොදාශගන තිශබන්ශන් මර්දනය සඳ ා 
කියන එක ඉතාම පැ ැදිලියි. වෘත්තීය සමිති ස  සිවිල් 
්රියාකාරිත්වය යම් ආකාරයකට මර්දනය කිරීම කරන්න  දිසි 
මාතිය ශයොදාශගන තිශබනවා කියන කාරණය අපට පැ ැදිලිව 
ශපශනනවා" කියලාත් අපි කිේවා. අපි ඒ ගැන කිේවාම 
ජනාධිපතිතුමා ශමොකක් ද කිේශේ? එතුමා කිේවා, "මර්දනයට 
ශනොශවයි, අශප් ආර්ථික වැඩ පිළිශවළ ඉස්සර ට ශගන යන්න 
 දිසි මාතිය ශයොදා ගන්නවා" කියලා. මම නම් එශ ම ශදයක් 
පිළිබඳව අ ලාවත් නැ ැ. අපි ඒ ගැන පැ ැදිලිව කිේවා. ශදවැනි 
කාරණය විධියට අපි කිේවා, අරගළකරුවන්, වෘත්තීය සමිති 
්රියාකාරින් අත් අඩංගුවට ගැමාමත්, ඔවුන්ට එශරී ව මාතිය 
්රියාත්මක කරවන්න දරන උත්සා යත් පැත්තකට තියලා 
සුබවාදීව ශම් ගමන ආරම්භ කරන්න කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අරගළකරුවන් ශම් රශට් 
සිේධ කරන මාති විශරෝ ර ්රියා කිසිවක් අපි අනුමත කරන්ශන් 
නැ ැ. අපි ශම් රශට් අපරාධ අනුමත කරන්ශන් නැ ැ, මිමා මැරුම් 
අනුමත කරන්ශන් නැ ැ. අරගළයට මුවා ශවලා රශට් ජාතික 
සම්පත් විනා  කරනවා දකින්න අපි කැමැති නැ ැ, අපි ඒවාට 
අනුබල ශදන්ශනත් නැ ැ. නමුත්, ප්ර ්නයක් තිශබනවා. දැන් 
ශමොකක්ද මාතිය? ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් 
දකින්න ඇති, පසුගිය දවස්වල කළ අත්අඩංගුවට ගැමාම් ගැන එක 
අතකට ලජ්ජයි. ජනාධිපතිවරයාශේ ශකොඩිය තියා ගත්තා කියලා 
එක්ශකශනක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අරලියග  මන්දිරශේ  බියර් 
ී ුවරුවක් ළඟ තිබුණා කියලා තව ශකශනක් අත්අඩංගුවට 
ගන්නවා, තව තැනකදී පිඟානක් ළඟ තිබුණා කියලා අත්අඩංගුවට 
ගන්නවා, ජනාධිපතිවරයා නිදා ගන්න ඇශඳේ නිදා ගත්තා කියලා 
තව අය අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ශමොනවාද ශම් කරන්ශන්? ශම්වාට 
වඩා අපි කළ යුතු ශබොශ ෝ ශේවල් තිශබනවා. ඒ නිසා අපි 
ජනාධිපතිතුමාශගන් ඉල්ලුවා කරුණාකර ශේ පාලන ්රියාවලිශේ  
අත්අඩංගුවට ගැමාම්  ා මර්දනය ව ාම නවත්වන්න කියලා.  

තුන්ශවනුව අපි කියපු කාරණය තමයි, ද නව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය යළි බලාත්මක කරන්න කියන එක. දැන් 

විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් කර 

තිශබනවා. ඒ ගැන අපිට සතුටුයි. ශමොකද, ද නව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය බලාත්මක කරන්න විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගනැල්ලා තිශබනවා. ඒකට අශප් 

ස ශයෝගය තිශබනවා. අපට ඒශක් අඩු පාඩු ටික  දා ගන්න 

අව යයි. විශ ේෂශයන්ම අපි ඒ ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 තරවැනි කාරණය විධියට අපි කිේවා, විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ  තිශබන, වයවස්ථාදායක සභාව පිී ටුී ම 

වැනි කාරණාවලදී ගැටලු කිී පයක් තිශබනවා, අපට ඒ ගැන 

සාකච්ඡා කර ගන්න ඕනෑ කියලා. පස්ශවනුව අපි කිේවා, ශම් 

සඳ ා අශප් ස ශයෝගය ශදන්න නම්  මැති ඇමතිකම් ගැන කථා 

කරන්ශන් නැතිව, සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරියට ශගන 

යාම සඳ ා අපි එකට එකතු ශවලා පාර්ලිශම්න්තුව තුළ වැඩ කරන 

ක්රමයක් නිර්මාණය කරමු කියලා. ඒ සඳ ා පාර්ලිශම්න්තුවට ූජර්ණ 

බලතල තිශබන කමිටු  දන්න පුළුවන්. ඒ කමිටු  ර ා 

සියලුශදනාශේ ස භාගිත්වය ගන්න පුළුවන්, අලුත් ආදර් යක් 

ශදන්න කියලා. එතශකොට කාටවත් ශචෝදනා කරන්න බැ ැ, 

වරප්රසාද ශවනුශවන් වැඩ කරනවා කියලා. එත ශකොට අපට රට 

ශවනුශවන් ඒ සඳ ා දායක ශවන්න පුළුවන්. අපි ඒ ශයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කළා. ඒ විතරක් ශනොශවයි ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ශම් සතිශේ  සමගි ජන බලශේගය ස  සමගි 

ජන සන්ධානය  ැටියට අපි ශම් ශයෝජනාව ශකටුම්පත් කරලා 

ජනාධිපතිතුමාට භාර ශදන්නත් සූදානම් කර තිශබනවා. ඒ 

විතර සත් ශනොශවයි අපි ඉල්ලීමක් කළා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

තිශබන රජශේ  ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ශපොුව වයාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාව ස  රජශේ  මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව කියන 

කමිටුවල සභාපතිත්වය විපක්ෂයට දීලා ආදර් යක් ශදන්න 

කියලා. මම දන්ශන් නැ ැ, ඒ පත්ී ම්වලට ඉඩ ශදයිද කියලා. 

ශකොශ ොම වුණත් එශ ම කශළොත්, ඒවාට ස භාගි ශවලා අපට ඒ 

ආදර් ය ශදන්න පුළුවන්. 

 යශවනුව අපි කිේවා, රශට් සාමානය ජන ීවවිතය යථාවත් 

කරන්න, සුරක්ෂිත කරන්න ව ාම පියවර ගන්න ඕනෑ කියලා. 

ශමොකද, තාමත් එශ ම සුරක්ෂිතභාවයක්, යථාවත්ී මක්  සිුව 

ශවන්ශන් නැ ැ. තවමත් ප්ර ්න ගණනාවක් තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමා ස්ශේච්ඡාශවන්ම කිේවා  

එතුමාශේ,  'ුවස්ම' වැඩසට ශනන් ස  'සක්වල' වැඩසට ශනන්  

ශම් සඳ ා දායකත්වයක්, උදේවක් කරන්නම් කියලා. 

ජනාධිපතිතුමා ඒක ශබොශ ොම කැමැත්ශතන් පිළිගත්තා විතරක් 

ශනොශවයි, ඒකට ස්තුති කළා. ශම්කයි අපි සාකච්ඡා කශළේ. දැන් 

ශමොකක්ද කළ යුතුව තිශබන්ශන්? 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ජාතික වැඩ පිළිශවළක් 

 දන්න නම් අපි ශම් මුුවණ ශදන අර්බුදය පිළිබඳව  රියට ශත්රුම් 

ගන්න ඕනෑ.  අපි මුුවණ ශදන ශම් අර්බුදය ශමොකක්ද? අශප් රශට් 

විශේ  සංචිත වි ාල ශලස බිඳ වැටිලා. ඒක තවම නිවැරදි ශවලා 

නැ ැ. අපට ආධාර ශදන,  අපි ආධාර ගන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවන ජාතයන්තර ූලලය අරමුදල, ශලෝක බැං සව වැනි ආයතන 

කියන ශේවල් සලකා බලන්න. ඒවා සුන්දර නැ ැ. ඒ අය තවමත් 

කියනවා අශප් ශේ පාලන ස්ථාවරත්වය ගැන  ප්රතිවු ගත කිරීම් 

සඳ ා අපි සකස ්කරන සැලසුම් ගැන  අශප් ණය ගැන. ඒ අය ඒ 

වාශේ ශගොඩක් ශේවල් ගැන කියනවා. අද නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 

ඇමතිතුමා කිේවා JICA එක යටශත් ශම් රශට් ්රියාත්මක කරන 

වයාපෘති 12ක් ඒ ආයතනය තාවකාලිකව අත්ී ටුවලා තිශබන බව. 

ඇයි ඒ? අශප් රශට් තිශබන ූලලය තත්ත්වය, ණය ශගවන්න 

බැරිකම කියන ශම් කාරණා නිසා ඒවා තාවකාලිකව අත්ී ටුවා 

තිශබනවා. ශම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.  තවමත් අපි ඒ ගැන 

ගන්නා ්රියාමාර්ග පැ ැදිලි නැ ැ.  

ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිශබන බව අපි ශත්රුම් අරශගන 

තිශබනවාද කියලා මම දන්ශන් නැ ැ. රැකියා, ආදායම් මාර්ග 

බරපතළ ශලස බිඳ වැශටනවා. ීවවන වියදම දවශසන් දවස ඉ ළ 

යනවා.  ඒ වාශේම ජන ීවවිතශේ  සුරක්ෂිතභාවය බිඳ වැටිලා. ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ජන ීවවිතශේ  සුරක්ෂිතභාවය බිඳ 

වැටීම ගැන කථා කරනශකොට මට එක කාරණයක් කියන්න 

තිශබනවා. මම දැක්කා එක වාර්තාවක්. ශම් දිනවල ලංකාශවන් 

දවසකට 700ත්, 800ත් අතර පිරිසක් විශේ ගත ශවනවා. ඇයි ඒ? 

කැමැත්ශතන් ශනොශවයි එශ ම කරන්ශන්.  ැම පැයකටම 

0 ශදශන ස විතර පිටරට යනවා. මුුවශදන් - ශබෝට්ටුවලින් 

ශ ොශරන් - යන අය පමණක් ශනොශවයි. ඒ අය පැත්තකින් 

තියමුශකෝ. නිල ව ශයන් වි ාල පිරිසක් පිට රට යනවා. ඇයි ඒ? 

කාරණා ශදක තුනක් නිසා එශ ම කරන්ශන්. එක කාරණයක් 

තමයි දරිද්රතාව. ශදවැනි කාරණය ආදායමක්, රැකියාවක් නැතිකම. 

තුන්වන කාරණය තමයි රට තුළ ීවවන සුරක්ෂිතභාවය නැතිකම. 

ශම් ශ ේතු නිසා ඔවුන් රට  ැර යන්න පටන් ශගන තිශබනවා. රට 

ශ ොඳ නම් යන්ශන් නැ ැ ශන්. ශම් තත්ත්වය අපි ශ ොඳින් ශත්රුම් 

ශගන ශම්වාටයි පිළියම් ශයදිය යුත්ශත්.  

ඊළඟට, ම ජනතාව පාරට බැසශ්සේ ඇයි කියන එකත් අපි 

ශ ොඳින් ශත්රුම් ගත යුතුයි. ආර්ථික ප්ර ්න, ඒ කියන්ශන් 

මිනිසුන්ට ීවවත් ශවන්න බැරිකම, ගෑස් ටික, ශතල් ටික, විුවලි 

බලය නැතිකම කියන ප්ර ්න විතරක් ශනොශවයි ශමතැන 

තිශබන්ශන්. මිනිස්සු එළියට බැ ැලා කියපු තව කථාවක් 

තිශබනවා. ශේ පාලන අර්බුදයක් ගැන කිේවා, system change 

එකක් ගැන කිේවා. ශමොකද, ජනතාවට වි ්වාසයක් නැ ැ. 

පාර්ලිශම්න්තුව ගැන වි ්වාසත් නැ ැ. ජනාධිපතිවරයා ගැන 

වි ්වාසත් නැ ැ. ඔවුන් ඒ ගැන කිේවා. ඊටත් වඩා බරපතළ 

කාරණයක් ගැනත් කිේවා. මම දන්ශන් නැ ැ, ඒකට කරන්ශන් 

ශමොකක්ද කියලා. ඒ ගැන තමයි බරපතළ සමාජ කතිකාවක් 

තිශබන්ශන්. ඒ බරපතළ කාරණා තමයි වංචාව, දූෂණය, ශ ොරකම 

කියන කාරණා. ශම්වා ගැන මිනිස්සු තවම කථා කරනවා. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. එශ ම අශපන් අරශගන ගිය මුදල් ටික ආපසු 

ලබා ගන්නා ක්රමයක් ගැනත් මිනිස්සු අ නවා. ශම්වා මිනිසුන්ට 

විනිවිදභාවයකින් ශපන්වන්න ශවනවා. ශම් කාරණා ශත්රුම් 

ශනොශගන අපි ශම් ප්ර ්න ගැන වාද-විවාද කරලා ශත්රුමක් නැ ැ.  

ශම්වාට උත්තර ශ ොයන්න බැරි නම්, අපි ශලො ස අමාරුවක 

වැශටනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමතැනදී අපි එක්ව 

නිර්මාණය කර ගත යුත්ශත්  සමක්ද? ජාතික වැඩ පිළිශවළක්. 

ශම්ක අමතක කරන්න ශ ොඳ නැ ැ. ජාතික වැඩ පිළිශවළක් අපිට 

තවමත් තිශබනවාද?  කිසිම ක්ශෂේත්රයකට එවැන්නක් නැ ැ. 

ශම්කයි ශමතැන තිශබන බරපතළකම. ශම් අතශර් අපි ශකොයි 

තරම් අමාරු තත්ත්වයකට වැටී තිශබනවාද කියනවා නම්, 

ඔබතුමා දකින්න ඇති චීන යුද නැව ශ්රී ලංකාශේ වරායකට 

ශසේන්ුවී ම පිළිබඳව තිශබන ප්ර න්ය.  චීනය, ඉන්දියාව වැනි 

රටවල් එක්ක අශප් විශේ  ප්රතිපත්ති සමබරව තිශබන්න ඕනෑ. 

ශම් රශට් තිශබන අර්බුදශයන් ශගොඩ ඒම සඳ ා ඉන්දියාව පසුගිය 

කාල සීමාශේ අපට වි ාල ශලස උදේ වුණා. ඔවුන් අපිට ශතල් 

ටික ුවන්නා  ආ ාර ටික ුවන්නා  මුදල් ුවන්නා. අපිට ශකොච්චර උදේ 

කළාද! නමුත්, චීනය ස  ඉන්දියාව අතර මතශේදයක් තිශබන 

ශමවැනි අවස්ථාවක ජාතයන්තර ගැටුමකට යන්ශන් නැතිව 

ඉන්න, රටවල් එක්ක වාද-ශේදවලට යන්ශන් නැතිව ඉන්න අපි 

පරිස්සම් ශවන්න ඕනෑ. ඒ චීන නැවට ලංකාවට එන්න අවස්ථාව 

දීලා, පසුව ඒක ත නම් කිරීම  ර ා රාජය තාන්ත්රික ගැටලුවක් 

මතු ශවලා තිශබනවා. අපි අ න්ශන් අශප් විශේ  ප්රතිපත්තිය 

ශමොකක්ද කියන එකයි. තවම අපිට ඒකටවත් ප්රතිපත්තියක් නැ ැ. 

ශම්ක ඉතාම බරපතළ කාරණාවක් කියන එක විශ ේෂශයන්ම මම 

ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඊළඟ කාරණය ශම්කයි. අද 

වැඩි ශදශනක් ශම්  දිසි මාතිය ගැන කථා කරනවා.  දිසි මාතිය 

නිසා ශම්වා පාලනය කරනවා කියනවා.  බලන්න, ශපොලිස ්මාධය 

ප්රකා කවරයා පසුගිය දවසව්ල ශමොකක්ද ප්රකා  කශළේ?  ඔුව 
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කියනවා, මැයි මාසශේ  09 වැනි දා සිට ශම් දක්වා මිමාමැරුම් 24ක් 

ශවලා තිශබනවා කියලා. ශවරළට පා ශවලා ආපු මිමාවල 

 ාතකයන් කවුද කියලා ශ ොයා ගන්න බැරිශවලා තිශබනවා. 

නාඳුනන මිමාමැරුම් වි ාල සංඛයාවක් ශවලා තිශබනවා. ඒ අතරින් 

21ක්ම ශවඩි තබා මරා දමපු සිේධි.  ඒවායින් එකක්, උසාවිය 

ඇතුශළේ සිුව වුණු ශවඩි තැීමමක්.  තව එකක්, ශපොලීසිය ඇතුශළේ 

විමර් න කටයුතු කරනශකොට ගිී ල්ලා සිුව කළ පිී  ඇනුමක්. ශම් 

වාශේ සිුවී ම් දිගින් දිගටම සිුව ශවනවා. අපරාධ බරපතළ ශලස 

වැඩි ශවනවා. ශම්වා පාලනය කරන්න ්රියා කශළේ නැත්නම් අපි 

ශකොයි තරම් උත්සා  කළත් යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට ශවන්ශන් 

නැ ැ. 

මම අවසාන ව ශයන් කියන්න කැමැතියි, ශමන්න ශම් 

කාරණයත්. අද ඉඳලා විුවලි බිල වැඩි කිරීමට තීරණය කර 

තිශබනවා. ශකොච්චර සාධාරණීකරණය කරන්න  ැුවවත් ශම් 

අවස්ථාව විුවලි බිල, ජල බිල්පත වැඩි කිරීමට සුුවසු අවස්ථාවක් 

කියා මා ී තන්ශන් නැ ැ. ඇයි ඒ? මිනිස්සු ීවවත් ශවන්ශන් ුවඟාක් 

අමාරුශවන්. ීවවන බර ුවඟාක් වැඩි ශවලා තිශබනවා. එශ ම 

ශමොශ ොතක විුවලිබල මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ඒවාශේ  

තිශබන අරමුදල් පිළිබඳ ප්ර ්නය විසඳා ගැමාම සඳ ා ශම් වාශේ 

තීරණයක් ගත්ශතොත්, ගශ න් වැටුණු මිනි ාට ශගොනා ඇන්නා 

වාශේ බරපතළ අර්බුදයකට මිනිසුන්ට මුුවණ ශදන්න ශවනවා. ඒ 

නිසා ශම් කාරණශේ දී අපි එක ශදයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  ැම 

ශදනාටම ස නයක් ශනොශවයි, ශම් වැඩි කිරීම දරා ගන්න බැරි, 

විුවලිය පරිශභෝජනය කරන ප ළ මට්ටශම් සිටින ජනතාවට යම් 

ආකාරයකින් රජශේ  ස නයක් ශදන්න පුළුවන් නම්, ශම් ප්ර ්නයට 

යම් ආකාරයක මැද ත් විසඳුමක් ශදන්න පුළුවන්. එශ ම නැතිව, 

සියලු ශදනාටම බලපාන විධියට සියයට 7 කින්,  සියයට 80කින් 

විුවලි බිල වැඩි වුශණොත්, ප ළ මට්ටශම් ජනතාවට ඒක දරා ගන්න 

බැරි ශවයි. විුවලිය කියන්ශන් අතයව ය ශදයක්. ඒ නිසා ශම්ශකන් 

ඇති වන ඩනඩනය ඉතාම බරපතළයි. ශම් බරපතළකම ශකොච්චර ද 

කියනවා නම්, මිනිස්සු දැන්  බිමටම වැටිලා ඉන්ශන්. ඒ මිනිස්සු 

දරුණු තත්ත්වයකට පත් ශවන්න පුළුවන්. මම ශම්ක කියන්ශන් 

රජශේ  අවධානයට. ඒ නිසා කරුණාකර ශම් ගැන අවධානය ශයොමු 

කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ස්තුතියි. 

 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 12. 2] 

 

 රු මෙත්රීපාල සිිකගසේන ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிபசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  රශට් අද පවතින 

ශේ පාලන තත්ත්වය පිළිබඳව ශකටිශයන් ශ ෝ කරුණු කිී පයක් 

කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැීමම පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු ශවනවා. 

ශම් සභාශේ මීට ශපර කථා කළ ගරු මන්ත්රීවරු  සඳ න් කළ 

ආකාරයට විශ ේෂශයන්ම ගරු රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා 

ජනාධිපති ධුරයට පත්ී ශමන් පසුව අපි බලාශපොශරොත්තු වුශණ් 

මීට වඩා ජාතික එකඟතාවක්, ශපොුව එකඟතාවක්  විශ ේෂශයන්ම ශ්රී 

ලංකා නිද ස් පක්ෂය ශයෝජනා කළ සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්  ඒ 

ආණ්ඩුශේ වු ය ස  එී  ශකශරන කටයුතු සම්බන්ධශයන් වැඩ 

පිළිශවළක්. නමුත්, තවම ඒ සම්බන්ධශයන් පැ ැදිලි වැඩ 

පිළිශවළක් ්රියාත්මක ශනොී ම ගැන අපි  කනගාටු ශවනවා. රශට් 

පවතින ආර්ථික, ශේ පාලන, සමාජ ප්ර ්න විසී ම සඳ ා, ඒවායින් 

රට ශගොඩ ගැමාම සඳ ා අප විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ශයෝජනා 

ව  ව ා  ්රියාත්මක කරන්න කියා අපි රජශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා ප්රධාන ව ශයන් කථා 

කිරීමට බලාශපොශරොත්තු වූ කාරණයක් තමයි පසුගිය අවුරුුව 

තුනක කාලය තුළ ශම් රශට් විශේ  ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව ඇති ී  

තිශබන ගැටලුව. ගරු එස්.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 

මැතිතුමාත්, ගරු සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් -අශප් 

පක්ෂ නායිකාව- ශම් රශට් අගමැතිකම් කළ අවස්ථාවලදී මධයස්ථ 

විශේ  ප්රතිපත්තියක් ්රියාත්මක කිරීම නිසා අන්තර්ජාතික සබඳතා 

තුළින්, ජාතයන්තර මිත්රීයලීභාවය -සෑම රටක් සමඟම ශ ොඳ ී ත 

ශගොඩනඟා ගැමාම- තුළින් අපට ම ා කර්මාන්ත, සුළු කර්මාන්ත 

ක්ශෂේත්රවලට ශමන්ම අධයාපනය, ශසෞඛයය, කෘෂිකර්මය, 

තාක්ෂණය, යටිතල ප සුකම් ආදී සෑම අං යකටම ආධාර 

උපකාර ලැබුණා. ඒ කාල සීමාව තුළ අපට කිසිම ජාතයන්තර 

සතුශර ස සිටිශේ  නැ ැ.  මා ඒ ප්රතිපත්තිය 201  සිට 2019 දක්වා 

පැවැති අවුරුුව ප කට මාස එක මාරක් අඩු ආණ්ඩුශේත් විශේ  

ප්රතිපත්තිය විධියට  ්රියාත්මක කළා. මශේ කාල සීමාව තුළත් 

ශලෝකශේ  කිසිම රටක් අප සමඟ අමනාප වුශණ් නැ ැ. අප 

මිත්රීයලී වුණා. දැඩි සබඳතා ඇති වුණා. ඊට ශපර රාජය නායකයන් 

ඇති කර ගත් ඇතැම් සබඳතාවලට වඩා ඇතැම් රටවල් සමඟ එදා 

ඒ ී තවත්කම්, මිත්රීයලීභාවයන් ඇති කරශගන අන්තර්ජාතික 

ව ශයන් ශලෝකශේ  සෑම රටක් සමඟම ශම් රටට අව ය ශ ොඳ 

ී ත ශගොඩනඟා ගන්න මට ස  මශේ ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණා. 

2015දී මා ජනාධිපති ධුරයට පත් වන විට එක්සත් ජාතීන්ශේ 

සංවිධානය අශපන් ඈත් ශවලායි තිබුශණ්  එක්සත් ජාතීන්ශේ 

මානව ී මිකම් ක ශාාාමිසම අශපන් ඈත් ශවලායි තිබුශණ්  

යුශරෝපය අශපන් ඈත් ශවලායි තිබුශණ්. ඒ අය අශප් රශටන් මාළු 

මිලදී ගැමාම නවත්වා තිබුණා. ඒ වාශේම අපට දීලා තිබුණු බුව 

ස න, විශ ේෂශයන්ම ඇඟලුම් ක්ශෂේත්රයට දීලා තිබුණු බුව ස න 

සියල්ල කපා  ැර  තිබුණා. නමුත්, අශප් ආණ්ඩුව කාලශේ දී GSP 

Plus ස නය ලබා ගැමාමට අපට පුළුවන් වුණා. අපි සෑම රටක් 

සමඟම ශ ොඳ ී ත ශගොඩනඟා ගත්තා. අපට ඇශමරිකාවත් ඕනෑ, 

ජපානයත් ඕනෑ, යුශරෝපයත් ඕනෑ, චීනයත් ඕනෑ, ඉන්දියාවත් 

ඕනෑ, රුසියාවත් ඕනෑ. ශලෝකශේ  සෑම රටක්ම අපට අව යයි. 

කිසිුව රටක් සමඟ සම්බන්ධකම් ඈත් කර ගැමාම අප කර ගන්නාවූ 

බරපතළ වැරැේදක්.  

ඉන්දියාව අශප් දීර්  කාලීන මිත්රශයක්.  මිී ඳු ම  ර තන් 

ව න්ශසේ ලංකාවට බුුව ද ම රැශගන ආදා සිට ශගවුණු කාලසීමාව 

ගත්විට ඉන්දියාව ස  ශ්රී ලංකාව අතර තිශබන්ශන් ඉතාම 

 ක්තිමත් මිත්රීයලීභාවයක්. ඒ නිසා ඉන්දියාව අශප් ඉතාම මිත්ර 

රටක් විධියට  ඳුන්වන්න පුළුවන්.  විශ ේෂශයන් යුේධය කාලශේ  

එල්ටීටීඊය පරාජය කරන්න අපට උදේ කළ -වි ාල ස ශයෝගයක් 

දීපු- රටක් විධියට අපට ඉන්දියාව සමඟ මිත්රීයලීභාවය අව යයි. ඒ 

වාශේම තමයි චීනයත්. චීනයත් ූලලික ව ශයන්ම යුේධය 

කාලශේ දී එල්ටීටීඊය පරාජය කිරීම සඳ ා අපට වි ාල 

ස ශයෝගයක් ුවන්නා. ඒ සෑම රටක්ම ශකොවි්  වසංගතය කාලශේ  

අපට උදේ කළා. ශකොවි්  වසංගතශයන් අපි බරපතළ ශලස 

ආර්ථික අර්බුදයකට පත් ශවලා, අපට ශබශ ත් - vaccines - 

නැතුව ී ටපු කාලශේ  ඒ සෑම රටක්ම අපට උදේ කළා. ඒ සෑම 

රටකින්ම ස ශයෝගය ලබා ගැමාම ඉතාම අව යයි.  බලන්න, 

අධිතාක්ෂණික උපකරණවලින් සමන්විත "යුවාන් වැන්ේ  " 

 ශනෞකාව ශ්රී ලංකාවට පැමිණීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකා රජය දැනුවත් 

කර තිශබන්ශන් 2022 ුනනි 28වන දායි.  ශ්රී ලංකා රජය එයට 

අවසරය ලබා ශදන්ශන් 2022 ජූලි මස 12වන දායි. විශේ  කටයුතු 

අමාතයාං ය එශසේ අවසර දීම නිසා එම ශනෞකාව ශ්රී ලංකාවට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පැමිණීම සඳ ා ජූලි මස 14වන දින චීනශයන් පිටත්ව තිශබනවා. 

නමුත් මට ලැීම තිශබන ආරංචිය, විශේ  කටයුතු ඇමතිවරයාවත් 

දන්ශන් නැතිව නිලධාරින් විසින් ශම් කටයුත්ත කරලා ශමය අවුල් 

කළා කියන එකයි. 2022 අශගෝස්තු 08වන දා විශේ  කටයුතු 

අමාතයාං ය ශමරට චීන තානාපති කාර්යාලයට නිල ව ශයන් 

දැනුම් දී තිශබනවා, ශනෞකාශේ ගමන ප්රමාද කරන ශලසට. ශම් 

ශනෞකාව  ම්බන්ශතොට වරායට පැමිණීමට බලාශපොශරොත්තු 

වන්ශන් අශගෝස්තු 11 දිනයි. චීනශේ  සිට ම  මුුවශේ දින 24ක් 

තිස්ශසේ පැමිශණමින් තිශබන එම නැවට එන්න එපා කියලා ශ්රී 

ලංකා රජය දැනුම් දී තිශබනවා. ඒ  වන විට එම ශනෞකාව ශ්රී 

ලංකාවට පැමිණීමට දින 0ක් පමණයි ඉතිරිව තිබුශණ්. 

විශ ේෂශයන්ම දැන ගැමාමට තිශබනවා, චීන ශනෞකාව 

 ම්බන්ශතොට වරායට පැමිණීශමන් පසුව එී  සිටින 2,000කට 

වැඩි ශසේවක පිරිසශේ ආ ාර අවසන් ශවනවා කියලා. ඒ නිසා 

ඔවුන්ට ආ ාර ශනොමැති ී ම පිළිබඳ ප්ර ්නයක් ඇති ශවනවා. එම 

නැවට අශගෝස්තු 1 වන දිශනන් පසුව ශමරටට පැමිශණන ශලසයි 

විශේ  කටයුතු අමාතයාං ය ශමරට චීන තානාපති කාර්යාලයට 

වාචිකව දැනුම් දී තිශබන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, පාකිස්තානශේ  යුද 

ශනෞකාවක් වන "PNS Taimur" ශනෞකාවත් සිය මංගල ගමශන් 

එක් නැවතුම් ශපොළක් ශලස අශගෝස්තු 12වන දා ශකොළඹ වරායට 

පැමිණීමට නියමිතයි. එයත් චීනශේ  නිෂ්පාදිත ශනෞකාවක්. එම 

ශනෞකාව ශකොළඹ වරායට පැමිශණන්ශන් චීනශේ  සිටයි. එම 

පාකිස්තාන ශනෞකාවට කිසිුව බලපෑමක් ශනොකිරීමත්, චීන 

ශනෞකාවට පැමිණීම ප්රමාද කරන ශලස දැන්ී මත් රටවල් අතර 

තවත් රටවල්  ෑල්ලුවට පත් කිරීමක් ශනොශේද? අශගෝස්තු 11 ස  

12 දිනවල පැමිණීමට නියමිත ශනෞකා ශදකම චීනශේ  නිෂ්පාදිත 

ශනෞකා යි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ුනනි මාසය මුලදී රුසියානු 

ගුවන් සමාගමට අයත් Aeroflot ගුවන් යානය සම්බන්ධශයනුත් 

අපි බරපතළ ප්ර ්නයක් ඇති කර ගත්තා. ඒ අවස්ථාශේදී  රුසියාශේ 

ේලැඩිමිර් පුටින් ජනාධිපතිතුමාට මා ශපෞේගලිකව ලිපියක් ලිේවා. 

දින 0ක් ඇතුළත මට එයට පිළිතුරු ලැබුණා. ඒ ලැබුණු පිළිතුර මා 

ී ටපු ජනාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ුවන්නා. ඉතාම 

සුළු ශකොන්ශේසි තුනක් එී  තිබුශණ්. "ශම් ශකොන්ශේසි තුන 

්රියාත්මක කරන්න. ඊට පස්ශසේ අපි අශප් කටයුතු නැවත ආරම්භ 

කරනවා" කියලායි එී  සඳ න්ව තිබුශණ්. සාමානයශයන් 

සතියකට Aeroflot ගුවන් යානා  තරක් විතර රුසියාශවන් 

ශමරටට පැමිශණමින් තිබුණා  ශ්රී ලංකා ගුවන් යානා ද රුසියාශේ 

ශමොස්කේවලට යමින් තිබුණා. දැන් ඒවා ඔක්ශකොම නැවතිලා 

තිශබනවා. ඒ තත්ත්වය තුළ ප්රධාන ව ශයන්ම ඇති වුණු 

අර්බුදයත් තවම නිරාකරණය ශවලා නැ ැ. ඒ ප්ර ්නයට මා 

මැදි ත් ී  ුනනි මස 0 වන දින රුසියානු ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් 

ශයොමු කරමින් ඉල්ලා සිටිශේ  ගුවන් යානා පැමිණීම අත් ී ටුී ශම් 

නිශයෝගය ඉවත් කරන ශලසයි. නමුත් ශම් තත්ත්වය විසී මට 

රජය තවම පියවරක් ගත්ශත් නැ ැ.  

මා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ වර්ෂ 201  කාල 

වකවානුශේදී අශප් රශට් ජාතයන්තර සබඳතා ඉතාම ප ළ 

මට්ටමකට වැටිලා තිබුණා  විවිධ මට්ටශම් සම්බාධක අශප් රටට 

පනවා තිබුණා. GSP Plus බුව ස නය අපට ශනොලැීම තිබිලා අපි ඒ 

ස නය නැවත ලබා ගත්තා. යුශරෝපයට කරන ලද මත්සය 

අපනයනය සම්ූජර්ණශයන් නැවතිලා තිබුණා. අපි ඒ අවස්ථාව 

නැවත ලබා ගත්තා. ත්රිවිධ  මුදාවට ස  අශප් අශන සත් ආරක්ෂක 

අං වලට පුුවණුී ම් ලබා දී තිබුණු ශලෝකශේ  රටවල් සමඟ ඇති 

කරගත් ප්ර ්න නිසා අශප්  මුදා නිලධාරින්ට ශලෝකශේ  ප්රධාන 

රටවලට ඇතුළු ී මට ී සා බලපත්ර ශනොලැීමශම් තත්ත්වයක් 

තිබුණා. මා ඒ තත්ත්වය සම්ූජර්ණශයන් ශවනස් කරමින් ශම් රට 

නැවතත් ශලෝකශේ  පිළිගත  ැකි රාජයයක් බවට පත් කළා. 

එංගලන්තශේ  බකිං ැම් මාළිගය ද, ඇශමරිකාශේ ධවල මන්දිරය 

ද, රුසියාශේ ශක්රම්ලිනය ද, චීනය, ජපානය, ශකොරියාව, ජර්මනිය, 

ඉන්දියාව ඇතුළුව ශලෝකශේ  සියලු ම ාේී ප ද ආවරණය වන 

පරිදි ශම් රශට් මිනිසුන් ශකශරී  පිළිගැමාමක් මශේ පාලන කාලය 

තුළ නැවත ඇති කළා. නමුත් වර්ෂ 2019න් පසුව ශබොශ ෝ රටවල් 

අශපන් ඈත් වුණා  ඔවුන් අපට නැතිව ගියා. ශමරට ආශයෝජනය 

කරන ශලස ී ටපු ජනාධිපතිතුමා පසුගිය කාලශේ  දමිළ 

ඩයස්ශපෝරාවට ආරාධනා කළත්, ී ටපු ජනාධිපතිතුමාශේ ධුර 

කාලය තුළ එකුව සතයක්වත් යාපනය අර්ධේී පයට ගිශේ  නැ ැ. 

තම සම්ූජර්ණ පාලන කාලය තුළ ශගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා 

යාපනයට ගිශේ  නැ ැ.  

ශකොශරෝනා වැලී  මිය යන පුේගලයන්ශේ ශේ  භූමදානය 

කිරීමට ශලෝක ශසෞඛය සංවිධානශයන් අවසරය ලබා දීම පිළිබඳ 

ප්ර ්නය ඇති වූ අවස්ථාශේ එම ශේ  භූමදානය කිරීම 

සම්බන්ධශයන් ශගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාශේ රජය ත නමක් 

ඇති කළා. ඒ නිසා ශලෝකශේ  මුස්ලිම් රටවල් අපට නැතිව ගියා. ඒ 

නිසාම අශප් රට ශලෝකශේ  මුස්ලිම් රටවල් සමඟ පැවැති 

සම්බන්ධතා ශකශරී  බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති වුණා. 

කටාර් රාජයය ශමරට දරුවන්ට ආධාර කිරීම සඳ ා ස්ථාපිත 

කර තිූ  අරමුදල ත නම් කිරීශමන් එම රාජයයත් අපට නැති කර 

ගත්තා. එම අරමුදල නැවත විවෘත කශළේ ඉන්ධන ඉල්ලන්න මීට 

මාස කිී පයකට කලින් අශප් දූත පිරිසක් එී  ගිය අවස්ථාශේ 

ඔවුන් කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි. රුසියාව සමඟ තිබුණු ශ ොඳ ී තත් 

පළුුව කර ගත්තා. චීනය සමඟ තිබුණු ශ ොඳ ී ත දැන් නැති කර 

ගනිමින් තිශබනවා. 2019 සිට ශම් දක්වා ශමරටට විශදස් රාජය 

නායකයන් කී ශදශනක් පැමිණියාද? අශප් රශට් ළඟම මිතුරා -

අසල්වැසි මිතුරා- වන ඉන්දියාශේ රාජය නායකයා වූ නශර්න්ද්ර 

ශමෝදි ම තාවත් පසුගිය අවුරුුව තුනකට වැඩි කාලය තුළ ශමරටට 

පැමිණිශේ  නැ ැ. මම ජනාධිපති ධුරය දරපු කාලශේ  එතුමා  තර 

වතාවක් ශ්රී ලංකාවට පැමිණියා. නශර්න්ද්ර ශමෝදි අගමැතිතුමා 

මශේ පාලන කාලශේ දී ශමරට වතුකරශේ  ජනතාවට නිවාස 

 0,000 වැඩසට න, "සුව සැරිය" ගිලන් රථ වැඩසට න වැනි 

ආධාර රාියයක් ලබා ුවන් ශකශනක්. ඒ වාශේම කියන්නට ඕනෑ, 

චීනශයන් ආනයනය කරන ලද Qingdao Seawin Biotech 

සමාගමට අයත් කාබනික ශපොශ ොර ප්රතික්ශෂේප ී ම  ා එම 

ශපොශ ොර ප්රවා නය කළ "Hippo Spirit" ශනෞකාවට වන්දි 

ශගී ම වැනි කාරණා නිසාශවන් අප චීනය සමඟ තිබුණු ශ ොඳ ී ත 

පළුුව කර ගත් බව. එයින් සිුව වුණු භයානකම පාඩුව නම්, ශමරට 

ප්රධාන රාජය බැං සවක් ජාතයන්තරශේ  අසාුව ශල්ඛනයට ඇතුළත් 

ී මයි. 

චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින්ේ ම තා ද සණු ආසියාශේ 

වි ාලතම ව සගඩු ශරෝ ල මශේ පාලන කාලශේ දී 

ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රික්කයට පරිතයාග කළා  ශ්රී ලංකා 

ශපොලීසියට ීවප් රථ 2 0 සත් ුවන්නා. මම බලශේ  සිටියදී එම ීවප් 

රථවලින් 100ක් එේවා. ඉතිරි රථ 1 0 ලබා ගැමාමට 

විශ ේෂශයන්ම මශගන් පසුව 2019 දී බලයට පත් වුණු අලුත් 

රජයට පුළුවන්කමක් ලැබුශණ් නැ ැ. 2018 දී ශපොශ ොර ප්ර ්නය 

ඇති වූ අවස්ථාශේ මම පාකිස්තාන ජනාධිපතිතුමාට ලබා ුවන් 

ුවරකථන ඇමතුමට අනුව සතියක් ඇතුළත එතුමා පාකිස්තානශේ  

සිට ලංකාවට ශපොශ ොර නැවක් එේවා. මශේ පාලන කාලශේ  

ඉන්දියාශවන් ශමරටට වත්රභාෂා පුුවණු පාසලක් ලබා ුවන්නා. 

එය ශපොශළොන්නරුශේ පිී ටුවා තිශබනවා. ශනදර්ලන්ත රජශයන් 

තාක්ෂණික පුුවණු පාසලක් පරිතයාගයක් ශලස අපට ලැබුණා. එී  

වැඩ තවමත් අවසන්ව නැ ැ. කටාර් රාජයයත්, ඉරාන රාජයයත් 
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ශබොශ ොම ළඟින් අපට උදේ කළා. ශගවුණු වසර ශදශක්දී අපි 

මුස්ලිම් රටවල් ශබොශ ොමයක් නැවත ඈත් කර ගත්තා. 

ඇශමරිකාව, ජපානය, පිලිඩනනය, ශකොරියාව, එංගලන්තය, 

පාකිස්තානය, ජර්මනිය ආදී  ැම රටක්ම මශේ පාලන කාලශේ දී 

අපට ආධාර ුවන්නා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමරට පවතින විශේ  

තානාපති කාර්යාලවලින් ප්රධාන ඒවා කිී පයක් ශම් රටින් ඉවත්ව 

යෑශම් අවදානමක් ශම් වන විට ඇති ී  තිශබන බව කියන්නට 

ඕනෑ. එශසේ නම්, ජාතයන්තර සබඳතා ගැන නැවතත් මුල සිට සිතා 

බලන්නට කාලය එළඹ තිශබනවා. ජාතයන්තර සබඳතා අප 

නිසියාකාරශයන් කළමනාකරණය කර ශනොගතශ ොත් අශප් රට 

ඉතාම නරක තැනකට යනවා. එම නිසා ශම් රශට් පවතින ආර්ථික 

අර්බුදය, ශේ පාලන අර්බුදය, සමාජ අර්බුදය, ශම් සියලු ප්ර ්න 

ජාතයන්තර ස ශයෝගය නැතිව විසී මට අපට ශකොශ ත්ම 

පුළුවන්කමක් නැ ැ. අප UN එක සමඟ ශ ොඳ ී ත ඇති කර 

ගත්ශත් නැත්නම්, EU එක සමඟ ශ ොඳ ී ත ඇති කර ගත්ශත් 

නැත්නම්, ඉන්දියාව, චීනය සමඟ ශ ොඳ ී ත ඇති කර ගත්ශත් 

නැත්නම් කරුණු රාියයක් මත බරපතළ ආර්ථික අර්බුදයකට 

යෑශමන් අශප් රට වි ාල විනා යකට ලක් ශවනවා. එම නිසා ශම් 

තත්ත්වශයන් මිදී ය පත් රටක් විධියට, සමෘේධිමත් රටක් විධියට 

ශගොඩ නැශඟන්න ජාතික ව ශයන් ශගන යන පුළුල් ස  විධිමත් 

වැඩ පිළිශවළක අව යතාව වාශේම, අන්තර්ජාතික සබඳතා 

 ක්තිමත් කිරීශම් නව වැඩ පිළිශවළක අව යතාවත් තිශබනවා. 

'එම වැඩ පිළිශවළ සමඟ විශ ේෂශයන්ම මධයස්ථ විශේ  

ප්රතිපත්තියක් තුළ අපි කටයුතු කරමු' කියන අද ස ස  ශයෝජනාව 

මම රජයට ඉදිරිපත් කරනවා.  

ස්තුතියි. 
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 1.07] 
 

 රු එස්.එම්. ෙිකක්කාර් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රනිල් වික්රමසිං  

ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය අ ශගන ඉන්නශකොට 

ඇත්තටම අපට දැනුණු ශදය තමයි, එතුමා ඉදිරිපත් කශළේ අප 

අවුරුුව ගණනක් ශපමා ී ටපු, වාද කරපු, වි ්වාස කරන ආර්ථික 

දර් නයයි කියන එක. අපි ඒ පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා ස  අපි ඒකට එකඟ ශවනවා.  ැබැයි, ඒක ඇතුශළේ අපට 

වි ාල ප්ර ්න කිී පය සත් මතු ශවනවා. ශම් ආර්ථික දර් නය 

ඉදිරිපත් කරන ශකොට පසුගිය කාලශේ  වෘත්තීය සමිති උසි 

ගන්වලා, ආර්ථිකය restructure කරන එක නවත්වන්න සියලු 

උපාය මාර්ග ගනිපු ශපොශ ොට්ටුශේ අය ශම් ආර්ථික දර් නය 

පිළිගන්නවාද කියන එක ශම් සභාවට දැනුම් ශදන්න ඕනෑ. රනිල් 

වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමාශේ රාජාසන කථාශේදී කිේවා, ශම් 

රශටන් ජාතිවාදය තුරන් කර දමනවා කියලා. එතුමා ඇතුළු අප 

සියලු ශදනා ශපමා සිටිශේ  ඒ ශවනුශවන්. ශම් රශට් ජාතිවාදය ඇති 

කරලා, කැලණිශේ  නයි නටවලා, ඒ වාශේම වඳ ශකොත්තු, වඳ 

ශදොස්තරලා මවා පාලා, ජාතිවාදය රට පුරා ශගන ගිය 

ශපොශ ොට්ටුශේ කට්ටිය රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාශේ ජාතිවාදය 

නැති කිරීශම් ශමම ප්රතිපත්තියට එකඟද කියලා මම අ නවා. 

ශමොකද, ඊශේ  ශපශර්දා පැවැති  මාධය සාකච්ඡාවක දී එක 

ඇමතිවරශයක් ජාතිවාදය අවුස්සන්න  ශපොඩි උල්පන්දමක් ශදන 

voice-cut  එකක් දීලා තිබුණා. ඒ වාශේම ජනාධිපතිතුමා කිේවා, 

"අවුරුුව ශදකක් රට ආපස්සට ගියා" කියලා.  ගරු  නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, පසුගිය අවුරුුව ශදශක්ම ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ප්රමුඛ ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  කණ්ඩායම ශම් රටට  

ශපොශ ොර ශගන්ී ම ත නම් කරලා, ශතල් ශපෝලිම් ඇති කරලා, 

ගෑස් ශපෝලිම් ඇති කරලා, ශල් ඩුන්ට ශබශ ත් නැති කරලා, 

ළමයින්ට ඉස්ශකෝශල් යන්න තිබුණු එක නැති කරලා, තුන් 

ශේලක් කාපු මිනිසුන් ශදශේලක් කන තත්ත්වයකට පත් කරලා, 

ශදශේල කාපු මිනිසුන් ශලවකන තත්ත්වයට පත් කරනශකොට අපි 

ශම් ශේවල් පැ ැදිලිව කිේවා. ඒ ශවලාශේ ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  

කට්ටිය අපට ශකෝශචොක් කළා. දැන් ජනාධිපතිතුමා ඒක 

කියනශකොට  ඔබතුමන්ලා එය පිළිගන්නවා ද කියලා මම අ නවා. 

ජනාධිපතිතුමාශේ රාජාසන කථාව ඇත්ත ව ශයන්ම 

ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  අයට ුවන් ශ ොඳ කශන් ප රක් කියන එක 

මම පැ ැදිලිව කියන්න ඕනෑ. අපි අත්පුඩි ගැුවවා. ශමොකද,  අපි 

වි ්වාස කරන ආර්ථික දර් නය එය නිසා. අපි ශපමා ී ටපු ආර්ථික 

දර් නය, ඒක. අපි ශම් ශමොශ ොශත්ත් ශපමා සිටින ආර්ථික 

දර් නය, ඒක.  දක්ෂිණාංියක කඳවුශර් මිනිස්සු විධියට අපිට ඕනෑ 

ආර්ථික ප්රතිපත්තිය තමයි ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කශළේ. 

ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  අය ඒක පිළිගන්නවාද කියලා අපි අ න්න 

කැමැතියි. ඊළඟට, ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

නැවත ශගශනනවා කියලාත් එතුමා කිේවා. ඒක ශගනාශේ අපි. 

ඒක නැති කරලා, ඒකාධිපති  විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය ශගනාශේ ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  කට්ටිය. එතශකොට 

තමුන්නාන්ශසේලා ඒකාධිපති විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය ශගශනන ශවලාශේ ඒකට කශ්  ගිශේ  ශකොශ ොමද 

කියන එක මතක් කර ගන්න කියලා මම කියනවා. එශ ම කශ්  

ගිී ල්ලා,  වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා නැවත ද නව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගශනන ශකොට ඒකට අත උස්සන්ශන් 

ශරේදක් ඇඳශගනද  කියලාත් මම ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  

කට්ටියශගන් අ න්න කැමතියි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් කාරණයත් මම 

කියන්න ඕනෑ. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලශේ  අපි ආංියක අ රක්ෂණ 

කමිටු ක්රමය ශගනාවා. දැන් ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඒවා නැවත 

ශගශනනවා කියලා.  තමුන්නාන්ශසේලා ආපු ගමන් ඒවා අශ ෝසි 

කළා ශන්. දැන් ශමොකද කියන්ශන්? ඒකට එකඟ ශවනවාද? ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා රාජාසන 

කථාශේ සඳ න් කර  තිශබන  ආර්ථික දර් නය ්රියාත්මක 

කරන්න එක අතක් ශනොශවයි, අත් ශදකම උස්සලා අපි 

ස ශයෝගය ශදනවා. අපි ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  කට්ටියශගන් 

අ නවා, ඔබතුමන්ලාට ශරේදක් ඇඳශගන එයට ස ශයෝගය 

ශදන්න පුළුවන්ද කියලා.   ඒ ශගොල්ලන්ට ඕනෑ ශවලා තිශබන්ශන් 

ශමොනවා ශ ෝ කරලා ඇමති කටු ටිකක් අරශගන කටු සූප්පු 

කරන්න. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි ස ශයෝගය 

ශදන්ශන් වැඩ පිළිශවළට මිස ඇමති කටු සූප්පු කරන්න ශනොශවයි 

කියන එකක් මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  අපට ආරංචියි, 

ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  කට්ටිය  දැනටමත් ගිී ල්ලා 

ජනාධිපතිතුමාට කියනවා ලු, "ඇයි  සජබය පිටුපස්ශසේ ඔච්චර 

යන්ශන්, ඔය ඇමතිකම් ටික අපට ශදන්නශකෝ" කියලා. දැන් 

තමයි  ජනාධිපතිතුමාශගන් ගිී ල්ලා අ න්ශන් වැඩ පිළිශවළ 

ශමොකක්ද කියලා. ඒ  වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ද කියන එකවත් 

දන්ශන් නැතිව තමයි ශම් ශගොල්ලන් රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා 

ජනාධිපති කරන්න ඡන්දය දීලා තිශබන්ශන්. ඔන්න!  නියම 

ශේ ශප්රේමිශයෝ. ශේ ශප්රේමිශයෝ කියලා ශබොරුවට කියාශගන, 

ඇතුශළේ  ංගාශගන ඉන්න ශ ොර තක්කඩි අද ස් ටික තමයි දැන් 

එළියට එන්ශන්. ඒ, ඇමතිකම්  ලබා ගැමාම සඳ ායි. ඒ නිසා මම 

පැ ැදිලිව කියන්න කැමැතියි, ශම් "සර්ව පාක්ෂික" කියාශගන 

ඇතුශළන් කරන්න  දන ශප්රෝඩාව අපි එළිදක්වන්න ඕනෑය කියන 
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එක. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් සර්ව පාක්ෂික කියලා 

කරන ශප්රෝඩාව ඇමතිකම් ගැමාශම් ශප්රෝඩාවක් ශවන්න බැ ැ. 

සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක් තමයි ශම් රටට ඕනෑ. ජාතයන්තරය 

අශප් රට ස්ථාවර ද, නැේද කියලා බලන්ශන් ස්ථාවර රජයක් 

තිීමශමන් ශනොශවයි, ස්ථාවර රාජයයක් තිීමශමන්. ස්ථාවර 

රාජයයක් තිශබනවා නම් අනිවාර්ශයන්ම ප්රජාතන්ත්රවාදය ස්ථාපිත 

ශවන්න ඕනෑ, මර්දනය නතර ශවන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම පුරවැසි 

නිද ස තිශබන්න ඕනෑ. මාතිශේ  ආධිපතයය රකින්න ඕනෑ.  ඒ 

වාශේම මාධය නිද ස තිශබන්න ඕනෑ. එශ ම නැතිව, ඔක්ශකොම 

එකට එකතු ශවලා ආණ්ඩුවක්  දා ගත්තා කියලා ස්ථාවර 

රාජයයක්  ැශදන්ශන් නැ ැ. පුරවැසි නිද ස තිශබන ස්ථාවර 

රාජයයක් තමයි තිශබන්න ඕනෑ.  

ශගවල් ගිනි තියපු අය නිද ස් කරන්න,  ප්රචණ්ඩත්වයට ශයොමු 
ශවේච අය ශේරා ගන්න කියලා අපි කියන්ශන් නැ ැ. අපි ඒ 
ශවනුශවන් කිසිශසේත්ම ශපමා සිටින්ශන් නැ ැ. අපි ඒකට 
විරුේධයි. ශම් 22 ශදනාම ශ ොරු කියන කථාවත් සම්ූජර්ණශයන් 
අසතයයක්. අපි ශ ොරකම් කරලා නැ ැ, ගරු නිශයෝජය 
කථානායකතුමනි. අපට පිළිගැමාමක් තිශබනවා. මිනිස්සු අපිව 
පිළිගන්නවා.  පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය තුළ බලය ගන්න 
බැරි කට්ටියක් තමයි ම පාශර් ආණ්ඩු පිී ටුවන්න ඔය 22 ශදනාම 
ශ ොරු කියලා කථා  දන්ශන්. බුවතරයක් ශ ොරු ඉන්නවා, ඒක 
ඇත්ත. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා සර්ව පාක්ෂික 
වැඩ පිළිශවළක්  ර ා තමයි ශම් ශේවල් ්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ. 
ඒ සඳ ා අපට ස ශයෝගය ශදන්න පුළුවන්.  ැබැයි අපට  කියන්න, 
වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ද කියලා. ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය නැවත ශගශනනවා නම් අපි ස ශයෝගය ශදනවා. 
ආංියක අ රක්ෂණ කමිටු ශගශනනශකොට ඒවා නිකම් පුස් කමිටු 
විධියට නැතිව බලතල සී ත කමිටු විධියට ්රියාත්මක ශවනවා 
නම් අපි ඒකටත් ස ශයෝගය ශදනවා. විපක්ෂශේ  ඉඳශගන අපට 
අශප් ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.    

ඒ සඳ ා ජනාධිපතිතුමා සමඟ එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්, 
ප්ර ්නයක් නැ ැ. ඒ වාශේම ජාතයන්තර ූලලය අරමුදලට ශගන 
යන ශයෝජනා ශමොනවාද කියලා අපට කියන්න. ඒ ශයෝජනා රටට 
ශ ොඳ නම් අපි ඒකට උදේ කරනවා. ඒ වාශේම පාඩු ලබන රාජය 
ආයතන restructure කරනවා නම්, ඒකට ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  
අයට අත ඔසවන්න බැරි වුණාට අපි අත ඔසවනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, තැපැල් ශදපාර්තශම්න්තුව 
නඩත්තු කරන්න රුපියල් මිලියන 79ක් වැය ශවනවා. අද 
අන්තර්ජාලය ශගොඩාක් දියුණුයි. ඒ වාශේම තාක්ෂණය දියුණුයි. ඒ 
නිසා ශම්වා ගැන නැවත සිතා බලන්න ඕනෑ. ශපොශ ොට්ටුව 
පක්ෂශේ  අය ශම්වා ශදස ළිං මැඩි මානසිකත්වශයන් බලන්ශන්. 
අපි එශ ම බලන්න සූදානම් නැ ැ. ඒ නිසා  ස ක කවුද කියලා 
 දවතට තට්ටු කරලා තමන්ශගන්ම අ ගන්න.  අවස්ථාවාදී කවුද 
කියලා තමන්ශේ  දවතට තට්ටු කරලා අ ලා බලන්න. ශබොරු 
ශේ ශප්රේමීන් කවුද කියලා  තමන්ශේම  දවතට තට්ටු කරලා 
අ ලා  බලන්න.  ශම් වැඩ පිළිශවළ පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න. වයවස්ථාදායකයට තමයි රශට් ූලලය බලය තිශබන්ශන්. 
ඒ වාශේම මාති  දන තැන තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව. අපට ඒ 
සඳ ා ස ශයෝගය ශදන්න පුළුවන්.  ැබැයි, ශපොශ ොට්ටුශේ 
කට්ටියට වාශේ අපට ඇමතිකම් ඕනෑ නැ ැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, "සර්ව පාක්ෂික වැඩ 
පිළිශවළ" කියන්ශන්, ගෑස් රුපියල් 264කින් අඩු කර විුවලි බිල 
සියයට 264කින් වැඩි කරන එක ශනොශවයි. ශකොළඹ නගරශේ  වතු 
නිවාසවල ීවවත් වන ජනතාව ශපොල් ශගඩිශේ , අබ ඇටශේ  පටන් 
 ැමශේම සල්ලි දීලා තමයි ගන්න ඕනෑ. ශතල් නැතිව ඒ මිනිස්සු 
අද නන්නත්තාර ශවලා ඉන්නවා. පසුගිය කාලශේ  ගෑස් නැතිව ඒ 
මිනිස්සු ලාම්පුශතල් පාවිච්චි කළා. ඊට පසුව ලාම්පුශතලුත් නැතිව 

නන්නත්තාර වුණා. අද විුවලි බිල වැඩි කරනශකොට බින්ුවශේ 
ඉඳලා units ති  ශවනතුරු සියයට 264කිනුත්, unit 01 සිට 60 
ශවනතුරු සියයට 211කිනුත් මිල වැඩි කළාම ඒ මිනිස්සු  ීවවත් 
ශවන්ශන් ශකොශ ොමද? සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළ කියන්ශන් 
ශම්කද? ජනතාවශේ වියදම තවුවරටත් වැඩි කරන්ශන් නැතිව 
පුළුවන් තරම් ස න ලබා ශදන සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක් 
තමයි ්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ. ඒ සඳ ා දූෂණය නතර කරන්න 
ඕනෑ.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශමන්න ශම් කාරණය 
අ න්න කැමැතියි. "මී න්ද ශ ොරා" කියලා අපට කියා ුවන්ශන් 
කවුද? රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දීම 
"මී න්ද ශ ොරා" කියලා තමයි  අපට කියා ුවන්ශන්. ඒ ී ඩිශයෝ 
පටය අන්තර්ජාලශේ  සැරිසරනවා.  ැබැයි, දැන්  ඒක වලංගුද? ඒ 
වාශේම රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට, "ම  බැං ස ශ ොරා" කියලා 
කිේශේ කවුද? දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. එතශකොට දැන් ඒක 
නැේද? ඊළඟට, "රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයා ී ශර් දානතුරු නින්ද 
යන්ශන් නැ ැ" කියලා කිේශේ කවුද? මී න්දානන්ද අලුත්ගමශේ 
මැතිතුමා. දැන් ශකොශ ොමද, එතුමාට නින්ද යනවාද? ඊළඟට 
කිේවා, "රනිල් වික්රමසිං  අගමැති කරන්න ශමොශළේ අමාරුවක් 
නැ ැ" කියලා. ඒ කවුද කිේශේ? අපි ශනොශවයි, ශරෝී ත 
අශේගුණවර්ධන මැතිතුමා. ශරෝී ත අශේගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
දැන් නින්ද යනවාද දන්ශන් නැ ැ! 

ශම් අරගළය මතු ශවන්න ශ ේතු වුණු සැබෑ කාරණා ටික අපි 
අවශබෝධ කර ගන්න ඕනෑ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 
අරගළය, ශගෝල්ශෆේස් එශක් ඉවර ශවන්න පුළුවන්   න්දිවල ඉවර 
ශවන්න පුළුවන්.  ැබැයි, ශගවල් ඇතුශළේ, මනස ඇතුශළේ තවමත් 
අරගළය තිශබනවා. සම්ප්රදායික ූ.එන්ඩන පාක්ෂිකයන්ශේත්, ශ්රී 
ලංකා නිද ස් පාක්ෂිකයන්ශේත් දරුශවෝ තමයි ශම් විධියට පාරට 
බැස්ශසේ. ඒ දරුශවෝ ශමොනවාද කිේශේ? ඒ තරුණ තරුණියන් 
කිේශේ, "අශප් අනාගතය නැති කරපු, ජාතික සම්පත් ශ ොරකම් 
කරපු ශ ොරු ටික එළවන්න, ඔවුන්ට දඬුවම් ශදන්න" කියලායි. ඒ 
නිසා ශපොශ ොට්ටුශේ සිටින දූෂිතශයෝත් එක්ක අපට එකට වාඩි 
ශවන්න බැ ැ. මම ශමතැනදී ඒ අයශේ නම් සඳ න් කරන්න 
කැමැති නැ ැ. ඒ දූෂිතශයෝත් එක්ක අපට එකට වාඩි ශවන්න 
බැ ැ.  ැබැයි  ඒ ශගොල්ලන් "ම  බැං ස ශ ොරා" කියපු 
මනුස්සයාත් එක්ක ඒ ශගොල්ලන්ට එකට වාඩි ශවන්න පුළුවන්. ඒ 
තමයි දිව ශදශක් ශබොරු ශේ ශප්රේමිශයෝ.  

අවසාන ව ශයන් මම ශම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. 

ශදවිශයෝ  ැම එක්ශකනාටම අවසාන ව ශයන් අවස්ථාවක් 

ශදනවා. මී න්ද ම ත්තයාටත් අවසාන ව ශයන් අවස්ථාවක් 

ුවන්නා. එක එක ශේවල් කියලා එළවපු මී න්ද ම ත්තයාව නැවත 

2019 දී අගමැති තනතුරට පත් කර  ැශදන්න අවස්ථාවක් ුවන්නා. 

 ැබැයි, නැවතත් පවුලම ශගනැවිත් දමාශගන ශම් රට 

කාබාසිනියා ශකරුවා. දැන් රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයාටත් 

අවසාන ව ශයන් අවස්ථාවක් ලැීම තිශබනවා. අපි එතුමාශගන් 

අ නවා, ශපොශ ොට්ටුශේ ඉන්න දූෂිත, ශ ොර නඩය ී ශර් දමනවාද, 

නැේද කියලා. ඔබතුමා ඒක ස්ථිරව  අපට කියන්න. එතශකොට 

තමයි අපට අලුශතන් සිතන්නට පුළුවන් ශවශන් න්. එශ ම නැතිව 

ඇමතිකම් ලබාශගන, ඒ කට්ටියත් එක්ක එකට ඉඳශගන  ආත්මය 

පාවා ශදන්න අපට බැ ැ.   

ගරු ජනාධිපතිතුමාශගන් මම තව ප්ර ්නයක් අ නවා. අපි එදා 

IMF එකට යන්න කියලා දිගින් දිගටම කියේදී අපට ශම් අය 

ශකෝශචොක් කළා. එදා ශම් සභාශේ සිටි කේරාල් කියන ශද්රෝී යා 

අපට ී නාවුණා  අවඥා කළා.  පාර්ලිශම්න්තුශවන් විශ ේෂ කාරක 

සභාවක් පත් කරලා ශමොළ  ශත් බැසිල් රාජපක්ෂටයි, ශම් රශට් 

ආර්ථිකය  සඩු පට්ටම් කරපු කේරාල්ටයි දඬුවම් ශදනවාද කියලා  

මම අ නවා. ඒ වාශේම ඒ ශගොල්ලන් ශම් රශට් ආර්ථිකය 

කාබාසිනියා කර, වළ පල්ලට දැම්ශම් ශකොශ ොමද කියන එකත් 

ශ ළි කරන්න කියලා මම කියනවා. 
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ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ප්රජාතන්ත්රවාදය  කියන්ශන්, 
 ැම පක්ෂයක්ම එකට එකතු කර ආණ්ඩු කරන එක ශනොශවයි. 
එතශකොට විපක්ෂයක් නැ ැ. විපක්ෂයක් නැති වුණාම ඔක්ශකෝම 
එකට එකතු ශවලා ශ ොරකම් කරන්න පුරුුව ශේවි. "ඩීල්" දමන්න 
ශසට් ශේවි. එතශකොට ශ ොරකම්, දූෂණ, වංචා ගැන එළි 
දක්වන්ශන් කවුද? ඔය විධියට  ැම එක්ශකනාම එකට  එකතු 
ශවලා ආණ්ඩු  ැුවශවොත් තමයි, "22 ශදනාම ශ ොරු" කියලා පාශර් 
ආණ්ඩු පිී ටුවන්න  දන මතය තවුවරටත් සමාජගත ශවන්ශන්.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් රට ශගොඩදාන්න, ශම් 
රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ නංවන්න, ප්රජාතන්ත්රවාදය ස්ථාපිත 
කරන්න, ජාතයන්තර ූලලය අරමුදලට යන්න, ශලෝක බැං සවට 
යන්න, පාඩු ලබන රාජය ආයතන restructure කරන්න විපක්ෂශේ  
ඉඳශගන අපි අත් ශදකම උස්සලා ස ශයෝගය ශදනවා.  ැබැයි, 
වෘත්තීය සමිති  සලප්පු කරලා ශම් රශට් ආර්ථිකය කඩාකප්පල් 
කරපු අය ඒකට උදේ කරනවාද කියලා මම අ න්න කැමැතියි. ශම් 
රශට් තරුණ තරුණිශයෝ අද පිටරටවලට යනවා. ශකොශ ේද ඒ අය 
යන්ශන්? ඒ ශගොල්ලන් චීනයට යනවාද? කියුබාවට යනවාද? 
රුසියාවට යනවාද? නැ ැ. ඒ ශගොල්ලන් යන්ශන් ඇශමරිකාවට, 
යුශරෝපයට. දක්ෂිණාංියක ආර්ථික රටාවන් තිශබන රටවලටයි 
ඔවුන් යන්ශන්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් රශට් 
තවුවරටත් තිශබන්ශන් කඳවුරු ශදකයි. එකක්, රැඩිකල් කඳවුර. 
අනික් එක, දක්ෂිණාංියක කඳවුර. දක්ෂිණාංියක කඳවුරට රැඩිකල් 
කඳවුශර් අය අවස්ථාවාදීව ආවා කියලා ඒක දක්ෂිණාංියක 
ශවන්ශන් නැ ැ. දක්ෂිණාංියක ශවන්න නම්, එතැන 
දක්ෂිණාංියකව ී තන අය ඉන්න ඕනෑ. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ කථාව අවසන් 
කරන්න කලින් මම තව කාරණා ශදකක් කියන්න කැමැතියි.  සර්ව 
පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්මක කරන්න ගරු රනිල් 
වික්රමසිං  මැතිතුමාට අවංකවම වුවමනාවක් තිශබනවා නම්, ශම් 
පිී ටුවන බල සී ත කමිටුවල සභාපති ධුර විපක්ෂයට ශදන්න 
ඕනෑ. ඒ වාශේම අපි එතුමාශගන් අ නවා, ශම් රශට් යථාර්ථය එළි 
දක්වපු රන්ජන් රාමනායකට නිද ස ලබා ශදන්න ශමපමණ කල් 
ගන්ශන් ඇයි කියලා. ශ ොරකම් ශනොකරපු,  සඩු වි සණපු නැති, 
මිමා මරපු නැති, ස්ත්රී දූෂණ ශනොකරපු, වංචා නැති රන්ජන් 
රාමනායක නිද ස් කරන්න ඇයි ශමච්චර කල් ගන්ශන්?  සඩු 
වි සණපු, " සඩු ුවමියා" පවා release කළා. අද ඒ නාළිකාව ශරදි 
ගලවා ශගන කශ්  යනවා. ඒ නිසා අපි ජනාධිපතිතුමාශගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඔබතුමා ව ාම රන්ජන් රාමනායක නිද ස ්
කරලා ආදර් යක් ලබා ශදන්න කියලා.  

ස්තුතියි. 
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඩලස් අල ප්ශපරුම මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 1.20] 
 
 රු ඩලස් අලහ්ප්ගපරුෙ ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නය පිළිබඳවයි අපි ශම් කථා කරන්ශන්.  ශම් 

විවාදයට සම්බන්ධ ශවන්න මටත් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මුලින්ම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා න කථාව ය පත් 
සංකල්පවලින් පිරුණු ශුභවාදී එකක්. ඒ පිළිබඳව මුලින්ම මශේ 
ස්තුතිය එතුමාට පුද කරන්න කැමැතියි. නමුත්, ශම් ය පත් 

සංකල්ප ප්රාශයෝගිකව යථාර්ථයක් කර ගන්න එක ශමොන තරම් 
අභිශයෝගයක්ද කියන එක ගැන අපි  ැම ශදනාටම වඩා  පුළුල් 
අවශබෝධයක් එතුමාට තිශබනවා කියා මා ී තනවා. ඒ නිසා 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්ම මම නැවතත් කියන්න කැමැතියි, 
එතුමාශේ කථාශේ භාෂාව පිළිබඳව, වචන පිළිබඳව, ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව, අන්තර්ගතය පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් අපට නැති බව. 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, නමුත් අපි එතුමා දි ා 
බලන්ශන්, එතුමාශේ කථාව කියවා ගන්ශන් භාෂාශවන්, 
වචනවලින්, අලංකෘතවලින් ශනොශවයි. ඒකට ශවනත් දර් කයක්  
මිනුම් දණ්ඩක් තිශබනවා. ඒ නිසා ශමන්න ශම් තැන -ශම් රාමුශේ- 
ඉඳශගන තමයි, ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ශදස, එතුමාශේ කථාව 
ශදස අපි බලන්ශන්. විශ ේෂශයන් ශමවැනි අර්බුදකාරී 
අවස්ථාවකට රට ශයොමු ශවච්ච ශවලාශේ අශප් රටට අව ය 
ශවන්ශන් තවත් ජනාධිපතිවරශයක් ශනොශවයි  තවත් රාජය 
නායකශයක් ශනොශවයි  තවත් ආණ්ඩුවක් ශනොශවයි  තවත් ශ ොඳ 
භාෂාවක් සී ත ලියවිල්ලක් ශනොශවයි. ශම් ශමොශ ොශත් රට තුළ 
තිශබන්ශන් ඊට වඩා එ ා ගිී ල්ලා සමස්තය දකින, සමස්තය 
ශත්රුම් ගන්නා, සමස්තය ශවනුශවන් ශපමා ඉන්න, ජනතාවත් 
එක්ක ඇත්ත ශබදා  දා ගන්නා නායකත්වයක අව යතාවයි. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා 
ශම් රශට් අගමැති ධුරයට පත්ශවලා  රියටම තව දවස් තුනකින් 
මාස 0ක් ශවනවා. ඒ කියන්ශන් එතුමා අගමැති ධුරශේ  දිගටම 
ී ටියා නම්, ශම් මාසශේ  10වැනි දාට  රියටම මාස 0ක් ශවනවා. 
ඒ වාශේම  රියටම තව දවස් තුනකින් එතුමා ශම් රශට් රාජය 
නායකයා -ජනාධිපතිවරයා- ශලස පත්ශවලා මාසයක් සපිශරනවා. 
ඒ, වැඩ බලන ජනාධිපතිතුමා ශලස පත්ශවලා ශවන්න පුළුවන්. 
ශකශසේ ශ ෝ එතුමා එම ධුරයට පත් ී  තව දවස් තුනකින්  රියටම 
මාසයක් ශවනවා. ශමන්න ශම් කාල සීමාව තුළදී වචනශයන් 
ඔේබට ගිී ල්ලා ්රියාව ඇතුශළේ ශම් අර්බුදය ආමන්ත්රණය 
කරන්න, අර්බුදය විසඳන්න ගත් ්රියා මාර්ග ශමොනවාද? ශමන්න 
ශම්ක තමයි, අශප් එකම මානය  අපට තිශබන එකම දර් කය  අපි 
මනින ශකෝුවව.  ඒ ශකෝුවශවන්, ඒ දර් කශයන් මැනලා බැලුශවොත් 
ශමොනවාද අපට ශප්න්ශන්? ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට 
නම් ශප්න්ශන් ශම් මාස තුනක කාල සීමාශේ එතුමා, එතුමාශේ 
පක්ෂශේ  පරාජිත මිත්රයන්ශේ අර්බුද විසඳන්න කටයුතු කර 
තිශබන ආකාරයයි. ඒක ඇත්ත. ශම් කාල සීමාව තුළදී එතුමාට 
ඡන්දය දී පාර්ලිශම්න්තුශේදී උදේ පදේ කරපු, ස ශයෝගය පළ 
කරපු මන්ත්රීවරුන්ශේ අර්බුද විසඳන්න එතුමා කටයුතු කරමින් 
ඉන්නා බවක් ශප්නවා. මම වැරදි නම් නිවැරැදි කරන්න, ගරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ජනතාවශේ අර්බුදය විසඳන්න 
වචනවලින් ඔේබට ගිය යම් වැඩ පිළිශවළක්, ්රියාකාරී 
සැලැස්මක්, recovery plan එකක් එතුමා ඉදිරිපත් කරන 
ආකාරයක් මම දැක්ශක් නැ ැ. එවැන්නක් මට ශප්න්ශන්ත් නැ ැ, 
රටට එශ ම වැටහීම සත් නැ ැ. එම නිසා එතැන ඉඳශගනයි අපි 
ශම් කාරණාව දි ා බලන්ශන්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 
එතුමා ඉන්ද්රජාලිකය ස ශනොවන බව අපි දන්නවා. ඒ වාශේම 
එතුමා ශපළ ර පාන්ශන සත් ශනොශවයි. එම නිසා ශම් රශට් ද ක 
ගණනාවක් තිස්ශසේ පැවැති ප්ර ්නවලට සති කීපයක් ඇතුළත, මාස 
කීපයක් ඇතුළත විසඳුම් ශේන්න කියලා කියන්න තරම් මම 
ශේ පාලන නෂ්ටකාමිශයක් ශනොශවයි. නමුත්, අපි කියන්ශන්, අපි 
ශත්රුම් ගන්ශන්  නිසි වැඩ පිළිශවළ රට ඉස්සරී න් තියන්න ශම් 
කාල සීමාව ශ ොඳටම ඇති කියන එකයි. රට ශගොඩ නඟන 
ශයෝජනාවලිය තියන්න ශම් කාල සීමාව ඇති. නමුත්, අපි ඒක 
තවම දකින්ශන් නැ ැ  ඒක අපි දැක්ශක්ත් නැ ැ. එම නිසායි අපි 
කනගාටු වන්ශන්. අවාසනාවක් විධියට අපි දකින්ශන්, රටට 
ශප්න්ශන්, තම පක්ෂශේ , තම කණ්ඩායශම්, තම සගයන්ශේ ප්ර ්න 
විසඳා ගැමාම සඳ ා අර්බුදය පාවිච්චි කරන එක විතරයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් සභාශේ දිගටම 
කියැවුණු තවත් කාරණයක් තිශබනවා. ශම් ශමොශ ොශත් අශප් 
රශට්  ේද ශකෝෂශේ  කියශවන ප්රධාන වචන කිී පය තමයි, "සර්ව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පාක්ෂික ආණ්ඩුව" කියන වචන. සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව පිළිබඳව 
අපි කණ්ඩායමක් විධියට අශප් මතය නිරවුල්ව, චකිතයකින් 
ශතොරව එතුමාට කිේවා. සංශේදී ශවන්න ඕනෑ කාරණා පිළිබඳව 
කිේවා. අශප් ස්ථාවරය පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැ ැ. 
ශමතැනදීත් අපි නැවත කියන්ශන්, සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව කියලා 
කියන එක තම තමන්ශේ ප්ර ්න විසඳා ගැමාම සඳ ා 
සැණශකළියක් විධියට, තමාෂා එකක් විධියට, ශවන්ශේසි ශපොළක් 
විධියට ශමන්න ශමච්චර ඇමතිකම්, ශමච්චර රාජය ඇමතිකම්, 
ශමච්චර නිශයෝජය ඇමතිකම් ආදී ව ශයන් ශපොශරොන්ුව ඉටු කිරීම 
සඳ ා පාවිච්චි කශළොත් ඒක ජාතික අපරාධයක් කියලායි. ශම් රශට් 
මිනිස්සු ඩනඩාශවන් ශපශළන ශවලාවක, දරිද්රතාශවන් ශපශළන 
ශවලාවක එවැනි ශදයක් කිරීම ජාතික අපරාධයක්. අපි ප්රාර්ථනා 
කරනවා, එශසේ ශනොශේවා කියලා.  

  රටවල් 190ක් එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානශේ  

සාමාජිකත්වය ලබා තිශබනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

ශම් රටවල් 190 අතරින් ත්රස්තවාදී ප්ර ්නයක් නැති වුවත්, යුේධයක් 

නැති වුවත් ුවර්වලම ආර්ථිකය තිශබන රට ශමොකක්ද? ඒක මම 

ආඩම්බරශයන් ශනොශවයි කියන්ශන්, ලජ්ජාශවන් ස  

කනගාටුශවන්. ඒ, අශප් රට. ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී 

ජනරජය. අපිත් ඒශක් විත්තිකරුශවෝ. මම ශම්  විත්ති කූඩුශවන් 

බැ ැලා ශවන ශකශන සට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න  දනවා 

ශනොශවයි.  ැබැයි, එවැනි තත්ත්වයක් තිශබන රටක අපි අශප් 

සංශේදීභාවය ශපන්වන්න ඕනෑ ශකොශ ොමද?  

බුව මුදල් ශගවන ජනතාවට රුපියලක බරක් අලුතින් වැඩි 

කරන්ශන් නැතුව ආණ්ඩු ්රියාවලිය පවත්වාශගන යෑම තමයි අශප් 

යුතුකම ස  වගකීම ශවන්නට ඕනෑ. ඒක මනින්න තිශබන ශ ොඳම 

තැන තමයි සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව  රි, සර්ව පාලන ආණ්ඩුව  රි 

 සමන ශ ෝ ශයුවමකින් ශගොඩනඟන්නා වූ ආණ්ඩුශේ බර රශට් 

ජනතාවට  දරා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන් ශකොශ ොමද කියන  

අවස්ථාව. අපි ශම් ආණ්ඩු ්රියාවලිය දි ා බලාශගන ඉන්නවා. 

තීරණාත්මක සාධකයක් ශලස අපි ශම්ක දි ා බලාශගන ඉන්නවා. 

එම සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව ශ ෝ සර්ව පාලන ආණ්ඩුව කිසි 

ශලසකින් ශම් රශට් ජනතාවශේ ශගෞරවයට, වි ්වාසයට  ානියක් 

කරනු නැතැයි කියන බලාශපොශරොත්තුශේ අපි ඉන්නවා.  

ඒ වාශේම මම තව කාරණයක් කියන්න කැමැතියි, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා නය පිළිබඳව වූ කල් තැීමශම් විවාදශේ දී ආර්ථිකය පිළිබඳව 

ශම් සභාශේ කවුරුත් කථා කළා. ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 

කරපු කරුණු පිළිබඳවත්, අපි අශප් මති මතාන්තර පිළිබඳවත් කථා 

කළා. මම ඒ නිසා ඒ මාතෘකාව නැවත ස්පර්  කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැ ැ. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

මම කැමැතියි, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ  

සඳ න් ශනොශවච්ච කරුණු ශදකක් පිළිබඳව ශ ෝ බර තැීමමක් 

ශනොකළ කරුණු ශදකක් පිළිබඳව ශම් සභාශේත්, ඔබතුමාශේත් 

අවධානය ශයොමු කරවන්න. ශමොකක්ද ඒ? පළමුවැනි කාරණය 

තමයි ශම් රශට් දරුවන්ශේ අධයාපන අර්බුදය.  එතුමා මුණ 

ගැී ච්ච දවශසේත් අපි එතුමාට පැ ැදිලිව කියපු විධියට ආර්ථික 

අර්බුදයටත් වඩා ුවර යන බරපතළ අධයාපන අර්බුදයක් දරුවන්ට 

තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශකොවි්  වසංගතශේ  

ඉඳලා අද ශවනතුරු අවුරුුව තුනක් අපි ශනොශවයි,  ශපර පාසශල්  

ඉඳලා කනිෂ්ඨ විදයාලය, ම ා විදයාලය, වි ්වවිදයාලය, විදයාඩනඨ 

දක්වා ඉශගන ගන්නා දරුශවෝ ඉන්ශන් බරපතළ විස්ශසෝපයකින්.  

ශම් රශට් ජනාධිපතිවරයා ශවච්ච පළමුවැනි අධයාපන ඇමතිවරයා 

රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා. ශමරට අගමැති දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා ත් ී ටපු අධයාපන ඇමතිවරශයක්. ශම් සභාශේ 

සභානායකතුමා විධියට කටයුතු කරන සුසිල් ශප්රේමජයන්ත 

මැතිතුමා -වර්තමාන අධයාපන ඇමතිතුමා- මීට ශපරත් අධයාපන 

ඇමතිවරය ස ව ශයන් ී ටියා. ඒ නිසා අපි වි ්වාස කරන්ශන් ශම් 

ආණ්ඩුශේ උපරිම අවධානය ශයොමු කරන්නට ඕනෑ, ශම් රශට් 

කඩා වැටිච්ච අධයාපනය ශවනුශවන්,  අශප්ක්ෂා භංග ශවච්ච 

දරුවන් ශවනුශවන් කියන කාරණයට.  අපි කවුරුත් එකට එකතු 

ශවලා  රි කමක් නැ ැ, අවංක උත්සා යක් ගත්ශතොත් මාස 

 යකින්, නැත්නම් අවුරුේදකින්, නැත්නම් අවුරුුව ශදකකින් 

ආර්ථික අර්බුදශයන් අපට එශතර ශවන්න පුළුවන් ශේවි.  ැබැයි 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අධයාපන අර්බුදය පරම්පරා 

ගණනක අර්බුදයක් බවට පත් ශේවි, අපි ඒකට ආමන්ත්රණය කශළේ 

නැත්නම්. ඒ නිසා ඒකට ආමන්ත්රණය කරන්න ඕනෑය කියන 

වගකීම අපට තිශබනවා.  අපි කණ්ඩායමක් විධියට සූදානම්, 

ශේ පාලනඥයන් විධියට ශනොශවයි, ඉස්ශකෝලයක අනධයයන 

කාර්ය මණ්ඩලශේ  ප්රාථමික සාමාජිකයන් විධියට ශ ෝ ඒකට 

අව ය අශප් දායකත්වය, මැදි ත්ී ම  දරුවන්ට ආදරශයන් 

දරුවන්ශේ ප්ර ්නශේ දී  ලබා ශදන්න.   

ශදවැනි බර ශනොතබපු මාතෘකාව තමයි වයවස්ථා අර්බුදය   

ශේ පාලන අර්බුදය.  ැබැයි අද අශප් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ විසිශදවන සංශ ෝධනය 

සභාගත කළා. 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට දැනට අවුරුුව 44ක්. 

ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ කථාශේදී කිේශේ ශම් පිළිබඳව අපි රශට් 

සංවාදයක් ඇති කරනවාය කියලා.  ැබැයි ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ශම් කාරණය මතක තියාගන්න. අවුරුුව 44කට 

ඉස්ශසල්ලා ශම් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව  දනශකොට ගරු 

ජනාධිපතිතුමාත් ඒ කමිටුශේ ී ටපු සාමාජිකශයක් කියලා මෑතකදී 

ඇශමරිකානු තානාපතිනියත් එක්ක එතුමා කියනවා මම දැක්කා. 

අද ශම් සභාගත කශළේ ඒ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ විසිශදවන 

සංශ ෝධනය. නිද සින් පස්ශසේ අශප් රශට් ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා 

තුනක් තිබුණා. 

 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් ශවනවා. 

 
 රු ඩලස් අලහ්ප්ගපරුෙ ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

මට තව විනාඩි ශදකක් ශදන්න, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි.  

1948 පළමුවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව. ඊළඟට, 1972 ජනරජ 
වයවස්ථාව. මශේ වි ්වාසය  ැටියට ශම් රටට ගැළශපනම 
වයවස්ථාව 1972 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව.  ැබැයි එය අවුරුුව 6යි 
තිබුශණ්. ශ ොඳම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අවුරුුව 6යි තිබුශණ්.  

ශම් වයවස්ථාව සකස් කර අවුරුුව 44ක් ගත ී  තිශබනවා. දැන් 
ශගශනන්න තිශබන්ශන් විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය. එතශකොට ශමොකක්ද ශමතැනින් අපට ශප්න්ශන්? 
ශම්ශකන් ශප්න්ශන් ශමොකක්ද? 1948 ඉඳලා රාජයයට ආකෘතියක් 
 දාගන්න අපි අසමත් ශවලා තිශබනවා. රාජයයට ආකෘතියක් 
 දාගන්න අපි අසමත් ශවලා තිශබනවා. සුළු ජාතීන් එකතු කර 
ගත් වැඩ පිළිශවළක්  දන්න, ඒකට ප්රතිපත්තිමය රාමුව, මාතිය 
 දන්න අපි අසමත් ශවලා තිශබනවා. ඒක ශලෝකශේ  දියුණු 
ජාතීන් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න. මම ඇශමරිකාව 
උදා රණයට ගන්නවා ශනොශවයි. ඇශමරිකාශේ  වයවස්ථාව 
ශගනැල්ලා අවුරුුව 20 ක්. එක වයවස්ථාවයි, අවුරුුව 20 කට 
සංශ ෝධන 27යි.  ජපානශේ  අවුරුුව 70කට එක වයවස්ථාවයි, එක 
සංශ ෝධනයයි. සිංගප්ූජරුශේ එක වයවස්ථාවයි, සංශ ෝධන 
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ශදකයි. ශකොරියාශේ අවුරුුව  ැත්තෑ ගානකට එක වයවස්ථාවයි, 
සං ශ ෝධන නවයයි.  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් කියන 
 ැම රටකම ඒක පුේගල ආදායම - දියුණුශේ දර් කය - ශඩොලර් 
  ,000ට වැඩියි.    

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් ශේවල්වලට පැලැස්තර 
දදා ඉන්න එක ශනොශවයි අපි කරන්නට ඕනෑ. 1994 ඉඳලා ශම් 
රශට් විධායක ජනාධිපතිවරු  තරශදශනක් ශපොශරොන්ුව වුණා, ශම් 
වයවස්ථාව ශවනස් කරනවා කියලා.  ැම අශප්ක්ෂකශයක්ම 
ශපොශරොන්ුව වුණා. රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාත් ශපොශරොන්ුව වුණා.  
රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට මන්ත්රී මතය ඇති.  ැබැයි, ජනමතය 
ආශේ 2020 අශගෝස්තු මාසශේ . ඒ ජනමතය ඇතුශළේ කියන්ශන්ත් 
ශම් වයවස්ථාව ශවනස් කරන්නට ඕනෑ කියලායි. අපි දන්නවා ශම් 
වයවස්ථාව මැතිවරණ ක්රමයත් එක්ක, ද තුන්වන ආණ්ඩුක්රම 
සං ශ ෝධනයත් එක්ක ගැට ගැී ලා තිශබන්ශන් කියලා. ඒ ගැට 
ලි න්න ඕනෑ.  ැබැයි, ශම් වයවසථ්ාව ශවනස් කරන්නට ඕනෑ.  

මශේ කථාව අවසන් කිරීමට ශපර එක උදා රණයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මට අවස්ථාව ශදන්න, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 
1978 ශම් වයවස්ථාව  දලා පළමුවැනි අවුරුුව 10 ගතශවනශකොට -
1988 ශවනශකොට - ශම් වයවස්ථාවට සංශ ෝධන 16ක් ශගනාවා. 
පළමුවැනි අවුරුුව 10ට සංශ ෝධන 16ක් ශගනාවා. ඒශකන්ම 
ශප්නවා ප්රාශයෝගික නැතිව, ක්ෂණිකව වයවස්ථාව අටවා ගත්තා 
කියලා. ශම් රශට් වයවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න උත්සා  
ගත්ශත් එශ මයි. පක්ෂවල අව යතාවලින්, පවුල්වල 
අව යතාවලින්, පුේගලයන්ශේ අව යතාවලින් ඔේබට ගිය ජාතික 
අව යතාවක් ශවනුශවන් ශම් වයවස්ථාව ශවනස් කරන්න 
තීරණයක් ගන්නට ඕනෑ. මම ජනාධිපති ගරු රනිල් වික්රමසිං  
මැතිතුමාට කියන්ශන් ශම් රශට්  ැම විධායක ජනාධිපතිවරශයක්ම 
කඩවුණු ශපොශරොන්ුවශේ අධයක්ෂවරු විධියට ඉති ාසයට එකතු 
ශවලා තිශබනවා කියලා. ඒ නිසා එතුමාට අවස්ථාවක් තිශබනවා 
ඔප්පු කරන්න, "මම කඩවුණු ශපොශරොන්ුවශේ අධයක්ෂවරශයක්" 
ශනොශවයි කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන්, මම 

සකස් කරශගන පැමිණි කථාව ස ා  * කරන්න ඔබතුමාශේ 

අවසරය ඉල්ලනවා. මට ශම් ශකටි ශවලාව තුළදී සමස්ත කථාව 

ඉදිරිපත් කිරීමට ශනො ැකි ී ම ගැන කනගාටු ශවමින්, වැඩිපුර 

ලබා ුවන් විනාඩිය ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නි ඬ 

ශවනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.  
 

 රු නිගයෝජය ක ානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට, ගරු දිලිප් ශවදආරච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

 යක කාලයක් තිශබනවා.  
 

Order, please! ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 

ූලලාසනයට පැමිශණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව  රු නිගයෝජය ක ානායකතුො මූලාසනගයන් ඉව ක 
වූගයන්  නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො [ රු අා ජන් රාෙනාදන් 
ෙහ් ා] මූලාසනාපවඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைெொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

[අ.භා. 1.07] 

 

 රු දිලිප් ගවදආරච්චි ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශප් නව ජනාධිපතිතුමා 

රාජාසන කථාශේදී ප්රකා  කරපු වැදගත් කරුණු රාියයක් 

තිශබනවා. ඒ සියලු කරුණු දි ා බැලුවාම අපට සතුටු ශවන්න 

පුළුවන්.  අශප් පක්ෂශේ  ආර්ථික ප්රතිපත්තිය ගැනමයි එතුමාශේ 

ප්රකා ශේ ත් තිශබන්ශන්.  අශප් ී ටපු ගරු  නායකතුමා ඉදිරිපත් 

කරපු ඒ ආර්ථික ප්රතිපත්තිය, අශප් පක්ෂශේ  නායකතුමාශේ 

ප්රතිපත්තියට සමාන ී ම ගැන අපි සතුටු ශවනවා.  

විශ ේෂශයන් මම කරුණක් කියන්න කැමතියි. ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් රශට් ජනාධිපති වුශණ් තඹ 
සතයක්වත් වියදම් කරන්ශන් නැතිව. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ශම් රශට් ජනාධිපති වුශණ් වි ාල මුදල් කන්දරාවක් වැය 
කරලා  වශට් ී ටපු වයාපාරිකයන් සල්ලි වියදම් කළා. ඒ නිසා මම 
ගරු ජනාධිපතිතුමාට කියන්ශන් ශම්කයි. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
ජනාධිපති ශවලා බුව ස න ලබා ුවන්නා ඒ වයාපාරිකයන් සතුටු 
කරන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි අශප් රට කඩා වැටුශණ්. ඒ කඩා 
වැටුණු රට තමයි අද ඔබතුමා භාරශගන තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමාට සුබ පතනවා. අශප් ස ශයෝගය, අශප් පක්ෂශේ  
ස ශයෝගය සර්වපාක්ෂික පාලනයකට  ලබා ශදන්න අශප් පක්ෂය 
තීරණය කරලා තිශබනවා.  

ශපොශ ොර ස නාධාරය ලබා දීම, ඉන්ධන, ගෑස් ඇතුළු ආ ාර 
ී ඟයට විසඳුම්, ශරෝ ල්වලට ශබශ ත් වර්ග ලබා දීම,  පාසල් යළි  
ආරම්භ කිරීම, ඒ වාශේම වනඅලි ගැටලුවට විසඳුම්  ා මාතිරීති 
සම්පාදනය ආදී සියල්ලක්ම ජනාධිපතිතුමාශේ ශම් වැඩ පිළිශවළ 
තුළ ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒ වැඩ පිළිශවළ ශුභවාදීව ්රියාත්මක 
කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. මම විශ ේෂශයන්ම කථා 
කරන්න කැමැතියි, ශපොශ ොර ලබා දීශම් වැඩ පිළිශවළ ගැන. අද 
ශව නශකොට අශප් ශගොවි ජනතාවට ශපොශ ොර ස නාධාරය ලබා 
දීශම් කටයුතු ආරම්භ කර තිශබනවා. ශගොවි ජනතාවට ශපොශ ොර 
විතරක් ලබා ුවන්නාට මදි. ඔවුන්ශේ වගා කටයුතු කරශගන යාම 
සඳ ා අව ය ප සුකම් ලබා ශදන්නත් ඕනෑ. අද ශගොවියාට 
අක්කරයක් වපුරන්න ට්රැක්ටරයකට ශතල් ලීටර් 12යි ශදන්ශන්. 
ශතල් ලීටර් 12න් අක්කරයක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ගැන 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාව දැනුවත් කරලා, ශගොවි ජනතාවට අව ය 
ඉන්ධන ප්රමාණය ලබා දීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට තවත් ගැටලුවක් තමයි, විශ ේෂශයන්ම  ම්බන්ශතොට 
දිස්ත්රික්කශේ  තිශබන අලි-මිනිස් ගැටුම. වනඅලි ශගොවි ජනපදවලට 
කඩා වැදිලා ඒ ජනපද විනා  කරනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ශ ක්ශටයාර 2 ,000ක රක්ෂිතයක් තිබුණා. ඒ 
ශ ක්ශටයාර 2 ,000න්, අක්කර විසිතුන්ද ස් ගණනක් වන 
රක්ෂිතයට ශවන් කළා. ඒ වන රක්ෂිතයට ශවන් කරපු අක්කර 
විසිතුන්ද ස් ගණනින් අක්කර 1, 00ක් පසුගිය ආණ්ඩුශේ 
නායකශයෝ විසින් වයාපාරිකයන්ට  ා ධනපතියන්ට අක්කර 100, 
1 0, 200  ා 400,  00 බැගින් ලබා ුවන්නා. වනඅලි 400ක්,  00ක් 
විතර සිටියා, ඒ කැශල්. ශම් තත්ත්වය නිසා අද ඒ වනඅලින්ට 
ඉන්නවත් තැනක් නැ ැ. 

 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 රු දිලිප් ගවදආරච්චි ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව අමතර විනාඩි 

ප ක් දීලා තිබුණා. 
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————————— 
*  පුස් කාලගේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, your time has been reduced to six minutes, out of 

which four minutes have finished. Now, you have only 
two minutes left.   

 

 රු දිලිප් ගවදආරච්චි ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
No, I have been given eight minutes.  
 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Because of the time delay that occurred  initially, it 

has been reduced to six minutes.  
 

 රු දිලිප් ගවදආරච්චි ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
අද lunch break එක ශනොගත් නිසා අපට විනාඩි ප  බැගින් 

වැඩිපුර කාලය ුවන්නා. 
 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The time allotted from the lunch break has also been 

added to your total time. With that, you had six minutes.   
 

 රු දිලිප් ගවදආරච්චි ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
  විනාඩි අටට අමතරව අපට තව විනාඩි ප  බැගින් වැඩිපුර 

ුවන්නා, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, I am sorry. You have been allocated only six 

minutes.  
 

 රු දිලිප් ගවදආරච්චි ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
එශ ම නම් මට තව විනාඩියක කාලයක් ශදන්න. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේලාව ශනොමැති නිසා 

මට දීර් ව කථා කරන්න විධියක් නැ ැ. අශප් කාලය අඩු කර 

තිශබනවා. අපි ශම් ආණ්ඩුවට සුබ පතනවා. සර්ව පාක්ෂික 

ආණ්ඩුවක් සඳ ා අශප් පක්ෂශේ  ස ශයෝගය අපි උපරිමශයන් 

ලබා ශදනවා. ශම් රශට් අී ංසක, ුවප්පත් ජනතාවට ස න ලබා 

දීශම් වැඩ පිළිශවළ ්රියාත්මක කරන්න ඉක්මනින් කටයුතු 

කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා 

අද රශට් ලාම්පු ශතල් ස  ඉන්ධන සම්බන්ධශයන් ප්ර ්නයක් 

මතුශවලා තිශබනවා. ලාම්පු ශතල් නැති නිසා, සුළු පරිමාණ  රවර 

කර්මාන්තශේ  ශයශදන අශප්  රවර යාත්රා 40,000ක පමණ 

 රවරයන්ට මාස තුනක විතර කාලයක සිට තම රැකියාව කර 

ගන්න විධියක් නැතිව  ඉන්නවා. ඒකට ශ ේතුව පිරිප ුවව නතර 

කිරීම. ශබොර ශතල් ආනයනය ශනොකිරීශමන් පිරිප ුවව නතර 

කරපු නිසා, ලාම්පු ශතල් නැ ැ. ඒ නිසා නව ජනාධිපතිතුමාශගන් 

මම ඉල්ලීමක් කරනවා, පිරිප ුවව නැවත ආරම්භ කරලා සුළු  රවර 

කර්මාන්තශේ  ශයශදන අයට ස  වතුවල ඉන්න අී ංසක 

ජනතාවට ලාම්පු ශතල් ලබා ශදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

 රු දිලිප් ගවදආරච්චි ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මට තව කරුණු රාියයක් කියන්න තිශබනවා. නමුත් කාලය 

ශනොමැති නිසා මශේ කථාව මම ස ා  * කරනවා. 

 

මට නියමිතව තිබුණු කාලය අඩු කිරීම ගැන මම ශබොශ ොම 
කනගාටු වනවා. අද lunch break  එක ශනොගත් නිසා ඒ පැය 
භාගය විනාඩි ප , ප  මන්ත්රීවරුන්ට ලබා ුවන්නා. ඒ 
ශවලාවවත් මට ලබා ුවන්ශන් නැ ැ. එය ඔබතුමාශේ වරදක් 
ශනොශවයි, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. අශප් 
ශල්කම්තුමන්ලා ඒ ගැන කටයුතු කරන්න. මට විනා ඩි අටක් 
ශවන් කරලා, තව වැඩිපුර විනාඩි ප  සත් ුවන්නාම විනාඩි 
ද තුනයි ශන්. නමුත්, විනාඩි  ශයන් කථාව නතර කරන්න 
කියන ශකොට අපි ශකොශ ොමද සම්ූජර්ණ කරුණු කාරණා 
සී තව කථා කරන්ශන්?  ඒ ගැන මම ශබොශ ොම කනගාටු 
ශවනවා. 

ස්තුතියි. 
 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. John Seneviratne. You 

have seven minutes.  
 
[අ.භා. 1.40] 

 

 රු ගජෝන් ගසගනවිර කන ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு பஜொன் தசனவிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අප සියලුශදනා කථා 

කරන්ශන්, ජනාධිපතිතුමා විසින් පසුගිය දිනක ඉදිරිපත් කරන ලද 

එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ගැනයි. අපි සියලුශදනා දන්නවා, 

ශම් ශවලාශේ රශට් තිශබන තත්ත්වය ශමොකක්ද කියලා. 

ආර්ථික අතින්, සමාීවය ව ශයන් රට කඩා වැටුණු අවස්ථාවක 

තමයි අද ශම් විවාදය අපි පවත්වන්ශන්. ඒ වාශේම පසුගිය දින 

ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය ඉදිරිපත් කශළේත් ඒ 

තත්ත්වය තුළයි. එතුමා ජනාධිපති ධුරය භාර ගන්න ඉස්සරශවලා 

රශට් පැවතුණු තත්ත්වයත් අපට ශ ොඳට මතකයි. අපි දන්නවා, 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ම ත්මයා වි ාල වැඩි ඡන්ද සංඛයාවක් 

අරශගන ශම් රශට් ජනාධිපති ව ශයන් පත් වුණාට පස්ශසේ වි ාල 

වැඩ ශකොටසක් කරන්න එතුමා සැලසුම් කරලා තිබුණු බව. නමුත්, 

ශමොන ශමොන  ශ ේතු නිසා ශ ෝ ඒ කටයුතු  අසාර්ථක වුණා. ඒ 

වාශේම පසුගිය කාලය තුළ අපි දැක්කා, ශම් රශට් තරුණශයෝ 

රජයට විරුේධව අරගළයක් ආරම්භ කළ බව. ඒ අරගළය ආරම්භ 

කරන්න ශ ේතු වුශණ්ත් රශට් පැවති ආර්ථික, සමාීවය තත්ත්වයයි. 

ශමොකද, රශට් අස්සක් මුල්ලක් නෑර සෑම ශකශන සටම ආර්ථික 

අතින් ඩනඩාකාරී තත්ත්වයකට මුුවණ ශදන්න සිුව වුණා. ඒ අයට 

අව ය ශතල් ටික -ඩීසල් ටික- ගෑස් ටික නැති වුණා. එතශකොට, 

ශගවල්වල සිටි මිනිස්සු ශබොශ ෝ ශදශනක් කාලය ගත කශළේ ම  
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————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිිකප ක ගනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

  Document not tendered. 
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පාශර් ශපෝලිම්වලයි. ශම් නිසා රශට් වි ාල අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් 

ඇති වුණා. එතැනදී ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ී ටපු ජනාධිපතිතුමාට 

සිේධ වුණා තමන් ශවනුශවන් යම් යම් ශවනස්කම් කරන්න. 

පළමුශවන් එතුමා අගමැති ධුරයට රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයාව 

ශයෝජනා කළා. රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා ඇවිල්ලා ඒක භාර 

ගත්තා. මම ී තනවා, ඒ අවස්ථාශේ එතුමා නිර්භීතව ඒ අගමැතිකම 

භාර ගැමාම නිසා ශම් රශට් යම්කිසි ශවනසක් කිරීමට ඒක 

ආරම්භයක් වුණා කියලා. ඒ ආරම්භය නිසා තමයි ජනතාවට අද 

යම්කිසි ස නයක් ලැීම තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම රනිල් වික්රමසිං  

ම ත්මයා එදා අගමැතිකම භාරශගන, ඊට පසුව වැඩබලන 

ජනාධිපති ධුරයට පත්ශවලා, ඒ වැඩබලන ජනාධිපති ධුරශේ  

කටයුතු කරමින් සිටියදී ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වැඩි ඡන්ද සංඛයාවකින් ජනාධිපති ධුරයට පත් 

වුණා. එතුමා ඉදිරිපත් කරපු ශම්  ප්රතිපත්ති ප්රකා නය දි ා 

බැලුවාම ඇත්ශතන්ම අද අපට සතුටු වන්නට පුළුවන්. ශමොකද, 

යම්කිසි ශපර ගමනක්, යම්කිසි ය පත් අනාගතයක් ශම් රශට් ඇති 

කරන්නට එතුමා සැලසුම් කරලා තිශබනවා, එශ ම ශදයක් එතුමා 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා කියන එක පැ ැදිලියි.  

  මම විශ ේෂශයන් කියන්නට ඕනෑ, පසුගිය අවුරුුව 1 ක, 20ක 

කාලය තුළ අශප් රශට් ආර්ථික කළමනාකරණශේ  තිබුණු වරද 

නිසා තමයි ශම් තත්ත්වය ඇති වුශණ් කියන එක. ශමොකද, යම් යම්  

ආයතනවල -විශ ේෂශයන්ම එයාර් ලංකා ආයතනය, ඒ වාශේම 

බල ක්ති ක්ශෂේත්රයට සම්බන්ධ ආයතන- පාලනය භාරශගන 

කටයුතු කරපු ශබොශ ෝ ශදශනක් රට ගැන ී තලා ශනොශවයි 

කටයුතු කශළේ. රශට් ජනතාව ගැන ී තලා ශනොශවයි ඔවුන් 

කටයුතු කශළේ. ඒ වාශේම, ඒ අය පත් කිරීශම්දී  රියාකාර 

සුුවසුකම් බලලා ශනොශවයි පත් කශළේ.   ශම් නිසා සිේධ වුශණ් 

ශමොකක්ද? ශම් ආයතන දිගින් දිගටම පාඩු ලැබුවා. ඒ නිසා තමයි 

 රශට් ආර්ථිකය ශබොශ ෝ ුවරට ුවර්වල වුශණ්. ඒ නිසා ඇති වුණු 

සමාජ අර්බුදය තමයි අද ශේ පාලන අර්බුදයක් බවට පත්ශවලා 

තිශබන්ශන්. ශම් ශේ පාලන අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්න නම් 

පැ ැදිලි විවරණයක් තිශබන, පැ ැදිලි සැලැස්මක් තිශබන 

නායකශයක් ඉන්න ඕනෑ කියන එක අපි පැ ැදිලිව ශත්රුම් ගන්න 

ඕනෑ.  

අපි පැ ැදිලිව ශත්රුම් ගත් ශදයක් තමයි, ශම් ශලෝකශේ  

ආර්ථිකය කඩා වැටුණු, සමාීවය අර්බුද ඇති වුණු රටවල් නැවත 

වරක් ඔළුව උස්සලා ආශේ ඇත්ත ව ශයන්ම ඒ රටවල තිබු ණු 

සමගිය ශ ේතුශවන් බව. ඒ රටවල සිටි සියලු ශකොටස්, සියලු 

ජාතීන් එකතු ශවලා ඒ රට ශගොඩනඟන්න කටයුතු කරපු නිසා 

තමයි ඒ රටවල් නැවත ී ස එශසේශේ. ඒ නිසා අශප් රටත් එය 

ආදර් යට ගත යුතුව තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා 

 ැම ශව ශල්ම කියන්ශන් සියලුශදනා ම එකතු ශවලා එක 

ආණ්ඩුවක් යටශත්, එක ප්රතිපත්තියක් යටශත් කටයුතු කරමු 

කියලා. සම රවිට එතැනදී සම ර පක්ෂ සිටින්න පුළුවන්, ඒ 

අයශේ පක්ෂ අත ැරලා ශම් ආණ්ඩුවට එකතු ශවන්න බැරි. 

නමුත්, ඒශක් ප්ර ්නයක් නැ ැ. ශමොකද, සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක 

ශකොටස්කාරශයෝ වුණත්, නැතත් රට ශගොඩනැඟීමට ඉදිරිපත් වන 

ප්රතිපත්තියට එකඟ ශවන්න ඒ අයට පුළුවන් නම් ශම් ශවලාශේ 

ඒක ම ඟු ්රියාවක් කියා මම ී තනවා.  

අද වි ාල ව ශයන් උේධමනය වැඩිශවලා තිශබන්ශන්. එය 

සියයට 60ක, 70ක මට්ටමට ගිී ල්ලා තිශබනවා. ශමොකද, පසුගිය 

ශකොශරෝනා වසංගත කාලශේ  අශප් රට lockdown කළා. ඒ 

වාශේම රශට් කර්මාන්ත වැටුණා. සම ර අයට තමන්ශේ 

නිෂ්පාදනවල ශයශදන්න බැරි වුණා. අශප් අපනයන ශවශළඳාම 

සම්ූජර්ණශයන්ම ඇනී ටියා. ශම් නිසා රශට් වි ාල මුදල් ී ඟයක්, 

විශ ේෂශයන්ම විශේ  විනිමය ී ඟයක් ඇති වුණා. රටට අව ය 

මුදල් ශනොමැතිී ම නිසා රශට් යම් යම් ශසේවා පවත්වාශගන 

යන්නට මුදල් අච්චු ග න්න -මුද්රණය කරන්න- සිේධ වුණා. ශම්වා 

තමයි ශ ේතු වුශණ් අශප් රශට් ආර්ථිකය කඩා වැශටන්න. අපට 

විශේ  විනිමය  ී ඟ ශවන්නට ශ ේතු වුශණ් ඒ කාරණායි. ඒ 

තත්ත්වශයන් ශගොඩ එන්නට නම් අද අප සියලුශදනා ම එකතු 

ශවලා කටයුතු කළ යුතුයි කියන කථාව තමයි ජනාධිපතිතුමා  ැම 

දාම කියන්ශන්.  ැම ශකශනක්ම පක්ෂ ශේ පාලනශේ ම එල්ලිලා 

ඉන්ශන් නැතිව, පක්ෂ ශේ පාලනශයන්ම ශබදිලා ඉන්ශන් නැතිව, 

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්  දලා, ශම් රට සංවර්ධනය කරලා 

ඉදිරියට ශගන යමු කියලායි එතුමා කියන්ශන්. අන්න ඒ නිසා ශම් 

අවස්ථාශේදී එතුමාශේ ම ඟු පරමාර්ථය, ම ඟු අද ස ශපරදැරි 

කරශගන ඉදිරිශේ දී ශගන යන වැඩ පිළිශවළට අශප් සම්ූජර්ණ 

ස ශයෝගය දිය යුතුය කියන කාරණය මතක් කරමින් මශේ වචන 

ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. M. Udayakumar. You 

have six minutes.  
 

[பி.ப. 1.48] 
 

 රු එම්. ේදයකුොර් ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கபள, 

ைக்களின் வொக்குகளொல் பெரடியொகத் ததொிவுதசய்யப்படொது, 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களொல்  வொக்தகடுப்பின்மூலம் 

ததொிவுதசய்யப்பட்ட இலங்மகயின் ெிமறபவற்று அதிகொரம் 

தகொண்ட எட்டொவது சனொதிபதி அவர்களின் அக்கிரொசன உமர 

ைீதொன ஒத்திமவப்பு பவமள விவொதத்திபல கலந்துதகொண்டு 

உமரயொற்றுவமதயிட்டு ெொன் தபருைகிழ்ச்சியமடகிபறன்.  

இலங்மகப் பொரொளுைன்றத்தின் வரலொற்றிபல சனொதிபதி 

களொல் ெிகழ்த்தப்பட்ட அக்கிரொசன உமரகளில் தபொதுப்பமட 

யொனதும் தவளிப்பமடயொனதுைொன ஓர் உமரயொக ைொண்புைிகு 

சனொதிபதி ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ அவர்களொல் ெிகழ்த்தப்பட்ட 

இவ்வுமர அமைந்துள்ளதுடன், பலரொலும் பொரொட்டப் 

பட்டுள்ளது. தபொதுவொக வொக்குறுதிகமள வொொிவழங்கும் 

உமரகளுக்குப் பதிலொக, ெொட்டின் தற்பபொமதய ெிமலமை 

மயக் கருத்திற்தகொண்டு, எதிர்கொலத் திட்டங்கள் ைற்றும் 

தசயற்றிட்டங்கள் அடக்கிய ஓர் உமரயொக இவ்வுமர 

பொர்க்கப்படுகிறது. இது தவறுைபன ஓர் உமரயொக ைொத்திரம் 

இருக்கொைல், தசயல்வடிவம் தபறபவண்டும். அப்பபொதுதொன் 

எங்களொல் இதன் உண்மையொன பலமனப் தபறமுடியும்.  

தற்பபொது, ெொட்டு ைக்களின் அன்றொடப் பிரச்சிமனகள் 

ைற்றும் பதமவகமளத் தீர்ப்பதுதொன் கொலத்தின் அவசரத் 

பதமவயொக உள்ளது. ஏதனன்றொல், ெொட்டின் தபொருளொதொரம் 

பொொிய வீழ்ச்சிமயச் சந்தித்துள்ளது; பணவீக்கம் பொொியளவில் 

அதிகொித்துள்ளது. அதுைொத்திரைன்றி, கடந்த வருடங்களுடன் 

ஒப்பிடும்பபொது, அமனத்து அத்தியொவசியப் தபொருட்களின் 

விமலயும் 3-4 ைடங்கொக அதிகொித்துள்ளது. தபொருட்களின் 

விமலமய அதிகொிக்கும்பபொது 'தஜட்' பவகத்தில் அதிகொிப் 

பதும் அமதக் குமறக்கும்பபொது ஆமை பவகத்தில் குமறப்பதும் 

பவடிக்மகயொக இருக்கிறது. அபதபபொல், எொிதபொருளின் 

விமலமய அதிகொிக்கும்பபொது 100 ரூபொய், 200 ரூபொய் என 

அதிகொித்தும், குமறக்கும்பபொது 10 ரூபொய், 20 ரூபொய் எனக் 

குமறத்தும் அெீதி இமழக்கப்படுகிறது. அத்தியொவசியப் 

தபொருட்களின் விமல ைொற்றத்தின்பபொதும் இபத முமறதொன் 

பின்பற்றப்படுகிறது. ைின் கட்டணத்மத 75 சதவீதத்தொல் 
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அதிகொிக்கும்பபொது, ெொட்டு ைக்களின் தபொருளொதொர ெிமலமை 

பைலும் பைொசைமடவது ைட்டுைல்லொைல், அந்தச் சுமைமய 

ெிச்சயைொக அவர்களொல் தொங்கிக்தகொள்ளவும் முடியொது. 

ஆமகயொல், அரசொங்கம் உடனடியொக ைின் கட்டண அதிகொிப்பு 

ததொடர்பிலொன தீர்ைொனத்மத ைீள்பொிசீலமன தசய்ய 

பவண்டுதைன்று பகட்டுக்தகொள்கிபறன். கண்துமடப்புக்கொக 

ஒருசில தபொருட்களின் விமலமயக் குமறத்துவிட்டு, ைறுபுறம் 

பொொியளவில் விமல அதிகொிப்மபச் தசய்யும் ஓர் ஏைொற்று 

வித்மதமயபய அரசொங்கம் தசய்துதகொண்டிருக்கிறது 

என்றுதொன் கூற பவண்டும்.  

ெொட்டில் கொணப்படும் தற்பபொமதய தபொருளொதொரப் 

பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கொண்பதற்கு ஒரு பதசிய பவமலத்திட்டம் 

உருவொக்கப்பட பவண்டும். அமத சனொதிபதி அவர்கள் தனது 

உமரயிலும் குறிப்பிட்டிருக்கிறொர். அபதபபொல், ெொட்டில் 

கொணப்படும் தடொலர் பற்றொக்குமறமய ெிவர்த்தி தசய்வதற்கும் 

பபொதுைொன அளவு தடொலமரப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கும் ஒரு 

பதசிய பவமலத்திட்டம் உருவொக்கப்பட பவண்டும்.  

பைலும், இலங்மகக்கு அந்ெியச் தசலொவணிமயப் 

தபற்றுத்தரும் ஏற்றுைதி சொர்ந்த துமறகள் பொதுகொக்கப்பட்டு, 

பைம்படுத்தப்பட பவண்டும்.  அதன்மூலம் ைட்டும்தொன் 

ெிமலயொனததொரு வளர்ச்சிமய பெொக்கிச் தசல்லமுடியும். 

எனபவ, அதற்கொன ஒரு பதசிய பவமலத்திட்டம் தயொொிக்கப்பட 

பவண்டும். ஏதனன்றொல், இலங்மகயில் சுைொர் 07 பில்லியன் 

அதைொிக்க தடொலர் தபறுைதியொன தபொருட்கள் வருடொந்தம் 

ஏற்றுைதி தசய்யப்படுகின்றன. அந்த வமகயில், இந்த 

வருடத்தின் முதல் 5 ைொதங்களில் ைட்டும் ஏற்றுைதி வருைொனம் 

சுைொர் 5 பில்லியன் அதைொிக்க தடொலரொக அதிகொித்துள்ளது. 

இலங்மக ஏற்றுைதி அபிவிருத்திச் சமபயின் தகவலின்படி, 

2022ஆம் ஆண்டு பை ைொதத்தில் ஏற்றுைதி வருைொனம் சுைொர் 

980.2 ைில்லியன் அதைொிக்க தடொலரொக இருந்துள்ளது. 

2022ஆம் ஆண்டு பை ைொதம் மதத்த ஆமடகளின் 

ஏற்றுைதியொனது 30 சதவீத அதிகொிப்மபக் கொட்டியுள்ளது. 

அபதபபொல, வர்த்தகப் தபொருட்களின் ஏற்றுைதியும் 9.9 

சதவீதைொக அதிகொித்துள்ளது. இது ஓர் ஆபரொக்கியைொன 

விடயைொகும். இதமன அரசொங்கம் ததொடர்ந்து முன்பனொக்கிக் 

தகொண்டுதசல்ல பவண்டும். அதுைட்டுைல்லொைல், பதயிமல 

ஏற்றுைதி, சுற்றுலொத்துமற, தவளிெொட்டு பவமலவொய்ப்புத் 

துமற பபொன்றவற்றுக்கு அதிக முன்னுொிமை வழங்கப்பட 

பவண்டும். அவ்வொறு தசய்தொல் ைட்டும்தொன் எங்களொல் 

ெிமலயொன இலக்மக அமடய முடிவபதொடு, ெொட்டில் 

கொணப்படும் பிரச்சிமனகள் ைற்றும் வொிமசகளுக்கும் 

முடிவுகட்ட முடியும்.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கபள, உலக 

சந்மதயில் பதயிமலயின் விமல அதிகொித்துள்ளபபொதிலும், 

இலங்மகயில் தபருந்பதொட்ட ைற்றும் சிறுபதொட்ட பதயிமல 

உற்பத்தியொனது பொொியளவில் குமறவமடந்துள்ளது. அதனொல், 

ஏற்றுைதியும் குமறவமடந்துள்ளது. ஆகபவ, இதமனச் 

சீர்தசய்வதற்கு அரசொங்கம் ெடவடிக்மகதயடுக்க பவண்டும். 

குறிப்பொக, 2021ஆம் ஆண்டின் முதல் கொலொண்டில் 69.8 

ைில்லியன் கிபலொகிரொம் பதயிமல ஏற்றுைதி தசய்யப் 

பட்டிருக்கிறது. எனினும், அது 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் 

கொலொண்டில் 63.7 ைில்லியன் கிபலொகிரொைொகக் 

குமறவமடந்திருக்கிறது. அதொவது, 1999ஆம் ஆண்டின் முதல் 

கொலொண்டுக்குப் பிறகு, இந்தளவுக்கு பதயிமல ஏற்றுைதி 

குமறவமடந்திருப்பது இதுபவ முதல் தடமவயொகும். ஆகபவ, 

இது குறித்து கூடிய கவனம் தசலுத்தி, இதமனச் 

சீர்தசய்வதற்கு ெடவடிக்மகதயடுக்க பவண்டும். ரஷ்யொ - 

உக்மரன் பபொர், கொலெிமல ைொற்றம் என்பன பதயிமல 

உற்பத்தியில் தொக்கம் தசலுத்தியிருந்தொலும், இரசொயன உரப் 

பிரச்சிமனபய இதில் அதிகளவு தொக்கத்மதச் தசலுத்தி 

யிருக்கிறது.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கபள, 

ஆண்டொண்டு கொலைொக ெைது ெொட்டின் தபொருளொதொரத்தின் 

முதுதகலும்பொக இருந்து, அந்ெியச் தசலொவணிமய 

ஈட்டித்தந்து, எைது ெொட்டின் பதயிமலக்கு  "Ceylon Tea" என்ற 

வர்த்தக ெொைத்மதப் தபற்றுத்தந்து, தபருமை பசர்த்த 

தபருந்பதொட்டத்துமறமயயும் தபருந்பதொட்டத் ததொழிலொளர் 

கமளயும் பொதுகொக்க பவண்டியது இந்த அரசொங்கத்தின் 

தொர்ைீகக் கடமையொகும். அதிலிருந்து அரசொங்கம் விலகிச் 

தசல்லமுடியொது. ஆகபவ, அதற்கு முன்னுொிமையளிக்கப்பட 

பவண்டுதைன்று பகட்டுக்தகொள்கின்பறன். ஏற்றுைதிப் 

தபொருளொதொரத்திற்கு அப்பொல், முதலீட்டில் அதிக கவனம் 

தசலுத்த பவண்டும். ஏதனன்றொல், சர்வபதச ெொணய ெிதியம் 

கூட, ெஷ்டைமடந்துள்ள ெிறுவனங்கமள முகொமைத்துவம் 

தசய்வது ததொடர்பில் பல ஆபலொசமனகமள வழங்கி 

யிருக்கிறது. அதுைட்டுைல்லொைல், ஸ்திரைொன அரசொங்க 

தைொன்மற உருவொக்குவது சம்பந்தைொக உலக வங்கி பல 

பொிந்துமரகமளச் தசய்திருக்கிறது. தற்பபொது, சர்வகட்சி 

அரசொங்கதைொன்று உருவொக்கப்படபவண்டியதன் பதமவ 

உணரப்பட்டுள்ளது.  
     

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up.  

 රු එම්. ේදයකුොර් ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

Sir, I am winding up. Just give me a few minutes 
more.   

சர்வகட்சி அரசொங்கத்தினூடொக இந்த ெொட்டின் 

பிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்பட பவண்டுதைன்றொல்,  அது 

அமைச்சுப் பதவிகளுக்பகொ அல்லது சலுமககளுக்பகொ ைட்டுப் 

படுத்தப்பட்ட ஒரு சர்வகட்சி அரசொங்கைொக இருக்கக்கூடொது. 

இதயசுத்தியுடன் ெைது ெொட்டின் தபொருளதொரப் பிரச்சிமன 

கமளத் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு ெீண்டகொலத் திட்டத்துடன் அது 

அமைக்கப்பட பவண்டும். அதன்மூலம் ைட்டுபை தபொருளொ 

தொரப் பிரச்சிமனகமளத் தீர்க்க முடியும். அதுைட்டுைல்லொைல், 

ஜனெொயகத்மத ெிமலெொட்டக்கூடிய வமகயில், தவகு 

விமரவிபல தபொதுத் பதர்ததலொன்று ெடொத்தப்பட்டு, 

ஸ்திரைொன ஓர் அரசொங்கம் அமைக்கப்பட்டொல் ைட்டுபை 

இந்தப் பிரச்சிமனகளுக்கு ெிரந்தரத் தீர்வுகமளக் கொண 

முடியும் என்று கூறி விமடதபறுகின்பறன்.  ென்றி.  
 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon.C.B. Rathnayake. You have nine 

minutes.  
 

[අ.භා. 1. 4] 
 

 රු සී.බී. ර කනායක ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்ெொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, තව ටිකක් ශවලා ී ටියා 

නම් මට තිශබන ශවලාව තවත් අඩු ශවන්න ඉඩ තිබුණා.  
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ශමය ශම් රශට් ඉරණම තීන්ුව කරන ශවලාවක්, ගරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි. ශම් ශවලාශේ ශමොන අඩු පාඩුකම් තිබුණත්, 

ශමොන ප්ර ්න තිබුණත්, ශමොන ශේ පාලන මතශේද තිබුණත්, රශට් 

ුවදී ජනයාශේ අභිවෘේධිය සඳ ා ශේ පාලන වග කීම ඉෂ්ට කිරීමට 

අව ය කටයුතු අපි කර තිශබනවා. ඒ කටයුතු කරේදී තුන් මාසශේ  

දානය ශදන්න, තුන් මාසශේ  බණ කියවන්න සිුව වුශණ් අශප් 

ශේ පාලන සගය සශේ, එනම් ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මැතිතුමාශේ අභාවය නිමිත්ශතන් බව මා මතක් කරන්න ඕනෑ. 

එතුමාට නිවන් සැප ලැශේවා කියා මම මුලින්ම ප්රාර්ථනා කරනවා.  

අරගළය තුළින් ශේ පාලන අභිමතාර්ථ ඉටු කරගැමාමට 

ඇතැමුන් එදා කටයුතු කළ ආකාරය අද මැනවින් ශපශනනවා. 

සෑම මාසයකම 09වන දා නි ්චිත දිනයක්  ැටිය ට ශයොදාශගන, 

ශේ පාලන රාමුව තුළ සිටින, ශම් දියවන්නාව මැද පිී ටි 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින 22 ශදනාටම ඇඟිල්ල දිගු කරන්න පටන් 

ශගන තිශබනවා. ශම් 22 ශදනා අතරින් සම ර අය බල තණ් ාව 

නිසා ඒ පැත්තට ගිී න්, එතැන ඉඳන් උසි ගැන්ී ම් කරලා රට 

විනා  කරන්න, අගාධයට ඇදශගන යන්න කටයුතු කර 

තිශබනවා.  

ශේ පාලන ඉති ාසය ගත්තාම අපට මතකයි, එදා සිරිමාශවෝ 

බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 'අපි වවමු - ශගොඩ නඟමු' වාශේ 

සංකල්පයක් එක්ක රට ඉදිරියට ශගන ගිය ආකාරය. එශසේ රට 

ඉදිරියට ශගන ගිය ශවලාශේ ජනරජ වයවස්ථාව  දන්න ූලලික ී  

කටයුතු කශළේ ආචාර්ය ශකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමායි. අදත් 

නිතීඥයන් අධිකරණශේ දී මාති තර්ක තමයි නඟන්ශන්. ජනරජ 

වයවස්ථාව  දන්න ූලලික වූ ශකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමාත් 

මාතිඥශය ස  ැටියට එදා විවිධ තර්ක ඉදිරිපත් කළා. එතුමා 

"ශගොයම් ශකොළය" යන්ශනී  වචනාර්ථය ඉදිරිපත් කරමින් 

අධිකරණශේ දී තර්ක කර තිබුණා, ශගොයම් ශකොළයට මුවා ශවලා 

ශවඩි තියපු එක ගැන. ශගොයම් ශකොළයක් අධිකරණයට 

ශගනැල්ලා ශපන්නලා, ඒකට මුවා ශවලා ශවඩි තියන්ශන් 

ශකොශ ොමද කියලා එතුමා ඇුවවා. ඒ තර්කය  රි ශවන්න පුළුවන්.  

ඒ තර්කය නිසා මිමා මරුවාට නිද ස ලැබුණා.  

ශම් අරගළය නිසාම සම ර ශවලාවට මාතිශේ  ආධිපතයය 

මාතිඥයන්ශේ අතට අරගත්තා. මිමාමරුවන්, ශගවල් ගිනි තියපු 

මිනිසුන් ශවනුශවන් අධිකරණශේ  කථා කරපු, අත්පුඩි ග පු කාල 

වකවානුවක්, ශම්ක. ඊටත් එ ා ගිය සිුවී මක් වුණා. ඒ තමයි, 

රඹුක්කනදී සිුව කළ ශවඩි තැීමම. එදා රඹුක්කන සිේධිය ශවලාශේ 

ශපොලිස් නිලධාරිශයක් යම් තීන්ුවවක් ගත්තා. ඔුව එය කශළේ 

තමාශේ පවුල රකින්න ශනොශවයි  අඹුව රකින්න ශනොශවයි. නමුත් 

ඒ තීන්ුවව වැරැදියි කිේවා. එවැනි තීන්ුව අරගත් නිලධාරින්ට ී ර 

ශගවල්වල ලගින්න සිුව වුණු වාර අනන්තයි. රඹුක්කන 

සිේධිශේ දීත් එම නිලධාරියාට විරුේධව ඇඟිල්ල දිගු වුණා. ඔුව 

ශවනුශවන් තර්ක විතර්ක ශගනැවිත් කටයුතු කශළේ නැති නිසා 

ඔුවට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත ී මට සිුව වුණා. ඒ වාශේ කාරණා 

නිසා සම ර ශවලාවට නිලධාරින්ට තීන්ුව තීරණ ගන්න බැරි වුණා  

රට අකර්මණය වුණා.  

ී ටපු ජනාධිපතිතුමා සාමකාමී දෑත් දිගු කරලා 

"අරගළකරුවන්ට කරදර කරන්න එපා. මම යන්නම්" කියලා ඒ 

ශවලාශේදී පිටව ගියා. එශ ම ගිය නිසාම ශවනත් පැත්තකට, 

ශවනත් මාවතකට යන්න අපට සිුව වුණා. ඒ ශවනත් මාවතක ගිය 

ගමශන්දී අපට අව ය වුශණ්, රශට් ුවදී ජනයාශේ අභිවෘේධිය 

සඳ ා කටයුතු කරන නායකශයක්. ඒ නායකයා ශතෝරා ගන්න අපි 

අවස්ථාව සලසා ුවන්නා. එශසේ අවස්ථාව සලසා දී ශතෝරාගත් 

නායකයා රාජාසන කථාව කරමින් ඉතාම පැ ැදිලි දැක්මක් එක්ක 

ඉදිරියට යන්න සූදානම් ශවලා ඉන්නවා. දැන් ශ්රී ලංකා ශපොුවජන 

ශපරමුණට ඇඟිල්ල දිගු කරනවා. ශ්රී ලංකා ශපොුවජන ශපරමුණට 

ඇඟිල්ල දිගු කරන්න ඉස්ශසල්ලා අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ,            

අප පක්ෂ විපක්ෂවලට ශබදිලා එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිගුකර 

ගන්නවාට වඩා එකමුතුව කටයුතු කිරීම ශ ොඳ බව. ඒ නායකයා 

පත් කරගත් එකට විරුේධව කථා කරපු අය ගැන මම යළිත් කථා 

කරන්ශන් නැ ැ.  අද රටට අව ය වන්ශන් ශමොකක්ද? ශම් රශට් 

 ැම ශකනාම - ැම මිනි ාම- විවිධ ප්රතිපත්ති ගැන කථා කරනවා. 

නමුත්, අශප් අමාතයාං වලට ජාතික ප්රතිපත්තියක් නැ ැ. අද අපි 

එී  විපාකය ුමක්ති විඳිනවා. ඒ නිසාම අපි ඩනඩා විඳිනවා. ඒ නිසාම 

රාජය නිලධාරින් අද වගකීම තමන් අතට අරශගන තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මාධය ්රියාකාරිත්වය ගැනත් මා 

කියන්න ඕනෑ. පත්තරවල විසත්ර කියන ශකොට පත්තරශේ  

තිශබන ශදය කියනවාට වඩා ඒ විස්තර ඉදිරිපත් කරන 

මනුස්සයාශේ මතය රටට ශදන්න, සමාජගත කරන්න කටයුතු 

කරනවා. තම වචන  ැසිරී ම, වචන  රඹය තුළින් ඔුව එය 

කරනවා. ඔවුන් අන්තර්ජාලය ඔස්ශසේ තම මතය ව ා ශලෝක යට 

මුදා  රිනවා  ඒ ්රියාවලිය  ර ා ජනතාව  සපිත කිරීම කරශගන 

යනවා.  

ශම් රශට් ආර්ථිකය තුළ උේධමනයක් පවතිනවා. එය ශම් රටට 

විතරක් සීමා වූ ශදයක් ශනොශවයි. එය ශම් රටට පමණක් සීමා වුණු 

ශදයක් නම් එයට වගකිව යුත්තන්ට එශරී ව අපිත් අත ඔසවනවා. 

ඉදිරිශේ දී ඉතා අභිශයෝගාත්මක තැන්වලට යන්න අපට සිුව වනවා. 

මම 2019 අවුරුේශේදී කිේවා, ශකොරියාශේ ආර්ථිකය වැශටන 

ශකොට ඒ රශට් ජනතාව ඒක රාිය ශවලා -එකතු ශවලා- ආර්ථිකය 

ශගොඩ ගැමාම සඳ ා තම කන කර පවා ලබා ුවන් බව.  

සී.ීම. රත්නායක ශ ොශරක් ශනොශවයි. නමුත් දියවන්නා දූපශත් 

සිටින ශේ පාලනඥයන් සියලුශදනා -අප 22 ශදනාම- ශ ොරුන් 

 ැටියට  ංවඩු ග ලා කථා කරන්න දැන් පුරුුව ශවලා තිශබනවා. 

මා විශ ේෂශයන් සඳ න් කරන්න ඕනෑ, අශප් ආර්ථිකය ශගොඩ 

නඟා ගැමාශම් වගකීම වාශේම අශප් අනාගත පරපුර ශගොඩ 

ගැමාශම් වගකීමත් අපට තිශබන බව. ඒකයි අශප් වගකීම. 

එදා කළු-සුුව යුේධයත් එක්ක සුුව අධිරාජයවාදීන් නැ ශඟනී ර 

අප්රිකාශේ පිී ටි ශකන්යාව කියන රශට් ජනයාට නැඟිටින්න ඉඩ 

ුවන්ශන් නැ ැ. අඩු පාඩුකම් තිබුණත් ඒ ජනතාවශගන් ඉශගන 

ගන්න ශබොශ ෝ ශේවල් ද තිශබන බව මා කියන්න ඕනෑ. ඒ 

ශවලාශේ, වංගරි මාතායි කියන ශේ පාලන නායිකාව ඒ අඩු පාඩු 

තුළින් පාඩම් ඉශගන ගත්ශත් ශකොශ ොමද කියලා අපි දන්නවා. 

එතුමිය ඒ රට  රිත රටක් බවට පරිවර්තනය කළා  ස්වභාව 

ධර්මයට එශරී  ශනොී  කටයුතු කළා. එතුමිය ශනොශබල් තයාගය 

පවා ී මි කරගත් ශකශන ස බව මා විශ ේෂශයන් කියන්න ඕනෑ. 

ණය බරින් ශපළුණු එම ජනතාව ශපළ ගස්වා, ඒ ණය කපා 

 ැරපන් කියන අභිශයෝගාත්මක ප්රකා ය එතුමිය ශලෝකයා  මුශේ 

කළා. නමුත්, අද අශප් රශට් එශ ම කියන්ශන් නැ ැ. අශප් සම ර 

අය කියන්ශන්, "අපට ණය ශදන්ශන් නැ ැ. ණය ගන්න විධියක් 

නැ ැ. අපට ණය ගන්න යන්න විධියක් නැ ැ" කියලා. එශ ම 

කියන මිනිසුන්ශේ ප්රතිපත්තිය ශමොකක්ද? තම ප්රතිපත්තියට වඩා 

ර ට ඉස්සර ට ශගන යෑම පිළිබඳ දැක්මක් තිශබන්න ඕනෑ. ඒ 

දැක්ම ශමොකක්ද කියලා කියන්න කිසි ශකශනක් සූදානම් නැ ැ.  

මා විශ ේෂශයන් සඳ න් කරන්න ඕනෑ, අප ශමන්න ශම් 

තත්ත්වය අවශබෝධ කරශගන ඉදිරියට යන්න ඕනෑ බව. ම  

මැතිවරණශයන් ශත්රී පත් වූ මන්ත්රීවරු 196ශදනා ඇතුළුව 

දියවන්නා දූපශත් ඉන්න මන්ත්රීවරු 22 ශදනාටම තමයි අශනක් 

අය ශම් ප ර ග න්ශන්. AR එක, FR එක පිළිබඳව වාශේම රාජය 

පරිපාලනය පිළිබඳ වගකීම අද  රියාකාරව ඉටු කරනවාද කියා 

බලන්න.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අද අධයාපන ක්ශෂේත්රය දි ා බලන්න. ශකොශරෝනා වසංගතය 

නිසා පසුගිය අවුරුුව තුන තුළ රාජකීය විදයාලය  Royal College 

එක- පවත්වා තිශබන්ශන් දින කීයද?  ැබැයි, ශපෞේගලික 

පාසල්වල  ා තමුන්නාන්ශසේ නිශයෝජනය කරන උතුර, 

නැ ශඟනී ර පාසල්වල දරුවන්ට අ සරු කරවන විධියත්, ශමශ ේ 

දරුවන්ට අ සරු කරවන්ශන් නැති එක ගැනත් අපි කථා කරන්ශන් 

නැ ැ, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ඉශගමාම නතර 

වුණාම දරුවන් ශමොට ශවනවා  ඒ දරුවන්ට අනාගතයක් නැති 

ශවනවා. ඒ දරුවන්ට ශදන රස්සාව ශමොකක්ද? ඔවුන් කරන්ශන් 

ශමොකක්ද? එශ ම නම්, වගකීම  ා වගී ම කියන ශදකම අද 

පැ ැර  ැර තිශබනවා. වගකීම ස  වගී ම කියන ශදකම අව යයි. 

අපි ඒ ශවනුශවන් ්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ.  

 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

 රු සී.බී. ර කනායක ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்ெொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ශදන්න. මම ඒ විනාඩිය ඉල්ලා ගන්ශන් කඳුකරශේ  ශවශසන 

ජනතාව ගැන කියන්නයි. කඳුකරය නිශයෝජනය කරන ශකශන ස 

 ැටියට මා කියනවා, කඳුකර  ජනතාවශේ ගැටලු විසඳිය යුතු බව. 

ගරු ජනාධිපතිතුමා රාජාසන කථාශේදීත් ඒ ජනතාව ගැන කිේවා. 

ඒ ජනතාවශේ ඉඩ කඩම් පිළිබඳ ගැටලු විසඳන්න ඕනෑ  ඒ සඳ ා 

කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් රටට ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් තිශබනවා. ඒ තමයි, රට පාලනය කරන පුස්තකය. ඒ 

පුස්තකයට අනුව, ශම් රශට් ප්රධාන ආයතන තුනක් තිශබනවා. ඒ 

ආයතන තුන තමයි, විධායකය, වයවස්ථාදායකය ස  අධිකරණය. 

නමුත්, මාති  ා අණ පනත් ගැන ශමොකවත් දන්ශන් නැති සම ර 

අය අද කියන්ශන් ශමොකක්ද? ශම් ආයතන සියල්ල මඟ  ැරලා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශවන් පිටත ඉඳලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් 

බව ඔවුන් කියා තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්රී පත් වුණු අපිත්, 

මාතිඥයන් වන අයත් -අපි  ැශමෝම- දිවුරුමක් ශදනවා, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව ආරක්ෂා කරන බවට.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව සුරකිනවා කියලා පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

දිවුරුම් දීලා, පිටතට ගිී න් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට පිටින් ඒ 

කාර්ය භාරය කරන්න පුළුවන් කියලා යම් ශකශනක් කියනවා 

නම්,  ඒ පිළිබඳවත් ශසොයා බලන්න ඕනෑ, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි.   

 ශේලාව සීමිත නිසා ශම් කාරණයත් කියලා මශේ කථාව 

අවසන් කරන්නම්. විශ ේෂශයන් ශම් අවස්ථාශේදී ජාතික 

ප්රතිපත්තියක් සැකසීශම් වගකීම අප ඉදිරිශේ  තිශබනවා. අප 

සියලුශදනා එකතු ශවලා ජාතික ප්රතිපත්තියක් සකස් කරන්න 

සූදානම් ශවමු.  

ස්තුතියි. 
 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Next, the Hon. Ajith Mannapperuma. You have six 
minutes. 

 

[අ.භා. 2.0 ] 

 

 රු අජි ක ොන්නප්ගපරුෙ ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා 

ුවන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතියි. පසුගිය 00වන දා ගරු ජනාධිපතිතුමා 

රාජාසන කථාව කරමින් තමන්ශේ අද ස් ඉදිරිපත් කළා. එතුමා 

දැක්වූ ඒ  ැම අද සකටම අපි එකඟයි. අපි ඒ සඳ ා ස ශයෝගය 

ලබා ශදනවා. ඒකට ශ ේතුව ශම්කයි. සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමා 

ඇතුළු සමගි ජන  බලශේගශේ  පාර්ලිශම්න්තු කණ්ඩායම 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා ශලස සිටි 

අවස්ථාශේ එම වැඩ පිළිශවළ ඉදිරිපත් කළා.  ැබැයි, එදා අපට 

ඇුවම්කන් ශනොුවන්නත්, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා  ප්රකා  කරපු 

ශේවල් අශප් අද ස්  ා ගැළශපන නිසා අපි ඒක ්රියාත්මක 

කිරීමට අව ය ස ශයෝගය එතුමාට ලබා ශදනවා.  ැබැයි, එතැන 

කනගාටුවට කාරණය සත් තිශබනවා. අරගළකරුවන් කිේවා, 

"අවුරුුව ශදක මාර තුළ ශ ොරා කාපු සල්ලි ටික ශදන්න" කියලා.   

ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳ ා වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් ශනොකළත්, 

එතුමා ඉදිරිපත් කරපු වැඩ පිළිශවළට අශප් ස ශයෝගය ලබා 

ශදනවා.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංසක්රණයක් ස  ආර්ථිකය 

ප්රතිසංස්කරණය සඳ ා වූ වැඩ පිළිශවළක් තමයි ගරු 

ජනාධිපතිතුමා ශයෝජනා කශළේ. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ප්රතිසංස්කරණයක් ගැන කථා කරනශකොට, විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය පිළිබඳව ඉදිරිශේ  දී පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාද 

කරනවා. අපි මීට ශපර විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය කියලා එකක් ඉදිරිපත් කළා. ජනාධිපතිතුමාශේ 

අද ස් ශදස බැලුවාම, එම විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනයට අනුකූලව තමයි එතුමා අද ස්  ප්රකා  කශළේ. ඒක 

නිසා, ඒ  ා සමගාමී වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් ශවයි කියලා අපි 

ී තනවා.  ශකොශ ොම වුණත්, අපට සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක් 

අව යයි. ශබදී ශවන් ශවන්ශන් නැතිව, අපි ඔක්ශකෝම එකතු 

ශවලා ශම් රට ශගොඩනඟන්න ඕනෑ. ගරු ජනාධිපතිතුමා ප්රකා  

කළා, සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක් ගැන. ශගොඩාක් අය කථා 

කරනවා, සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ගැන. අපට ඕනෑ, සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩුවට එ ා ගිය සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක්. ඒ 

වැඩ පිළිශවශළේ නි ්චිත කාලවකවානුවක් තිශබන්න ඕනෑ  "ශම් 

කාලශේ දී ශම් වැඩ පිළිශවළ කරනවා. ශමන්න ශම්කයි වැඩ 

පිළිශවළ" කියලා පිළිගත  ැකි වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් ශවන්න 

ඕනෑ. ගරු ජනාධිපතිතුමා ප්රකා  කරපු වැඩ පිළි ශවළට අපි එකඟ 

ශවනවා. ඒ වාශේම එය පැළ කිරීම සඳ ා  ම  ශපොශළොශේ 

යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳ ා තමයි අශප් ස ශයෝගය ලබා 

ශදන්ශන්.  ැබැයි, එකක් කියලා ශවනත් ශදයක් ශවනවා නම් 

අපට ස ශයෝගය ලබා ශදන්න බැරි ශවයි.  

අරගළය තුළින් ආණ්ඩුවක් ශවනස් වු ණා. ඒශකන් සිුව වුශණ් 

එක් බල කඳවුරක් ශවනස්  ශවලා, තවත් බල කඳවුරක් නිර්මාණය 

වුණු එක විතරයි නම් අපට ඒ ගැන සෑහීමකට පත් ශවන්න බැ ැ. 

අනිවාර්යශයන්ම අපට අව ය ශවන්ශන්  ශ ොඳ වැඩ පිළිශවළක්.  

ජනතාව මුුවණ දීලා තිශබන ූලලය අර්බුදශයන්, ආර්ථික 

අර්බුදශයන් ශකටි කාලීනව ශගොඩ එන ආකාරය ගැන ඒ වැඩ 

පිළිශවළ තුළ සඳ න් ශවන්න ඕනෑ. ශමොකක්ද අශප් වැඩ 

පිළිශවළ, අපි ශම්ක නි ්චය කරන්ශන් ශකොශ ොමද කියන එක 

ගැන කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳ ා කාලවකවානු ඕනෑ. අද 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක් කියලා කියන්න පවා ලජ්ජා වන 

තත්ත්වයට පත් ශවලා, දිශනන් දින පාර්ලිශම්න්තුව පල් ශවනවා. 

මන්ත්රීවරුන්ට එළියට බැ ැලා යන්න බැරි තත්ත්වයක් අද 

ඇතිශවලා තිශබනවා. නමුත් ඒ බිඳ වැටුණු  අශප් ශගෞරවාන්විත 
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ශසේවය නැවත ශගොඩනැඟීම සඳ ා ජනතාවශේ වි ව්ාසය ඇතිවන 

පරිදි වැඩ පිළිශවළක් සකස ් කරන්නත්, නව වයවස්ථා 

ප්රතිසංස්කරණයක් සිුව කරන්නත් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

තුළින්, දැනට කඩා වැටී ති ශබන මන්ත්රීවරයාශේ ප්රතිවාපය රටට 

වැඩදායී විධියට, ජනතාව අගය කරන විධියට නිර්මාණය කරන්න 

පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් වාශේම ආර්ථිකය දියුණු කිරීශම් වැඩ 

පිළිශවළක් සකස් කරන්නත් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ  ැම 

ශදයක්ම කාලවකවානුවක් ඇතිව ඉදිරිපත් ශේවි කියලා අපි 

ී තනවා.  

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් කියලා, ඇමතිකම් ඔක්ශකෝම ටික 

මන්ත්රීවරුන්ට දීලා ඒ අය එකතු කරශගන, "ආණ්ඩුවක්  ැුවවා" 

කියලා කෑ ගැුවවාට, රශට් ප්ර ්නවලට උත්තරයක් ලැශබන්ශන් 

නැ ැ.  ඒක ශත්රුමක් නැ ැ. එශ ම වු ශණොත්,  සී.ීම. රත්නායක 

මැතිතුමා ප්රකා  කරපු විධියටම පාර්ලිශම්න්තුව යළි පල්ශවන 

තැනක් බවට පත්ශවනවා. සාමකාමී අරගළශයන් පස්ශසේ ඒක 

දඩමීමා කරශගන ්රියාත්මක වුණා ශන්, විනා කාරී වැඩ 

පිළිශවළක්  කඩාකප්පල්කාරී වැඩ පිළිශවළක්  ශගවල් ගිනි තියන 

වැඩ පිළිශවළක්. අපි ශම් විධියට වැඩ කශළොත්, ඒ වැඩ පිළිශවළට 

ජනතාව අනුගත ශවන්න පුළුවන්. පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් යම් යම් 

ප්රතිසංස්කරණ කරලා මන්ත්රීවරයාශේ කාර්ය භාරය  රියට  ැුවශේ 

නැත්නම් ශමයට පිටින් බලය අරශගන වැඩ කරන්න පුළුවන් 

කියන අද ස ඇති ශවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]  මශේ ශේලාව 
ගන්න එපා, ගරු සී.ීම. රත්නායක මන්ත්රීතුමනි. 

 

 රු සී.බී. ර කනායක ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்ெொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
තමුන්නාන්ශසේ මශේ නම කියපු නිසායි මම ශම්ක කියන්ශන්. 

[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමා, රටක මාතියක් තිශබන්න ඕනෑ. 
මාතිය ස  සාමය ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑ. 
 

 රු අජි ක ොන්නප්ගපරුෙ ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඒක තමයි මම කිේශේ.  කරුණාකරලා මශේ ශේලාව ගන්න 

එපා. 

ඒක නිසා අපි ගරු ජනාධිපතිතුමාට කියනවා, අපට පිළිගන්න 
පුළුවන්, රටට පිළිගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් වාශේම ජනතාව 
ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා. එශ ම නැතිව, පක්ෂ ටික එකතු කරලා, ඇමතිකම් දීලා 
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්  දා ගත්තාට මම ී තන විධියට නම් 
රටට සිේධ ශවන වැඩක් නැති ශවයි. එශ ම කශළොත්  
පාර්ලිශම්න්තුව තවත් අප්රසන්න තැනක් බවට පත් ශවනවා. ඒශකදි 
ඇමතිකම්, අරවා ශම්වා ඕනෑ නැ ැ. අපට එකට එකතු ශවන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් තමයි අව ය ශවන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 
පළමුවැනි කථාවට  -රාජාසන කථාවට- අපි එකඟයි. අපි ඒකට 
අත් ශදකම උස්සනවා. ශමොකද, එී  අශප් ශයෝජනා ගැේ  ශවලා 
තිබුණා. ඒ නිසා අපි එයට ස ශයෝගය ශදනවා.   ැබැයි ශදශවනුව,   
එතුමාශේ ඒ වැඩ පිළිශවළ යථාර්ථයක් බවට පත් ශවන්ශන් 
ශකොශ ොමද කියන එක ගැන කාල වකවානු සී ත මාර්ග සිතියමක් 
අපට ඕනෑ. ශමොකද, ජනාධිපතිතුමාට බලය තිශබනවා. 
පාර්ලිශම්න්තුව තුළ බලය ගැන ප්ර ්නයක් නැ ැ. පාර්ලිශම්න්තු 
මන්ත්රීවරුන් 22 ශදනා අතරින් 104ශදශන සශේ කැමැත්ශතන් 
තමයි එතුමා ජනාධිපතිවරයා ශලස පත් වුශණ්. එතුමාට 
පාර්ලිශම්න්තුව තුළ බලය තිශබනවා. අපි දන්නවා, ඊශේ  ශපශර්දා 
 දිසි මාතිය සඳ ා ඡන්දය විමසේදී එතුමාට අතිබුවතර විධියට 
ඡන්ද ලැබුණු බව.  ඒ කියන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුශේ බුවතරය ගැන 
ප්ර ්නයක් ශනොශවයි ශමතැන තිශබන්ශන්. 

 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

 රු අජි ක ොන්නප්ගපරුෙ ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Okay, Sir.  

අද රශට් තිශබන ශම් අර්බුදයට පිළියම් ශසොයන්න,  ශම් මුළු 

පාර්ලිශම්න්තුවටම එකඟ ශවන්න පුළුවන්. පක්ෂ, විපක්ෂ 

ශේදයකින් ශතොරව එකතු ශවන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් තමයි 

අපට ඕනෑ.   

මම අවසාන ව ශයන් ශම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. 

පසුගිය අවුරුුව ශදක මාර තුළ අශප් රට වැරදි මාවතක ගමන් කළ 

නිසා බිඳ වැටුණු ආර්ථිකයක්, ඒ නිසා ඇති වුණු ශේ පාලන 

අර්බුදයක් ශම් තිශබන්ශන්. නිසි කළමනාකරණය තුළින් ශම් 

අර්බුදය ජය ගන්න ඕනෑ. ශම් අර්බුදය ජය ගැමාම සඳ ා, 

ජනාධිපතිතුමාශේ ශම් වැඩ පිළිශවළ යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම 

සඳ ා  අව ය ස ශයෝගය අපි ලබා ශදනවා.  ැබැයි, එතුමා 

එශ ම ප්රකා  කරලා යන්ශන් ශවනත් ගමනක් නම්, රාජපක්ෂලා 

ආරක්ෂා කිරීශම් ගමනක් නම් එතුමා යන්ශන් අපට ඒකට එකඟ 

ශවන්න බැ ැ.   

ස්තුතියි.  

 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Vasudeva Nanayakkara. You have 11 

minutes.  
 

[අ.භා. 2.11] 

 

 රු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහ් ා   
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ ெொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රතිපත්ති ප්රකා ය සම්බන්ධශයන් පවත්වනු 

ලබන විවාදයට සම්බන්ධ ී මට අවස්ථාව ලැීමම ගැන මම සතුටු 

ශවනවා.  

පළමුශවන්ම, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ කථාශේදී ශනොකියපු 

ශදයක් මම විශ ේෂශයන්ම ශපන්වා ශදන්න ඕනෑ. ඒ තමයි, ශම් 

අර්බුදයට ශ ේතු වූ කාරණා එතුමා ඉදිරිපත් කශළේ නැ ැ. ඒ 

වාශේම එතුමා ඉදිරිපත් කළ අද ස්වලට අදාළව ගන්නා වූ  

්රියාමාර්ග එතුමා ඉදිරිපත් කශළේ නැ ැ. ඒ තත්ත්වය යටශත් අපට 

ශපශනන්නට තිශබනවා, ශලො ස ී ස් ප්රශේ යක් - blank area 

එකක්.  ්රියාමාර්ග ශමොනවාද? ශම් අර්බුදයට ශ ේතු වූ කාරණාවල 

ශපළගැස්ම ශමොකක්ද?  ශම් ශදකම ගැන එතුමා silent. ඒ නිසා 

අපි එතුමාට ලියුමක් ලිේවා.  අපට ඒ ලියුමට  එතුමාශගන් 

උත්තරයක් ලැබුණා. "ඔබතුමාශේ වැඩ පිළිශවළ කියන්න, 

එතශකොට අපි අශප් ප්රතිචාරය දක්වන්නම්" කියලා අපි එතුමාට 

ලිේවා. එතුමාව  ම්බ ශවලාත් අපි ඒකම කිේවා. ඒ වාශේම අපි 

කිේවා, ශමන්න ශම් කාරණා නම් ශවන්න බැ ැ කියලා. ශම් රශට් 

ජනතාවශේ කර පිට ආශයත් වැඩි බර පටවන්න බැ ැ. ඒක 

පළමුවැනි කාරණය. ඒක අපි අවධාරණය කළා. ශදවැනි කාරණය 

විධියට අපි කිේවා, අශප් ණය බර වැඩි කර ගන්නත් බැ ැ කියලා. 

ණය ප්රමාණය වැඩි කර ගන්න බැ ැ. අපි තුන්ශවනුව  කිේවා,  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කිසිම කාරණයක් උඩ අශප් ස්වාධිපතයයත්, අශප් ජාතික ධන 

සම්පතත් අත් රින්නට බැ ැ කියලා. ශමොකද,  ජාතයන්තර ූලලය 

අරමුදලත් එක්ක කරන කථාබශ ේදී මතු ශවන්න ඉඩ තිශබන 

අවදානම් තත්ත්වයක් තමයි ඕක කියලා අපි දන්නවා. ඒ වාශේම 

තමයි නිද ස ස  ප්රජාතන්ත්රවාදය. එතුමා ප්රකා යට පත් කළ  දිසි 

මාතියට පක්ෂව මම ඡන්දය ුවන්ශන් නැ ැ. මම කිේවා, ඉස්ශසල්ලා 

ඔබතුමා ශම් රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදයට යන මාර්ග සිතියම අපට 

ශපන්වන්න ඕනෑ කියලා. ශමොකක්ද, ප්රජාතන්ත්රවාදශේ  ූලලික 

අද ස? මැතිවරණ, නැත්නම් ඡන්ද.  ැබැයි, ශම් තිශබන ඡන්ද 

ක්රමයත් එක්ක නම් මැතිවරණවලට ගිී න් වැඩක් නැ ැ.  රත්නපුර 

දිස්ත්රික්කය වර්ග කිශලෝමීටර තුන්ද ස් ගණනක වි ාලත්වශයන් 

යුක්තයි. එක ශකො නක ඉඳලා අශනක් ශකොනට කිශලෝමීටර 100ක් 

විතර තිශබනවා. නවලක්ෂයක විතර ජනතාවක් සිටිනවා. අතැනින් 

ටිකයි, ශමතැනින් ටිකයි, තවත් තැනකින් ටිකයි විධියට ඉන්න ඒ 

ඔක්ශකෝම නිශයෝජනය කරන්න ශන්, මාව පාර්ලිශම්න්තුවට  පත් 

කර තිශබන්ශන්. ඉතින් මම ඔය ඔක්ශකෝටම ශසේවය කරන්ශන් 

ශකොශ ොමද? එම නිසා ශම්  ඡන්ද ක්රමය තමයි, ශම් රශට් දූෂණය 

ඇති වූ කාලශේ  ආරම්භයත් එක්ක සමපාත වන්ශන්. ඡන්ද ක්රමය 

ශම් විධියට ශවනස් කශළේ 1978දී. එදා ඉඳලා තමයි වගතුවක් නැති 

තත්ත්වයට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පත් වුශණ්.  

අතීත වැරදි ක්රම අනුගමනය කරන්ශන් නැ ැ කියලා ගරු 

ජනාධිපතිතුමා කියනවා. නමුත්, එතුමා නැවත යන්ශන් 

neoliberalismවලට. එතුමා social marketing theory එකක් ගැන 

කියනවා. ශමොකක්ද, social marketing theory එශක් ideology 

එක? ඒක neoliberalism ද, නැේද? ජාතයන්තර ූලලය අරමුදශල් 

මතවාදය නම්, neoliberalism. ඒ ගැන ශදගිඩියාවක් නැ ැ. ඒක 

ජාතයන්තර ූලලය අරමුදල පිළිගත් ශදයක්. එශ ම නම් අපි 

ජාතයන්තර ූලලය අරමුදලත් එක්ක ගනුශදනු කරන්ශන් 

ශකොශ ොමද, neoliberalismවලින් ශේරිලා? Neoliberalism 

ශනොශවයි නම්, එතුමා කියන social market economy එශක් 

ideology එක ශමොකක්ද කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. මම 

නම් ඒක දන්ශන් නැ ැ. "Neoliberalism" කියන්ශන්, a global 

free market where individuals make wealth and there is no 

government regulation. That is the dictionary meaning of 

"neoliberalism". ඒක ශනොශවයි නම්, එශ ම නම් ශමොකක්ද, 

ideology එක? මම ශම් ගැන කියන්න මීට වඩා ම න්සි ශවන්ශන් 

නැ ැ.  

 ශේ පාලනශයන් ශතොරව ආර්ථික ක්රමයක් නැ ැ. එශ ම 

 තිශබන එකක් මට ශපන්වූශවොත් මම ඕනෑම වන්දියකට යටත් 

ශවනවා. ආර්ථික ක්රමයකට නිතරම තිශබනවා, ඒකට අදාළ -ඒකට 

සම්බන්ධ- ශේ පාලනයක්. ඒ වාශේ, ශමතුමා ශම් ශයෝජනා කරන 

social market economy එශක් politics ශමොකක්ද? What is the 

politics of your social market economy? අපි දන්නා  ැටියට 

ඇත්තටම අද අපට අව ය ශවලා තිශබන්ශන් අතීතය  ර ා 

ඉදිරියට යන්නයි. එශ ම නැත්නම්, ඉදිරියට යෑම සඳ ා අතීතයට 

යන්නයි. එතුමාම කිේවා, ශසේද මාවශත් කථාව. එතුමාම කිේවා, 

අශප් රට ධානයාගාරයක් ී ම ගැන. ඒවා ඔක්ශකෝම අතීතශේ  කථා. 

අන්න ඒ අතීතයට අපි යා යුතුයි. ඒ ධානයාගාරය ී ම දක්වා, ශසේද 

මාවත දක්වා යන්න අව ය කරන අශප් වැඩ පිළිශවළ ශකෝ? 

එතුමාට ලියපු ලියුශම් අපි සඳ න් කළා, වැඩ පිළිශවළ ශදන්න, 

එතශකොට අපි ප්රතිචාර දක්වන්නම් කියලා. නමුත්, අපට තවම එය 

ලැීම නැ ැ.  

විවෘත ආර්ථිකය පිළිබඳව එතුමාශේ තිශබන කැමැත්ත එතුමා 

සැ ශඟේශේ නැ ැ. විවෘත ආර්ථිකය! එතුමා කිේවා, 1977දී ආරම්භ 

කළ ඒ වැශඩන් අශප් රටට  රි ගියා කියලා.  රි ගියා තමයි. එදා 

ඉඳලා තමයි ශම් රශට් ණය ශගොඩ ගැී ලා අද තිශබන අර්බුදයට 

අන්තිමට අපි ආශේ. ඒ, ඇයි? Export කරනවාට වඩා අපි import 

කරනවා. එනම්, අපි import කරන ප්රමාණය වැඩියි, exportවලට 

වඩා. ඉතින් අන්තිමට ශවන්ශන් ශමොකක්ද? අන්තිමට ශවන ශේ 

තමයි දැන් ශම් ශවලා තිශබන්ශන්. නමුත්, ඒක සාර්ථක වූ 

ප්රතිපත්තියක්  ැටියට එතුමා ඒ දි ා ආශයත් බලනවා නම්, එතුමා 

ඇත්ත ශත්රුමකින්, සිී  කල්පනාව ඇතුව කථා කරනවා 

ශනොශවයි.  

මම කියන්න කැමැතියි, "Global Financial Integrity" 2021 

Report එක ගැන. ඒ Report එශක් සඳ න් ශවනවා, 2009 ඉඳලා 

2018 ශවනශකොට අශප් රටින් ශඩොලර් බිලියන 4 ක් අයථා ශලස 

පිට ී  තිශබන බව. ශඩොලර් බිලියන  2යි ශන්, අශප් ඔක්ශකෝම 

ණය. නමුත් අයථා ශලස පිට ශවලා ගිී ල්ලා තිශබනවා, ශඩොලර් 

බිලියන 4 ක්. ශම් Report එශක් ඒ ගැන කියනවා. ශම් විවෘත 

ආර්ථිකය තුළ තමයි, liberalize කළාම ඔය ඉඩකඩ පෑුවශණ්. ශම් 

ඔක්ශකෝම මදිවට රවි කරුණානායක ම ත්මයා මුදල් ඇමති 

විධියට කටයුතු කළ කාලශේ  අශප් විශේ  විනිමය පනත ට 

සංශ ෝධනයක් ශගනාවා, තවත් liberalize කරන්න. එම 

සංශ ෝධනය ශගනා අවස්ථාශේ රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයාත් 

සිටියා. ඒ සංශ ෝධනශයන් අශප් විශේ  විනිමය පාලනය තවත් 

අඩු කළා. දැන් අශප් රශටන් පිට රට යනශකොට එක්ශකශන සට 

ශකොච්චර මුදලක් ශගන යන්න පුළුවන්ද? ශඩොලර් දසද සක්-

ප ශළොස්ද සක් වාශේ ගණනක් ශගන යන්න පුළුවන්. 

ආරම්භශේ දී එම මුදල කීයද? ඕනෑ තරම් ශගනියන්න පුළුවන්. 

සල්ලි තිශබනවා නම්, ශකෝටි ප්රශකෝටිපතියන්ට ඕනෑ තරම් සල්ලි 

ශඩොලර්වලට  රවා ශගන අරශගන යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ, 

ඇයි? ශම් රශට් තිබුශණ් ඒ වාශේ විවෘත ආර්ථිකයක්. ඒ නිසා මට 

ී ශතන විධියට, එතුමා ශම් විවෘත ආර්ථිකය ගැනයි, එතුමාශේ 

neoliberal ආර්ථික ක්රමය ගැනයි social market economy කියන 

වචනවලින් ව  ගන්න  දන්ශන් නැතිව, ජාතයන්තර ූලලය 

අරමුදශල් ප්රතිපත්ති අනුව විුවලි ගාස්තු වැඩි කරනවා. ඒක අද අපට 

අ න්න ලැබුණා. ඒ, ජාතයන්තර ූලලය අරමුදශල් ශකොන්ශේසි 

පැනශවන්නත් ඉස්සර ශවලායි. අපි ඒකට කියනවා, "යථාර්ථවාදී 

මිල ගණන්" කියලා. ඒ කියන්ශන්, ඇත්ත මිල ගණනම 

මනුස්සයාශගන් අය කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට නියමිත ශවලාව 

ඉවරද?  
 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 රු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහ් ා   
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ ெொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Thank you, Sir. I am sorry, I should have addressed 

you in Tamil and asked that question. මම කථාව ඉවර 
කරන්නම්. රාජය වයවසායන් අසාර්ථකයි කියනවා. ඒවා 

ප්රතිවු ගත කරන්න ඕනෑය කියනවා. විුවලිබල මණ්ඩලය 

ප්රතිවු ගත කරන්න ඕනෑය කියනවා. නමුත්, අපි ඉස්සර ශවලාම 

ශමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ඡන්දශයන් ශත්රී පත් වූ ශසේවක සභා 

එී  කළමනාකරණයට සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. ඒක දැන් දියුණු 

රටවලත් කරනවා. ඒ තත්ත්වයට ශේන්න ඕනෑ නම්, ඒ 

ආයතනවල අලාභ, නාස්තිය නැති කරන්න ඕනෑ. එදා අනිල් 

මුණසිං  මැතිතුමා ලංගමශේ  ඒක කළා. ඒ නිසා ලංගමශේ  බස් 

ධාවනය වුණා, වාසියක් නැති  ැම route එකකම. නමුත්, ලංගමය 

එදා අලාභයට ගිශේ  නැ ැ. ඒ, ඇයි? නාස්තිය, දූෂණය වළක්වා 

උපරිම ලලදායිතාව ගන්න විධිය ශසේවකයන් තරම් ශවන 
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කවුරුවත් දන්ශන් නැති නිසායි. ඒ නිසායි ශසේවක සභා පත් 

කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි IMF එකට උගන්වන්න ඕනෑ ශේවල් 

තිශබනවා. පළමුශවන්ම, ශම් රාජය වයවසාශයී  ඇති අමාරුකම, 

අලාභය වළක්වන්න ඡන්දශයන් පත් වූ ශසේවක සභා  ැම 

ශරේණියක්ම නිශයෝජනය වන ආකාරයට අපි පත් කරන්න ඕනෑ.  

මම මශේ කථාශේ අවසානයටයි දැන් එන්ශන්. ශජෝස ප් ඊ. 

ස්ටිේලිට්ස් කියන්ශන් ආර්ථික විදයාව ගැන Nobel Prize winner 

ශකශනක් ශන්. ශජෆ්රි ඩී. සැක්ස් කියන්ශන්ත් economics ගැන 

Nobel Prize winner ශකශනක්. IMF එක ගැන ඒ ශදශදනාම 

ශමොකක්ද කියා තිශබන්ශන්? IMF එක ුවප්පත්කම වැඩි කරනවා, 

ඒ අයශේ austerity ප්රතිපත්තිය උඩ. ඒ වාශේම ශජෝස ප් ඊ. 

ස්ටිේලිට්ස් කියනවා, "IMF එක කියන්ශන් ශලඩ සමාප කර ගන්න 

ශල් ඩු යන ශරෝ ලක් නම්, ශලශ්  වැඩි ශවලායි මිනිස්සු ඒශකන් 

එළියට එන්ශන්" කියලා.  

IMF එශක් උපශදස් පිළිගත්ශත් නැති රටවල් ගණනාවක් 

ආසියාශේ තිශබනවා, ද සණු ශකොරියාවත් ඇතුළුව. එම 

ශනොපිළිගැමාම නිසා අද ඒ රටවල් දියුණු ශවලා තිශබනවා. 

තායිලන්තයත් එශ මයි, මලයාසියාවත් එශ මයි. ඉරාන් 

වික්රමරත්න මැතිතුමාත් කිේවා, "අපි අශප් නයාය පත්රය උඩ යමු" 

කියලා. මම ී තන විධියට ඒක  රි. නමුත්, අශප් නයාය පත්රය අපට 

 දා ගන්න ශවශන් න් අශප්ම ආර්ථික ප්රතිපත්තියක් උඩයි. 

  
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  සුමනසිරි ලියනශේ 

කියන ආර්ථික විදයාඥයා ස  තවත් ආර්ථික විදයාඥයන් 
ශදශදශනක් ශපොඩි ශපොතක් ලියා තිශබනවා, ශම් අර්බුදයට 
තිශබන ජනතා විසඳුම් ගැන. IMF විසඳුම් ශනොශවයි, ජනතා 
විසඳුම්; pro-people solutions to the crisis that we are 
facing. Sir, I am tabling* this booklet because it is a very 
revealing one.  

Thank you very much.  

 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Harshana Rajakaruna. 

You have six minutes.  
 
[අ.භා. 2.20] 
 

 රු හ්ර්ෂත රාජකරුතා ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නය පිළිබඳව අද ස් දැක්ී මට අවස්ථාව ලැීමම 

පිළිබඳව මා සතුටු ශවනවා. එතුමා ප්රධාන ව ශයන් ඉල්ලා සිටිශේ , 

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවට, එශ ම නැත්නම් සර්ව පාක්ෂික වැඩ 

පිළිශවළට එකතු ශවන්න කියලායි. අපි ප්රධාන විපක්ෂය  ැටියට 

විපක්ෂ නායක සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා 

ඉතා පැ ැදිලිව ප්රකා  කර තිශබනවා, අපි සර්ව පාක්ෂික වැඩ 

පිළිශවළට එකතු ශවනවා, ඊට උපරිම ස ශයෝගය ලබා ශදනවා 

කියලා. ශමොකද, ශම් රශට් පවතින ශම් ආර්ථික තත්ත්වශයන්, ශම් 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වශයන් එළියට එන්න අපි කවුරුත් එකතුී ම 

අතයව ය නිසා. ඒ වාශේම ඒ වැඩ පිළිශවළ ගැන කථා 

කරනශකොට ඒ වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ද, ඒ වැඩ පිළිශවළ 

්රියාත්මක ශවන්ශන් ශකොශ ොමද, ඒ වැඩ පිළිශවළ  සමන කාල 

සීමාවකට යටත්ද කියන එක  අපි දැන ගන්න ඕනෑ. ශමොකද, ඒ 

පිළිබඳව අපට ශලො ස සැකයක් තිශබනවා. අපි  ැමශදනාමත්, 

ම ා නායක ස්වාමීන් ව න්ශසේලා ඇතුළු මුළු රටමත්, 

විශ ේෂඥයන් සියලුශදනාත් ප්රකා  කශළේ, ශකටි කාල සීමාවකට 

සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්මක කරන්න කියලායි. ඒ 

ශමොකද, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විකෘතියක් බවට පත්ශවලා තිශබන 

නිසා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිටත ජන මතය එකක්, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ තිශබන ජන මතය තවත් එකක්. ඒ නිසා 

සැබෑ ජන මතය පිළිබිඹු ශවන්න නම් අපි මැතිවරණයකට යා 

යුතුයි. පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයත්, ජනාධිපතිවරණයත් යන 

මැතිවරණ ශදකම තිබුශණොත් වඩාත් ශ ොඳයි. ශමොකද, ජන 

මතශයන් ශතෝරා පත් වුණු ජනාධිපතිවරශයක් ශනොශවයි අද 

ඉන්ශන්. ඒ ශකශසේ ශවතත්, ඒ කාල සීමාව පිළිබඳව වැඩි 

අවධානයක් ශයොමු විය යුතුයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ඒ වැඩ පිළිශවළ ගැන කථා කරනශකොට, 

පසුගිය සති කිී පය තුළ සිුව වූ මානව ී මිකම් උල්ලං නය කිරීම්, 

ප්රජාතන්ත්ර විශරෝ ර අත්අඩංගුවට ගැමාම් ඇතුළු මර්දන  වැඩ 

පිළිශවළ අපට ශලො ස ගැටලුවක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. අපි 

මුළු ජාතයන්තරශයන්ම ආධාර ඉල්ලනවා. එක්සත් ජාතීන්ශේ 

සංවිධානය ඇතුළු ඒ ජාතයන්තර සංවිධානවලින් ආධාර 

ඉල්ලනශකොට ඒ සංවිධානම අපට රතු නිශේදන නි සත් කරනවා. 

ඒ නිසා අපි මානව ී මිකම් පිළිබඳව, ප්රජාතන්ත්රවාදය පිළිබදව මීට 

වඩා වැඩි අවධානයක් ශයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා  නශේ  ඒ සම්බන්ධශයන් 

ශමශසේ සඳ න් ශවනවා   
"නමුත්, ශච්තාන්විතව මාතිය උල්ලං ණය කරමින්, ප්රචණ්ඩ  ා 

ත්රස්තවාදී ්රියාවන්ී  ශයුවණු අයත් ඉන්නවා. ඔවුන්ට එශරී ව 

මාතයානුකූලව පියවර ගන්නවා. මාතියට පිටින් කටයුතු කරන්නට 

කිසිශව සට මම ඉඩ ශදන්ශන් නෑ. මාතිය ඔබටත්, මටත්, සියලු ශදනාටත් 

එකයි."  

 ැබැයි, එශ මම සිේධ ශවනවාද කියලා අපට ශලො ස සැකයක් 

තිශබනවා. අපි දන්නවා, දින  2 පාලන කාලය තුළ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිේධ වුණු ශේ. ඒ අයට විරුේධව මාතිය 

්රියාත්මක වුණාද? මැයි 09වන දා උශේ අරගළකරුවන්ට ප්ර ාර 

එල්ල කරපු අයට මාතිය ්රියාත්මක වුණාද? ඒ විතරක් ශනොශවයි.   

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ඉන්න මැති ඇමතිවරුන් කීශදශනක් පසුගිය 

අවුරුුව ශදක මාරක කාලය තුළ අල්ලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝදනා 

විමර් න ශකොමිෂන් සභාශවන් නිශදොස් ශකොට නිද ස්ශවලා 

තිශබනවාද?  ඒ වාශේම මාතිපති ශදපාර්තශම්න්තුව කීශදන සශේ 

නඩු ඉල්ලා අස්කරශගන තිශබනවාද? ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මාතිය 

කාටත් එකයි නම්, ඔබතුමා ඒ මාතිය ්රියාත්මක කරයි කියලා අපි 

බලාශගන ඉන්නවා. ශවන ශවන ශබොරු කාරණාවලට අල්ලස ්

ශ ෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාශවන් ඉල්ලා අස්කර 

ගත් නඩු නැවතත් පවරන්න. කිසිම ශ ේතුවක් නැතුව මාතිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුව ඉල්ලා අස්කර ගත් නඩු නැවතත් පවරන්න. 

මැයි 09වන දා ශවච්ච සිුව ී ම සම්බන්ධශයන් ආණ්ඩු පක්ෂශේ  

ී ටපු මැති ඇමතිවරුන්ට විරුේධවත් මාතිය අ සරටම ්රියාත්මක 

කරන්න. මාතිය  රි ැටි ්රියාත්මක කරනවා නම් එශ මයි 

ශවන්න ඕනෑ.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ  තවුවරටත් 

ශමශ ම කියනවා: 

"ඒ වශේම අල්ලස, දූෂණය  ා වංචාව ශම් සමාජශයන් මුලුමනින්ම 

තුරන් කිරීමත් අනිවාර්ය කාරණයක්. අල්ලස්  ා දූෂණ මැඬලීශම් ජාතික 

ප්රතිපත්තියක් මම ්රියාවට නංවනවා." 
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————————— 
*  පුස් කාලගේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

එතුමා කියන කථාව ඉතා සුන්දරයි  ඉතාම ශ ොඳයි. ශම් 

කටයුත්ත ඉටු කරන්න එතුමාට දැන් අවස්ථාව තිශබනවා. 

කරුණාකර ශම් කටයුත්ත ඉටු කරන්න.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. එතුමා විශ ේෂශයන්ම කියනවා, 

ජාතිවාදය, ආගම්වාදය පිළිබඳව. එතුමා ජාතිවාදිශයක් ශනොශවයි, 

ආගම්වාදිශයක් ශනොශවයි කියලා එතුමා කියනවා. ඒක ඇත්ත. 

මමත් පිළිගන්නවා, එතුමා ජාතිවාදශයක් ශනොශවයි, 

ආගම්වාදිශයක් ශනොශවයි කියලා.  ැබැයි, අද එතුමා ජාතිවාදී 

ආගම්වාදී කඳවුරක ඔශඩොක් සවටයි වැටිලා තිශබන්ශන්. 

ඔබතුමන්ලා දන්නවා, පසුගිය මැතිවරණය ජයග්ර ණය කශළේ 

ශකොශ ොමද කියලා. ජාතිවාදය අවුස්සපු, ආගම්වාදය අවුසස්පු 

කණ්ඩාමයක අත්අඩංගුවට අද එතුමා පත්ශවලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා අපට ශලො ස ගැටලුවක් තිශබනවා  සැකයක් තිශබනවා. 

ජාතිවාදයක් නැති, ආගම්වාදයක් නැති රටක් තමයි අපි 

 ැමශදනාම බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ශම් රට දියුණු කරන්න නම් 

අපි සියලුශදනාම එකතු ශවන්න ඕනෑ. ජාති, ආගම් සියල්ලම 

ශදවනුවට සලකා ශ්රී ලාංකිකයන්  ැටියට අපි ඉදිරියට එන්න ඕනෑ. 

උතුශර්ත්, ද සශණ්ත්, නැ ශඟනී රත්, බටී රත් සිං ල, ද්රවිඩ, 

මුස්ලිම්  ැමශදනාටම මාතිය එක  ා සමාන ශවන්න ඕනෑ.  

 ැබැයි, අද ආණ්ඩු පක්ෂශේ  අයට, ඒ වාශේම විපක්ෂශේ  අයට 

ශම් රශට් මාති ශදක තුනක් ශනොශවයි, මාති  ැටක් විතර 

්රියාත්මක ශවනවා. ඒක තමයි අද යථාර්ථය. අපි සියලුශදනාම 

එකතු ශවනවා නම් ශම් කටයුතු සිුව කරන්න පුළුවන්.  ැබැයි, ශම් 

කටයුත්තට ස ශයෝගය ලබා ශදනශකොට අපට ශම් ශවනශකොටත් 

ගැටලු ඇතිශවලා තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 

මට සම ර ශවලාවට ී ශතනවා, ශම්ක ජනාධිපති පුටුශේ තිශබන 

ප්ර ්නයක්ද කියලා. ශමොකද, ජනාධිපති පුටුවට වැටුණු ගමන්ම එක 

එක පිස්සු වැඩ කරනවා. ඒකයි අද ශවලා තිශබන්ශන්. ශමොකද, 

අපි දන්න රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා, අපිත් එක්ක වසර ගණනක් 

ආරය කරපු, අපට නායකත්වය ුවන් ඒ රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා 

ශනොශවයි ශම් කටයුතු කරන්ශන්. රනිල් වික්රමසිං  දැන් රනිල් 

රාජපක්ෂ ී ම තුළද මම දන්ශන් නැ ැ, අද ශම් වාශේ මානව 

ී මිකම් උල්ලං නය කිරීම්, ප්රජාතන්ත්ර විශරෝ ර වැඩ කටයුතු සිුව 

කරන්ශන්. එතුමා තමයි අපට නායකත්වය ලබා ුවන්ශන්, GSP 

Plus ස නාධාරය නැවත ලබා ගන්න. ඒ කටයුත්ත කරපු 
පුේගලයා අද  ැසිශරන ආකාරය පිළිබඳව අපට ශලො ස ගැටලුවක් 

තිශබනවා. ඒක ී න්දා ශම් රට තවත් අගාධයට ඇදශගන යන්න 

එපා. ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කරමින් ශම් රට යළි ශගොඩනඟන්න 

අපි සියලුශදනා එකතු ශවමු  කියා ප්රකා  කරමින් මා නි ඬ 

ශවනවා.  

ස්තුතියි. 
 

 රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the  Hon. Chamara Sampath 

Dasanayake. You have seven minutes.   

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon.Harshana Rajakaruna to the Chair? 

 

 රු  සිසිර ජයගකොඩි ෙහ් ා   
(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 
Sir, I propose that the Hon. Harshana Rajakaruna do 

now take the Chair. 

 රු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරගසේන ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆபைொதித்தொர். 

Seconded. 
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව  රු නිගයෝජය කාරක ස ාපතිතුො මූලාසනගයන් 

ඉව ක වූගයන්   රු හ්ර්ෂත රාජකරුතා ෙහ් ා මූලාසනාපවඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. HARSHANA 
RAJAKARUNA took the Chair. 

 

[අ.භා. 2.00] 

 

 රු චාෙර සම්ප ක දසනායක ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசெொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා  ූලලාසනයට ගිශේ   

දැන් කථා කරලා අවසන් වුණාට පසුවයි. පසුගිය දිනවල සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිී ටුවන්න නායකශයෝ ගිී ල්ලා කථා කරලා 

එළියට ඇවිල්ලා කියන ශේවල්වලින් ශපශනනවා, ඇතුළට 

ගිී ල්ලා කථා කරන ශේ ශනොශවයි එළියට ඇවිල්ලා කියන්ශන් 

කියලා. ශම්ක ශපොඩි විී ළුවක්ද කියලා මට ී ශතනවා. ඒ වාශේම 

ශගෝලශයෝ ටිකක් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිළිබඳව කථා 

කරන්න  ඇතුළට ගිී ල්ලා කියන ශේ ශනොශවයි එළියට ඇවිල්ලා 

කියන්ශන්. ඉතින්, ශම්වා දි ා බැලුවාම ම ා විී ළුවක් වාශේ 

ශපශනනවා.  

 අපි රාජාසන කථාව සම්බන්ධශයන්  විවාදයක් පටන් ගත්ත 

ශවලාශේ මම ශම් කාරණය විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ. 

ජනාධිපතිතුමාශේ කථාවත් එක්ක බැලුවාම මට ී තන්ශන් 

ශමශ මයි.  කශ ේරුකාවක් තිශබනවා කියලා  ැම දාම කෑ ග පු 

නායකශයෝ, 'මට පුළුවන්, මට පුළුවන්' කියලා  ැම දාම කථා 

කරපු නායකශයෝ ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 

ඉන්නශකොට අගමැතිකම ගන්න කියපු ශවලාශේ ඒක ගන්න 

ඉදිරිපත් වුශණ් නැ ැ  ඒ කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුශණ් නැ ැ. ඒ 

ශවලාශේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් ශවලා අගමැතිකම 

අරශගන පසුව ජනාධිපතිකම ගත්ත ී න්දා තමයි එදා අගමැතිකම 

ශනොගත් අයට කියන්න ශදයක් නැතිශවලා තිශබන්ශන්. එදා 

ඉදිරිපත් ී ශම්  ැකියාවක් ශනොතිබුණු අය දැන් එළියට ඇවිල්ලා 

යම් යම් ශේවල් කිේවාට දැන් ශම් රශට් මිනිස්සු පැ ැදිලිව 

පිළිශගන තිශබනවා, ශම් රශට් නායකත්වය සඳ ා සුුවසුම කවුද 

කියලා. 

දැන් සම ර අය කියනවා, ඡන්දයක් තියලා බලන්න කියලා. 

ඡන්දයක් තිේශබොත් ඔය විරුේධ පැත්ශත් ඉන්න කට්ටියශගන් 

භාගයක් නැවත බුරුතු පිටින් යන්ශන් රනිල් වික්රමසිං  

ම ත්මයාශේ ඔශඩොක් සවට  තමයි.  ැබැයි, අපි තමයි රනිල් 

වික්රමසිං  ම ත්මයා ජනාධිපතිතුමා පත් කශළේ. ර ස ්ඡන්දයකින් 

ශනොශවයි, ජනාධිපතිකම ගන්න ඉස්ශසල්ලා  අගමැතිකම සඳ ා 

එතුමා ඉදිරිපත් වුණු ශවලාශේත් පක්ෂය පැත්තකින් තියලා රශට් 

අව යතාව ශවනුශවන් විවෘතව කථා කරපු ශකශනක් තමයි ශම් 

චාමර සම්පත් දසනායක කියන්ශන්. මම ඒක ශම් සභාවට 

233 234 

[ගරු  ර්ෂණ රාජකරුණා ම තා] 
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කියන්න ඕනෑ. දැන් සම රු කියනවා, ජනාධිපතිරණය, 

පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය පැවැත්වූවා නම් ජනතාව ඒ ගැන තීන්ුව 

කරයි කියලා. නිද සින් පස්ශසේ, අවුරුුව  ැත්තෑවකට පස්ශසේ 

ජනතාවට දැනුණු ශලො සම ඩනඩනය තමයි පසුගිය මාස ගණනාව 

තුළ අපි දැක්ශක්. ශතල් ශපෝලිම්, ශපොශ ොර ප්ර ්නය, ශබශ ත් 

ප්ර ්නය  වාශේ ශමොනවාද ශනොතිබුණු ප්ර ්න?  ැබැයි, ශමතුමා අද 

රට භාරගත්තාට පස්ශසේ දැන් ඒ ප්ර ්න ශගොඩක් ුවරට අඩුශවලා 

තිශබනවා. අපි කියන්ශන් නැ ැ, අද සියයට 100ක් රට සංවර්ධනය 

ශවලා තිශබනවා, ශම් රශට් ප්ර ්න විසඳිලා තිශබනවා කියලා. අඩුම 

ව ශයන් ජනතාවශගන් සියයට 2 ක් අද පිළිශගන තිශබනවා, ශම් 

රට පාලනය කරන්න පුළුවන් නිවැරදි ශකනාට තමයි ශම් රට භාර 

ුවන්ශන් කියලා. 

මම ශකොළඹ ීවවත් ශවන ශකශනක් ශනොශවයි. මම බුවල්ල 

දිස්ත්රික්කශේ  ශකශනක්. මම බුවල්ශල් ජනතාවත් එක්කයි ීවවත් 

ශවන්ශන්. අපට  මුශවන සියලු ජනතාව කියන්ශන්, "ඔබතුමා 

ගත්ත තීන්ුවව නිවැරදියි. ශම් ශවලාශේ රට භාර ශදන්න ඕනෑ 

ශේ පාලන පක්ෂවලින් ශතොරවයි" කියලායි. වැඩි පිරිසක් 

කියන්ශන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට, නැත්නම් සමගි ජන 

බලශේගය පක්ෂයට ශබොශ ෝ ඡන්ද ප්රමාණයක් ුවන්ශන් සුළු 

ජාතීන් කියලායි. ඒ අය තමයි අපට වැඩි රියක් කථා කරලා 

කියන්ශන් ශම් ගත්ත තීන්ුවව නිවැරදියි කියලා. රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමා තමයි ශම් රට භාර ශගන ඉදිරි වැඩ පිළිශවළ ්රියාත්මක 

කරන්න පුළුවන් එකම නායකයා. මන්ත්රීවරු  0ශදශනක්, 

60ශදශනක් ඉන්න පක්ෂවල නායකයන්ට අගමැති ධුරය ගන්න 

ඉදිරිපත් ශවන්න කියලා පසුගිය කාලශේ   කිේවා.  ැබැයි, ශමොකද 

වුශණ්?  කවුරුවත් අගමැති ධුරය ගන්න බැ ැ කිේවා. ඔවුන් ඒකට 

ඉදිරිපත් වුශණ් නැ ැ. නමුත්, රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා ඉදිරිපත් 

වුණා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ  එක 

ආසනයක් තිබුණු එක්ශකනා ඉදිරිපත් ශවලා අගමැතිකම ගත්තා. 

එක ආසනයක් තිබුණු එක්ශකනා බුවතර පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන්ශේ ඡන්දශයන් රශට් ජනාධිපති වුණා. ඊට පස්ශසේ 

වුශණ් ශමොකක්ද? දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාශේ පක්ෂය  

පාර්ලිශම්න්තුශේ ආසන තුනයි නිශයෝජනය කශළේ. එතුමා අගමැති 

වුණා. ශම් ජනාධිපතිතුමායි, අගමැතිතුමායි ශදන්නාම එක වයශසේ, 

එක පන්තිශේ , එකට  සක් ස බිේශේ. ශදශදනාම අධයාපනය 

ලැබුශේ ශරෝයල් විදයාලශේ . ඒ ශදන්නා අගමැති  ා ජනාධිපති 

වුණා. අන්න! එක පන්තිශේ  ඉඳලා, එකට  සක් ස ීමලා, එකට 

ඉස්ශකෝශල් ගිී ල්ලා  ශරෝයල් විදයාලශයන් ජනාධිපති 

ශකශන සයි, අගමැති ශකශන සයි බිී  වුණා. ශම්ක ශරෝයල් 

ආණ්ඩුවක්. ශරෝයල් එශක් ී ටපු තව සම ර අය අද ඉදිරි ශපශළේ 

ඉන්නවා.  ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අය ශරෝයල් එශක් 

කියලා කියනවා. නමුත්, ශරෝයල් ආණ්ඩු  දන්න ගශම් 

ඉස්ශකෝලවලට ගිය අපි ඡන්දය ුවන්නා. දැන් ශම්ක ශරෝයල් 

ආණ්ඩුවක්ද? ශම් ගරු සභාශේ ශම් ශවලාශේ ඉන්නවා ආනමඩුව 

නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු. ශරෝයල් එකට ගිය සම ර අය 

ශමතැන කෑ ග නවා.   ශම්ක ශරෝයල් ආණ්ඩුවක් වුණාට කමක් 

නැ ැ.   ැබැයි, ශම් ශරෝයල් ආණ්ඩුව  දන්න අපිත් ස ශයෝගය 

ුවන්නා. ගශම් පාසල්වල ඉශගන ශගන පාර්ලිශම්න්තුව 

නි ශයෝජනය කරන්න ආපු අපි රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට ඡන්දය 

දීලා ශරෝයල් එශකන් ජනාධිපති ශකශනක්  ැුවවා. ජනාධිපති 

ශකශනක් විතරක් ශනොශවයි, Royal College එශකන් අගමැති 

ශකශන සත් බිී වුණා. විපක්ෂ නායකතුමාත් ගිශේ  ශරෝයල් එකට. 

අශන්! මම දන්ශන් නැ ැ. මම ී තුශේ එතුමා ඕස්ශේලියාශේ 

කියලා.  තුන් ශදනාම ශරෝයල් එශක්. එශ ම නම්, රට  දන්න බැරි 

ශමොකද? රට  දන්න ශරෝයල් අයට පුළුවන්. රට  දන්න අපි උදේ 

කරලා තිශබනවා. ශරෝයල් එක කියලා කියන්ශන් ශම් රශට් 
පිළිගත්ත පාසලක්. ශලෝකශේ  පිළිගත්ත පුේගලයන් බිී  වුණ 

පාසලක්. ඒ විදයාලශයන් ඉශගනගත් අය ශලෝකය පුරා ඉන්නවා. 

ඒ අය රට  දන්න උදේ කරන්න ඕනෑ. තමන්ශේ නායකයා -රශට් 

ජනාධිපති- තමන්ශේ පාසශල් නම්, තමන්ශේ රශට් අගමැති 

තමන්ශේ පාසශල් නම්, විපක්ෂ නායකතුමාත් ශරෝයල් එශක් නම්, 

ශරෝයල් එකට තමයි වගකීම තිශබන්ශන්. ඉතින් ඔබතුමන්ලා ශම් 

රට  දන්න. ශලෝකය පුරා විසිරුණු, ඉ ළ තැන්වල ඉන්න 

 ැශමෝටම වගකීමක් තිශබනවා, ශරෝයල් ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කර 

ගන්න. ශම්ක ශරෝයල් ආණ්ඩුවක්.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් කාරණයත් කියන්න 

ඕනෑ.  

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 

 රු චාෙර සම්ප ක දසනායක ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசெொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
ශ ොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්.  

 ැබැයි, පසුගිය දිනක ජනාධිපතිවරයා  ශතෝරන අවස්ථාශේ දී 

ශරෝයල් එශක් සම ර අය රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට විරුේධව 

කටයුතු කළා. දැන් කියනවා, අපිත් ශරෝයල් එශක් කියලා. 
ශරෝයල් ශනොශවයි ශමොන පාසලක ී ටියත් නිවැරදි නායකශයක් 

රටට බිී  වුණු ශවලාශේ ඒ නායකයාශේ ක සශලන් අදින්න එපා. 

ම ා සං රත්නය කියනවා, රශට් ජනතාව කියනවා, "එතුමාට 

උදේ කරන්න" කියලා. විපක්ෂ නායකටත් යුතුකමක් තිශබනවා 

ශරෝයල් ගියා නම්, ඒ වාශේම අශප් ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ 

පියාට ස ශයෝගය ුවන්නා නම් ශම් ශවලාශේ ජනාධිපතිතුමාට 

ස ශයෝගය ශදන්න.  ැබැයි, ශබොරුවට ඇතුශළේ එකක් කියලා, 

එළිශේ  තව එකක් කියලා ස ශයෝගය ලබා දීම අපි පිළිගන්ශන් 

නැ ැ. ඒක සර්ව පාක්ෂික ශවන්ශන් නැ ැ. ශගෝලයන්ට  එක 

ශදයක් කියන්න කියලා, නායකයා එළියට ගිී ල්ලා තවත් ශදයක් 

කියනවා නම්, ඒක සර්ව පාක්ෂික ශවන්ශන් නැ ැ. ඒක අපි 

පිළිගන්ශන් නැ ැ. ඒක නිසා අපි කාටත් එක වචනයක් තිශබන්න 

ඕනෑ. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ  අය ශනොශවයි.  අපි රට 

ශවනුශවන් එක වචනයක් කියන්න ඕනෑ. ඒක තමයි,-  

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

මීළඟට, තුෂාර ඉඳුනිල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 6ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 2.00] 
 

 රු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරගසේන ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මට ී ශතන විධියට, මට 

කලින් කථා කළ ගරු මන්ත්රීතුමා මුළු ශරෝයල් විදයාලයම අවසන් 

ශවන විධිශේ  කථාවක් කශළේ. රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා තනියම 

ඇවිල්ලා කාශේ කාශේ ශ ෝ පිී ශටන් අගමැති වුණා, ඊළඟට 

ජනාධිපති වුණා. ඒ සියල්ල සිුව වුණා. මුළු ශරෝයල් එකම ඉවර 

කළා වාශේ තමයි අපි දැක්ශක්. ශකොශ ොම වුණත්, එක්සත් ජාතික 

පක්ෂශයන් තනි මන්ත්රීවරය ස විධියට පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා, 

ශම් රශට් ජනාධිපති ී ම පිළිබඳව මම රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට 

සුබ පතනවා. එතුමාශේ රාජාසන කථාව පිළිබඳව යම් විග්ර යක් 

කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. විශ ේෂශයන්ම මම කියන්න ඕනෑ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ජාති,  සල, ආගම් ව ශයන් ශම් රට ශබදලා, අ සළලා, ශම් රට ශල් 

විලක් බවට පත් කරපු පාර් ්වයක කර පිටින් තමයි, ඒවා ගැන 

කථා ශනොකරපු නායකශයක්  ැටියට රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා 

ජනාධිපති පුටුවට ආශේ කියන එක. පසුගිය කාලශේ  රනිල් 

වික්රමසිං  මැතිතුමාත්, එතුමාශේ ශේ පාලන පක්ෂයත් 

ශේ පාලනිකව වි ාල අනාථභාවයකට පත්ශවලා තිබුණා. රනිල් 

වික්රමසිං  මැතිතුමාත් බරපතළ විධියට ශේ පාලන 

අනාථභාවයකට පත්ශවලා තිබියදී, තුශනන් ශදකක බලයක් ගත්ත 

ශ්රී ලංකා ශපොුවජන ශපරමුශණ් -ශපොශ ොට්ටුශේ- මන්ත්රී කණ්ඩායම 

එී  ී ටපු රාජපක්ෂ නායකවරු සමඟ එකතුව ශම් රට 

සම්ූජර්ණශයන්ම අනාථභාවයට පත් කර තිශබනවා. ශමන්න ශම් 

අනාථ මාරුතය තුළ රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා අනාථ ශවලා 

සිටියදී, ශපොුවජන ශපරමුණත් අනාථශවලා සිටියදී, ශම් අනාථ 

ශවච්ච පාර් ්ව ශදක එකට එකතුශවලා ශගොඩ නැගිච්ච ශදයක් 

ගැන තමයි අද අපිට කථා කරන්න සිේධ ශවන්ශන්. ශපොුවජන 

ශපරමුශණ් අනාථභාවය රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා  ර ාත්, 

රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාශේ අනාථභාවය ශපොුවජන ශපරමුණ 

 ර ාත් සනාථ කරගන්න ශම් අය  දනවා නම්, මම ී තන්ශන් 

ඒක වැරදියි. ශම් ශවලාශේ  ශම්  ැම ශේකින්ම රටයි අනාථශවලා 

තිශබන්ශන්. රට සනාථ කරන්ශන් නැතිව තමන් සනාථ ශවන්න 

 දනවා නම්, ඒක වැරදියි කියන කාරණය මම ශම් අවස්ථාශේදී 

කියන්නට ඕනෑ.  

ජනතාවශේ අරගළශේ  පිී ශටන් තමයි රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමා බලයට පත් වුශණ් කියලා අපි දන්නවා. එතශකොට ශම් 

චාමර සම්පත් මන්ත්රීතුමන්ලා වාශේ අය රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමාට ජනාධිපතිකම බාර ුවන්ශන් තනතුරු අී මි ශවලා ගිය 

තමන්ශේ පක්ෂශේ  අයට නැවත තනතුරු ශදන්න නම් ශනොශවයි. 

චාමර සම්පත් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ ඡන්දශේ  පිී ශටන් අපි 

දකිනවා, ශම් දවස්වල අර ශල්කම්, ශම් ශල්කම්, සම්බන් රකරණ 

ශල්කම්, අධයක්ෂ ජනරාල් වාශේ තනතුරුවලට සම ර අය පත් 

කරන ආකාරය. ඒ පක්ෂශේ  අනාථ ශවච්ච අයට තනතුරු ලබා 

ශදන්න  දනවා නම් මම ී තන විධියට ඒකත් වැරදියි. ශමොකද, 

රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට ශම් බලය ලැබුශණ් රට සාර්ථකත්වය 

කරා ශගන යන්න මිසක්, පක්ෂය නඟා සිටුී ම සඳ ා ශනොශවයි. 

රට සාර්ථකත්වය කරා ශගනියන්න තමයි එතුමාට ශම් බලය 

ලැබුශණ්. ශම් රශට් ජනතාව ළඟට යන්න බැරි ශවච්ච 

රාජපක්ෂවරු ආපුව රකින්නත් ශනොශවයි, රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමාට ශම් අවස්ථාශේදී බලය ලැබුශණ්.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් අ ශප් රට ශලෝකය තුළ 

අපකීර්තිමත් රාජයයක් බවට පත්ශවලායි තිශබන්ශන්. අපි ව ාම 

ශම් රට කීර්තිමත් රටක් බවට පත් කර ගන්න ඕනෑ. අපට වි ාල 

ව ශයන් ශචෝදනා තිශබනවා. රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට ශම් 

රශට් විසඳිය යුතු ප්ර ්න ටිකක් තිශබනවා. ශතල් ප්ර ්නශයන්, ගෑස ්

ප්ර ්නශයන්, ඇන්ටිජන් ප්ර ්නශයන්, ෂෂධ ප්ර ්නශයන්, ආර්ථික 

ප්ර ්නශයන්, ආ ාර අර්බුදශයන් ුවක් විඳින ජනතාවක් ශම් රශට් 

ඉන්නවා. ශම් සියලු ශේවල් විසඳන්න තිශබන අවස්ථාවක 

රාජපක්ෂ ම ත්වරු ශ ෝ ඔවුන්ශේ අනුගාමිකයන් රකින්නවත්, 

තමන්ශේ බිඳ වැටිච්ච ශේ පාලන පක්ෂශේ  තනතුරු අී මි වූවන්ට 

තනතුරු ලබා ශදන්නවත් ශනොශවයි එතුමා ජනාධිපතිවරයා විධියට 

පත් වුශණ් කියන කාරණය ශම් අවස්ථාශේදී අපි කියන්න ඕනෑ.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රට බරපතළ විධියට 

අපකීර්තිමත් ශවලා ඉන්න තත්ත්වයක් තුළ රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමාට වි ාල වැඩ ශකොටසක් කරන්න තිශබනවා. ශම් 

අරගළශේ දී ම ජනතාව කිේවා, "ශ ොරුන් ආරක්ෂා කරන්න එපා. 

ශ ොරුන් ශ ළිදරේ කරන්න. ඔවුන්ශේ දූෂණ ශ ළිදරේ කරන්න. 

ඒ ශ ොරකම්, මංශකොල්ලකෑම්, දූෂිත ගනුශදනු ව ාම ශ ළි 

කරන්න." කියලා. නමුත්, එතුමාශේ ශම් රාජාසන කථාශේ කිසිම 

තැනක ඒ සම්බන්ධශයන් කියා තිශබනවා අපි දැක්ශක් නැ ැ. ඒ 

නිසා අපි විශ ේෂශයන්ම රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට කියනවා, 

ශතල්  ප්ර ්නශේ දී, ගෑස් ප්ර ්නශේ දී, ඇන්ටිජන් ප්ර ්නශේ දී, සුුවලූනු 

වංචාව සම්බන්ධ කාරණශේ දී, තාුනඩීන්  ාතන සිේධිය 

සම්බන්ධශයන්, මිේ යානා ගනුශදනුවලින් අපි බරපතළ විධියට 

ශලෝකශේ  සෑම රටකින්ම වාශේ  සණු ගා ගත්ත පරිසරයක් තුළ, 

තමුන්නාන්ශසේ ඒවා අමතක කරලා ශම් ජිල්ශබෝල නඩු දාන්න 

නම් ලෑස්ති ශවන්න එපා කියලා. අපි ඒක රනිල් වික්රමසිං  

ජනාධිපතිතුමාට කියන්න ඕනෑ. සීනි වංචාශවන් විතරක් මිලියන 

1 ,900ක් විතර අශප් ආර්ථිකයට අී මි වුණා. 201  ය  පාලන 

ආණ්ඩුව කාලශේ  මාුවළුවාශේ ශසෝභිත  ාමුුවරුශවෝ මුල්ශවලා ඒ 

ඇති කරපු ජනමතය තුළ අපි කිේශේ, "දූෂිතයින්ට දඬුවම් ශදනවා. 

ඒ වංචාකරුවන් අධිකරණය  මුවට ශගනියනවා" කියලයි. 

 ැබැයි, රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා ඒ ශවලාශේ ශමොකක්ද කශළේ? 

තාුනඩීන්  ාතනය, මිේ යානා ගනුශදනුව වාශේ ශලො ස නඩු 

තිබියදී, එතුමා එදා දාපු නඩු ශමොනවාද?   

කැරම් ශබෝ්  පිළිබඳ නඩුව, ත ඩු ශබදා දීම සම්බන්ධශයන් 

වන නඩුව, සිල් ශරදි ශබදා දීම සම්බන්ධශයන් වන නඩුව වැනි 

ඒවා තමයි එතුමා දැම්ශම්. ඒ වාශේ ජිල් ශබෝල නඩු තමයි එතුමා 

දැම්ශම්.  නමුත්, ජම්ශබෝල නඩු ඕනෑ තරම් දමන්න තිබුණා.  ගරු 

රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමනි, ඔන්න දැන් ඔබතුමාට නැවත 

බලය ලැීම තිශබනවා.  ජිල් ශබෝල නඩු දමා ශම් සභාශේ ගැලරිය 

චූන් කරන්න  දන්ශන් නැතිව කරුණාකර අර ශගොඩ ගැී ලා 

තිශබන ජම්ශබෝල කාරණා ටිකට නඩු දමන්න. සීනි වංචාශවන් 

විතරක් මිලියන 1 ,900ක් අශප් රටට අී මි වුණා. ඒ නිසා ජිල් 

ශබෝල නඩු ශවනුවට ජම්ශබෝල නඩු ටික කරළියට ගන්නය කියා 

අපි රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට කියනවා. ඒ ගැන එතුමාශේ 

රාජාසන කථාශේත් සඳ න් කර නැ ැ.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රනිල් වික්රමසිං  

ජනාධිපතිතුමා ගැන අපි තරම් දන්නා ශවන කවුරුවත් නැ ැ. 

රනිල් වික්රමසිං   මැතිතුමා ඉතාම දක්ෂයි වැඩ කල් දමන්න  කල් 

මරන්න  කමිටු පත් කරන්න  විවිධ සාකච්ඡා පවත්වමින් කාලය 

අදින්න. ඒ නිසා එතුමාට තිශබන ශම් අවුරුුව ශදකක ධුර කාලය 

තුළ  එතුමාශේ පරණ ගති පුරුුව අනුගමනය කරමින් කල් මරන්න 

එපාය කියන කාරණයත් ශම් අවස්ථාශේදී අපි මතක් කරන්න 

ඕනෑ.  

එතුමා අගමැති ශවලා සිටි පසුගිය කාලශේ  ශබොශ ොම ජනප්රිය 

තීන්ුව ගත්තා. රන්ජන් රාමනායක ම ත්මයා නිද ස් කරනවා 

කිේවා.  ැබැයි, ඒක ුවශදක් ජනප්රිය කථාවක් බවට විතරයි පත් 

වුශණ්. රන්ජන් රාමනායක ම ත්මයා ගැන දැන් 

ජනාධිපතිතුමාශේ කිසිම කථාවක් නැ ැ.  ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අපි ගරු ජනාධිපතිතුමාට ශම් කාරණය කියන්න 

කැමැතියි. "ශම් ඔක්ශකෝම එකයි" කියපු, "මුන් ඔක්ශකෝම 

යාළුශවෝ" කියපු රන්ජන් රාමනායක ම ත්මයාව නිද ස් කරන 

එක රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයායි, ඒ යාළුශවෝ ටිකයි එකතු ශවලා 

නැවතත්  දා ගත්ත ආණ්ඩුව තුළ නවත්වන්න එපා. කරුණාකර 

රන්ජන් රාමනායක ම ත්මයා නිද ස් කරන්න කියලා මම ශම් 

අවස්ථාශේදී ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.  
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[ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන ම තා] 
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 රු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරගසේන ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතා වැදගත් කාරණා ටිකක් 

කියන්න තිශබනවා. ඒ සඳ ා මට තව විනාඩියක්, ශදකක් ශදන්න. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අශප් ස කාර ම  ශල්කම්තුමනි, ඔබතුමා 

දැක්කා ශන් මම ශවලාවත් එක්ක ඔට්ටු ශවච්ච  ැටි. මට තව 

විනාඩි ශදකක් ශදන්න.   

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මැයි 09වැනි දා ඇති වූ 

සිේධිශේ දී නිවාස ගිනි ගත් අය ගැනත් ජනාධිපතිතුමා කිේවා. 

නිවාස අී මි ශවච්ච අයට වන්දි ශදන්න ඕනෑ තමයි. ීවවිතය  ානි 

වුණු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමා ශවනුශවනුත් වන්දි ශදන්න 

ඕනෑ තමයි.  ැබැයි, ඊට ඉස්සරශවලා, ගෑස් සම්බන්ධ පිපිරීම්වලින් 

මිය ගිය, ශපට්රල් ශපෝලිම්වලදී මිය ගිය, ශකොශරෝනා නිසා මිය ගිය 

අය ශවනුශවන් අනිවාර්යශයන්ම වන්දි ශදන්න ඕනෑ.   

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මට තව 

එක කාරණයක් කියන්න තිශබනවා.  ශම්ක අපි කාටත් වැදගත් 

කාරණයක්. පසුගිය දිනවල ශම් ආණ්ඩුව ගෑස් මිල අඩු කරලා 

ශලො ස කයිවාරුවක් ගැුවවා.  ැබැයි, ගෑස් මිල අඩු කරලා දවසයි, 

ශදකයි ගිශේ  ශමන්න, විුවලි බිල අ ස උසට වැඩි කරලා. සාමානය 

ජනතාවට ශම් විුවලි බිල දරා ගන්න බැ ැ. අශප් අපනයන ආදායම 

අපි වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. නමුත්, ශම් ශවනශකොට ගම්වල සුළු  ා 

මධය පරිමාණ සියලු කර්මාන්ත ාලා ශම් බල ක්ති අර්බුදය නිසා 

බලවත් අර්බුදයකට මුුවණ දී  තිශබනවා. ඔවුන්ශේ නිෂ්පාදන 

වියදම වැඩි ශවලා තිශබනවා. සුළු  ා මධය පරිමාණ 

කර්මාන්තකරුවන්ට ශම් විුවලි බිල දරා ගන්න බැ ැ. ඔවුන්ශේ 

නිෂ්පාදන වියදම වැඩි ශවලා. ඒ අයශේ production cost එක වැඩි 

ශවනශකොට ජාතයන්තර ශවළඳ ශපොළ  එක්ක තරග කරන්න 

බැ ැ. ඒ නිසා අපි ජනාධිපතිතුමාට කියනවා ඒ පිළිබඳව අවධානය 

ශයොමු කරන්න කියලා. 

ස්තුතියි. 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශගවිඳු  සමාරතුංග මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි  තක 

කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 2.48] 

 

 රු ග විඳු කුොරතුා  ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "යුතුකම" සංවිධානය  ැටියට 

අපි, ගරු රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාශේ -ශම් සභාශවන් ශත්රී පත් 

ශවච්ච ජනාධිපතිතුමාශේ-  ප්රතිපත්ති ප්රකා නය සම්බන්ධශයන් 

දැරුශේ ධනාත්මක අද සක්. විශ ේෂශයන් ශම් ප්රතිපත්ති 

ප්රකා නය පිළිබඳවත්, පක්ෂ නායකශයෝ  ා කළ අද ස් 

ුවවමාරුශේදී අපශේ අද ස්වලටත් කන් ශදමින් තීන්ුව-තීරණ 

ගැමාම පිළිබඳවත් අප තුළ තිබුශණ් ප්රසාදයක්. එී දී සංශ ෝධිත අය 

වැය ඇස්තශම්න්තු, විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකටුම්පත  ා පක්ෂ නායකයන්ශගන් සමන්විත ජාතික 

සභාවක් පිළිබඳව එතුමා කරුණු දැක්වූ විට සර්ව පාක්ෂික රජයක් 

පිී ටුී ශම් අද සක් තිශබන්ශන් නම්, අය වැය සංශ ෝධනවලට  ා 

විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත 

ඉදිරිපත් කිරීමට ශපර ඒ එකඟතා ශගොඩ නඟා ගැමාම සඳ ා පක්ෂ 

නායකයන්ශේ ජාතික සභාවක් කැඳවන ශලස අප කළ ඉල්ලීමට 

අනුව, එතුමා අගමැතිතුමාට ඒ පිළිබඳ උපශදස් දීම 

සම්බන්ධශයනුත්, ඒ පිළිබඳ තීන්ුව ගැමාම සම්බන්ධශයනුත් 

අපශේ ප්රසාදය ස  කෘතඥතාව එතුමාට ී මි ශවනවා.  

ඒ වාශේම  ඒ සම්බන්ධශයන් "යුතුකම" සංවිධානය  ැටියට 

අපි ඉදිරිපත් කරපු අද ස් මාලාශේ ූලලික අද ස වන්ශන්, සර්ව 

පාක්ෂික රජයක් පිී ටුවන්ශන් නම්, රටවැසියා අද මුුවණ ශදන 

ුවෂ්කරතාවලින් ඔවුන් මුදා ගැමාම, ප්රජාතන්ත්රවාදී අවකා ය 

සුරක්ෂිත කිරීම, මේබිශම් ස්වා රනත්වය ආරක්ෂා කිරීම ස  ම  

මැතිවරණයකට සුුවසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම යන කරුණු 

ූලලික කරශගන එය කළ යුතු බවයි. ඒ වාශේම පක්ෂ 

නායකයන්ශේ ජාතික සභාව ප්රතිපත්තිමය තීන්ුව-තීරණ ගන්නා 

ආයතනයක්  ැටියට ශගොඩනඟන ශලසත්,  සඩා ඇමති 

මණ්ඩලයක් මඟින් විධායකශේ  කටයුතු සිුව කරන ශලසත් අප 

එී දී ඉල්ලා සිටියා. ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන 

සියලු පක්ෂ  ා කණ්ඩායම්වල ඒ සර්ව පාක්ෂික සාකච්ඡාවට 

සමගාමීව, ඊට පරිබාී ර ජාතික සංවිධාන, වෘත්තීය සංවිධාන, 

වෘත්තිකයන්ශේ සංවිධාන, බුවජන සංවිධාන ආදිශයී  අද ස ්

ලබා ගන්නා සමුළුවක් පැවැත්ී මට කටයුතු කරන ශලසත් අපි 

ශයෝජනා කළා.  

ශම් ප්රයත්නයත් සමඟ අපි ශම් ශදස සුබවාදීව බලන අතරම, 

අද දින ඉදිරිපත් ශකරුණු විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත සම්බන්ධශයන් අප තුළ යම් 

විමතියක් තිශබනවා. ද නව වන ආණ්ඩක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනශේ  පරිදි, වයවස්ථා සභාව  ර ා දැනට ගරු 

ජනාධිපතිතුමා සතුව ඇති බලතල වි ාල ප්රමාණයක්                      

-ඉ ළ අධිකරණවල විනි ්චයකාරතුමන්ලා, මාතිපතිතුමා, 

ශපොලිස්පතිතුමා ආදී නිලධාරින් පත් කිරීම ස  ශකොමිෂන් සභා 

පත් කිරීම ආදිය සම්බන්ධශයන්- අත් ැරීශම් අවංක වුවමනාශවන් 

ශම් විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධනය ශගන එනවා 

නම්, ඒ සම්බන්ධශයන් එතුමාට ශම් රශට් ජනතාවශේ ප්රසාදය ී මි 

වනවාට කිසිම සැකයක් නැ ැ.  ැබැයි, අද ශම් සභාශේ පළමුවන 

වර කියවූ විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකටුම්පත තුළ අප ඉතාම අකමැති කාරණයක් ඇතුළත්ව 

තිශබනවා. ඒ ගැන අප ඉතාම කනගාටු ශවනවා. ඒ තමයි, ද නව 

වන ආණ්ඩක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ  තිබුණු, අපි දකින 

ආකාරයට ඉතාම ුවර්දාන්ත වගන්තියක් -අධිකරණ අමාතය ගරු 

විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා මීට ශපර  ඉදිරිපත් කරපු විසිශදවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පශත් ඇතුළත් 

ශනොවූ වගන්තියක්- ශමයට ඇතුළත්ශකොට තිීමම.  ය  පාලන 

රජය ුවන් ප්රතිඥාවක් අනුව, ජනතාවශේ බල කිරීම මත, ජාතික 

රජයක් ශගොඩ නැඟීශම්දී කැබිනට් ඇමතිවරුන්ශේ සංඛයාව 

00කටත්, රාජය ස  නිශයෝජය ඇමතිවරුන්ශේ සංඛයාව 4 කටත් 

සීමා කරමින් එදා ද නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයට 

ඇතුළත් කළ ප්රතිපාදනය ඉක්මවා යමින්, ඊට ඇතුළත් ශකොට තිූ , 

ජාතික රජයක් සාදන්ශන් නම්, ඇමති ධුර සංඛයාව කැමැති පරිදි 

වැඩි කර ගැමාමට ඇති ප්රතිපාදනය නැවතත් ශම් විසිශදවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පතට ඇතුළත් 

කර තිශබනවා. ශම් ගැන අප ඉතාම කනගාටු ශවනවා.  ශමය, අප 

ශම් අවස්ථාශේ රටක්  ැටියට මුුවණ ශදන අභිශයෝගවලට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සියලු ශකොටස් එක් කරශගන අවංකව කැපී  

මුුවණ දීමට දරන ප්රයත්නයක්ද? එශසේත් නැතිනම් විවිධ වරදාන, 

වරප්රසාද පිරිනමා විවිධ පුේගලයන්  දිනා ගනිමින් නැවතත් පැරණි 

දූෂිත සමාජ ක්රමයම, ඒ පාලන ක්රමයම ඉදිරියට ශගන යෑමට දරන 

ප්රයත්නයක්ද කියා කල්පනා කළ යුතු වනවා. එවැනි අරමුණක් 

නැතිනම්,  විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකටුම්පතට එම වගන්තිය ඇතුළත් කිරීශම් කිසිම අව යතාවක් 

නැ ැ කියා අපි ී තනවා. ජනාධිපතිතුමා අවංකව කටයුතු කරනවා 

විය  ැකියි. එශ ත් එතුමා ශලෝකය ශදස බලන්ශන්, රට ශදස 
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බලන්ශන්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නැත්නම් සමාජයත් එක්ක කටයුතු 

කිරීම ශදස බලන්ශන්, විවිධ අයට තනතුරු ප්රදානය ශකොට, 

නැත්නම් අයථා ආදායම් මාර්ග ප්රදානය ශකොට, නැත්නම් ඔවුන්ව 

දූෂණයට ශපොලඹවා කැමැත්ත දිනා ගැමාම මත නම්, අශප් රශට් 

අනාගතය ඉතාම අඳුරු බවත්, අශප් රට අද පත් ශවලා තිශබන ශම් 

ශේදමාය තත්ත්වශයන් මුදා ගැමාමට එය කිසි ශලසකවත් උපකාරී 

ශනොවන බවත් ප්රකා  කරමින්, ශම් ගැන නැවත සිතා බලන ශලස 

එතුමාශගන් අප ඉල්ලා සිටිනවා.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමය, සියලු ශදනාශේම 

අවංකත්වය, කැපී ම මත රට පත්ව ඇති තත්ත්වශයන් මුදා ගැමාම 

සඳ ා එකට කටයුතු කළ යුතු ශමොශ ොතක් බව අවශබෝධ 

කරශගන, ඒ අනුව කටයුතු කරන ශලසත් ඉල්ලා සිටිනවා.  

එපමණක් ශනොව, ශමශතක් ආ අසතය මාර්ගය ශවනුවට සියලු 

ශදනා අවංකව කැප ශවන සතය මාර්ගයක් තුළ ගමන් කරමින් 

අශප් රට ශම් විපතින් මුදා ගැමාමට කැපී මට අප කැමැති බවත් 

මතක් කරමින් මශේ අද ස් දැක්ී ම අවසන් කරනවා.  

ශබොශ ොම ස්තුතියි.  

 
 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමට විනාඩි 6ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 2. 4] 
 

 රු ගේ.සී. අලවතුවල ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு பஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු රනිල් වික්රමසිං  

ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නය සම්බන්ධශයන් 

පැවැත්ශවන කල් තැීමශම් විවාදශේ දී මා ට අද ස් ප්රකා  

කරන්නට ලැීමම සතුටට කරුණක්. මම විශ ේෂශයන් ශම් කාරණය 

මතක් කරන්න ඕනෑ. ශමය, අශප් රට ඉතා අවාසනාවන්ත, අමාරු 

තැනකට පත් ශවලා තිශබන අවස්ථාවක්. එක පැත්තකින්, අශප් 

රශට් ආර්ථික අර්බුදය නිද සින් පස්ශසේ ඉතා භයානක තැනකට 

ඇවිත් තිශබනවා. ඒ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ශේ පාලන 

අර්බුදය සත් මතු ශවලා රශට් ජනතාව ශගන ගිය අරගළයක් 

තුළින්, ශම් රශට් ඡන්දශයන් ශත්රී පත් වුණු ජනාධිපතිවරයාට 

සිේධ වුණා, තනතුර අත  ැරලා පලා යන්න. එවැන්නක් අශප් 

රශට් පළමුවැනි වතාවටයි සිුව වුශණ්. පසුගිය මාසශේ  09වැනි දා 

ශම් රශට් ජනතාව ජනාධිපතිවරයා රටින් පිටුව ල් කරන තැනට ඒ 

අරගළය  ක්තිමත් වුණා. අපි  ශම් කාරණය අමතක කරන්න 

නරකයි. වර්තමානශේ  ශේ පාලනය කරන අපි සියලුශදනා 

දන්නවා, අශප් රශට් අරගළ ගණනාවක් පැවැති බව. 1971 දී 

අරගළයක් පැවැතුණා. එී දී අශප් රශට් තරුණ ීවවිත ගණනාවක් 

අී මි වුණා. ඒ වාශේම, 1988-89 කාලශේ ත් අරගළයක් 

පැවැතුණා. ඒ භීෂණකාරී තත්ත්වය තුළත් තරුණ ීවවිත වි ාල 

සංඛයාවක් අපට අී මි වුණා. ඒ වාශේම, උතුර, නැශඟනී ර ඇති 

වුණු යුදමය වාතාවරණය තුළ තරුණයන් වි ාල පිරිසකට ීවවිත 

අී මි වුණා. අපි අවුරුුව 00ක විතර දීර්  යුේධයක පැටළුණා.  

ශම් රශට් නිද සින් පස්ශසේ ඉතා සාමකාමී ශලස ආරම්භ කරපු 

වර්තමාන අරගළයට, ඒ ජනතා නැඟිටීමට පුළුවන් වුණා, මම අර 

මුලින් කියපු සියලු අරගළවලට වඩා  ක්තිමත්ව මාස කීපයක් තුළ 

සාර්ථක ප්රතිලල ලබාගන්න. ඒ අරගළය තුළින් දිනා ගත් ප්රතිලල 

ශලස ශම් රශට් කැබිනට් මණ්ඩලයට ශදපාරක් ඉල්ලා අස ්ශවන්න 

සිේධ වුණා  එදා ී ටපු අගමැතිවරයා ඉල්ලා අස් වුණා  ී ටපු මුදල් 

අමාතයවරයාට මන්ත්රීකමත් අී මි වුණා. ශම් රශට්  ැටනව 

ලක්ෂයක් ජනතාව පත් කරගත් ජනාධිපතිතුමාට රටින් පලා 

යන්න සිේධ වුණා. ඒ, සාමකාමී අරගළශේ   ක්තිය නිසායි  ශම් 

රශට් ජනතාවශේ නැඟිටීම නිසායි. එශ ම නම්, අපි පැ ැදිලිව  

කියන්න ඕනෑ, ශම් රශට් ශේ පාලනය, ශම් රශට් වාතාවරණය 

පසුගිය මාසශේ  09වැනි දාට ඉස්ශසල්ලා තිබුණු තත්ත්වයට වඩා 

අද ශවනස් ශවලා තිශබන බව. ශම්ක අලුත් තත්ත්වයක්. අපි 

පැ ැදිලිව  කියන්න ඕනෑ, ශම් තත්ත්වය උදා ශවන්න ශම් රශට් 

ඇති වුණු වාතාවරණය ශමොකක්ද කියලා. ශම් රශට් ජනතාව 

ඡන්දශයන් පත් කරපු ජනාධිපතිවරයා විධායක බලතල සී ත 

ජනාධිපතිවරශයක්. එතුමාශේ ආණ්ඩුව පාර්ලිශම්න්තුව තුළත් 

තුශනන් ශදකකට ආසන්න බලයක් ලබා ගත්තා. එතුමා ඒ බලය 

අරශගන ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ආවා, විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත. තමන්ට බලය මදි 

කියලා විධායකයට ශම් සියලු බලතල එකතු කරගන්න ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් තුළින් අත්තශනෝමතිකව කටයුතු කරපු 

ඒ ජනාධිපතිවරයා නිසා, ශම් රශට් ශේ පාලන පළපුරුේදක් 

නැතිව බලතල සියල්ල තමා ශවත එකතු කරශගන ඒ 

ජනාධිපතිවරයා ගත්ත තීන්ුව තීරණ නිසා තමයි ශම් රශට් ලක්ෂ 

222ක සමස්ත ජනතාවට අද ශම් විධියට ුවක් විඳින්න සිේධ ශවලා 

තිශබන්ශන්. අපි උදා රණයක් ගනිමු. ඒ ජනාධිපතිවරයා එක 

ශවලාවක ගත්තා, තීන්ුවවක්. ශම් රශට් ශගොවි ජනතාව වි ාල 

පිරිසක් ීවවත් ශවනවා. ඔවුන් ී  ශගොවිතැන කරනවා  ඒ වාශේම, 

අශන සත් ශභෝගත් වගා කරනවා. ී ටපු ජනාධිපතිතුමා ගත්ත 

තීන්ුවව ශමොකක්ද? එතුමා එක රාත්රියකින් රසායනික ශපොශ ොර 

ආනයනය නැවැත්වූවා  ත නම් කළා. එතැනින් තමයි ශම් 

අර්බුදය ආරම්භ වුශණ්. ඒ වාශේම, බුව ස න ලබා දීලා එක 

වසරකට රුපියල් බිලියන 600ක විතර ආදායමක් අශප් රශට් 

රජයට අී මි කර ගත්තා.  

ශම් කරුණු කාරණා නිසා තමයි, ගත්ත ඒ වැරැදි තීන්ුව තීරණ 

නිසා තමයි, වැරැදි කළමනාකාරණය නිසා තමයි, ආණ්ඩුකරණය 

ගැන ශනොදැන කරපු ඒ ්රියාවලිය නිසා තමයි අශප් රට අද 

ීයඝ්රශයන් ශම් බංශකොශලොත් තැනට වැටිලා තිශබන්ශන්.  ශම් රශට් 

ීවවත් වන ලක්ෂ 222ක් වන ජනතාවශගන් වි ාල පිරිසක් අද 

ශේලක් ඇර ශේලක්වත් කන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ශවලා 

තිශබනවා. තමන්ශේ දූ දරුවන්ශේ අනාගතය සම්බන්ධශයන් 

කිසිම බලාශපොශරොත්තුවක් නැතිව ඔවුන් අද අසරණභාවයට පත් 

ශවලා ඉන්නවා.  ශම් තත්ත්වය තුළ අප කිසිදාක බලාශපොශරොත්තු 

 ශනොවූ ආකාරයට අශප් රශට් ජනතාවශේ බලාශපොශරොත්තු අද 

වි ාල ව ශයන් කඩ ශවලා තිශබනවා. තමන් ශ ට ීවවත් වන්ශන් 

ශකොශ ොමද කියන එක ගැන නි ්චිත බවක් නැතිව ීවවත් වන 

තත්ත්වයට ශම් රශට් ජනතාව පත් ශවලා තිශබනවා.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වර්තමානශේ  පත් වුණු 

ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ  ශ ොඳ කාරණා 

ගණනාවක් තිශබන බව අපි කියනවා. එතුමා කියනවා, "විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයට එදා අපි විරුේධ වුණා" 

කියලා. ඒ වාශේම එතුමා කියනවා, ද නව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය නැවත බලාත්මක කරනවා කියලා. ශම් 

රශට් ්රියාත්මක කළ යුතු තවත් ශයෝජනා ගණනාවක් එතුමාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ  තිශබනවා. ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

නමුත් අපි කියනවා, ඒවා ප්රතිපත්ති  ැටියට විතරක් ප්රකා  කළාට 

මදි බව. ඒවා ්රියාත්මක කරන වැඩ පිළිශවළ ්රියාත්මක කරන්න 

ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම ශම් රශට් විපක්ෂශේ  ප්රධාන පක්ෂය වන 

සමගි ජන බලශේගශේ  අශප් නායකතුමා පැ ැදිලිව කියා 

තිශබනවා, "අපි ක සශලන් අදින්න ලෑස්ති නැ ැ. ශම් රශට් ශපොුව 

ජනතාව අද ීවවත් වන ශම් අස නකාරී තත්ත්වශයන්, ඉතාම 

241 242 

[ගරු ශගවිඳු  සමාරතුංග ම තා] 
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අප සු තත්ත්වශයන් මුදාගන්න ගත  ැකි ය පත් තීන්ුව තීරණ 

්රියාත්මක කරන්න අපට ශදන්න පුළුවන්  ක්තිය අපි ලබා 

ශදනවා." කියලා. විශ ේෂශයන්ම ඒ සඳ ා ගන්නා ඉදිරි ්රියා 

මාර්ගවලදී -ය පත් ්රියා මාර්ගවලදී- අශප් ස ාය රශට් ශපොුව 

ජනතාව ශවනුශවන්, අශප් රට ශවනුශවන් අප ලබා ශදන බවත් 

මතක් කරමින්, මට ශවලාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ම ාචාර්ය  චරිත ශ ේරත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

8ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 0.01] 

 

 රු ංෙහ්ාචාර්යප චික  ගහ්ේර ක ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (பபரொசிொியர்) சொித்த பஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශමොශ ොශත් ශමම 

විවාදයට සම්බන්ධ වන්න අවස්ථාව ලැීමම ගැන මම ශබශ වින් 

සන්ශතෝෂ   ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම අශගෝස්තු මාසශේ  තුන්වන දා 

ශම් නව වැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ තුන්වැනි සැසිවාරය ආරම්භ 

කරමින් අභිනව ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය සම්බන්ධවයි අප ශම් සාකච්ඡාව සිුව කරන්ශන්. 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමී  පළමුවැනි කාරණය ශලස, 

අපට ශමවැනි නව ජනාධිපතිවරශය ස පාර්ලිශම්න්තුශවන් පත් 

කරන්න සිුව වුශණ් ඇයි කියන කාරණය ගැන මුලින්ම අශප් 

අවධානය ශයොමු කරන්න අව යයි. මට ශපර කථා කළ මන්ත්රීතුමා 

කිේවා වාශේ, ශම් රශට්  ැටනව ලක්ෂයක ජනතා වරම, ජනතා 

සම්මුතිය ඇතුශළේ ජනාධිපතිවරශය ස මීට වසර ශදක මාරකට 

ඉස්ශසල්ලා පත් කර ගත්තා.  ැබැයි, ඒ ජන වරමින් පත් කරපු 

ජනාධිපතිවරයාට තනතුරින් අයින් ශවන්න සිුව වන ආකාරශේ  

බරපතළ විශරෝධතාවක් අශප් රශට් ඇති වුණා. වර්තමාන 

ජනාධිපතිවරයා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් පත් වන්ශන් අන්න ඒ 

්රියාවලිශේ  ප්රතිලලයක් විධියටයි. එත ශකොට අපට පැන නඟින 

පළමුවැනි ප්ර ්නය තමයි අර  ැටනව ලක්ෂශේ  සම්මුතිය දැන් 

ඉවරද කියන එක   ැටනව ලක්ෂශේ  ජන වරම දැන් ඉවරද කියන 

එක. එය අවසන් නැති නිසා ශ්රී ලංකා ශපොුවජන ශපරමුශණ් 

මන්ත්රීවරශය ස  ැටියට මා කල්පනා කශළේ ඒ  ැටනව ලක්ෂය 

ශවනුශවන් ශ්රී ලංකා ශපොුවජන ශපරමුශණන්ම ජනාධිපතිවරශය ස 

පත් කරන්න ඕනෑ කියලායි. නමුත් එශ ම කල්පනා ශනොකරපු 

කණ්ඩායම සත් අශප් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටියා. එතුමන්ලාශේ මතය 

ගැන මට ප්ර ්නයක් නැ ැ. එතුමන්ලා කල්පනා කශළේ, 'ඒ  ැටනව 

ලක්ෂශේ  ජන වරම දැන් ඉවරයි. ඒ නිසා ඒ  ැටනව ලක්ෂශේ  ජන 

වරමට සම්බන්ධ පක්ෂයට අයිති නැති ශකශනක් අශප් රශට් 

ජනාධිපති ශවන්න ඕනෑ' කියලායි. ඒ අනුව ගරු රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමා ජනාධිපති ශවලා ඉන්නවා. එතුමා එතුමාශේ ශම් 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය මඟින් ඉදිරිපත් වන්ශන් ශමන්න ශම් කාරණය 

නිසායි.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම මශේ ශදවැනි කාරණය 

විධියට කියන්න අව යයි, රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාශේ ශම් 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ශයන් negate වන්ශන් - නිශෂේධනය වන්ශන් - 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා "ශසෞභාගයශේ  දැක්ම" විධියට 

ශගන ආ ප්රතිපත්ති ප්රකා යත්, ඒ වාශේම අශප් ී ටපු මුදල් ඇමති 

බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2022 අය වැය කථාව විධියට ශගන ආ 

ආර්ථික වැඩ පිළිශවළත් කියන වැඩ පිළිශවළ ශදක බව.   

ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. එම ප්රකා ය තුළින් එතුමා 

විශේචනය කරන්ශන්  ශම් වැඩසට න් ශදශක් තිශබන ප්රධාන 

තර්ක ටිකයි. අපි කැමැති වුණත්, අකැමැති වුණත් ඒක තමයි ශම් 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ  තිශබන්ශන්. "ශසෞභාගයශේ  දැක්ම" 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යත්, 2022 අය වැය කථාව විධියට ශගනා වැඩ 

පිළිශවළත්, ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නයත් කියන ලියවිලි තුන 

එකිශනකට සම්බන්ධයි. කලින් ශගන ආ වැඩ පිළිශවළවල් ශදක 

නිවැරදි නැති නිසා ශම් වැඩ පිළිශවළ ඉදිරියට ශගශනන්න ඕනෑ 

කියලා තමයි ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ  තිශබන විශේචනය 

ශවන්ශන්. ශම් සභාශේ බුවතරය එය පිළිගන්නවාද, නැේද කියලා 

මා දන්ශන් නැ ැ. නමුත්, ඒක තමයි පදනම. ඒ පදනම තුළ එතුමා 

පැ ැදිලිව ප්රකා  කරනවා, ඒ ප්රකා  ශදශකන් ඉදිරිපත් කරපු 

සම ර ආර්ථික ස්ථාවර වැරැදියි කියලා. ඒ කාරණය අපි 

පිළිගන්නවා නම් එශ මයි. පිළිගන්ශන් නැත්නම්, එශ මයි. 

නමුත්, ඒක තමයි ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ  තිශබන විශේචනය.  

පැවැති ආණ්ඩුව ආර්ථික තීන්ුව ගැමාම සම්බන්ධ ප්ර ්නය ඉතා 

බරපතළ ආකාරශයන් වර්තමාන ගරු ජනාධිපතිතුමා ශම් 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ  මතු කරලා තිශබනවා. ඇත්තටම ශමී  

ප්ර ්නයක් තිශබනවා. අපි ආණ්ඩුව ඇතුශළේ ී ටපු අය විධියට ඒක 

දන්නවා. ආර්ථික ප්රතිපත්ති සම්බන්ධව අශප් තිබුණු ආණ්ඩුශේ 

බරපතළ ගැටලු තිබුණා. ඒ ගැටලු අපට  රියටම නිරාකරණය කර 

ගන්න බැරි ශවච්ච නිසා සම ර ශේවල් අපට කළමනාකරණය 

කර ගන්න බැරි තරම් තැනකට ගමන් කළා. ශපොශ ොර ප්ර ්නය 

ගැන මට ඉස්ශසල්ලා කථා කරපු මන්ත්රීතුමාත් සඳ න් කළා. 

එවැනි ප්ර ්න ගණනාවක් ගැන රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා 

තමන්ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ   විශේචනාත්මකව ඉදිරිපත් 

කරනවා, "තිබුණු ආණ්ඩුවට  ක්තිමත්ව ආර්ථික තීන්ුව ගන්න 

බැරි වුණා" කියලා.  අපට ඒක පිළිගන්න සිුව වනවා. සැ ැල්ලු 

ුවම්රිය වයාපෘතිය ගැන වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා එතුමාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ  ඉතා පැ ැදිලිව සඳ න් කර තිශබනවා. 

සැ ැල්ලු ුවම්රිය වයාපෘතිය නැවැත්ී ම බරපතළ ප්ර ්නයක් බව 

එතුමා කියනවා.  

 
 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ංෙහ්ාචාර්යප චික  ගහ්ේර ක ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (பபரொசிொியர்) சொித்த பஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

COPE එශක් සභාපතිවරයා  විධියට මම උත්සා  කළා, 

සැ ැල්ලු ුවම්රිය වයාපෘතිය නැවැත්වූශේ  කවුද කියලා ශ ොයන්න. 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද වන කල් එය ශ ොයා 

ගන්නවත් බැරි වුණා. මම අභිශයෝග කරනවා, කාට ශ ෝ පුළුවන් 

නම් ඒක ශ ොයන්න කියලා. සැ ැල්ලු ුවම්රිය වයාපෘතිය 

නැවැත්වූශේ  ආණ්ඩුශේ කැබිනට් එශකන් ද, ජනාධිපතිතුමාශේ 

සාකච්ඡාශේදී ද, ශවනත් තැනකදී ද කියලා කාටවත් ශ ොයා ගන්න 

බැ ැ. ඒක දැනුම් ුවන් ශල්කම්වරයා පවා ඒක කියන්ශන් නැ ැ. 

ඇත්තටම බරපතළ, අේභූතජනක ශේවල් ඒ ආර්ථික ්රියාදාමය 

තුළ සිුවශවලා තිශබන බව තමයි ශමයින් කියන්ශන්. 

අවසාන ව ශයන් මම කියන්න කැමැතියි, ගරු ජනාධිපතිතුමා 

ඉදිරිපත් කළ වැදගත් ශේ පාලන නයායක් ගැන. ගරු රනිල් 

වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ  කියනවා, 

social market economy එක ගැන. Social market economy 

එක තමයි පසුගිය කාලශේ  අපට විරුේධව, විශ ේෂශයන්ම සමගි 

ජන බලශේගය ඔවුන්ශේ ශේ පාලන නයාය පත්රශේ  ඉදිරියට 

ශගනා කාරණය. අපි සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාදී ආර්ථික ක්රමයක් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වි ්වාස කරනවා කියන පදනම මත ඉඳලා අපි ශම්කත් එක්ක 

ගැටුණා.   ැබැයි, අද වන ශකොට ඒ පදනම් ශදක එකක් විධියට 

ඇවිල්ලා, ශම් social market economy එක ඇතුශළේ ඉදිරියට 

යන්න අපට සිේධශවලා තිශබනවා. එතුමා වි ්වාස කරන  ා 

ශයෝජනා කරන සම ර ප්රතිසංසක්රණ අශප් රශට් සිුව ශවන්න 

ඕනෑ කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. රාජය වයාපාර සම්බන්ධව, 

රාජය ශසේවය සම්බන්ධව, රාජයය සතුව තිශබන සම ර කටයුතු 

සම්බන්ධව ප්රතිසංස්කරණ අශප් රටට අව ය කර තිශබනවා. අපි 

ශේ පාලනශේ දී dogmatism, එශ ම නැත්නම් පවුල්වාදය, එශ ම 

නැත්නම් යල් පැනපු ශේ පාලනය අයින් කරන්නත්, ශබොරු 

විප්ලවවාදයට ගමන් ශනොකරන්නත් තීරණය කරනවා නම්, අපි 

ප්රතිසංස්කරණවාදය ඇතුශළේ ශේ පාලනය තියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

reform agenda එකක් රටට අව යයි කියලා මම පිළිගන්න ගමන්, 

ශම් තත්ත්වයට අපි පත්ී ම සම්බන්ධව මශේ විශේචනත් ඉදිරිපත් 

කරමින්, මශේ වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා. 

ස්තුතියි. 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගාමිණී ශලො සශේ මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 0.08] 
 

 රු  ාමිණී ගලොකුගේ ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අපි අද  සාකච්ඡා කරන්ශන් 

ගරු ජනාධිපතිතුමා නව වැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතවැනි සැසිවාරය 

විවෘත කරමින් ඉදිරිපත් කරපු ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ගැනයි. ඒ ගැන  

කථා කරන ශකොට අපි මුලින්ම කල්පනා කරන්න ඕනෑ, 

ශගෝඨාභය රාජක්ෂ මැතිතුමාට ජනාධිපති ධුරශයන් ඉල්ලා අස ්

ශවන්න සිුවශවලා, රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට ඒ තනතුරට පත් 

ශවන්න සිුව වුශණ් ඇයි කියන කාරණය. මුලින්ම, රශට් 

ජනතාවශගන් විශරෝධතාවක් මතු වුණා.  

ඒ විශරෝධතාව  ක්තිමත්ව ඉදිරිපත් කරමින්, ජනතාව රජ  

ශගදරට කඩාශගන වැුවණාම ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

ඉල්ලා අස්වුණා. එතුමා ඉල්ලා අස්වුණාට පස්ශසේ ඇති වුණු 

ශලො සම ප්ර ්නය තමයි, ශම් රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා 

කරනවාද, එශ ම නැත්නම් වයවස්ථා විශරෝ ර විධියට ශම් රට 

පාලනය කරන්න ඉඩ ශදනවාද කියන එක. ඒ අවස්ථාශේදී තමයි 

අග්රාමාතයවරයා  ැටියට කටයුතු කළ රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා 

ශම් රශට් වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා  ැටියට පත් වුශණ්. එතුමා 

වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා  ැටියට පත් ශවලා ඒ අර්බුදකාරී 

තත්ත්වය පාලනය කරන්න කටයුතු කළා. ඒ ගැන අපි එතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ අනුව, රශට් සාමානය ජනතාවට පාරට 

බී න්න, ශකෝලා ල කරන්න බියක් ඇති වුණා. එතුමා ශම්               

රශට් වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා  ැටියට පත් වුණාට                  

පස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුව රැස්ශවලා වයවස්ථානුකූලව එතුමාව 

ජනාධිපතිවරයා  ැටියට පත් කළා. අපිත් එතුමාට පක්ෂව ඡන්දය 

ුවන්නා. ශ්රී ලංකා ශපොුවජන ශපරමුණ තීන්ුව කළා, 

ජනාධිපතිවරණශේ  දී අපි රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයාට ඡන්දය 

ශදනවා කියලා. අපි ඡන්දය පාවිච්චි කළා. ඡන්ද 104ක් අරශගන 

එතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණා. එතුමා එශසේ පත්ශවනශකොට 

ජනතාවත්, අපත් බලාශපොශරොත්තු වුණා, ශම් ඇති ශවලා තිශබන 

අර්බුදකාරී තත්ත්වශයන් රට මුදාශගන, ප්රජාතන්ත්රවාදී විධියට ශම් 

රට පාලනය කරන්නත්, රශට් ඇතිශවලා තිශබන ප්ර ්නවලට 

විසඳුම් ශදන්නත් එතුමාට පුළුවන් ශවයි කියලා. ඒ නිසා තමයි 

සර්වපාක්ෂික පාලනයක් ඇති කරලා ශම් රට ශගොඩගන්න එකතු 

ශවන්න කියලා අද එතුමා සියලු ශේ පාලන පක්ෂවලට ආරාධනා 

කරන්ශන්.  ශම් රටට ඒක අව යයි. ශමොන ශේ පාලන මතය 

දැරුවත්  ශමොන ශේ පාලන අද ස දැරුවත් අද අපි සියලුශදනාම 

පිළිගන්නවා, ශම් රශට් ආර්ථිකය  ක්තිමත් ශවන්න ඕනෑ බව. 

ශකොවි්  අර්බුදය නිසා අශප් රට ව න්න සිේධ වුණා. ඒ නිසා 

අශප් අපනයන ආදායම -විශේ  විනිමය ආදායම- නැති වුණා. ශම් 

ගැටලු ඔක්ශකෝටම අපට මුුවණ ශදන්න  සිේධ වුණා. අද අපට 

ශතල් ශගශනන්න මුදල් ශසොයා ගැමාම වි ාල ප්ර ්නයක් ශවලා 

තිශබනවා. ගල් අඟුරු ගන්න මුදල් ශසොයා ගැමාම වි ාල 

ප්ර ්නයක් ශවලා තිශබනවා. විුවලිය නිෂ්පාදනයට ශතල් ලබා ශදන 

එකත් වි ාල ප්ර ්නයක්. ශම් ප්ර ්නවලට විසඳුමක් ලබා ශදන්න 

සිුවශවලා තිශබනවා.  ශම් ශමොශ ොත ශවනශකොට ඒවාට සාර්ථකව 

මුුවණ දීලා, ශතල් ශපෝලිම් අඩු කරන්න, ගෑස් ශපෝලිම් අඩු 

කරන්න, විුවලිය කප්පාුවව අඩු කරන්න කටයුතු කර තිශබනවා. 

රශට් ම ජනයා බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශමොන ආණ්ඩුවක් 

ආවත් ඒ ආණ්ඩුව තුළින් ය පත් රටක් ශගොඩනැඟිලා, ශ ොඳ 

ආර්ථිකයක් ඇතිව ීවවත් ශවන්නයි. නමුත්, අශප් ආර්ථිකය තවම 

 ක්තිමත් ශවලා නැ ැ. සාමානය ජනතාවට ශම් පවතින බඩු මිලට 

මුුවණ ශදන්න බැරිශවලා තිශබනවා. එශ ම නම්, එයට මුුවණ 

ශදන්න  ැකි වන විධියට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

ශේ පාලනඥයන්  ැටියට, ශේ පාලන පක්ෂ  ැටියට අපි 

 ැශමෝශේම අරමුණ වන්ශන් ඒකයි. ඒ නිසා තමයි, අපි එකතු 

ශවලා ජාතික ආණ්ඩුවක්  එශ ම නැත්නම්  ැශමෝම එකතු ශවච්ච 

ආණ්ඩුවක් පිී ටුවලා ශම් ප්ර ්නවලට විසඳුම් ශසොයමු කියලා 

ජනාධිපතිතුමා සියලුම ශේ පාලන පක්ෂවලට ආරාධනා කර 

තිශබන්ශන්. ශමොකද, අපි ඔක්ශකෝටම ශේ පාලනය කරන්න 

පුළුවන් ශවන්ශන්, ඡන්ද කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්, ශේ පාලන 

පක්ෂ පවත්වාශගන යන්න පුළුවන් ශවන්ශන් රශට් ජනතාව 

ස්වයංශපෝෂිත කශළොත් පමණයි.  ඒ ගමන තමයි අපි ශම් යන්ශන්. 

ඒ ගමන යන නිසා තමයි  අපි අද ශ්රී ලංකා ශපොුවජන ශපරමුණ 

 ැටියට රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමාට උදවු කරන්ශන්.  එතුමා 

එක්ක කටයුතු කිරීශමන් ශම් අවුරුුව ශදක මාර තුළදී ශම් රශට් 

තිශබන දැශවන ප්ර ්නවලට යම්කිසි ස නයක් ලබා ශදන්න 

පුළුවන් ශවයි කියලා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම් ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ශයන් එතුමා ශ ොඳ වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කරලා 

තිශබනවා. මම අදත් දැක්කා,  ැම ශේ පාලන පක්ෂයක් ම වාශේ 

ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නය අගය කළා. එශ ම නම්, ශම් ප්රතිපත්ති 

ප්රකා නය ්රියාත්මක කරන්න අපි සියලුශදනාම එතුමාට උදවු 

ශදන තත්ත්වයකට පත්ශවලා තිශබනවා. ඒක තමයි, ශම් රශට් 

ජනතාවශේ බලාශපොශරොත්තුව.  

සම ර අය කිේවා, අශගෝස්තු නවවැනිදා ශදවැනි                  

කැරැල්ල එනවා කියලා. නමුත්, ම ජනයා ආශේ නැ ැ. ඒ 

බලාශපොශරොත්තුව අනුව ඒවා සිුව වුශණ්  නැ ැ. සුනාමියක් වාශේ 

එනවා කිේවා. නමුත්, එශ ම ආශේ නැ ැ. රශට් ජනතාව තුළ යම් 

වි ්වාසයක් ඇති ශවනශකොට, ජනතාව ඒවාට එන්ශන් නැ ැ.   

අපි ශම් රටට විශේ  විනිමය ලබා ගන්නා වැඩ පිළිශවළක් 

්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අද සංචාරක වයාපාරය අපට 

වැඩිශයන්ම ආදායම් එන වයාපාරයක් ව ශයන්  ඳුන්වන්න 

පුළුවන්. නමුත්, පසුගිය කාලශේ  ශම් රශට් තිබුණු කැරලි 

ශකෝලා ල, ශතල් ී ඟය ආදී විවිධ ප්ර ්න නිසා සංචාරකයන්ශේ 

පැමිණීම අඩු වුණා. අශගෝස්තු මාසශේ  තමයි සංචාරකයන් වැඩි 

ප්රමාණයක් එන්ශන්. ඒ නිසා අපි වි ්වාස කරනවා, ශම් අශගෝස්තු 

මාසය අවසන් වුණාට පස්ශසේ, winter season එශක්දී සෑශ න 

සංචාරකයන් ප්රමාණයක් ශම් රටට ආවාම අශප් විශේ  විනිමය 

අව යතාව සම්ූජර්ණ කර ගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා.  
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ඊළඟට, අශප් අපනයන කර්මාන්තයක් වන ඇඟලුම් 

කර්මාන්තය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. අදටත් අශප් රශට් ඇඟලුම් 

කර්මාන්තය සාර්ථකව ශකරීශගන යනවා. ඒ නිසා පසුගිය 

අවුරුේදට වඩා ශම් අවුරුේශේ අපනයන ආදායම වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම විශේ  රැකියාවලට යන අශප් තරුණ-

තරුණියන් සංඛයාව තව වැඩි වුශණොත් අශප් රටට අලුශතන් 

ආදායමක් එකතු වනවා. ඒ නිසා අපි ශනොශයක් ශේවල් ගැන 

විශේචනය කරනවා වාශේම රට  ක්තිමත්ව ඉදිරියට ශගන යන 

වැඩ පිළිශවළටත් අවංකව උදවු කළ යුතුයි. එශ ම උදවු කශළොත් 

පමණයි ශම් රට ශගොඩ ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1980 වසශර් සිට මම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා. මට මතකයි, 89 කාලය. එම කාලශේ දී 

ද සශණ් පැවැති ත්රස්තවාදය ශ ේතුශවන්  පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටි 

මන්ත්රීවරු පස්   ය ශදශනක් ම නාඳුනන තුවක් සකරුවන් විසින් 

 ාතනය කළා. පළාත් සභා මන්ත්රීවරු 20ශදශනක්, 00ශදශනක් 

විතර  ාතනය කළා. වැල්ශල්ශතොට පඤ්ඤාදස්සී  ාමුුවරුශවෝ 

වාශේ අශප් ප්රසිේධ  ාමුුවරුවරු තුන්  තර නමක්ම  ාතනය කළා. 

මන්ත්රීවරුන්ශේ නිවාසවලට ගිනි තියලා, මන්ත්රීවරුන්ට ී රි ැර 

කරලා, මන්ත්රීවරු මරලා ඒ වාශේ තත්ත්වයකට එන්න තමයි 

පසුගිය දවස්වලත් සම රු උත්සා  කශළේ. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා 

ඇතුළු ශම් ආණ්ඩුශවන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, ඒකට නායකත්වය 

ුවන් උදවිය ගැන ගැඹුරින් පරීක්ෂණයක් කරලා ත්රස්තවාදීන් විධියට 

කටයුතු කළ සියලුශදනාටම දඬුවම් ශදන්න කටයුතු කරන්න 

කියලා. නැත්නම්, ශකොමිෂන් සභාවක් ශ ෝ පත් කරලා  ඒ අය 

පිළිබඳ ශසොයා බලලා ශමවැනි ්රියා ඉදිරියට ශනොකරන්න  අව ය 

කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ස්තුතියි. 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අේුවල්  ලීම් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි ප ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 0.16] 

 

 රු අේදුල් හ්ලීම් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි අටක් තිශබනවා 

කියලා තමයි දැනුම් දීලා තිබුශණ්. නමුත්, දැන් ඒක විනාඩි ප ක් 

ශවලා තිශබනවා. කමක් නැ ැ. 

අභිනවශයන් ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණු ගරු රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමාශේ රාජාසන කථාව කාශේත් අවධානයට ලක් වුණු 

සුවිශ ේෂී ආමන්ත්රණයක් බව මා පළමුශවන්ම සඳ න් කළ යුතුයි, 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් අවස්ථාශේදී මශේ 

ශුභාියංසනත් එතුමාට පිරිමනවා. 

අද එක පැත්තකින් ජනතාව දැඩි ඩනඩනයකට පත් ශවලා, තවත් 

පැත්තකින් රශට් ශේ පාලනය ජන අරගළයට සමාන්තර ශනොවන 

ශලස අස්ථාවර ස්වභාවයක් ශපන්වනවා. ඒ වාශේම අනාගතශේ දී 

රට, ශමොන දි ානතියට ගමන් කරනවා ද කියා අප කාටවත් ී තා 

ගන්න බැරි විධියට වයාකූල සව්භාවයක් ශපශනන්න තිශබනවා. 

එවැනි තත්ත්වයක් තුළ, ශමොන මත ගැටුම් තිබුණත්, අභිනවශයන් 

ශත්රී පත් වුණු ගරු ජනාධිපතිතුමාට එතුමා අරමුණු කරගත් 

කාර්යය ස  දර් නය කිසිුව බාධාවකින් ශතොරව කරශගන යන්න 

අව ය  ක්තිය, වධර්යය ලැශේවා කියලා මා ප්රාර්ථනා කරනවා. 

අද අප සිටින්ශන් රශට් සුවිශ ේෂී  ැරවුම් ලක්ෂයයකයි. 

වත්මන් වයවස්ථාමය, ශේ පාලන  ා ආර්ථික ක්රශමෝපාය වැඩ 
පිළිශවළ තුළදී ශම් රටට අව ය සාධමාය ප්රතිසංස්කරණ රාියයක් 

සිුව කළ යුතු බව මා දකිනවා. එශසේ සිුවවන නව ප්රතිසංස්කරණ 
බුවපාර් ්ී ය සාූලී ක සාකච්ඡාවක්, සාධමාය සම්මුතියක්  ා දීර්  

කාලීන වැඩ පිළිශවළක් අරමුණු කරගනිමින් සිුව ශවනවා නම් 
ශ ොඳයි කියා මම ී තනවා. මම එශ ම සඳ න් කශළේ, ශලෝක 

බැං සව විසින් පසුගිය ජූලි 26වන දා කරන ලද ප්රකා ය නිසාමයි. 

එී දී සාර්ව ආර්ථික ප්රතිපත්ති රාමුවක් ්රියාත්මක වනතුරු  ා එී  
එකඟතා පැ ැදිලි කරනතුරු නව ූලලය ප සුකම් ලබා ශනොශදන 

බවට ඔවුන් අවධාරණය කරනවා. ශලෝක බැං සව කියන්ශන්, 
අශප් සංවර්ධන කටයුතුවලදී අපට වි ාල  ක්තියක් ශදමින් උදවු 

කරපු එක් පාර් ්වයක් බව අපි අමතක කළ යුතු නැ ැ. 

 ැම පක්ෂයක්ම බලාශපොශරොත්තු වූ පරිදි ගරු ජනාධිපතිතුමා 

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිී ටුී ම සඳ ා අවධානය ශයොමු කර, ඒ 

සඳ ා  ැම ශදනාශේම අද ස ් ලබා ගැමාම ශ ොඳ පියවරක් 
 ැටියට මා දකිනවා .  ඒ වාශේම, පවතින රාජය අස්ථාවර බව  ා 

ශේ පාලනික වයාකූල බව ශම් වනශකොට ක්රමශයන් නිරාකරණය 

ශවමින් පවතිනවා. ඒ නිසා රශට් අනාගත අභිවෘේධිය ශවනුශවන් 
ශගොඩනඟන ශම් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව අනවශබෝධශයන් ශගොඩ 

නැ ශඟන්නක් ශනොවිය යුතුයි. එය සතය ව ශයන්ම ජාතයන්තර 
ශමන්ම රශට් පුරවැසියන් අතර වි ්වාසය ත වුරු වන්නක් විය 

යුතුයි කියා මා ී තනවා.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව තුළදීත්, 

පිටතදීත් සූල යක් ව ශයන් එක් මතයක පිී ටා ගත යුතු 

ශේ පාලන තීරණ කඩිනමින් ගත්ශතොත් ශ ොඳයි කියන එක මශේ 
මතය යි. ශමොකද, අර්බුදය උත්සන්න ී ම තුළ ජනතාව මුුවණ 

ශදන ගැටලුවලට යම්කිසි එකඟතාවක් ලබා ශදන්න පුළුවන් 

වන්ශන් ූලලික ව ශයන් ඇති කර ගන්නා ශේ පාලන ස්ථාවරය 
මතයි. ඒ වාශේම ඉන් ඔේබට ගිී ල්ලා, ගරු ජනාධිපතිතුමා 

එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ දී කිේවා වාශේ, ද ක ශදක 
තුනක ඉඳලා විවිධ ආණ්ඩු තුළ සිටිමින් අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශකොතරම් වාද විවාද කළත්, 1977දී ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික 
ශයෝජනාවලිශයන් අදට ගැළශපන සාධමාය ශේ පමණක් අරශගන, 

නවය ආර්ථික ක්රමයක් ශගන එන්න අපට අද වනතුරු බැරි ශවලා 

තිශබනවා. ශගෝලීය රාමුවට ශනොගැළශපන ආර්ථික දර් නයක්  ා 
ක්රමශේදයක් ්රියාත්මක කරන්න යෑම නිසා තමයි අද අපි ශම් 

දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයට මුුවණ දී සිටින්ශන්. ශම් 
සම්බන්ධශයන් මට කියන්න තව කරුණු කාරණා ශබොශ ොමයක් 

තිශබනවා. නමුත්, කාලය සීමිතයි, ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

එම නිසා මශේ කථාශේ ඉතිරි ශකොටස මා ස ා  * කරනවා. 
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජානක වක් සඹුර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 0.21] 
 

 රු ජානක වක්කුඹුර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2022 අශගෝස්තු මස 00වන දා 

ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් රජශේ  ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ඉදිරිපත් 

කළා. එතුමා ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ඉදිරිපත් කළ දවශසේම පක්ෂ-
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————————— 
*  පුස් කාලගේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

විපක්ෂ සියලුශදනා ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ශ ොඳයි කියා කිේවා. ඒ 

වාශේම එතුමා ජාතික ආණ්ඩුවක්, එශ ම නැත්නම් සර්ව පාක්ෂික 

ආණ්ඩුවක්  දන්න එකතු ශවන්න කියා සියලු මන්ත්රීවරුන්ට 

ආරාධනා කළා. එම ශයෝජනාවට ශබොශ ෝ මන්ත්රීවරු ශම් 

වනශකොට කැමැත්ත ප්රකා  කරලා, ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. 

ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ ඒ ආරාධනය පිළිශගන විපක්ෂ නායකතුමා 

ඇතුළු සියලුශදනා එකතු කරශගන සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් 

ශකටි කාලයක් තුළ  දන්න පුළුවන් ශවයි කියා අපි ී තනවා.  

අපි  ැශමෝම කථා කරන්ශන් අතීතශේ  ශවච්ච ශේවල් ගැනයි. 

නමුත් දැන් අපි කථා කරන්න ඕනෑ, වර්තමානශේ  අපට ශම් රශට් 

ජනතාවට කරන්න පුළුවන් ශමොනවාද කියලායි. ඒ නිසා ශම් රශට් 

ජනතාව ශවනුශවන් යම්කිසි වැඩ ශකොටසක් කරන්න ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු ශදසීය විසිපස්ශදනාටම යම් 

වගකීමක් පැවරී තිශබනවා. අපි ඔක්ශකෝටම එකතු ශවලා යම්කිසි 

කාල රාමුවක් තුළ ශම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. එශලස 

ජනතාවශේ ප්ර ්න විසඳන්න අපි ඔක්ශකෝම එකට එකතු ශවලා 

කටයුතු කරමු. ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂශේ  වැඩි පිරිසක් ඉන්නවාද, 

එශ ම නැත්නම් ශවන පක්ෂයක් නිශයෝජනය කරන්ශන් 

එක්ශකශනක්ද, ශදශදශනක්ද කියා බලන්ශන් නැතිව අප 

සියලුශදනාටම එකතු ශවලා ශ ොඳ වැඩක් කරන්න පුළුවන් නම්, 

ඒකට "ශ ොඳයි" කියන්නත් පුළුවන් වන්න ඕනෑ.  

අපි 22 ශදනාටම ජනතාව දැන් බණිනවා. අපි 22 ශදනාටම 

එකතු ශවලා රට ශවනුශවන් යුතුකමක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් 

නම්, ඒක තමයි ශම් ශවලාශේ අපි කරන්න ඕනෑ. ගරු 

ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ දී කිේවා වාශේ, ඒ 

කාරණා යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න කියලා  ැශමෝම කිේවා. 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන අප සියලුශදනා තමයි ඒක 

යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. අපට ඒ කටයුත්ත කරන්න 

පුළුවන්. ඒක කරන්න බැරි වැඩක් ශනොශවයි. ශම් කිසිම ශදයක් 

කරන්න බැ ැ කියලා අපි ඔක්ශකෝම ී තුශවොත් අපට කවදාවත් 

ඒවා කරන්න ලැශබන්ශන්ත් නැ ැ. ශම් රශට් ආර්ථිකය  දන්න 

අපට පුළුවන්. ඒ කටයුත්ත කරන්න නම්, ශම් රශට් කෘෂි 

කර්මාන්තය නංවන්න අව ය වැඩ ශකොටස අපි මුලින්ම කරන්න 

ඕනෑ. අතපසුී ම්, වැරදි ඔක්ශකෝම  දා ශගන ශම් රට 

ස්වයංශපෝෂිත කරන්න පුළුවන් සියලු ශදයින් ශම් රට 

ස්වයංශපෝෂිත කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් ජනතාව මත පැටී  තිශබන 

බුව බර අඩු කරන්න අපට පුළුවන්. ඒ සඳ ා අපි  ැශමෝම එක 

ප්රතිපත්තියක සිටිමින්, ක සශලන් අදින්ශන් නැතිව කටයුතු 

කශළොත් ශම් ශේවල් සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන්. පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරන්ශන් මන්ත්රීවරු ශදසීය විසිපස්ශදන ස වුණාට, 

අශප් රාජය ශසේවශේ  ද  තර ලක්ෂයක් විතර ඉන්නවා. ශම් 

සියලුශදනාම ශම් ශවනුශවන් යම් කැප කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

ප්රාශේීයය ශල්කම් කාර්යාලවල තිශබන ශම්ස පුටු ගණනට වඩා 

වැඩි පිරිසක් එී  ශසේවය කරනවා. ඒ  ැශමෝම ශම් රශට් 

සංවර්ධනශේ  ශකොටස්කරුවන් බවට පත් කර ගන්න ඕනෑ. නිකම් 

ඉන්න අයශගන් වැඩක් ගන්න ඕනෑ. පසුගිය අශප්රේල් මාසශේ  

07වැනි දායින් පස්ශසේ රශට් සංවර්ධනය ශ ෝ යම් ආයතනයක   

ශ ෝ වැඩ ශකශරන්ශන් නැ ැ. ඒකට ශලො ස ප්ර ්නයක් තිශබනවා. 

ඒක නිසා ශම් යන්ත්රණය නැවත වරක් ්රියාත්මක කරන්න අපි 

ඔක්ශකෝම මැදි ත් ී මක් ශවන්න ඕනෑ. එශ ම කශළේ නැත්නම් 

අපි තවත් අගාධයටයි යන්ශන්. කථාව අඩු කරලා ශම්  දන 

ආණ්ඩුශේ කාලරාමුව  දන එක යම් කාල සීමාවක් තුළ ඉවර 

කරලා, අපි ශදශගොල්ලන්ම එකතු ශවලා ශකොශ ොමද ශම් වැශ්  

කරන්ශන් කියලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ කියන එක තමයි මම 

කියන්ශන්. විපක්ෂ නායකතුමාත් ඒ පැත්ශත් අයත් කියනවා, 

කමිටුවල තනතුරු අරශගන කටයුතු කරනවා කියලා. ශ ොඳයි. 

 ැශමෝම කියනවා, ශ ොඳ ශේට ශ ොඳයි කියනවා ලු.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ඔක්ශකෝම ඉන්ශන් ශ ොඳ 

ශදයක් කරන්න. වැරැදි ශදයක් නම් අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා ඒ 

ශේට වැරැදියි කියලා කියමු. එතශකොට ප්ර ්නය ඉවරයි ශන්. 

"ශමන්න ශම් ටික අපි කරන ශ ොඳ වැඩ. ශමන්න ශම් ටික අපි  දා 

ගන්න ඕනෑ" කියන එක අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා සාකච්ඡා 

කරමු. සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්  දන ශකොට ශ ොඳ වැඩ විතරයි 

කරන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ? ඒ    ැම ශේම  ැශමෝම එක්ක කථා කරලා 

කරන්න ඕනෑ.  ැශමෝම එක්ක කථා කරන්ශන් නැතුව තනි-තනි 

පුේගලයන්ට ඕනෑ-ඕනෑ ශේවල් කරන්න ුවන්ශනොත් ශන් නරක 

වැඩ ශවන්ශන්.  

විුවලිබිල වැඩි ශවනවා නම්, වතුර බිල වැඩි ශවනවා නම් 

මන්ත්රීවරුන් 22 ශදනාම කැමති නැ ැ. කවුද කැමති ශවන්ශන්? 

ශපෞේගලිකව මම නම් කැමති නැ ැ. ශම් මන්ත්රීවරුන් 

සියලුශදනාත් එශ මයි. රශට් ජනාධිපතිතුමාවත්, අගමැතිතුමාවත්, 

කැබිනට් මණ්ඩලයවත් ඒකට කැමති නැ ැ. අපි ශම් වැඩි ශවන 

ඒවා අඩු කරන්න යම්කිසි වැඩ පිළිශවළක්  දන්න ඕනෑ. බඩු මිල 

ශගොඩක් වැඩි ශවලා තිබුණා. දැන් සාමානය මිලක් අඩු ශවලා 

තිශබනවා. ශවළඳ, වාණිජ  ා ආ ාර සුරක්ෂිතතා ඇමතිතුමා 

මැදි ත් ශවලා ඒකට යම් වැඩ පිළිශවළක්  ැුවවා. ඒ වාශේ අශප් 

කංචන විශජ්ශසේකර ඇමතිතුමාත් QR code ක්රමය ශගනැල්ලා 

ශතල් ශපෝලිම් අඩු කරන්න කටයුතු කළා. ආසියාශේ වැඩිම 

ඉන්ධන භාවිත කරන්ශන් අශප් රශට්. ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් 

නම් අශප් රශට් ශඩොලර් ටිකක්  රි ඉතුරු ශවනවා.  

අපි ඔක්ශකෝම යම් කිසි කාලයක් කැපී මක් කරන්න ඕනෑ. 

කැපී මක් කරලා අපි යම්කිසි වැඩ    ශකොටසක් කරන්න ඕනෑ. 

ශ ොරකම, වංචාව, දූෂණය මන්ත්රීවරුන් 22 ශදනාම එකතු 

වුශණොත් නවත්වන්න පුළුවන්.  ැබැයි, ශගොඩක් අය ශම් පිළිබඳව 

ශේ පාලනඥයාට ඇඟිල්ල දික් කළාට  ැශමෝම වාශේ දන්නවා, 

ඒවාට උල්පන්දම් දීලා, ඒවා කරන්න පිටිපස්ශසන් ඉන්ශන් කවුද 

කියලා. ඒක දැන දැනම ශේ පාලනඥයාම ශේ පාලනඥයාට 

ඇඟිල්ල දිගු කරනවා. ශ ොරකම, වංචාව, දූෂණය නතර කරන්න 

පුළුවන්. ඒවා නතර කරන්න අපි ඔක්ශකෝම සේභාවශයන් මැදි ත් 

ශවන්න ඕනෑ. සේභාවශයන් මැදි ත් වුශණොත් ඒක කරන්න 

පුළුවන්. තමන් ශ ොරකම් කරන ගමන් අශනක් එක්ශකනාට 

ශ ොරා කියලා වැඩක් ශවන්ශන් නැ ැ. ශ ොරකම නවත්වන්න අපි 

ඔක්ශකෝටම වගකීමක් තිශබනවා.  

දූෂණ, වංචා සියල්ල නවත්වන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න නම් 

ඉස්සර ශවච්ච ශේවල් ගැන ආපුව කථා කරකර ඉඳලා වැඩක් 

ශවන්ශන් නැ ැ. ී ටපු ජනාධිපතිතුමාට මම ශපෞේගලිකව අදත් 

ගරු කරනවා. එතුමා වි ාල ම න්සියක් ගත්තා, රට ශවනුශවන්  

එතුමාශේ යුතුකම කරන්න. වංචාව, ශ ොරකම, දූෂණය 

නවත්වන්න එතුමාට කරන්න පුළුවන් සියල්ල එතුමා කළා. ඒක 

නිසා එතුමා බලාශපොශරොත්තු ශවච්ච සියල්ල එතුමාට ඉෂ්ට කර 

ගන්න බැරි වුණත්, ශම් රශට් යම් වැඩ ශකොටසක් එතුමා කළා. 

ඒක නිසා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා,- 
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් කාලය අවසන් ශවනවා. 
 

 රු ජානක වක්කුඹුර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මට විනාඩියක් ශදන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

සම රු අ නවා, පාරවල් කන්නද කියලා. රත්නපුර 

ඉඩම්ශගොඩ - අයගම කියලා පාරක් තිශබනවා.  ැම දාම 

"ශෆේස්බුක්" එශක් ඒ පාර ගැන විස්තර දානවා. මාස ශදකක් 

249 250 

[ගරු ජානක වක් සඹුර ම තා] 
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ශවනවා ඒ පාශර් වැඩ කරන එක නැවතිලා. මිනිසුන්ට යන්න 

බැ ැ. ඒ ගශම් මිනිසුන්ට ඒ පාර අව යයි. මම ඒ පාර ගැන 

ඇමතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කළා, ජනාධිපතිතුමා එක්කත් 

සාකච්ඡා කළා. ඉක්මනින් ඒ ගශම් මිනිසුන්ට යන්න පාර  දලා 

ශදන්න. ශම්වා අව යයි. අපි ඔක්ශකෝම ී තනවා නම්,  පාර  දලා 

වැඩක් නැ ැ. ලයිට් දීලා වැඩක් නැ ැ. ශගොඩනැඟිලි  දලා වැඩක් 

නැ ැ කියලා, ඒක  රියන්ශන් නැ ැ. ඒවාත් ශම් රශට් ශකශරන්න 

ඕනෑ.  ැබැයි, අපි අව යතාව ශතෝරාශගන වැඩ කරන්න ඕනෑ. අපි 

රට ශවනුශවන් ශකටි කාලයකට ශ ෝ එකතු ශවලා 

ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් එක්ක වැඩ කරමුයි කියලා 

ඔබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලා සිටිමින් මා නි ඬ ශවනවා. 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශරෝී ණී  සමාරි විශජ්රත්න මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි 

ප ක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 0.28] 

 

 රු ගරෝනීණී කුොික විගේර කන ෙහ් කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பரொஹினி குைொொி விபஜரத்ன)  

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

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපතිතුමාශේ රාජාසන 

කථාව පිළිබඳව  ැමශදනාම ප්ර ංසා මුඛශයන් කථා කළා. නමුත් 

එය ්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අද සමාජශේ  යම් කිසි ගැටලුවක් 

තිශබනවා. එතුමාශේ සමස්ත කථාශවන් ගමය වන එක අද සක් 

ගැන මම ශම් ශවලාශේ කථා කරන්න කැමැතියි. එතුමාශේ 

කථාශේ කියනවා, "අපි ඉති ාසය අමතක කරලා අනාගතය 

ශවනුශවන් එකතු ශවමු. සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට ආරාධනා 

කරනවා" කියලා.  

2019 ඉඳලා, ජනාධිපතිවරණශේ  ඉඳලා අද ශවනශකොට දින 

999යි. ශම් දින 999 පුරාම සිේධ වුශණ් ශම් ශලෝකශේ  කිසිම රටක 

සිේධ විය යුතු විධිශේ  ශේවල් ශනොශවයි. ශමොනවාද ඒ අතීතශේ  

වුශණ්? සීනි බුව වංචාව, ශපොල් ශතල් වංචාව, Rapid Antigen 

Test Kits වංචාව, ගජ මිතුරන්ට බුව ස න දීම ස  ඒ තුළින් අී මි 

වූ රාජය ආදායම, ඇ ැට ශනොුවටු චීන අසූචි ශපොශ ොරවලට 

ශඩොලර් මිලියන 6.7ක් ශගී ම, නැශනෝ ශපොශ ොර වංචාව, 

ඉන්දියන් රුපියල් 0ට තිබුණු නැශනෝ ශපොශ ොර ඉන්දියන් රුපියල් 

12. 0ට ලංකාවට ශගන ඒම, අප සතුව තිබුණු මිලියන ගණනාවක 

ශඩොලර් සංචිත, රන් සංචිත විනා  කිරීම, රට බංශකොශලොත් කිරීම 

 ා ඒවාට අනුබල ුවන් අයශේ ්රියා කලාපය, 'පැන්ශඩෝරා' ඇතුළු 

රාජපක්ෂවරුන්ට ඇති දූෂණ, වංචා, ශකොවි්  සමශේ  නියමිත 

ශේලාවට තීන්ුව තීරණ ගත්ශත් නැතිව පැණි promote කරලා 

මිනිස් ීවවිත 17,000ක් අී මි කිරීම, වැරදි විශේ  ප්රතිපත්තිය, රට 

ණය උගුලක පටලැී ම, රට ආර්ථික ව ශයන් ස  ශේ පාලනික 

ව ශයන් උගුලක ඇද වැට්ටී ම. ඒවා තමයි සිේධ වුශණ්. ශම් 

සියල්ලටම අපි රටක් විධියට ශගොුවරු වුශණ් රාජපක්ෂ පාලනය 

නිසායි. අපි අමතක කරන්න ඕනෑ ඒ අතීතයද කියලා ගරු 

ජනාධිපතිතුමාශගන් ශම් ශවලාශේ අ න්න ඕනෑ.  

අද ඔබතුමා සර්ව පාක්ෂික පාලනයකට එන්න කියලා අපට 

ආරාධනා කරන්ශන්, ඔබතුමාට කර උඩ තියාශගන ුවවන්න ශවලා 

තිශබන රාජපක්ෂ පේවලින් ශම් රට ශගොඩ දාන්නද? ඕේ, අපි 

එකඟයි, රට ශවනුශවන් එකඟයි.  ැබැයි, ශකොන්ශේසියක් 

තිශබනවා. ශමොකක්ද? ශම් රට ශමතැනට ඇද දාපු අයට එශරී ව 

පරීක්ෂණ, දඬුවම් අව යයි. ඒ ටික කරන්න ඕනෑ. අරගළය මතු 

වුශණ් ඒකටයි, විප්ලවය මතු වුශණ් එකටයි. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, 

අද ඔබතුමා ශකොශ ේ  රි ඉඳශගන ශම්වා අ ශගන ඇති. 

කෘෂිකර්මය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්,  අපි දන්නවා ශම් රශට් 

ආ ාර සුරක්ෂිතතාව නැති වුණ බව. ඒ නිසා ජනතාවට දැන්වත් 

ශපොශ ොර ටික,   කෘෂි රසායනික ටික ශදන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම 

කෘෂි නිෂ්පාදන අශළවිය සඳ ා සැපයුම් ජාලය නැවත ස්ථාපනය 

කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ කාබනික වගා සංකල්පය කෑශේ 

ශගොවිශයෝවත්, පාරිශභෝගිකශයෝවත් ශනොශවයි. ඒක විනා  කශළේ 

දළඹුශවෝ, පණුශවෝ,  සඩිත්ශතෝ, දිලීර ශරෝග ස  වල්. ඒ නිසා ශම් 

පිළිබඳව තීන්ුව ගන්න ඕනෑ. ශම් අතීතය අමතක කරන්න නම් 

කෘෂි රසායන ආනයනයට අව ය ශඩොලර් ටික ශදන්න ඕනෑ, 

ඒකට ප්රමුඛතාව ගන්න ඕනෑ. කෘෂි රසායන ආනයනයට 

කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශයන් ශදන්ශන් ශඩොලර්  0,000යි. නමුත් 

කන්ශට්නර් එකකට ශඩොලර් 1 0,000ක් අව යයි. ශම් ශමොශ ොත 

ශවනතුරුත් ඒ ප්රමාණය ම  බැං සශවන් ඉල්ලා තිශබනවාද කියන 

ගැටලුව තිශබනවා. ශම්වා ශනොකශළොත් ලබන ම  කන්නයත් වළ 

පල්ලට යනවා. ශම්වා  නිවැරදි කරන්න ලෑස්ති නම් අපිත් සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩුවට ලෑස්තියි.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  යල කන්නශේ  වගා කශළේ 

සියයට  0යි. ඒශකනුත් අස්වැන්න ලැබුශණ් සියයට  0යි. ශම් 

ශවනශකොට ශගොවිශයෝ ටික ළතැශවනවා ඩීසල් ටික නැතිව 

අස්වැන්න ශනළා ගන්න විධියක් නැ ැ කියලා. ඒ නිසා ශම් 

ශමොශ ොශත් අව ය ශවලා තිශබනවා, ශගොවි ජනපදවලට ඉන්ධන 

වැඩිපුර යවන ක්රමයක්. 

අශප් රශට් අධයාපනය දි ා බැලුවාම පසුගිය දින 999දී තරම් 

අධයාපනය විනා  වුණු කාලයක් අපි දැක්ශක් නැ ැ. දරුවන්ට 

පාසල් පවත්වන්ශන් සතියකට දින 0යි. ශකොශ ොමද ඒ අතීතය 

අමතක කරන්ශන්? දින  ක් ශනොශවයි දින 7ම  රි පාසල් තියලා 

දරුවන්ට නැති වුණු ඒ අධයාපනය ලබා ශදන්න ක්රමයක්  දන්න 

ඕනෑ. ඒ වාශේම අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ ශගන ඒම අතයව යයි.  

ශම් ශවනශකොට QR code එකට ඉන්ධන   ග ශගන 

ගුරුවරුන්ට paper markingවලට යන්න ශවලා තිශබනවා. ුවර 

වැඩි අයට ඒ ඉන්ධන ටික මදි. ඒ විතරක් ශනොශවයි විදයා ඩනඨවලට 

ගුරුවරු බඳවාශගන නැ ැ. ගුරු විභාගවලට අයුවම් පත්ර කැඳවලා 

තිශබනවා, නමුත් විභාග තියලා නැ ැ. ළමුන්ට විභාගවලට අයුවම් 

පත්ර දාන්න විධියක් නැ ැ. A/L විභාගයට අයුවම් කරන්න පුළුවන් 

අවසාන දිනය අශගෝස්තු 19වන දා, ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. නමුත්, උසස් ශපළ ප්රතිලල එන්ශන් අශගෝස්තු 

අන්තිමට. එතශකොට ශදවැනි වර ස  තුන්වැනි වර විභාගය කරන 

ළමයි ශකොශ ොමද විභාගයට ඉල්ලුම් කරන්ශන් කියන ගැටලුව 

තිශබනවා.  

අවුරුුව ශදක මාරකින් ජාතික පාසල්වල ගුරු මාරුී ම් කරලා 

නැ ැ. ඒ අයුවම් පත් 9,900ක් ශගොඩ ගැී ලා තිශබනවා. 

ී ශසේරදයට ශකොට්ටය මාරු කරනවා වාශේ අධයාපන ඇමතිවරු 

මාරු කිරීම විතරයි පසුගිය කාලශේ  කශළේ. අධයාපන 

සමුපකාරයට මාස ගණනක ඉඳලා අධයක්ෂ මණ්ඩලයක් නැ ැ. 

ගුරුවරු තැන්පත් කළ මුදල්වලට ණයක් ගන්න බැරිව අයුවම් පත්ර 

6,2 0ක් ශම් ශවනශකොට ශගොඩ ගැී ලා තිශබනවා. ශමන්න ශම් 

අතීතය අමතක කරන්න නම්,  අධයාපනය අද වැටිලා තිශබන 

තත්ත්වශයන් ශගොඩ ගන්න නම් එතුමන්ලා ශම් රටට සුුවසු 

ක්රමයක් ශේන්න ඕනෑ. ශමොකද, අධයාපනය කඩා වැටුශණොත් 

රටක් යටත් කර ගන්න මිසයිල අව ය ශවන්ශන් නැ ැ.  රටක් 

ශල්සිශයන් යටත් කරගන්න පුළුවන්.  

තුන්වැනි කාරණාව ශම්කයි. 2019 සිට අද දක්වා ආණ්ඩුව 

රුපියල් බිලියන 2,188ක් අච්චු ග ලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන් 

සාමානයශයන් මාසයකට රුපියල් බිලියන 70ක්-71ක් වාශේ 

ප්රමාණයක්. මැයි මාසශේ  බිලියන 9 ක් අච්චු ග ලා තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ුනනි මාසශේ  269යි. ඒ කියන්ශන් සාමානයය වාශේ 

තුන්ගුණයකටත් වඩා වැඩියි. ඊළඟට, ජූලි මාසශේ  101ක් අච්චු 

ග ලා තිශබනවා. අශගෝස්තු මාසශේ  ශකොච්චර අච්චු ග ලා 

තිශබනවා ද කියලා අපි දන්ශන් නැ ැ. ශම්වාට මුල ඉඳලාම අපි 

විරුේධ වුණා. ී ටපු ම  බැං ස අධිපතිතුමා කිේවා, මුදල් අච්චු 

ගැසීම ආර්ථිකයට ප්ර ්නයක් ශනොශවයි කියලා. නමුත් අද 

ශවනශකොට ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

අතීතය අමතක කරන්න නම්, මුදල් අච්චු ග ලා ශම් ආර්ථිකයට 

ප්ලාස්ටර් දමන ක්රමය ශවනස් කරන්න ඕනෑ.  

අද ශරෝ ල්වල ශබශ ත් නැ ැ. බලන්න, සවසට ඇරලා 

තිබුණු පුංචි ඩිස්ශපන්සරි ටික ශම් ශවනශකොට ව ලා. ශදොස්තරශේ 

බිල ශගේවාම, ශබශ ත් තුණ්ඩුශේ සඳ න් ශබශ ත් ටික ගන්න 

ශල් ඩුන්ශේ අශත් සල්ලි නැ ැ. ශමොකද, මිනිස්සුන්ශේ ආර්ථිකය 

කඩා වැටී තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම ආ ාර සුරක්ෂිතතාව නැති 

ශවලා. ශම් රශට් මේවරුන් ස  දරුවන් දැඩි මන්ද ශපෝෂණයකින් 

ශපශළනවා. ශම් ශේල කෑශවොත් ඊළඟ ශේල කන්න ශදන්ශන් 

ශකොශ ොමද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තිශබනවා. 

මම ශම් සඳ න් කශළේ විශ ේෂශයන්ම පසුගිය කාලශේ   සිේධ වූ 

ූලලික කරුණු කිී පයක් පමණයි. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ශම් රශට් 

තරුණශයෝ පාරට බැස්ශසේ බඩගින්නට, ශදමේපියන් පාරට බැස්ශසේ 

බඩගින්නට, රජශේ  ශසේවකශයෝ පාරට බැස්ශසේ බඩගින්නට. 

ශම්වාට විසඳුම මර්දනය නම්, ඔබ පණිවුඩකරුවාට ශවඩි තිේබා 

කියලා මා ී තනවා. ඒ වාශේම ශම් අය ශ ටත් පාරට බහීවි,  

අර්බුදය තවම ඉවර නැති නිසා. ශේපළ විනා  කළ අය, මිමා මරපු 

අය අල්ලන්න. ඒවාට අශප් විරුේධත්වයක් නැ ැ. නමුත් 

ජනාධිපතිතුමනි, ශම් රශට් කෘෂිකර්මාන්තය තුළ අරගළයක් 

තිශබනවා, අධයාපනය තුළ අරගළයක් තිශබනවා, ශසෞඛය තුළ 

අරගළයක් තිශබනවා, ආර්ථිකය තුළ අරගළයක් තිශබනවා. 

ශම්වාට විසඳුම මර්දනය නම්, ඔබතුමාට ශගොී න් අත්අඩංගුවට 

ගන්න ශවනවා,  ියෂයයන්, ගුරුවරුන් අත්අඩංගුවට ගන්න 

ශවනවා, වවදයවරුන්, ශරෝ පන් කියන ශම් සියලුශදනා 

 අත්අඩංගුවට ගන්න ශවනවා, බඩගින්ශන් අඬන දරුශවෝ, ඒ 

වාශේම බඩගින්ශන් අඬන දරුවන් දි ා බලාශගන ුවක් විඳින 

මේවරු-පියවරුත් අත්අඩංගුවට ගන්න ශවනවා. තමන්ශේ ශකනා 

ඉතුරු කරලා ශජෝසප් ස්ටාලින් අත්අඩංගුවට ගත්තා වාශේ 

කරන්න එපා. ශමොකද, එශ ම වුශණොත් ශවනම අරගළයක් ඇති 

ශේවි. අවසාන ව ශයන් මම කියන්න කැමැතියි ශම් ගැන ශ ොයා 

බලන්න කියලා.  ශම්ක ඔබතුමා දැනුවත්ව කළා ද, එශ ම 

නැත්නම් ශපොලීසිය භාර ඇමතිතුමා ඔබතුමා  අප සුතාවට පත් 

කරන්න ස්ටාලින් පමණක් අත්අඩංගුවට ගත්තා ද කියලා සැකයක් 

තිශබනවා. 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපතිතුමාට මම මතක් 

කරනවා, වැරදි පාර අමතක කරලා  රි පාරට යන්න බැ ැ කියන 

කාරණය. රට වැරදි පාරට දමපු අයට, වැරදි පාශර් ගමන් කළ අයට 

ඒ අය කළ වැරැේදට වගකීම  ා වගී ම තුළ සිට පියවර ගන්න 

අව යයි.  රි පාරට රට ප්රවිෂ්ට කරගන්න පුළුවන් ශවන්ශන් 

එශ ම වුශණොත් පමණයි.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව පිළිබඳව වන 

ඔබතුමාශේ ශයෝජනාශේදී ඔබතුමාත්, අගමැතිතුමාත් -  

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමිය, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 රු ගරෝනීණී කුොික විගේර කන ෙහ් කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பரொஹினி குைொொி விபஜரத்ன)  

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

ශම් අවසාන වාකයය, ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් නිර්පාක්ෂික ශවලා සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට ආරාධනා කරනවා නම්, ශමම ශයෝජනාව 

වඩාත් ප්රජාතන්ත්රවාදී බව ප්රකා  කරමින්, ජනාධිපතිතුමාට සුබ 

පතමින් මා නි ඬ ශවනවා.  

ස්තුතියි.  

 
 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Jeevan Thondaman.  

You have eight minutes.   
 

[பி.ப. 3.37] 
 

 රු ජීවන් ග ොන්ඩෙන් ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஜீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

ைொண்புைிகு சனொதிபதி அவர்களின் அக்கிரொசன உமரமய 

அமனவரும் பகட்டிருப்பீர்கள். அந்த உமரயிபல கூறப்பட்ட 

ஒரு விடயம் எல்பலொருக்கும் ென்றொகப் புொிந்திருக்கும் என 

ெிமனக்கின்பறன். ைொண்புைிகு சனொதிபதி அவர்கள் சைவுொிமை 

பற்றிப் பபசியிருந்தொர். அதொவது, தைிழ் ைக்கள், சிங்கள ைக்கள், 

முஸ்லிம் ைக்கள் அமனவரும் தன்னுமடய பொர்மவயில் சைம் 

என்றொர். அதமன ெொன் இ.ததொ.கொ.இன் தபொதுச்தசயலொளர் 

என்ற வமகயில் வரபவற்கிபறன். ஆனொல், அமதப் 

பொரொட்டப்பபொவதில்மல. ஏதனன்றொல், சனொதிபதியொனவர் 

ெொட்டிலுள்ள அமனத்து ைக்கமளயும் சைைொக ெடத்த பவண்டும் 

என்பது ைக்களின் அடிப்பமட எதிர்பொர்ப்பொகும். அது 

அவருமடய கடமை! அமத அவர் கட்டொயம் தசய்யத்தொன் 

பவண்டும்.  

ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ அவர்கள் சனொதிபதி 

யொகப் பதவிபயற்கும்பபொது, ெொட்டில் பல்பவறு பிரச்சிமனகள் 

இருந்தன. உதொரணைொக, gas பிரச்சிமன இருந்தது; fuel 

பிரச்சிமன இருந்தது. அபதபபொல், முக்கியைொன சில 

ைருந்துகளுக்குத் தட்டுப்பொடு ெிலவியதுடன், ைருத்துவத்துமற 

சொர் இயந்திரங்களுக்கும் தட்டுப்பொடு ெிலவியது. இமவ 

அமனத்துக்கும் இன்று அவர் தைதுதைதுவொகத் தீர்மவப் 

தபற்றுக்தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கிறொர். இவமரயும் பதவி 

விலகச் தசொன்னொல், அதில் எந்தவிதைொன ெியொயமும் 

கிமடயொது. "பகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்கள் சனொதிபதிப் 

பதவியிலிருந்து விலகினொல், ெொங்கள் சர்வகட்சி 

அரசொங்கத்மத அமைப்பதற்கு ஒத்துமழக்கத் தயொர்" என்று 

எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற பல தமலவர்கள் முன்னர் 

தசொல்லியிருந்தொர்கள். ஆனொல், இன்று அவர்களுமடய 

ெிமலப்பொடு ைொறியிருக் கின்றது. ைொண்புைிகு ரணில் 

விக்கிரைசிங்ஹ அவர்கள் சனொதிபதியொக இருப்பதனொல்  

அதற்கு ஒத்துமழக்க முடியொததன்று அவர்களில் பலர் 

தசொல்கிறொர்கள். 

எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற தமலவர்களிடம் ெொன் 

ஒன்மறச் தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்பறன். ெீங்கள் 

தசய்யபவண்டிய பவமலமய ைக்கள் - பபொரொட்டக்கொரர்கள் 

தசய்து ஒரு சனொதிபதிமயபய ஆட்சியிலிருந்து வீழ்த்தி 

யிருக்கிறொர்கள். அதற்கொக, அவர்கள் எல்லொவற்மறயும் தங்கத் 

253 254 

[ගරු ශරෝී ණී  සමාරි විශජ්රත්න ම ත්මිය] 



2022 අශගෝස්තු  10 

தட்டிபல மவத்து, உங்களிடம் ஒப்பமடப்பொர்கள் என்று 

ெிமனக்கக்கூடொது. இதமன ெொங்கள் ஒரு முழுமையொன 

பலைொகப்பொர்க்க பவண்டும். இன்று இருக்கின்ற ெிமலமையில், 

எல்லொ வர்க்கத்தினருக்கும் இவ்வொறொன பபொரொட்டங்கமள 

ெடொத்துவதற்கொன privilege கிமடயொது. உதொரணத்துக்கு 

ைமலயகத் பதொட்டத்ததொழிலொளர்கமள எடுத்துப் பொருங்கள்! 

அவர்களொல் ஒரு ெொள் சம்பளத்மத விட்டுவிட்டுப் 

பபொரொட்டத்தில் ஈடுபட முடியொது. அவர்களுக்குத் பதமவ 

மூன்றுபவமள உணவு! அத்தியொவசியப் தபொருட்களுக்கு 

எந்தவிதத் தட்டுப்பொடும் இருக்கக்கூடொது என்றுதொன் 

அவர்களும் விரும்புகிறொர்கள். அவற்மற ெொம் புொிந்துதகொண்டு, 

ெொட்மட எவ்வொறு முன்பனொக்கிக் தகொண்டுதசல்ல முடியும் 

என்று பொர்க்க பவண்டுபை தவிர,  ெொட்மட எவ்வொறு 

முழுமையொக ெொசைொக்கலொம் என்று பொர்க்கக்கூடொது.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

பவடிக்மகயொன ஒரு விடயமும் இருக்கிறது. அதொவது, ெொட்டில் 

என்னதொன் பிரச்சிமனகள் இருந்தொலும், ைொண்புைிகு  ரணில் 

விக்கிரைசிங்ஹ அவர்கள் இச்சமபயில் தனிெபரொக இருந்து, 

தற்தபொழுது சனொதிபதியொகி, ெொட்மடயும் ெொட்டு ைக்கமளயும் 

முன்பனொக்கிக் தகொண்டுதசன்று தகொண்டிருக்கிறொர். 

இன்மறக்கு எொிதபொருளுக்கொக வீதிகளில் வொிமசயில் 

ெிற்கபவண்டிய பதமவ கிமடயொது. அதற்கொக தகௌரவ 

அமைச்சர் கஞ்சன விபஜபசகர அவர்களுக்கு என்னுமடய 

ென்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிபறன். அவருமடய வீட்மட 

எொித்தது ைட்டுைன்றி,  எவ்வளவுதூரம் அவமர விைர்சிக்க 

முடியுபைொ அந்தளவுக்கு விைர்சித்தொர்கள். எனினும், அவர்  

ெொட்டுக்குச் தசய்யபவண்டிய கடமைமய முழுமையொகவும் 

பெர்மையொகவும் தசய்திருக்கிறொர். இப்பபொது, LIOCஇற்கு 

தற்பபொமதயமத விடவும் பைலதிகைொக 50 sheds இற்கொன 

licence தகொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் டயகைமவக்கம் 

தபொகவந்தலொமவக்கும் இரண்டு sheds தருைொறு ெொங்கள் 

தகௌரவ அமைச்சர் கஞ்சன விபஜபசகர அவர்களிடம் 

பகொொிக்மக முன்மவத்திருக்கிபறொம். அது கட்டொயம் ெடக்கும் 

என்று ெொங்கள் எதிர்பொர்க்கிபறொம்.  

அடுத்து, சர்வகட்சி அரசொங்கம் ததொடர்பில் ெொன் ைமலயக 

ைக்கள் பிரதிெிதிகளிடம் ஒரு பகொொிக்மகமய விடுக்க 

விரும்புகிபறன். அது என்னதவன்றொல், ைற்றவர்களின் 

பிரச்சிமனமய எைது பிரச்சிமனயொக ஆக்கக்கூடொது 

என்பதுதொன். வடிபவல் சுபரஷ் அண்ணன்கூட, தற்தபொழுது 

எனக்குப் பக்கத்தில்தொன் உட்கொர்ந்திருக்கிறொர். உண்மைமயச் 

தசொல்வததன்றொல், எதிர்க்கட்சித் தமலவருக்கும் ைொண்புைிகு 

சனொதிபதிக்குைிமடயில் இருக்கும் தனிப்பட்ட பிரச்சிமனமய 

ஒரு பதசியப் பிரச்சிமனயொகக் கொண்பித்ததொல், இன்மறக்கு  

சர்வகட்சி அரசொங்கம் அமைப்பதில் தபொிய சிக்கல் 

ஏற்பட்டிருக்கிறது.  எதிர்க்கட்சித் தமலவர் ஆளுமை ைிக்க ஒரு 

தமலவர்! அவர் சொர்பொன SJBஆக இருக்கட்டும் அல்லது பல 

கட்சிகள் பசொோ்ந்த கூட்டணியொக இருக்கட்டும், எல்பலொரும் 

பசொோ்ந்து சர்வகட்சி அரசொங்கதைொன்மற அமைத்தொல், ெொட்மட 

பைலும் முன்பனொக்கிக் தகொண்டுபபொகலொம் என்று ெொன் 

ெம்புகின்பறன். இந்த ைொதிொியொன தெருக்கடி ெிமலமையில் 

எங்களுக்கு வொய்ப்புக்கள் அதிகைொகக் கிமடக்கும். எனபவ, 

அந்த வொய்ப்புக்கமள ெழுவவிடக்கூடொது. ெொன் ஒரு 

விடயத்மத தவளிப்பமடயொகபவ தசொல்லியிருக்கிபறன். அமத 

சனொதிபதியிடமும் தசொல்லியிருக்கிபறன். சர்வகட்சி அரசொங்க 

தைொன்மற அமைப்பதற்கு ைமலயக ைக்கள் பிரதிெிதிகள் 

ைட்டுைல்ல, எதிர்க்கட்சியிலிருந்து யொர் வந்தொலும் அவர்கமள 

ெொங்கள் முழுமையொக வரபவற்பபொம். அமழப்பு விடுக்க 

பவண்டும் என்றொல்கூட, ெொங்கள் அதற்குத் தயொரொக 

இருக்கிபறொம். ஆனொல், அது ைக்களுக்குப் பிரபயொசனைொன 

ஒரு சர்வகட்சி அரசொங்கைொக அமைய பவண்டும்.   

பெற்மறய தினம் ைிகவும் சிறப்பொனததொரு தினைொக 

அமைந்திருந்தது. ஏதனன்றொல், கிட்டத்தட்ட 17 ைொதங்களொகப் 

பபொரொடிய, கஷ்டப்பட்ட, பல்பவறு பிரச்சிமனகளுக்கு முகங் 

தகொடுத்த எங்களுக்கு - எங்களுமடய ததொழிற் சங்கங்களுக்கு - 

சொதகைொக ஒரு தீர்ப்புக் கிமடத்திருக்கிறது. தபருந்பதொட்ட 

ெிறுவனங்களொல் பதொட்டத்ததொழிலொளர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 

17 ைொதங்களொக ஆயிரம் ரூபொய் ெொட்சம்பளத்மத வழங்க 

முடியொைல் பபொனது. ெொங்கள் சம்பள ெிர்ணய சமபமூலைொக 

ஆயிரம் ரூபொய் ெொட்சம்பளம் வழங்கப்பட பவண்டும் என்ற 

தீர்ைொனத்மதப் தபற்றுக்தகொடுத்தபபொது, அமத எதிர்த்து 

தபருந்பதொட்டக் கம்பனிகள் Writ Application file பண்ணி, 17 

ைொதங்கள் அமத வழங்கொைல் இழுத்தடித்தன. ஆனொல், பெற்று 

ெீதிைன்றம்மூலைொக எங்களுக்கு ெல்லததொரு தீர்ப்பு கிமடத் 

திருக்கிறது. அதற்கொக எைது தரப்பில் ஆஜரொகிய அமனத்து 

சட்டத்தரணிகளுக்கும் ெொன் ென்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கிபறன். அபதபெரம், ெீதிைன்றத்தின் மூலைொகக் 

கிமடத்த இந்தத் தீர்ப்மப யொரும் தப்பொகப் புொிந்து தகொள்ளக் 

கூடொது. எங்களுமடய ைக்களுக்கு ஒரு ெொமளக்கு எப்படி 

ஆயிரம் ரூபொய் பபொதுைொகும்? என்று ெிமறயப் பபொோ் 

பகட்கிறொர்கள். அதிலும் குறிப்பொக, சில அறிவொளிகள் 

பகட்கிறொர்கள். ஆனொல், ெொன் தசொல்வது உண்மைதயன்று 

புத்திஜீவிகளுக்குத் ததொியும்! அதொவது, ெீதிைன்றம்மூலைொக 

ஒரு தீர்ப்பு வந்ததன் பின்னர், ைீண்டும் அபத situations 

உருவொனொல், அந்தத் தீர்ப்மபத்தொன் கமடப்பிடிக்க பவண்டும். 

அதுதொன் ெமடமுமற! அந்த அடிப்பமடயில், இன்மறக்கு 

ெொங்கள் சம்பள ெிர்ணய சமப மூலைொகப் தபற்றுக் 

தகொடுத்துள்ள சம்பளம் சட்டபூர்வைொனது. அதில் எந்தத் 

தவறும் கிமடயொது என்று ெீதிைன்றமும் தசொல்லியிருக்கிறது. 

ெொங்கள் அமனத்துப் தபருந்பதொட்டக் கம்பனிகமளயும் 

அமழத்து, கூட்டு ஒப்பந்தம் சம்பந்தைொக ஒரு பபச்சுவொர்த்மத 

ெடத்திபனொம். அப்பபச்சு வொர்த்மதயின் விமளவொகத் 

பதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு ெியொயைொன சம்பளம் கிமடக்க 

பவண்டும். அப்படிக் கிமடக்கொவிட்டொல், ெொங்கள் ைீண்டும் 

சம்பள ெிர்ணய சமபக்குப் பபொவதற்குத் தயொரொக இருக்கி 

பறொம். எங்கள் இருவருக்கும் இமடயில் என்னதொன் அரசியல் 

ொீதியொன பவறுபொடுகள் இருந்தொலும், தகொள்மக ொீதியொன 

பவறுபொடுகள் இருந்தொலும், எைது ைக்களுமடய விஷயத்திலும் 

கூட்டு ஒப்பந்த விஷயத்திலும் ெொங்கள் ஒற்றுமையொகத்தொன் 

இருக்கிபறொம் என்பமத ெொன் இங்கு ஆணித்தரைொகச் தசொல் 

கின்பறன். 

   
 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ජීවන් ග ොන්ඩෙන් ෙහ් ා  
(ைொண்புைிகு ஜீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
Please give me two more minutes. I want to speak 

about the disaster which is important.   

ெொன் இந்த உயர் சமபயில் தசொல்லவிரும்புவது என்ன 

தவன்றொல், இன்மறக்குச் சில plantation companies ஒரு 

கிபலொகிரொம் பதயிமலக் தகொழுந்துக்கு 50 ரூபொய்தொன் 

வழங்குகின்றன. இனிபைல் ெொங்கள் அப்படிக் மகெீட்டி வொங்க 

பவண்டிய அவசியைில்மல. எங்களுக்குக் கிமடத்திருக்கின்ற 

இந்தப் தபொிய பலத்மத ெொங்கள் சொியொன முமறயில் 

பயன்படுத்த பவண்டும். இந்த தவற்றியொனது, அைரர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொனுக்குச் சைர்ப்பணம்! அமத ெொன் இந்த 

உயர் சமபயில் ஆணித்தரைொக தசொல்கின்பறன்.  
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ெொன் இன்னுதைொரு விஷயத்மதயும் இங்கு தசொல்ல 

விரும்புகிபறன். அதொவது, அண்மையில் நுவதரலியொ 

ைொவட்டத்தில் தபய்த கடும் ைமழ கொரணைொக கிட்டத்தட்ட 622 

குடும்பங்கள் பொதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், தவள்ளத்தில் சிக்கி 

ஆறு பபொோ் இறந்தும் இருக்கிறொர்கள். ெொங்கள் அரசொங்கம் 

மூலைொகக் கிட்டத்தட்ட 02 வொரங்களுக்குத் பதமவயொன உலர் 

உணவுப் தபொருட்கமளப் தபற்றுக்தகொடுத்துள்ளதுடன், 

தற்கொலிகக் குடியிருப்புக்கமளயும் உருவொக்கிக் தகொடுத்திருக் 

கிபறொம். அதுைொத்திரைன்றி, இ.ததொ.கொ. சொர்பொகவும் ெொங்கள் 

உதவி தசய்திருக்கிபறொம். இதன்பபொது, 405 வீடுகள் 

பகுதியளவில் பசதைமடந்திருப்பதுடன், 02 வீடுகள் முழுமை 

யொகச் பசதைமடந்திருக்கின்றன. கடந்த 10 வருடங்களொக 

1,500 வீடுகள் இவ்வொறொன அனர்த்தங்களினொல் பொதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன.  ெைது ைக்களுக்குக் கொணியுொிமை இல்மல. 

இதுவமர தவறுைபன 100 வீடுகள் ைட்டும்தொன் கட்டப்பட்டி 

ருக்கின்றன. இது எந்தவமகயில் ெியொயம்? எனபவ, இதமன 

அனர்த்த முகொமைத்துவத்துக்குப் தபொறுப்பொன அமைச்சரும் 

பிரதைரும் சனொதிபதியும் கட்டொயம் கவனத்தில் எடுத்தொக 

பவண்டும். ெொங்கள் பிரச்சிமனமய ைட்டும் முன்மவக்க 

வில்மல. ைொறொக, அதற்குொிய தீர்மவயும் முன்மவக்கிபறொம். 

அதொவது, இந்த 1,500 வீடுகமளயும் கட்டுவது கஷ்டம்!  

ஆனொல், குறித்த 1,500 பபருக்கும் ெிலத்மதப் பகிர்ந்தளிப்பது 

ைிகவும் சுலபம்!  ஆகபவ, இது ததொடர்பிலும் கவனதைடுக்க 

பவண்டும் என்று கூறி, விமடதபறுகின்பறன்.  
 

ென்றி.  வணக்கம். 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Imran Maharoof. You 

have seven minutes.   

 
[பி.ப. 3.45] 

 

 රු ඉම්රාන් ෙහ්පවෆ් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ென்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள! 

இன்று ெமடதபறுகின்ற ைொண்புைிகு சனொதிபதி ரணில் 

விக்கிரைசிங்க அவர்களுமடய அக்கிரொசன உமர சம்பந்தைொன 

விவொத்தில் கலந்துதகொண்டு பபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிமடத்த 

மைமயயிட்டு ைகிழ்ச்சியமடகின்பறன்.    

ைொண்புைிகு சனொதிபதி அவர்களின் அக்கிரொசன 

உமரயொனது, இங்கு பபசிய தபரும்பொலொனவர்களொல் ஏற்றுக் 

தகொள்ளப்பட்ட ஒன்றொகக் கொணப்படுகிறது. இந்த உமர 

ததொடர்பிபல குமற தசொல்வதற்கு எதுவும் கிமடயொது. ஆனொல், 

இதிலுள்ள விடயங்கள் எவ்வொறு ெமடமுமறப்படுத்தப்படப் 

பபொகின்றன என்பதுதொன் இன்று எல்பலொரொலும் எதிர்பொர்க்கப் 

படுகின்ற ஒரு விடயைொகக் கொணப்படுகிறது. தகொள்மகப் 

பிரகடன உமர, வரவு தசலவுத்திட்ட உமர என இதுபபொன்ற 

பல உமரகமள ெொங்கள் இந்தப் பொரொளுைன்றத்திபல 

பொர்த்திருக்கிபறொம்; பகட்டிருக்கிபறொம். ஆனொல், அந்த 

உமரகளிலுள்ள விடயங்கள் உொியமுமறயில் ெமடமுமறப் 

படுத்தப்பட்டனவொ? என்பதுதொன்  ெொங்கள் பகட்கின்ற பகள்வி 

யொகும். ஆமகயொல், இவ்வுமரயிலுள்ள விடயங்கமள எவ்வொறு 

ெமடமுமறப்படுத்துவது என்பமத ைொண்புைிகு சனொதிபதி 

யவர்கள் இந்தப் பொரொளுைன்றத்துக்குத் ததளிவுபடுத்த 

பவண்டிய கட்டொயம் கொணப்படுகிறது. 2020ஆம் ஆண்டும் 

முன்னொள் ஜனொதிபதியவர்களொல் இவ்வொறொன எதிர்பொர்ப்பு 

ைிக்க பல விடயங்கள் முன்மவக்கப்பட்டன. அந்த விடயங்கள் 

உொிய முமறயில் ெமடமுமறப்படுத்தப்பட்டனவொ? என்றுதொன் 

ெொங்கள் பகட்கிபறொம். எைது ெொடு 1½ - 2 வருடங்களில் 

இவ்வொறொனததொரு ெிமலமய அமடந் திருக்கிறது என்றொல், 

அதற்குப் பிரதொன கொரணம் அந்த விடயங்கள் உொிய முமறயில் 

ெமடமுமறப்படுத்தப் படொமையொகும். ஆமகயொல், அதிபல 

கவனஞ்தசலுத்த பவண்டுதைன ெொன் இந்த இடத்திபல 

பகட்டுக்தகொள்கிபறன்.  

இன்று சர்வகட்சி அரசொங்கம் அமைப்பது சம்பந்தைொகபவ 

பரவலொகப் பபசப்படுகிறது. 134 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு 

டன் இந்த அரசொங்கத்மத அமைத்திருப்பவர்கள், ஏன் சர்வ 

கட்சி அரசொங்கத்மத உருவொக்குவதற்கு எதிர்பொர்க்கிறொர்கள்? 

என்ற சந்பதகம் எழுகிறது. முதலில் இதனுமடய பின்னணிமய 

ெொங்கள் விளங்கிக்தகொள்ள பவண்டும். ெொட்டு ைக்கள் தற் 

பபொமதய அரசொங்கத்தின்ைீது ெம்பிக்மக இழந்தவர்களொகக் 

கொணப்படுகிறொர்கள். IMF இலங்மகக்கு உதவமுடியொது என்று 

தசொல்லியிருக்கிறது. அபதபபொன்று, ைத்திய கிழக்கு ெொடுகளும்  

தசொல்லியிருக்கின்றன. அதுைொத்திரைன்றி, ஏமனய தவளி 

ெொட்டு உதவிகளும் தமடப்பட்டிருக்கின்றன. சர்வகட்சி 

அரசொங்கதைொன்மற உருவொக்கி, உலக ெொடுகளுக்கு ஒரு 

ைொமயமய ஏற்படுத்துவதற்கொகபவ இன்று அது ததொடர்பொன 

பபச்சுக்கள் இடம்தபறுகின்றன. அமைச்சுப் பதவிகமள 

ஏற்கொைல் சர்வகட்சி அரசொங்கத்தில் பங்தகடுப்பதற்கு எங்களு 

மடய கட்சியும் தயொரொக இருக்கிறது. இதற்கு முன்னர் 

கொணப்பட்ட எதிர்க்கட்சிமயப் பபொன்று, அரசொங்கத்தொல் 

தகொண்டுவரப்படுகின்ற எல்லொ விடயங்கமளயும் எதிர்க் 

கொைல், ெல்ல விடயங்கமள ஆதொிக்கின்ற ஒரு கட்சியொக 

எங்களுமடய கட்சி தசயற்படுதைன அதன் தமலவர் தகளரவ 

சஜித் பிபரைதொஸ அவர்கள் கூறியிருக்கிறொர் என்பமத ெொன் 

இந்த இடத்திபல ஞொபகமூட்ட பவண்டும்.  

ஒரு சில அமைச்சர்கள் பொரொளுைன்றத்திபல பபசும் 

தபொழுது, "அமைச்சுப் பதவிகமளப் தபற்றுக் தகொள்ளுங்கள்! 

சர்வகட்சி அரசொங்கத்தில் அங்கம் வகியுங்கள்! இமணந்து 

தசயற்படுங்கள்!" என்று ஆளுந்தரப்பு சொர்பொக பகொொிக்மக 

கமள முன்மவக்கிறொர்கள். தவறுைபன அமைச்சுப் பதவிமய 

ஏற்று, எவ்வொறு எங்களொல் இந்த ெொட்டு ைக்களுக்குச் பசமவ 

தசய்யமுடியும்? என இந்த இடத்திபல ெொன் பகட்க விரும்பு 

கிபறன். குறிப்பொக, பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவு தசலவுத் 

திட்ட ெிதி ஒதுக்கீட்டின்மூலம் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

ஒருவருக்கு வழங்கப்படபவண்டிய 15 ைில்லியன் ரூபொய் 

ததொமகமயக்கூட, வழங்க முடியொத சூழ்ெிமலபய தற்தபொழுது 

கொணப்படுகிறது. அந்தவமகயில், 225 பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட 3,375 ைில்லியன் ரூபொய் 

வழங்கப்பட பவண்டியுள்ளது. அதமனக்கூட வழங்க முடியொ 

திருக்கின்ற இந்தச் சூழ்ெிமலயில், அமைச்சுப் பதவிமய 

எடுத்து, எவ்வொறு ைக்களுக்குச் பசமவ தசய்ய முடியும்? என 

இந்த இடத்திபல பகட்க விரும்புகிபறன். அதுைொத்திரைல்ல, 

அரச ஊழியர்களுக்கொன சம்பளத்மத ைற்றும் அவர்களுக்கொன 

தகொடுப்பனவுகமள வழங்குவதற்குக் கூட, பணம் அச்சிடப்பட 

பவண்டுதைன்று ெீங்கள் தசொல்கிறீர்கள். அப்படிச் தசொல்கின்ற 

ெீங்கள், ெொங்கள் அமைச்சுப் பதவிகமள ஏற்பதன்மூலம் எமத 

எதிர்பொர்க் கின்றீர்கள்? உங்களுக்கு எதிரொக விைர்சனங்கள் 

எழுந்திருக் கின்ற ெிமலயில், 225 பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

களும் அப்படிப்பட்டவர்கள்தொன் என்று ைக்கள் ைத்தியிபல 

ைீண்டும் பிமழயொனததொரு பதொற்றப்பொட்மட ஏற்படுத்துவதற் 

கொகவொ முயற்சிக்கிறீர்கள் என ெொன் இந்த இடத்திபல பகட்க 

விரும்புகிபறன்.  
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பபொரொட்டக்கொரர்கள் ததொடர்பில் இன்று அரசொங்கம் 

எடுத்துள்ள சில ெடவடிக்மககள் உண்மையிபலபய கண்டிக்கத் 

தக்கமவ. சனொதிபதியினுமடய வொசஸ்தலத்திபல இடம்தபற்ற 

சில விடயங்கமள ெொங்கள் எதிர்க்கிபறொம்.  

சனொதிபதியினுமடய வொசஸ்தலம் என்பது, தற்பபொமதய 

சனொதிபதினுமடய அல்லது ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்களுமடய 

அல்லது முன்னொள் சனொதிபதி சந்திொிக்கொ பண்டொரெொயக்க 

குைொரதுங்க அவர்களுமடய அல்லது மைத்திொிபொல சிறிபசன 

அவர்களுமடய தசொத்து அல்ல. அது இந்த ெொட்டினுமடய ஒரு 

தசொத்து! அமதப் பொதுகொக்கபவண்டிய தபொறுப்பு இந்த ெொட்டு 

ைக்களுக்கும் இருக்கிறது. இன்று இந்த ெொட்டிபல சட்ட 

திட்டங்கள் சொியொன முமறயிபல ெமடமுமறப்படுத்தப் 

படுகின்றனவொ? என்ற பகள்விமயக் பகட்க விரும்புகின்பறன்.  

சனொதிபதி வொசஸ்தலத்திலுள்ள சனொதிபதி அைரும் 

ஆசனத்திபல அைர்ந்தொர் என்பதற்கொக ெீங்கள் ஒருவமரக் 

மகதுதசய்திருக்கிறீர்கள். அபதபபொல், சனொதிபதி ைொளிமக 

யிபல Wi-Fiஐப் பயன்படுத்தினொர்கள், iron boxஐப் பயன் 

படுத்தினொர்கள், சனொதிபதிக் தகொடிமயப் பயன்படுத்தி 

னொர்கள் என்பதற்கொகச் சிலமரக் மகதுதசய்திருக்கிறீர்கள். 

இந்தச் சமபயில் இருக்கும் சபொெொயகர் ஆசனத்திபல ஒருவர் 

அைர்ந்தொர். அதுைொத்திரைன்றி, அந்த ஆசனத்திற்குத் 

தண்ணீமர ஊற்றி, அதமனக் கீபழ தள்ளியும் விட்டொர்கள். 

அதுைொத்திரைன்றி, இந்தப் பொரொளுைன்றத்திபல mikeஐ 

உமடத்தவர்கள், கதிமரகமளத் தூக்கி வீசியவர்கள், மபபிள் 

ைற்றும் புத்தகங்கமள வீசியவர்களுக்கு எதிரொக இன்றுவமர 

எந்ததவொரு சட்ட ெடவடிக்மகயும் எடுக்கப்படவில்மலபய! 

இதுதொனொ சட்டத்தின் ஆட்சி? என ெொங்கள் பகட்கிபறொம். 

இதுதொன்  பபொரொட்டக்கொரர்களும் ெொட்டு ைக்களும் பகொரு 

கின்ற system change ஆகும். தைன்பைலும் பிமழயொன 

முடிவுகமள எடுக்கின்ற கொரணத்தொல்தொன் எங்களுமடய 

ைக்கள் உசுப்பபற்றப்படுகின்றொர்கள். தற்பபொமதய ஆட்சி 

யொளர்கமளவிடக் தகொடூரைொன ஆட்சியொளர்கமள இந்த ெொடு 

பொர்த்திருக்கிறது; ெொங்களும் பொர்த்திருக்கிபறொம். இன்று 

அவர்கள் சுதந்திரைொக ெடைொட முடியொத ெிமலக்குத் தள்ளப் 

பட்டிருக்கிறொர்கள்; பதவிகமளத் துறந்து, தவளிெொடு களுக்குச் 

தசன்றிருக்கிறொர்கள். அதுபபொன்றததொரு ெிமல உங்களுக்கும் 

ஏற்படொைல் இருக்க பவண்டுைொனொல், ெீங்கள் ைக்களுமடய 

பகொொிக்மககமளச் சொியொன முமறயிபல விளங்கி, உொிய 

ெடவடிக்மககமள எடுக்க பவண்டும் என ெொன் இந்த 

இடத்திபல பகட்டுக்தகொள்கின்பறன்.  

ெொன் பிரதிெிதித்துவப்படுத்துகின்ற திருபகொணைமல 

ைொவட்டைொனது, ைீனவர்கள் அதிகைொக வொழுகின்ற ஒரு 

பிரபதசைொகும். இன்று அங்கு வொழுகின்ற ைீனவர்கள் 

ைண்தணண்தணய் கிமடக்கொமையொல், தங்களுமடய 

ததொழிமலச் தசய்வதில் தபரும் சிரைத்மத எதிர்பெொக்கி 

யிருக்கிறொர்கள். ஆமகயொல், அவர்களுக்கு விமரவில் 

ைண்தணண்தணய் கிமடப்பதற்கு வழிவமககமளச் தசய்து 

தகொடுக்க தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் முன்வர பவண்டுதைன 

இந்த இடத்திபல பகட்டு, எனக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்கு 

ைீண்டும் உங்களுக்கு ென்றி கூறி, விமடதபறுகின்பறன்.  

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් ප්රනාන්ුව අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 0. 2] 
 

 රු නලින් ප්රනාන්දු ෙහ් ා ංගවළඳ  වාිජජ හ්ා ආහ්ාර 

සුරක්ෂි  ා අො යතුොප 
(ைொண்புைிகு ெலின் பர்னொந்து - வர்த்தக, வொணிப ைற்றும் 

உணவுப் பொதுகொப்பு அமைச்சர்)  

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

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා අශගෝස්තු 

මාසශේ  00වන දා ඉදිරිපත් කළ රාජාසන කථාව සම්බන්ධශයන් 

සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශගනා ශයෝජනාව පිළිබඳව 

පවත්වන විවාදශේ දී අද ස ්ප්රකා  කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

මා ප්රථමශයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

අශප් රශට් ඉති ාසශේ  කවදාවත් ශනොතිබුණු වි ාල 

අභිශයෝගයකට රටක් ව ශයන් අපි මුුවණ දී තිශබන අවස්ථාවකයි 

ගරු රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා ව ශයන් පත් 

වුශණ්. අශප් රට ආර්ථික ව ශයන් වි ාල කඩා වැටීමකට 

ලක්ශවලා, සමාජයීය ව ශයන් වි ාල ඩනඩනයකට පත්ශවලා, 

රශට් ජනතාව පාරට බැ ැලා වි ාල අරගළයකට, වි ාල 

උේශ ෝෂණයකට සම්බන්ධ  ශවලා ඉන්න අවස්ථාවක තමයි 

එතුමා ශම් රට භාර ගත්ශත්. ඒ භාර ගන්නා අවස්ථාශේදී එතුමා 

දැනශගන සිටියා, ශම් ආර්ථික අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්න  ක්තිමත් 

ආණ්ඩුවක් තිබිය යුතුයි, ඒ සඳ ා සියලුශදනාශේ ස ශයෝගය 

අව යයි කියලා. ඒ නිසා තමයි පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය ඉදිරිපත් කරන ශමොශ ොශත් ඉස්ශසල්ලාම, 

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිී ටුී ම සඳ ා ආණ්ඩු පක්ෂශේ ත්, 

විපක්ෂශේ ත් සියලුශදනාශේම ස ශයෝගය ලබා ශදන්න කියලා 

එතුමා ඉල්ලුශේ.  

ජනාධිපතිවරයා ව ශයන් එතුමා දන්නවා, ශම් රශට් ආර්ථිකය 

ශගොඩ නැඟීම සඳ ා කැබිනට් මණ්ඩලය එක්ක කටයුතු කරමින් 

ඉස්ශසල්ලාම ආර්ථික ප්රතිසංසක්රණයකට යන්න ඕනෑ බව. 

විශ ේෂශයන් IMF එකට යන ශවලාවක, ජාතයන්තර සම්බන්ධතා 

තර කරගන්න අව ය ශවලාවක, ජාතයන්තර ශවශළඳාම තුළින් 

අපනයන වැඩි කර ගන්න අව ය ශවලාවක, සංචාරක වයාපාරය 

නැවත පණ ගන්වන්න අව ය ශවලාවක, රශට් ආර්ථිකයට අව ය 

කරන සියලු ස ශයෝගය ලබා ගන්න අව ය ශවලාවක ස්ථිර 

ආණ්ඩුවක් අව යයි කියන එක එතුමා දැනශගන සිටියා. ඒ නිසා 

තමයි මා කලින් සඳ න් කළ පරිදි, එතුමා ප්රතිපත්ති ප්රකා ය 

ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාශේ ප්රථමශයන්ම සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් 

පිී ටුී ම සඳ ා පාර්ලිශම්න්තුශේ සියලුශදනාශේම ස ශයෝගය 

පැතුශේ. 

විශ ේෂශයන් ශම් රශට් ආර්ථිකය ස්ථාවර කර ගන්නා 

ආකාරයත්, ඒ සඳ ා අව ය කරන කරුණුත් එතුමාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ශේ  පැ ැදිලිව සඳ න් කර තිශබනවා. එතුමාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ශේ  සඳ න් අශප් අමාතයාං යට, ආයතනවලට සම්බන්ධ 

කරුණු කිී පයක් ශවශළ ඳ, වාණිජ  ා ආ ාර සුරක්ෂිතතා 

අමාතයවරයා ව ශයන් ඉදිරිපත් කරන්න මා අද ස් කළා, 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අශප් ආර්ථිකය  ක්තිමත් කර ආර්ථික තත්ත්වය නැවත 

ඉ ළට ගන්න නම්, අපට මුලින්ම  අශප් අපනයන වැඩි කර ගන්න 

ඕනෑ. ඒ වාශේම විශේ  ශප්රේෂණ වැඩි කර ගන්න ක්රමයක් අපි 

සකස් කරගන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම සංචාරක වයාපාරය නැවත 

ශගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ඍුන විශේ  

ආශයෝජන අශප් රටට ගලා ඒශම් වැඩ පිළිශවළක් සකස ්

කරගන්න ඕනෑ.  

ශම් කරුණු කාරණා දි ා බලේදී, මශේ විෂයය පථයට අයත් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වාණිජ ශදපාර්තශම්න්තුව ප්රධාන තැනක් ගන්නවා. ශම් ප්රතිපත්ති 

අනුව කටයුතු කරේදී ශම් රශට් අපනයනකරුවන් ගැන වි ාල 

ව ශයන් කල්පනා කර බලලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ශමොකද, 

ශලෝක ශවශළඳ ශපොළත් එක්ක ගනුශදනු කරේදී, අශප් 

අපනයනකරුවන්ට වි ාල ව ශයන් ප්ර ්න ඇති ශවනවා. 

විශ ේෂශයන් ේවිපාර් ්වික ගිවිසුම්වලදී, ඒ ගිවිසුම්වල තිශබන අඩු 

පාඩු නිවැරැදි කරලා, අපනයනකරුවන්ට අව ය පරිසරය සකස ්

කර ශදන වැඩ පිළිශවළක් ගැන එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ  

සඳ න් කර තිශබනවා. 

ඒ වාශේම, අපනයනකරුවා ශේීයය ශවශළඳ ශපොළ තුළදී තම 

නිෂ්පාදන සම්බන්ධශයන් විවිධ බාධකවලට මුුවණ ශදනවා. ඒ 

බාධක ජය ගත්ශතොත් විතරයි අපනයනකරුවාට තමන්ශේ 

නිෂ්පාදන ප සුශවන් අපනයනය කරන්න පුළුවන් වන්ශන්. ඒ 

නිසා ශේීයය ව ශයන් තිශබන බාධක ජය ගන්න රජයක් විධියට 

අපට කරන්න පුළුවන්  ැම වැඩ පිළිශවළක්ම සාර්ථකව 

්රියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. විශ ේෂශයන්ම පසුගිය 

කාලශේ  අපි දැක්කා, අශප් වාණිජ ශදපාර්තශම්න්තුව පැත්ශතන් 

ගිවිසුම්වලට යෑම සම්බන්ධශයන් යම් ප්රමාදයක් තිබුණු බව. 

සම ර සාකච්ඡා එක එක තැන්වල නැවතිලා තිබුණා. ඒවා 

සම්බන්ධශයන් නැවත කටයුතු කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.  

තමුන්නාන්ශසේලා සියලුශදනා දන්නවා, පසුගිය කාලය තුළ 

ශම් රශට් ප්රධාන ප්ර ්න  තරක් තිබුණු බව. එයින් එකක් තමයි 

ඉන්ධන ප්ර ්නය. අශනක් එක තමයි ශපොශ ොර ප්ර ්නය. අශනක් 

එක තමයි ආ ාර පිළිබඳ ප්ර න්ය. ආ ාර ී ඟයක්, එශ ම 

නැත්නම් ආ ාරවල මිල ගණන් වැඩි ී මක් අපි වි ාල ව ශයන් 

දැක්කා. අපට තිබුණු පළමුවැනි අභිශයෝගය තමයි ශම් රශට් 

ජනතාවට අව ය කරන ආ ාර ප්රමාණය ආනයනය කරලා ශ ෝ 

ලබා දීම. ශමොකද, අශප් රශට් නිෂ්පාදනවල යම් ප්රමාණයක කඩා 

වැටීමක් තිබුණා. ඒ කඩා වැටීම නිසා රටට අව ය කරන භාණ්ඩ 

ප්රමාණය නිෂ්පාදනය කරගන්න අපට බැරිව ගියා. විශ ේෂශයන්ම 

පසුගිය කාලශේ  භාණ්ඩ මිල ශබශ වින් ඉ ළ ගියා  උේධමනය 

ශබශ වින් වැඩි වුණා. ඒ බව අපි සියලුශදනා දන්නවා. කැබිනට් 

මණ්ඩලය  දිසිශේ  තීන්ුව කළා, අශප් රශට් තිශබන ශඩොලර් 

ප්රමාණය මදි නිසාශවන් ආනයන කටයුතු කඩා වැටීම නිසා විවෘත 

ගිණුම් ක්රමය තුළින් ශම් රටට අව ය කරන ආනයනික භාණ්ඩ 

ලබා ශදන්න. ඒ අනුව අප පසුගිය මාසශේ  ඉතාම සාර්ථක වැඩ 

පිළිශවළක් ්රියාත්මක කළ නිසා තමයි ශම් සතිය ශවේදී අතයව ය 

භාණ්ඩවල මිල වි ාල ව ශයන් අඩු ශවලා තිශබන්ශන්. ඉන්දියානු 

ණය ශයෝජනා ක්රමය යටශත් අතයව ය භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට 

අපි තවත් ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 180ක් ශයොදවා තිශබනවා. 

ඊටත් අමතරව ශම් සතිශේ දී තවත් ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

160ක් ලබා ගන්න අපට  ැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා ඉදිරි මාස 

කිී පය තුළ ශම් රශට් ජනතාවට අව ය කරන බඩු භාණ්ඩ ලබා 

දීලා උේධමනය අඩු කර ගැමාශම් වැඩ පිළිශවළකට යන්න අපට 

 ැකියාව ලැශබනවා.  

ඊළඟට, පසුගිය කාලශේ  තිබුණු තවත් වි ාල ප්ර ්නයක් තමයි, 

 ස සළු මස්  ා බිත්තර නිෂ්පාදනය කරන ශගොී න්ට මුුවණ පාන්න 

සිුව ශවලා තිබුණු ගැටලුව. ඒ නිසා තමයි  ස සළු මස්  ා බිත්තර 

මිල වි ාල ශලස වැඩි වුශණ්. ඒ නිසා ඒ අයට ස නයක් ව ශයන් 

බඩ ඉරිඟු ආනයනය කරන්න ශඩොලර් මිලියන විස්සක් ඉන්දියානු 

ණය ශයෝජනා ක්රමය ය ටශත් ලබා ශදන්න අපි කටයුතු කළා. අපට 

අව ය කරන භාණ්ඩ අශප් රශට් නිෂ්පාදනය කිරීශම් කාර්යය යථා 

තත්ත්වයට පත් කර ගන්න කල් ඒවා ආනයනය කර සපයමින් ශම් 

රශට් ජනතාවට අව ය කරන භාණ්ඩ ලබා දීශම්, අව ය කරන 

ප සුකම් සැපයීශම් වැඩ පිළිශවළකට අපි ගියා. ජනාධිපතිතුමා 

අලුත් අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිශබනවා. ඒ අය වැය 

තුළින් ජනතාවට ස න ලබා දීලා  අනාගතශේ දී ශම් ර ට ආර්ථික 

ව ශයන්  ක්තිමත් කරන වැඩ පිළිශවළකට යන්න 

තමුන්නාන්ශසේලා සියලුශදනාශේ ස ශයෝගය ලබා ශදන්න කියන 

ඉල්ලීම කරමින් මම නි ඬ ශවනවා.  

ස්තුතියි. 
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චමින්ද විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 4.01] 

 

 රු චමින්ද වි ගේසිික ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂය නිශයෝජනය 

කරන මැති ඇමතිවරු සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළකට ආරාධනා 

කරනවා. අපි ඒකට එකඟතාව පළ කළා. අද ශම් ශමොශ ොශත් 

පැවැත්ශවන්ශන්, රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිවරයාශේ රාජාසන 

කථාව පිළිබඳ විවාදයයි. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, රාජාසන කථාශේ 

තිශබන වැදගත්කම. එය පරාජය වුශණොත්, මා දන්නා විධියට 

කැබිනට්ටුව අශ ෝසි ශවනවා. බලන්න, ශම් සභාශේ දැන් ඉන්ශන් 

කැබිනට් ඇමතිවරුන් කී ශදනාද කියලා. ශම් සභාශේ ශම් 

ශවලාශේ සභානායකවරයා නැ ැ  අගමැතිවරයා නැ ැ  මැති 

ඇමතිවරු නැ ැ. සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව ශකශසේ ශවතත්, ශම් 

රනිල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාශේ ආණ්ඩුශේ එකඟත්වය එම 

වැඩ පිළිශවළට තිශබනවාද, නැේද කියන කාරණය ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළින්ම ශපශනනවා, ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

එම නිසා "සර්ව පාක්ෂික" කියන ශල්බලය, ඒ ශබෝර්්  එක 

ුවශදක්ම ශලෝකයාට ශපශනන්න, රටට ශපශනන්න පාවිච්චි කරන 

එකක් පමණයි. ඒ වාශේම, "සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු" කථාව 

රාජපක්ෂවරුන් ආරක්ෂා කරගන්න කියන කථාවක්. ඒ සඳ ා වන 

වැඩ පිළිශවළ පමණයි තිශබන්ශන්. ඒ  ැර ශමතුමන්ලා 

සැබැවින්ම ශම් රශට් අනාගත අභිවෘේධිය ශවනුශවන් කටයුතු 

කරන්ශන් නැ ැ, ගරු නලින් ප්රනාන්ුව ඇමතිතුමනි. ඒක තමයි 

යථාර්ථය. ඒක තමයි ඇත්ත. එම නිසා රනිල් වික්රමසිං  

ජනාධිපතිවරයා විශ ේෂශයන්ම අද රාජපක්ෂවරුන්ශේ, එශ ම 

නැත්නම් ශම් රාජපක්ෂ කඳවුශර් ග්ර ණයට නතු ශවච්ච 

පුේගලශය ස බවට පත් ශවලා සිටින බව ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

ශම් ශමොශ ොත වන විට අපට ඔප්පු ශවලා  මාරයි. ශම් ශවලාශේ -

ශම් ශමොශ ොශත්- ශමතුමන්ලා කියන ශේ ගැන මිස එතුමා සර්ව 

පාක්ෂික ආණ්ඩු ගැන කථා කරන්ශන් නැ ැ, ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒවා විී ළු කථා. අද අප සර්ව පාක්ෂික වැඩ 

පිළිශවළකට එකඟතාව පළ කර තිශබනවා නම්, ඇයි ඒක ප්රමාද? 

කවුද ඒකට අකමැති ශවලා තිශබන්ශන්? එශසේ අකමැති ශවලා 

තිශබන කඳවුර නැතිව ශම්ක කරන්න බැරිද? බැරිකම ශනොශවයි 

තිශබන්ශන්. ඒක ශනොකර ඉන්න ්රියාත්මක කරන, කල් මරන 

වැඩ පිළිශවළ තමයි, ශම්ක.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අරගළය තුළින් ශගොඩ 
නැඟුණු ශබොශ ෝ ශේවල් ගැන සතුටු වන පුේගලශයක්, මම. 
අරගළය පරාජය වුශණ් නැ ැ, ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
අරගළය තමයි ශම් රශට් ජයග්ර ණශේ  මාවත නිර්මාණය කරලා 
ඉදිරියට යන්නට අව ය ඉතා සාර්ථක වැඩ පිළිශවළ අද  දලා 

261 262 

[ගරු නලින් ප්රනාන්ුව ම තා] 
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තිශබන්ශන්. ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුට්ටිය රත් 
වනශකොට තමයි මුට්ටිශේ  ඉන්න ක සළුවා දැනගන්ශන්, 'මුට්ටිය 
රත් ශවනවා. දැන් ඔක්ශකොම ඉවරයි' කියලා. එවැනි ශදයක් රනිල් 
වික්රමසිං  ජනාධිපතිවරයාටත් නුුවරු අනාගතශේ දී සිේධ වන බවයි 
මා කියන්ශන්. 

මතක තියාගන්න, රාජපක්ෂවරුන් ස  රනිල් වික්රමසිං  රෑට 
රෑට ශ ොශරන් ශකෝපි බිේශේ එකට බව. ඒක පාක්ෂිකශයෝ 
දැනශගන ී ටිශේ  නැ ැ. ඒක ශපොශ ොට්ටුවට ඡන්දය ශදන ගශම් 
ඉන්න ශපොුවජන ශපරමුශණ් මිනි ා දැනශගන සිටිශේ ත් නැ ැ  
එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ  අලියාට ඡන්දය දීපු ගශම් ඉන්න මිනිස්සු 
දැනශගන සිටිශේ ත් නැ ැ  අපි දැනශගන සිටිශේ ත් නැ ැ. 
ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයා අපට 
ශපශනන්න ශකෝපි බිේශේ නැ ැ ශන්. එතුමාව රෑට ශගන්වාශගන 
එකට එකතු ශවලා ශකෝපි බිේවා.  

අරගළශේ  ඇත්ත ජයග්ර ණය ශමොකක්ද? අරගළය ශම් රටට 
උදා කර ුවන් සැබෑ ජයග්ර ණය ශමොකක්ද? අවුරුුව 28ක් තිස්ශසේ 
ශ ොරට එකතු ශවලා ඩීල් දාලා රට විනා  කරපු කල්ලිය කවුද 
කියලා අද ශපන්වා දී තිශබනවා. රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයාට ජන 
වරමින් ජනාධිපති ශවන්න බැරි වුණා ශන්. එතුමා  ය වතාවක් 
අගමැති ශවලා ී ටියා, ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් වාශේ 
ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා රට  දලා තිබුණා නම් අපිත් අද ූ.එන්ඩන 
එක දාලා යන්ශන් නැ ැ. එශ ම නම්, අපි සජබය  දන්ශන්ත් 
නැ ැ. එශ ම වුණා නම් තමුන්නාන්ශසේලා අද ශමතැන නැ ැ. 
නමුත්, ඒවා ශවන්ශන් නැ ැ. එම නිසා අරගළය අද ශම් රශට් ඩීල් 
ශේ පාලනය ශමොකක්ද කියලා ශ ොයලා පැ ැදිලිව ශපන්වා දී 
තිශබනවා. එශ ම නම්, අද ඉඳලා, ශ ට ඉඳලා ආරම්භ කරන්න 
ඕනෑ ශමොකක්ද? නිවැරැදි, ඩීල් දමන්ශන් නැති ශේ පාලන වැඩ 
පිළිශවළක්. ශමතුමන්ලා ී තනවා ශමතුමන්ලා දිනලා කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] මුට්ටිය දැන් රත් ශවනවා. මතක තියාගන්න, ශ ට 
අනිේදා තවත් රත් වනශකොට ශම් රශට් සෑම පුරවැසියාම -එක්සත් 
ජාතික පාක්ෂිකයා, ශපොුවජන ශපරමුශණ් පාක්ෂිකයා, ශ්රී ලංකා 
නිද ස් පක්ෂශේ  සාමාජිකයා ඇතුළු සියලු ශදනා- ශත්රුම් 
ගන්නවා, 'ගශම් අපි ශබදිලා වැඩක් නැ ැ, අපි ගශම් ග  මරාශගන 
වැඩක් නැ ැ' කියලා.  

ශමතුමන්ලා දිනුවත් පැරුවණත් ආණ්ඩුව තමන්ශේ වාසියට 
 දාගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළ තමයි  දලා තිශබන්ශන්. ශම් 
ශකොන්ත්රාත්තුව නිසා රනිල් වික්රමසිං  ම ත්මයා දැන් ශමොකක්ද 
කරන්ශන්? එතුමා කරන්ශන්, ශම් උදවිය රකින එක  ශම් උදවිය 
ආරක්ෂා කරන එක. නමුත්, ශමොකක්ද රටට ශවලා තිශබන්ශන්? 
එක ශඩොලරයක් වත් වැඩි ශවලා තිශබනවාද? දැන් කියනවා, QR 
ක්රමය ශගනැල්ලා ශපෝලිම් අඩු කළා කියලා. ඔේ, ශපෝලිම් අඩු 
කළා, QR ක්රමය මඟින් ඩීසල්, ශපට්රල්, භූමිශතල් ලබා ශදන 
ප්රමාණය සීමා කරලා. ඒක ජයග්ර ණයක්ද? රශට් ජනතාවශේ 
ප්රධාන අව යතාවක් වන ඉන්ධන සැපයීම සීමා කරලා, QR 
සංශක්තයක් දීලා, ඒ මඟින් ශපෝලිම් අඩු කරලා ශමතුමා "වික්රමයා" 
කියලා ශපන්වන්න  දනවා නම්, ඒක ම ා විී ළුවක්. 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බලන්න, දැන් ගෑස් මිල අඩු 
කරලා තිශබනවා. ඒක ශ ොඳයි. එශසේ මිල අඩු වුශණ් ඊශේ  
ශපශර්දා. නමුත් ගෑස් මිල අඩු ශවන්න තිබුශණ්, ගෑස් ශමට්රික් 
ශටොන් ලක්ෂය ලංකාවට එනශකොට. ශමොකක්ද, රනිල් වික්රමසිං  
ම ත්මයාශේ ටිකිරි ශමොශළේ? ශඩොලර් 90 ගණශන් ගන්න තිබුණු 
ගෑස්  ටික ගත්ශත් ශඩොලර් 110 ගණශන්යි කියලා 
තමුන්නාන්ශසේලා දන්නවා. COPE එශක්දීත් ඒ වංචාව ගැන කථා 
කළා. කවුද ඒක කශළේ කියන එක මා කියන්න ඕනෑ නැ ැ. 
තමුන්නාන්ශසේලා ඒක දන්නවා. ප්රධාන තනතුරුවලට අලුතින් 
දමාශගන සිටින නිලධාරින්, ශ ොරු. රට විනා  ශවනවා දැක 
දැකත් ඒ ශ ොරා කෑම නතර කරලා නැ ැ.   ැබැයි, එක 

ස්ථාවරභාවයක්  දලා තිශබනවා. නාමල් රාජපක්ෂ ම ත්මයලා, 
මී න්ද රාජපක්ෂ ම ත්මයලා ශදපැත්ශතන් සිටුවා තිශබනවා, අර 
බංකර්වල  ැංගිච්ච උදවිය.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ගෑස් ආවා. ගෑස ් ආවාට 
පස්ශසේ මිනිස්සු ලී  ලී ශේ  ගිී ල්ලා ගෑස් මිල දී ගත්තා. ඒ 
ගත්ශත් අඩු කරපු මිලට ශනොශවයි, ූලලාසනාවාඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. දැන් මිල අඩු කරලා වැඩක් ශවන්ශන් නැ ැ. ගෑස ්
ශමට්රික් ශටොන් ලක්ෂයම ජනතාව අතට පත් වුණාට පස්ශසේ, 
වයාපාරිකයන් අතට පත් වුණාට පස්ශසේ පාරිශභෝගිකයාට ගෑස් 
එකක් ආශයත් ඕනෑ ශවන්ශන් තව මාස ශදකකින් විතර. අපි 
විුවලිබල ස  බල ක්ති ඇමතිවරයාශගන් අ නවා, ශම් මාස ශදක 
අවසන් වනශකොට ගෑස් මිල මීට වඩා අඩු කරනවාද, මීට වඩා වැඩි 
කරනවාද කියලා. ශම්වා තමයි ටිකිරි ශමොළ! 

ඒ තාවකාලික චූන් එක රශට් ජනතාවට දීලා ඊශේ  ක ශළේ 
ශමොකක්ද? මධයම රාත්රිශේ  ඉඳලා විුවලිබිල වැඩි කරලා තිශබනවා.  
මට කලින් නලින් ප්රනාන්ුව ඇමතිතුමා කථා කළා.  ඔබතුමන්ලා 
විුවලි බිල වැඩි කළාම ශමොකද ශවන්ශන්? පසුගිය කාලශේ  විුවලිය 
ශනොලැීමම නිසා කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය බරපතළ විධියට අඩපණ 
ශවලා තිශබනවා. එතුමා ම ා උජාරුශවන් කථා කළා, අපනයන 
ආදායම වැඩි ශවයි කියලා. අපනයන ආදායම වැඩි ශවන්ශන් 
නැ ැ. ශම් විධියට විුවලි බිල වැඩි වුණාම කර්මාන්ත ාලා 
නැත්තටම නැති ශවනවා,  ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් 
ශමොන ශබොරු ආර්ථික වැඩ පිළිශවළක්ද? අපි දන්නවා,  විුවලිය 
 රියට ශනොලැබුණු නිසා අද කර්මාන්ත වි ාල ප්රමාණයක් අඩපණ 
ශවලා තිශබන බව. ඒ කර්මාන්ත ාලා නැවත පණ ගන්වන්න  
නම් ඒවාට ස න ශදන්න ඕනෑ    යිය ශදන්න ඕනෑ. ඒ ස න 
ශනොදී,  යිය ශනොදී විුවලි බිල වැඩි කරලා  කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය 
තව  ටිකක් ප ළට ඇද දමන්නට කටයුතු කර තිශබනවා. ශමවැනි 
කටයුතුවල ශයශදමින්,  "ඔේ,  අපි දැන්  රි ගමනක යනවා" 
කියන කාරණය රශට් ජනතාවට ඒත්තු ගන්වන්න උත්සා යක 
ශයුවණාට, එශ ම ශවන්ශන් නැ ැ.  කාශේ කාශේත් සිී න, සින්ුව 
ශමොනවාද කියලා අපි දන්නවා. එශ ම ශන්ද, ශරෝී ණී විශජ්රත්න 
මන්ත්රීතුමියනි?  අපට ඒ සිී න කියලා තිශබනවා ශන්. දැන් 
සම රු නිශයෝජය නායකශයෝ ශවන්න බලාශපොශරොත්තුශවන්  
ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අද කවි කියන්ශන්   සින්ුව කියන්ශන්. ශම් 
රට ගැන ී තලා, රශට් අනාගතය ගැන ී තලා, රශට් පැවැත්ම 
ගැන ී තලා, රශට් දරුශවෝ ගැන ී තලා ශම් රට  ඉදිරියට යන්න 
ඕනෑ කියලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කවුරුන් ශ ෝ තමන්ශේ පපුවට 
ග  ගන්නවා නම්,  එශසේ පපුවට ග ගන්ශන් ඇත්තටමද, නැේද 
කියලා අපි දන්නවා.  ශමොකද,  එතුමන්ලා ඒ ගැන අපට කියලා 
තිශබනවා.  එතුමන්ලාශේ  අනාගත ශේ පාලන බලාශපොශරොත්තු 
ශවනුශවන් තමයි එශ ම කටයුතු කරලා තිශබන්ශන්. ඒ සින්ුව 
ශමොනවාද කියලා අපි ඉස්සර ට කියන්නම්.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  රනිල් වික්රමසිං  
ජනාධිපතිතුමාශගන් මම ඉල්ලන්ශන් එක ශදයයි. ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ශපොුවජන ශපරමුශණ් මන්ත්රී 
කණ්ඩායශම් ප්රාණ ඇපකාරශයක් ශනොශවයි නම්,  ඔබතුමා  රටට 
ආදරය කරන ජනාධිපතිවරශයක් නම්, ඔබතුමා ස්වා රනව කටයුතු 
කරන්න.  ඔබතුමාශේ  ශත්රී පත්ී ම පිළිබඳව  ප්ර ්නයක් 
තිශබනවා.  ඔබතුමා ජනතාවශේ ජනාධිපතිවරයා ශනොශවයි,  
පාර්ලිශම්න්තුශේ  ශම් 

 
 

[මූලාසනගේ අත පිකදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශත්රී පත් වුණු  ජනාධිපතිවරශයක් කියලා ඔබතුමාව එළිශේ   

 ංවඩු ග ලා තිශබනවා. ඔබතුමා ශම් රශට් ජන මතය ලබා ගන්න 

පුළුවන් එක මැතිවරණයක් පවත්වන්න. ඔබතුමා "ඩීල්කාරශයක්" 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශනොශවයි කියන කාරණය ඔප්පු කරන්න,  පුළුවන් නම්  පළාත් 

පාලන ඡන්දය පවත්වලා ශපන්වන්න කියලා  රනිල් වික්රමසිං  

ජනාධිපතිවරයාට අපි අභිශයෝග කරනවා. ඒ නිසා,  [බාධා කිරීමක්]   
අපි කාලය දික් කර ගනිමු,  ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  අශප් 

කාලය අඩු කරන්න එපා. කාලය ප්රමාණවත් ශනොශවයි නම්,  

සම්ප්රදායානුකූලව ගරු සභාශේ එකඟතාව මත කාලය දීර්  කර 

ගන්න පුළුවන් ශන්. ඒකට අශප් එකඟතාව ලබා ශදන්නම්. ශම් 

කටයුතු ටික අවසන්  ශවනශතක්  ඔබතුමා ගරු සභාශේ විවාද 

කාලය දීර්  කරන්න කියලා මම ශයෝජනා කරනවා. අපට කාලය 

ලබා ශදන්න.    

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් පිරිසත් එක්ක ශම් 

ඉදිරිපත් කරපු ශයෝජනාවට අදාළ වැඩ පිළිශවළ ඉදිරියට ශගන 

යන්න අපිට පුළුවන්. අද පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශම් රනිල් රාජපක්ෂ 

රකින්න කඳවුරක් නැ ැ. ඒ නිසා ශම් සියලු කතන්දර, ශයෝජනා 

කථාවට පමණක් සීමා ශවනවා කියන එක  අද ආණ්ඩු පක්ෂශේ  

මැති ඇමතිවරු ත වුරු කරලා ඉවරයි. අශප් ජනතාව ශම්ක 

සැබෑවට දකින්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අපිත් ඒකට ආසයි. ඒ 

නිසා ශම් වැඩ පිළිශවළ ශවනුශවන් අපි ලබා ශදන්න පුළුවන් 

ඕනෑම ස  ශයෝගයක් ලබා ශදනවා.  

අද ජාතයන්තරයත් තර  කරශගන තිශබනවා. එක පැත්තකින් 

ඉන්දියාව තර  කරශගන තිශබනවා. චීනශයන් පැමිශණන  නැව 

නවත්වන්න කටයුතු කරන්ශන් නැ ැ. අභිශයෝග කළාට චීනශේ  

නැව එනවා.  ජාතයන්තරශේ  උදේ ඕනෑ ශවලාවක, ජාතයන්තරශේ  

ස ශයෝගය ඕනෑ ශවලාවක, ජාතයන්තරය තර  කරශගන අපිට 

කියනවා,  "අපි රට  දන්නම්. එකතු ශවන්න, ස ශයෝගය ශදන්න" 

කියලා. ඒ නිසා ශම් ශදබිඩි ශේ පාලන වැඩ පිළිශවළ ස  

අසාර්ථක ජාතයන්තර වැඩ පිළිශවළ තුළ රට තව තවත්  අගාධයට 

යනවා  ැර ඉ ළට යන්ශන් නැ ැ කියන කාරණය මතක් කරමින්, 

මට අවස්ථාව ලබා ුවන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ 

කථාව අවසන් කරනවා.  
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විජිත ශේරුශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

6ක කාලයක් තිශබනවා.  

ඊට ප්රථම, කවුරුන් ශ ෝ ගරු මන්ත්රීවරය ස ූලලාසනය සඳ ා 

ගරු ශරෝී ණී  සමාරි විශජ්රත්න මන්ත්රීතුමියශේ නම ශයෝජනා 

කරන්න. 
 

 රු සාජීව එදිිකොන්න ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ශරෝී ණී  සමාරි 

විශජ්රත්න මන්ත්රීතුමිය දැන් ූලලාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා 

කරනවා.  
 

 රු ංආචාර්යප සුගර්න් රාඝවන් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (கலொெிதி) சுபரன் ரொகவன்) 

The Hon. (Dr.) Suren Raghavan 
  

විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆபைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  ස ා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව  රු හ්ර්ෂත රාජකරුතා ෙහ් ා මූලාසනගයන් ඉව ක 

වූගයන්   රු ගරෝනීණී කුොික විගේර කන ෙහ් කමිය මූලාසනාපවඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு (திருைதி) பரொஹினி 
குைொொி விபஜரத்ன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA left the Chair, 
and  THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA  took the 
Chair. 

 

[අ.භා. 4.11] 

 

 රු විජි  ගේරුග ොඩ ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு விஜித பபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, නව වැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ 

තුන්වැනි සැසිවාරය ආරම්භ කරමින් ගරු ජනාධිපතිතුමා තම 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ඉදිරිපත් කළා. රට තුළ ආර්ථික ව ශයන්, 

සමාීවය ව ශයන් ස  ශේ පාලන ව ශයන් ඉති ාසශේ  ශපර 

ශනොවූ විවා කාලයක පැවතුණු අර්බුද  ා ගැටලු රාියයක් මධයශේ  

තමයි එතුමා ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ඉදිරිපත් කශළේ.   ඉතින්,   

රශට් තිශබන  ශම් ආර්ථික අභිශයෝග, ශේ පාලන අභිශයෝග, 

සමාජ අභිශයෝග සියල්ල ජයග්ර ණය කශළොත් තමයි අපට රටක් 

විධියට ඉස්සර ට යන්න පුළුවන් ශවන්ශන් කියලා අපි වි ්වාස 

කරනවා. 

ශම් ආර්ථික අර්බුදය  මුශේ  මිනිස්සු ම ත් ඩනඩාවකට පත් වුණු 

බව අපි දන්නවා. මිනිස්සු ශපෝලිම්වල ී ටියා. ඒ වාශේම, 

මිනිසුන්ශේ ීවවන වියදම වැඩියි. මිනිසුන්ට ශනොශය සත් ප්ර ්න 

ගණනාවකට අද මුුවණ ශදන්න සිේධ ශවලා තිශබනවා.  ැබැයි, 

පාර්ලිශම්න්තුවක් විධියට අශප් යුතුකම, වගකීම ශවන්ශන් ශම් 

ප්ර ්න, අභිශයෝග සියල්ලටම අනාගතය ශවනුශවන්  මුුවණදීමයි. 

මම ී තන විධියට ඒ සියල්ල කැටි කර ගත් ප්රතිපත්ති ප්රකා නයක් 

තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කශළේ. ශම් ප්රතිපත්ති 

ප්රකා නශයන් තිශබන සාධමාය ලක්ෂණ පිළිබඳවත්, එී  ඉදිරිපත් 

කර තිශබන ප්රතිපත්ති ස  කරුණු කාරණා පිළිබඳවත්, විපක්ෂශේ  

මන්ත්රීවරුන් ශබොශ ොම පැ ැදීශමන් අද ස් ප්රකා  කරනවා අපි 

දැක්කා. ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුව තුළ අපි විශේචන පිළිගන්න ඕනෑ. 

අඩු පාඩුකම් තිශබනවා නම් ඒවා පිළිගන්න ඕනෑ.  ැබැයි, 

නිවැරදිව අනාගතයට මුුවණදීම සඳ ා අව ය ප්රතිපත්තිමය තීන්ුව 

තීරණ අප ගත යුතුයි.  

අශප් රශට් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමා ශම් රශට් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණා. ම ජන 

මතශයන් ජනාධිපතිවරයා ශතෝරන අශප් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

තුළ, රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීවරුන්ශේ ඡන්දශයන් අද ජනාධිපතිවරයා විධියට පත් 

ශවන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තිශබනවා. වයවස්ථානුකූලව ඒකත් 

මාතයනුකූලයි. ඒ නිසා කවුරු ශමොන අභිශයෝගය ඉදිරිපත් කළත් 

අනුප්රාප්තික ජනාධිපතිවරයා විධියට ඉදිරි අවුරුුව ශදක මාරක 

කාලසීමාව තුළ ශම් රශට් නායකයා විධියට කටයුතු කරන්න 

එතුමාට පුළුවන්.  එතුමා ශම් අසීරු අවස්ථාශේදී වි ාල වගකීමක් 

භාර ගත්තා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අපි ශගෞරව කරන්න ඕනෑ. සෑම 

මැතිවරණයකදීම අපි රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා බරපතළ 

විශේචනයකට ලක් කළා. සෑම ශේදිකාවක් ගාශන්ම රනිල් 

වික්රමසිං  මැතිතුමාවත්, එතුමාශේ පක්ෂයත් අපි බරපතළ ශලස 

ඒ කාලශේ  විශේචනයට ලක් කළා.  ැබැයි, ශම් අවස්ථාශේදී  අපි 

මුුවණදීලා තිශබන ශම් අර්බුදවලින් රට ශගොඩ ගැමාශම් ඒ වගකීම 

එතුමා භාර ගත්තා. ඒ වගකීම භාරගත් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 

කරපු ප්රතිපත්ති ප්රකා නය අනුව ශම් රට ශවනුශවන් කටයුතු 

කිරීශම්දී අපි සියලුශදනා එයට ස ශයෝගය දිය යුතුයි කියා මා 
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වි ්වාස කරනවා. එතුමා විපක්ෂය ශවත නිරන්තරශයන්ම 

ආරාධනා කරමින්, එතුමාශේ මිත්රත්වශේ   ස්තය  එතුමන්ලා ශවත 

දිගු කර තිශබනවා. විපක්ෂ නායකතුමාටත්, විපක්ෂශේ  විවිධ 

පක්ෂවල නායකයින්ටත් එතුමාශේ මිත්රත්වශේ   ස්තය දිගු 

කරමින්,  සර්ව පාක්ෂික පාලනයක්  සර්ව පාක්ෂික එකමුතුවක ් 

සඳ ා, අන්තර්වාර පාලනයක් සඳ ා එකතු ශවන්න කියලා එතුමා 

ආරාධනා කරනවා.  පාර්ලිශම්න්තුවක් විධියට අපි සියලු ශදනාම 

එකතුශවලා ශම් ප්ර ්නවලට පිළිතුරු ශසී මට එතුමා 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම් ශවලාශේ රශට් ජනතාව මුුවණ දී 

තිශබන ප්ර ්න විසී ම සඳ ා අපි සියලුශදනා එකතුී ම ඉතා වැදගත් 

ශවනවා.  

1987 - 89 කාලශේ  ශම් රශට් තරුණ පරපුරට වි ාල ප්ර ්න 

ගණනාවකට මුුවණ ශදන්න සිේධ වුණා. වි ාල පිරිසක්  ාතනයට 

ලක් වුණා.  ැබැයි, ශකශසේ ශ ෝ තරුණ තරුණියන් 60,000ක් 

 ාතනයට ලක්ශවලා තමයි ඒ ප්ර ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්කම 

ලැබුශණ්. ඒ කාලශේ  ී ටපු ජනාධිපති රණසිං  ශප්රේමදාස මැතිතුමා 

තරුණ අස නය පිළිබඳ ශකොමිෂන් සභාවක් පත් කරලා ඒශකන් 

වාර්තාවක් ලබා ගත්තා. ඉස්සර කිේවා,  "ශකොළඹට කිරි - ගමට 

කැකිරි" කියලා. ඒ කියන්ශන්, අසමානතාවක් ශම් රශට් නිර්මාණය 

ශවලා තිබුණා. ඒ අසමානතාව සමනය කරන්න එතුමා යම් යම් 

පියවර ගත්තා. නමුත් එතුමාටත් ඒවා ්රියාත්මක කරන්න බැරි 

වුණා. ඒ නිසා  රටක් විධියට ශම් අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්නට නම් 

විශ ේෂශයන්ම ජාතයන්තර ූලලය අරමුදශල් පිී ට පතන්නට ඕනෑ 

කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. සාර්ව ආර්ථික වැඩ පිළිශවළකට අපි 

යන්න ඕනෑ. ජනතාව ඉල්ලන ස න ලබා ශදන්න ඕනෑ.  ශම් රශට් 

ආර්ථිකය ස්ථාවර කරන්න ඕනෑ  ශේ පාලනය ස්ථාවර කරන්න 

ඕනෑ. සමාජය, සංස්කෘතිය කියන ශම් සියලු ශේවල් රැක ගන්න 

නම් අශප් ආර්ථිකය අපි  ක්තිමත් කර ගන්න ඕනෑ. ශම් ආර්ථිකය 

සකස් කර ගන්න නම් අශප් රශට් ආදායම් වැඩි කර ගන්න ඕනෑ  

වියදම අඩු කර ගන්න ඕනෑ  ශම් රශට් ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි 

කරන්න ඕනෑ. ශම් සියලු ශේ සඳ ා අව ය වැඩ පිළිශවළ 

්රියාත්මක කරන්න ජාතයන්තර ූලලය අරමුදශල් ස ාය අපට 

අව ය ශවනවා. අශප් ආණ්ඩුශේ වැඩ පිළිශවළ අනුව අශප් රාජය 

නායකශයෝ මුලදී IMF වැඩ පිළිශවළට ගිශේ  නැ ැ. විපක්ෂය 

විවිධ අවස්ථාවලදී ශපන්වා ුවන්නා, ඒකට යන්න ඕනෑ කියලා. 

 ැබැයි, අශප් මතය වුශණ් IMF ගිශයොත් විවිධ ප්රතිසංස්කරණ 

 ර ා ශම් රශට් ජනතාවට යම් යම් ප්ර ්නවලට, ඩනඩාවන්ට මුුවණ 

ශදන්න සිේධ ශවයි කියන එකයි. නමුත්  ශම් ශමොශ ොශත් අපිට 

රටක් විධියට, විපක්ෂයත් වරින් වර කියපු ඒ කාරණා පිළිබඳව 

සලකා බලා IMF එකට යන්න සිේධ ශවලා තිශබනවා. මම ී තන 

විධියට දැන් ඒ සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිශබනවා. ශම් ආර්ථික 

කඩා වැටීම ශ්රී ලංකාවට විතරක් උරුම වුණු ශදයක් ශනොශවයි. 

අශප් රශට් ඒ ආර්ථික කඩා වැටීම බරපතළ ශලස සිේධශවලා 

තිශබන බව ඇත්ත.   

අපි දන්නවා,  ආසියාශේ සිේවැනියට වි ාලතම ආර්ථිකයකට 

ී මිකම් කියන්ශන් ද සණු ශකොරියාව බව. 

වසර 24කට පසු අද ද සණු ශකොරියාශේ අතයව ය භාණ්ඩවල 

මිල  ඉ ළ ශගොස ්තිශබනවා. ඉන්ධන මිල ඉ ළ දැමීමට එශරී ව 

බංේලාශේ ශේ ත් ශම් දිනවල විශරෝධතා පැවැත්ශවනවා. ඒ 

වාශේම රට තුළ ඉ ළ යන උේධමනය ශ ේතුශවන් පැනමා 

රාජයයටත් එශරී ව උේශ ෝෂණ ආරම්භ ශවලා තිශබනවා. 

ඉතාලිශේ  ටැක්සි රථ රියැුවරන් පාරට බැ ැලා තිශබනවා. ූ.ශරෝ 

මුදල් ඒකකය අවුරුුව 20කට පසු ශඩොලරයට වඩා ප ළ ශගොස ්

තිශබනවා. ඇශමරිකාශේ උේධමනය ද ක  තරකට පසු ඉ ළ 

ශගොස් තිශබනවා. උේධමනයට එශරී ව ආර්ජන්ටිනාශේ ජනතාව 

ජනාධිපති මන්දිරය දක්වා විශරෝධතා පා ගමනක් ගිී ල්ලා 

තිශබනවා. ඩනරු ශේ ශේ  ආර්ථිකය වසර 2 කට පසු කඩා වැටී 

තිශබනවා. විශදස් අං ශේ  ණය ඉ ළ යෑම නිසා සැම්බියාශේ 

ශඩොලර් බිලියන ශදකක සංවර්ධන වයාපෘති අත්ී ටුවා තිශබනවා. 

වසර 40කට පසු බ්රිතානයශේ  උේධමනය ඉ ළ ශගොස් තිශබනවා. 

බ්රිතානය ම  බැං සව විසින් ඉදිරිශේ දී මුුවණ පෑමට සිුවවන ආර්ථික 

අවපාත පිළිබඳව අනතුරු අඟවා තිශබනවා.  ැබැයි, ශ්රී ලංකාවට 

ඊට වඩා බරපතළ තත්ත්වයක් දැන් උදා ශවලා තිශබනවා. නමුත්, 

විපක්ෂශේ  සියලුශදනාශේත් ස ශයෝගය ඇතිව පාර්ලිශම්න්තුවක් 

විධියට අපි ශදසියවිසිපස්ශදනාශේම එකමුතුකම තුළින් ශම් ප්ර ්න 

විසඳා ගැමාමට  ැකියාවක් තිශබන බව අපි වි ්වාස කරනවා. ඒ 

සඳ ා ඔබතුමන්ලාශේ වටිනා අද ස්, ඒ විශ ේෂඥ දැනුම ලබා දී 

ශම් තත්ත්වශයන් ශගොඩ එන්න කටයුතු කරමු කියන පණිවුඩය 

ශම් අවස්ථාශේදී මා ලබා ශදනවා. ඒ වාශේම ශම් රශට් 

පුරවැසියන්ටත් වගකීමක් තිශබනවා, ශම් අසීරු අවස්ථාශේදී ශම් 

රට ඉදිරියට ශගන යන්න, ජාතිය ශගොඩ නඟන්න අව ය 

ස ශයෝගය ලබා ශදන්න. ඒ සිී පත් කිරීමත් කරමින් මශේ කථාව 

නිම කරනවා.    

ස්තුතියි.  

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Selvarajah Kajendren. 

You have six minutes.  
 
[பி.ப. 4.19] 
 

 රු ගසල්වරාජා කගේන්ද්රන් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கபஜந்திரன்)  

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

ைொண்புைிகு சனொதிபதி ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ அவர்கள் கடந்த 

3ஆம் திகதி இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் ஆற்றிய அக்கிரொசன 

உமர ததொடர்பொன விவொதம் தற்தபொழுது இங்கு ெமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கிறது. ைொண்புைிகு சனொதிபதியினுமடய உமர 

மய கண்மூடித்தனைொகப் புகழ்கின்ற வமகயிபல இங்கு உமர 

யொற்றிய ஆளுந்தரப்பு ைற்றும் எதிர்த்தரப்பு உறுப்பினர் 

களுமடய உமரகள் அமைந்திருந்தமத அவதொனிக்கக் 

கூடியதொக இருந்தது. இந்தப் பபொக்கொனது, இந்த ெொட்மட 

வீழ்ந்திருக்கின்ற இடத்திலிருந்து தூக்கிெிறுத்துவதற்கு 

எந்தளவு தூரம் உதவப்பபொகிறது? என்ற பகள்விமய 

எழுப்பியிருக்கிறது.  

தைிழ் ைக்கமளப் தபொறுத்தவமரயில், ைொண்புைிகு 

சனொதிபதியினுமடய இவ்வுமரயொனது வழமைபபொன்று 

ஏைொற்றகரைொனதொகபவ இருக்கிறது. ஏதனன்றொல், கடந்த 74 

ஆண்டுகளொக இலங்மகயிபல சிங்கள தபௌத்த பபொினவொதத் 

தொல் தைிழர்களுக்கு எதிரொகக் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக் 

கின்ற இனப்படுதகொமலயிலிருந்து தங்கமளப் பொதுகொத்துக் 

தகொள்வதற்கு, ஒற்மறயொட்சி முமறமையிலொன இலங்மக 

யினுமடய அரசியலமைப்பு  ஒழிக்கப்பட்டு, தைிழ்த் பதசமும் 

அதனுமடய சுயெிர்ணய உொிமையும் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

அடிப்பமடயில், தைிழ்த் பதசமும் சிங்களத் பதசமும் 

சைத்துவைொகக் கருதப்படக்கூடிய வமகயிலொன ஒரு சைஷ்டி 

அரசியலமைப்மபக் தகொண்டுவரபவண்டும் என்பதுதொன் தைிழ் 

ைக்களுமடய எதிர்பொர்ப்பொக இருக்கிறது. ஆனொல், அது 

ததொடர்பொக ைொண்புைிகு சனொதிபதி ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ 

அவர்கள் மூச்சுக்கூட விடவில்மல. ைொறொக, அரசியலமைப் 

பின் பிரகொரம் தபௌத்த சையத்திற்கு முன்னுொிமையளித்து, 

அதமனப் பொதுகொப்பபன் என்று உறுதியளித்துள்ளொர். 

இதன்மூலம் ததொடர்ந்தும் சிங்கள தபௌத்த பபொினவொதத்தின் 
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ெிகழ்ச்சிெிரமலத்தொன் முன்தகொண்டு தசல்லப்பபொகிறொர் 

என்பமத அவர் இங்கு ததளிவொக தவளிப்படுத்தியிருக்கிறொர்.  

இந்த ெொட்டில் பல்பவறு கலொசொரங்கள், பல்பவறு 

சையங்கள் பின்பற்றப்படுவதொகவும் பல்பவறு தைொழிகள் 

பபசப்படுவதொகவும் அவர் கவர்ச்சிகரைொன வொர்த்மதகமளச் 

சர்வபதச சமூகத்மத ஏைொற்றுகின்ற பெொக்கத்பதொடு 

கூறினொலும்கூட, ெமடமுமறயில் தைிழ்த் பதசத்துக்தகதிரொக, 

தைிழ் ைக்களுக்தகதிரொக, தைிழ் தைொழிக்தகதிரொக, இந்து, 

கிறிஸ்தவ, முஸ்லிம் ைக்களுக்தகதிரொக கட்டமைப்புசொர் இன 

அழிப்பு ெடவடிக்மகதொன் முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகிறது 

என்பமத அவர் ைமறமுகைொகச் தசொல்லியிருக்கிறொர்.  

அரசொங்கத்தின் அங்கங்களொக இருக்கக்கூடிய ததொல்தபொருள் 

திமணக்களம், புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

அமைச்சு, வனப் பொதுகொப்புத் திமணக்களம் பபொன்ற 

வற்றினொல் திருபகொணைமலயில் தைிழர்களுமடய இருப்புக்குப் 

பொொிய அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

அபதபபொல், தைிழர்களுமடய வரலொற்றுத் ததொன்மைைிக்க 

திருபகொணைமல திருக்பகொபணஸ்வர ஆலயத்மத தபௌத்தைய 

ைொக்குகின்ற தசயற்பொடுகளும்  ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தி 

னூடொக பைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.   

கடந்த கொலத்தில் திருபகொணைமல ைொவட்டத்துக்கு 

தவளியிலிருந்து பல சிங்களவர்கள் சுசந்த புஞ்சிெிலபை என்று 

தசொல்லப்படுகின்ற பபொினவொத அரசியல்வொதி ஒருவொினொல் 

அங்கு அமழத்துச் தசல்லப்பட்டு, அவர்களுக்கு அவ்வொலய 

வளொகத்துக்குள் அத்துைீறிய வமகயில், சட்டத்துக்குப் 

புறம்பொக கமடகள் அமைப்பதற்கொன அனுைதிகள் 

தகொடுக்கப்பட்டன. அவர் தன்னுமடய வொக்கு வங்கிமய 

அதிகொித்துக்தகொள்வதற்கொக இனவொத பெொக்கத்துடனும் 

தபௌத்தையைொக்குகின்ற பெொக்கத்துடனும் அந்தக் கொொியத்மதச் 

தசய்திருந்தொர். அவ்வொலய வளொகத்தில் அத்துைீறிக் 

கமடகமள அமைத்த தபரும்பொன்மையினச் சிங்களவர்களுக்கு 

ெிரந்தரக் கட்டிடங்கமள அமைத்துக் தகொடுப்பதற்கு 

முடிதவடுத்திருப்பதொகக் கூறி, அவ்வொலய ெிர்வொக சமபத் 

தமலவர் ைற்றும் தசயலொளமர அச்சுறுத்தி, தங்களுமடய 

முடிமவ ஏற்றுக்தகொள்ள பவண்டுதைன்று ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தினர் இப்தபொழுது கட்டமளயிட்டிருக்கிறொர்கள். 

இதற்தகதிரொக அகில இலங்மக இந்து ைொைன்றத்தினுமடய 

உப தமலவர் தபருைதிப்புக்குொிய கலொெிதி ஆறு திருமுருகன் 

அவர்கள் இம்ைொதம் 08ஆம் திகதியிட்ட கடிததைொன்மறப் 

பிரதைருக்கும் இன்னும் சில முக்கியஸ்தர்களுக்கும் அனுப் 

பிமவத்திருக்கிறொர்.  அந்த முயற்சிமயத் தடுத்து ெிறுத்துவதற்கு 

ெடவடிக்மக எடுக்கபவண்டும் என்று அதில் பகொரப் 

பட்டிருக்கிறது. ஆலயப் பொிபொலன சமபயும் அவ்வொறொன 

ததொரு பகொொிக்மகமய முன்மவத்திருக்கிறது.  

ஏற்கனபவ கமடகள் வழங்கப்பட்டதபொழுது ஏற்பட்ட 

குழப்பம் ததொடர்பில் அரசொங்க அதிபருமடய கவனத்துக்குக் 

தகொண்டுவரப்பட்டதன் விமளவொக, அரசொங்க அதிபர் 

தமலமையில் ெமடதபற்ற கூட்டத்தில், "அவர்களுக்கொன 

கமடகமள Cliff Cottageஇற்கு அருகிலிருக்கின்ற இடத்தில் 

வழங்கலொம்" என்றபதொர் இணக்கப்பொடு எட்டப்பட்டிருந்தது. 

அதற்கு ைொறொக, ஆலயத்திற்கு அருகில் கடற்கமரபயொரைொக 

இந்தக் கட்டுைொனங்கமளச் தசய்வதற்குத் ததொல்தபொருள் 

திமணக்களம் இப்தபொழுது  முயல்கிறது.  இது உடனடியொகத் 

தடுத்து ெிறுத்தப்பட பவண்டும்.  ஏதனனில், இது முழுக்க 

முழுக்க திருக்பகொபணஸ்வரர் ஆலயத்மதச் சிங்கள ையைொக்கு 

வதற்கொகத் திட்டைிட்டு பைற்தகொள்ளப்படுகின்ற ெடவடிக்மக 

யொகும். ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ அவர்கள் 

சனொதிபதியொகப் பதவிபயற்ற பிற்பொடுதொன், இந்தக் கொொியம் 

ெமடதபறுகிறது. அவர் ஒருபுறத்தில் IMF இடம் ெிதி 

உதவிமயப் தபறுவதற்கொகச் சர்வகட்சி அரசொங்கத்துக்கு 

ஆதரவு வழங்குைொறு இங்குள்ள அமனத்துக் கட்சிகளிடமும் 

பகொொிக்மக விடுக்கிறொர். ைறுபுறத்தில், தன்னுமடய 

இன்தனொரு முகத்மதக் கொட்டி, சிங்கள தபௌத்த ெிகழ்ச்சி 

ெிரமல பவகைொக ெகர்த்திக் தகொண்டிருக்கிறொர்.   

திருபகொணைமலயில் 64ஆம் கட்மடப் பகுதியிபல 

'ரொஜவந்தொன் ைமல' என்கின்ற ஒரு ைமல இருக்கிறது. அந்த 

ைமலயில் அகத்திய ைொ முனிவர் அவர்கள் சிவலிங்க 

வழிபொட்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறொர். அந்தச் சிவலிங்கமும் 

அங்கிருந்த வழிபொட்டுத்தலமும் அகற்றப்பட்டிருக்கின்றது. 

இப்தபொழுது அங்பக தபௌத்த விகொமரதயொன்று 

அமைக்கப்படுகிறது. "தகொட்டியொபுர" என்ற தபயமரத் 

திொிபுபடுத்தி "தகொட்டியொ ரொைய ரஜைஹொ விகொமர" என்ற 

தபயொில் வலஸ்கல இரத்தினசொர பதரர் என்பவொினொபல இந்த 

ஆக்கிரைிப்பு ெடவடிக்மக முன்தனடுக்கப்படுகிறது. இதற்கு 

இரொணுவத்தினரும் அரசொங்க அதிபரும் முழுமையொகத் துமண 

ெிற்கிறொர்கள். இந்த ரொஜவந்தொன் ஆலயத்மத ைீள அமைப்பது 

ததொடர்பில் அரசொங்க அதிபபரொடு பபசும்பபொது, “ ெீங்கள் 

குறித்த தபௌத்த பிக்குபவொடு பபசுங்கள்” என்று அவர் ஆலய 

ெிர்வொகத்தினருக்குச் தசொல்லியிருக்கிறொர். யொர் அந்த தபௌத்த 

பிக்குவுக்கு இந்தளவு அதிகொரத்மதக் தகொடுத்தது? அரசொங்க 

அதிபமரவிட, அதிகொரம் ைிக்கவரொக அந்த தபௌத்த பிக்கு 

எப்படி உருப்தபற்றொர்? ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங் 

ஹவினுமடய அரசொங்கத்தில் இவ்வொறொன ஆக்கிரைிப்புக்கள் 

தீவிரைொக ெமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன என்பமத ெொன் 

இந்த இடத்திபல தபொறுப்புணர்பவொடு பதிவுதசய்துதகொள்ள 

விரும்புகிபறன்.  

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up. 

 
 රු ගසල්වරාජා කගේන්ද්රන් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கபஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)   

Please give me one more minute.  

ெொன் இந்த இடத்திபல ததளிவொகக் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ற விடயம் என்னதவன்றொல், இந்தப் பபொக்மகக் 

மகவிட்டு, இனப்பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கொண்பதற்கு ெீங்கள் 

முயற்சி தசய்யுங்கள் என்றுதொன். அந்தவமகயில், அரசிய 

லமைப்மப ைொற்றியமையுங்கள்! ஒற்மறயொட்சி முமறமைமய 

ஒழியுங்கள்! இங்கு கருத்துத்ததொிவித்த எதிர்க்கட்சிமயச் 

பசர்ந்த அல்லது ஆளுங்கட்சிமயச் பசொோ்ந்த எந்தபவொர் 

உறுப்பினரும் இந்த ெொட்மடக் கொப்பொற்றுகின்ற விதைொக 

இனப்பிரச்சிமன தீர்க்கப்பட பவண்டும் என்ற அடிப்பமடயில் 

கருத்துச்தசொல்லத் திரொணியற்றவர்களொக இருக்கிறொர்கள்.  

தற்பபொமதய ஜனெொயகப் பபொரொட்டைொனது, ைொண்புைிகு 

ரணில் விக்கிரைசிங்ஹவினொல் ைிகக் தகொடூரைொன முமறயிபல 

மகயொளப்படுகிறது. இந்தப் பபொரொட்டக்கொரர்களொல்தொன் 

அவர் ஆட்சிபீடம் ஏறினொர்.  ஆனொல், அவர் ஆட்சிபீடம் ஏறிய 

பிற்பொடு, அவர்கமளக் மகதுதசய்து சிமறகளில் அமடக் 

கின்றொர். இந்தப் பபொக்மகக் மகவிட்டு, அவர்கள் 

அமனவமரயும் விடுதமல தசய்யுங்கள்! அவர்கள் 

269 270 

[ගරු ශසල්වරාජා කශජ්න්ද්රන් ම තා] 
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வன்முமறயில் ஈடுபட்டொர்கள் என்பதற்கொக அவர்களுக்கு 

எதிரொக ெடவடிக்மக எடுப்பதற்கு முன்னர் ெீங்கள் 

அரசியல்வொதிகளுக்கு எதிரொக ெடவடிக்மக எடுங்கள்! 

பொரொளுைன்றத்தில் வன்முமறயில் ஈடுபட்ட அரசியல் 

வொதிகளுக்கும் அலொிைொளிமகயில் இருந்துதகொண்டு வன் 

முமறமயத் தூண்டிய அரசியல்வொதிகளுக்கும் எதிரொக 

ெடவடிக்மக எடுத்துவிட்டு, வன்முமறயில் ஈடுபட்ட 

பபொரொட்டக்கொரர்களுக்கு எதிரொக ெடவடிக்மக எடுங்கள்! 

பபொரொட்டக்கொரர்கமள வீதிக்கு வரத்தூண்டியவர்கள் இந்த 

ெொடொளுைன்றத்தில் இருக்கின்ற சில அரசியல்வொதிகள்தொன். 

ெீங்கள் இந்தப் பபொக்மக ைொற்றவில்மலதயன்றொல், உங்களொல் 

இந்த ெொட்மடக் கொப்பொற்ற முடியொது என்பமதக்கூறி, 

விமடதபறுகின்பறன்.  ென்றி.  வணக்கம்.   

 
 රු චින් ක අෙල් ොයාදුන්න ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, සිං ල-ශබෞේධ ගැටලුවක් 

ශගනැල්ලා එතුමා  ැුවශේ ශම් ජනවාර්ගික ප්ර ්නය කියන 

කථාවටත් එ ා ගිය, නිකම් ජාතිවාදී කතන්දරයක් අවුස්සන්නයි. 

රාජය නිලධාරින්  ැටියට දිසාපතිතුමාත්, නිලධාරිනුත් ඒ 

ආකාරශයන් ්රියාත්මක ශවනවා නම්,  ද සශණ්ත් ඕනෑ තරම් 

ශකෝවිල් ්රියාත්මක ශවනවා. ඒක ගැන කිසි ගැටලුවක් නැ ැ. ශම් 

විධියට ප්ර ්න ඇති කර ශගන ශම්වාද එතුමන්ලා ඉල්ලන්ශන්? 

ශම්ක රටට ූජර්වාදර් යක් කරන්න එපා. ඒ ශගොල්ලන්ශේ ජාතිවාදී 

ප්ර ්න ශමතැනට ශේන්න එපා. ඒ ශගොල්ලන් ජාතිවාදී විධියට 

තමයි  ැම දාම  ැසිශරන්ශන්. 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු  රංජිත් බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.27] 

 
 රු ංෙහ්ාචාර්යප රාජි ක බණ්ඩාර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு (பபரொசிொியர்) ரஞ்சித் பண்டொர)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අපි ශම් අවස්ථාශේ 

සාකච්ඡාවට ගනිමින් සිටින්ශන්, ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමා පසුගිය දිශනක ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නය පිළිබඳවයි. අද ස ් ඉදිරිපත් කිරීම 

ආරම්භශේ දීම එතුමා ඉතා වටිනා අද සක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ තමයි 

"ශම් රශට් විවිධ සංස්කෘති, විවිධ භාෂා, විවිධ චාරිත්ර වාරිත්ර, විවිධ 

ජන ශකොටස් නිශයෝජනය කරන නිසා ඒ සියලු ජනයාශේ 

ජනාධිපතිවරයා විධියටයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ආමන්ත්රණය 

කරන්ශන්" කියන කාරණය. අකමැති වුණත් අපි පිළිගන්නට ඕනෑ 

අපි බුව වාර්ගික, බුව ආගමික රටක් බව. අපි එකිශනකා ශකශරී  

දක්වන ශගෞරවය ශම් රශට් ඉදිරි ගමනට අති යින්ම වැදගත්. ශම් 

විවිධත්වය සැලකිල්ලට අරශගන කටයුතු කශළොත්, අපට 

පුළුවන්කම තිශබනවා අශප් රටට අලුත් ආරම්භයක් ශදන්න. 

අශප් රටට අවුරුුව 0,000කට එ ා ගිය ඉති ාසයක් තිශබනවා. 

අවස්ථා ගණනාවකදී ශම් රට  ැල  ැප්ඩනම්වලට ලක් ශවලා 

තිශබනවා. ූතතන ඉති ාසය ගත්ශතොත් අපට ශපශනනවා,  

පරම්පරා ගණනාවකට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ ගණනක් 

තරුණ තරුණියන් ඒ අයශේ ීවවිත පරිතයාග කරලා තිශබන බව. 

ඒ නිසා ආරම්භශේ දීම ගරු ජනාධිපතිතුමන් ශම් කාරණය ඉස්මතු 

කිරීම සම්බන්ධශයන් අප සැබැවින්ම සතුටට පත් ශවනවා. අපි 

ශත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, අපි මුුවණ ශදමින් සිටින ඇත්ත තත්ත්වය 

ශමොකක්ද කියලා.  ඉති ාසශේ  දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයකට 

තමයි ශම් රට මුුවණ දීලා තිශබන්ශන්. කවුරු ශමොන ආකාරයට 

ශම් පිළිබඳව පසුවිපරමක් කළත්, අපට ශසොයා ගන්න පුළුවන්කම 

තිශබන්ශන් ූලලික කාරණා  තරයි.  

පළමු කාරණය තමයි, ඓති ාසික ව ශයන් අපි අතින් 

සිුවවුණු යම් යම් අතපසුී ම්. ශදවැනි කාරණය තමයි, අපට 

පාලනය කර ගැමාමට ශනො ැකි ශවච්ච සම ර සාධක අශප් 

පාලනශයන් ගිලිහීමට ඉඩකඩ සලසා දීම. ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි, තුන්වැනි කාරණය තමයි, අශප් රශට් නිද සින් පසු 

කිසිම ආණ්ඩුවක් තව ආණ්ඩුවක් කරපු වැඩ පිළිශවළ කවදාවත් 

ඉදිරියට අරශගන යන්න උත්සා   කශළේ නැති එක. අපි   ැමදාම 

අලුත් ආරම්භයක් ශදන්න උත්සා  කරපු ජාතියක්. ශම්කට අර්ථ 

 ාස්ත්රය අනුව ශබොශ ෝ අය කියනවා,  policy inconsistencies 

තිශබන රටවල් අතරින් ඉ ළම තැන ගන්න රට තමයි අශප් රට 

කියලා. අශප් අසල්වාසී ඉන්දියාව ගත්තත්, පාකිස්තානය ගත්තත්, 

බංේලාශේ ය ගත්තත්, වියට්නාමය ගත්තත්, සිංගප්ූජරුව ගත්තත් 

ආණ්ඩු මාරු ශවනශකොට රශට් ප්රතිපත්ති මාරු ශවන්ශන් නැ ැ. 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි,  තරවැනි කාරණය තමයි  

ඉතාම වැදගත් කාරණය. අපි කැමති වුණත්, අකමැති වුණත් අශප් 

රට අද පාලනය කරන්ශන් වයවස්ථාවට පිටතින් වයවස්ථාවට 

බලපෑම් කරන, රශට් මාතියට ගරු ශනොකරන, ම ජන සුබ 

සාධනය තඹ ශදොයිතුවකට මායිම් ශනොකරන, එක්ශකෝ වෘත්තීය 

සමිති, එශ ම නැත්නම් බලපෑම් කණ්ඩායම්, එශ මත් නැත්නම් 

රාජය ශනොවන සංවිධාන.   සම ර ශවලාවට අපි දකිනවා, 

අන්තවාදී සංවිධාන, අන්තවාදී වයාපාරත් ශම්වා අසස්ට විටින් විට 

රිංගන ආකාරය.   

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් අරගළකරුවන් පිළිබඳව 

මීට ශපර කථා කරපු ගරු මන්ත්රීතුශමක් කථා කළා. එතුමා දැන් 

ශම් සභාශේ නැ ැ. අපට ශම් අරගළකරුවන්ශේ  ැසිරීම් පිළිබඳව 

ශගොඩක් අත්දැකීම් තිශබනවා. අපි වි ්වවිදයාල ියෂයශයෝ  ැටියට 

ී ටපු කාලශේ  එක තුණ්ඩු කෑල්ලකින් මුළු රටම ව න්න පුළුවන් 

තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිබුණා. එදා 60,000කට වඩා තරුණ 

පිරිසක්   ීවවිත පරිතයාග කළා. ශම් අරගළවල අවසානය ඒක. ඒ 

නිසා රටක දරුණු ආර්ථික අර්බුදයක් තිශබනශකොට ඒ ආර්ථික 

අර්බුදය විසී ම සඳ ා පාර් ්වකරුවන් වනවා මිස, එම අර්බුදය 

තවුවරටත් තීව්ර කිරීම සඳ ා දායකී ම අරගළය ශනොශවයි කියන 

එකයි මශේ වි ්වාසය. ඒ නිසා ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, 

ශම් පටු පරමාර්ථවලින් අශප් ශේ පාලන අරමුණ ජයග්ර ණය කර 

ගන්න උත්සා  කළ  ැම ශවලාවකම අර මම කියපු  තර ශවනි 

කාරණයට තමයි අපි දායක වුශණ්.  

ඔබතුමිය ශ ොඳටම දන්නවා, ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරපු අශප් ී තවත් ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරල 

මන්ත්රීතුමා  අමානුෂික ආකාරයට  ාතනයට ලක් වුණ බව. 

ශපශර්දා එතුමාශේ තුන් මාසශේ  දානමය පිංකම තිබුණා. අශප් 

සශ ෝදර මන්ත්රීවරු වි ාල පිරිසක් ඊට ස භාගි වුණා.  

එතුමා ම ජන ඡන්දශයන් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක් ශලස 

පත් ශවලා ඇවිල්ලා ම  මඟ දී ඉතා අමානුෂික ශලස  ාතනයට 

ලක් වුණා. ඒ වාශේම එදා වි ාල පිරිසකශේ ශගවල් පුළුස්සා 

දැම්මා. අශප් සම ර මන්ත්රීතුමන්ලා තරුණයි. එතුමන්ලා ීවවිතය 

පටන් ගත්තා විතරයි. එතුමන්ලාශේ  ශගවල් මුළුමනින්ම ගිනිබත් 

කළා. ඉති ාසශේ  පළමුවැනි වතාවට  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට 

පට ැනිව, "22 ශදනාම එපා" කියන ප්රජාතන්ත්ර විශරෝ ර වැඩ 

පිළිශවළකයි ශම් රට ගමන් කරමින් තිබුශණ්. ූලලාසනාවාඪ ගරු 
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මන්ත්රීතුමියනි, ඒ නිසා අපි කැමැතියි , ශම් සියලු කාරණා එකට 

එකතු කරලා, ඉති ාසශේ  අපිට ශවච්ච සම ර අතපසුී ම් මඟ 

 රවාශගන ශම් රට ඉස්සර ට අරශගන යන්ශන් ශකොශ ොමද 

කියන එක පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමා එදා ඉදිරිපත් කරපු ඒ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ  සඳ න් කරුණු ඔබතුමියශේ කාරුණික 

අවධානයට ශයොමු කරන්න. ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, 

මශේ අවශබෝධශේ   ැටියට ජනාධිපතිතුමා ප්රතිපත්ති ප්රකා නය 

තුළින් ූලලික කරුණු 10ක් පිළිබඳව කරුණු දැක්වූවා. ශම් රශට් 

ම ජනතාව අශපන් අශප්ක්ෂා කරන්ශන්  ශම් ශගෞරවමාය සභාව 

තුළ ශම් කාරණා පිළිබඳව ගරු මන්ත්රීවරුන්ශේ අද ස් ඉදිරිපත් 

කරන එක මිස වල්පල් කථා කරන එක  ශනොශවයි.  ඒ නිසා 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි,  ශම් අවස්ථාශේදී  ශම් ූලලික 

කාරණා 10 ඔබතුමියශේ කාරුණික අවධානයට ශයොමු කරන්න 

මම කැමැතියි.  

එතුමා සඳ න් කළ පළමුවැනි කාරණශයන් කියැවුශණ්, 
"සියලුශදනාටම එකතු ශවලා කටයුතු කිරීශම් අව යතාව දැන් 
මතුශවලා තිශබනවා. ශම්ක සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ශවන්න 
පුළුවන්. එශ ම නැත්නම් ඊට සමාන ශවනත් ක්රමශේදයක් ශවන්න 
පුළුවන්. අපි අතර ප්රතිපත්තිමය කාරණා සම්බන්ධශයන් යම් යම්  
විෂමතා තිශබන්න පුළුවන්.  නමුත් අපි අර්බුදයක තමයි ඉන්ශන්. 
ඒ නිසා ශම්ක ශ ොඳම අවස්ථාව අපිට එකතු ශවලා වැඩ කරන්න" 
කියන අද සයි. ශම්ක ඓති ාසික තීන්ුවවක්. ශ්රී ලංකා ශපොුවජන 
ශපරමුණ අග්රාමාතයවරයා විධියට, වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා 
විධියට වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ශකශරී  යම් වි ්වාසයක් ඇතිවයි 
එතුමාට ශම් වගකීම භාර ුවන්ශන් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් 
ආරම්භ කරන්න. ඒ නිසා තමයි ශ්රී ලංකා ශපොුවජන ශපරමුශණන් 
අශප්ක්ෂකශයක් ඒ පැවැති ජනාධිපතිවරයා ශතෝරා ගැමාශම් 
කටයුත්තට ඉදිරිපත්  ශනොකශළේ.  

එතුමා ඉස්මතු කරන ශදවැනි කාරණශයන් කියැවුශණ්,  
"1977දී අපි අලුත් ආර්ථික ප්රතිපත්තියක්  ශවත ගියා. ශම්ක ඉතා 
radical policy shift එකක් විධියට තමයි ශබොශ ෝ අය 
දක්වන්ශන්. සංවෘත ආර්ථික ප්රතිපත්තියක ඉඳලා විවෘත ආර්ථික 
ප්රතිපත්තියකට අපි ගියා. අපි ඊට පස්ශසේ අවුරුුව 4 ක කාල සීමාව 
තුළ විවිධ ප්රතිපත්තිමය ශවනස්කම් ශම් ූලලික ආර්ථික රාමුව තුළ 
සිේධ කළා. නමුත් අවාසනාවකට අපිට පුළුවන්කම ලැබුශණ් නැ ැ 
ඒ ප්රමාණවත් නී කරණයට අශප් ආර්ථික ප්රතිපත්තිය අරශගන 
යන්න" කියන අද සයි.  ඉන්දියාව අපිට පස්ශසේ තමයි  නිද ස ්
ආර්ථික ප්රතිපත්තිය පටන් ගත්ශත්. ූලලාසනාවාඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමියනි, අද ඔබතුමිය ඉන්දියාවට ගිශයොත් එදා දැක්ක 
ඉන්දියාව ඔබතුමියට අද දකින්න ලැශබන්ශන් නැ ැ. 

තුන්වැනි කාරණාව විධියට එතුමා භූ ශේ පාලනය 

කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳව ඉතා වැදගත් අද ස ්ගණනාවක් 

ඉදිරිපත් කළා. ශම් ගරු සභාව ඒ සම්බන්ධශයන් අවධානය ශයොමු 

කළ යුතුමයි. එතුමා  තරවැනිව ඉදිරිපත් කළ කාරණය තමයි, 

ම ජනතාවට මුුවණ ශදන්න සිුව ශවලා තිශබන ශම් අසීමාන්තික 

ුවෂ්කරතා ශකොශ ොමද මඟ  රවා ගන්ශන් කියන එක. ඊළඟට, 

එතුමා   පසව්ැනි කාරණය විධියට ඉදිරිපත් කළා, ශමවැනි ආර්ථික 

අර්බුදයක් නැවත ඇති ශනොී ම සඳ ා අපි කඩිනමින් ්රියාත්මක 

කළ යුතු ප්රතිපත්ති ස  ූලශලෝපායන්වල සිුව කළ යුතු ශවනස්කම්  

ශමොනවාද කියලා. රාජය ණය, විශේ  ආදායම් උත්පාදනය, 

ආනයන, අපනයන, සාර්ව ආර්ථික විචලයයන්ශේ  ැසිරීම යන 

සියලු කාරණා පිළිබඳව ඉතා ක්රමවත්  ැදෑරීමක් එතුමා විසින් 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, එතුමා සිය කථාව අවසාන 

කරනශකොට ඉදිරිපත් කරපු ඉතා වැදගත් කාරණයක් තිශබනවා. ඒ 

තමයි, ඉන්දියානු සාගර කලාපශේ  විසිඑක්වන සියවශසේ ඇති වන 

ආර්ථික වාසිය ශකොශ ොමද ශ්රී ලංකාව අත්පත් කර ගන්ශන් කියන 

එක. ඒ නිසා 202  වනවිට ශම් රට තුළ ්රියාවට නැංවිය යුතු 

ආර්ථික ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව එතුමා සිය කථාශේ සඳ න් කළා. 

එතුමා කථාව අවසන් කරමින්, ශම් ගරු සභාශේ මන්ත්රීතුමන්ලා 

 ැම ශකශන සශගන්ම ඉල්ලා සිටිශේ  "එන්න, අපි එකතු ශවලා 

වැඩ කරමු" කියලායි.  

ස්තුතියි. 
  
 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කනක ශ ේරත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි  යක 

කාලයක් තිශබනවා.  
 

 රු කනක ගහ්ේර ක ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கனக பஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශප් කථිකයන් 

ශදශදශන සශේ ශවලාව ඉතිරිව තිශබනවා.  එම ශවලාවත් අපට 

ලබා ශදන්න. 
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ගැන දැනුවත් කරලා නැ ැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

[අ.භා. 4.40] 

 

 රු කනක ගහ්ේර ක ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு கனக பஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, නව ජනාධිපතිතුමාශේ 

රාජාසන කථාශේ ඇතුළත් ප්රතිපත්ති මාලාව පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කරන ශම් ශමොශ ොශත්, මටත් ඒ ගැන කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලැීමම පිළිබඳව සතුටු ශවනවා. ඉතාම අභිශයෝගාත්මක 

අවස්ථාවක රටට නායකත්වය ලබා දීමට අද නව ජනාධිපතිතුමා 

කටයුතු කරලා තිශබනවා. අශප් ප්රතිපත්ති, පක්ෂ ශවනස් වුණත් 

අද අපි රට ශවනුශවන් ී තලා කටයුතු කළ යුතුයි. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ 22 ශදනාටම ශචෝදනා කරන ශම් කාලශේ  අපි 

සියලුශදනා එකට අත්වැල් බැඳශගන කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ 

ශවනුශවන් ජනාධිපතිතුමාට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි කියන 

අද ශසේ මම ඉන්නවා.   

ආර්ථික ව ශයන් ඉතා වි ාල අභිශයෝග තිශබන ශම් 

අවස්ථාශේ ආර්ථිකය ශගොඩ නැඟීම සඳ ා එතුමා කටයුතු 

කරනවා. මාතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳ ා ගරු ජනාධිපතිතුමා දැනට 

වි ාල වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්මක කර තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි 

සතුටු ශවනවා. අද ජනතාව දැඩි ඩනඩනයකින් ඉන්ශන්. අද වන විට 

උේධමනය වැඩි ශවලා, විරැකියාව වැඩි ශවලා, අතයව ය 

භාණ්ඩවල ී ඟයක් ඇති ශවලා තිශබනවා.  ඒ නිසා ශම් ඉතාම 

අභිශයෝගාත්මක අවස්ථාශේ අපි කඩිනම් ්රියාමාර්ග සැලසුම් 

කරනවා පමණක් ශනොශවයි, ඒ වැඩ පිළිශවළ ඉතාම කඩිනමින් 

්රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒක තමයි අපි සියලුශදනාශේ වගකීම විය 

යුත්ශත්. 

අපි කවුරුත් කැමති නැ ැ විුවලි බිල ශ ෝ ජල බිල වැඩි 

කරන්න. නමුත් අද වනවිට විුවලි බිල වැඩි කරලා තිශබනවා. ඒ 

පිළිබඳව අපි කනගාටු ශවනවා. නමුත් අශනක් පැත්ශතන් අපට 

විුවලිය උත්පාදනය කරන්න මුදල් නැති වුශණොත්, අරගළය 
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ආරම්භ කළ කාලශේ  වාශේ දවසකට පැය 10ක් විතර විුවලිය 

කපන්න ශවයි. ඒ නිසා අපි ඒ ශදකම balance  කරලා කටයුතු 

කිරීම තමයි වැදගත් ශවන්ශන්. අද  අශප් කංචන විශජ්ශසේකර 

අමාතයතුමා ඒ පිළිබඳ පැ ැදිලි කළා. ඉතින්, ඒ වැඩ පිළිශවළ 

්රියාත්මක කිරීම අතයව ය කාරණාවක් ශවනවා.  

නව ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති මාලාශේ එතුමා සඳ න් 

කළා, 1977 දී ආරම්භ කළ විවෘත ආර්ථිකය අශප් රටට ගැළශපන 

ආකාරයට ප්රතිසංස්කරණය කරන්න, කළමනාකරණය කරන්න 

 ැකියාවක් ලැබුශණ් නැති එක වරදක් කියලා. ඒකත් ූලලික 

වරදක් විය යුතුයි. එක්, එක් අවස්ථාවල ආණ්ඩු ශවනස ්

ශවන ශකොට, අමාතයවරු ශවනස් ශවන ශකොට ප්රතිපත්ති ශවනස් 

කිරීම කියන ගැටලුවට අද රට මුුවණ දී තිශබනවා. අපි ශම් 

අර්බුදවලට ඉතාම කඩිනමින් විසඳුම් ලබා ශදනවා වාශේම පසුගිය 

කාලශේ  අශපන් වුණු වැරැේදක් තමයි ශම් අර්බුද පිළිබඳව ජනතාව  

 රියාකාරශයන් දැනුවත් ශනොකිරීම. අශප් රශට් ජනතාව ඉදිරි 

අර්බුද පිළිබඳ දැනුවත් කරලා ඒ සඳ ා  වැඩ පිළිශවළ ඉදිරිපත් 

කිරීම තමයි ඉතාම වැදගත් ශවන්ශන්. ඒ වාශේම අද අශප් රශට් 

පිී ටීම පිළිබඳ අපි සතුටින් කථා කරනවා. නමුත් ශම් පිී ටීම නිසා, 

ශම් කලාපශේ  තිශබන භූ ශේ පාලනය නිසා විශ ේෂශයන්ම 

ඉන්දියාව, චීනය වැනි රටවල තිශබන අර්බුදත් සමඟ අශප් රටට 

අද ශලො ස බලපෑමක් සිුව ශවලා තිශබනවා. ඉදිරිශේ දී අපි ගන්නා 

තීන්ුව තීරණ අනුව ශකොයි පැත්ත සමඟ අපි කටයුතු කළත් අපට 

ශචෝදනා එන්න පුළුවන්. 

ඒ නිසා ශමය අප ඉදිරිශේ  තිශබන අභිශයෝගයක්  ැටියට මා 

දකිනවා. ුවෂ්කර වුණත් අපි ශම් අවස්ථාශේ දීර්  කාලීන 

සැලසුම්වලට යා යුතුයි. අශප් රශට් වයවස්ථාව ශවනස් කරන්න 

අවස්ථාව ලබා ශදන්න කියලා ම  ජනතාව ඉල්ලනවා  

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු ඉල්ලනවා. ශම් රට තුළ වසර 10ක්වත් 

එක ප්රතිපත්තියක් ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුවන් ආකාරශේ  වැඩ 

පිළිශවළක් ්රියාත්මක කළ යුතුයි. එවැනි දීර්  කාලීන වැඩ 

පිළිශවළක් ්රියාත්මක කශළේ නැත්නම්, ආණ්ඩුශවන් ආණ්ඩුවට, 

අමාතයවරයාශගන් අමාතයවරයාට ප්රතිපත්ති ශවනස් වනවා. 

කෘෂිකර්මය ශේවා, කර්මාන්ත ශේවා, අධය කෘෂිකර්මය ශේවා, 

කර්මාන්තය ශේාාපනය  ශේවා, ඒ සියල්ශල් ප්රතිපත්ති ශවනස ්

කිරීශම් ප්රතිලලය තමයි අද අපට ශම් අත්විඳින්න සිුවශවලා 

තිශබන්ශන්.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා ශයෝජනා කරපු ආංියක අ රක්ෂණ කාරක 

සභා පාර්ලිශම්න්තුවට ඉතා වැදගත්. ඒ තුළින් ප්රතිපත්ති 

ශගොඩනඟන්න පාර්ලිශම්න්තුවට අවස්ථාව ලැශබනවා. ඒ සඳ ා 

ස ශයෝගය ලබා ශදන්න, විපක්ෂයට අවස්ථාව ලැශබනවා. නමුත්, 

පසුගිය ආණ්ඩුව කාලශේ දී ්රියා කරපු ආකාරශයන් කටයුතු 

කශළොත් ඒක සාර්ථක ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ අව ය කරන ආකාරයට 

කටයුතු කළ යුතුයි. 

අශප් රටට ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන  ක ආදායමක් ශගනා 

සංචාරක කර්මාන්තය අද කඩා වැටිලා තිශබනවා. සංචාරක 

කර්මාන්තය ශගොඩනැඟීම සඳ ා අරගළ කරලා  රියන්ශන් නැ ැ. 

අද තරුණශයෝ පාශර් අරගළ කරනවා. අශප් සංචාරක කර්මාන්තය 

වසර කීපයක සිට කඩා වැටිලා. ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා 

සංචාරක වයාපාරය කඩා වැටුණා. ඊට ඉස්ශසල්ලා පාස් ස ප්ර ාරය 

නිසා සංචාරක කර්මාන්තය කඩා වැටුණා. එශසේ කඩා වැටුණු 

සංචාරක කර්මාන්තය ශගොඩ ගන්න අමාරු තැනක තිශබන්ශන්, 

අද ශම් තිශබන තත්ත්වය අනුව. අපි ශම් රටට විශේ  විනිමය 

ශගශනන්න රමිකයන් පිට රටවලට යවනවා. විශ ේෂශයන්ම පිට 

රටවලට පුුවණු රමිකයන් යැී ශම් වැඩ පිළිශවළක් අපි ්රියාත්මක 

කළ යුතුයි. ඊළඟට අපි අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ ගැන කථා 

කරනවා. අපි පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරපු වසර 

ගණනාශේම ඒ ගැන කථා කරනවා. නමුත්,  ශවනසක් සිුව 

ශවන්ශන් නැ ැ. අද සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් තුළින් ඒ කටයුත්ත 

්රියාත්මක කිරීශම්  ැකියාව තිශබනවා. අද තරුණ අස නය 

ඇතිශවලා තිශබන්ශන් ශම් අධයාපන ක්රමශේදය ශවනස් 

ශනොකරපු නිසයි. අශපොස සාමානය ශපළ, උසස් ශපළ සමත් වුණු 

තරුණශයෝ සියයට 70ක් අද පාශර් ඉන්ශන්. වි ්වවිදයාලවලට 

ගිී න් උපාධිය ලබා ගත්තාට රැකියාවක් ශනොමැතිව අද ඔවුන් 

පාශර් ඉන්ශන්. ඒ ප්ර ්නයට  අව ය කරන පිළිතුර අපි ලබා දීලා 

නැ ැ. රැකියා ශව ශළඳ ශපොළට ගැළශපන ආකාරශයන් 

වි ්වවිදයාලවල උගන්වන වි ෂයයන් ටික ශවනස් කරන්න අපට 

 ැකියාව ලැබිලා නැ ැ. ශම් රශට් තරුණ පරපුර තාක්ෂණ 

විෂයයන් ශවත ශයොමු කරලා, ඒ තුළින් ශ ොඳ පුුවණු රමිකයන්, 

තාක්ෂණ ියල්ඩනන් බිී  කිරීශම් වැඩසට න ්රියාත්මක කළ යුතුයි. 

අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ ්රියාත්මක කිරීමත් ශම් අවස්ථාශේ ඉතා 

වැදගත්.   

අද තරුණ අස නය ගැන කථා කරනවා. අරගළකරුවන් ගැන 

කථා කරනවා. අශප් තරුණයන්ට ශ ොඳටම සලකපු කාලය තමයි 

1989-90 කාලය. ඒ ශප්රේමදාස ජනාධිපතිතුමාශේ යුගය. ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ යුගශේ  එවැනි ශේවල් සිුව වුශණ් නැ ැ. 

නමුත් ශම් අරගළ නතර වුශණ් නැත්නම් ඉදිරිශේ දී එවැනි 

වයසනයක් ඇති ශවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අරගළ අවසන් කරන්න 

කියා අපි ශම් අවස්ථාශේ විශ ේෂශයන්ම තරුණයන්ශගන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා. අද ඩනඩාවට පත්ශවලා ඉන්න ජනතාව, 

විශ ේෂශයන්ම තරුණයන්ව ශේ පාලන අව යතා ශවනුශවන් 

ශයොදා ගන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ප්රජාතන්ත්රවාදය 

ගැන කථා කළත්, ඡන්දයකින් එන්න බැ ැ කියලා දැනශගන, 

තමන්ශේ ශේ පාලනය ශගොඩනඟා ගන්න තරුණයන්ව ශයොමු 

කිරීම වැරදියි කියලා මා ශම් අවසථ්ාශේ සඳ න් කරනවා.  

මම අවසාන ව ශයන් කියන්ශන් ශමච්චරයි. අපට තනතුරු 

අව ය නැ ැ. විපක්ෂශේ  සියලු කණ්ඩායම් සම්බන්ධශවලා ශම් 

අවස්ථාශේ රට ගැන ී තලා සර්ව පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළට එකතු 

ශවන්න. අපි අශප් රටට ආදශරයි නම් සියලුශදනාම එක්ව කටයුතු 

කළ යුතුයි.  

ස්තුතියි. 
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි  තක කාලයක් තිශබනවා.  
 

[பி.ப. 4.48] 

 

 රු ෂාතක්කියන් රාජපු කතිරන් රාසොිජක්කම් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
ென்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள! 

புதிதொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்ட சனொதிபதியினுமடய 

அக்கிரொசன உமர ததொடர்பொன விவொதத்திபல  கலந்து 

தகொண்டு முக்கியைொகச் தசொல்ல விரும்புகின்ற விடயம் 

என்னதவன்றொல், 74 வருடங்களொக இந்த ெொட்மட ைொறி ைொறி 

ஆண்ட சனொதிபதிகளும் பிரதைர்களும் இந்தப் பொரொளுைன்றத் 

திபல இதுபபொன்ற பல உமரகமள  ஆற்றியிருந்தொலும், இந்த 

ெொட்டினுமடய எதிர்கொலத்மத, இந்த ெொட்டு ைக்களுமடய 

வொழ்க்மகமயத் தீர்ைொனித்தது தபரும்பொன்மைச் சமூகத்மதச் 

பசர்ந்த ஒரு சனொதிபதி அல்லது ஒரு பிரதைர் என்பமதத்தொன். 

இது ெொங்கள் அமனவரும் அறிந்த ஓர் உண்மையொகும்.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

"இந்த ெொட்டில் ெொங்கள் எல்பலொரும் இலங்மகயர்களொக 

ஒன்றொக வொழபவண்டும்" என்று இந்த ெொட்டினுமடய 

சனொதிபதியொக இருந்து ஒருசிலர் தசொன்னொலும்கூட, கடந்த 74 

வருட கொலத்தில் இந்த ெொட்டினுமடய சனொதிபதியொக அல்லது 

பிரதைரொக தைிழ் பபசும் ஒருவமர இந்த ெொட்டு ைக்கள் 

ததொிவுதசய்யவில்மல. இந்தப் பொரொளுைன்றம்கூட, 

அவ்வொறொன ஒருவமரத் ததொிவுதசய்யவில்மல. விரும்பிபயொ, 

விரும்பொைபலொ எப்தபொழுதும் இந்த ெொட்டினுமடய 

சனொதிபதியொக அல்லது பிரதைரொக தபரும்பொன்மைச் 

சமூகத்மதச் பசர்ந்த ஒருவமரத்தொன் ததொிவுதசய்யபவண்டிய 

ெிமலக்கு ெொங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிபறொம். எங்களுமடய 

ைக்களின் எண்ணிக்மகயின் அப்பமடயில்  அவர்களுமடய 

வொக்குகளொல் ைொத்திரம் இந்த ெொட்டினுமடய சனொதிபதி 

மயபயொ, பிரதைமரபயொ ததொிவுதசய்ய முடியொத ெிமலபய 

கொணப்படுகிறது. எங்களுக்கு இருக்கின்ற இரண்டு choice 

இற்குள்பள ஓரளவுக்பகனும் எங்களொல் ஏற்றுக் தகொள்ளக் 

கூடியவர் யொர் என்ற அடிப்பமடயில்தொன் ெொங்கள் 

எப்தபொழுதும் வொக்களிக்க பவண்டியவர்களொக இருந்திருக் 

கிபறொம். 2010ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்ற சனொதிபதித் பதர்தலில் 

யுத்தத்மத ெடத்திய சரத் தபொன்பசகொ அவர்கமளத் தைிழ்த் 

பதசியக் கூட்டமைப்பும் தைிழ் ைக்களொகிய ெொங்களும் 

ஆதொிக்கபவண்டிய ஒரு ெிமல இருந்தது. அபதபபொல், 

2015ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்ற சனொதிபதித் பதர்தலில் ைஹிந்த 

ரொஜபக்ஷ அவர்கள் பிரதிெிதித்துவப்படுத்திய சுதந்திரக் 

கட்சியின் தசயலொளர் ெொயகைொக இருந்த மைத்திொிபொல 

சிறிபசன அவர்கமள ெொங்கள் ஆதொிக்க பவண்டியவர்களொக 

இருந்பதொம்.  

இந்த ெொட்டில் எப்தபொழுதுபை தபரும்பொன்மைச் 

சமூகத்மதச் பசர்ந்த இரண்டு பபொில் எவர் ெல்லவர் என்று 

பொர்த்து அவமரத் ததொிவுதசய்யபவண்டியவர்களொகபவ 

ெொங்கள் இருந்திருக்கிபறொம். இந்த ெொட்டில் சனொதிபதியொக, 

பிரதைரொகத் ததொடர்ச்சியொக இருந்தவர்கள் இந்தப் பொரொளு 

ைன்றத்திபல எத்தமகய விடயங்கமளச் தசொல்லியிருந் 

தொலும்கூட, அவர்கள் ஒட்டுதைொத்த ைக்களுமடய தபொருளொ 

தொரத்மதத்தொன் அழித்திருக்கிறொர்கள். தைிழ் சமூகைொனது 

தபொருளொதொர அழிவுக்கு ைொத்திரைல்ல, அமதயும்தொண்டி பல 

இன்னல்களுக்கும் முகங்தகொடுக்க பவண்டிய ஒரு சமூகைொக 

இருந்தது. இன்று ததற்கிபல பயங்கரவொதத் தடுப்புச் சட்டத்மத 

மவத்து பலமரக் மகதுதசய்கிறொர்கள். எங்களுமடய ைக்கள் 

1979ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இந்தப் பயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்தினொல் பொதிக்கப்பட்டு வருபவர்கள். இன்று 

அவசரகொலச் சட்டம் பவண்டொதைன்று எதிர்க்கட்சிமயயும் 

ஆளும் கட்சிமயயும் பசர்ந்த  ஒருசிலர் தசொல்கிறொர்கள்.  

ஆனொல், இந்த அவசரகொலச் சட்டத்மத மவத்துக்தகொண்டு 

தைிழ் பபசும் ைக்கமளப் படுத்தியபொடு தகொஞ்செஞ்சைல்ல 

என்பமத ெொன் இந்த இடத்திபல தசொல்லபவண்டும். 

அபதபபொல், இந்த ெொட்டினுமடய தபொருளொதொரத்மதக் 

கட்டிதயழுப்புகின்ற விடயத்தில்கூட, குறிப்பொக வடக்கு, 

கிழக்குப் பிரபதசத்தின் தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்பு 

வதற்கு ைொறி ைொறி ஆட்சிக்கு வந்த எந்தபவொர் அரசொங்கமும் 

முன்வரவில்மல என்பமதயும் ெொன் இந்த இடத்திபல 

பகிரங்கைொகச் தசொல்லபவண்டும். அபிவிருத்தி என்ற 

விடயத்மதப் பொர்க்கும்தபொழுது, வடக்கு, கிழக்கில் இருக்கின்ற 

வளங்கமளப் பயன்படுத்தி எங்களுமடய ைக்களின் 

வொழ்வொதொரத்மத உயர்த்துவதற்கொன எந்ததவொரு பவமலத் 

திட்டத்மதயும் இந்த அரசொங்கம் ைொத்திரைல்ல, எந்தபவொர் 

அரசொங்கமும் முன்தனடுக்கவில்மல என்பது ததொிகின்றது.  

சனொதிபதியினுமடய உமரமயக் பகட்பதும், அதமன 

வொழ்த்துவதும், அதமன அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு அவருட 

னொன சந்திப்புக்கமள ஏற்படுத்துவதும், அதன்மூலைொக 

எங்களுமடய பிரச்சிமனக்கு ஒரு தீர்வு கிமடக்கும் என்று 

எதிர்பொர்ப்பதும் வழமையொன ஒரு விடயைொகும். ஆனொல், 

இந்த ெொட்டிபல ததொடர்ச்சியொக தைிழ்ச் சமூகம் ஏைொற்றப் 

பட்டிருக்கிறது. அம்பொந்பதொட்மட துமறமுகத்மத அபிவிருத்தி 

தசய்ய முடிந்த உங்களொல், ஏன் திருபகொணைமலத் 

துமறமுகத்மத அபிவிருத்தி தசய்ய முடியொைல் பபொனது? ஏன் 

பலொலி விைொன ெிமலயத்மத அபிவிருத்தி தசய்ய முடியொைல் 

பபொனது? ஏன் ைன்னொருக்கும் இரொபைஸ்வரத்துக்கும் 

இமடயில் பொலத்மத அமைக்கமுடியொைல் பபொனது? அன்று 

ததொடக்கம் இன்றுவமரக்கும் எங்களுமடய ைண் வளம் 

உட்பட ஏமனய வளங்கமளச் சூமறயொடுவமத ைட்டும்தொன் 

ததொடர்ச்சியொக வந்த அரசொங்கங்கள் தசய்து வருகின்றன. 

எங்களுமடய ைண் வளத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், அதில் 

கடல் ைண், ஆற்று ைண், 'இல்ைமனட்' பபொன்ற பல வளங்கள் 

இருக்கின்றன. எங்களுமடய ைக்கள் வொழுகின்ற 

பிரபதசங்களில் இருக்கின்ற இவ்வொறொன வளங்கமளச் 

சூமறயொடுவமதத்தொன் ைொறி ைொறி வருகின்ற அரசொங்கங்கள் 

ததொடர்ச்சியொகச் தசய்துவருகின்றன.  

கடந்த ெல்லொட்சி அரசொங்கத்தில் அமைச்சரொக இருந்த, 

குற்றசொட்டுக்கள் இருக்கின்ற முன்னொள் அமைச்சர் ஒருவர் 

அண்மையில் 'தஹலிகப்டர்'மூலம் ைன்னொர் ைொவட்டத்மதச் 

சுற்றிப் பொர்த்ததொக ெொன் பகள்விப்பட்படன். ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தில் இருக்கும் வளங்கமளச் சூமறயொடுவதுதொன் 

இதன் பெொக்கைொக இருக்கபவண்டும். தைிழ்ப் பிரபதசைொன 

குச்சதவளிமய ைொற்றியமைப்பதற்கொன பவமலத்திட்டங்கள் 

ெமடதபறுவதொக ெொங்கள் பகள்விப்பட்படொம். குச்சதவளி 

என்பது, வளங்கள் ெிமறந்த ஒரு பிரபதசைொகும். அது 

தைிழர்கள் வொழும் ஒரு பிரபதசைொகும். இவ்வொறொன 

விடயங்கமளத்தொன் ததொடர்ச்சியொக அரசொங்ககங்கள் தசய்து 

வருகின்றன.  

தற்பபொது, தகொழும்பிபல இருக்கின்ற ைக்களுக்கு QR Code 

முமறமையினூடொக ஓரளவுக்கு எொிதபொருள் கிமடக்கிறது. 

வடக்கு, கிழக்கில் வொழுகின்ற ைக்களின் தபொருளொதொரைொனது, 

முக்கியைொக விவசொயம், ைீன்பிடித்துமற ைற்றும் கொல்ெமட 

வளர்ப்பு என்பவற்றிபலபய தங்கியிருக்கிறது. களுவங்பகணி, 

ைட்டக்களப்பு, திருபகொணைமல ைற்றும் வட ைொகொணத் 

திலுள்ள எங்களுமடய ைீனவர்கள் உட்பட  இலங்மகயில் 

இருக்கின்ற அமனத்து ைொகொணங்களிலுமுள்ள ைீனவர்கள் 20 

லீற்றர் ைண்தணண்தணயுடன் தங்களது ததொழிமலத் 

ததொடர்ந்து தசய்யமுடியொைல் ைிக்க கஷ்டத்துடன் வொழ்ந்து 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அவர்களுமடய வொழ்வொதொரத்மத 

முழுமையொக அழித்திருக்கிறொர்கள். எங்களுமடய ைக்கள் QR 

code முமறமைமூலம் டீசமலப் தபற்று, தங்களது ததொழிமலச் 

தசய்ய முடியுைொ? அபதபபொல், விவசொயிகளுக்கு உரைில்மல. 

எவொிடமும் மகபயந்தி வொழொத எங்களுமடய விவசொயிகமளக் 

மகபயந்தி வொழ மவத்திருக்கிறொர்கள். வன்னி ைொவட்டத்தி 

லுள்ள ைகொவலி ‘எல்’ வலயத்திலும், ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தி 

லுள்ள ைகொவலி ‘பீ’ வலயத்திலுமுள்ள எங்களுமடய பைய்ச்சல் 

தமரகமள ெீங்கள் அபகொித்தும் ஆக்கிரைித்தும் இருப்பதொல், 

இன்று எங்களுமடய கொல்ெமட வளர்ப்பொளர்கள் தங்களது 

கொல்ெமடகமள வளர்ப்பதிபல கஷ்டங்கமள எதிர்தகொள்கிறொர் 

கள். அவர்களுமடய கொல்ெமடகளுக்கு பைய்ச்சல் தமர 

இல்மல.  

கடந்த வருடம் ஓொிலட்சம் பபருக்கு அரச பவமலவொய்ப்பு 

வழங்கப்பட்டது. அதில் 2,000 தைிழர்கள்கூட உள்வொங்கப்பட 
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வில்மல. இவ்வொறு எங்களுமடய ைக்களின் வொழ் 

வொதொரத்மதப் பற்றிச் சிந்திக்கொத தமலமைகள்தொன் இந்த 

ெொட்மட ஆண்டிருக்கிறொர்கள். ஆனொல், துரதிருஷ்டம்! 

தைிழர்களொகிய எங்களொல் எங்களுமடய இனம் சொர்ந்த 

ஒருவமர சனொதிபதியொக ெியைிக்க முடியொத ஒரு ெிமலபய 

இந்த ெொட்டில் கொணப்படுகிறது. ஏதனன்றொல், விகிதொ 

சொரத்தின் அடிப்பமடயில் ெொங்கள் சிறுபொன்மையினரொக 

இருக்கிபறொம். அதனொல்தொன் ெொங்கள் தைிழர்களுமடய 

அரசியல் உொிமைமயத் ததொடர்ந்தும் பகட்கிபறொம்.  

இந்த ெொட்டிலுள்ள தபொருளொதொரப் பிரச்சிமனயொனது, 

தைிழர்களுமடய பிரச்சிமனயல்லதவன்றும் அது ததற்குவொழ் 

ைக்களுமடய பிரச்சிமன என்றும் ஒருசிலர் தசொல்கிறொர்கள். 

இது தைிழர்களுமடய பிரச்சிமனயும்கூட. 2004ஆம் ஆண்டு 25 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளத் ததொிவுதசய்யக்கூடியதொக 

இருந்த வடக்கு, கிழக்குப் பிரபதசத்திலிருந்து இன்று 

அமனத்துக் கட்சிகமளச் பசர்த்தொலும் 16 உறுப்பினர்கமளக் 

கூட ததொிவுதசய்ய முடியொத ெிமல ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்குக் 

கொரணம், எங்களது ைக்களுமடய விகிதொசொரம் குமறந்திருப்ப 

தொகும். எங்களுமடய இமளஞர்களின் எண்ணிக்மக 

ததொடர்ந்தும் குமறந்துதகொண்பட பபொகின்றது. கொரணம், 

அவர்கள்  பவமலவொய்ப்புத் பதடி தவளிெொடுகளுக்குப் 

பபொகிறொர்கள். இன்று எங்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சிமன 

களில் தபொருளொதொரப் பிரச்சிமனயும் ஒன்றொகும். அதன் 

கொரணைொகத்தொன் எங்களுமடய ைக்கள் ெொட்மடவிட்டுச் 

தசல்கிறொர்கள். எதிர்வரும் கொலங்களில் வடக்கு, கிழக்கிலுள்ள 

தைிழர்களுக்கு அரசியல் உொிமை கிமடத்தொலும், அதமன 

அனுபவிப்பதற்கு எங்களுமடய ைக்கள் இருக்கைொட்டொர்கள் 

என்பமத இன்றிருக்கின்ற தபொருளொதொரப் பிரச்சிமனமயப் 

பற்றிப் பபசத் பதமவயில்மலதயன்று தசொல்கின்றவர்கள் 

ததளிவொகப் புொிந்துதகொள்ள பவண்டும். துரதிருஷ்டவசைொக 

எங்களொல் ததொிவுதசய்யப்படொத சனொதிபதிகள் எடுக்கும் 

தீர்ைொனங்களினொல் எங்களுமடய ைக்கள் பொதிக்கப்படுகின்ற 

கொரணத்தினொல்தொன், ததற்கிபல வரும் அரசியல்  ைொற்றத்தில்  

எங்களுமடய பங்களிப்பும் இருக்க பவண்டும் என்று ெொங்கள் 

விரும்புகிபறொம்.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අද විුවලි ගාස්තුව වැඩිශවලා 

තිශබනවා. ශම්ශකන් වැඩි ව ශයන් ඩනඩාවට පත් ශවන්ශන්, 

මධයම පන්තිශේ  ජනතාවයි. ශම් වැඩි ී ම අනුව රුපියල් 4,000ක 

විුවලි ගාස්තුවක් ශගවපු ශගදරකට අද රුපියල් 6,900ක් දක්වා 

ගාස්තුව වැඩි ී මක් වනවා. රුපියල් 6,014ක විුවලි ගාස්තුවක් 

ශගවපු ශගදරකට අද රුපියල් 11,190ක් දක්වා ශගවිය යුතු ගණන 

වැඩි වනවා. ශම්ශකන් ශවන්ශන්, රශට් සාමානය මධයම පන්තියක් 

නැති වන තත්ත්වයක් ඇති ී මයි. ශමොකද, ඉතාම ප ළ මට්ටශම් 

ඉන්න අයට සමෘේධි ස නාධාරය  ර ා ශ ෝ යම් කිසි  benefit 

එකක් ලැශබන්න පුළුවන්. ඉතාම ඉ ළ මට්ටශම් ඉන්න අයට 

අනිවාර්යශයන්ම පුළුවන්, solar panels  ශ ෝ ශවනත් විකල්පයක් 

ශයොදා ගන්න. නමුත්, මධයම පන්තියට අයත් වන ගුරුවරු වාශේ 

අයට තමයි ශම් තත්ත්වයට මුුවණ ශදන්න බැරි ශවන්ශන්.  

අද QR code ක්රමශේදය  ර ා ලබා ශදන ඉන්ධන ප්රමාණය 

සම ර අයට වැඩට යන්න ඇති වුණාට,   යර් යන වෑන්, ත්රි ී ලර් 

වැනි එදිශනදා ආදායම් උපයන අයට ඒ  ඩීසල්, ශපට්රල් ප්රමාණය 

ප්රමාණවත්ද? ඒ අයශේ ීවවිත ගැන කවුද ී තන්ශන්? අද ජල 

ගාස්තුවත් වැඩි ශවන්න යනවා.  
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 රු ෂාතක්කියන් රාජපු කතිරන් රාසොිජක්කම් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මට තව විනාඩියක් ලබා ශදන්න, ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. 

Water bill එශක් මිලත් වැඩි ශවන්න යනවා. ශම්කට ශ ේතුව 

ශමොකක්ද? Water bill එශක් මිල වැඩි ශවන්ශන් ඇයි? වතුර 

purify කරන chemicals ලංකාවට ආනයනය කරන්න ඕනෑ. 

Chemicals ආනයනය කරන්න ශඩොලර් ශගශනන්න ඕනෑ. අද 

විුවලි බිල ශම් තරම් ප්රමාණයකින් වැඩි ශවලා තිශබන්ශන් ඇයි? 

රුපියල අවප්රමාණය ී ම නිසායි. අද ශඩොලරශේ  අගය 

ශදගුණයකින් වැඩි ශවලා තිශබනවා. රුපියල් 180ට තිබුණු 

ශඩොලරය අද රුපියල් 060ක් ශවලා තිශබනවා. ශම් ශේවල්වලට 

වග කියන්න ඕනෑ කවුද? මම ශම් අවස්ථාශේදී 

ජනාධිපතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ 

අයට දඬුවම් ලබා ශදන්න කියලා. ශමොකද,  ශඩොලරශේ  අගය වැඩි 

ී ම නිසා තමයි අශප් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිශබන්ශන්. වැරදි 

ආර්ථික ප්රතිපත්ති, වැරදි තීන්ුව අරශගන ආර්ථිකය කඩා වට්ටපු 

පුේගලයින් නිසා තමයි ශඩොලරශේ  අගය රුපියල් 060ක් දක්වා 

ඉ ළ ගිශේ . ශඩොලරය රුපියල් 060ට ඉ ළ ගිය නිසා තමයි විුවලි 

බිල double ශවන්ශන්, වතුර බිල වැඩි ශවන්ශන්. ශම්කට ජනතාව 

වග කියන්ශන් ශමොකටද?  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අපි දැක්කා, අග්රාමාතයතුමා 

ශපොශ ො ට්ටුශේ කාර්යාලයට ගිී ල්ලා ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ 

බැසිල් රාජපක්ෂ ම ත්මයා එක්ක කථා කරනවා. එතුමා ආපසු 

ශපොශ ොට්ටුව පක්ෂය  දන්නද උත්සා  කරන්ශන්? ශම්වාට වග 

කියන්න ඕනෑ කට්ටියම තමයි අද එකතු ශවලා ඉන්ශන්.  ඒ නිසා 

ගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි කියනවා, ශම් ආර්ථිකය කඩා වට්ටපු 

සියලුශදනාටම දඬුවම් කිරීමත් ඔබතුමාශේ කථාශේ ඇතුළත් වුණා 

නම්, අපි මීට වඩා සන්ශතෝෂ ශවනවා කියලා.  

ශබොශ ොම ස්තුතියි. 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ී රසුමන ී රසිං  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 4. 7] 
 

 රු වීරසුෙන වීරසිාහ් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශදවැනි ජනරජ 

වයවස්ථාශවන් පසු 1978 ඉඳලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා න 00ක් එළිදක්වා තිශබනවා. ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකා න 00න් 

24ක් පිළිබඳව සාකච්ඡා, වාද විවාද පවත්වා තිශබනවා. අද අපි ශම් 

ස භාගි වන්ශන් අපි නිශයෝජනය කරන නවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තුන්වැනි ප්රතිපත්ති ප්රකා න විවාදයටයි. මින් 

ශපරාතුව ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ී ටපු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා න ශදක මට ශම් ශමොශ ොශත් සිී යට නැ ශඟනවා. 

එතුමා යම් වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කරන්න, ්රියාත්මක කරන්න 

පළමුවැනි ප්රතිපත්ති ප්රකා නයත්, ශදවැනි ප්රතිපත්ති ප්රකා නයත් 

ප්රතිපත්තිමය විධියට ඉදිරිපත් කළා. දැන් ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකා න 

ශදකට ශවච්ච ශේ ගැනත්, එතුමාට ශවච්ච ශේ ගැනත් ශම් සමාජය 

තුළ යම් කියැී මක් තිශබනවා. මශේ ශවලාව ඉතිරි  කර ගන්න 

ඕනෑ නිසා ඒ ගැන වැඩිය පැ ැදිලි කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු 

වන්ශන් නැ ැ.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

විශ ේෂශයන්ම ශම් අරගළයට පින් සිේධ ශවන්න, රනිල් 

වික්රමසිං  මැතිතුමාට අනුප්රාප්තික ජනාධිපතිවරයා විධියට පත් 

ශවන්න පුළුවන් වුණා. ඒක  නිකම් ශලොතරැයියක් ඇුවණා වාශගයි, 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. ඒ ශලොතරැයියට පින් සිේධ 

වන්නට එතුමා අනුප්රාප්තික ජනාධිපතිවරයා විධියට ඉදිරිපත් කළ 

ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ශම් අර්බුදය ගැන තත්ත්ව වාර්තාවක් 

මිසක්, ශම් අර්බුදයට ශ ේතු ශවච්ච කාරණා ගැන උත්තරයක් ශදන 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නයක් ද කියා අපි ප්ර ්න ස ගතව බලන්න ඕනෑ. 

ශමොකද, ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නශේ  සඳ න් කරන කාරණා, ඉතාම 

ලස්සන වචන, ලස්සන අද ස්, දීලා තිශබන සුන්දර 

බලාශපොශරොත්තු දි ා බැලුවාම, ඉතාම බලාශපොශරොත්තු ස ගත 

ගමනක් යන්න පුළුවන් අූජරු ලියවිල්ලක්, ශම්ක. ඒ ලියවිල්ල 

කතිකාවක් බවට පත්වනශකොට එතුමාශේ කථාව ස  ්රියාව අතර 

පරතරය තමයි ශම් රශට් දි ානතිය තීන්ුව කරන්ශන්. මට මතකයි, 

අපි පළාත් සභාශේ ඉන්නශකොටත් ආණ්ඩුකාරවරයා ශ ෝ 

ආණ්ඩුකාරවරිය ඉදිරිපත් කරන ශම් වාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා න 

විවාදවලට සම්බන්ධ වුණු ආකාරය. අද පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි විවාද 

කරන්ශන් රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ගැනයි. ශම්ක සුන්දර ලියවිල්ලක් බවට පත් 

ශනොී  යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්ශන් ශකොශ ොමද කියලා අපි 

බලන්න ඕනෑ.  

ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා න විවාදශේ  සාරාං ය 

ගත්තාම මට කලින් කථා කරපු මන්ත්රීවරුනුත් කියපු ශදයක් තමයි, 

ශම් අර්බුදයට කවුරුත් එකට එකතු ශවලා උත්තර ශ ොයමු කියන 

එක. ඒ කියන්ශන්, සර්වපාක්ෂික වැඩ පිළිශවළක්, සර්වපාක්ෂික 

ආණ්ඩුවක් ගැන. පසුගිය අවුරුුව කිී පය තුළ ම ශම් ආර්ථික 

අර්බුදය ගැන අපට යම් දැක්මක් තිබුණා, ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදීත්, පාර්ලිශම්න්තුශවන් 

පිටතදීත්, පක්ෂ නායක රැසී් ම්වලදීත්, කණ්ඩායම් රැස්ී ම්වලදීත්, 

අපට ඉඩ ලැශබන  ැම තැනකදීම අපි සඳ න් කළා, බරපතළ 

ආර්ථික අර්බුදයක් එනවා, ඒකට මැදි ත් ශවන්න කියලා. 

අවසානශේ  සිේධ වුශණ් ඒ කාරණාව ඉදිරිපත් කරපු අපිව 

පැත්තකට කරපු එක. ඒ ආර්ථික අර්බුදය තවත් ශේදවාචකයකින් 

තමයි අවසන් වුශණ්. ශම් කාරණා වාශේම, ඒ අර්බුදය ශේ පාලන 

අර්බුදයක් බවට පත් වුණාට පසශ්සේ -පසුගිය මාර්තු මාසශයන් 

පස්ශසේ- අපි කිේවා, සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් අන්තර් කාලයක් 

සඳ ා  දන්න කියලා.  ැබැයි, ඒක වැළැක්වූශේ කවුද? ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අවස්ථා ගණනාවකදී සූදානම් වුණා, 

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක්  දන්න. එතුමා ඒ සඳ ා අව ය මඟ 

ශපන්ී ම කළා. එතුමා ඒ සඳ ා සූදානම් ශවනශකොට අවස්ථා 

කිී පයකදීම ඒක වළක්වන්න අදෘ යමාන බලශේග ්රියාත්මක 

කළා. අද රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාත් නැවත වතාවක් 

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ගැන කථා කරනවා. පසුගිය ජූලි 29 

වැනිදා අපට ඒ ගැන ලිඛිතව දැනුම් ුවන්නා, අප සමඟ සාකච්ඡා 

කළා.  ැබැයි, අද වනශකොට එතුමා ජනාධිපතිවරයා බවට 

පත්ශවලා සති කිී පයක් ගත ශවලා තිශබනවා. ඉතින්, ඒ 

සාකච්ඡාවලින් ඔේබට ශමොකක්ද ශවන්ශන්?  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා 

විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරය ස  ැටියට ඉන්නශකොට අශප් පක්ෂ අතර 

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක්  දන විපක්ෂශේ  වැඩ පිළිශවළ සම්බන්ධ 

සාකච්ඡා වටශේ දී එතුමා ්රියාකාරී සාමාජිකය ස වූ බව ඔබතුමියත් 

දන්නවා. ඒ ශවලාශේ එතුමා ඉදිරිපත් කළ වැඩ පිළිශවශළේ තිබුණු 

ප්රධාන කාරණා ශදකක් තිශබනවා. එයින් එක කාරණාවක් තමයි, 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන පක්ෂ නායකයන්ශගන් 

සැුවම්ලත් ජාතික සභාවක්  දලා ඒශකන් තීන්ුව-තීරණ ගන්න 

කියන එක. පසුගිය මැයි මාසශේ  10වැනි දා රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමා අගමැතිවරයා බවට පත් වුණා. මැයි මාසශේ  1 වැනි දා 

එතුමා අපට ලියුමක් එවනවා, නිර්පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්  දන්න 

එකතු ශවන්න කියලා. දැන් මාස තුනක් ශවනවා,  ැබැයි ඒ 

නිර්පාක්ෂික ආණ්ඩුශේ පළමුවැනි එකඟතාව වුණු 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පක්ෂ නායකයන්ශගන් සැුවම්ලත් ජාතික සභාව 

තවම එළිදක්වන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. එතශකොට, ශමතැනින් 

එ ාට ශම් ගමන ශකොශ න්ද නතර ශවන්ශන් කියන කාරණාව 

ප්ර ්නයක්. ශම් ශේදවාචකයට ශ ේතුව ශමොකක්ද? ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා මැයි මාසශේ  මුලදී  දන්න ී ටපු 

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව ්රියාත්මක කරන්න ඉඩ ුවන්ශන් නැ ැ.  

එය මැයි 09වන දා ම ා ශේදවාචකයකින් අවසන් වුණා.  

මැයි මස 10වැනි දා රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා අගමැතිවරයා 

බවට පත් වුණාට පස්ශසේ  දන්න ී ටපු ඒ සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව 

 ැුවශේ නැති නිසා, ුනලි 09වැනි දා ශම් රශට් ඉති ාසශේ  

දැවැන්තම ශේදවාචකය ඇති ශවලා ඒශකන් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ම ත්මයාට විඳවන්න සිේධ වුණා. දැන් නැවත නැවතත් ශම් වැඩ 

පිළිශවළ කල් යන්න, කල් යන්න ශම් අර්බුදයට උත්තර තිශේවිද?  

ගරු රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ කථාව 

අවසානශේ  කිේවා, "අත්තදීපා වි රථ" -"තමා තමාටම දීපයක් 

ශවන්න"- කියලා. ඒක නම් ශම් කාල සීමාව තුළ සිුවශවලා 

තිශබනවා.  ැබැයි, ඒක එශ ම වුණාට, ශම් ඉදිරියට ශගන යන 

වැඩ පිළිශවළ  ැම දාම එතුමාශේ ශේ පාලන භාවිතාශේ 

උපක්රමයක් ශවච්ච කල් මැරීශම් උපක්රමයට ශගොුවරු ශවලා 

තිශබනවාද කියලා අපට සැක සී තයි. ඒ නිසා ගරු රනිල් 

වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමාශගන් ශම් ශමොශ ොශත්දී අපි ඉල්ලීමක් 

කරනවා, ශම්ක තවත් කල් දමන්න එපා කියලා. "අප්පමාශදෝ 

අමතපදං" කියන බුුව වදනත් සිී යට ගන්න, ගරු ජනාධිපතිතුමනි.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් අර්බුදයට ශවනත් 

විසඳුම් නැ ැ කියන එක අපි දන්නවා. ඒ සර්වපාක්ෂික වැඩ 

පිළිශවළට  ැශමෝටම එකඟ ශවන්න බැරි වුණත්, බුවතරයකට 

එකඟ ශවන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් ශ ෝ  දනවා නම්, ඒ  දන 

වැඩ පිළිශවළ අවම ශපොුව එකඟතා වැඩ පිළිශවළක් ශලස 

 ැශදනවා නම් අපටත් යම් ආකාරයකට -අපටත් ශේ පාලන 

කියැී මක් තිශබනවා.- එයට දායක ශවන්න පුළුවන් කියා මා 

වි ්වාස කරනවා.   ැබැයි, ශම් වැඩ පිළිශවළ  දන්ශන් ශවනත් 

අරමුණකින් නම්, ඒක  ැශදන්ශන් ඉදිරි අවුරුුව කිී පය තුළ 

දැ ැමින් ශසමින් ඉස්සර ට යන්න නම්, ඒකට එකඟ ී ම 

සම්බන්ධව අපට යම් සිතා බැලීමක් කරන්න සිුව ශවනවා.  

ඊළඟට, රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා අගමැතිතුමා විධියට පත් 

ශවච්ච දවශසේ එතුමා අූජරු කථාවක් කිේවා. ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි, ඔබතුමියත්  දන්නවා ඇති, “ුවණුවටශේ  කථාව” 

නමින් පරිවර්තනය වුණු විියෂ්ට සාී තයධරය ස වූ බර්ශටෝල් 

ශෙෂ්ට්ශේ The Caucasian Chalk Circle කථාව පිළිබඳව. එී ,  

"ගෘාෘෂා වැල් පාලශමන් දරුවා එශතර කරනවා වාශේ වග කීමක් 

මට පැවරී තිශබනවා" කියලා එතුමා කිේවා. එතුමා ආර්ථිකය කඩා 

වැටුණු ලංකාව නැමැති දරුවා වැල් පාලශමන් එශගොඩ කරන්න 

උත්සා  කරන ගමන් මඟ  රි ගමන් මඟක් ද?  එතුමා වැල් 

පාලශමන් දරුවා එශගොඩ කරන්න  දන්ශන් ශම් විධියට නම්, 

දරුවාත් ඉවරයි  වැල් පාලමත් ඉවරයි  එතුමාත් ඉවරයි. මම 

එශ ම කියන්ශන් ඇයි? ශම් ගමන් මඟ තුළ සිුව ශවලා තිශබන 

ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ශමොනවාද? 

අද ශම් රශට් ආර්ථිකශේ  බරපතළම ශේදවාචකයට ලක් ශවලා 

සිටින්ශන් අඩු ආදායම් ලබන කණ්ඩායමයි. ෂාණක්කියන් 

මන්ත්රීතුමා කිේවා, මධයම පාන්තික ජනතාවට තිශබන ඩනඩාව 

ගැන. ඔේ, අපි ඒක පිළිගන්නවා.  ැබැයි, එදිශනදා ීවවිතශේ  

281 282 

[ගරු ී රසුමන ී රසිං  ම තා] 
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අවිධිමත් ක්ශෂේත්රවල ශයශදන අයශේ ආර්ථිකශේ  දැවැන්ත කඩා 

වැටීමක් සිුවශවලා තිශබනවා. බලන්න,  අද ඒ මිනිස්සු විඳින ඩනඩාව. 

ඊශේ  දවශසේ විුවලි බිල වැඩි කළා . ඒකක 00ට වඩා අඩුශවන් විුවලිය 

පාවිච්චි කරන මිනිස්සුන්ශේ  විුවලි බිල සියයට 264කින්  වැඩි 

ශවනවා. විුවලි පාරි ශභෝගිකයන්ශගන් 1,0 0,000ක් -සියයට 2 ක්- 

ඉන්නවා, ඒකක 00ට වඩා අඩුශවන් විුවලිය පාවිච්චි කරන අය. 

ඒකක 60ට වඩා අඩුශවන් පාවිච්චි කරන විුවලි පාරිශභෝගිකයන් 

සංඛයා ව ලක්ෂ 14යි   සියයට 26යි.  ශම් වැඩි කිරීම නිසා ශම් 

ශදශගොල්ලන් බරපතළ ශේදමාය තත්ත්වයකට පත් ශවනවා. 

 ැබැයි,  ඒකක 00ට අඩුශවන් විුවලිය පාවිච්චි කරන 1,0 0,000ක් 

වන විුවලි පාරිශභෝගිකයන් සමස්ත විුවලි පරිශභෝජනශයන් සියයට 

තුනක් විතරයි පාවිච්චි කරන්ශන්. ඒ මිනිස්සුන්ශේ විුවලි බිල 

සියයට 264කින් වැඩි කර තිශබනවා. ප ළ පන්තිශේ  මිනිස්සු ගැන 

කල්පනා ශනොකරන ක්රමශේදයක් ශම් තිශබන්ශන්. ජල බිලටත් ඒ 

ශසතමයි. අශනක් ශේවලුත් එශ මයි. ඒ නිසා ශම් ආර්ථික උපක්රම 

නැවත පරණ විධියට නම් යන්ශන්, ශම් ශේදමාය තත්ත්වය  නතර 

ශවන්ශන් ශකොශ න්ද කියලා නැවත වතාවක් අපි කල්පනා කර 

බැලිය යුතුයි.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ගරු රනිල් වික්රමසිං  

මැතිතුමාශේ කථාශේදී සමස්තයක් විධියට එතුමා 2048 වසර ගැන 

කිේවා. අපිත් සතුටුයි ඒකට. ශලෝකශේ  එශ ම රටවල් අපි දැක්කා. 

ශලෝකශේ  දියුණු ශවච්ච  ැම රටක්ම එශ ම දිගු කාලීන 

ඉලක්කගත සැලසුමකට ගියා. උදා රණයක් විධියට චීනය 2020දී 

තමයි දරිද්රතාශවන් පිටු දකින්න සූදානම් වුශණ්. නමුත්, ඔවුන් 

ඉලක්කගත වැඩ පිළිශවළකට ගිී ල්ලා, 2021දී ුවප්පත්කම -

දරිද්රතාව- පිටු දැකපු ශලෝකශේ  පළමුවැනි රට බවට පත් වුණා. එය 

සැලසුම්ස ගත ගමනක්. අපි 2048 වසර ගැන කථා කරනවා. 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, එතුමා ඉදිරිපත් කළ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා නශේ  ශමශසේ සඳ න් ශවනවා: 

"මම ශවනත් ශේ පාලනඥයන් වාශේ ශනොශවයි. මා ළඟ තිශබන්ශන් 

දීර්  කාලීන සැලසුම්. මම සැලසුම් කරන්ශන් මශේ අභිවෘේධිය 

ශවනුශවන් ශනොශවයි. තරුණ පරම්පරාව ශවනුශවනුයි. ශ ට දවස 

ශවනුශවනුයි. මම අද දවශසේ පැළ කරන ගශසී  ලලදාව මට ුමක්ති විඳින්න 

ලැශබන්ශන් නැති බව මම ශ ොඳින්ම දන්නවා. ඒත් ශ ට දවශසේ අශප් දූ 

දරුවන්, අනාගත පරම්පරාව ඒ ලලදාව ුමක්ති විී වි." 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, එතුමා  ය වතාවක් ශම් රශට් 
අගමැතිවරයා ශලස පත් වුණා. එතුමා අවුරුුව 4 ක් ශේ පාලනය 
කර තිශබනවා. එතුමා 1978 ඉඳලා ශම් විවෘත ආර්ථිකය තුළ පැළ 
කරපු ගශසේ ලලදාව තමයි ශම් රශට් ශද ශකෝටි විසිලක්ෂයක් වන 
අන්ත, ුව ප, අසරණ තත්ත්වයට පත් ශවලා සිටින ජනතාව අද 
බුක්ති විඳින්ශන්.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ශමශතක් කාලයක්  ඉන්දපු පැළ 
ශනොශවයි අලුත් පරම්පරාවට අව ය වන්ශන්. අලුත් පරම්පරාවට 
අව ය වන්ශන් අලුත් සංකල්ප ස  අලුත් ක්රමශේද. අවුරුුව 44ක් 
තිස්ශසේ ශම් රට ශකොයි තරම් ශේදමාය තත්ත්වයකට ශගන ගියාද 
කියන කාරණය පසුගිය මාස කීපය තුළ අපි ඇස් පනාපිටම  
දැක්කා.  

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

 රු වීරසුෙන වීරසිාහ් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට ලැීම ඇති ශවලාව 

අවසන් බව ඔබතුමිය  දන්වන නිසා  ශම් කාරණයත් කියලා මශේ 

කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු ජනාධිපතිතුමා ඊශේ  දවශසේදී 

අ සශර්ශගොඩ යුද  මුදා ූලලස්ථානයට ගිී ල්ලා කිේවා, "දැන් මශේ 

රාජකාරිය ඉවරයි. දැන් තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

22 ශදනාශේ රාජකාරිය" කියලා. "අත්තදීපා වි රථ..." ගරු 

ජනාධිපතිතුමා කියන කාරණය නිවැරැදියි. 

ගරු සභානායකතුමනි, එතුමා කියන්ශන් ඇත්ත. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඒ සම්බන්ධශයන් ගැඹුරු සංවාදයක් පැවැත්විය 

යුතුයි. ඒ  සංවාදය තුළින් තමයි ශම් අර්බුදවලට උත්තර ශදන්න 

ඕනෑ.  ැබැයි, ඒ සංවාදයට ශදොරටු විවෘත ශවන්න ඕනෑ. ශ්රී ලංකා 

ශපොුවජන ශපරමුණ කියන්ශන් තුශනන් ශදකක බලයක් තිබුණු, 

 ැටනවලක්ෂයක ජනවරමක් තිබුණු  ක්තිමත් ආණ්ඩුවක්. 

 ැබැයි, ඒ ආණ්ඩුශේ විනා යට බලපෑ පළමුවන කාරණය වුශණ් 

සංවාදයක් ශනොමැති ී මයි. සංවාදයක් තිබුණා නම්,  ඇුවම්කන් 

ුවන්නා නම් තවමත් ශම් රශට් ජනාධිපතිවරයා ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ඒ නිසා ශම් ශේ පාලනය තුළ සංවාදයක් 

 ා වැඩ පිළිශවළක් අව යයි. ඒ සංවාදය, සාූලී කත්වශයන් යුතු 

සර්ව පාක්ෂික සංවාදයක් ශවන්න පුළුවන් නම්, ශම් රශට් ශගොඩක් 

අර්බුද විසඳා ගන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා නය 

සම්බන්ධශයන් පැවැත්ශවන විවාදශේ   රය විධියට තිශබන සර්ව 

පාක්ෂික වැඩ පිළිශවළ ඉදිරියට ශගන යන්න අපි බලා ශගන 

ඉන්නවා. ඒ සඳ ා සැබෑ ඕනෑකමක්, නිවැරැදි ඕනෑකමක් 

තිශබනවාද කියන කාරණය මත ඉඳශගන අශප් ශේ පාලන තීන්ුව 

්රියාත්මක කරන්න අපි සූදානම්.  

ශබොශ ොම ස්තුතියි. 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ූ..ශක්. සුමිත් උඩු සඹුර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

 යක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා.  .07] 

 

 රු යූ.ගක්. සුමි ක ේඩුකුඹුර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு யூ.பக. சுைித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ජනාධිපති ගරු රනිල් 

වික්රමසිං  මැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුව  මුශේ ඉදිරිපත් කළ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා නය සම්බන්ධශයන් පවත්වන සභාව කල් තබන 

අවස්ථා ශේ විවාදශේ දී අද ස් දක්වන්නට ලැීමම සතුටට කරුණක්. 

විශ ේෂශයන්ම එතුමා අශප් රශට් වර්තමාන තත්ත්වයට ගැළශපන 

පරිදි ඉතා වටිනා ප්රතිපත්ති ප්රකා නයක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින අපි  ැශමෝටම අත්  ැරිය ශනො ැකි 

වගකීමක් ඉටු කරන්නට තිශබනවා. ඒ නිසා මා මුලින්ම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින සෑම මන්ත්රීවරශය සටම ආරාධනා 

කරනවා,  එතුමාශේ ශම් වැඩ පිළිශවළට එකතු ශවලා, රශට් 

අනාගතය ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න අව ය ස ශයෝගය ලබා 

ශදන්න කියලා. 1947 ඔක්ශතෝබර් මස 14වැනි දින එවකට 

ආණ්ඩුකාරවරයා ව ශයන් ී ටපු ශ්රීමත් ශ න්රි ශමොන්ක්-ශම්සන් 

මුවර් මැතිතුමාශේ රාජාසන කථාශවන් පසුව ශනොශයක් 

අවස්ථාවලදී රාජාසන කථාත්, ඉන් අනතුරුව ප්රතිපත්ති ප්රකා නත් 

ඉදිරිපත් කර තිශබන බව අපි ශේ පාලන ඉති ාසය තුළදී අ ලා 

තිශබනවා.  ැබැයි, ගරු රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා ප්රතිපත්ති 

ප්රකා නය ඉදිරිපත් කළ ශම් අවස්ථාව ඊට වඩා සුවි ශ ේෂී 

අවස්ථාවක්. ලංකා ඉති ාසය තුළ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ 

ඡන්දශයන් ශත්රී පත් වුණු පළමුවන ජනාධිපතිවරයා  ැටියට 

තමයි රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා ශම් රාජාසන කථාව කශළේ. ඒ 

නිසා ශම් අවස්ථාශේදී අශප් වගකීම ඉටු කරමින් ඒ අව ය 

සම්ූජර්ණ ස ශයෝගය එතුමාට ලබා ශදන්න  අපි කැමැතියි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අද අශප් රට ඉතා අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ අර්බුදකාරී තත්ත්වය මත සමාජයීය  ා ශේ පාලන 

ව ශයන් ප්ර ්න රාියයකට මුුවණ ශදන්න අපට සිුව වුණා. ඒ 

අවස්ථාශේ ී ටපු ජනාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විපක්ෂ 

නායකතුමාට වාශේම අශන සත් ශේ පාලන පක්ෂ නායකයන්ටත් 

ආරාධනා කළා, අග්රාමාතය ධුරය භාරශගන රටට අව ය ශසේවය 

ලබා ශදන්න කියලා. ඒ ශවලාශේ ශනොශයක් ශකොන්ශේසි ඉදිරිපත් 

කරමින්, ශනොශයක් මත දරමින් එතුමන්ලා ඒ වගකීශමන් බැ ැර 

වුණා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින ශජයෂ්ඨතම ශේ පාලන 

නායකයා  ැටියට රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා රට ශවනුශවන් 

තමන්ට කළ  ැකි ශසේවය ලබා ශදන්න ඉතාම නිර්භීත තීන්ුවවක් 

ගත්තා. ඒ අනුව එතුමා අග්රාමාතය ධුරය භාර ගත්තා. එතුමා 

අග්රාමාතය ධුරය භාර ශගන රටට අව ය නායකත්වය තමන්ට ලබා 

දිය  ැකි උපරිම විධියට ලබා ුවන්නා. ඒ සම්බන්ධශයන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින තරුණ මන්ත්රීවරුන්  ැටියට අශප් 

ශගෞරවමාය ස්තුතිය ශම් අවස්ථාශේදී අපි එතුමාට පුද කරනවා.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශප්  මන්ත්රීවරුන් 

22 ශදනාටම ශනොශය සත් ශචෝදනා එල්ල කරනවා අපි දැක්කා. 

අශප් අයත් කියනවා, අවුරුුව 74ක ශේ පාලන ඉති ාසශේ  ප්රතිලල 

තමයි අපි ශම් ලබන්ශන් කියලා.  ැබැයි, එශ ම කියලා 

මන්ත්රීවරුන් 22 ශදනාට ශම් වගකීශමන් බැ ැර ශවන්න බැ ැ. 

අපි  ැශමෝටම ශම් වගකීම භාර ගන්න සිුව ශවනවා.  පසුගිය 

දවසක සජිත් ශප්රේමදාස විපක්ෂ නායකතුමා කිේවා,  එතුමාට 

පුළුවන් කියලා ශම් රටට අව ය ශතල් ප්රමාණය ශගනැවිත් 

ශදන්න. මම ශදවියන්ශේ නාමශයන් එතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 

එතුමාට ශතල් ටික ශගශනන්න පුළුවන් නම් ශම් රශට් ජනතාවට 

අව යම ශමොශ ොශත් ඒ ශසේවාව ලබා ශදන්න එතුමාශේ 

ස ශයෝගය ලබා ශදන්න කියලා. ඒ වාශේම විපක්ෂශේ  සිටින 

ආර්ථික ඔස්තාර්ලා පසුගිය කාල සීමාශේ පාර්ලිශම්න්තුශේදී විවිධ 

ශේවල් කියනවා අපි දැක්කා. ජාතයන්තර ූලලය අරමුදශල් 

ස ශයෝගය ගන්න කිේවා. ආර්ථිකය ගැන විවිධ අද ස් පළ කළා. 

අද රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමා සියලුශදනාට ආරාධනා 

කරලා තිශබනවා, සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳ ා එකතු ශවලා 

වගකීම් දරමින් ශම් රටට අව ය ශසේවය ලබා ශදන්න කියලා.  

තරුණ ශේ පාලනඥය ස  ැටියට කංචන විශජ්ශසේකර මැතිතුමා 

ශම් රශට් ීවවත් ශවන අපි  ැශමෝම මුුවණ ුවන් දරුණුම අර්බුදය 

වන ඉන්ධන අර්බුදය  මුශේ විුවලිබල  ා බල ක්ති අමාතයාං ය 

භාර ශගන රට ශවනුශවන් තමන්ට ලබාදිය  ැකි උපරිම 

දායකත්වය ලබා ුවන්නා. අද ශවේදී එතුමා එම අමාතයාං ශේ   

කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව ්රියාත්මක කරශගන යන ආකාරය අපි 

දකිනවා. ඉන්ධන පිරවුම් ල් ළඟින් යේදී අපට එී  සාර්ථකත්වය 

දකින්න පුළුවන්. එතුමා ශම් රටට නිවැරැදි ආදර් යක් සැපූ.වා. 

ප්ර ්න, ගැටලු සඳ ා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරමින් smart විසඳුම් 

ලබා ශදන්න එතුමා කටයුතු කර තිශබනවා. එතුමාශේ එම වැඩ 

පිළිශවළ සම්බන්ධශයන් අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ 

වාශේම ශම් රට පත් වුණු අර්බුදය  මුශේ  රින් ප්රනාන්ුව මැතිතුමා, 

මූතෂ නානායක්කාර මැතිතුමා තමන්ශේ ශපෞේගලික ශේ පාලන 

මතය පැත්තකින් තියලා රට ශවනුශවන් අව ය නිවැරැදි තීන්ුව-

තීරණ අරශගන, රටට අව ය දායකත්වය ලබා ශදන්න අපිත් 

එක්ක එකතු ශවලා තිශබනවා. අපි එතුමන්ලාව අගය කරනවා.  

මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සෑම මන්ත්රීවරශය සශගන්ම 

ඉල්ලීමක් කරනවා.  ශම් ශමොශ ොශත් අප සියලුශදනා එකට එකතු 

විය යුතුයි. මුළු පාර්ලිශම්න්තුවම ශම් රටට දායකත්වය ලබා 

ශදන්න අව ය ශමොශ ොතක්, ශම්ක. ලංකා ඉති ාසශේ  එශ ම 

උදා රණ නැ ැ. නමුත් ශලෝක ශේ පාලන ඉති ාසශේ  එශ ම 

උදා රණ තිශබනවා. ආසියාශේ තිශබන පැරණිතම ප්රජාතන්ත්රවාදී 

ශේ පාලන රට  ැටියට  අපි සියලුශදනාම අශප් රටට ශසේවාව 

සලසන්න නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින අපි  ැශමෝම රටත්, 

රශට් ජනතාවත් ශවනුශවන් එකට එකතු විය යුතුයි. මට නියමිත 

කාලය අවසන්ශවලා තිශබන බැවින් මශේ කථාශේ ඉතිරි ශකොටස 

මා ස ා  * කරනවා, ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. මට තව 

විනාඩියක කාලයක් ලබා ශදන්න ශදන්න පුළුවන්ද? 
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
අශනක් කථිකයන්ශේ කාලශයන් අඩු කරන්න ශවනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

 රු යූ.ගක්. සුමි ක ේඩුකුඹුර ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு யூ.பக. சுைித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ශ ොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්. 

අශප් ජනාධිපතිතුමා කථාව අවසන් කශළේ, ත්රිපිටකශේ  එන 

"අත්තදීපා වි රථ" කියන පාඨශයන්. අපි  ැශමෝම තම තමන්ට 

දීපයක්  වුශණොත් රටම දීප්තිමත් ශවයි කියලා එතුමා කිේවා. ඒ 

අනුව එතුමාට ස ශයෝගය ශදන්න නව සමාජ, ශේ පාලන 

පරිවර්තනයත් එක්ක අපි සියලුශදනාම එකට එකතු ශවමු.  ශම් 

රශට් මතු පරම්පරාව ශවනුශවන්, ය පත් රටක් බිී  කිරීමට අව ය 

දායකත්වය ලබා ශදන ශලස සියලුශදනාටම අරාධනා කරමින් 

මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ස්තුතියි. 

 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා.  .10] 

 

 රු ෙධුර වි ානගේ ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனபக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, සති කිී පයක්, මාස 

කිී පයක් , කාර්තු කිී පයක් තිස්ශසේ තිබුණු ශලො ස චිත්රපටයක 

වාපරාමු කිී පයක එක් පරිච්ශේදයක් ඊශේ  අවසන් වුණා. මැයි 

9වැනි දා අශප් ී ටපු අග්රාමාතයතුමා ශගදර ගියා. ුනනි 9වැනි දා  

අශප් ී ටපු මුදල් අමාතයතුමා ශගදර ගියා.  ජූලි 9වැනි දා  

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශගදර ගියා. අශගෝස්තු 9වැනි දා  

නිල ව ශයන් ශගෝල්ශෆේස් එශක් අරගළය නිමා වුණා. ඇත්තටම 

ද ක ගණනාවක් තිස්ශසේ අනුගමනය කරපු වැරැදි ආර්ථික 

ප්රතිපත්තිවල කඩා වැටීමක් තමයි අද අපි ුමක්ති විඳින්ශන්.  අවුරුුව 

2 ක්, 00ක් පාර්ලිශම්න්තුශේ ී ටපු ගරු අමාතයතුමන්ලා, 

මන්ත්රීතුමන්ලා අද  රබර ශේ න ඉදිරිපත් කරනවා මම දැක්කා. 

 ැබැයි,  ැන්සා්  වාර්තා අරශගන එතුමන්ලාශේ පරණ කථා 

කියවා බැලුශවොත් ශම් ශේවල් එදාත් කියලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

අශප් අලුශතන් පත් ශවච්ච රනිල් වික්රමසිං  ජනාධිපතිතුමා ඒ 

කරපු කථාශේ සාරාං ය ගත්ශතොත්,  ද ක තුනක් තිස්ශසේ ඒ 

සාරාං ය තිශබනවා. ඒ කථාවම තමයි.  ැබැයි, අවසානශේ දී 

285 286 

[ගරු ූ..ශක්. සුමිත් උඩු සඹුර ම තා] 

————————— 
*  පුස් කාලගේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මිනිස්සු system එක change කරන්න කියලා පාරට බැස්සා. 

මිනිස්සු ම  පාරට ඇවිල්ලා තමන්ශේ ී ශත් තිශබන ශේදනාව 

අවංකවම ඉදිරිපත් කළාට පස්ශසේ, ඒක දඩමීමා කරශගන ඒ 

මිනිස්සු කරපු සාමකාමී අරගළය ඉතාම  සමන්ත්රණකාරී ශලස 

ම ජන කැරැල්ලක් බවට පත් කරලා ජනතා විමුක්ති ශපරමුණත්, 

ශපරටුගාමී කණ්ඩායමත්, සමගි ජන බලශේගයත්, ශ්රී ලංකා නිද ස් 

පක්ෂයත් ඇතුළු යම් යම් කණ්ඩායම් එකතු ශවලා ශම් රට තුළ 

ම ා විනා යක් සිුව කළා.  ශතොරතුරු සී තව, වගකීශමන් මම ශම්  

කාරණය කියන්ශන්.  

අවසානශේ දී රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමා රශට් ජනාධිපති වුණා. 

 ැබැයි, ඒ දක්වා තිබුණු සිේධි දාමශේ දී අපට ඉශගන ගන්න 

ශබොශ ෝ ශේවල් තිශබනවා. ඒ අරගළශේ  ශයුවණු තරුණ 

තරුණිශයෝ ඉදිරිපත් කළ කාරණාත්, ඒවා සඳ ා සමාජශයන් 

ලැබුණු ප්රතිචාරත් අපට නිකම්ම බැ ැර කරන්න බැ ැ. ශමොකද, 

ී ටපු ජනාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මුුවණ පාන්න 

සිුව වුණු අභිශයෝග ඒ විධියටම වත්මන් ජනාධිපතිතුමාටත් 

තිශබනවා. අරගළය නිල ව ශයන් Galle Face එශකන් ඉවත් කර 

ගත්තා කියලා රනිල් වික්රමසිං  මැතිතුමාට මුුවණ ශදන්න තිශබන 

අභිශයෝග ඉවර වුශණ් නැ ැ. ඒ වාශේම අශප් රශට් system එක 

change කරන්න කියලා ඉල්ලපු පුරවැසියන්ටත් ශලො ස වගකීමක් 

තිශබනවා. ශමොකද, නිලධාරින් මාස ශදක තුනක් තිස්ශසේ ම න්සි 

ශවලා තමයි ශම් QR code system එක  ැුවශේ. එම QR code 

system එකට ශපට්රල් ටික ග න්න ගිය සම ර අය මට කිේවා, 

අරගළයට ගිය සම රු ශපොම්පකරුට රුපියල් 1,000ක් දීලා 

තමන්ශේ වා නයට full tank ශතල් ග  ගන්නවා කියලා. මම 

ඒක කියන්ශන් වගකීශමන්, මශේ ළඟ පින්තූරත් තිශබනවා. මාත් 

එක්ක තිශබන ී තවත්කමට ඒක කිේව නිසා මම ඒ ගැන ඊට වඩා 

කියන්ශන් නැ ැ. ශ ොරු එළවන්න අරගළයට ගිී පු අය, system 

එක කඩලා ශපොම්පකරුට රුපියල් 1,000ක් දීලා full tank ශතල් 

ග  ගන්නවා. ඉතින් ශමන්න ශම් සමාජය, ශම් රාජය ශසේවය, ශම් 

රාජය යන්ත්රණය නිවැරදිව  රිගසස්ලා රට ශවනස් කරන්න නම්, 

උඩු ගං බලා යනවා වාශේ ශලො ස අභිශයෝගයක් අපට තිශබනවා.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

කථාශේදී ඉතා වැදගත් කරුණු කිී පයක් ඉදිරිපත් කළා. මම 

කලින් කිේවා වාශේ, අවුරුුව ගණනාවක් තිස්ශසේ සෑම රාජය 

නායකශයක්ම ඒ කරුණු ටික කියනවා. ශමවර සියලු පක්ෂ එකතු 

ශවලා, මන්ත්රීවරු 22 ශදනාම එකතු ශවලා අවංකව වැඩ කරන්න 

ඕනෑ. නමුත්, " ෘදය සාක්ෂිය" යැයි කියා ගන්නා අශප් 

කණ්ඩායම සත් ඉන්නවා. ශම් ශවලාශේ ශබොරුවට මාධයයට, 

සමාජයට  ෘදය සාක්ෂිය ගැන කියන්ශන් නැතිව සතය ව ශයන්ම 

 ෘදය සාක්ෂියට එකඟව අපි වැඩ කරන්න ඕනෑ. ශ්රී ලංකා 

ශපොුවජන ශපරමුණ ප්රධාන අශප් ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායශම් 

ඒකායන පරමාර්ථය ඒකයි.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා කළ කථාශේදී විුවලි කප්පාුවව අවම කර 

ගැමාම, ශපොශ ොර ප්ර ්නය විසඳා ගැමාම, ගෑස් ප්ර ්නය විසඳා 

ගැමාම, ආ ාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම, ශරෝ ල්වල පවතින 

අතයව ය ශබශ ත් ද්රවය ස  උපකරණවල ී ඟතාව අවම කිරීම, 

අපනයන අභිමුඛ කර්මාන්ත දියුණු කිරීම වැනි කාරණා 

ගණනාවක් පිළිබඳව එතුමා සඳ න් කළා. එම ක්ශෂේත්ර කඩිනමින් 

 ක්තිමත් කිරීම සඳ ා එතුමා අපට යම්කිසි වැඩ පිළිශවළක් 

ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. එශ ම නම්, ශම් ශයෝජනාවලිය 

යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න අපට තිශබන බාධා ශමොනවාද 

කියලා අපි බලන්න ඕනෑ.  

මම විශ ේෂශයන්ම කනගාටු ශවනවා, අශප් වටිනා කාලශයන් 

දවස් තුනක් ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නය ගැන විවාදයක් 

පවත්වන්න නාස්ති කිරීම ගැන. අපට ඉල්ලන්න තිබුශණ් ඒ 

කථාශේ තිබුණු කාරණා වසර  0ක් තිස්ශසේ ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි 

වුශණ් ඇයි කියන එක ගැන විවාදයක්. ඒවා නිවැරැදි කිරීම සඳ ා 

උපශේ ක කාරක සභා ටිකක් කැ ඳවා, ප්රතිපත්ති සම්පාදකශයෝ 

ශගන්වා, මුදල් අමාතයාං ශේ  තිශබන සැලසුම් ස  ප්රතිපත්ති 

 දන ශදපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් ශගන්වා අවුරුුව ගණනාවක් 

තිස්ශසේ ලිපි ශගොනුවල තිශබන ඒ අද ස් ටික කඩිනමින් 

්රියාත්මක කරන්න අව ය වැඩ පිළිශවළයි ශම් දවස ්තුශන්දී අපට 

සාකච්ඡා කරන්න තිබුශණ්. එශ ම නැතිව අපි ප්ර ස්ති ගායනා 

කරලා වැඩක් නැ ැ, ජනාධිපතිතුමාශේ කථාව ශ ොඳයි, 

සාධමායයි, අරවා ශම්වා කියලා. ඒක ජනාධිපතිතුමාටත්, රටටත්, 

අපි  ැමශදනාටමත් කරන අශගෞරවයක් විධියටයි මම දකින්ශන්. 

ශමොකද, අපි වචනශේ  පරිසමාප්ත අර්ථශයන්ම ශම්වා ්රියාත්මක 

කරන්නයි ඕනෑ.  

අද අපට තිශබන අකාර්යක්ෂම රාජයය ගැන, අකාර්යක්ෂම 

රාජය පාලනය ගැන, අකාර්යක්ෂම රාජය ශසේවය ගැන මුළු 

ශලෝකයම කථා කරනවා. විශ ේෂශයන්ම IMF වාර්තාශේ, ශලෝක 

බැං ස වාර්තාවල ස  විවිධ රටවල තිශබන ශලෝකය පිළිගත් 

ආයතන තමන්ශේ නිර්ශේ  විධියට දීලා තිශබනවා, අශප් රටට 

ශ ොඳ කැරැට්ටුවක් නැ ැ කියලා. අශප් රශට් කැරැට්ටුව එච්චර 

ශ ොඳ නැ ැ කියලා කියන ශම් ශවලාශේ අපි තවුවරටත් වාද 

කරනවාට වඩා වැදගත් ශවන්ශන් ලලදායීව, කාර්යක්ෂමව ස  

කඩිනමින් ශම් කාරණා යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගන්ශන් 

ශකොශ ොමද කියලා බලන එකයි.  

පසුගිය දිනක අපි දැක්කා ශන්, ග ක ී ර වුණු කඳුකර 

ශකොටිශය ස ශේරාගන්න කරපු වැ ශ්  ශමොකක්ද කියලා. ඒ දැකපු 

ශේ අනුව, "ලංකාශේ මිනිස්සු ශකොටියාව ශේරා ගන්න  ැුවවා 

වාශේ" කියලා අනාගතශේ දී ශලෝකශේ  මිනිස්සු ප්රස්තාව 

පිරුළ සත්  දයි කියා මට ී ශතනවා. අපට ශමශ ම ශවන එක 

අ න්න ශදයක්ද? ශමොකද, අපට තිශබන්ශන් ඒ වාශේ සශත සවත් 

ශේරාගන්න බැරි රාජය යන්ත්රණයක්, කළමනාකරණ පේධතියක් 

නම්, රශට් මිනිසුන් ශේරාගන්ශන් ශකොශ ොමද කියලා මිනිස්සු 

ප්ර ්න කරන්න පටන් ශගන තිශබනවා. ශම්වා ගැන අපි ලජ්ජාවට 

පත් ශවන්න ඕනෑ. ශමොකද, ශම්  රශට් තිශබන්ශන් එතරම් 

පරි ානියට පත් වුණු ආකල්පමය තත්ත්වයක්, නිපුණතාවක්. ඒ 

නිසා අපි කඩිනමින් ශමන්න ශම් ප්රතිසංස්කරණ ගැනයි කථා කළ 

යුත්ශත්.  

අද ශලෝකශේ  රටවල් තමන්ශේ රශට් පුරවැසියා සතුටින් 

තබාගන්න විවිධ වැඩසට න් ්රියාත්මක කරනවා. විශ ේෂශයන්ම 

 Global Competitiveness Index වාශේ දර් ක තුළින් අපට 

ශප්නවා, රටවල් ශකොච්චර ම න්සි ශවනවාද කියලා තමන්ශේ 

පුරවැසියා නිරන්තරශයන් සතුටින් තබාගන්න. විුවලිය නැතිව 

අශප් රශට් මිනිස්සු ශකොච්චර අසතුටු වුණාද? ඒ වාශේම ඇති වූ 

තවත් විවිධ අප සුතා නිසා මිනිස්සු ශකොච්චර අසතුටු වුණාද? 

මිනිස්සු තවම සිටින්ශන් දරා ගත ශනො ැකි ඩනඩනයකින්. අශනක් 

රටවල් තමන්ශේ පුරවැසියා සතුටින් තබාගන්න ඉතාම සරල 

ක්රමශේද පාවිච්චි කරනවා. විශ ේෂශයන්ම ඒ රටවල් ඔවුන්ශේ 

අකාර්යක්ෂම රාජය ශසේවය  ක්තිමත් කර තිශබනවා. ඒ වාශේම 

ඒ රටවල දූෂණය, වංචාව නැ ැ. ඉතා  ක්තිමත් 

වයවසායකත්වයක් ඒ රටවල තිශබනවා. ඇපල් සමාගම 

ගත්ශතොත්, ඇශමරිකාව පුුවම විධියට එම සමාගමට  ක්තියක් 

ශදනවා. ඇපල් සමාගම ඇශමරිකාශේ මුළු රාජය යන්ත්රණයම 

ඉතාම ශ ොඳින් ආරක්ෂා කරන ආයතනයක්. ශමොකද, එම සමාගම 

ශලෝකයටම ඇපල් වර්ගශේ  ජංගම ුවරකථන වි සණනවා. ශම් 

විධියට ශලෝකශේ ම සල්ලි ටික ඇශමරිකාවට ශගනැල්ලා 

ඇශමරිකාශේ පුරවැසියා සතුටු කරන්න තමයි ඇශමරිකාශේ 

සූදානම. ද සණු ශකොරියාශේ සැම්සුන්ේ සමාගමත් මුළු 

ශලෝකයටම ජංගම ුවරකථන වි සණා, ඒ රශට් වයවසායකයා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ආරක්ෂා කරලා ශගෝලීය ශවශළඳ ශපොළ සම්ූජර්ණශයන් 

ආක්රමණය කර රශට් පුරවැසියා ආරක්ෂා කරගන්නයි බලන්ශන්. 

ඉන්දියාශේත් ඒ වාශේ තමයි. අදානි සමාගම ගත්තත්, රිලායන්ස ්

සමාගම ගත්තත්, ටාටා සමාගම ගත්තත් ඒවා අද මුළු ශලෝකයම 

ආක්රමණය කර තිශබන්ශන්. ප්ර ්නයක් වුශණොත්, රශට් අගමැති, 

ජනාධිපති තමයි ඒ සමාගම් ශවනුශවන් කථා කරන්ශන්. අද අපට 

ශේීයය වයවසායකයා ආරක්ෂා කරගන්න ක්රමයක් නැ ැ. ශගොඩක් 

ශවලාවට ශබොශ ෝ ශදනා අපට කියන්ශන්, Approval එකක් 

ගන්න BOI එකට ගියාම රස්තියාුව කරනවා, වැඩක් කරගන්න 

ශේීයය ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුවට ගියාම රස්තියාුව කරනවා, Sri 

Lanka Customs එකට ගියාම පගාව ඉල්ලනවා කියලායි. ඒ වාශේ 

අතිදූෂිත තත්ත්වයකට ශම් රට පත්ශවලා තිශබනව ාා. අපි ශමොන 

ශේවල් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථා කළත් වැඩක් නැ ැ. මම ශම් 

කියන්ශන් සමස්ත රාජය නිලධාරියාම දූෂිතයි කියලා ශනොශවයි. 

අතශළොස්සක් පමණ වන දූෂිතයන් නිසා අද මුළු රටම ප්රපාතයකට 

වැටී තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි රට  දන්න කලින් මුලින්ම කළ 

යුත්ශත් ශමන්න ශම් system change එක නම්, ඒකට අප 

සියලුශදනාම ී ත  දා ගන්න ඕනෑ. ශමොකද, අපි දැන් සතයය 

ශත්රුම් ශගන තිශබනවා.  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අපි අද ඉන්ශන් ශකොශ ේද 

කියා බලන්න. සිී න මාළිගාවක ී ඳිමින් අවුරුුව ගණනාවක් 

තිස්ශසේ අපි නිකම් කෑවා, ණයට කෑවා, සුබසාධනය වුණා. ඒ 

වාශේම ශපට්රල් ටිකටත් ආණ්ඩුශවන් ශගේවා, ඩීසල් ටිකටත් 

ආණ්ඩුශවන් ශගේවා. ඒශකන් ශම් රට ශගොඩගන්න බැරි වුණා. අද 

අපි ම  ශපොශළොවට කඩාශගන වැටිලා. අද අපි ඒ සතයය -

යථාර්ථය- දන්නවා.  ශමන්න ශම් යථාර්ථය ශත්රුම් අරශගන, ශම් 

ආර්ථික ඩනඩනයත් එක්ක, ශම් ඇති වුණු අප සුතා එක්ක ශම් 

අවස්ථාව තමයි, ශම් රට  දන්න තිශබන ශ ොඳම අවස්ථාව කියන 

එක අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

ශම් රශට් වයවසායකත්වය දියුණු කරලා, අකාර්යක්ෂම රාජය 

ශසේවය  ක්තිමත් කරලා ශම් රට ඉදිරියට ශගන යෑමට ශම් 

ශවලාශේ අපට ශලො ස වගකීමක් තිශබනවා, ූලලාසනාවාඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. විශ ේෂශයන්ම සිංගප්ූජරුශේ තිශබන 

"TEMASEK" එක වැනි ආයතනයක් ශගොඩනඟලා ශම් රශට් 

තිශබන අකාර්යක්ෂම රාජය ආයතන  ක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. 

අද අශප් රශට් සම ර රාජය සමාගම් බුව  මුදල් ශගවන ුවප්පත් 

මිනිසුන්ශේ මුදල්වලින් යැශපන සුුව අලි බවට පත් ශවලා  

තිශබන්ශන්. ශකොටස් ශවළඳ ශපොශළේ ආශයෝජනය කරන්න ශම් 

සමාගම් list කරලා ඉලක්කයක් ශදන්න ඕනෑ, "මින් ඉදිරියට බුව 

ශගවන මිනිස්සුන්ශේ සල්ලිවලින් ඔයශගොල්ලන්ට පඩි 

ශගවන්ශන්ත් නැ ැ. ඒ වාශේම ශම් ආයතන නඩත්තු කරන්ශන්ත් 

නැ ැ. අනිවාර්යශයන් ශම් රට ශවනුශවන් තමන්ශේ වයවසාය 

දියුණු කරලා රටට ආදායම් ශේන්න ඕනෑ" කියලා. රජයක් විධියට 

ඒවා කියන්න ඕනෑ. එශ ම නැතිව, තවුවරටත් COPE,  COPA 

වැනි ඒවාට එම ආයතනවල නිලධාරින් ශගන්වා ඔවුන් එක්ක  

සාකච්ඡා කරලා, ශම්වා මාධයවලින් ශපන්වමින් මාධය සන්දර් න 

දමා වැඩක් නැ ැ. සැබෑවටම ගත යුතු තීරණ ඍුනව, දැඩිව, 

කඩිනමින් ගන්න ඕනෑය කියන එක තමයි ශම් ශවලාශේ මම 

විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්ශන්. 

මම නැවත වතාවක් කියනවා, අපි ශ්රී ලංකා ශපොුවජන ශපරමුණ 

ව ශයන් ජනාධිපතිතුමාට ස  රජයට අශප් ූජර්ණ  ක්තිය ලබා 

ශදන බව. ඒ වාශේම ශම් වැටී තිශබන ප්රපාතශයන් රට ශගොඩ 

අරශගන නියමිත ඉලක්කවලට අනිවාර්යශයන්ම අශප් රට 

ශගනයන්න ඕනෑය කියලාත් මම මතක් කරනවා.  

ස්තුතියි. 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩී. ී  රසිං  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි  යක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

 රු ඩී. වීරසිාහ් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි,  රියටම පස්වරු  .00ට 

සභාශේ කටයුතු කල් තබනවා ශන්ද? 
 

 රු මූලාසනාපවඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔේ. 

 

 රු ඩී. වීරසිාහ් ෙහ් ා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ූලලාසනාවාඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, පස්වරු  .00ට සභාශේ 

කටයුතු කල් තබන නිසා, අද දිනශේ දී මම කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වුණු කථාව සඳ ා ශවලාවක් නැති බවයි 

ඇත්තටම මට කියන්න තිශබන්ශන්. මම දැන් කථා කරන්න 

ගත්ශතොත්, මම විනාඩි ද යකදී කියන්න ී තාශගන ආපු කරුණු 

ටික විනාඩි පශ න් කියන්න ශවනවා. එශ ම වුශණොත්, ඒ කථාව 

අ ශගන ඉන්න අයටත් ශත්රුම් ගන්න බැරි ශවයි, ශමොනවාද මම 

කියන්ශන් කියලා. එම නිසා අද මම මශේ කථාව කරන්ශන් 

නැ ැ.  

ස්තුතියි.  
 

එකල්නී ග ලාව අ.  ා. 4.30 පසුකර තිබුගතන් මූලාසනාපවඪ 
 රු ෙන්ත්රීතුමිය විසින් ප්රශ්්නය ගනොවිෙසා පාර්ලිගම්න්තුව කල් 
 බන ලදී. 

පාර්ලිගම්න්තුව ඊට අනුකූලව  අ. ා. 5.30ට  අද දින ස ා 
සම්ෙතිය අනුව  2022 අග ෝස්තු 12 වන සිකුරාදා පූ. ා. 10.00 වන 
ග ක් කල් ගිගේ ය. 

 

அப்தபொழுது, பெரம் பி.ப. 4.30 ைணிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைபலபய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப. 5.30 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம் அதனது இன்மறய 

தீர்ைொனத்துக் கிணங்க, 2022 ஓகஸ்ட் 12, தவள்ளிக்கிழமை மு.ப. 10.00 

ைணிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது 
 

It being past 4.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly at 5.30 p.m., until  10.00 a.m. on 
Friday, 12th August, 2022 persuant to the Resolution of  Parliament of 
this Day. 
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[ගරු මධුර විතානශේ ම තා] 



 

 

 

 

සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳ ා ස්වකීය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය එී  පැ ැදිලිව ල සණු ශකොට, පිටපත ලැීම ශදසතියක් ශනොඉක්මවා  

හ්ැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

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

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 
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හ්ැන්සාඩ් වාර් ා  

ගකොළඹ 5  ගපොල්ගහ්ේන්ග ොඩ  කිරුළපන පාර  අාක 163 දරන ස් ානගයනී පිනීටි 

රජගේ ප්රවෘ කති ගදපාර් ගම්න්තුග  පිනීටි රජගේ ප්රකාශ්න කාර්යාාශ්ගයන්  

මිල දී    හ්ැක. 
 

ගෙෙ හ්ැන්සාඩ් වාර් ාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  

බා   හ්ැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்பஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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