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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිගම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා අගේවර්ධාන මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

විගණකාධිපතිවරයාගේ  වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලංකා රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශආ ්ඩුක්රම 
වයවසථාාශ  154(6) වයවසථාාව රකාරව ිගගකකාධිපිවවරයාශ  
වාර්තාශ  ෙසවැනි කාඩුඩශආ කාබනික ශපොශහොර ශමට්රික් ට ශටොන් 
96,000ක රසම්පාෙනය සම්බන්  ිගශ    ිගගකන වාර්තාශ  - 
Vවන ශකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා (අධායාපන 

අමාතය සහ පාර්ලිගම්න්තුග  සභානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த - கல்வி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha -Minister of Education 
and the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කාානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුද්රකය  ක  ුතතුය" ි 

මම ශයෝජනා  කරමි.  
 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 
 

ලිපි ගල්ඛනාිනය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුංග මහතා (නාගිකක සංවර්ධාන හා 
නිවාස අමාතය සහ ආණ්ු  පාර් ්වග  ප්රධාාන 
සංවිධාායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

வகாலாசானும்) 

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

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 
සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම, රජශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ිගසින් 
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙ වාර්තාශ  ්රක් ට ක 
අමාතයාං ය සම්බන්  කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශ  සථාාවර 
නිශයෝග 119(4) රකාරව නිීකක් ට ක සහ ගනු ලැූ  ්රියා මාර්ග 
පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව රජශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත 
ශයොමු ක  ුතතු යැි මම ශයෝජනා කරමි.  

 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 
සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 
ශවනුශවන් මම, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ිගසින් 
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙ වාර්තාශ  මුෙල්, ්ර්ථික 
සථාායීකරක සහ ජාිවක රිවපත්ිව අමාතයාං ය සම්බන්  කරුණු 
පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශ  සථාාවර නිශයෝග 120(4) රකාරව 
නිීකක් ට ක සහ ගනු ලැූ  ්රියා මාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි. 

ශමම වාර්තාව ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත 
ශයොමු ක  ුතතු යැි මම ශයෝජනා කරමි. 

 
ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 
සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 
ශවනුශවන් මම, 2020 වර් ය සඳහා ශ්රී ලංකා සමාජ ්රක් ට ක 
මඩුඩලශආ වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව කාන්තා,  මා කටුතතු හා සමාජ 
සිගබලගැන්වීම් පිළිබඳ අමාතයාං යීය ේපශේ ක කාරක සභාව 
ශවත ශයොමු ක  ුතතු යැි මම ශයෝජනා කරමි. 

 
ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කාානායකතුමනි, 2019 වර් ය සඳහා යාපනය 
ිග ථවිගෙයාලශආ වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව අ යාපන කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 
ේපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු ක  ුතතු යැි මම ශයෝජනා 
කරමි.  

 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2019 වර් ය සඳහා අ යාපන රකා න ශෙපාර්තශම්න්තුශ  වාර්ෂික 

කාර්ය සා න වාර්තාව.- [ගරු (්චාර්ය) සුසිල් ශර මජයන්ත මහතා   
 

සභාගම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

983 984 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

(190 අධිකාරය වූ) තැපැල් කාර්යාල ්ඥාපනශත් 7 සහ 8 වගන්ිව 

යටශත් තැපැල් ගාසථතු සම්බන් ශයන් ජනමා ය අමාතයවරයා ිගසින් 

සාෙන ලදුව, 2022 අශගෝසථතු 09 දිනැිව අංක 2292/13 ෙරන අිව 

ිගශ    ගැසට් පත්රශආ ප  කරන ලෙ වයවසථාාව.- [රවාහන හා 

මහාමාර්ග අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු රසන්න රකතුංග මහතා   
 
සභාගම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
2021 වර්ෂය සඳහා ජාතික සත්ගවෝදයාන ගදපාර්තගම්න්තුග  වාර්කක 
කාර්ය සා න වාර්තාව.- [කෘකකර්ම අමාතය සහ වනීවවී හා වන 

සම්පත් සංරක්ෂණ අමාතයතුමා ගවුවවට ගුණ ප්රසන්න රණතුංග 
මහතා] 

 
සභාගම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගුණ ප්රසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාානායකතුමනි, අධිකරක, බන් නාගාර කටුතතු හා 

්ඩුක්රම වයවසථාා රිවසංසථකරක අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම, 

2019 සහ 2020 වර්  සඳහා ශ්රී ලංකා තිිව ් ාර ශකොමි න් 

සභාශ  වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තා අධිකරක, බන් නාගාර කටුතතු හා ්ඩුක්රම 

වයවසථාා රිවසංසථකරක කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය ේපශේ ක 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු ක  ුතතු යැි  ශයෝජනා කරමි. 
 
ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ ප්රසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාානායකතුමනි, වැිගලි කර්මාන්ත අමාතය සහ 

කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා 

ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(i) රජශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ිගසින් පාර්ලිශම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ වාර්තාශ  වැිගලි අමාතයාං ය 
සම්බන්  කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශ  සථාාවර 
නිශයෝග 119(4) රකාරව නිීකක් ට ක සහ ගනු ලැූ  
රයාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව  සහ 

 

(ii) රජශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ිගසින් පාර්ලිශම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ වාර්තාශ  වැිගලි කර්මාන්ත 
අමාතයාංශආ රබර් සංවර් න ශෙපාර්තශම්න්තුව සම්බන්  
කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශ  සථාාවර නිශයෝග 119(4) 
රකාරව නිීකක් ට ක සහ ගනු ලැූ  ්රියාමාර්ග පිළිබඳ 
වාර්තාව. 

 ශමම වාර්තා රජශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත 
ශයොමු ක  ුතතු යැි මම ශයෝජනා කරමි. 

 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිගපක් ට  නායකතුමා. 

 

ගුණ සජිත් ගප්රේමදාස මහතා (විුණේධා පාර් ්වග  

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
සථතුිවි, ගරු කාානායකතුමනි.  

ිගශ   ශයන්ම ඔබතුමාශ  මැදිහත්වීශමන් පසුගිය බොො 

ෙවශස  ශ්රී ලංකා මහ බැංවේශ  අධිපිවතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවා  

පාර්ලිශම්න්තුශ  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා සියදෙශෙනාටම ඉතාම 

වැෙගත් අවසථාාවක් ට ේො කරලා දුන්නා. ගරු කාානායකතුමනි, මා 

ිගශ   ශයන්ම ඔබතුමාට සථතුිවවන්ත ශවනවා, ඒ අවසථාාව ේො 

කර දීම පිළිබඳව. එතුමා ෙකින ්කාරයට රට යා ුතතු ඉදිරි ්ර්ථික 

ගමන පිළිබඳව ඉතාම වැෙගත් ිග ථශල් කයක් ට එතුමා ක ා. මා 

සතුව ිවශබනවා, ඒ printout එක. මා ඊශආත් මශ  කාාශ දී 

සඳහන් ක  පරිදි, මන්ත්රීවරුන් 225ශෙනාම ශම් ශල්යනය ශහොඳට 

අ යයනය කරලා ශහොඳ අවශබෝ යක් ට ලබා ගත්ශතොත් ශහොඳි. 

ශම් අවසථාාශ   ිගපක් ට යක් ට හැටියට අපි ්ඩුක්ශ  අක්පාක්කම්, 

වැරැදි ශපන්වා ශෙනවා වාශ ම, අපි ිගපක් ට ශආ ඉඳශගන රට යහ 

මඟට ශගන යෑම සඳහා ්ඩුක්ව ්රියාත්මක කරන සා තිය 

රගිවීලලි වැඩ කටුතතුවලට අශ  සහශයෝගය ලබා ශෙනවාය 

කියන එක නැවත-නැවතත් කියන්න කැමැිවි. ඒ සහශයෝගය 

ලබා ශෙන්න මැිව ඇමිව තනතුරු, වරොන, වරරසාෙ ලබා ගන්නට 

අව ය නැහැ.   

ඒ වාශ ම  එතැනදී පැන නැඟුණු වැෙගත් කාරකාවක් ට 

පිළිබඳවත් ගරු කාානායකතුමාශ  අවසරය පරිදි කරුණු ඉදිරිපත් 

කරන්න මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ගරු කාානායකතුමනි, රට 

යන ඉදිරි ගමන පිළිබඳ යම්කිසි මූලික අවශබෝ යක් ට හා 

එකඟතාවක් ට අපි සියදෙශෙනා සතුව ිවබිය ුතතුි වාශ ම, ගරු 

ජනාධිපිවතුමාශ ත්, ගරු අග්රාමාතයතුමාශ ත්, ගරු මුෙල් 

ඇමිවතුමාශ ත්, ශ්රී ලංකා මහ බැංවේශ  අධිපිවතුමාශ ත්, 

ිගශ   ශයන්ම රාජය පාර් ථවශආත් ශපොදු එකඟතාවක් ට, ශපොදු 

අවශබෝ යක් ට හා ශපොදු ගමනක් ට ිවශබන්න ඕනෑ. 

හැබැි, අශ  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට ලබා දුන්නු ඒ අවසථාාශ  දී 

-මම ෙැක් ටක ශෙයක් ට මම ශම් කියන්ශන්.- අශ   මහ බැංවේ 

අධිපිවතුමාට ශචෝෙනා මුයශයන් ිගිග  කරුණු කාරකා ඉදිරිපත් 

ක ා. ඇත්තටම එතුමා ශම් රසථසාව ශහොයා ශගන ්ශ  නැහැ 

ශන්. Retire වුණු එක් ටශකනාව ඕසථශේලියාශ  ඉඳලා අපි ශගන්වා 

ගත්තා  ශගෝඨාභය රාජපක් ට  මැිවතුමා එතුමාව ශගන්වා ගත්තා. 

ශමොකෙ, එතුමා තමි ශම් තනතුරට සුදුසුම කියලා කි වා. 

ඇත්තටම ්චාර්ය ඉන්ද්රජිතත් වේමාරසථවාමි මහත්මයාත් ශම් 

තනතුරට සුදුසුි   වර්තමාන අධිපිවතුමාත් සුදුසුි. ඉිවන්, නිවැරදි 

තීන්දුවක් ට තමි ඒ ගත්ශත්. ඒ වාශ ම මුෙල් අමාතයාං යටත් අෙ 

ශහොඳ ශල්කම්වරශයක් ට පත් කරලා ිවශබනවා. අපි ශහොඳ ශේට 

ශහොඳි කියනවා. නමුත්, ගරු සභානායකතුමනි, ශමන්න ශම් 

ශේවල් හරිම කැති. මන්ත්රීවරශයක් ට ශයොෙවලා, ශමතුමා ේිගත්ව 

පුරවැසිශයක් ට, අරකි, ශම්කි කිය කියා එක එක ශචෝෙනා 

කරවනවා. ගරු කාානායකතුමනි,  මම හිතුවා ඒක එතැනින් 

නතර ශවි කියලා.  නමුත් එශහම  වුශඩු නැහැ. ඊශආ දිනශආ දී 

්ඩුක් පාර් ථවශයන් ිගනාඩි 20ක කාලයක් ට අරශගන සභා 

ගර්භශආදී ශමොකක් ටශෙෝ හෑල්ලක් ට කියමින්, මහ බැංවේශ  

අධිපිවතුමා තමි රට බංශකොශලොත්භාවයට පත් ශවන ඒ තනි 

තීන්දුව ගත්ශත් කියන මතය නිර්මාකය කරන්න ේත්සාහ ක ා.  

එශහම සෘජුව කි ශ  නැහැ. හැබැි, ෙන්නවා ශන්ෙ, එශහම කියන 
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පුේගලශයෝ දිය යටින් ගින්ෙර ශගනියන කට්ටිය කියලා. වරව, 

හීන් නූශලන් ශම් මතය නිර්මාකය කරන්න හෙන අයට මම 

කියනවා, ශමශහම ගිශයොත් නම් රටට හරි යන්ශන් නැහැ කියලා. 

කරුකාකරලා ශම් ර ශට් එකමුතුභාවය රැක ගන්න කටුතතු 

කරන්න. ෙැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා ශන්, "සර්ව පාක් ටෂික 

්ඩුක්වකට එන්න" කියලා. ඒ ඔක් ටශකෝටම ඉසථසර ශවලා මුෙල් 

ඇමිවතුමා ෙ වන ජනාධිපිවතුමා,  අගමැිවතුමා ඇතුළු ඔබ සියදෙ 

ශෙනාටම මහ බැංවේශ  අධිපිවතුමා ගැන යම් එකඟතාවක් ට 

ිවශබන්න ඕනෑ. යම් කැප කිීකමක් ට කරලා ශම් රටට ්පු 

මනුසථසයාව ්පහු යවලා තමන්ශ  ගජ මිතුශරක් ටව ඔය තනතුරට 

ෙමා ගන්න කරන වේමන්ත්රකයක් ට ශම් ිවශබන්ශන්. 

මම කියන්න කැමිවි, ඔන්න ඔය වාශ  නාටය නිසා අපිට 

සර්ව පාක් ටෂික ්ඩුක්වක් ට ගැන හිතන්නවත් බැරි බව. ගරු 

සභානායකතුමාත්, ගරු කාානායකතුමාත් මම ශම් කියන 

කාරකය සම්බන් ශයන් එකඟ ශ ිග. අශ  හර්  ෙ සිල්වා 

මැිවතුමා ඒ ශවලාශ  ශබොශහොම වැෙගත් ිගධියට ර ථනයක් ට 

ඉදිරිපත් ක ා. එ ථ්  වාශ ම, ලක් ට ථමන් කිරිඇල්ල මැිවතුමාත් 

ශබොශහොම වැෙගත් ිගධියට ර ථනයක් ට ඉදිරිපත් ක ා. එො ෙවශස  

මන්ත්රීවරුන්ශ  හැසිීකම ශකොශහොමෙ  They were behaving like 

hooligans.  
[මූලාසනග  අණ පිකින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඊශආ මහ බැංවේශ  නිල ාරින් ඒ සාකච්ඡාවට ඇිගල්ලා හිටියා  ශම් 

රශට් මිනිසථසු අපි 225ශෙනාම එක ශගොඩකට ොලා ිවශබන එක 

පුදුමයක් ට ශනොශවි ශන්. සමහර මන්ත්රීවරු රසථිවයාදුකාරශයෝ 

වාශ , ඩ පිකාරශයෝ වාශ . මහා කානු කටවල් ිවබුශඩු.  
[මූලාසනග  අණ පිකින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මට ඒවා කියන්න ශවන වචන නැහැ. හර්  ෙ සිල්වා මැිවතුමා ඊශආ 

එතැනින් නැඟිටලා යන්න ගියා. ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමා 

කරපු ශහොඳ ශේට මම ර ංසා කරනවා. හැබැි මම ශම් කාරකයත් 

කියන්න ඕනෑ. අපිත් ඒ ශවලාශ  ලජ්ජා වුකා. මහ බැංවේශ  

නිල ාරින් අශ  මන්ත්රීවරු දිහා පුදුමශයන් බැදෙවා, ශම් ශගොල්ලන් 

ෙ ශම් රශට් වයවසථාාොයකශආ ඉන්ශන් කියලා. ඒ නිසා මම 

කියන්ශන්, මහ බැංවේශ  අධිපිවතුමාව වේමන්ත්රකකාීක ිගධියට 

ඉවත් කරන්නට යනවා නම්  කරුකාකරලා,-  [බා ා කිීකමක් ට   
එශහම ශෙයක් ට ිවශබනවා. නැහැ කියලා ශබොරුවට නැඟිටලා 

කියන්න එපා. ශබොරු කාා කියන්න එපා. එශහම ශෙයක් ට 

ිවශබනවා. ඒක අපි එො ගරු කාානායකතුමා සමඟ ිවබුණු 

සාකච්ඡාශ දී ෙැක් ටකා. ගරු කාානායකතුමාත් ඒක පිළිගන්නවා. 

එතුමාටත් එො ලජ්ජාවක් ට හිශතන්න ඇිව. නන්ෙලාල් වීරසිංහ 

මැිවතුමා ේිගත්ව පුරවැසිශයක් ට කියලා, ශනොෙන්නා මනුසථසශයක් ට 

රකා යක් ට ක ා ශන්. ඒශක් ට දිුවව ඊශආ ්රියාත්මක වුකා ශන්. 

එශහම කරන්න එපා. ශමොකෙ, ශම් රට ශගොඩ නඟන්නට නම් 

ඔක් ටශකෝටම ඉසථශසල්ලා ්ඩුක්ශ  එකඟතාවක් ට ිවශබන්න ඕනෑ. 

මම නැවත නැවතත් කියනවා,  ිගපක් ට ශආ ඉඳශගන කමිටු වැඩ 

පිළිශව  හරහා රජය කරන නිවැරදි ශේට ේෙ  කරන්න අපි 

සූොනම් බව. 

ගරු කාානායකතුමනි, වර්තමාන ජනාධිපිවතුමා, අගමැිවතුමා 

හැටියට සිටියදී ශම් සභා ගර්භය තු දී ශබොශහොම පැහැදිලිව රකා  

ක ා, COPE, COPA and Committee on Public Finance හි 

සභාපිව ධුර ිගපක් ට යට ලබා ශෙනවා කියලා. ඒ සභාපිව ධුර 

ලබාශෙන අයශ  නම් පවා කි වා. ඒවාට එකඟ වුකා. ගරු 

කාානායකතුමාත් ඒකට එකඟ වුකා. තමන්ට ශේ පාලනික 

ව ශයන් අමාරු ශවලාශ  එක මතයක් ට ෙරන්නත්, වැශේ 

ශපොේඩක් ට සන්සි ශඳනශකොට ඒ කරපු රකා ශයන් ්පසථසට 

යන්නත් එපා. ඒක වැරැදිි. ඒක වැරදි පූර්වාෙර් යක් ට. ගරු 

කාානායකතුමනි, මම නැවත නැවතත් කියනවා, ඔබතුමා කශ   

ඉතාම ශහොඳ ශෙයක් ට කියලා. හැකියාවක් ට ිවශබනවා නම්, මසකට 

වරක් ට ශහෝ ශම් නිල ාරින් ශගන්වලා ශමශහම සාකච්ඡාවක් ට 

ිවබීශමන් රටට වරෙක් ට ශවන්ශන් නැහැ. ඒක ශබොශහොම ශහොඳ 

ශෙයක් ට. හැබැි, ඒකට සහභාගි ශවනශකොට ශම් ිගධියට නම් 

හැසිශරන්න එපාය කියන කාරකය මම ශම් අවසථාාශ  මතක් ට 

කරන්න කැමැිවි.  

ශබොශහොම සථතුිවි. 
 
 
ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කාානායකතුමනි, අමාතයාං ශආ වැඩ කටුතත්තක් ට නිසා 

එො මට එම ශේ නයට සවන් ශෙන්න බැරි වුකා. ශ්රී ලංකා මහ 

බැංවේශ   වර්තමාන අධිපිවතුමාව මහ බැංවේශ  නිශයෝජය  

අධිපිවවරයා හැටියට කටුතතු ක  අවධිශආ ඉඳලාම අපි ෙන්නවා. 

එතුමාශ  වෘත්තීයභාවය පිළිබඳවත් අපි ෙන්නවා. ්ර්ථික 

ිගෙයාඥින් රශට් මතු ශවලා ිවශබන ර ථනය ගැන  ්ර්ථික 

ිගෙයානුලවලව, මූල ර්මයන් මත තමි ඒ ිගග්රහයන්  සිදු කරන්ශන්. 

අශ  හර්  ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමාත් එශහමි. ්ර්ථික ිගෙයාශ  

මූල ර්ම පිළිබඳව සංවාෙ ිවශබන්න පුළුවන්. සමහර ශ ලාවට  

ිගිග  මත, අෙහසථ මහාචාර්යවරු රකා  කරන්න පුළුවන්. නමුත්, 

ඒ ිග යය කරන අය තමි ෙන්ශන් එහි ිවශබන්නා වූ බැරෑරුම්කම 

සහ රට මුහුක දීලා ිවශබන තත්ත්වය. ඒ නිසා මහ බැංවේශ  

අධිපිවතුමා එවන් ්ර්ථික ිගග්රහයක් ට කිීකම පිළිබඳව එතුමාට අශ  

සථතුිවය පුෙ කරන්න ඕනෑ.  

ශම් ගරු සභාශ දීත් අපි ේශේට ඔය තත්ත්වය  ෙකිනවා, ගරු 

ිගපක් ට  නායකතුමනි.  ේශේට සථාාවර නිශයෝග යටශත් යම් යම් 

ර ථන මතු කරලා තවත් ිගිග  අෙහසථ ඉදිරිපත් කරනවා. එවැනි ශේ 

ිවශබනවා. ඒවා අපි සමනය කර ගන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, එය අශ  

සථාාවර නිශයෝග යටශත්ත් ිවශබනවා. ඒ වාශ ම යම් යම් අයට 

ශචෝෙනා එල්ල කිීකමට රාමශයන් ඒ හා සම්බන්  ඉිවහාසය 

පිළිබඳව ෙැන ශගන ිවශයන්නත් ඕනෑ. සමහරු එශහම ශනොෙැන 

කාා කරන අවසථාා ිවශබනවා. නමුත්, අෙ රට වැටී ිවශබන 

තත්ත්වශයන් ඉහ ට එන්න නම් අපි කවුරුත් සහශයෝගශයන් 

කටුතතු කරන්න ඕනෑ.  ්ර්ථික ිගෙයානුලවලව ිගේවතුන්ශ  

සහාය, මහජන නිශයෝජිතතයන්ශ  සහාය, සියදෙ පාර් ථවවල 

සහශයෝගය ලබා ගැතිශම් අරමුණින් තමි අපි කටුතතු කරන්ශන්.  

ගරු කාානායකතුමනි, සථාාවර නිශයෝග පිළිබඳ කමිටුව අෙ 

පසථවරු 2.30ට රැසථ ශවනවා. ඒ රැසථ වුකාට පසුව අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, තව කමිටු තුනක් ට ්රම්භ කරන්න. 

SOEs පිළිබඳව Parliamentary committee on ways and means, 

restructuring පිළිබඳව සහ banking sector  පිළිබඳව Public 

Finance Committee එක වාශ  කමිටු ්රම්භ කරන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මම හිතන්ශන් Public Finance 

Committee එක ්රම්භ කශ   රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා 

අගමැිව ධුරය ෙරන කාලසීමාව තු දීි. ඒ නිසා ඒවා අව ය 

ශවනවා. ඒවා තමි තවදුරටත් සිදුවන්නා වූ වර් නයන් වන්ශන්.  

ඊ ඟට, ්ංශික අධීක් ට ක කාරක සභා 17ක් ට පිළිබඳවත්, ඒ 

අව ය සංශ ෝ න පිළිබඳවත් අෙ සථාාවර නිශයෝග පිළිබඳ 

කමිටුශ  සාකච්ඡා කරන්න  බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ඊ ඟ සිව ශෙක තු දී හැකිතාක් ට දුරට 

ශම් කමිටු ස්රිය කරලා  ිගපක් ට ශආත්, ්ඩුක් පක් ට ශආත් පිරිසථ 

987 988 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒවාශයහි සභාපිව ධුර සඳහා ිග යයන් අනුව පත් කරන්න. 

ශමොකෙ, යම් යම් ිග යයන් පිළිබඳව රවීකතාවක් ට ිවශබන, 

වෘත්ිවකභාවයක් ට ිවශබන පිරිසථ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු  ඉන්නවා. 

පක් ට , ිගපක් ට  ශේෙයකින් ශතොරව ්ංශික අධීක් ට ක කාරක 

සභාවල සභාපිව ධුරය ෙරන්න ඒ අයට අවසථාාව ලැශබනවා. 

එතැන ිග ාල වැඩ ශකොටසක් ට ිවශබනවා. ඒක සමහර ිගට නැවුම් 

අත්ෙැකීමක් ට ශවන්න පුළුවන්. 

මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ගරු කාානායකතුමා සමඟත් 

සාකච්ඡා කරලා ඇශමරිකා එක් ටසත් ජනපෙශආ ිවශබන ්ංශික 

අධීක් ට ක කාරක සභා රමය, මහා ්රිතානයශආ ිවශබන ්ංශික 

අධීක් ට ක කාරක සභා රමය පිළිබඳව යම් ්කාරයක 

අවශබෝ යවේත් ඇිවව ශම් කටුතතු ්රම්භ කරන්න. එතශකොට 

තමි ගරු ිගපක් ට  නායකතුමා සඳහන් කරපු ්කාරයට, ගරු 

ජනාධිපිවතුමාත්, ගරු අගමැිවතුමාත්, ්ඩුක් පක් ට යත් අශ ක් ට ා 

කරන ්කාරයට, අපි ඔක් ටශකොම සමූහයක් ට හැටියට එකතු ශවලා 

යම් කාල සීමාවක් ට තු දී අශ  රට ශම් ිවශබන තත්ත්වශයන් 

ඉහ ට ශගන එන්න අපිට පුළුවන් වන්ශන්.  IMF එශකන් ලැබුණු 

 නාත්මක -positive- රිවචාරය,  ශපශර්ො ්සියානු සංවර් න 

බැංවේශවන් ලැබුණු positive පැත්තට බර නිශ ෙනය කියන 

සියල්ල එකට අරශගන සියදෙශෙනාත් එක් ටක එකතු ශවලා ශම්  රට 

ඉදිරියට ශගනියන්න ඕනෑ. එශහම නැත්නම් කවුරු බලයට ්වත්, 

ඉදිරි කාලසීමාව තු දී ශම් තත්ත්වය මීට වඩා දු ථකර ශවන්න 

පුළුවන්. ඒ නිසා මහජන නිශයෝජිතතයන් හැටියට අශ  වගකීමක් ට 

හැටියට සලකා ශම් කටුතත්ත කරන්න සූොනම් කියන එක මම 

මතක් ට කරන්න ඕනෑ.   

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිකඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි. ්ංශික අධීක් ට ක කාරක සභා 

ශයෝජනා කරන්ශන් ්ඩුක්ව. මම ගරු අගමැිවතුමාට කිහිප 

වතාවක් ට කි වා, "්ඩුක්ශ  ශයෝජනා ටික ඉදිරිපත් කරන්න, 

ජාිවක සභාශ  ශයෝජනාත් ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට පසථශස  අක් වැඩි 

ව ශයන් අපිට ඒවා එහා ශමහා කරගන්න පුළුවන්" කියලා. It is a 
proposal of the Government. So they must submit the 

structure. ඒ, එක කාරකයක් ට.   

  අශනක් ට කාරකය ශමයි. අපිට අව ය COPE and COPA 

එශක් ට සභාපිව ධුරි. ශමොකෙ, ඔබතුමා පාර්ලිශම්න්තුශ දී 

ශපොශරොන්දු වුකා ශන්,  අපිට ඒවාශආ සභාපිව  ධුර ශෙනවා 

කියලා, ගරු කාානායකතුමනි. You promised. ඔබතුමා 

කාශගන්වත් අහන්න  ඕනෑ නැහැ, ඒවා අපට  ශෙන්න. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව පාලනය කරන්ශන් ඔබතුමා. ඒ නිසා 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ශගෞරවය, කීර්ිවය ්රක් ට ා කරන්න කියලා මම 

ඉල්ලීමක් ට කරනවා.  

අවසාන ව ශයන් තව කාරකයක් ට කියන්න ඕනෑ.  සමහර අය 

අශ  පාර්ලිශම්න්තුව තක් ටශස රු කරන ්කාරය ගැන මා කනගාටු 

ශවනවා.  වත්මන් මහ බැංවේ අධිපිවවරයා එන්න කලින් 

පුවත්පත්වල ිවබුකා, "Is the Governor's visit worthwhile" 

කියලා.  "පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න මන්ත්රීවරුන්ශ  තත්ත්වය දිහා 

බැදෙවාම, මහ බැංවේ අධිපිවවරයාශ  ගමන තුළින් ශවනසක් ට 

කරන්න පුළුවන් ශ ිගෙ " කියා  පුවත්පත්වල කතු වැකි ිවබුකා.  

"මහ බැංවේශ  අධිපිවවරයා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඒම 

අව යිෙ  Is it worthwhile? ශමොකෙ, පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න 

මන්ත්රීවරුන්ශ  ෙැනුම ගැන අවතක් ටශස රුවක් ට ිවශබනවා" කියලා 

කතු වැකි ිවබුකා. ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමා එො 

මූලාසනශආ හිටිශආ. ඇත්ත ව ශයන්ම ඔබතුමාට ඒ තත්ත්වය 

පාලනය කරන්න ිවබුකා. ඔබතුමා ඒ තත්ත්වය පාලනය කශ   

නැහැ. මමත් ර ථනයක් ට ඇහුවා. ඊට පසථශස , හර්  ෙ සිල්වා 

මැිවතුමාත් ර ථනයක් ට ඇහුවා. අපි ්ශ  සහශයෝගය ශෙන්න. අපි 

ර ථන ඇහුශ  රට ශවනුශවන්. ඒවා ශේ පාලන ර ථන ශනොශවි. 

 

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

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

ගරු කාානායකතුමනි, මම ඒ ශේවල් සම්බන් ව නැවත කාා 

කරන්න යන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ,  ශම් රිවසංසථකරක කරන්න 

ඕනෑ කියලා ්ඩුක්වි, ිගපක් ට යි යම් එකඟතාවකට ඇිගල්ලා 

ඉන්නවා  රටක් ට හැටියට කටුතතු කරන්න ශමතැන දී 

එකඟතාවකට ඇිගල්ලා ඉන්නවා. එය ඉටු කරන්න ශේ පාලන 

සහශයෝගය ලබා ගන්න ඕනෑ. එො හැසිරුණු ිගධියට කටුතතු 

කරලා නම් ඒක ලබා ගන්න බැහැ.  

ෙැන් ර ථනයක් ට ිවශබනවා. මහ බැංවේ අධිපිවතුමා තමන්ශ  

වුවමනාවට, ඕනෑකශමන් ශම් රට බංශකොශලොත් ක ාය කියා 

සමහරු කියනවා. ඒක සම්පූර්කශයන්ම සාවෙය කාාවක් ට. රශට් 

මූලය තත්ත්වය පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුව ෙැනුවත් කශ   නැහැ 

කියන කාාව ිවශබනවා. ඇත්ත ව ශයන්ම 2020 ඉඳලා අපි 

ිගශෙසථ සංචිත ගැන ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ර ථන ඇහුවා. එවකට 

මුෙල් ඇමැිවවරයා ශවනුශවන් ඒ ර ථනවලට ේත්තර දුන්ශන් අජිතත් 

නිවාේ කබ්රාල් මැිවතුමා. ශම් රශට් ිගශේ  සංචිත ශකොපමක 

ිවශබනවා ෙ කියා අපි ඇහුවා. පසුගිය දිනක පැවැිව මහ බැංවේ 

අධිපිවවරයාශ  presentation එශක් ටදී අපි ෙැක් ටකා  ිගශේ  සංචිත 

ිවබී ඇිව රමාකය. මාස ගකනක් ට ිවසථශස  ශඩොලර් මිලියන 20ක් ට, 

25ක් ට වාශ  රමාකයක් ට තමි ිවබිලා ිව ශයන්ශන්. මා ශමතැනදී 

challenge කරනවා. අපි  හැන්සාේ වාර්තා අරශගන බලමු, මුෙල් 

ඇමිවවරයාශ  ර ථනවලට අජිතත් නිවාේ කබ්රාල් මැිවතුමා 

ශමොකක් ටෙ කි ශ  කියලා.   

ශඩොලර් මිලියන 2,100ක් ට ිවශබනවා කි වා  1,800ක් ට 

ිවශබනවා කි වා  1,900ක් ට ිවශබනවා කි වා. එතුමා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවි, ශම් රටි සම්පූර්කශයන් ශනොමඟ යැ වා. 

ඒකි වුශඩු. අප කියපු කිසිම ශෙයක් ට ඇහුශ  නැහැ. මම ශබොශහෝ 

ශවලාවට කැන්ටිශම්දී ගරු අගමැිවතුමා -එවකට ගරු ඇමිවතුමා-  

හමු වුණු හැම ශවලාශ ම වාශ  කියා ිවශබනවා, "ශම් කියන්ශන් 

අසතය. ශම් රට මු ා කරනවා" කියලා.  

අලි සබ්රි ඇමිවතුමා ශම්  ශවලාශ  ගරු සභාශ  ඉන්න නිසා 

මම ශම් කියන්ශන්. සඳුො ෙවසක අලි සබ්රි ඇමිවතුමා මට කාා 

ක ා. මම හිතන්ශන් රෑ 8.00ට ිගතර. එතුමා රෑ 8.00ට ිගතර කාා 

කරලා මට කි වා, "හර්  අපට ශලොවේ ගකනක් ට ශගවන්න 

ිවශබනවා. බලන්න, අශත් සල්ලි නැහැ ශන්. ශම් කියපු ගකන් 

නැහැ ශන්, ිගයෙම් කරන්න" කියලා. පසථශස  අලි සබ්රි ඇමිවතුමාට 

මම කි වා, "සබ්රි, ඔයා බලන්න අපට ශකොශහන් ශහෝ 

ඉන්දියාශවන් ශහෝ කීයක් ට හරි ගන්න පුළුවන්කමක් ට ිවශබනවාෙ 

කියලා. ශඩොලර් මිලියන 60ක් ට. ශපොඩි ගකනක් ට ශන්. අපි ශසොයා 

ගනිමු." කියලා. "සමගි ජන බලශ ගශආ අපිත් ේෙවු කරන්නම්" 

කියලා මම කි වා අලි සබ්රි ඇමිවතුමාට මතක ඇිව. අපි කි වා, 

"අපි හරි ඉන්දියාවට කාා කරන්නම්" කියලා. ඊට පසුව ඇමිවතුමා 

මට ශෙවැනි පාරත් කාා ක ා, රෑ 9.15ට ිගතර. කාා කරලා මට 

කි වා, "හර් , ශඩොලර් මිලියන 60ක් ට ශනොශවි, අපට ශඩොලර් 

මිලියන ශෙසිය ගකනක් ට ශගවන්න ිවශබනවා, අශත් ිවශබන්ශන් 

ශඩොලර් මිලියන 50ි." කියලා. එතුමා ඇහුවා, "අපි ශමොකෙ 

කරන්ශන් " කියලා. ිගවෘතව එතුමා ඇහුශ . අපටත් පුළුවන් හැම 
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අවසථාාශ ම ේෙවු කරන්නි අප බැදෙශ . ඊට පසුව තමි එතුමා 

ජනාධිපිවතුමා එක් ටක කාා කරලා, මහ බැංවේශ  අධිපිවතුමා 

එක් ටක කාා කරලා ඒ කටුතත්ත කශ  . ෙැන් රචාරක වයාපාරයක් ට 

අරශගන යනවා, "රට බංශකොශලොත් කරන්න අලි සබ්රි, නන්ෙලාල් 

වීරසිංහ එකතු ශවලා වැඩ ක ා" කියලා. ශමොකක් ටෙ ශම් කාාව   

ගරු කාානායකතුමනි, අශ  ගරු ිගපක් ට  නායකතුමා අශර ල් 

මාසශආ 08වැනි ො ශම් ්ර්ථික අර්බුෙශයන් ශගොඩ ඒම සඳහා 

points 9ක් ට ඉදිරිපත් ක ා. ඉන් ප මුවැනි point එක හැටියට 

ිවශබන්ශන් ශම්කි. “Avoiding Disorderly Default: We 

need to immediately appoint global legal and financial 
advisers and try to go for consent solicitations with our 

creditors to suspend and reschedule our loan repayments." 

ශමොකක් ටෙ අපි දීපු අවවාෙය  එතුමා කි ශ  ශමොකක් ටෙ  එතුමා 

කි වා, කය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ශම් කය අත් 

හිටුවන්න කැමැත්ත ඉල්ලා ගන්න කියලා.  

ඒ කැමැත්ත ඉල්ලා ගන්න සබ්රි ඇමිවතුමාට ශවලාවක් ට 

ිවබුශඩු නැහැ. ශමොකෙ, ඒ කැමැත්ත ඉල්ලන්න එො හිටපු නිවාේ 

කබ්රාල්ලා එතුමාට ශහෝ ශවනත් කාටවත් අවසථාාවක් ට දුන්ශන් 

නැහැ, ගරු කාානායකතුමනි. නමුත්, ෙැන් කියන්ශන් පුදුම 

කාාවක් ට! Consent solicitationsවලට ගිශආ නැහැ. එතුමා 

ශමොනවා කරන්නෙ  නන්ෙලාල් වීරසිංහ මහත්මයා ශමොනවා 

කරන්නෙ  මා හිතන ිගධියට, නන්ෙලාල් මහත්මයා ශමශහ  

හිටිශආත් නැහැ. අප තවමත් ශම් ර ථනය ශත්රුම් ගන්ශන් නැිවව 

එකිශනකාට ශබෝම්බ ගහන්න ේත්සාහ කරනවා නම්, ශම් 

ර ථනශයන් එළියට එන්න බැහැ, ගරු කාානායකතුමනි.   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ර ාන වැඩ කටුතතු ්රම්භශආ ශයෝජනා. [බා ා කිීකමක් ට   

කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ මයන්ත ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමාශ  ර ානත්වශයන් අෙ පසථ 

වරු 2.30ට සථාාවර නිශයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව රැසථ ශවනවා. 

ඔබතුමාශ  නිශයෝගයක් ට අනුව, සථාාවර නිශයෝග පිළිබඳ කාරක 

සභාශ  සියදෙ සාමාජිතකයන්ට අෙ වැඩසටහන සහ නයාය පත්රය 

කලින් යවන්න කියා මා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැිවි. 

ශමොකෙ, ශම් අවුරුදු එකහමාර තු  අප ඒ කාරක සභාවට ගිහිල්ලා 

කශ  , "අපිට තවත් කල් ඕනෑ" කියන එකි. ඒ ශල්යන කලින් 

යැ ශවොත්, Sectoral Oversight Committee රමශ ෙය සහ 

අදෙිවන් හඳුන්වා ශෙන රමශ ෙ පිළිබඳව අෙ අපට තීන්දුවක් ට ගන්න 

පුළුවන්. ඒ නිසා අෙ ඔබතුමාශ  නිශයෝගයක් ට පරිදි සියදෙ 

සාමාජිතකයන් ෙැන්ම ෙැනුවත් කරනවා නම් ශහොඳි, 'අෙ පසථ වරු 

2.30ට එම රැසථවීම පැවැත්ශවනවා. ශම් ශම් ශේවල් තමි අපි කාා 

කරන්න යන්ශන්. ශම් එකඟතා අනුව තමි වැඩසටහන කරන්න 

යන්ශන්' කියලා. එතශකොට අෙම තීන්දුවක් ට අරශගන ඊට පසථශස  

අපට Parliamentary Business Committee එකට ශයොමු කරන්න 

පුළුවන්. එතශකොට ලබන සිවය වනශකොටම ඒ වැඩ පිළිශව  

්රියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන්.  එශහම නැත්නම්, අෙත් අපි 

සාකච්ඡා කරි  පැයක් ට ිගතර කමිටුශ  ඉඳීිග  ඊට පසථශස  තීන්දුවක් ට 

ගන්ශන් නැිවව ලබන සිවයට කල් ෙමාිග. ඊට පසථශස  ශම්ක තවත් 

කල් යන එක ිගතරි ශවන්ශන්, ගරු කාානායකතුමනි. 

පාර්ලිශම්න්තුශ  මහ ශල්කම්තුමාත් ශම් ශවලාශ  ඉන්නවා. ගරු 

කාානායකතුමනි, මම ශබොශහොම බැගෑපත්ව ඔබතුමාශගන් 

ඉල්ලනවා, අෙ ඒ තීන්දුව ගන්න කියලා.   

පාර්ලිගම්න්තුග  කටුතතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
 
 

ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කාානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

  
"නයාය පත්රශආ ර ාන වැඩකටුතතුවල අංක 1 සිට 7 ෙක් ටවා ිග යයන් 

පිළිබඳ වැඩ අෙ දින රැසථවීශම්දී පාර්ලිශම්න්තුශ  සථාාවර                    

නිශයෝග 8හි ිගධිිග ානවලින් සහ 2022 අශගෝසථතු 12 සහ 29 යන 

දිනයන්හි පාර්ලිශම්න්තුව ිගසින් සම්මත කරන ලෙ ශයෝජනාවන්හි 

ිගධිිග ානවලින් නිෙහසථ ිගය ුතතු ය." 

 
 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ාන වැඩ කටුතතු.  

නයාය පත්රශආ ිග ය අංක 1, ිගසර්ජන (සංශ ෝ න) පනත් 

ශකටුම්පත පිළිබඳ කල් තබන ලෙ ිගවාෙය නැවත ්රම්භ කිීකම, 

ගරු ඉරාන් ිගරමරත්න මන්ත්රීතුමා.  

නයාය පත්රශආ ිග ය අංක 2 සිට 7 ෙක් ටවා ෙ අෙ අනුමැිවය සඳහා 

ඉදිරිපත් කරනවා. 
 
 
 

 

විසර්ජන (සංග ෝධාන) පනත් ගකටුම්පත 
ஒதுக்கீடு (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 

 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වුව පිණිස නිගයෝගය 
කියවන ලී. 

ඊට අදාළ ප්ර ්නය [අගගෝස්තු 30] 

"පනත් ගකටුම්පත දැන් ගදවන වර කියවිය ුතතු ය" [ගුණ රනිල් 
වික්රමසිංහ මහතා]  

ප්ර ්නය යළිත් සභාිමමුඛ කරන ලී.  

 
ஒத்திகவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ததாடங்குதற்கான 

கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ஓகஸ்ட் 30] 

"சட்டமூலம் இப்தபாழுது இரண்டாம்முகற மதிப்பிடப் 

படுமாக". - [மாண்புமிகு  ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ] 

வினா மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 

 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [30th 

August] 

"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ranil 
Wickremesinghe] 

Question again proposed. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[පූ.භා. 9.54  

 

ගුණ ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 
ගරු කාානායකතුමනි, මීට වසර ශෙකකට කලින් -ශම් 

අර්බුෙය ඇිව ශවන්න ඉසථශසල්ලා- ඉඳලාම අශ  මන්ත්රීවරු 

රාශියක් ටම ශම් රට  බංශකොශලොත් ශවි කියලා දිගින් දිගටම කි වා. 

නමුත් ඒකට ශහොඳ රිවචාරයක් ට ලැබුශඩු නැහැ. බිලා කියලා, 

රසවත් කාා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත්, රට ගලවා ගන්න 

ඒශකන් බැහැ. හැම ොම කශ   බිලා කියලා ජනතාව අන්ෙන 

වැශේ තමි. ශම් ිගහිළුව ශමොකක් ටෙ කියලා මා අහන්න කැමැිවි. 

රට බංශකොශලොත් ක  මුෙල් ඇමිවතුමා  ඟ ෙණින් වැටිලා කාා 

කරන, සථවාධීනව හිතන්න බැරි, කල්පනා කරන්න බැරි මන්ත්රීවරු 

තවම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්නවා. දු පත් මිනිසුන්ට මාසික 

දීමනාව වැඩි ක ාට ඒ වැඩි ක  මාසික දීමනාශවන් තවම බිත්තර 

10ක් ටවත් ගන්න බැහැ. අ යාපනය ලබන ෙරුවන්ශ  මානසික 

තත්ත්වය වැටිලා ිවශබන්ශන්. අපි ශහොඳ ශෙයට ශහොඳි කියනවා  

ිගරුේ  ිගය ුතතු ශෙයට ිගරුේ  ශවනවා. වසර ගකනාවක් ට 

ිවසථශස ම අශ  මන්ත්රීවරු ශම් බංශකොශලොත්භාවය ගැන දිගින් 

දිගටම කාා ක ා.  

අපි රශට් අනාගතය ෙැක් ටකා. ්ර්ථික අර්බුෙයක් ට එනවා අපි 

ෙැක් ටකා. අරග  කරන ජනතාව ෙමනය කරන්න බැහැ. අපි ෙමනය 

කරන්න ඕනෑ, ේේ මනය. අපට වැඩ පිළිශව ක් ට ිවශබනවා, 

ේේ මනය ෙමනය කරන්න. රශට්  නය  ශකොල්ල කාපු ශහොරු 

ෙමනය කරන්න වැඩ පිළිශව ක් ට ිවශයන්න ඕනෑ. අපට ඒකටත් 

වැඩ පිළිශව ක් ට ිවශබනවා. දු පත් මිනිසාශ   බඩට ගහපු 

වංචාකාීක, ශරෝඩාකාීක නිල ාරින් ඉන්නවා. වැරදි ශනොකරපු 

නන්ෙලාල් වීරසිංහ වාශ  නිල ාරින් පිටිපසථශස  යන්න එපා. 

වංචාකාීක, ශරෝඩාකාීක නිල ාරින් පිටිපසථශස  යන්න. ඒකි මම 

ඊශආ ඇහුශ , ශකොි අධිපිව ගැනෙ කාා කරන්ශන් කියලා. වැරැදි 

කරපු අය වග කියන්න ඕනෑ. අපි ඒ අයට ිගරුේ ව කටුතතු 

කරන්න ලැහැසථිවි. නමුත්, ශහොරු රකින පුහු සැලැසථමක් ට හෙලා,  

ජනතාව අන්ෙලා රට බංශකොශලොත් කරපු පංච මහා වේරහන් 

නායකයන්ට නම් ශබ්ශරන්න ශෙන්න බැහැ. අවසථාාවාදී 

ශේ පාලන ුවඩුක්වලට නම් අශ  කිසිම සහායක් ට නැහැ.  

ශම් අතුරු අය වැය කාාව  බැදෙවාම, රශට් කය ශස වාකරක 

ිගයෙම රුපියල් බිලියන 480කින් ඉහ ට ගියා. රජශආ සමසථත 

ිගයෙම රුපියල් බිලියන 758කින් -තව සියයට 14කින්- ිගතර 

ඉහ ට ගියා. කය සීමාව වැඩි කරගත්තා, රුපියල් බිලියන 3,200 

ඉඳලා රුපියල් බිලියන 4,082 ෙක් ටවා. ගිය අවුරුේශේ ශනොවැම්බර් 

මාසශආ දී  2022 වර් ය සඳහා අයවැය ඉදිරිපත් කරනශකොට 

්රක් ට ාවට මුල්තැන දුන්නා. රුපියල් බිලියන 373, රුපියල් 

බිලියන 376කට ඉහ  ගියා. මහාමාර්ග සඳහා ශවන් කරන මුෙලත් 

ඉහ ට ගිහිල්ලා ිවශබනවා.  හැබැි, අ යාපනයට සහ  

ශසෞයයයට තමි දිගින් දිගටම පහර වැදිලා ිවශබන්ශන්.  

එහි නිවැරදි කිීකමක් ට කර ිවශබන බවක් ට  නම් අපට ශ න්ශන් 

නැහැ. ඒක ශබොශහොම අවාසනාවක් ට. අශගෝසථතු 31ශවනි ො 

ජනශල්යන හා සංයයාශල්යන ශෙපාර්තශම්න්තුව - Department 

of Census and Statistics මඟින් - ේේ මනය පිළිබඳ අදෙත්ම 

ශතොරතුරු එළිෙැක් ටවූවා. එහිදී ේේ මනය සියයට 60කට වැඩිි 

කි වා   ්හාර ේේ මනය සියයට 90කට වඩා වැඩිි කි වා. ගිය 

මාසශආ ශලෝකශආ stagflation ගත්ශතොත්, අපි හිටිශආ පසථවන 

තැන. අෙ අපි හතරවන තැනෙ, තුන්වන තැනෙ, කීශවනි තැනට 

ගිහිල්ලා ිවශබනවාෙ කියලා මම ෙන්ශන් නැහැ. නමුත්, 2017 සහ 

2018 අවුරුදුවල ිවබුශඩු අක්ම ේේ මනයක් ට.  අදෙත් අවුරුේෙට 

කැවුමක් ට කනශකොට අක්ම මිලකට කැවුමක් ට කන්න පුළුවන් තරශම් 

ේේ මනයක් ට ිවබුශඩු. අෙ අපි ශලෝකශආ ඉහ ම ේේ මනයට 

ගිහිල්ලා ිවශබනවා. අෙ සාමානය මිනිශහවේශ   බත් පිඟාන ගැන 

කාා කරනවා නම්,  ඒ අයට මසථ, මාදෙ ිවයා බිත්තරයක් ටවත් කන්න 

බැහැ.  අෙ ඒ අයශ  ශරෝටීන් අව යතාව සපුරා ගන්න 

ශනොහැකිශවලා ිවශබනවා. World Food Programme  එශකන් 

කියලා ිවශබනවා ජනගහනශයන් සියයට 60කට ිගතර අෙ ්හාර 

සම්බන් ශයන් බලපෑමක් ට ිවශබනවා කියලා. UNICEF එශකන් 

සඳහන් කරලා ිවශබනවා ෙරුවන්ට ශපෝ කය පිළිබඳ ගැටදෙවක් ට, 

ර ථනයක් ට ිවශබනවා, ඒ ශවනුශවන් හදිසිශයන් යමක් ට කරන්න 

ඕනෑ කියලා.  

ශම් සිවශආ මම වැඩිහිටියන් 1,100ශෙශනවේට ිගයළි ්හාර 

ශබෙන්න ගියා. ඒ ිගයළි ්හාර ශබෙනශකොට මට ශගොඩාක් ට 

ශචෝෙනා ්වා. මම ඊශආත් ගිහිල්ලා ඒවා ශබදුවා.  "ඇි, ශම්වා 

අශ  පක් ට ශආ අයට ිගතරක් ට ශෙන්ශන් නැත්ශත් " කියන 

ශචෝෙනාව ්වා. පක් ට ශආ අයට ශනොශවි,  ශජය ථඨ පුරවැසියන්ට 

ශබො  දුන්ශන්, ඒ සමාගම්වල අය. දු පත්කමට පත් වුකාම, 

බඩගින්න ්පුවාම පක් ට යක් ට, පාටක් ට නැහැ. ඕනෑම රජයක් ට දු පත් 

මිනිශහවේට සලකන්න ඕනෑ. ඒක තමි අශ  රිවපත්ිවය.  එශහම 

තමි අපි කටුතතු කරන්න ඕනෑ. ශම් ේේ මනය නිසා ඇිව ශවලා 

ිවශබන ර ථනවලට ේෙවු කරන්න ඕනෑ ශකොශහොමෙ කියන එක 

ගැන ශම් සභාශ දී ශයෝජනා ්වා, ිගශ   ශයන්ම සමාජ සුබ 

සා නය ගැන. 

කවුෙ ශම්කට වග කියන්න ඕනෑ කියලාි මම අහන්ශන්. 

රසායනික ශපොශහොර තහනම් ක  එක් ටශකනා -හිටපු 

ජනාධිපිවතුමා- තමි ශම්කට වග කියන්න ඕනෑ. එතුමා පිට රට 

සිටින ්කාරය ෙැකලා එක එක අය ඇිගල්ලා කියන්න හෙනවා, 

අනුකම්පාව ිවශබන්න ඕනෑ කියලා. අනුකම්පාව ිවශබන්න ඕනෑ. 

හැබැි, ඊට වඩා අනුකම්පාවක් ට ිවශබන්න ඕනෑ, ශම් රශට් දු පත් 

මිනිසථසු ගැන. රසායනික ශපොශහොර තහනම් කරලා ශම් රට ශකොි 

තරම් අගා යකට ඇෙ ෙමා ිවශබනවාෙ බලන්න  මිනිසුන්ට ිවශබන 

ර ථන දිහා බලන්න. ශම් රශට් අම්මාවරුන්ට අෙ ශකොි තරම් ර ථන 

ිවශබනවාෙ  ශම් අය ශකොච්චර අමාරුශවන්ෙ  ජීවත් ශවන්ශන් 

කියලා කල්පනා කර බලන්න.  

ෙරුවන්ශ  ශපෝ කය පිළිබඳ ර ථනය ඒ අයශ  බුේධි 

මට්ටමට තමි පසුව බලපාන්ශන්. ඒක බුේධි මට්ටමට පහරක් ට 

ශවනවා, ගරු කාානායකතුමනි. ඒක ගැන තමි අපි කාා ක  

ුතත්ශත්. අපි ෙන්නවා, ගණිත අං ශයන් පාසථ ශවන්ශන් සියයට 

17ි කියලා. අනාගතශආදී ශම් ෙරුවන්ට ශවන්න යන්ශන් 

ශමොකක් ටෙ කියන එක ගැන මම නම් හිතන්නවත් කැමැිව නැහැ. 

ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ කවුෙ   අය වැය පරතරය වැඩි කශ   

ශකොශහොමෙ  එපා කියේදි මුෙල් අච්චු ගහලා, ශමතැන හිටශගන 

අපට කරුණු ඉදිරිපත් ක ා, "මුෙල් අච්චු ගැහුවාම ේේ මනය - 

inflation - ඇිව ශවන්ශන් නැහැ" කියලා. ඒකට වග කියන්න ඕනෑ 

කවුෙ  ෙැන් සිටින මහ බැංවේ අධිපිව ශනොශවි, හිටපු මහ බැංවේ 

අධිපිව නිවාේ කබ්රාල් සහ ඒ නිල ාරින් තමි එයට වග කිව 

ුතත්ශත්. ඒශක් ට ශෙකක් ට නැහැ. බලයට ්පු ගමන්ම රශට් ්ොයම 

තුශනන් එකකින් බැසථසුවා. අශ  පාලන කාලශආ අදෙිවන් ්ොයම් 

බදු පනතක් ට ශගනාවා.  ගරු කාානායකතුමනි, ඒ අනුව ප මුවැනි 

අවුරුේශේ රශට් ්ොයම සියයට 44කින් වැඩි වුකා. බදු ශගවන 

ජනතාවශ  රමාකය 968,000 සිට ලක් ට  15ක් ට  ෙක් ටවා  එක 

අවුරුේෙක් ට තු  වැඩි වුකා. 1954-1955 සහ 1992 වසරවල 

පමකි ශම් රශට් රාාමික ඉිවරියක් ට ිවබුශඩු, අවුරුදු 70ක 

කාලයක් ට තු .  

2017-2018 කාලශආදී රාාමික ඉිවරියක් ට ශම් රශට් හැදුකා. 

නිවැරැදි තීරක ගන්නශකොට ඡන්ෙ පරදින්න පුළුවන්. නමුත්, 

නිවැරැදි තීරක ගන්නශකොට කවොවත් රට පරදින්ශන් නැහැ. ඒ 

993 994 
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නිසා අපි නිවැරැදි තීරක ගන්න ඕනෑ. වැරැදි තීරක අරශගන තමි 

රට ශම් තැනට තල්දෙ කරලා ිවශබන්ශන්.  

ගරු කාානායකතුමනි, යනිජ ශතල් ගැන කාා කරනශකොට 

අපි කි වා, පිට රටට ශගවනවා නම් ලීටරයකට රුපියල් 400ක් ට, ඒ 

ගකනටම අශ  රශට්ත් ශෙන්න ඕනෑ කියලා. අපි මිල සූත්රයක් ට 

ශගනාවා. ඒ අවසථාාශ දී සමහර අය ශම් සභාවට ඇිගල්ලා 

හිනාශවලා ඇහුවා, මිල සූත්රයක් ට ශ න්න නම් ්ඩුක්වක් ට ඕනෑ ෙ 

කියලා. මට ඒක අෙ වාශ  මතකි. ශමොකක් ටෙ, ශම් ශසල්ලම  

අවුරුදු පහකට පසථශස  ෙැන් මිල සූත්රයක් ට ෙමලා තමි ශම් ර ථනය 

ිගසඳාශගන යන්ශන්. අපි ශම් සභාශ දී යම් යම් තීරක ගන්නවා. 

්ඩුක්වත් තීරක ගන්නවා. හුඟාක් ට ශවලාවට ඒ තීරක ගැතිම 

රමාෙ ශවනවා. ඒ රමාෙය නිසා රට පහ ට-පහ ට යනවා. මිල 

සූත්රය ගැන එො හිනාවුකා.  

අෙ වනශකොට VAT එක වැඩි කරලා ිවශබන්ශන්. VAT එක 

නැවත පරක ගකනටම ශගනාවා. අපිත් කි වා, ඒක කරන්න 

කියලා. ්ොයම වැඩි කර ගන්න ඕනෑ නිසා අපි ඒ ගැන වැරැදි 

ශහොයන්ශන් නැහැ. නමුත්, ශම් කාරකයත් මතක තබාගන්න. 

එශහම කරනශකොට ඍජු බදු රමාකය අක් ශවනවා. අපි අදෙත් 

්ොයම් බදු පනත ශ න්න ශපර ඍජු බදු සියයට 18ක සහ වර බදු 

සියයට 82ක රමාකයක ිවබුශඩු. එක් ට අවුරුේෙකින් ඍජු බදු 

රමාකය සියයට 25ක් ට වුකා, වර බදු සියයට 75ක් ට වුකා. ශම් අය 

වැශයන් ශවන්ශන් ඒක ්ශයත් අනික් ට පැත්තට යන එකි. 

ශමොකෙ, VAT එක වැඩි ක ා. නමුත්, ඍජු බදු ගැන සලකා 

බැදෙශ  නැහැ. ඇත්ත කාාව ශමොකක් ටෙ  බදු ශගවන්න පුළුවන් 

 නපතීන්, ්ොයම් ිවශබන අය බදු ශගවන්න ඕනෑ. ඒශක් ට ශෙකක් ට 

නැහැ. එො ශබොශහෝ අය මටත් ිගරුේ  වුකා. ිගශ   ශයන් 

වයාපාරිකයන් ිගරුේ  වුකා. අෙ වයාපාරවලට ශවලා ිවශබන්ශන් 

ශමොකක් ටෙ  අපි රට ගැන හිතන්න ඕනෑ, macroeconomy එක ගැන 

හිතන්න ඕනෑ. ඒක අනිවාර්යශයන් ම අපි ක  ුතතුි. මුෙල් 

ඇමිවතුමාට මම කියනවා, භය නැිවව නිවැරැදි තීරක ගන්න 

කියලා. ශම් අවසථාාශ දී අපි රට හෙන්න ඕනෑ. හැබැි, එහිදී 

සමාජ සා ාරකත්වයක් ට ිවශබන්න ඕනෑ. ජනාධිපිවතුමා දු පත් 

අය ගැන හිතුවා. එම නිසා සමෘේධි සහනා ාරය වැඩි කරනවා 

කි වා. සමෘේධිය හරහා සහනා ාර ශෙනවා   කි වා. ඒක හුඟාක් ට 

ශහොඳි. මම කියන්ශන් නැහැ, දු පත් අයට ශෙන සහනා ාරය අක් 

කරන්න කියලා. නමුත්, සමෘේධි ලැිසථතුශ  එම සහනා ාරය 

ශනොලැබිය ුතතු පිරිසවේත් සිටිනවා. සියයට 50ක් ට ිගතර එශහම අය 

ඉන්නවා. ඒක අපි නැිව කරන්න ඕනෑ. ඒක ිගෙයාත්මක පෙනමින් 

කරන්න ඕනෑ. සුදුසු අයට තමි ශම් සහනා ාරය ලබා ශෙන්න 

ඕනෑ. ගරු අගමැිවතුමනි, ශපොශරොත්තු ශල්යනය ගැනත් අය වැය 

කාාශ දී එතුමා සඳහන් ක ා. ශපොශරොත්තු ශල්යනශයන් පිට 

ශමම සහනා ාරය බලාශපොශරොත්තුශවන් ිග ාල පිරිසක් ට ඉන්නවා. 

ශම් ර ථනශආදී අපි ඒ අය ඇතු ට ගන්න ඕනෑ. රාජය ිගයෙශමන් 

සියයට 22ක් ට වැය වන්ශන් සමෘේධි සහනා ාරය ශබදීමටි. 

ශමොකක් ටෙ, ශම් ශසල්ලම  අපි ශම්වාශයන් ගැලශවන්න ඕනෑ. 

ශම්වා ශේ පාලතිකරකය කිීකශමන් අපි ගැලශවන්න ඕනෑ. 

ඒශකන් ගැලිගලා ඒ මුෙලත් දු පත් මිනිසුන්ට තමි ශෙන්න ඕනෑ. 

නමුත්, එය ිගෙයාත්මක පෙනමින් ුතතුව ශෙන්න ඕනෑ.  

ශම් රශට් පවුල්වලින් සියයට 48ක් ට ිගදුලිය කිශලෝශවොට් 60කට 

අක්ශවන් පරිශභෝජනය කරන්ශන්. ිගදුලි බිල වැඩි ක ාට කමක් ට 

නැහැ. ඒ සියයට 48 ගැන ශනොශවි ර ථනය ිවශබන්ශන්.  

වැඩිශයන් ිගදුලිය පරිශභෝජනය කරන අය ගැනි ර ථනය 

ිවශබන්ශන්. ශමොකෙ, ඒ අය වැඩිශයන් ිගදුලිය පරිශභෝජනය කරන 

නිසා සුනිතය බල ක් ටිවශයන් නි ථපාෙනය කරන ිගදුලිය ශෙන්න 

ශවන්ශන් ඒ අයටි. අනික් ට අයට ිගදුලිය ශෙන්ශන් ශතල්වලින්, ඒ 

වාශ ම ගල් අඟුරුවලින්. ඒ අය ඒවාට ශගවන්න ඕනෑ. එම නිසා 

ඒ දු පත් මිනිසථසු සියයට 48 ගැන අපි හිතන්න ඕනෑ කියලා මම 

කියනවා. සමෘේධිය ශෙනශකොටත් අපි ඒ අය ගැන හිතන්න ඕනෑ. 

ඒ වාශ  ිගෙයාත්මක පෙනමකින් කටුතතු කරන්න ඕනෑ. 

ශ රාශෙණිය ිග ථවිගෙයාලය ිගසින් කරන ලෙ පීකක් ට කයකදී 

කියනවා, ිගෙයාත්මක පෙනම අනුව සමෘේධියත් ඒ සියයට 48ට 

තමි ශෙන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අයටි, වයසට ගිය ේෙිගයටි, වේඩා 

ෙරුවන් සිටින පවුල්වලටි තමි අපි සමෘේධිය ශෙන්න ඕනෑ. 

ිගදුලිය වැඩිශයන් භාිගත කරන අය තමි ිගදුලියට වැඩිශයන් 

ශගවන්න ඕනෑ.  

ගරු කාානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම ශම් කාරකයත් 

කියන්න ඕනෑ. ශම් වනශකොට IMF එකත් එක් ටක යම් ගිිගසුමක් ට 

අත්සන් කර ිවශබනවා. එම ගිිගසුශම් ිවශබන ිගසථතර ඔක් ටශකෝම 

අපි ෙන්ශන් නැහැ. IMF එකත් එක් ටක අත්සන් ක  ඒ ගිිගසුමට අපි 

ිගරුේ  ශවන්ශන් නැහැ. නමුත්, මම ඒ ගැන කරුණු 3ක් ට 

ඉක් ටමනින් කියන්නම්. ශම් කරුණු තුන අනිවාර්යශයන්ම 

ිවශබන්න ඕනෑ.  ශම්වා ිවබුශඩු නැත්නම් IMF එශක් ට අ යක් ට ක 

මඩුඩලයට ශම් ගිිගසුම යනශකොට අශ  වැඩ පිළිශව  අනුමත 

ශවන්ශන් නැහැ. එකක් ට තමි, කය රිවවයුහගත කිීකශම්දී 

බැංවේවල ිවශබන තැන්පත්වල ඉිවරිය -කාානායකතුමාශ  

තැන්පත් ඇතුළුව-, ිගශ්රාමික ඉිවරිය -කාානායකතුමාශ  ිගශ්රාමික 

ඉිවරියත් ඇතුළුව-, EPF එක -ශස වක අර්ාසා ක අරමුෙල- කියන 

ශම් සියල්ශල්ම  වටිනාකමින් සියයට 50ක් ට ගිහිල්ලා ිවශබන්ශන්, 

hyperinflation එක නිසා. ඒවාට අත ිවයන්නවත් එපා කියලා අපි 

කියනවා. Domestic debt restructuringවලදී ඒ ශකොටසට අත 

ිවයන්න එපා. බැංවේ පේ ිවය ශහොලවන්න එපා. තාිලන්තශආ 

වාශ  ශනොශවි, අශ  බැංවේ පේ ිවශආ ර ථනයක් ට නැහැ. එම 

නිසා අශ  බැංවේ පේ ිවය තු  ර ථනයක් ට ඇිව කරන්න එපා 

කියලා මම කියන්න කැමැිවි. 

ශෙවැනි කරුක තමි, රාජය වයවසාය රිවවයුහගත කිීකම. මම 

ෙැක් ටකා, ගරු නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා ඇමිවතුමා කියනවා, ශ්රී 

ලන්කන් ුවවන් ශස වය ිගවේකන්න ඕනෑ කියලා. නමුත්, ඒක 

ිගතරක් ට කවුරුවත් ගන්ශන් නැහැ, ගරු කාානායකතුමනි. එම 

නිසා ලාභ ලබන cargo handling  සහ catering අං ත් 

ිගවේකන්න යනවා. මම සභාපිව හැටියට හිටපු කමිටුවකින් එො 

හිටපු ජනාධිපිව මමත්රීපාල සිරිශස න මැිවතුමාට ශම් සඳහා 

ශයෝජනාවක් ට ඉදිරිපත් ක ා. ගරු ්චාර්ය හර්  ෙ සිල්වා 

මැිවතුමාත් එම කමිටුශ  සිටියා, නන්ෙලාල් වීරසිංහ මැිවතුමාත් 

සිටියා. ශම් ගැන සලකා බලන්න කියලා අපි කි වා. ශ්රී ලන්කන් 

ුවවන් ශස වශආ ිවශබන ර ථනය ශස වකයන්ශ  ර ථනයක් ට 

ශනොශවි. සැ තැම්බර් ප මුවැනි ො තමි ශම් ුවවන් ශස වාශ  

43වැනි සංවත්සරය ිවබුශඩු. ශම්වා ඇිව වුශඩු ඒ අයශ  

ර ථනයක් ට නිසා ශනොශවි. ශේ පාලනඥයන් ගත් වැරැදි තීරක 

නිසා තමි ශම් ර ථන ඇිව වුශඩු. ගරු කාානායකතුමනි, ඒ 

වාර්තාව මම ශම් අවසථාාශ දී සභාගත* කරනවා.  

ශම් රශපෝර්තුව සලකා බලන්න කියාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

අවසාන කරුක ශම්කි, ගරු  කාානායකතුමනි. අශ  මුෙල් 

ඇමිවතුමා ඉදිරිපත් ක  අතුරු අය වැය කාාශ  34වන පිටුශ , 

පුළුල් මනිවක රාමුවක් ට සථාාපනය කරනු ලබන බවත්, ශමම 

රාමුව මඟින් වත්කම් රකා යට පත් කිීකශම් පේ ිවය  ක් ටිවමත් 

කිීකම සහ අල්ලසථ  ශහෝ දූ ක ශචෝෙනා ිගමර් න ශකොමි න් 

සභාශ  සථවාධීනත්වය වැඩි කරන බවත් සඳහන් කර ිවශබනවා. 

ඒක ශබොශහොම ශහොඳි. මා ඒ ඉල්ලීම් ශෙකම ක ා. නමුත් ඒක 

995 996 

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මදි. ශහොරු අල්ලන්න ඕනෑ. ඒ ්රියාවලිය  ක් ටිවමත් කරන්න ඕනෑ. 

ශම් කටුතත්ත කරන්න StAR - Stolen Asset Recovery - 

Programme එක තුළින් ශහොරකම් කරපු වගකීම් නැවත ලබා 

ගැතිශම් තිිවය ශම් රජය ශගශනන්නට ඕනෑ. එශහම නැත්නම්, 

ශහොරු ්රක් ට ා කරනවාය කියන ශම් ශචෝෙනාව එල්ල වන්ශන් 

ජනාධිපිව රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමාට ිගතරක් ට ශනොශවි, අගමැිව 

දිශන් ථ ුවකවර් න මැිවතුමාටත් එල්ල ශවනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි. ශබොශහොම සථතුිවි, ගරු මන්ත්රීතුමා. මී ඟට ගරු අලි 

සබ්රි ඇමිවතුමා. [බා ා කිීකමක් ට  ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ෙැන් 
ිගනාඩි හතරහමාරක් ට වැඩිපුර ලබාශගන ිවශබනවා. [බා ා කිීකමක් ට   
කාරකය ිගතරක් ට කියන්න, ශවන ඒවා කියන්ශන් නැතුව. 

 

ගුණ ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ඉක් ටමනින් අවසන් කරනවා, ගරු කාානායකතුමනි.  

මා කියනශකොට ටිකක් ට සැරි කියලා මා ෙන්නවා. අන්ිවමට 

මම ශම්ක කියනවා. තිිවවලින් ිගතරක් ට ශහොරු අල්ලන්න බැහැ.  

ශමතැන ශකොච්චර ශහොරු ශබ්රිලා ඉන්නවා ෙ   Stolen Asset 

Recovery Programme එශකන් ිගතරක් ට ඒක කරන්න බැහැ. ඒ 

නිසා රමය වැෙගත් ශවනවා. ඒකට සථවාධීන නක් පැවීකශම් 

කාර්යාලයක් ට අව යි. ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒක තිිව ශපොතට දීලා 

හරි යන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ ශවලාව නැහැ. අනික් ට රටවල එශහම 

කරලා ිවශබනවා. ගරු කාානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට 

කියන්ශන්, - [බා ා කිීකමක් ට  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අලි සබ්රි ඇමිවතුමා.  
 

 

[පූ.භා. 10.09   

 

ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේික මහතා (විගේ  කටුතතු 

අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - தவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Foreign Affairs) 

ගරු කාානායකතුමනි, - [බා ා කිීකමක් ට  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඉරාන් ිගරමරත්න මන්ත්රීතුමනි, ෙැන් ඒ කාරකය කි වා 

ශන්. [බා ා කිීකමක් ට  ගරු අලි සබ්රි ඇමිවතුමනි, ඔබතුමා කාා 
කරන්න. [බා ා කිීකමක් ට  ඔබතුමාශ  කාරකය කි වා ශන්. 
ශබොශහොම සථතුිවි. [බා ා කිීකමක් ට  ගරු ඇමිවතුමනි, ඔබතුමා 
කාා කරන්න. 

 

ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේික මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු කාානායකතුමනි, මශ   ශවලාව ගන්න එපා කියලා 

එතුමාට කියන්න.  

පසුගිය ෙවසථවල ඉතා  වැෙගත් කරුණු රාශියක් ට පිළිබඳව අපි 

සාකච්ඡා ක ා. [බා ා කිීකමක් ට   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඉරාන් ිගරමරත්න මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ිගනාඩි 6ක් ට 

වැඩිපුර කාා කරලා ිවශබනවා. 
 

ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේික මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු මන්ත්රීතුමා, මශ  ශවලාව ගන්න එපා. මට කාා කරන්න 

ිවශබනවා. [බා ා කිීකමක් ට   

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අලි සබ්රි ඇමිවතුමාට කාා කරන්න ඉඩ ශෙන්න.   

 
ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේික මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ගරු කාානායකතුමනි, ශගවී ගිය වසර 70ක කාලය තු  අපි 

බරපත  ්ර්ථික අර්බුෙයකට මුහුක දීලා ිවශබනවාය කියන එක 

අපි සියදෙශෙනාම පිළිගන්නවා. ්පසු හැරිලා බලනශකොට, මාර්තු 

මස 31වන ො හිටපු ජනාධිපිවතුමාශ  නිවස වටලනශකොට ිගදුලිය 

කපන කාලය පැය 9 ෙක් ටවා වර් නය ශවලා ිවබුකා. එතශකොට 

ශපට්රල්, ීසසල් ිවබුශඩු නැහැ. අතයව ය ්හාර ද්රවය ිවබුශඩු 

නැහැ. හැම තැනම ගෑසථ ශපෝලිම් ිවබුකා. ශපොශහොර ිවබුශඩු 

නැහැ. ශබශහත් හිඟයක් ට ිවබුකා. අශ  ratings දිගින්-දිගටම 

පහ ට වැටී ිවබුකා. ජාතයන්තර මූලය ශවශ ඳ ශපො  අපට 

තහනම් කලාපයක් ට බවට ශවලා ිවබුකා.  

අපි කියන්න ශබොශහෝ කාලයකට කලින්, ජනවාරි මාසශආ දී 

IMF එක කි වා, ලංකාශ  කය ිවරසාර ශනොවන බව හා  

unsubstantial කියන එක. එතශකොට අපි කි වා, home-grown 

solution එකක් ට තුළින් ඒකට පිළිතුරු ශෙන්න ේත්සාහ කරනවා 

කියලා. ශම් සියල්ල තු  අවසාන ිගකල්පයක් ට හැටියට හිටපු ගරු 

ජනාධිපිවතුමා මාර්තු මාසශආ දී IMF එකට යන්න තීරකය ක ා. 

31ශවනි ො සිදු වූ ඒ මහා ජනතා කැලඹීම ශහ තුශකොටශගන, 

හතරශවනි ො  අපි - සම්පූර්ක කැබිනට් එකම - ඉල්ලා අසථවුකා. ඒ 

ශවලාශ  මුෙල් අමාතයාං ය භාර ගන්න කවුරුත් හිටිශආ නැහැ. 

මුෙල් අමාතයාං ය භාර ශෙන අය ගන්ශන් නැහැ. පසථශස  මට 

දුන්නා. මම කි වා, මුෙල් අමාතයාං ය භාර ගන්න මම ්ර්ථික 

ිගෙයාඥශයක් ට ශනොශවි, ඒ නිසා මශ  කැමැත්තක් ට නැහැ,  සුදුසු 

ශකශනක් ට ඉන්නවා නම්  ඒ ඕනෑම  ශකශනක් ට භාර ගන්න කියලා. 

නමුත් කවුරුවත් හිටිශආ නැිව නිසා මම 8වන ො   නැවත මුෙල් 

අමාතයාං ය භාර ගත්තා. ශමොකෙ, IMF එකත් එක් ටක සාකච්ඡා 

කරන එක ඉතා වැෙගත් නිසා.  මම මුෙල් අමාතය ධුරය භාර ශගන 

ඉක් ටමනින් වැඩ කටුතතු ක ා. අව ය මූලය ේපශේ කවරු පත් 

කරන්න තීරකය ක ා. අව ය තිිව ේපශේ කවරු පත් කරන්න 

තීරකය ක ා. Lazard and Clifford Chance කියන සමාගම් ඒ 

සඳහා පත් ක ා. IMF එකත් එක් ටක සාකච්ඡා කිීකම සඳහා අපි 

ශවොෂින්ටන් ගියා. අෙ මට සන්ශතෝ ි. අපි ්රම්භ කරපු ඒ 

සාකච්ඡා සාර්ාක ශවලා අෙ  Staff-level Agreement එකට එන්න 

අපට හැකියාව ලැබිලා ිවශබනවා. ඒ අතරතුර දී වහාම ශම් රශට් 

ජනතාව ්රක් ට ා කර ගැතිම සඳහා ශලෝක බැංවේව, ADB එක, 

AIIB එකත් එක් ටක සාකච්ඡා කරලා ඇමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

700ක වැඩ කටුතතු කිීකශම් රමයක් ට අපි සකසථ ක ා. ඒ රමය 

997 998 

[ගරු   ඉරාන් ිගරමරත්න මහතා  
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නිසා තමි අෙ අපට ගෑසථ සඳහා ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

90ක  රමාකයවේත්, ශපොශහොර සඳහා ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

මිලියන 65ක රමාකයවේත්, ශබශහත් සඳහා ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

මිලියන 200ක රමාකයවේත්, දු පතුන් සඳහා ශබො දීමට cash 

transfers සඳහා මිලියන 200ට වඩා වැඩි රමාකයවේත් ලැබිලා 

ිවශබන්ශන්.   

ශම් ශවලාශ  දී අපි කියන්න ඕනෑ කය ශගවන එක ඉතාම 

වැෙගත් බව. නමුත්, අශ  රශට් ෙරුශවෝ කන්න නැිවව ශගවල්වල 

ඉන්නවා නම්, ශබශහත් නැිවව ශරෝහල්ගත ශවලා ඉන්නවා නම්, 

ශහට ෙවශස   රවාහන කටුතතු කරගන්න බැරි නම්  ිවශබන මුළු 

මුෙලම එකතු කරලා කය ශගවනවාෙ, රශට් ෙරුවන්ට කන්න 

ශෙනවා ෙ කියන  තීරකය ගන්න අපට  සිේ  වුකා. මම වග කීමක් ට 

ඇිවව කියන්න ඕනෑ, ඒ තීරකය අපි ගන්නශකොට  ඒ වගකීම 

ශවන කාටවත් පටවන්ශන් නැිවව සියදෙශෙනා එක් ටකත් සාකච්ඡා 

කරලා ඒ ගත ුතතු තීරකය  ගත්ත බව.  ඒශක් ට වරෙක් ට ිවශබනවා 

නම් අපි පැනලා දුවන්ශන් නැහැ. එතශකොට හිටපු මුෙල් ඇමිවතුමා 

මමි.  

මට ඒ ශයෝජනාව ්ශ  මහ බැංවේශවන්. මම ඒ ගැන මහ 

බැංවේවත් එක් ටක කාා ක ා  මුෙල් අමාතයාං ශආ නිල ාරින් 

එක් ටක කාා ක ා. අිවගරු ජනාධිපිවතුමාත් එක් ටක ශෙසැරයක් ට 

කාා ක ා. ශම් කටුතතු සඳහා ිගශ    මඩුඩලයක් ට අපි පත් කරලා 

ිවබුකා. වේමාරසථවාමි මැිවතුමාත්, ශිශරෝමි වේශර් මැිවනියත්, 

මහාචාර්ය  ාන්ත ශේවරාජන් මැිවතුමාත් එක් ටක අපි Zoom 

තාක් ට කය හරහා සම්බන්  වුකා. අපට ේපශෙසථ දුන්නු තවත් 

ජාතයන්තර ිගශ   ඥයන් එක් ටක ශම් ගැන සාකච්ඡා ක ා. ශම් 

ක් ටශ  ත්රශආ ඉන්න සියදෙශෙනා එක් ටක සාකච්ඡා ක ා. හිටපු මුෙල් 

ඇමිවතුමා එක් ටකත් සාකච්ඡා ක ා. හර්  ෙ සිල්වා මැිවතුමා 

එක් ටකත් සාකච්ඡා ක ා.  එක ශෙයි අපි කශ  . අපි තීරකය කශ   

නැහැ, සල්ලි ශනොශගවා ඉන්නවා. ශගවන්න සල්ලි නැහැ.  

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන ශෙසිය තුනක් ට ශගවන්න ිවශබනවා. 

භාඩුඩාගාරශආ ිවබුශඩු ශඩොලර් 37,000ි. අතයව ය භාඩුඩ 

ගැතිම ශවනුශවන් ශගවන්න ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 500ක් ට 

ිවශබනවා. එතශකොට ඒවා ශගවනවා ෙ, කය ශගවනවා ෙ කියලා 

මට හිතාගන්න බැහැ. ඒ නිසා මම ඒ වගකීම බාර ගන්නවා. 

ශමොකෙ, මම ඒ සියදෙශෙනා එක් ටක සාකච්ඡා කරලාි ඒ තීරකය 

ගත්ශත්. නන්ෙලාල් වීරසිංහ මැිවතුමා ඒ තීරකශආදී මට අව ය 

ේපශෙසථ දුන්නා. නමුත් කාට හරි එතුමා ඉවත් කරන්න ඕනෑ නම් 

මම පැත්තකට යන්නම්, එතුමා ිවයාගන්න. ශමොකෙ, එතුමා ගත්ත 

තීන්දු තීරක නිසා තමි අෙ ශම් රශට් ජනතාව රිවලාභ ලබන්ශන් 

කියන එක මම බය නැිවව කියනවා. ඒ නිසා මම  කියනවා, 

ශබොරුවට මිනිසථසු පසථශස  යන්න එපා, ඒක අසා ාරකි. 

 
ගුණ සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමිවතුමනි, ඒ අය ඔබතුමන්ලාශ  පැත්ශත ශන් 

ඉන්ශන්. 

 
ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේික මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

කවුරු වුකත් මට ර ථනයක් ට නැහැ. ිගපක් ට ශයනුත් එශහම 

කියලා ිවබුකා. මම ෙැක් ටකා, ිගපක් ට ශයනුත් කියලා ිවබුකා.  
 

 

ගුණ සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
No, no. 

ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේික මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Our loyalty is to the people of this country and no one 

else. We will stand by that. Anything which goes against 
our conscience, we are not going to be part of. If anybody 
has any problem with that decision, it has to be taken up 
with the Minister of Finance. I was the Minister of 
Finance then. So, I am ready to face anything, but do not 
go after honest, brave officials who have done what is 
best for the country. Dr. Nandalal Weerasinghe never 
wanted this position. We wanted him to come; the former 
President wanted him to come and he had come and done 
the job. I can see that there is some sort of a conspiracy to 
get rid of him. I do not think we are in agreement with 
that. I am glad that the Hon. Minister of Finance and 
President of this country has stood by him, working hand 
in hand and so many things have been happening because 
of those decisions.    

ගරු කාානායකතුමනි, අශර ල් 11වැනි ො ශවනශකොට අශ  

ිවබුණු මුෙල් රමාකය ශකොපමක ෙ කියලා මම කියන්න ඕනෑ. 

අශර ල් 11වැනි ො ශවනශකොට අපට ිගශේ  සංචිත ශගවන්න 

පුළුවන් ඒවා ිගධියට ිවබුශඩු ශඩොලර් මිලියන 24ි. අශනක් ට ඒවා 

ිවබුකා කැබිනට් එකක. ඒවා අල්ලන්න බැහැ, බලන්න ිගතරි 

පුළුවන්. අශර ල් 11වැනි ො ශඩොලර් මිලියන 24ක් ට ිවබුකා.  අශර ල් 

12වැනි ො ශඩොලර් මිලියන 30ක් ට ිවබුකා.  අශර ල් 18වැනි ො 

ශඩොලර් මිලියන 57ක් ට ිවබුකා. අශර ල් 19වැනි ො ශඩොලර් මිලියන 

13ක් ට ිවබුකා. අශර ල් 20වැනි ො ශඩොලර් මිලියන 17ක් ට ිවබුකා.  

නමුත් ශගවන්න ිවශබනවා, ශඩොලර් මිලියන 203ක් ට.  

ශකොශහන්ෙ ඒ මුෙල ශගවන්ශන්  අපට ිවශබන්ශන් choices 

ශෙකි. එකක් ට තමි hard default එකකට යනවාෙ කියන එක. ඒ 

කියන්ශන්, එොට ගිහිල්ලා මුෙල් ශනොශගවා ඉන්නවාෙ කියන එක. 

එශහම නැත්නම් announced default එකකට යනවාෙ කියන එක. 

Announced default එකකට, නැත්නම් orderly default එකකට 

ගියාම අපට ිවශබන වාසිය තමි, අපි ශගවන්න කැමැිවි, ඒත් 

මුෙල් නැහැ. ඒ නිසා අපි සාකච්ඡා කර ගනිමු. Hard default 

එකකට ගියාම ශගවන්ශන් නැහැ. ඉිවන්, ඔය decisions ශෙක 

තමි අපට ගන්න සිේ  වුශඩු. එශහම නැිවව, මුෙල් ිවයා ශගන 

ශනොශගවා ඉන්න decision එක ශනොශවි අපි ගත්ශත්. මුෙල් 

ශනොශගවා අපි වැශටනවාෙ, එශහම නැත්නම් ශගවනවාෙ කියන 

decisions ශෙක ගැන තමි අපට හිතන්න ිවබුශඩු.  

ගරු කාානායකතුමනි, 2020 දී අපි මිලියන 4,600ක් ට ශගවලා 

ිවශබනවා. 2021 දී මිලියන 4,500ක් ට ශගවලා ිවශබනවා. 2022 

අශර ල් ශවනශකොට මිලියන 2,500ක් ට ශගවලා ිවශබනවා. ඒ ෙවස 

වනශකොට මහ බැංවේව ිගසින් සම්පූර්කශයන්ම ශගිගය ුතතු 

වගකීම් ව ශයන් ACU liabilities, swaps සඳහා private 

banksවලට ශගවන්න ඕනෑ මුෙල්, ්ඩුක්ව ිගසින් CPC එකට 

ශගවන්න ඕනෑ මුෙල්, ්හාර සඳහා ශගිගය ුතතු මුෙල්, ගෑසථ සඳහා 

ශගිගය ුතතු මුෙල් ශවනුශවන් බිලියන 2.3ක් ට අව ය වුකා. ඉිවන්, 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 17ක් ට ිවයා ශගන අපි ශකොශහොමෙ 

එශහම බිලියන 2.3ක් ට ශගවන්ශන්  එතශකොටත් default එක සිේ  

ශවලා ඉවරි. මාර්තු 23 වැනිො People's Bank එශකන් මිලියන 

22ක් ට default ක ා. 25 වැනිො People's Bank එශකන් මිලියන 

16ක් ට default ක ා. අශර ල් 01 වැනිො People's Bank එශකන් 

මිලියන 30ක් ට default ක ා. අශර ල් 12 ශවනිො Bank of Ceylon 

එශකන් මිලියන 31ක් ට default ක ා. ඒ ශවනශකොටත් මිලියන 

99ක් ට default කරලා ඉවරි. ශම්, කවුරුවත් ඇිගල්ලා default 

කරන්න ඕනෑ ශෙයක් ට ශනොශවි, default ශවලා ඉවරි. ඒ නිසා 

999 1000 



පාර්ලිශම්න්තුව 

එකිශනකාට ශබෝලය පාසථ කරන්ශන් නැිවව අපි ශම් සතයය 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. එශහම නැිවව ශම් අර්බුෙශයන් අපට එළියට 

එන්න බැහැ.  

අපි ෙන්නවා සමහර අය පක් ට , පාට ශේෙ ඉසථමතු කරශගන, 

තමන්ශ  ශපෞේගලික නයාය පත්රයක් ට මත එකතැනකට එකතු 

ශවලා, අනව ය ිගධියට යම් යම් ීඩඩන එල්ල කරන්න ේත්සාහ 

කරනවා කියලා. නමුත් මට ඉතාම සන්ශතෝ ි, ඒ සියදෙ ීඩඩා මැෙ 

ගරු ජනාධිපිවතුමා මුෙල් අමාතයවරයා හැටියට ශම් ෙක් ටවා 

ශනොබියව තීන්දු තීරක අරශගන ිවශබන එක ගැන. ඒ අනුව 

ඉදිරිපත් කරපු ශම් Budget එක ඉතාම අභිශයෝගාත්මක Budget 

එකක් ට. ඒ  පිළිබඳව එතුමාට අශ  ර ංසාව හිමි ිගය ුතතුි. එයට 

සහශයෝගය ෙැක් ටවීම පක් ට , ිගපක් ට  සියදෙශෙනාශ ම වගකීමක් ට. 

ිගපක් ට ය කියනවා, "ශම්ක තමි අපි කි ශ " කියලා. එශහම 

කියලාත් qualify කරනවා, ශම්කට සහශයෝගය ශෙන්න පුළුවන්ෙ, 

බැරිෙ කියලා. එශහම qualify කරන්න යන්න එපා. ශම්ක ශහොඳ 

Budget එකක් ට.  

ශම්, ප මුවැනි පියවර. ශම්කට සහශයෝගය ශෙන්න කියා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. ්ර්ථික ිගෙයාව පිළිබඳ ිගශ   ඥ ෙැනුමක් ට ිවශබන 
සියදෙ ශෙනා ෙන්නවා, ශම් මුෙල් ශනොශගවා ශමොනවාෙ කශ   
කියලා. 2022 අශර ල් සිට අශගෝසථතු ශවනතුරු මහ බැංවේව ිගසින් 
බිලියනයක පමක මුෙලක් ට -හරියට කියනවා නම් ඇශමරිකානු 
ශඩොලර් මිලියන 959.7ක් ට- ශමන්න ශම් ශේවල් සඳහා ශගවා 
ිවශබනවා. ලිශට්රෝ ගෑසථ සඳහා ශගවලා ිවශබනවා, ශඩොලර් මිලියන 
52ක් ට  LIOC එකට ශඩොලර් මිලියන 62ක් ට ලබා දීලා ිවශබනවා  
CPC එකට ශඩොලර් මිලියන 744ක් ට ලබා දීලා ිවශබනවා  Lanka 
Coal Company (Pvt.) Ltd. එකට ශඩොලර් මිලියන 89ක් ට ලබා දීලා 
ිවශබනවා  අනික් ට අතයව ය භාඩුඩ සඳහා ශඩොලර් මිලියන 11ක් ට 
ලබා දීලා ිවශබනවා. ශම්වා කශ   නැත්නම් ලංකාශ  මිනිසථසු 
පාරට බැහැලා අෙ ලංකාව ලිබියාවක් ට ශවලා  රුවන්ඩාවක් ට -
රුවන්ඩාශ  එො ිවබුණු තත්ත්වය ෙන්නවා ශන්.- ශවලා  
ශවනිසිුතලාවක් ට ශවලා  ශලබනනයක් ට ශවලා. එම නිසා ශම් 
අවසථාාශ දී ශම් සතයය ශත්රුම් අරශගන, යාාර්ාය ශත්රුම් 
අරශගන, සටන් පාඨ ශේ පාලනශයන් ඉවත් ශවලා ශම් 
අභිශයෝගයට මුහුක දීලා අපි ශම් ර ථනශයන් එළියට එන්න ඕනෑ. 
අපි ඉතාම ශහොඳි, එකිශනකාට ශචෝෙනා කර ගන්න  අපි ඉතාම 
ශහොඳි, වරෙ ශවන කවුරු අශත් හරි අශත් පටවන්න  අපි ඉතාම 
ශහොඳි, වගකීම භාර ගන්ශන් නැතුව ේපශෙසථ ශෙන්න. නමුත් 
ඔක් ටශකෝටම වඩා අමාරු ශේ තමි වගකීම භාර ශගන ඒ වගකීම 
ඉටු කරන එක. එම නිසා තමි අිවගරු ජනාධිපිවතුමාට අශ  
ර ංසාව හිමිිගය ුතත්ශත්. ඉතාම අමාරු කාලයකදී අභිශයෝග භාර 
ශගන, ඒ අභිශයෝග ම යශආ  ඉතාම ර සථත අය වැයක් ට එතුමා 
ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, 2019 ශවනශකොට අශ  ිගශේ  

සංචිතය ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 7.7ි. ශකොිගේ  හා අනිවේත් 

ශහ තු මත අශ  ිගශේ  ිගනිමයට බලපෑම් සිේ  වුකා කියන එක 

අපි හැශමෝම ෙන්නවා. ඒ කාලය තු  ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 

10ක ිගතර රමාකයක් ට මම කියපු ්කාරයට අපි කය ව ශයන් 

ශගවලා ිවශබනවා. ශපබරවාරි මාසශආත් කශ   ශමොකක් ටෙ   

මිනිසුන්ට ශබශහත් නැහැ   කන්න කෑම නැහැ. ශපොශහොර ටික 

්නයනය කර ගන්න බැහැ  ශපට්රල් ටික නැහැ  ෙවසකට පැය 

නවයක් ට ිගදුලිය කපනවා. "ශඩෝං" ගාලා ගිහිල්ලා, මිලියන 500ක 

ISB එකක් ට settle කරනවා. ඒක හරි වැඩක් ට!  මම ෙන්ශන් නැහැ, 

එක් ටශකෝ ශමො ය පාිගච්චි කරන්න ඕනෑ  එශහම නැත්නම් ඒශකන් 

්ත්ම ලාභයක් ට ිවශබන්න ඕනෑ. ඒක ශනොශවි ශන්, ෙැන් ර ථනය 

ශවලා ිවශබන්ශන්. ශම් අදෙිවන් ්පු එක් ටශකනා ගැන තමි 

ර ථනය ිවශබන්ශන්.  

ගරු කාානායකතුමනි, අශ  සම්පූර්ක සංචිතයම අපි පාිගච්චි 

කරලා ිවශබනවා, රුපියල පාලනය කරන්න  රුපියල 203 

මට්ටශම් ිවයා ගන්න. ඊට පසථශස  එක පාරම "ශඩෝං" ගාලා රුපියල 

අතහැරලා ෙැම්මා, පාශවන්න. ඇි  ිවබුණු සල්ලි ඔක් ටශකෝම 

පාිගච්චි කරලා රුපියල පාලනය ක ා. පසථශස  සල්ලි නැිවව ගියා. 

හිටපු අධිපිවතුමා මහ බැංවේව භාරදීලා යනශකොට අපිට ිවබුණු 

සංචිතය ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 17ි. ඉිවන්, ශකොශහොමෙ 

රුපියල පාලනය කරන්ශන්   

එක පාරටම රුපියශල් අගය පාශවන්න හැරියා. Monetary 

Board එක කි වා, රුපියශල් අගය 230ටවත් අත හරින්න කියලා. 

අත හැරලා ොලා, අත හැරලා  ොලා ශඩොලරයට සාශ ක් ට ව  

රුපියශල් අගය 400 ෙක් ටවා අවරමාකය ශවලා තමි ෙැන් යන්තම් 

රුපියල් 355 මට්ටමට පාලනය කරගන්න අපට පුළුවන් ශවලා 

ිවශබන්ශන්. ඒකත් පුළුවන් වුශඩු අපි ගත්ත නිවැරදි තීන්දු-තීරක 

හින්ො. ගරු කාානායකතුමනි, මම ශම් කාරකය තවදුරටත් 

ඔබතුමාශ  අව ානයට ශයොමු කරනවා. ඊට පසථශස  අපි සාකච්ඡා 

කරලා, ගන්න පුළුවන් සියදෙ තීන්දු-තීරක අරශගන කැබිනට් 

මඩුඩලයට ෙැනුම් දුන්නා. ජනාධිපිවවරයාටත් ෙැනුම් දීලා ශම් 

තත්ත්වය ගැන නිශ ෙනය ක ා. පසුගිය අශර ල් 16වැනි ො 

කැබිනට් මඩුඩලයට ෙැනුම් දුන්නා. මම එවකට මුෙල් 

අමාතයවරයා හැටියට මැි 04වැනි ො ශම් තත්ත්වය පිළිබඳව 

සම්පූර්ක ිගසථතරයක් ට පාර්ලිශම්න්තුවට  ඉදිරිපත් ක ා. ඒ හින්ො 

තමි අෙ ශමශහමවත් මුෙල් ටිකක් ට ිවශබන්ශන්, තව ෙවසක් ට ජීවත් 

ශවන්න. ඉතා වැෙගත්, ඒක ශත්රුම් ගන්න එක.  

ගරු කාානායකතුමනි, පසුගිය කාලය තු  අපට රුපියශල් 

අගය පාලනය කරගන්න පුළුවන් ශවලා ිවශබනවා. ශඩොලරය 

රුපියල් 410ක් ට ෙක් ටවා ගියා. Open market එශක් ට රුපියල් 50ක, 

60ක ශවනසක් ට ිවබුකා. අෙ වනශකොට ශඩොලරය රුපියල් 355ි. 

Black market එශක් ටත් ශඩොලරය යන්ශන් රුපියල් 366ට. ඒ 

රමාකයට අක් කරගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා ිවශබනවා.  

අපිට අෙ fuel ටික import කරන්න හැකියාව ලැබිලා ිවශබනවා. 

ගෑසථ ටික ශගන්වාගන්න හැකියාව ලැබිලා ිවශබනවා. Open 

Market Account එක අපි සම්පූර්කශයන්ම වහලා ෙැම්මා. 

ලංකාවට ශගන්වන්න අනව ය ශේවල් සම්බන් ශයන් import 

restrictions ශගන ්වා. අපනයනය, ්නයනය අතර ිවශබන 

පරතරය අක් කරලා ිවශබනවා. එය ශහ තුශකොට ශගන ශඩොලරයට 

සාශ ක් ට ව රුපියශල් අගය යම් රමාකයකට පාලනය කරගන්න 

අපට හැකි ශවලා ිවශබනවා. ඒ හින්ො මම හිතනවා අපි ඉසථසරහට 

යනශකොට, අපිට remittances ටික ලැශබනශකොට, අපට IMF 

එශක් ට ප මුවැනි draw එක ලැශබනශකොට, අපිට ADB එශකන් 

ප මුවැනි draw එක ලැශබනශකොට, World Bank එශකන් ඊ ඟ 

කය රමාකය ලැශබනශකොට ශඩොලරයට සාශ ක් ට ව රුපියශල් 

අගය 300කට ිගතර වට්ටලා -අක් කරලා-  ේේ මනය පාලනය කර 

ගැතිම සඳහා ශලොවේ හැකියාවක් ට ිවශබනවාය කියලා. ගරු 

කාානායකතුමනි, ඒ සන්ෙර්භය තු  ඉඳශගන තමි ශම් decision 

එක ගත්ශත්. ඒක අශ  වගකීම. අපිට වගකීම්වලින් පැනලා යන්න 

බැහැ.  ශවන කාට හරි ශබෝලය පාසථ කරන්නත් බැහැ. ඒ වගකීම 

භාර ගන්න  අපි කැමිව ශවන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන් ශයන් නිවේත් 

කර ිවශබන නිශ ෙනයක් ට මම සභාගත* කරනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි, 2021 වර් ශආ ගිණුම් අනුව අශ  

්ොයම ෙ  ව ශයන් බිලියන 1,600ක් ට පමක ශවනවා   ිගයෙම 

බිලියන 3,800ක් ට ිගතර ශවනවා. 
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[ගරු  එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි  මහතා  

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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සරලව කියනවා නම්, අශ  ්ොයම බිලියනයක් ට නම්, ිගයෙම 

බිලියන 2.4ි. ඒ කියන්ශන්, අශ  ්ොයම බිලියන 1.6ක් ට නම්, 

ිගයෙම ෙ  ව ශයන් මිලියන 4,000ි. 2.4 ුවකයකින් පමක අශ  

්ොයම අක්ශවලා ිවශබනවා. ඒකට බලපෑ ශහ තු ශමොනවාෙ  ගරු 

කාානායකතුමනි, අශ  බදු ්ොයම අක් ශවලා ිවශබනවා, ිගශේ  

ශර  ක අක්ශවලා ිවශබනවා, ිගශේ  සංචාරකයන් පැමිමේශම් 

අක්වක් ට ිවශබනවා, ිගශේ  ්ශයෝජන හීනශවලා ිවශබනවා, කෘෂි 

නි ථපාෙන කඩා වැටිලා ිවශබනවා, බලාශපොශරොත්තු වූ තරගකාීක 

අපනයන ්ර්ථික රටාව කඩා වැටිලා ිවශබනවා. ඒ නිසා අපි 

බලාශපොශරොත්තු වුණු රගිවය අත් කරගන්න බැරිශවලා ිවශබනවා.  

අිවිග ාල රාජය ශස වක රමාකයක් ට අපට ඉන්නවා. 1994දී 

රාජය ශස වශආ හිටිශආ ලක් ට  6ි. අෙ වන ශකොට රාජය ශස වශආ 

ලක් ට  15ක් ට ඉන්නවා. නිෙහස ලැශබන ිගට අශ  රාජය ශස වකශයෝ 

හිටිශආ සියශෙනවේට එක් ටශකශනක් ට. අෙ ඉන්නවා 14ශෙශනවේට 

එක් ටශකශනක් ට. නමුත්, ශස වාශ  ශවනසක් ට නම් අපට ශපශනන්න 

නැහැ. පාක් ලබන රාජය ්යතන ිග ාල රමාකයක් ට ිවශබනවා.  

ලබා ගත් කය ශවනුශවන් අිවිග ාල ශපොලී මුෙලක් ට  වාර්ෂිකව අපි 

ශගවනවා. ශස වක වැටු , ශපන් න් සහ සමෘේධි සහනා ාර, 

ශපොශහොර සහනා ාර සඳහා ශග වාම ්ොයම එතැනින්ම කැපිලා 

යනවා. කය ශගවන්න කය ගන්න සිදුශවලා ිවශබනවා. අපි ශවන 

ශවන තැන්වලින් කය අරශගන ිවශබන කය ශගවා ිවශබනවා. 

ෙැන් එකපාරටම කයකාරශයෝ ඇිගල්ලා කය ඉල්ලන ශකොට, 

ශගවන්න බැරි වුකාම අශ  නම CRIB  එකට ගිහිල්ලා ිවශබනවා. 

අශ  නම CRIB  එකට ගිය නිසා, ෙැන් අපට කවුරුවත් කය 

ශනොශෙන තත්ත්වයට පත්ශවලා ිවශබනවා. ඒ තත්ත්වයට පත් 

වුශඩු, ශම් ඊශආ ශපශර්ො ශනොශවි  අශර ල් 12 වැනි ො 

ශනොශවි. ඊට ශපර සිටම දිගින් දිගටම  ratingsවලදී අපි පහ ට 

ඇිගල්ලා, අපි unsustainable කියන තත්ත්වයට ඇිගල්ලා, capital 

market එකට ගිහින් ශමය recover කර ගන්න බැරි තත්ත්වයට 

අප පත්ශවලා ිවශබනවා. ශම්ක ශවනසථ කර ගන්න ඕනෑ. බදු 

අක්වීම ශෙයාකාරයකට සිදු ශවනවා. එකක් ට සෘජු බදු අක් වීම. 

අශනක, වර බදු අක් වීම. ්ොයම් බේෙ අයත් වන්ශන් සෘජු බදු 

යටතට. VAT ඇතුළු අශනවේත් බදු වර බදුවලට අයත් වනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, 1978 -1981 ෙක් ටවා කාලය තු  

ලංකාශ  ෙ  ජාිවක නි ථපාෙනශයන් සියයට 20ක් ට, 21ක් ට ිවබු ශඩු 

බදු හැටියට අය කර ගත් මුෙල්. නමුත් රමරමශයන් ශම් බදු 

්ොයම අක්ශවලා ගිහිල්ලා, ශම් අවුරුේෙ වන ශකොට ෙ  ජාිවක 

නි ථපාෙනශයන් සියයට 8.3ක රමාකයක් ට ෙක් ටවා බදු ්ොයම 

අක්ශවලා ිවශබනවා. එශහම රටක් ට පාලනය කරන්න බැහැ. එවැනි 

රටක් ට අනිවාර්යශයන්ම කඩා වැශටනවා. ශම් බදු රිව තය ෙ  

ව ශයන් -අවම ව ශයන්- ම ය කාලීනව සියයට 15කට, 16කට 

වැඩි කරන්න ඕනෑ. දීර්ඝ කාලීනව සියයට 18ක් ට, 20ක් ට ෙක් ටවා වැඩි 

ශවන්න ඕනෑ. එතශකොට තමි ඒ රිවලාභ ලබාශගන, අපට 

අ යාපනයට රිවපාෙන ශයොෙවන්න පුළුවන් වන්ශන්  යටිතල 

පහසුකම්වලට රිවපාෙන ශයොෙවන්න පුළුවන් ශවන්ශන්  

ශසෞයයයට රිවපාෙන ශයොෙවන්න පුළුවන් ශවන්ශන්  දුී  දු පත් 

ජනතාව ්රක් ට ා කර ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. දුී  දු පත්කම 

කියන්ශන්, අපි සැමරිය ුතතු - celebrate ක  ුතතු - ශෙයක් ට 

ශනශවි. එය හතුශරක් ට. 

අපි ඊට ිගරුේ ව සටන් කරන්න ඕනෑ. දිළිඳුභාවය නැිව 

කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් තව තවත් දිළින්ෙන් කරන එක ඒකට 

ිගසඳුමක් ට ශනොශවි. ජපානය කියන ්කාරයට, ඔවුන්ට මාළුවවේ 

ශෙන්න ශහොඳ නැහැ, බිලී පිත්තක් ට ශෙන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

අ යාපනය තුළින්, වෘත්තීය පුහුණුව තුළින් රැකියාවක් ට ශසොයා 

ගන්නා තත්ත්වයට ඔවුන්ව ශගශනන්න ඕනෑ. එශහම නැිවව, ඒ 

අය ශේ පාලන ශහන්චියන් බවට පත් කරලා, හැමොම කෑම 

ටිකක් ට  දීලා, හැම ොම සහනා ාර දීලා ශම් රට  ශම් අර්බුෙශයන් 

ගලවා ගන්න ලැශබන්ශන් නැහැ කියන එක අපි මතක් ට කරන්න 

ඕනෑ.  

මම මෑතකදී සිංග පූරුශ  ිගශේ  ඇමිවතුමාව හමු වුකා. 

එතුමා කි වා, "අශ  රටට වැඩිම ්ොයම් රමාකය ලැශබන්ශන් 

අශ  රට ්ශයෝජනය කරලා ිවශබන වයාපාරවලින් ලැශබන 

dividendsවලින්" කියලා. ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමා 

ෙන්නවාෙ අශ  රශට් ්ොයශමන් වැඩි රමාකයක් ට  ශයොෙවන්ශන් 

වේමකටෙ කියලා  අපි ගත්ත කයවලට ිවශබන ශපොලිය 

ශගවන්නි අශ  ්ොයශමන් වැඩි රමාකයක් ට ශයොෙවන්ශන්. 

ශමතැන තමි ශවනස ිවශබන්ශන්. ශම් තත්ත්වශයන් අපි එළියට 

එන්න ඕනෑ. දු පත්කම ශේ පාලනඥයන්ශ  ්ුත යක් ට කර 

ගන්න ඉඩ ශෙන්න ශහොඳ නැහැ. දිළිඳුකම පිටුෙැකිය ුතතු සතුශරවේ 

ව ශයන් හඳුනාශගන, එය වවාශගන කන ශමවලමක් ට කර ගැතිම 

අතහැර ෙැමිය ුතතුි. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you have taken three minutes extra.  

 

ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේික මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කාානායකතුමනි, මට තව ිගනාඩි ශෙකක් ට ශෙන්න.   

ඉංග්රීසිශයන් කියමනක් ට ිවශබනවා, "There is no such thing 

as a free lunch"  කියලා. ඒ වාශ ම, කවුරු ශහෝ නිකම් ශමොනවා 

හරි ශෙනවා නම් ්පසථසට ශමොනවා ශහෝ ලබා ගන්නවා.  

ඍජු බදු සියයට 40ි, වර බදු සියයට 60ි කියන එක තමි 

 ශලෝකශආ පිළිගත් අනුපාතය. ඒක නිවැරදි කර ගැතිම සඳහා බදු 

අය කරගැතිම වැඩිකර ගැතිමට රමශ ෙයක් ට ශම් අතුරු අය වැය 

තු   හඳුන්වා දී ිවශබනවා. ගිය අවුරුේශේ ලංකාශ  ිවබුණු බදු 

ෆිල් රමාකය 244,000ි  සියයට 1ි. ඒශකනුත් returns එවලා 

ිවශබන රමාකය 31,000ි. මිලියනයකට වඩා tax ශගවලා 

ිවශබන්ශන් 1,000ක් ට වැනි පිරිසක් ට. ඉිවන් ශකොශහොමෙ රටක් ට 

හෙන්ශන්  ඒ නිසා අපි හැශමෝටම වගකීමක් ට ිවශබනවා, තම 

තමන්ශ  රමාකශයන් ශම් කටුතතු කිීකම සඳහා. [බා ා කිීකමක් ට  
කපාපු ඒවා ශනොශවි, ිවශබන අය ශගවන්නශකෝ. ශගවන්න 

ිවශබන ටික ශගවන්න. [බා ා කිීකමක් ට   කපාපු ඒවාශආ ර ථනයක් ට 

නැහැ. ිවශයන අය ෙැන් ශගවන්න ිවශබනවා ශන්. ඒවා ශගවන්න 

එපා යැ. ශම් රශට් මිලියනයකට වඩා බදු ශගවන්න ඉන්න 

රමාකය 1,000ක් ටෙ  තව ඕනෑ තරම් ඉන්නවා ශන්. වෘත්තීයශ දීන් 

ඉන්නවා  වයාපාරිකශයෝ ඉන්නවා. ඔවුන්ශ  ුතතුකමත් ඉ ථට 

කරන්න ඕනෑ. ඔවුන්ශ  බදුත් ශගවන්න ඕනෑ. 31,000ෙ, return 

එක යවන්න පුළුවන් අය ඉන්ශන්  

ඒ නිසා ශම් කටුතතු කාර්යක් ට ම ක  ුතතුි  පුළුල් ක  ුතතුි  

digitalize ක  ුතතුි  දූ කය පිටුෙැකිය ුතතුි  පාක් ලබන 

්යතන රිවවයුහගත ක  ුතතුි  අදෙිවන් ්ශයෝජන ශගශනන 

අයට ුවකාත්මක ශවනසක් ට  සහ අදෙත් තාක් ට කය  සඳහා 

අවසථාාව ලබා දිය ුතතුි. "ජාිවක සම්පත්" කියන ඒවා ජාිවක 

ශකොඩිිගනයක් ට කරගත ුතතු නැහැ කියාි මා ිග ථවාස කරන්ශන්.  

ගරු කාානායකතුමනි, IMF එක කියන්ශන් ශමොනවාෙ  
ඉතාම ශහොඳ ශකොන්ශේසි කිහිපයක් ට තමි ඔවුන් ඉදිරිපත් 

කරන්ශන්.  බදු රිවපත්ිවවල ශවනසක් ට කරන්න කියනවා, ශපට්රල් 

සහ ිගදුලිය සඳහා, ිගයෙමට ගැ ශපන අයකිීකම් හඳුන්වා ශෙන්න 

කියනවා, ෙරිද්රතාශවන් ශපශ න අය එින් මුො ගැතිම සඳහා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

යන්ත්රකයක් ට සකසථ කරන්න කියනවා,  ෙත්ත මත පෙනම් වූ, සටන් 

පාඨ මත පෙනම් ශනොවූ මූලය රිවපත්ිවයක් ට හඳුන්වා ශෙන්න 

කියනවා, ශේ පාලනඥයන්ට ඇඟිලි ගැසීමට බැරි මහ බැංවේවක් ට 

හෙන්න කියනවා,  බැංවේ පේ ිවශආ ්රක් ට ාව සැලශසන පරිදි 

ිවරසර රමශ ෙයක් ට හෙන්න කියනවා වාශ ම ශහොරකම, දූ කය 

හා වංචාව ව ක් ටවන තිිවමය රාමුවක් ට ශ න්න කියනවා. ඉිවන්, 

ශම්වාශආ වරෙක් ට ිවශබනවාෙ   ශම්වා කරන්න IMF එක කියන්න 
ඕනෑෙ  ඒ නිසා ශෙපැත්ශත්ම අපි සියදෙශෙනා එකතු ශවලා ඒ 

රිවසංසථකරක සිදු කරමු. තවදුරටත් එකිශනකාට ශබෝලය පාසථ 

කරන්ශන් නැිවව, සටන් පාඨවලට යන්ශන් නැිවව ශම් රිවපත්ිව 

්රියාත්මක කරලා, ශම් රශට් ිවරසර ්ර්ථික රගමනයකට අව ය 

අඩිතාලම ෙමන්න එක් ටවන්න කියලා මම සියදෙශෙනාශගන්ම 

ඉල්ලා සිටිනවා. ිගපක් ට ය අෙ කියනවා, "ශම් අශ  රිවපත්ිව, ශම් 

අපි කියන ශේවල්" කියලා. එශහම නම් ශම් සඳහා එකඟ ශවන්න, 

එකතු ශවලා ේෙවු කරන්න කියා ශයෝජනා කරමින් මා නිහඬ 

ශවනවා.    

සථතුිවි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රංජිතත් මේදුම බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි අටක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
 

ගුණ ආර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මට ිගනාඩි ෙහයක් ට ිවබුකා, ගරු කාානායකතුමනි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් ඒ රමාකය අක් ශවලා ිවශබනවා.  

 
 

[පූ.භා. 10.33  

 

ගුණ ආර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කාානායකතුමනි, අශ  හිටපු මුෙල් ඇමිව අලි සබ්රි 

මැිවතුමාට පසුව මට කාා කරන්න අවසථාාව ලැබීම පිළිබඳව  

සන්ශතෝ  ශවනවා. ගරු කාානායකතුමනි, මුලින්ම, පුවත් පතක 

මම ෙැකපු කාරකයක් ට කියන්නම්. 2019 අවුරුේශේ  ැන්ග්රි-ලා 

ශහෝටලශආ ිවබුණු රැසථවීමකදී එතුමා කියා ිවබුකා,  "ලංකාශ  ලී 

ක් ටවාන් යූ තමි ශම් ඉන්ශන්" කියලා. මා හිතන ිගධියට ශගෝඨාභය 

රාජපක් ට  මැිවතුමාට තමි එතුමා එශහම කියලා ිවබුශඩු. ගරු 

ඇමිවතුමනි, තමුන්නාන්ශස  අෙ ඒක වමාරා ිවශබනවා. ශම් රට අෙ 

බංශකොශලොත් ශවච්ච රටක් ට. ඉිවහාසශආ කනගාටුොයකම 

තත්ත්වයට ශම් රට පත් ශවලා ිවශබනවා. තමුන්නාන්ශස ලාශ  

පාලනය තු  ඇිව වූ තත්ත්වය නිසා රශට් පවුල්වලින් සියයට 70ක් ට 

අෙ ශෙශ ලි කන්ශන්. එො තුන්ශ ල කාපු ජනතාව අෙ ශෙශ ලි 

කන්ශන්. 

අශ  රශට් මන්ෙ ශපෝ කශයන් ශපශ න ෙරුවන් ලක් ට  22ක් ට 

ඉන්නවා. අෙ බක් මිල සියයට සියයක් ට වැඩිි. ශපට්රල් මිල, ීසසල් 

මිල, ශතල් මිල සියයට 400කින් වැඩි ශවලා. ජනාධිපිවතුමා මුෙල් 

ඇමිවවරයා ව ශයන් ශම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කරේදී ශම් 

ශතල් මිල සම්බන් ව කියන්න ිවබුකා. අෙ ිගදුලි බිල වැඩි ශවලා 

ිවශබනවා. ශතල් මිල සියයට 400කින් වාශ ම ිගදුලි බිලත් සියයට 

200කින් වැඩි ශවලා ිවශබනවා. රුපියල් 105ක ිගදුලි බිලක් ට ශගවපු 

ශකනාට ෙැන් රුපියල් 360ක් ට ශගවන්න ශවලා ිවශබනවා  රුපියල් 

140ක ිගදුලි බිලක් ට ශගවපු දු පත් මිනිහා ෙැන් රුපියල් 490ක් ට 

ශගවන්න ඕනෑ  රුපියල් 860ක් ට ශගවපු ශකනා ෙැන් ිගදුලි බිලට 

රුපියල් 1,800ක් ට ශගවන්න ඕනෑ  ජල බිල්පත්වල ගාසථතුත් ශෙුවක 

ශවලා  ගෑසථ මිල හතර ුවකයකින් වැඩි ශවලා. තමුන්නාන්ශස ලා 

සහනා ාර දීලා ිවශබන්ශන් ශමොනවාටෙ   

 අශ  රශට්  මි ලක් ට  17ක් ට පමක මන්ෙ ශපෝ කශයන් 

ශපශ නවා කියලා ුතනිශසෆථ එක වාර්තා එවේදී තමුන්නාන්ශස ලා 

පවුල් 61,000ක      ට මාසිකව රුපියල් 10,000 ගකශන් ශෙන්න 

ශයෝජනා කර ිවශබනවා. ශම් අතුරු අය වැශආ 18වන පිටුශ  

ිවශබනවා, "ීඩඩාවට පත් පුේගලයන් ලක් ට  32ක් ට සඳහා..." කියලා. 

ලක් ට  32න් පවුල් 61,000ටි ශම් සහනය ශෙන්ශන්. ඇි ශමශහම 

අසතය කරන්ශන්  ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි, ශේ පාලනික ව ශයන් 

ශතෝරා ගත් පිරිසකට ිගතරක් ට තමුන්නාන්ශස ලා ් ාර වැඩි කර 

ිවශබනවා. 

අපි සමෘේධිලාභීන් ගැන ිගශ චනය කරන්න යන්ශන් නැහැ. 

තමුන්නාන්ශස ලාශ  ශේ පාලන ශතෝරා ගැතිම් ව ශයන් ඒ අයට 

තමි වැඩිශයන්ම ් ාර ලබා ශෙන්ශන්. ගැබිනි ම වරුන්ට 

රුපියල් 2,500ක මාසික අිවශර්ක දීමනාවක් ට ලබා ශෙන්න 

ශයෝජනා කර ිවශබනවා. හැබැි, ගැබිනි ම වරුන්ට ෙැනටමත් 

ලබා ශෙනවාය කියන රුපියල් 20,000ක දීමනාවත් ශගවන්ශන් 

නැහැ ශන්ෙ කියා අපි මුෙල් ඇමිවතුමාශගන් අහනවා. ශබොරුවට 

අතුරු අය වැශආ සඳහන් කර ිවශබනවා, ඒ අයට තවත්  රුපියල් 

2,500ක දීමනාවක් ට ශෙනවාය කියලා. ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි. අපි 

තමුන්නාන්ශස ලාශගන් අහනවා, ශම් රට ශම් තත්ත්වයට පත් 

කශ   කවුෙ කියලා. පසුගිය අවුරුදු 28න්, වැඩි කාලයක් ට ශම් රට 

පාලනය කරලා ිවශබන්ශන්  ශපොදුජන එක් ටසත් ශපරමුක සහ ශ්රී 

ලංකා ශපොදුජන ශපරමුකි. ශම් ඇිව වී ිවශබන තත්ත්වයට 

තමුන්නාන්ශස ලා වග කියන්න ඕනෑ. [බා ා කිීකමක් ට  අපි අවුරුදු 
හයි පාලනය කශ  . ලජ්ජා නැිවව තවත් කාා කරනවා.  

1994 වන ශකොට ලංකා ිගදුලිබල මඩුඩලය ලාභ ලැූ  

්යතනයක් ට  ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාව ලාභ                      

ලැූ  ්යතනයක් ට  සශතොස ලාභ ලැූ  ්යතනයක් ට. 

තමුන්නාන්ශස ලාශ  නායකශයෝ තමි ඒ ්යතන ිගනා  කශ  . 

ශහොරකම් කරලා, ශකොමිසථ ගහලා, වැරැදි ක මනාකරකයක් ට 

කරශගන ගිහිල්ලා ශම් ්යතන ිගනා  කරලා ෙැම්මා. ලංකාශ  

ිග ාලම ජල ිගදුලි ශයෝජනා රමය ඇිව කර ිවශබන්ශන් අශ  

කාලශආ. ිගදුලිය ඒකකයක් ට නි ථපාෙනය කිීකම සඳහා වැය වන 

මුෙල රුපියල් 2.50ි.   

1994 දී බලයට ඇිගල්ලා ශකොමිසථ එක බලාශගන ිගදුලිය 

ශපෞේගලික අං ශයන් ගත්ත නිසා අෙ ඒ ිගදුලි ඒකකයකට 

රුපියල් එකසිය ගකනක් ට ශගවනවා. අපි ිගදුලිය නි ථපාෙනය කරපු 

රමාකය ශබොශහොම අක්ි.   

රාජය ්ොයම වැඩි කරගන්න තමුන්නාන්ශස ලා වැට් බේෙ 

සියයට හතකින් වැඩි කරලා ිවශබනවා. ඒ කියන්ශන්, ෙැනට 

සියයට 100ක් ටව ිවශබන ේේ මනය තවත් වැඩි ශවනවා. ජනතාවට 

ඉදිරිශආදී තවත් බරක් ට පැටශවනවා. ශම් සියදෙ බර යන්ශන් දු පත් 

මිනිහාට. අශ  නායකතුමා වන ගරු ිගපක් ට  නායකතුමාත්                

කි වා වාශ , මහ බැංවේ අධිපිවවරයාට අෙ ශෙෝ ාශරෝපකය 

කරනවා. එො මහ බැංවේ අධිපිවවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට                          

් ශවලාශ  ජනාධිපිවතුමාශ  ශගෝලශයවේ ොලා පහර ගැහුවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශ  තමාශ  ශහොඳම ශගෝලයා ොලා -වජිතර 
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අශබ්වර් න මහත්මයා ොලා-  එතුමාට පහර ගැහුවා  ශචෝෙනා 

එල්ල ක ා. අපි මතක් ට කර ශෙනවා, යහ පාලන ්ඩුක්ව 

නැත්තටම නැිව වුශඩු ඔය වාශ  ශසල්ලම් කරන්න ගිය නිසා 

බව. ශම් රශට් මහ බැංවේ අධිපිවවරයා ිගධියට තමන්ට ඕනෑ හිත 

මිත්රයන් පත් කරගන්න ගිහිල්ලා තමි එො යහ පාලන ්ඩුක්ව 

නැිව  කශ  . නන්ෙලාල් වීරසිංහ මහත්මයා මහ බැංවේ අධිපිව 

ිගධියට ඇිගල්ලා ශබොශහොම සුදුසු තීරක ටිකක් ට ගත්තා  කාශලෝචිත 

තීරක ටිකක් ට ගත්තා. එතුමා ගැන අෙ රටම කාා කරනවා. නමුත්, 

ශමොකක් ටෙ ශම් ජනාධිපිවවරයා කියන්ශන්  මා හිතන ිගධියට 

එතුමාශ  ශගෝලශයවේ එම තනතුරට ොගන්න යනවා ඇිව. මම 

අහන්ශන්, රටක් ට හෙන්න ශමශහම පුළුවන්ෙ කියලාි. මහ බැංවේ 

අධිපිවවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට ් ශවලාශ  අපිත් ඒ රැසථවීමට ගියා, 

ශබොශහොම ශහොඳ ශච්තනාශවන්. එො මන්ත්රීවරුන් ශමොකක් ටෙ 

කශ  , ගරු ලක් ට ථමන් කිරිඇල්ල මැිවතුමා කාා කරේදී  බණින්න 

පටන් ගත්තා. ශම් ශගොල්ලන් පරක ශහොරකම් කරන්න ්ශයත් 

පුරුදු ශවනවා. ශම් රට ශම් තත්ත්වයට පත් කශ   දූ කය, වංචාව, 

වැරැදි ක මනාකරකය. දූ ක කටුතතු කරපු පිරිස එකතු ශවලා 

තමන්ට සුදුසු ජනාධිපිවවරශයවේ පාර්ලිශම්න්තුව තු  පැවැිව 

ඡන්ෙශයන් ශතෝරා පත් කරගත්තා. ඉිවන්, ශවනසක් ට නැහැ. අප 

අහන්ශන් ශම් රට හෙන්න නම්, ශම් රට බංශකොශලොත් කරපු, ශම් 

රට ිගනා  කරපු කඩුඩායම ම ්පහු රට පාලනය කරලා 

හරියනවාෙ කියලාි. අපි ඒකි දිගින් දිගටම මැිවවරකයක් ට 

ඉල්ලන්ශන්. ශම් ජනාධිපිවවරයාට ෙැන් කරන්න ශවලා 

ිවශබන්ශන්, ඒ පත් කරගත් පිරිසට ඕනෑ ිගධියට නටන එකි. 

්ඩුක් පක් ට ශආ මන්ත්රීවරු කියනවා, "අපිි එයාට ඡන්ෙය 

දුන්ශන්. අපට ඕනෑ ිගධියට එයා වැඩ කරන්න ඕනෑ" කියලා. 

වර්තමාන ජනාධිපිවතුමා අගමැිවවරයා ිගධියට හිටපු ශවලාශ  

කි වා, "අරග ය දිගටම ශගන යන්න" කියලා. ජනාධිපිව අින් 

වනකල් අරග ය ශගන යන්න ඉඩ දුන්නා. තමා ජනාධිපිව වුකා 

ිගතරි, තමන්ට ජනාධිපිව ශවන්න ඡන්ෙය දුන් මන්ත්රීවරුන්ශ  

ඡන්ෙ ශපොශරොන්දු ඉ ථට ක ා. ශමොකක් ටෙ කශ    අරග කාරයන් 

ගහලා පැන්නුවා. අරග ය කරපු තරුකයන්, ිග ථවිගෙයාල 

ශි යයන් ත්රසථතවාෙය වැ ැක් ටවීශම් (තාවකාලික ිගධිිග ාන) පනත 

යටශත් අෙ අත් අඩංුවවට අරශගන ිවශබනවා. ඒ පනත ශගනාශ  

අශ  ්ඩුක්ව කාලශආ. ඒ පනත ශගනාශ  අිග ගත් ත්රසථතවාදීන් 

පාලනය කරන්න.  

රට බංශකොශලොත් වුකාම, ඒක ගැන රජාතන්ත්රවාදීව කියන 

තරුකයන් අත් අඩංුවවට ගන්න අෙ ශම් පනත පාිගච්චි කරලා 

ිවශබනවා. අපි එය තරශආ ශහ ා ෙකිනවා. තරශආ ශහ ා ෙකිනවා! 

ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි. එතුමා අෙ තවත් ශෙයක් ට කර ිවශබනවා. 

එතුමාව ශමම තනතුරට පත් කරපු හිටපු ජනාධිපිවවරයාට 

තමන්ශ  නිල නිවාසය හො ගන්න මිලියන 400ක් ට දීලා ිවශබනවා. 

රට බංශකොශලොත් වුකාම කරන ශේවල්ෙ ශම්  ශම් රශට් තරුක 

පරම්පරාව කෘෂි කර්මාන්තයට ශයොමු කිීකම සඳහා වන 

ශයෝජනාවට ශවන් කර ිවශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 250ි. 

ශගොවීන්ශ  හිඟ කය කපා හරින්න දීලා ිවශබන්ශන් රුපියල් 

මිලියන 350ි. හැබැි, තමන්ව පත් ක  හිටපු ජනාධිපිවවරයාට 

මිලියන 400ක් ට ශෙනවා, ශ  හො ගන්න. ශමශහම පාලනයක් ටෙ අපි 

බලාශපොශරොත්තු වුශඩු   

ශගොවීන්ශ  ශපොශහොර සම්බන් ශයන් ශම් රශට් ගත්තු ශමෝඩ, 

තකිවරු, අමශනෝඥ තීන්දුව තමි, රසායනික ශපොශහොර ශගන්වීම 

නවත්වන එක. ශලෝකශආ කිසිම රටක් ට එශහම කශ   නැහැ. මම 

කියනවා ඒ සම්බන් ශයන් ශසොයා බලන්න වහාම කමිටුවක් ට පත් 

කරන්න කියලා. එක් ටතරා ශෙොසථතරවරශයවේ සහ ශේ පාලනය 

කරන තවත් පිරිසක් ට ශපොශහොර සම්බන් ශයන් ඒ තීරකය ගන්න 

අනුබල දුන්නා මට මතකි. ශම් රශට් දු පත්ම ශකොටස වන 

ශගොිගශයෝ -ශම් රශට් ජනතාවශගන් සියයට 28ක් ට- ඒ තීරකය 

ශහ තුශවන් ශබොශහොම අසරක තත්ත්වයට පත් ශවලා ඉන්නවා. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ට ශවන් ක ර ිවබුණු ිගනාඩි අට අවසානි, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ ආර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

මම ඉක් ටමනින් කාාව අවසන් කරන්නම්, ගරු 

කාානායකතුමනි. 

අපි වත්මන් ජනාධිපිවතුමාට ශම් කාරකය කියනවා. 

තමුන්නාන්ශස  අගමැිවවරයාව සිටි ශවලාශ  දූ ක ිගශරෝධී 

කමිටුවක් ට පත් ක ා. තමුන්නාන්ශස ට ඒ දූ ක ිගශරෝධී කමිටුව 

්රියාත්මක කරන්න ෙැන් තමි ශහොඳම ශවලාව, ගරු 

ජනාධිපිවතුමනි. කලින් කි වා, "මට බලතල නැහැ" කියලා. 

ශහොරකම් ක  නිසාි ශම් රට ශම් තත්ත්වයට පත් ශවලා 

ිවශබන්ශන්. Entrust Securities PLC එක හරහා ක  

වංචාශවන් ශම් රශට් මුෙල් රුපියල් බිලියන හතරහමාරක් ට ශකොල්ල 

කාලා ිවශබනවා. ිගදුලිබල මඩුඩලශයන් ිගතරක් ට රුපියල් මිලියන 

2,157ක් ට අරශගන ිවශබනවා. CSN එක නිසා පාක්ව රුපියල් 

බිලියන 4ි. ශම්වා ්පහු ගන්න. ශම් ්ඩුක්ව ඇිගල්ලා කශ   

ඒවාට අො  නක් අින් කර ගත් එක. තවත් ඒවා ිවශබනවා. 

ශනොශරොච්ශචෝශල් ගල් අඟුරු බලාගාරශයන් කරපු ශහොරකම 

තවත් එකක් ට. අපි ජනාධිපිවතුමාට කියනවා, ශම් රට නැවත වරක් ට 

ශම් වාශ  වයසනයකට මුහුක ශනොශෙන්න නම්, කරුකාකර 

ශහොරු ටික අල්ලන්න, ශහොරු ටික අල්ලලා ෙඬුවම් ශෙන්න 

කියලා. ෙැන් තමුන්නාන්ශස ට බලතල ිවශබනවා. නමුත්, 

තමුන්නාන්ශස  ෙැන් ශමොනවාෙ කරන්ශන්  ශහොරු ටික 

අල්ලන්ශන් නැිවව ශහොඳින් වැඩ කරන මහ බැංවේ අධිපිව අින් 

කරන්න හෙනවා. මට ්රංචි ිගධියට රජශආ ශස වකයන්ශ  ිගශ්රාම 

වැටුපටත් තට්ටු කරන්න යනවා. ඒ ශවනුවට ොයකත්ව ිගශ්රාම 

වැටු  අරමුෙල් පනත් ශකටුම්පත ශ න්න හෙනවා. ඒ නිසා                    

මම ශම් රශට් රාජය ශස වකයන්ට කියනවා, 'ශම් ශගොල්ලන් 

සූොනම් වන්ශන් තමුන්නාන්ශස ලාශ  ිගශ්රාම වැටුපට තට්ටු 

කරන්න. ිගශ්රාම වැටුප තමුන්නාන්ශස ලාට දුන්නු අිිවයක් ට  

තමුන්නාන්ශස ලාට ිවබුණු අිිවයක් ට. ඒකත් නැිව කරන්න 

හෙනවා' කියලා.  

අලි සබ්රි ඇමිවතුමාම කි වා, 1994 අවුරුේශේ ඒ අයට 

්ඩුක්ව භාර ශෙන ිගට සිටිශආ රාජය ශස වකයන් ලක් ට  හයි, අෙ 

වනශකොට ඒ රමාකය ලක් ට  15ක් ට ශවලා කියලා. ශේ පාලනය 

කරන්න ගිහින් ශම් රශට් රාජය ශස වකයන් ලක් ට  15ක් ට ෙක් ටවා වැඩි 

කශ   රාජපක් ට  ුතගශආ. අපි ඒශගොල්ලන්ට කියනවා, ශම් රට 

ිගනා  කරන්න කටුතතු කශ   ඒ අය  බව. නමුත්, අෙ සිටින 

ජනාධිපිවතුමාට සිේ  ශවලා ිවශබන්ශන් ශමොකක් ටෙ  එතුමා 

ජනාධිපිව. එතුමාට ේපශෙසථ ශෙන්ශන් ශම් රට රිවක් ටශ  ප ක  

හිටපු අගමැිවවරයා, හිටපු ජනාධිපිවවරයා සහ හිටපු මුෙල් ඇමිව 

බැසිල් රාජපක් ට  කියන පිරිස. අපිත් ලැහැසථිව ශවලා ඉන්ශන් ේෙවු 

කරන්න. අපි රට ශවනුශවන් ඕනෑ ශෙයක් ට කරනවා. නමුත්, 

දූ කය ඉහ වහා ගිය ශම් ්ඩුක්ශ  කටුතතු අපි රිවක් ටශ  ප 

කරනවා කියමින් මා නවිවනවා.  

ශබොශහොම සථතුිවි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු ජගත් පු ථපවේමාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 11ක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු කාානායකතුමනි, 2022 අතුරු අය වැය පිළිබඳ ිගවාෙශආදී  

මුලින්ම මම ිගශ    කාරකයක් ට කියන්න ඕනෑ. ශම් රට බැරෑරුම් 

තත්ත්වයකට පත් ශවච්ච අවසථාාවක් ට, ශම්ක. ශම් අවසථාාශ  අපි 

එකිශනකාට ශචෝෙනා කරකර සිටිශයොත්, රට තවතවත් අගා යට 

යනවා. ගරු කාානායකතුමනි, ගම්වල කියන කාාවක් ට අපි අහලා 

ිවශබනවා. ශමන්න, ඒ කාාව. එක පුේගලශයක් ට ශබල්ල වැල ලා 

ගන්න ගිහින් ිවශබනවා. ශබල්ල වැල ලා ගන්න ගිය ඒ 

මනුසථසයාශ  ශබල්ලට ශතොඩුක්ව හිර ශවන්න කිට්ටුව ඒ 

මනුසථසයාශ  සරම කඩා වැශටන්න ගිහින් ිවශබනවා. ශතොඩුක්ව 

තෙ ශවන්න ඉසථශසල්ලා ඒ මනුසථසයා ශතොඩුක්ශවන් ශබ්රා 

ගන්ශන් නැිවව හුඟක් ට අය එකතු ශවලා කරලා ිවශබන්ශන් ඒ 

මනුසථසයා ිගළි වහශගන හිටපු සරම තෙ කරන්න ලැහැසථිව වුණු 

එකි. අපි ශම් ශවලාශ  කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ශතොඩුක්ව තෙ 

ශවන්න ශෙනවාෙ, ිගළි වහගන්න සරම අන්ෙවමින් ඉන්නවාෙ 

කියන එකි.  

අෙ ශම් රශට් සියදෙ ශෙනා පිළිගන්නවා, බරපත  තත්ත්වයක් ට 

ිවශබන බව. ඒ නිසා අප සියදෙ ශෙනා ශම් ශවලාශ  අත් වැල් 

බැඳශගන කටුතතු කරන්න ඕනෑ. සජිතත් ශර මොස ිගපක් ට  

නායකතුමාට අපි ශපෞේගලිකව ගිහිල්ලා ්රා නා ක ා, "ශම් 

ශ ලාශ  අගමැිවකම භාර අරශගන කටුතතු කරන්න. අපි 

සම්පූර්ක සහාය ශෙනවා" කියලා. ශ්රී ලංකා නිෙහසථ පක් ට ය තමි 

සර්ව පාක් ටෂික ්ඩුක්වක් ට ගැන ශයෝජනා ඉදිරිපත් කශ  . කිසි 

ශකශනක් ට අශ  ඉල්ලීම භාර ගත්ශත් නැහැ. එක පැත්තකින්, අපි 

රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා ක  කටුතත්ත අගය කරන්න ඕනෑ. 

තනි මන්ත්රීවරශයවේ හැටියට සිටි රනිල් ිගරමසිංහ වර්තමාන 

ජනාධිපිවතුමා ශම් අභිශයෝගය භාර ගැතිම පිළිබඳව අපි එතුමාට 

ශගෞරව කරන්න ඕනෑ. එතුමා ෙැන් වැඩකටුතතු කරශගන 

යනශකොට, අප එතුමා තනි කරලා ශනොශයක් ට ශනොශයක් ට ශහ තු 

කාා කරකර ඉන්න එශක් ට ශත්රුමක් ට නැහැ.  

ශම් ශවලාශ  අපි පක් ට යක් ට හැටියට ඊ ඟට ්ඩුක්ව ගන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියන එක ශනොශවි කල්පනා ක  ුතත්ශත්, ගරු 

කාානායකතුමනි. ශම් රට බංශකොශලොත් තත්ත්වයට පත් ශවලා 

ිවශබන බව ෙැන් ශලෝක රසිේ ි. ශම් ශවලාශ  අපි සියදෙශෙනාම 

අත්වැල් බැඳශගන ශම් රට ශගොඩ ෙමන්නට කටුතතු කරන්න ඕනෑ. 

ප මුව ශම් රට ශගොඩ ෙමලා,  ඊ ඟ මැිවවරකශආ දී අපි කල්පනා 

කරමු, ශමොන ්ඩුක්වෙ පත් කරන්ශන් කියලා. ඒ නිසා,  ශම් 

අවසථාාශ දී කවුරු මුෙල් ඇමිව වුකත් මීට වඩා යමක් ට කරන්න 

බැහැි කියන එකත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ශම්ක අසීරු තත්ත්වයක් ට. 

අපි වසර 74ක් ට පුරා ශම් ිගධියට කටුතතු ක ා. ගරු 

කාානායකතුමනි,  ශම් 225ශෙනාම ශහොරු කියලා ෙැන් කියනවා. 

ශහොරකම් කරන ශකනාටි, නැිව ශකනාටි සියල්ලන්ටම ශම්ක 

අො  ශවනවා. ශම් 225ශෙනා තු  ශහොරකම් කරපු අයත් ඉන්නවා. 

හැබැි, ශහොරකම් කරපු නැිව අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා එක් ට 

ශකශනක් ට, ශෙන්ශනක් ට, එශහම නැත්නම් තුන් හතර ශෙශනක් ට, 

එශහමත් නැත්නම් 100ක් ට, 150ක් ට කරන වැශේට ශම් 225ශෙනාම 

ඇතු ත් ශවනවා. 

 COPE එශක් ට සාමාජිතකයවේ හැටියට මම කියන්න කැමැිවි, 
අශ  රාජය ්යතනවල සිදුවන දූ ක පිළිබඳව. අෙ ලංකා ිගදුලිබල 

මඩුඩලය පාක් ලබනවා. පාක් ලබන ලංකා ිගදුලිබල මඩුඩලය 

generators ශගනාවා. ඒ ගැන අපි COPE එශක් ටදී ර ථන ක ා. 

හැබැි, generators ශගනාවාට ඒවා වැඩ කරන්ශන්ත් නැහැ. 

Generators ශගශනන්න ඉසථසරශවලා inspection සඳහා යනවා. 

එශහම ගිය මිනිසථසු තවමත් වැඩ කරනවා. ශම්  අය පිට රට 

ගිහිල්ලා ශඩොලර් ිගයෙම් කරලා තමි ඒ කටුතතු කරන්ශන්. 

හැබැි, ඒවා ශගනාවාට පසථශස  ඒ ගැන ශසොයන්ශන් නැහැ. 

ඊ ඟට repair කරන්න බක් ශගශනන්න තවත් ිගයෙමක් ට යනවා. 
Repair කරන්න නැවත OT and day’s pay ශවනම ශගවනවා. 
PAYE tax කියන්ශන් තමන් ේපයන  ශෙින් ශගවන බේෙක් ට, ගරු 
කාානායකතුමනි. ශම් PAYE tax එකත් ලංකා ිගදුලිබල 

මඩුඩලශයන් ශගවනවා. හැම ශකශනක් ටම ්ොයම් ේපයනවා 

නම්  ඔබතුමා ඇතුළු අපි සියදෙශෙනාම යම් වැටුපක් ට ලබනවා නම් 

ඒ tax එක අශ  වැටුශපන් අක් කරනවා. නමුත් ිගදුලිබල 

මඩුඩලය ශමොකක් ටෙ කරන්ශන්  PAYE tax එක මඩුඩලශයන් 
ශගවනවා. ඉිවන්, ිගදුලිබල මඩුඩලය බංශකොශලොත් ශවන්ශන් 

නැිවව ිවශයිෙ  මට ලැබී ිවශබන්ශන් සීමිත කාලයක් ට නිසා මම 

ශම් ගැන කාා කරන්න වැඩි ශවලාවක් ට ගන්ශන් නැහැ.  

ඊ ඟට මම තාප ිගදුලිය මිලදී ගැතිම ගැන කාා කරන්නම්.  

ඇඹිලිපිටිශයන් තාප ිගදුලිය මිලදී ගන්නවා. 2005-2010 කාලය 

සඳහා ඒ සම්බන් ව ගිිගසුමක් ට අත්සන් කරලා ිවශබනවා. එශහම 

ිගදුලිය මිලදී ගන්නශකොට capacity charges කියලා අය කරලා 
ිවශබනවා. අවුරුේශෙන් අවුරුේෙ, ශෙශකන් ශෙක යනශකොට 

්ශයත් capacity charges ශගවනවා. ්ශයත් operation 
maintenance charges කියලා නම ශවනසථ කරලා ශගවනවා. 
ශම්වා තමි ශහොරකම්. අපි කියනවා, කවුරු කවුරුත් ශමශහම 

ශේවල් කරන බව. මම අවුරුදු 28ක් ට   පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉඳලා 

ිවශබනවා. මට අෙ ශවනකල් කිසිම ශකශනවේ Ceylon 

Petroleum Corporation එශක් ට රසථසාවකට ෙමන්න අවසථාාව 
ලැබිලා නැහැ. මම ඒක ශබොශහොම අවංකව කියන්න ඕනෑ. හැබැි, 

අව ය නැිව ්කාරයට ශම්වාට මිනිසථසු ෙමාශගන කටුතතු 

කරනවා. Ceylon Petroleum Corporation එක පාක් ලබනවා. 
හැබැි, Lanka IOC එක ලාභ ලබනවා. ශම් එකම කටුතත්ත 
කරන ්යතන. ඒකාධිකාරයක් ට ිවශබනවා නම් ශම් රශට් 

ජනතාවශ  සුබ සිේධිය ගැන කල්පනා කරලා කටුතතු කරන්න 

ඕනෑ.  

ඊ ඟට, SriLankan Airlines ගත්තාම, ඒක ලාභ ලබපු 
්යතනයක් ට. ඒක ්පසු පවරා ගත්තා. පවරා ගත්තාට පසථශස  ඒත් 

එශහමි, එක් ට පැත්තකින් staff වැඩිි. මට මතකි, එක් ට 

අවසථාාවක SriLankan Airlines ්යතනශආ සභාපිවවරශයක් ට 
කටුතතු ක  ්කාරය. SriLankan Airlines එකට අයත් ුවවන් 

යානයක් ට මැශල්සියාශවන් ුවවන්ගත ශවේදී, එතුමා සිටිශආ 

සිංග පූරු  ුවවන් ශතොටුශපොශ  . එතුමා ෙැනුම් දුන්නා වහාම 

සිංග පූරු ුවවන් ශතොටු ශපොශ   ශගොඩබසථසලා ඔහුවත් අරශගන 

යන්න කියලා. ශම්වා අම්මාශ  අ පාශ  ූ ෙලය වාශ  තමි 

පාිගච්චි කශ  . කවුරු ඒ ශෙය ක ත් වැරැදිි. ශම් වාශ  

තත්ත්වයක් ට තමි ිවබුශඩු. කවොවත් SriLankan Airlines 

්යතනයට අයත් plane එකක් ට ෙැක් ටශක් ට නැිව අයත් ශම් 

්යතනයට කය ශවලා ිවශබනවා. ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරියත් 

අනව ය ශලස බඳවා ගැතිම් සිදු කරලා ිවශබනවා.  වැඩ 

කරන්ශන් නැිව වුකත් ඒශක් ට සමහර  ශවලාවට OT ශගවනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, අශ  ප ාශත් ිවශබනවා, ලංකා සීනි 

සමාගශම් පැල්වත්ත ඒකකය. ඒශක් ට පරක වාහන ටිකට තීන්ත 

ගාලා, ඒ ශගොඩනැඟිලිවලට ගල් ිවයලා, ලසථසන කරලා, හැඩට 

ශපන්වලා ිවශබනවා. ඒවාට ිගයෙම් ශවන්ශන්ත් ශම් රශට් සල්ලි. 

හැබැි, ේක් ට ශගොිගයාට සා ාරක ශගවීමක් ට කරන්ශන් නැහැ. අපි 

ශගෝඨාභය රාජපක් ට  මැිවතුමාට සථතුිවවන්ත ශවනවා. එතුමා 

රිවපත්ිවමය තීන්දුවක් ට ගත්තා, එතශනෝල් ්නයනය නතර 

කරන්න. රුපියල් 290ට ිගවේකපු එතශනෝල් ලීටරය ෙැන් රුපියල් 

1,000කට ිගවේකනවා, ගරු කාානායකතුමනි. සීනි සමාගම ෙැන් 

ශමච්චර ලාභ ලැබුවාය කියලා ශපන්වනවා. මමත් පැල්වත්ත සීනි 
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සමාගශම් හිටපු සභාපිවවරශයක් ට. මම පැල්වත්ත සීනි සමාගශම් 

සභාපිව ශවනශකොට අෙ ්ඩුක්ව ිවශබන තත්ත්වශආ තමි එම 

්යතනය ිවබුශඩු. වැටු  ශගවන්න සල්ලිවත් ිවබුශඩු නැහැ. 

හැබැි, සියදෙශෙනාටම මම කි වා ටික කාලයකට පටි තෙ කර 

ගන්න කියලා. අවුරුේෙක් ට ඇතු ත මම ශස වකින්ට bonus 

දුන්නා. ශගොවීන්ට ේක් ට සඳහා ලබා දුන් මිලත් වැඩි ක ා.  

අශනවේත් සහන ටිකත් ලබා දුන්නා.  

අපි එො ශස වකයන්ට කි වා, "ෙැන් ශම්ක වැශහන්න යන්ශන්  

කන්තශල් සහ හිඟුරාන කර්මාන්ත ාලාවල තත්ත්වයට වැශටන්න 

යන්ශන්, තමුන්නාන්ශස ලා ශම් ගැන බුේධිමත්ව කල්පනා 

කරන්න" කියලා. මම ශම් ගැන වෘත්තීය සමිිව එක් ටක සාකච්ඡා 

ක ා. එතුමන්ලා සවන් දුන්නා. අනව ය සියදෙ ිගයෙම් කපා 

ෙමන්නට කටුතතු ක ා. ඒ වාශ ම අපි නිෙහසින් පසු අවුරුදු 74ක් ට 

ගැන කාා කරනවා.  අපි සියදෙශෙනාම ශම් තත්ත්වයට වග 

කියන්නට ඕනෑ. ඒශකන් කාටවත් ගැලශවන්න බැහැ. 

1983 කළු ජූලිය ශවලාශ  රාජය ශේප  ශකොි තරම් ිගනා  

වුකාෙ  ශකෝච්චි ගිනි තැබුවා. එතැන ඉඳලා පටන් අරශගන, 

ඊ ඟට අවුරුදු 30ක් ට ිවසථශස  ට්රාන්සථශෆෝමර් ගිනි තැබුවා, මහ 

බැංවේවට ශබෝම්බ ගැහුවා. ඒ සියදෙ රාජය ශේප  ිගනා  වුකා. 

1971 වකවානුශ , 1988-1989 වකවානුශ  ට්රාන්සථශෆෝමර් ිගනා  

වුකා. රාශේීලය ශල්කම් කාර්යාල, ශගොිගජන ශස වා ම යසථාාන 

ඇතුළු රජශආ ශේප  ිගනා  වුකා. ශේ පාලන ව ශයන් 

ශනොශවි මම ශම් කියන්ශන්. අපි සියදෙ ශෙනාම වගකීම් ගන්න 

ඕනෑ. යම් යම් වකවානුවල සිදු වූ සිදුවීම් සම්බන් ශයන් අපි සියදෙ 

ශෙනාම වගකීම් ගන්න ඕනෑ. කවුරු හරි කියන්න පුළුවන්, ශම් රට 

පාලනය කරපු ්ඩුක් පමකක් ට වගකීම් ගන්න ඕනෑ කියලා. 

නමුත්, ඒක එශහම ශනොශවි. රට පාලනය ශනොකරපු එල්ටීටීඊ 

සංිග ානයත්, රට පාලනය ශනොකරපු ජනතා ිගමුක් ටිව ශපරමුකත් 

ශම් වගකීම් ලැිසථතුවට ඇතු ත් ශවන බව මම සඳහන් කරන්න  

ඕනෑ.  මම ශම් ශේවල් කියන්ශන් ේශ  යකින්, මවරශයන් 

ශනොශවි කියන එකත් ඔබතුමන්ලා මතක ිවයා ගන්න ඕනෑ. 
 

ගුණ අුවර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

සමසථතයම වග කියන්න ඕනෑ. 
 

ගුණ ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ඔ , සමසථතයම.  

 

ඊ ඟට බැංවේ වංචා ගැන, සීනි බදු වංචාව ගැන, තවත් 
ශනොශයක් ට ්කාරශආ වංචා ගැන කාා කරනවා. ශම් 
සම්බන් ශයන් තරාිවරමක් ට නැිවව සියදෙ ශෙනාවම පීකක් ට ා 
කරන්න. මම කි ශ  ඒකි, අපි සියදෙ ශෙනාම එකතු ශවමු. සියදෙ 
ශෙනාම එකතුශවලා වංචා සිදු වුණු තැන් ගැන, ඒ වංචා ගැන 
ශහොයමු. හැබැි, අපි ඒ වංචාවන් ගැන ශසොයලා  වැරදිකරුවන්ට 
ෙඬුවම් ශනොකර ඉන්න බැහැ. ශනොශයක් ට අය ශම්ක සටන් පාඨයක් ට 
- slogan එකක් ට - හැටියට, සංකල්පයක් ට හැටියට කියනවා. අපි 
සියදෙ ශෙනාම ශම්වා ගැන ශහොයමු, පීකක් ට ා කරමු. ගරු 
කාානායකතුමනි, COPE එශකන් ශම් ශේවල් පීකක් ට ා කරලා 
පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තාවක් ට ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත්, එතැනින් 
එහාට කිසි ශෙයක් ට ශවන්ශන් නැහැ. වැරදි කරන අයට අපි ෙඬුවම් 
කරමු.  ශේ පාලනඥයන් වන අපි ශම්වාට ශතො පි ෙමාගන්න ඕනෑ 
නැහැ. වැරැදි කරන ිග ාල පිරිසක් ට රාජය නිල ාරින් හැටියට 
ඉන්නවා. එම වැරදි සම්බන් ශයන් අපි කටුතතු කරමු.  

ශමන්න ශම් කාරකය මම හිටපු ජනාධිපිවතුමාටත් ශයෝජනා 

ක ා, වර්තමාන ජනාධිපිවතුමාටත් ශයෝජනා ක ා.  ්ඩුක් 

පාර් ථවශආ ර ාන සංිග ායකතුමාත් ශම් ශවලාශ  සභාශ  

ඉන්නවා,  ශසෞයය ඇමැිවතුමාත්  ඉන්නවා. රාජය ්යතනවල, 

ප ාත් සභාවල, ශෙපාර්තශම්න්තුවල, වයවසථාාපිත මඩුඩලවල, 

ශසෞයය අං ශආ, ගර්හිත වුණු වාහන ශකොි තරම් ිවශබනවාෙ  ඒ 

සියදෙ ශේවල් අපි ශගොනු කරගන්න ඕනෑ. ශකොි තරම් 

ambulances ිවශබනවාෙ කියලා බලන්න. සමහර වාහන නිකම් 
දිරමින් යනවා, වටිනාකම නැිවශවලා යනවා. සමහර වාහන 

auction එකට ෙැම්මට පසථශස  බැටරිය සිග කරශගන අරශගන 

යනවා. බැටරිය සිගකරශගන ඒ වාහන අින් කර ගන්නවා. ඒවා 

සියල්ල පිළිබඳව  සම්පූර්ක ශතොරතුරු අරශගන,  මාෆියාවලට ඉඩ 

ශෙන්ශන් නැිවව,  ශවන්ශේසි ශනොකර ිගනිිගෙ ශපශනන 

්කාරශයන් ශටන්ඩර් කැඳවන්න. ඒ සඳහා වන ශතොරතුරු එකතු 

කරලා, වාහන ශටන්ඩර් ොලා, රජයට ්ොයම් එකතු කිීකශම් 

කටුතත්ත  සඳහා අපි ජාිවක බලකායක් ට හැටියට ්රියා කරමු. 

ගරු කාානායකතුමනි, අෙ ේපාධියට රැකියාවක් ට දිය ුතතුි 

කියලා මතයක් ට ිවශබනවා කියලා අපි කි වා. සියදෙ ේපාධි ාරින්ට 

රැකියා ශෙන්න ඕනෑ කියලා සටන් පාඨයක් ට ිවශබනවා. මම ගරු 

අ යාපන ඇමිවතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, රැකියා  සඳහා රශ   

ිගය හැකි ේපාධි පාඨමාලා හඳුන්වා ශෙන්න කියලා. ශවන රටවල 

්ඩුක්ශ  රසථසාවල් ශෙන්ශන් නැහැ.  ඒ නිසා රැකියා ඉලක් ටක කර 

ගත්  ේපාධි පාඨමාලා හඳුන්වා ශෙමින්,  ඒවා  සඳහා ඒ අයව ශයොමු 

කිීකශම් වැඩ පිළිශව ක් ට ඇිව කරන්න  කියන කාරකයත් මම 

මතක් ට කරනවා. 

ඊ ඟට, වවේගක් ශරෝගය නිවාරකය සඳහා RO plants හැදුවා. 
නාිගක හමුොශ  අනුග්රහශයන් ලංකාශ   RO plants 800කට 
වඩා හැදුවා.  ගරු ශසෞයය අමාතයතුමාශ  ිග ය පාය යටතට එය 

එන්ශන්. හැබැි, ෙැන් ඒවා නඩත්තු කරන්ශන් නැහැ. 

හම්ශබගමුව, ශකොටශවශහර මංකඩ වාශ  රශේ වල වවේගක් 

ශරෝී න් ිග ාල රමාකයක් ට සිටියා. නමුත්, ෙැන් ඒ රමාකය 

අක්ශවලා ිවශබනවා. එම නිසා  RO plants නඩත්තු කිීකම සහ 
අදෙත් ඒවා  ලබා ශෙන්න කටුතතු කරන්න. ශමොකෙ, වවේගක් 

ශරෝගය හැදිලා ශබශහත් කරනවාට වඩා එම ශරෝගශයන් වැ කී 

සිටීම සඳහා කටුතතු ක  ුතතුි.  ගරු ඇමිවතුමනි, ශම් 

සම්බන් ශයන් ිවශබන සංයයා ශල්යන බලන්න. ේොහරකයක් ට 

හැටියට මම ෙන්නා රශේ යක් ට වන හම්ශබගමුව රශේ ය 

ගත්ශතොත්, ඒ රශේ ශආ ෙැන් වවේගක් ශරෝගය ිග ාල ව ශයන් 

අක්ශවලා ිවශබනවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට ශවන් කර ිවශබන කාලය ෙැන් 

අවසන්. 
 

ගුණ ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මට තව ිගනාඩි ශෙකක් ට ිගතර ශෙන්න, ගරු කාානායකතුමනි. 

මට තව ශයෝජනාවක් ට ඉදිරිපත් කරන්න ිවශබනවා, ගරු 

කාානායකතුමනි. ශම් ශයෝජනාව ගැන මම ශමතැන සිටින සියදෙ 

මැිව ඇමැිවවරුන්ශගන් සමාව ඉල්ලනවා. ශමන්න ශම් 

සම්බන් ශයන් අපි යම් තීන්දුවක් ට ගන්න ඕනෑ. රාජය ශස වකයන් 

අවුරුදු 60න් ිගශ්රාම ගන්නවා. 

ශේ පාලනඥයනුත් අවුරුදු 70න් පසථශස  ිගශ්රාම යන්න ඕනෑ. 

එශහම නැත්නම් ේපරිම ව ශයන් අවුරුදු 75ක් ට වුකාට කමක් ට 

නැහැ. ශමොකෙ, අපි ්ෙර් වත් ශවන්න ඕනෑ. ්ඩුක්රම 

වයවසථාාවට ශම් කාරකය ඇතු ත් කරන්න ඕනෑ. රාජය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශස වකයා අවුරුදු 55න් ිගශ්රාම යනවා නම්, රාජය ශස වකයාට 

අවුරුදු 60න් ිගශ්රාම යන්න කියනවා නම්, ශේ පාලනඥයාත් 

අවුරුදු 70න් ිගශ්රාම යන්න ඕනෑ. එශහම නැත්නම් ේපරිම 

ව ශයන් තව අවුරුදු 5ක් ට ශෙමු. අපි සියදෙශෙනාම එකතු ශවලා ශම් 

ශේ කරන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, අපි ්ෙර් වත්ව කටුතතු කරන්න 

ඕනෑ.  

ගරු කාානායකතුමනි, ගරු ශජයරාජ් රනාන්දුපුල්ශල් හිටපු 

අමාතයතුමාට එො  ශම් මුළු සභාවම ගරු ක ා. නමුත්, එතුමාශ  

ඝාතනය සම්බන් ශයන් ඊශආ දීපු නක් තීන්දුව ශමොකක් ටෙ  අවුරුදු 

14කට පසථශස  ඒ චූදිතයන් සියදෙශෙනාම නිශෙොසථශකොට නිෙහසථ කර 

ිවශබනවා. ඒ ඝාතනය සිදු කරපු ශකශනක් ට නැහැ. ශමශහම වුකාම 

මිනිසථසු අධිකරකය ගැන සැක හිතනවා  ිගමර් නය කරපු අය 

ගැන සැක හිතනවා. ඒ තීන්දුව සම්බන් ශයන් ශම් රට තු  බලවත් 

සැකයක් ට ඇිව ශවනවා.  මුළු පාර්ලිශම්න්තුවම, මුළු රටම ්ෙරය 

කරපු නායකශයක් ට, එතුමා.  

යම් යම් පක් ට  ිගිග  අවසථාාවලදී ශනොශයක් ට ශේ පාලන තීන්දු 

ගන්නවා, ගරු කාානායකතුමනි. මට මතකි, රනිල් ිගරමසිංහ 

මැිවතුමා කතරගමදී තීන්දුවක් ට ගත්තා, පක් ට ශආ වයවසථාාව 

සංශ ෝ නය කරන්න. අවසානශආ ශමොකක් ටෙ වුශඩු  රනිල් 

ිගරමසිංහ මැිවතුමාට එක ්සනයක් ටවත් දිනාගන්න බැරි වුකා. 

නමුත්, එතුමා ගැන අෙ අපි සතුටු ශවනවා. එතුමාශ  

ශනොපසුබසථනා ේත්සාහය නිසා ම ර්යවත්ව කටුතතු කරලා, 

අගමැිවවරයා ව ශයන් පත්වීශමන් අනතුරුව අෙ වනශකොට 

ජනාධිපිවවරයා ව ශයන් පත්ශවලා එම ධුරශආ කටුතතු කරනවා. 

අශ  මහින්ෙ රාජපක් ට  හිටපු ජනාධිපිවතුමාත් එක් ටතරා 

අවසථාාවකදී පක් ට  වයවසථාාවට සංශ ෝ නයක් ට ශගනාවා. එතුමා 

පක් ට  වයවසථාාවට සංශ ෝ නයක් ට ශගනාවාට පසථශස  ශමොකක් ටෙ 

වුශඩු  එතුමා පක් ට ශආ සභාපිව තනතුර භාර ගත්තාම ඒක 

එතුමාටම පාරාව ල්ලක් ට වුකා. ගරු කාානායකතුමනි, 

මමත්රීපාල සිරිශස න හිටපු ජනාධිපිවතුමා ඊශආ අශ  පක් ට ශආ 

වයවසථාාවට සංශ ෝ න කිහිපයක් ට ශගනාවා. 4ක් ට ව ශයන් ිවබුණු 

ශජය ථඨ ේපසභාපිව තනතුරු සංයයාව 7ක් ට ෙක් ටවා වැඩි කරන්නත්, 

10ක් ට ව ශයන් ිවබුණු සභාපිව තනතුරු සංයයාව 14ක් ට ෙක් ටවා වැඩි 

කරන්නත් සංශ ෝ න ශගනාවා. හැබැි, පාර්ලිශම්න්තුශ  ඇමිව 

මඩුඩලය 20ක් ට කරන්න එතුමා කාා කරනවා. ඉසථශසල්ලාම 

පක් ට ය තු  රජාතන්ත්රවාෙයක් ට ිවශබන්න ඕනෑ. කවුරු ශමොනවා 

ක ත්, හරි ශේ හරි හැටියට ෙකින ශකශනක් ට, මම.  
 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශ  කාාව ෙැන් අවසන් කරන්න. 

ඔබතුමා ිගනාඩි 3ක් ට වැඩිපුර අරශගන ිවශබනවා. අෙ ෙවශස  කාා 

කරන්න තව මන්ත්රීවරු ඉන්නවා ශන්. 
  
 

ගුණ ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මා ඉක් ටමනින්  කාාව අවසන් කරන්නම්, ගරු 

කාානායකතුමනි.  

තමන්ශ  ෙරුවන්ශ  අනාගතය සඳහා පක් ට  වයවසථාාව 

සංශ ෝ නය කරනවා නම්, එය බලවත් වැරැේෙක් ටය කියන එක මා 

කියනවා. පෙනම් ්යතනශආ පවත්වන්න ිවබුණු පක් ට  

සම්ශම්ලනය තරුක ශස වා සභාශ දී ිග ාල සම්ශම්ලනයක් ට ශලස 

පවත්වන්න දුමින්ෙ දිසානායක මැිවතුමා කටුතතු ක ා. 

300ශෙශනක් ට, 400ශෙශනක් ට සමඟ කරන සාකච්ඡාවක් ට ශවනුවට 

එතුමා මුළු රටම අවදි කරලා, ෙහසථ ගකනක් ට එතැනට ශ න්න 

කටුතතු ක ා. එ ථ්  ගැන එතුමාට අපි සථතුිවවන්ත ශවනවා. මා මීට 

වඩා ශේවල් කාා කරන්න බලාශපොශරොත්තුශවන් සිටියා. නමුත්, 

කාලශ ලාව නැිව නිසා ඔබතුමාට සථතුිවවන්ත ශවමින් මා 

නවිවනවා, ගරු කාානායකතුමනි. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Next, the Hon. Govindan Karunakaram. You have 
nine minutes.  

 
 

[மு.ப. 10.59] 

 

ගුණ ගගෝවින්දන් කුණණාකරම් මහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கவள, இந்த வருடத்தின் எதிர் 

வரும் நான்கு மாதங்களுக்குாிய இகடக்கால வரவு தசலவுத் 

திட்டம் ததாடர்பான விவாதத்தில் வபசக்கிகடத்தகமக்கு 

மகிழ்ச்சியகடகிவறன். உண்கமயிவல, இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டம் விவாதிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கும் வவகளயில் 

IMFஇன் - சர்வவதச நாணய நிதியத்தின் உத்திவயாகத்தர் 

மட்டத்திலான கலந்துகரயாடல்களில் 2.9 பில்லியன் 

அதமாிக்க தடாலர்ககள இலங்ககக்குக் கடனாக வைங்க 

இணக்கம் காணப்பட்டகதயடுத்து இந்த நாடு ஓரளவுக்கு 

மூச்சுவிடக்கூடிய நிகலகமக்கு வரும் என்பது எல்வலாருகடய 

எதிர்பார்ப்புமாக உள்ளது. அவதவவகளயில், வாிககள 

ஒழுங்ககமப்பது, மக்களின் வாழ்க்ககத் தரத்கத உயர்த்து 

வதற்கான அடிப்பகட வவகலத்திட்டம், ஊைலுக்தகதிரான 

நடவடிக்கக வபான்ற சில நிபந்தகனககள அவர்கள் 

அதற்காக முன்கவத்திருக்கின்றார்கள். ஊைல்தான் இந்த 

நாட்டிவல மலிந்து கிடப்பதும் இந்தப் தபாருளாதார 

தநருக்கடிக்குக் காரணமானதுமாகும். இந்த நிபந்தகனகளுக்கு 

வமலதிகமாக, கடந்த காலங்களிவல இலங்ககக்குக் கடன் 

தகாடுத்த நாடுகளுடன் கடன் மறுசீரகமப்புச் சம்பந்தமாக ஓர் 

உடன்பாட்டுக்கு வரவவண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.  

வநற்று முன்தினமான 31ஆம் திகதி மத்திய வங்கியின் 

ஆளுநர் அவர்கள் பாராளுமன்றக் குழு அகறயினிவல இந்த 

நாட்டின் தற்வபாகதய தபாருளாதார நிகலவரம் சம்பந்தமாகப் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு விளக்கமளித்திருந்தார். 

அப்வபாது அவர், இந்த நாடு சுதந்திரமகடந்த காலத்திலிருந்து 

எந்தவிதத்திலும் தன்னிகறவு அகடயவில்கல என்றும் 

ஒவ்வவார் ஆண்டும் கடன்ககளப் தபற்றிருந்ததாகவும் 

கூறியிருந்தார். அவதவவகளயிவல, 1980ஆம் ஆண்டு 

காலகட்டத்திவல நாட்கட முன்வனற்றுவதற்காக இந்த நாடு 

கடன்ககளப் தபற்றிருந்ததாகக் கூறியிருந்தார்.  அதாவது, 

மகாவலி அபிவிருத்திக்கும் நீர்மூலமான மின்சார உற்பத்திக்கு 

மாக 1980ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்திவல கடன்ககளப் 

தபற்றிருந்ததாகக் கூறியிருந்தார். அக்காலகட்டங்களிவல 

மகாவலி அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்மூலம் அாிசி உற்பத்தியில் 

இந்த நாடு தன்னிகறவு அகடந்திருந்தாலும், ‘மகாவலி 

அபிவிருத்தி’ என்பது வடக்கு, கிைக்கிவல தமிழ் மக்களின் 

இனப் பரம்பகலக் குகறப்பதற்கான குடிவயற்றத் திட்டங் 

ககள கமயப்படுத்திவய அன்றிலிருந்து இன்றுவகரக்கும் 

நகட தபற்றுக் தகாண்டிருக்கின்றது. அது 60 சதவீத நீர் 

மின்சாரத்கத இந்த நாட்டுக்குப் தபற்றுக்தகாடுத்திருந்தாலும், 

தற்வபாது டீசலினால் இயங்கும் generators மூலமாகவும் 

நிலக்காியினால் இயங்கும் அனல் மின் நிகலயங்கள் 
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மூலமாகவும் மின்சாரத்கதப் தபறுவதில் ஊைல், வமாசடிகள் 

இருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். அதுவபால், 2012ஆம் ஆண்டு 

க்குப் பிறகு, எந்தவித வருமானத்கதயும் ஈட்டித்தராத முதலீடு 

களுக்காகக் கடன்ககளப் தபற்று அதன்மூலம் பல பில்லியன் 

தடாலர்ககள தரகுப் பணமாக - commission - தபற்றிருக் 

கின்றார்கள் என்பகதயும் மகறமுகமாகக் கூறியிருக்கின்றார்.  

என்னுகடய மாவட்ட தநல் விவசாயம் சம்பந்தமாக - தநல் 

உற்பத்தி சம்பந்தமாக நான் இங்வக வபசவவண்டிய 

நிர்ப்பந்தத்தில் இருக்கின்வறன். “நீங்கள் தபாலன்னறுகவ, 

அனுராதபுர மாவட்டங்களின் விவசாயச் தசய்கககயப் 

தபாறுத்வத தநல் விகலகயயும் பசகள இறக்குமதிகயயும் 

தீர்மானிக்கின்றீர்கள்” என்று  கடந்த காலங்களில் நான் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திவல கூறியிருந்வதன். கடந்த இரண்டு வபாகங் 

களிலும் மட்டக்களப்பு, அம்பாகற மாவட்ட விவசாயிகள் 

தபரும் நட்டமகடந்திருக்கிறார்கள். ஏதனன்றால், ஓர் அந்தர் 

யூாியாகவ 43,000 ரூபாய்க்கும் அதிகமான விகல தகாடுத்து 

வாங்கியிருக்கின்றார்கள். அவதவபால,  20,000 ரூபாய்க்கும் 

அதிகமான விகல தகாடுத்து ககளநாசினிககள வாங்கியிருக் 

கின்றார்கள். தற்தபாழுது தநல் சந்கதப்படுத்தல் சகபயி 

னூடாக தநல்கலக் தகாள்வனவு தசய்து தகாண்டிருக்கின்றார் 

கள். ஆனால், Paddy Marketing Boardஇன் விகலப்படி அந்தச் 

சகபக்கு தநல் மூகடககளக் தகாடுத்தவர்கள் இன்றுவகர 

அதற்குாிய பணத்கதப் தபற்றுக்தகாள்ள முடியாத நிகலயில் 

இருக்கின்றார்கள். ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஒரு மூகட தநல்லின் 

விகல 7,000 ரூபாயாக இருந்தது. ஆனால், தற்வபாது ஒரு 

மூகட தநல்லின் விகல 8,000 ரூபாயாக அதிகாித்திருக் 

கின்றது. அப்தபாழுது அந்த விவசாயிகள் தநல்கலக் தகாடுக் 

காமல் கவத்திருந்தால் இப்தபாழுது அதகன 8,000 ரூபாய்க்கு 

விற்றிருப்பார்கள். அப்படியிருந்தும் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் 

தகாடுக்கப்பட்ட தநல்லுக்கான பணம் இன்னும் அவர்களுக்குக் 

தகாடுக்கப்படவில்கல.  

கடந்த காலங்களில் அந்த மாவட்ட விவசாயிகள் டீசல் 

பற்றாக்குகறயினாலும் ககளநாசினிப் பற்றாக்குகறயினாலும் 

யூாியாப் பற்றாக்குகறயினாலும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு, 

வங்கிகளிவல loan எடுத்தும் நககககள அடகுகவத்தும் 

விவசாயத்கதச் தசய்தார்கள். ஆனால், மாண்புமிகு சனாதிபதி 

அவர்கள் இந்த Budgetஇவல விவசாயக் கடன்ககளத் 

தள்ளுபடி தசய்திருக்கிறார். அதனடிப்பகடயில் விவசாயி 

களின் கடன்கள் தள்ளுபடி தசய்யப்படவுள்ளன. ஆனால், 

மட்டக்களப்பு அம்பாகற மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகள் 

ஏகனய மாவட்டங்ககளவிட முன்னவர விவசாயத்கதச் 

தசய்வதனால் அவர்கள் அந்தக் கடகன அகடத்திருப்பார்கள். 

ஏதனன்றால், முதற் வபாகத்திற்குாிய கடகன அகடத்தால் 

தான் அடுத்த வபாகத்திற்குாிய கடகன அவர்களால் தபற 

முடியும். ஆகவவ, அவர்களுக்கு அந்தக் கடன் தள்ளுபடிச் 

சலுகககூடக் கிகடக்காது. எனவவ, இம்முகற தபரும்வபாகம் 

தசய்யவிருக்கும் மட்டக்களப்பு, அம்பாகற மாவட்ட 

விவசாயிகளுக்கான யூாியாப் பசகளகய முன்னராகவவ 

தபற்றுக்தகாடுக்க வவண்டுதமன்பகதக் கமத்ததாைில் 

அகமச்சாின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவருகிவறன். யாழ்ப்பாண 

மாவட்டத்திற்கான யூாியாப் பசகள ஏற்கனவவ அனுப்பப் 

பட்டுள்ளதாக நாங்கள் அறிகின்வறாம். அந்தவககயில், 

என்னுகடய மாவட்டமான மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கும் 

உாிய காலத்தில் யூாியாப் பசகளகய அனுப்பிகவக்க 

வவண்டும். இல்லாவிட்டால், இம்முகற தபரும்வபாக தநல் 

உற்பத்தி வமற்தகாள்ளப்படமாட்டாததன இரண்டு இலட்சம் 

ஏக்கர் தநல் உற்பத்தி தசய்யும் அந்த மாவட்ட விவசாயிகளால் 

கச்வசாி மட்டத்திவல முடிதவடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பகத 

மிகவும் வவதகனவயாடு நான் கூறிக்தகாள்ள விரும்பு 

கின்வறன்.  

அம்பாந்வதாட்கடத் துகறமுகத்திற்காகப் தபற்றிருந்தாலும் 

சாி, மத்தள விமான நிகலயத்திற்காகப் தபற்றிருந் தாலும் சாி, 

Rajapaksa Stadiumஇற்காகப் தபற்றிருந்தாலும் சாி, தாமகரக் 

வகாபுரத்திற்காகப் தபற்றிருந்தாலும் சாி, தாமகரத் தடாகத் 

திற்காகப் தபற்றிருந்தாலும் சாி, கடந்த காலங்களில் தபற்ற 

கடன்களினால் முன்தனடுக்கப்பட்ட திட்டங்கள் இந்த 

நாட்டுக்கு எந்தவிதமான வருமானத்கதயும் ஈட்டிக் 

தகாடுக்கவில்கல. எங்கள் நாட்கடவிடச் சிறிய நாடான 

மாகலதீவிலிருந்து நாங்கள் கருவாட்கட இறக்குமதி தசய்கின் 

வறாம்; மாசிகய இறக்குமதி தசய்கின்வறாம். மற்கறய தவளி 

நாடுகளிலிருந்து மீன்ககள இறக்குமதி தசய்கின்வறாம். 

வருமானத்கதப் தபற்றுத்தராத இவ்வாறான முதலீடுககளச் 

தசய்ததற்குப் பதிலாக, இலங்கககயச் சுற்றியுள்ள கடல் 

வளத்கதப் பயன்படுத்தும் வககயில் இந்த நாட்டின் இகளஞர், 

யுவதிகளுக்கு கடற்தறாைிலுக்கான பயிற்சிகயயும் படகுககள 

யும் தகாடுத்திருந்தால்கூட மீன்பிடியிவல, கருவாடு உற்பத்தி 

யிவல எமது நாடு தன்னிகறவு அகடந்திருக்கும். அவதவபால, 

அவற்கற தவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யக்கூடிய 

நிகலயும் ஏற்பட்டிருக்கும்.  

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over. 
 

 

ගුණ ගගෝවින්දන් කුණණාකරම් මහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Sir, give me one more minute. 

இன்று எமது நாடு அதலபாதலத்துக்குள் வீழ்ந்துள்ளது; 

தபாருளாதார தநருக்கடியிவல சிக்கித் தவிக்கின்றது. இந்தக் 

காலகட்டத்திவல எங்களுக்கு உதவியது எங்களது அயல் 

நாடான இந்தியா மாத்திரவம ஆகும். கடந்த தபாருளாதார 

தநருக்கடியின்வபாது அந்நாடு 4 பில்லியன் தடாலர் தபறுமதி 

யான உதவிககளக் கடனாக வைங்கியிருக்கின்றது. குகறந்த 

வட்டியில் 800 மில்லியன் தடாலர்ககள உணவுக்காகவும் 

மருந்து மற்றும் அத்தியாவசியத் வதகவகளுக்காகவும் 

வைங்கியிருக்கின்றது. கடன் அடிப்பகடயில் 700 மில்லியன் 

தடாலர்ககள எாிதபாருளுக்காக வைங்கியிருக்கின்றது. 

இரசாயன உரத்திற்கு 55 மில்லியன் தடாலர்ககள வைங்கி 

உதவியிருக்கின்றது. அதற்குவமலாக, தமிழ் நாட்டிலிருந்து 

அன்பளிப்பாக உணவு, பால் மா, மருந்துப் தபாருட்கள் 

முதலியன இங்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறாக 

இந்தக் காலகட்டங்களிவல இந்தியா எங்களுக்கு உதவிக் 

கப்பல்ககள அனுப்புகின்றது; உணவுக் கப்பகல அனுப்பு 

கின்றது. ஆனால், தாங்கள் வைங்கிய கடகனக்கூட மறு 

சீரகமக்க முடியாததன்று கூறும் சீனா இந்த நாட்டுக்கு உளவுக் 

கப்பகல அனுப்புகின்றது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் ஒரு 

விடயத்கத மிகவும் வவதகனயுடன் கூறிக்தகாள்ள விகை 

கின்வறன். அதாவது, இந்தப் பாராளுமன்றத்திற்குள் 

தசங்வகால் எடுத்துவரும்வபாது எழுந்துநிற்க முடியாத வதரர், 

சீனாவிலிருந்து உளவுக்கப்பல் வந்தவபாது அதற்குாிய 

மாியாகதகயக் தகாடுத்து எழுந்து நிற்கின்றார். இதுதான் 

இந்த நாட்டின் தகௌரவமா? எனக் வகட்க விரும்புகின்வறன்.  

 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Next, the Hon. Prasanna Ranatunga.   
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[පූ.භා.11.08  

 
ගුණ ප්රසන්න රණතුංග මහතා (නාගිකක සංවර්ධාන හා 

නිවාස අමාතය සහ ආණ්ු  පාර් ්වග  ප්රධාාන 

සංවිධාායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

வகாலாசானும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 
ගරු කාානායකතුමනි, ජනාධිපිවතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් ක  රිවශ ෝ න අය වැය පිළිබඳවි ශම් ගරු සභාශ  

සාකච්ඡා කරන්ශන්. ශම් රිවශ ෝ න අය වැය ඉදිරිපත් කිීකශම් 

මූලික අරමුක වුශඩු පසුගිය වසශර් ඉදිරිපත් කරපු ශම් වසරට 

අො  අය වැයට සංශ ෝ න ඉදිරිපත් කිීකමි. ඉදිරි මාස හතර තු  

මුෙල් ක මනාකරකය කරලා ශම් ්ර්ථික අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන 

ිගසඳුමක් ට හැටියට කරන ශයෝජනාවක් ට ශලසි ශම් රිවශ ෝ න අය 

වැය ඉදිරිපත් කරන්ශන්. පසුගිය වසශර් 2022 වසර සඳහා අය වැය 

ශගන එන අවසථාාශ   ිවූ  තත්ත්වයට වඩා හාත්පසින්ම ශවනසථ 

්ර්ථික, සමාජයීය, ශේ පාලන පරිසරයක් ට තමි අෙ ිවශබන්ශන්. 

අපි හිතනවාට වඩා තත්ත්වය බැරෑරුම්. ඒ නිසා ශම් රිවශ ෝ න 

අය වැය ශකොතරම් ශහොඳ වුකත් ඒශකන් රාිවහාර්යයක් ට 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්න බැහැ, ගරු කාානායකතුමනි.   

ජනාධිපිවතුමා ශම් අය වැය ශගන ඒශම් දී මූලික කරුණු  

හයක් ට පෙනම් කරශගන ිවශබනවා. ිගයෙම් ක මනාකරකය සඳහා 

පියවර ගැතිම, නව ශවශ ඳ සහ අශයෝජන රිවපත්ිව හඳුන්වා දීම, 

රාජය වයවසාය රිවවයුහගතකරකය කිීකම, නව තිිව සහ තිිව 

රිවසංසථකරක හඳුන්වා දීම, රාජය මූලය ක මනාකරකය සඳහා 

වයවසථාාොයකශආ කාර්යය  ක් ටිවමත් කිීකම, අශනවේත් රාජය 

රිවපත්ිව යන කරුණු පිළිබඳව වැඩි අව ානයක් ට ශයොමු කරන්න 

කටුතතු කරලා ිවශබනවා, ගරු කාානායකතුමනි.  

අෙ අපි  මුහුක ශෙන ්ර්ථික අර්බුෙය අවුරුේෙකින්, ශෙකකින් 

ඇිව වුණු ශෙයක් ට ශනොශවි. ්ර්ථික ෙත්ත ිග ථශල් කය කරන 

ඕනෑම ශකශනවේට එය පැහැදිලිව ශපශනනවා. අෙ ශම් ිගවාෙය 

්රම්භ කරමින් කාා ක  ිගපක් ට ශආ මන්ත්රීවරු ශචෝෙනා කශ   

රාජපක් ට වරුන්ට හා ශපොශහොට්ටුවට. ඒ අයම කියනවා, ශම් 

තත්ත්වය අෙ ඊශආ ඇිව ශවච්ච ගැටදෙවක් ට ශනොශවි, අවුරුදු 

ගකනාවක් ට ිවසථශස  පැවැිව වැරදි ්ර්ථික රිවපත්ිව  නිසා ඇිව වූ 

ගැටදෙවක් ට කියලා. එශහම කියන ගමන් අවසානශආ දී 

රාජපක් ට වරුි, ශපොශහොට්ටුවි ඉසථසරහට ොශගන කාා කරනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණු පක් ට ය -

ශපොශහොට්ටුව- නිර්මාකය වුශඩු, 2018දී.  අපි ඒ වකවානුශ   

හිටිශආ ිගපක් ට ශආ. අෙ ශම් ්ඩුක් පක් ට ශආ මන්ත්රීවරුන්ශගන් 

බහුතරයක් ට ප  මුවන වතාවට පාර්ලිශම්න්තුවට ්පු අය. 

ශපොශහොට්ටුවට හා රාජපක් ට වරුන්ට ශහොඳ slogan එකක් ට හො 

ශගන තමි අරග යත් එක් ටක ශම් කරුණු මතු කරන්න ේත්සාහ 

කරන්ශන්. ශහට අනිේො ශවනශකොට රුසියානු- ුතක් ටශර්න 

ුතේ යත් එක් ටක ඇිව ශවන ්ර්ථික අර්බුෙයත් එක් ටක අපට මීට 

වඩා භයානක තත්ත්වයකට මුහුක ශෙන්න ශවි. එොටත් කියි, 

ශම්ක  රාජපක් ට ලාශ  වේමන්ත්රකයක් ට කියලා. ශම් ිගපක් ට ශආ අය 

ශබොශහෝ දුරට ඒකත් කියන්න ඉඩ ිවශබනවා.    

ිගපක් ට  නායකතුමා ඊශආ  ජනාධිපිවතුමාශ  කාාව ේපුටා 

ෙක් ටවමින් රකා  ක ා, ගින්ෙර රත්වන තුරු හැළිශආ සතුටින් දිය 

ශකළින කවේළුවා පිළිබඳ ේපමාව. එතුමා එතැනදීත් ශචෝෙනා 

කරන්ශන් ගිනි පත්තු කශ   රාජපක් ට වරු කියලාි. එතුමන්ලාට 

මතක නැහැ, ෙමි  නිවාස හා ශේශපො  ගිනි ිවයලා ිවසථ අවුරුදු 

ුතේ යකට මුල පුරන්න රට ගිනි තැබුශ  එතුමාශ  පියාකන් 

කියලා. එතුමාට මතක නැහැ, ජනතා ිගමුක් ටිව ශපරමුක තහනම් 

කරලා හන්දියක් ට හන්දියක් ට ගාශන් ෙර සෑයවල් හෙලා තරුකයන් 

60,000ක් ට මරා ෙැමීමට කටුතතු කශ   එතුමාශ  පියාශ  කාලශආ 

කියලා. ෙැන් හැළිශආ සතුටින් දිය ශකළින්ශන් කවුෙ  රට ්ර්ථික 

අර්බුෙයක ඇිව ශම් ශමොශහො ශත් ිගරුේ  පක් ට යට ශවලා රට ගිනි 

තබමින් ජනාධිපිව සිහින ඔටුන්න තමන්ශ  හිස මතට 

වැශටනතුරු බලාශගන ඉන්ශන් එතුමාි. එතුමාට ඕනෑ ශපට්රල් 

ශපෝලිම්, ගෑසථ ශපෝලිම්, ේේශඝෝ ක, ිගශරෝ තා.  සංචාරකශයෝ 

ලංකාවට එනවාට එතුමන්ලා කැමිව නැහැ. ිගශේ  ශර  ක 

ලැශබනවාට එතුමන්ලා කැමිව නැහැ. මම එතුමන්ලාට කියනවා, 

රත්ශවන දිය හැළිශආ කාලකඩුණි සතුටක් ට ලබන්ශන් නැිවව, 

ජාිවක වග කීම ඉ ථට කරන්න ෙැන්වත් ඉදිරිපත් ශවන්න කියලා. 

නිවාස අමාතයාං ය යටශත් පසුගිය කාලශආ වංචා, දූ ක රැසක් ට 

සිදු ශවලා ිවශබනවා.   සජිතත් ශර මොස මහත්මයාශ  ශේ පාලන 

කටුතතුවලට සහ එතුමාශ  බිරිඳට ඇිව වයාපාරික  සථාානවල 

ශස වයට ඉංජිතශන්රු සංසථාාශ  ්රක් ට කයන් ශයොො ශගන 

ිවශබනවා. මම ශම් පිළිබඳ දීර්ඝව කාා කරන්ශන් නැහැ. ශම්ක 

 ශලොවේ කාාවක් ට. මම ශම්වා කියන්ශන් ශචෝෙනාව ිගධියට 

ශනොශවි. ිගගකකාධිපිව ිගසින් ඉදිරිපත් කරපු කාරකාවට 

අො ව ිගතරි මම කරුණු කියන්ශන්  ගරු කාානායකතුමනි. ඒ 

නිසා වීදුරු ශගවල්වල ඉඳශගන ගල් ගහන්න ශහොඳ නැහැ. ඒක 

වැරදිි. ගල් ගැහුවාට කමක් ට නැහැ, වීදුරු ශගවල්වල ඉඳශගන 

ඇඳුම් මාරු කරන්න ශහොඳ නැහැ. ශමොකෙ, අපි ෙැක් ටකා අරග ශආ 

අය කියපු ශේවල්. ශම් ර ථනයට ිගකල්පය ශමොකක් ටෙ කියලා 

ඔවුන්ශගන් ඇහුවාම, "ඉසථශසල්ලා ජනාධිපිවතුමා එ වමු. ඊට 

පසථශස  ිගකල්ප ශහොයමු" කි වා. ඇඳුම ග වලා ශහළුශවන් ඉන්න 

තත්ත්වශයන් තමි එතැන කාා වු ශඩු.  

රාජය ිගයෙම් වැඩිවීමට පසුගිය කාලශආ සිට බලශආ සිටි සියදෙ 

රජයන් හඳුන්වා දුන් රිවපත්ිව ශහ තු වුකා. ේොහරකයක් ට ිගධියට 

කි ශවොත්, යහ පාලන රජය කාලශආ ප ාත් පාලන පනත 

සංශ ෝ නය කර ප ාත් පාලන නිශයෝජිතතයන් සංයයාව වැඩි 

ක ා. එින් සිේ  වුශඩු ප ාත් පාලන ්යතනවල ිගයෙම් 

වැඩිවීමි. අපි ඒ අවසථාාශ  එම තීරකයට ිගරුේ  වුකා. එම 

ිගයෙම් රජයට බරක් ට. එම නිසා මැිවවරකය පැවැත්වීමට ශපර එම 

පනත නැවත සංශ ෝ නය ක  ුතතු යැි මා  ශයෝජනා කරනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, අෙ ශපොඩි රාශේීලය සභාවක 

මන්ත්රීවරු 50ක් ට, 60ක් ට ඉන්නවා. එතුමන්ලා ශවනුශවන් ිග ාල 

ිගයෙමක් ට ෙරනවා. ඒ පරිපාලනය සඳහා ෙැනට ඉන්න රමාකශයන් 

අඩක් ට ශහොඳටම ඇිව. ඒ නිසා ඒ පනත සංශ ෝ නය කරන්න 

ඕනෑ. ප ාත් සභා මැිවවරකය ිවයන්න ඕනෑ. හැබැි, ප ාත් සභා 

මැිවවරකය ිවයන්න ඒ පනත්  ශගනාවාම සියයට පනහ පනහ 

කියන ශයෝජනාවක් ට ශගනැල්ලා  හැන්ෙෑශ  හතහමාර, අට ෙක් ටවා 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පවත්වා ඒ පනත් ස ් ංශ ෝ නය කර ගත්තා. 

ඒ නිසා අෙටත් ශම් මැිවවරකය ිවයන්න බැරි තත්ත්වයක් ට 

ිවශබනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, ශම් රටට නව ්ඩුක්රම 

වයවසථාාවක් ට හඳුන්වා දීශම් කාලය ෙැන් ඇිගල්ලා ිවශබනවා. මා 

ෙන්නවා, ශගෝඨාභය රාජපක් ට   ජනාධිපිවතුමා ශම් සම්බන් ව 

හිටපු ජනාධිපිව තිිවඥ ශරොශම් ථ ෙ සිල්වා මහත්මයා සම්බන්  

කරශගන, සියදෙ පක් ට  ශගන්වාශගන ඒ පිළිබඳව කාා ක  බව. ඒ 

සකසථ කරපු ශකටුම්පත සාකච්ඡාවට අරශගන ශම් රටට අදෙත් 

්ඩුක්රම වයවසථාාවක් ට හඳුන්වා ශෙන්න කටුතතු ක  ුතතුි කියා 

මා ශයෝජනා කරනවා. 

පසුගිය දිනවල ිගවාෙයට සහභාගි වූ ිගපක් ට ශආ මන්ත්රීවරුන් 

කාා කශ   ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන මාර්ගය ශනොශවි. 

ජනාධිපිවතුමා හුෙකලා කරලා, ශපොශහොට්ටුවට හා 

රාජපක් ට වරුන්ට ගහලා එතුමන්ලාශ  ශේ පාලන අර්බුෙශයන් 
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ශගොඩ යන රමයක් ට ගැන තමි එතුමන්ලා කාා කශ  . අෙ ඒ අයට 

ජනාධිපිවතුමා ශහොඳශවලා, ජනාධිපිවතුමා පත් කරපු 

ශපොශහොට්ටුශ  අපි දු ථටයන් බවට පත්ශවලා. එතුමන්ලාට මතක 

නැහැ, එතුමන්ලා වර්තමාන ජනාධිපිවතුමා හැර ගිය හැටි. 

ජනාධිපිවතුමා ඒ සියල්ල අමතක කරලා, රට ගැන හිතලා, රට 

අර්බුෙශයන් ශගොඩ ගන්න ඒ අයට ්රා නා ක ා. අෙ ශම් 

ිගපක් ට ය එතුමා කපුටු ලවක්ශ  බිත්තර ෙැමූ ශකොශහවේට සමාන 

කරන්න හෙනවා. මතක ිවයා ගන්න, එරබදු මල් පිපිලා අවුරුදු එන 

බව අපට මුලින්ම කියන්ශන්ත් ශකො හාය කියලා. ඔ , අපි ඒ 

ශකොහාට බිත්තර ෙමන්න අශ  ලවක්ශ  ඉඩ දුන්නා. අපි 

කැමැත්ශතන් ඉඩ දුන්ශන්. ශකොහා කියලා ෙැනශගනි ඉඩ 

දුන්ශන්. ඒ නිසා අපි ශකොහාට ශකොටන්න යන්ශන් නැහැ. 

ජනාධිපිවතුමාි, අපිි එකතුශවලා වැඩ කරනවා. ඒක තමි 

system change එක. එතුමා මුලින්ම ලවක්ව හෙන්න ේත්සාහ කශ   

ඔබතුමන්ලාත් එක් ටක. ඔබතුමන්ලා තමි එතුමාට ශකොටලා 

එශ  ශ . ශම් අර්බුෙය ශත්රුම්ශගන හරින් රනාන්දු ඇමිවතුමා 

හා මනු  නානායක් ටකාර ඇමිවතුමා ක  කැප වීමට අපි 

එතුමන්ලාට සථතුිවවන්ත ශවනවා,  

මතක තබා ගන්න, ශකොහාශ  බිත්තර රකින්ශන් 

ශපොශහොට්ටුශ  අපි බව. ඒ බිත්තර කන්න එන නි, ශපොශ ොඟුන්ට 

අපි ශකොටනවා  බිත්තර කන්න ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. 

ජනාධිපිවතුමා රමුය ්ඩුක්ව ශම් ්ර්ථික අර්බුෙශයන් රට ශගොඩ 

ගන්න ක  හැකි ේපරිමශයන් කටුතතු කරශගන යනවා. හැබැි, 

ිගශ චකයන්ට ඕනෑම ශෙයක අක් පාක් කිය කියා ඉන්න පුළුවන්. 

කාා කර කර ඉන්න එක අභිශයෝග බාර ගන්නවාට වඩා ශල්සිි. 

වැඩ කරන අයට අභිශයෝග නැහැ. අභිශයෝග ිවශබන්ශන් ලවේණු ො 

ගන්නා අයටි. රනිල් ිගරමසිංහ ජනාධිපිවතුමා කාා කරනවා 

ශවනුවට වැඩ කරන නායකශයක් ට. එතුමා අභිශයෝග බාර ගන්නා 

නායකශයක් ට බවට අෙ පත්ශවලා ඉන්නවා. ඒකි ශම් ශවලාශ  

රශට් ජනතාව ගැන හිතලා ශම් අභිශයෝගය එතුමා බාර ගත්ශත්. 

හැබැි, ජනතාව අමාරුශවන් ඉන්න ශවලාශ  රටක් ට හැටියට අපි 

225ශෙනාටම එකතු ශවන්න බැරි නම්, ශලෝකශආ නැිව කතන්ෙර 

කියමින්, ශකොන්ශේසි ෙමමින් මඟ අරින්න හෙනවා නම්, ඒක මහා 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ට. සථවාධීන ශල්බලය ගහශගන 

ිගපක් ට ශආ වාඩිශවන මන්ත්රීවරුන්ට ්ඩුක්ව ිගශ චනය කරන්න 

කාලය ශෙන්ශන්ත් ්ඩුක් පක් ට ශයන්.  

ගරු කාානායකතුමනි, අශ  පැත්ශතන් ගිය අයටත්, අශ  

පැත්තට ්පු අයටත්, ඒ සියදෙ ශෙනාටම කාා කරන්න අපි ශ ලාව 

ලබා දුන්නු බව ඔබතුමා ෙන්නවා. ගරු ජනාධිපිවතුමා ඒ අවසථාාව 

දීලා ිවශබන්ශන් සර්ව පාක් ටෂික ්ඩුක්වකට සංහිඳියා පසුබිම ඇිව 

කරන්නි. සර්ව පාක් ටෂික ්ඩුක්වක් ට හෙන්න අපි තරහා ශවලා 

බැහැ. ඒ නිසා අපි සියදෙ ශෙනාටම අවසථාාව දීලා ිවබුකා. හිටපු 

සංචාරක ඇමිවවරයා ශලස මම ශම් කාාව කියන්ශන් ඉතාම 

කනසථසල්ශලන්. ශකොිගේ වසංගතය නිසා බිඳ වැටුණු සංචාරක 

වයාපාරය අපි ශගොඩ ගත්ශත් ඉතාම අමාරුශවන්. රට ිගවෘත ක ාට 

පසථශස  මාස 5ක් ට වැනි ශකටි කාලයක් ට ඇතු ත ලක් ට යකට  වැඩි 

සංචාරකයන් සංයයාවක් ට අශ  රටට එන්න පටන් ගත්තා. හැබැි, 

නැවත වතාවක් ට ශම් අරග යත් එක් ටක ඇිවවූ වාතාවරකය තු  

සංචාරකයන් ලංකාවට එන එක නැවතුකා, ගරු 

කාානායකතුමනි. සංචාරකයන් යම් රටකට යන්ශන් ඒ රශට් 

සාමකාමී බවක් ට ිවශබනවා නම් පමකි. අරග  කරලා, මිනිසුන්ට 

ගහලා, මිනිසථසු මරලා, ශගවල් ගිනි ිවයලා, වාහන ගිනි ිවයන 

රටකට සංචාරකයන් එන්ශන් නැහැ. අෙ නැවත වතාවක් ට අශ  

රටට සංචාරකයන් එන්න පටන් ගන්නශකොට නැවත 

අරග කරුවන් තමන්ශ  අරග ය පටන් ගන්න ේත්සාහ කරනවා. 

ශම්ශකන් ශමොකක් ටෙ ශවන්ශන්  ඒකි මම මුල ඉඳන් කි ශ , 

ිගපක් ට ශආ සමහර කඩුඩායම්වලට වුවමනාව ිවශබනවා, රට 

සාමකාමී ශවලා, සාමානය තත්ත්වයට පත් ශවනවා ශවනුවට, රට 

අර්බුෙකාීක තත්ත්වයක ිවයන්න. එතශකොට තමි ඔවුන්ශ  

ශේ පාලන නයාය පත්රය සාර්ාක කර ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  

ශම් ්ර්ථික අර්බුෙ අවසථාාශ  රාජය ්ොයම වැඩි කර ගැතිම 
පිළිබඳව අපි ිගකල්ප ශහොයනවා. අපි තවමත් ශ්රී ලංකා ශර්ුවව, 

ශේීලය ්ොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුව හා සුරාබදු ශෙපාර්තශම්න්තුශ  
්ොයම් එකතු කිීකම පිළිබඳව බලාශගන ඉන්නවා. වේමන 

්කාරශආ බදු රිවපත්ිව ඇිව ක ත්, නිසි බදු ්ොයමක් ට රජයට අය 

ශවන්ශන් නැහැ. ෙැන් මම ශම් කාාව කියේදී ඇතැම් අය මට 
බමේිග. අෙ සමහර මවෙයවරු, සමහර තිිවඥවරු, සමහර 

ඉංජිතශන්රුවන් ලබා ගන්නා මුෙල් හරියාකාරව ශපන්වනවා ෙ  ඒ 
අයශගන් බදු මුෙල් ලබා ගන්න අශ  වැඩ පිළිශව ක් ට ිවශබනවා ෙ  

ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් ට කරනවා, ිගෙයුත් රමයට ශගවීම් ක  හැකි 
payment system එකක් ට හෙන්න කියලා. එවැනි රමයක් ට ඇිව ක  

ුතතුි. ගරු කාානායකතුමනි, ඉන්දියාව වැනි රටවල පාශර් 

ශ  මන්ට් එශක් ට බක් ිගවේකන අයට පවා QR code system  
එකක් ට හෙලා ඒ හරහා payment කරන්න පුළුවන් රමශ ෙයක් ට 

හඳුන්වාදී ිවශබනවා. ඒ නිසා අලි සබ්රි ඇමිවතුමාත් කි වා වාශ , 
ශම් රමශ ෙ හරියාකාරව කරන්න අවුරුදු 18ට වැඩි සියදෙ ශෙනාම 

ලියා පදිංචි කරන්න වැඩ පිළිශව ක් ට හැදුවාම කියනවා, "ඔන්න! 
අවුරුදු 18 ශකනාටත් අෙ බදු ගහන්න ේත්සාහ කරනවා" කියලා. 

බදු ගහන්න ේත්සාහ කරනවා ශනොශවි, අපි හැශමෝටම අවුරුදු 

18න් පසථශස  ලිපි ශගොනුවක් ට ඇිව ශවන්න ඕනෑ. එ ථ්  ලිපි ශගොනු 
ඇිව කරලා, ශම් රශට් රමවත් රමශ ෙයක් ට හෙලා, ිගෙයුත් 

රමශ ෙය ේපශයෝගි කරශගන payment system එකක් ට ඇිව 
කශ ොත්, අපට ශම් ්ොයම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ශවනුශවන් 

්රියා කිීකම පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න අපි හැශමෝශ ම වගකීමක් ට. 
මම බදු ශගවන ශකශනක් ට, ගරු කාානායකතුමනි. ඒ නිසා අපි 

අශ  ශතොරතුරු වාර්ෂිකව ඔබතුමන්ලාට ශෙනවා. වාර්ෂිකව අපි 

ඒවා declare කරනවා. ඒ නිසා කවුරු ශහෝ වරෙක් ට, වංචාවක් ට 
කරනවා නම්, ඒ අයට ිගරුේ ව ෙඬුවම් කිීකම පිළිබඳව අශ  

ගැටදෙවක් ට නැහැ. හැබැි, අෙ ශබොශහෝ ශපෞේගලික ශරෝහල් 
තමන්ශ  ්ොයම් declare කරන්ශන් නැහැ. ඒකි මම කි ශ , 

මිලියනයකට   වැඩි බදු රමාකයක් ට ශගවන අය අශ  රශට් හරි 
අක්ි කියලා. ඊට  වඩා වැඩි බදු රමාකයක් ට ශගිගය ුතතු අය 

ඉන්නවා. ඒ නිසා මවෙයවරු, තිිවඥවරු සම්බන් ශයන් අපට 

ශසොයා බලා කටුතතු කරන්න ශවනවා. මම ශම් කාරකාව කි වාම 
ඒ අය මට ිගරුේ  ශවි. නමුත්, මම ශම් කාරකාව කි ශ  

ේොහරකයක් ට හැටියටි. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 
සම්බන් ශයනුත් ශම් රමයටම ශසොයා බලා කටුතතු  කරන්න 

ඕනෑ කියලි මම ශයෝජනා කරන්ශන්.  

අෙ අශ  රශට් ිවශබන ශඩොලර් අර්බුෙයට ිගසඳුම් අපිටම ශසොයා 

ගන්න ශවනවා. ඒ නිසා සියදෙ අමාතයාං  ශසොයා බලන්න ඕනෑ, 

වැඩිපුර ශඩොලර් රටට ශ න්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා. ගරු 

කාානායකතුමනි, මශ  අමාතයාං ය හරහා ෙැනටමත් ඒ සඳහා 

වැඩ පිළිශව ක් ට සකසථ කරන්න අො  නිල ාරින් කටුතතු කර 

ිවශබනවා. ම යම ්ොයම් නිවාස වයාපෘිවය යටශත් නාගරික 

සංවර් න අධිකාරිය ඉදිකර ඇිව නිවාස වයාපෘිව ශෙකක නිවාස 

ඒකක 1,108ක් ට සහ ඉදිකරමින් පවිවන නිවාස වයාපෘිව 12ක 

නිවාස ඒකක 3,667ක් ට සඳහා ශඩොලර් මඟින් ශගවීම් ලබා ගන්න 

අපි කැබිනට් අනුමැිවය ලබා ගැතිමට කටුතතු කර ිවශබනවා. 

ිගශේ ගත ශ්රමිකයන්ට  සියයට 10ක වාශ  වට්ටමකට ඒවා මිලදී 

ගැතිම සඳහා පහසුකම් සලසා දී ිවශබනවා. ඒ සඳහා රමුයතාවක් ට 

ලබා දී ශඩොලර්වලින් payments කරන රමශ ෙයක් ට අපි සකසථ කර 

ිවශබනවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමිවතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ප්රසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශ ලාව පිළිබඳව ඔබතුමා අව ානය 

ශයොමු කරවන නිසා මශ  කාාශ  ඉිවරි ශකොටස හැන්සාේ 

වාර්තාවට ඇතු ත් කිීකම සඳහා සභාගත* කරනවා. ඔබතුමාශ  

ඉල්ලීමට ඉඩ ශෙමින් මම නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම සථතුිවි. 
 

සභාගම්සය මත තබන ලද කථාග  ඉතිික ගකොටස: 
சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட உகரயின் எஞ்சிய பகுதி: 

Rest of the speech tabled: 

සංචාරක ඇමිවවරයා ශලස හිටපු හින්ෙි මම ශම් ශයෝජනාව කරන්ශන්. 

ඉදිරි ීලත කාලශආ දී ුතශරෝපා සංචාරකයන් ශබොශහෝ පිරිසක් ට ශ්රී ලංකාවට 

ඒිග.  ඒ පැමිශකන සංචාරකයන්ට මහල් නිවාස ශකටි කාලීනව බදු දීමට 

ඇිව හැකියාව අපි ශසොයා බලමින් ිවශබනවා. ඒ වාශ  නව ශයෝජනා ශම් 

රශට් ශඩොලර් අර්බුෙය ිගසඳීමට යම් මට්ටමකින් ශහෝ ොයක වනු ඇතැි මා 

ිග ථවාස කරනවා.  

ිගශේ  ්ශයෝජකයන් අපශ  වයාපාරවලට සම්බන්  කර ගැතිම සඳහා 

අපි ිගශ    අව ානයක් ට ශයොමු ක ා. අපිට ිවබුක බරපත ම ගැටදෙව 

වුශඩු කිසියම් ්ශයෝජකශයවේට  අශ  රශට් ්ශයෝජනයක් ට කිීකම සඳහා 

අනුමැිවය ලබා ගැතිමට දීර්ඝ කාලයක් ට ගතවීමි. ඒ තත්ත්වය රශට් 

සංවර් නයට අනව ය රමාෙයක් ට ඇිව කරනවා වාශ ම රටට නරක 

රිවූපපයක් ට ෙ ලබා ශෙනවා. ශමයට පිළියමක් ට ශලස ්ශයෝජකයන්ට 

අනුමැිවය ලබා ගැතිශම් ්රියාවලියට සහාය වීම සඳහා කඩිනම් ශස වා 

ඒකකයක් ට පිහිටුවීමට අපි කටුතතු ක ා. ශම් වසර තු  ශම් කඩිනම් 

ඒකකය පිහිටුවීශම් කටුතතු අපි අවසන් කරනවා. ප මු වන අදියර ශලස 

බසථනාහිර ප ාශත්ත්, ශෙවන අදියර ශලස නාගරික සංවර් න අධිකාරිශආ 

සියදෙම කාර්යාල තු ත්, තුන්වන අදියර ශලස ප ාත් පාලන 

්යතනවලත් ශම් ශස වාව සථාාපිත කරනවා.  

අශ  ශම් වැඩ පිළිශවශ   එක අශ ක් ට ාවක් ට තමි ශලෝක බැංවේව ිගසින් 

හඳුන්වා දී ඇිව Doing Business Indexහි - DBIහි - ඉදිරියට පැමිමේම. අපි 

2019 දී ශම් Index එශක් ට හිටිශආ 100 වන සථාානශආි. ඒ රටවල් 191කින් 

ශම් කඩිනම් ශස වය ්රම්භ වීමත් එක් ටක ඉදිරි වසර 05 තු  එම ෙර් කශආ 

ප මු රටවල් 50 තු ට ශ්රී ලංකාව ඇතු ත් ශ  යැි අපි අශ ක් ට ා 

කරනවා. අපි ශම් සියල්ල කරන්ශන් රටට ් ශයෝජන වැඩිපුර ශගන්වීශම් 

වුවමනාශවන්. ශඩොලර් වැඩිපුර ශගන්වීශම් වුවමනාශවන්. අපි ෙැනටමත් 

්ශයෝජන අවසථාා පිළිබඳව ශේීලය ශමන්ම ිගශේීලය ව ශයනුත් රචාරක 

කටුතතු ්රම්භ කර ිවශබනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි, නාගරික සංවර් න අධිකාරිය 2022 වර් ය සඳහා 

මහා භාඩුඩාගාර රිවපාෙන රුපියල් මිලියන 3264.75ක් ට වැය කරමින් 

වයාපෘිව 208ක් ට ්රියාත්මක කර ිවශබනවා. අධිකාරිශආ මුෙල් ශයොෙවා 

වයාපෘිව 05ක් ට ශම් වසර තු  ්රියාත්මකි. එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 

10,158ක් ට. මහා භාඩුඩාගාර අරමුෙල් මත ඉදිශකශරන වයාපෘිව 28ක් ට 

ලබන වසශර් දී ්රියාත්මක කිීකමට සැලසුම් කර ිවශබනවා. ඒ සඳහා ෙ  

ව ශයන් රුපියල් මිලියන 7,820ක මුෙලක් ට අව යි. 

රශට් පවිවන ්ර්ථික අර්බුෙකාීක තත්ත්වය තු  ශම් වයාපෘිව ්රියාත්මක 

කිීකම පිළිබඳ අශ  අමාතයාං ශආ ිගශ    අව ානය ශයොමු වී ිවශබනවා. 

ශම් වසශර් ්රියාත්මක වන සමහර වයාපෘිවවල ශභෞිවක රගිවය අක්ි. 

නමුත් එම වයාපෘිවවල නිුතතු ශකොන්ත්රාත්කරුවන්ශ  ර ථන නිරාකරකය 

සඳහා ඇමිව මඩුඩලය තුළින් ලබා ගත ුතතු අනුමැතීන් රැසක් ට අප ලබා 

ගත්තා. ඒ අනුව එම ශකොන්ත්රාත්කරුවන් මුහුක ශෙන මිල ිගචලය වීම -

මිල ශවනසථ වීම-, ශකොන්ත්රාත් කාලය දීර්ඝ කිීකම, ශකොන්ත්රාත් බැඳුම්කර 

දීර්ඝ කිීකම හා ශකොන්ත්රාත් සඳහා අව ය භාඩුඩ ්නයනශආ දී ලබා දිය 

හැකි සහන ලබාදීමට කටුතතු ක ා. 

අශ  අමාතයාං ය යටශත් ඇිව ඉදිකිීකම් කර්මාන්ත සංවර් න අධිකාරිය 

ශහවත් CIDA ්යතනය ශකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියා පදිංචි කිීකශම් දී වඩාත් 

නමයීලලී රම අනුගමනය කිීකමට කටුතතු කර ිවශබනවා. 

ශකොන්ත්රාත්කරුවන්ශ  ර ථන පිළිබඳව ජාිවක ්යතන ෙැනුවත් කිීකමට ෙ 

කටුතතු කර ිවශබනවා. ඉදිකිීකම් ක් ටශ  ත්රශආ ශ්රමිකයන් රමිිවගත කිීකශම් 

වැඩසටහනක් ට අපි ්රම්භ ක ශ   ක් ටශ  ත්රශආ රමිිවය ්රක් ට ා කර ගැතිම 

සඳහාි.  

ශම් වසශර් වැඩ ්රම්භ කර ලබන වසර සඳහා දිුව වන ශකොන්ත්රාත් 

සඳහා අව ය භාඩුඩාගාර රිවපාෙන අනුමැිවය සඳහා ඉදිරිපත් කර 

ිවශබනවා. පවිවන ්ර්ථික අර්බුෙය ශත්රුම් ශගන ඉන් සමහර වයාපෘිව 

ෙැනට ිගයෙම් ක  මුෙල් අපශත් ශනොයන ්කාරයට අදියර ව ශයන් 

්රියාත්මක කිීකමටි අපි කටුතතු කරන්ශන්. 

අපි ඉදිරි වර් ශආ දී ර ාන ව ශයන් රාජය මුෙල් අවම ව ශයන් භාිගත 

කර පිරිවැය රහිත සංවර් න වයාපෘිව ්රියාත්මක කිීකම ශකශරහි ෙ 

අව ානය ශයොමු කර ිවශබනවා. ඒ අනුව, නාගරික සංවර් න අධිකාරිය 

සතු ඉඩම් ශපෞේගලික අං ය සඳහා දීර්ඝ කාලීන හා ශකටි කාලීන බදු 

පෙනම යටශත් ලබා දී රාජය ශපෞේගලික ඒකාබේ  වැඩසටහන් 

්රියාත්මක කිීකම, ශපෞේගලික අං ය ිගසින් ්රියාත්මක කිීකමට ශයෝජනා 

කර ඇිව මූලික සැලසුම් නිරාකරකය සහ අනුමැිවය සඳහා ඉදිරිපත් කර 

ඇිව සංවර් න ශයෝජනා සඳහා කඩිනමින් අනුමැිවය ලබා දීම, One stop 

Sop රමය හඳුන්වා දීම, ප ාත් පාලන ්යතන ශහෝ රජශආ ්යතන සතු 

අවභාිගතශආ පවිවන එශහත් සංවර් නය සඳහා ශයොො ගත හැකි ඉඩම් 

නාගරික සංවර් න අධිකාරිය ශවත පවරා ශගන ශහෝ එම ්යතන සතුව 

පවිවන අතරතුර සංවර් නය කිීකශම් රමශ ෙයක් ට සැකසීම  වැනි 

්රියාමාර්ග අපි ගනිමින් ිවශබනවා. ඒ වාශ ම, අපි අමාතයාං යට අයත් 

සියදෙම ඉඩම් බැංවේවක් ට සකසථ කිීකමට අශ ක් ට ා කරනවා. ඒශක් ට අරමුක 

තමි අශ  අමාතයාං ය යටශත් ිවශබන සියදෙ ඉඩම් නිසි ශලස 

ක මනාකරකය කිීකම. 

ෙැනටමත් නාගරික සංවර් න අධිකාරියට අයත් දිවිශන් ර ාන නගරවල 

පිහිටා ිවශබන ෙැනට භාිගතයට ශයොො ශගන ශනොමැිව ඉතා ඉහ  

වටිනාකමක් ට ඇිව අක් ටකර 1,008ක් ට පමක වන ඉඩම් හා ශගොඩනැඟිලි 

රාජය හා ශපෞේගලික අං ශආ හවුල්කාරිත්වශයන් සංවර් නය කිීකම 

සඳහා අපි කටුතතු කරශගන යනවා. එම සංවර් න කටුතතුවල වටිනාකම 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 1,950ක් ට පමක ශවනවා. ශමම ඉඩම් බදු දීම 

තුළින් ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 450ක පමක මුෙලක් ට රජයට ේපයා 

ගැතිමට අශ ක් ට ා කරනවා. ඒ වාශ ම ශම් වයාපෘිව ්රියාත්මක කිීකම 

මඟින් ඍජු හා වර රැකියා අවසථාා 12,000 - 15,000ත් අතර රමාකයක් ට 

ඇිව කිීකමට හැකි ශ ිග.  

ෙැන් ශම්ක කි වාම කලබල ශවලා ේඩ පනින්න එපා, අන්න රජශආ ඉඩම් 

ිගවේකන්න යනවා කියලා. ශම් ඉඩම් හා ශේප  දීර්ඝ කාලීන බදු පෙනම 

මත ලබා දීම සඳහා සුදුසු ්ශයෝජකයන් අපි ශතෝරා ගන්ශන් රජශආ 

රසම්පාෙන වැඩ පිළිශව ට අනුවි.  

අඳුරට  ාප ශනොකර එක ඉටි පහනක් ට ශහෝ ෙල්වන්න යැි කියමනක් ට 

ිවශයනවා. නාගරික සංවර් න අධිකාරිය හා නිවාස සංවර් න අධිකාරිය 

ේත්සාහ කරන්ශන් අඳුරට  ාප කරමින් ශනොසිට අමාතයාං යක් ට ශලස 

ශම් පවිවන ්ර්ථික අර්බුෙය ිගසඳීමට ලබා දිය හැකි ොයකත්වය ලබා 

දීමටි. ඒත් එක් ටකම නිවාස සංවර් න අධිකාරිය ඇතුළු ්යතනවල 

පවිවන ගැටදෙත් ශම් ්කාරශයන්ම ිගසඳීමට අපි කටුතතු කර ශගන 

යනවා. 

කය ්පසු අය කිීකම ිගධිමත් කර හිඟ වාරික අය කර ගැතිම සඳහා අපි 

කඩිනම් වැඩ පිළිශව ක් ට ්රම්භ ක ා. 1979 දී නිවාස සංවර් න 

අධිකාරිය ්රම්භ කරපු ෙවශස  ඉඳන් එම අධිකාරියට අය ිගය ුතතු කය 

රමාකය ශම් වන ිගට රුපියල් බිලියන 10 ඉක් ටමවා ිවශබනවා. ෙැනටමත් 

දිසථ්රික් ට ක මනාකරුවන් හරහා එම මුෙල අය කර ගැතිම සඳහා කටුතතු 

කරමින් ිවශබනවා.  

පසුගිය කාලශආ දී නිවාස සංවර් න අධිකාරිය ්රියාත්මක ක  "ඔබට 

ශගයක් ට - රටට ශහටක් ට", "මිහිඳු ශසවක" වැනි වයාපෘිව ඉදිරියටත් 

්රියාත්මක කිීකමට අපි ්රියාත්මක ශවනවා. ඒ වාශ ම නිවාස ශනොමැිව 

අක් ්ොයම්ලාභීන් සඳහා නිවාස ලබා දීශම් වයාපෘිව ෙ ඉදිරිශආ දී 

්රියාත්මක කිීකමට අපි සැලසුම් කරලා ිවශයනවා. පවිවන ්ර්ථික 

තත්ත්වය හමුශ  ශම් නිවාස වැඩසටහන්වල යම් පසුබෑමක් ට ෙැනට 

පැවිවයත් රට යාා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ ශම් වයාපෘිව සාමානය 

පරිදි ්රියාත්මක ක  හැකි වනු ඇතැි අපි ිග ථවාස කරනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි,  පසුගිය ො ජනාධිපිවතුමා රාජසාන කාාශ දීත් 

කි වා, තට්ටු නිවාසලාභීන් සඳහා හිමිකම් ඔ පු ලබා දීශම් වැඩසටහනක් ට 

්රියාත්මක කරනවා කියලා. නාගරික සංවර් න අධිකාරිය ගත්ශතොත්, 

නිවාස ඒකක 14,607ක් ට ඉදිකරලා ඉන් නිවාස 12,046ක නිවාසලාභීන් 

පදිංචි කරලා ිවශබනවා. ිගිග  තාක් ට ණික කාරකා මත ශම් අයට ඔ පු 

ලබා දීශම් රමාෙයක් ට සිදුව ිවශබනවා. මා ශම් ිග ය භාර ගත් අවසථාාශ  දී 

ම එම වැඩ පිළිශව  කඩිනම් කිීකම සඳහා අව ය පියවර ගත්තා.  
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  නිවාස සංවර් න අධිකාරිය දිවින පුරා ශම් වන ිගට ඉදිකර ඇිව නිවාස 

සංයයාව 69,667ක් ට. ඉන් 46,994කට හිමිකම් ඔ පු ලබා දී අවසන් කර 

ිවශබනවා. තවත් නිවාස 21,814කට හිමිකම් ඔ පු ලබාදීමට ිවශබන බවි 

නිවාස සංවර් න අධිකාරිය සඳහන් කශ  . ශමම නිවාස සඳහාත් 

කඩිනමින් හිමිකම් ඔ පු ලබාදීමට අපි ිගශ    අව ානය ශයොමු ක ා. ඉදිරි 

වසර ශෙකක කාලය තු  නාගරික සංවර් න අධිකාරිය, නිවාස සංවර් න 

අධිකාරිය සහ නාගරික ජනාවාස සංවර් න අධිකාරිය යටශත් ඇිව අක් 

්ොයම්ලාභී නිවාසවල හිමිකම් ඔ පු ලබා දී අවසන් කිීකමට කටුතතු 

කිීකමට අශ ක් ට ා කරන බව කියන්න කැමැිවි. 

ගරු කාානායකතුමනි, මශ  අමාතයාං ය යටතට රජශආ ්යතන 21ක් ට 

ඇතු ත් ශවලා ිවශයනවා. ශමය ඍජුවම ජනතාවට බලපාන 

අමාතයාං යක් ට. ිග ය භාර ඇමිවවරයා ශලස මා පත් වූ වහාම 

සභාපිවවරුන්, අ යක් ට ක මඩුඩලය සහ සියදෙම ්යතන නිල ාරින්ට 

මහජනතාවට බලපාන කරුණු කඩිනමින් ිගසඳීම සඳහා වැඩ පිළිශව ක් ට 

සකසථ කරන ශලස ේපශෙසථ දුන්නා. ඒ පිළිබඳව ඒ ්යතන සමඟ ශමන්ම 

සියදෙ වෘත්තීය සමිිව සමඟ ෙ සාකච්ඡා ක ා. ශම් අමාතයාං ය යටශත් 

ිවශබන ඇතැම් ්යතන ඉතාම අමාරුශවන් පවත්වා ශගන යන්ශන්. 

නමුත් පවිවන ්ර්ථික අර්බුෙය හමුශ  වුවත් එම ්යතනවල 

ශස වකයන්ශ  රැකියා සුරක් ටෂිත කිීකම පිළිබඳ මම ිගශ    අව ානයකින් 

කටුතතු කරනවා.  

රජයට අයත් අධිකාරි සහ සංසථාා රජයට බරක් ට ශනොවී තමන්ම ේපයා 

ශගන කටුතතු ක  ුතතු යැි මා ිග ථවාස කරනවා. ඒ සඳහා අව ය 

මාර්ශගෝපශේ න ෙැනටමත් ඒ ්යතනවලට ලබා දී ිවශබන බව ශම් ගරු 

සභාවට අව ාරකය කරන්න කැමැිවි.  

රාජය ඉංජිතශන්රු සංසථාාව, යන්ශත්රෝපකරක ්යතනය, ශකොශ ොන්නාව 

රජශආ කර්මාන්ත ාලා ශෙපාර්තශම්න්තුව සහ ශගොඩනැඟිලි 

ශෙපාර්තශම්න්තුව වැනි ්යතනවලට රජශආ ශවනත් ්යතනවල 

ඉදිකිීකම් හා නඩත්තු කටුතතු ලබා ශෙන ශලස අපි ඉල්ලීමක් ට කරනවා. ඒ 

අනුව ඉදිරිශආ දී ශම් ්යතනවල වැඩි ොයකත්වයක් ට රාජය ්යතන මඟින් 

ලබා ගැතිශමන් ඔවුන්ශ  ්ර්ථික  ක් ටිවය වැඩි කර ගැතිමට හැකි ශ ිග 

යැි මම අශ ක් ට ා කරනවා. ඒ නිසා මම ිගපක් ට ශයන් ඉල්ලනවා අපි 

ශබදිලා හිටියා ඇිව. එකිශනකාට ශචෝෙනා කරගත්තා ඇිව. එශහම 

ශචෝෙනා කර ගන්නවා නම් අපිට තව අවුරුදු ගකනක් ට ශචෝෙනා කරගන්න 

පුළුවන්. හැබැි රශට් ජනතාව අශ ක් ට ා කරන්ශන් ඒක ශන්ාශව ි . අපි 

හැශමෝම එකතු ශවලා නිෙහශස  හුසථම ගන්න පුළුවන් ිගධිශආ ්ර්ථික 

පරිසරයක් ට රට තු  ඇිව කරි කියලා ජනතාව බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ඒ නිසා හැශමෝම එකතු ශවලා ශම් රට ශගොඩගන්න එකතු ශවන්න කියලා 

අෙත් ්ඩුක් පක් ට ය ිගධියට මම ඔබට ්රා නා කරනවා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, ගරු අනුර වේමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

ිගනාඩි 24ක කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ අුවර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශම් අවසථාාව ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ශබශහිගන්ම සථතුිවවන්ත ශවනවා.  

අපි කවුරුත් ෙන්නවා අෙ අශ  රශට් ිග ාල ්ර්ථික අර්බුෙයක් ට 

ිවශබන බව. එය අශ  රශට් කර්මාන්ත පේ ිවය කඩා වැටීමකට 

භාජනශකොට ිවශබනවා  අශ  රශට් සුළු හා ම ය පරිමාක 

වයවසායකත්වය අර්බුෙයකට පත්ශකොට ිවශබනවා  සාමානය ජන 

ජීිගතය ිග ාල කඩා වැටීමකට භාජනශකොට ිවශබනවා. ඒ නිසා ශම් 

්ර්ථික අර්බුෙය ශහ තු ශකොටශගන ්ර්ථිකම තලශආ ගැටදෙ 

පමකක් ට ශනොශවි, ශපොදු ජනයාශ  සමාජ ජීිගතශආ ිග ාල 

අර්බුෙයක් ට නිර්මාකය වී ිවශබනවා. ෙැන් අපි ශම් අර්බුෙශයන් 

ශගොඩ එන්න මාවතක් ට ශසිගය ුතතුි. ඒ ගැන ිගවාෙයක් ට නැහැ. 

හැබැි එම මාවත කරා යන ගමශන්දී අපි හිතන්ශන් නැහැ 

්ඩුක්වකට පමකක් ට තනිවම ශමය ක  හැකිි කියලා. ශම්කට 

්ඩුක්ව, ශපෞේගලික අං ය, ශගොිග ජනතාව, ධීවර ජනතාව, 

ිගශෙසථගත ශ්රී ලාංකිකයන් ්දී ශම් ඔක් ටශකෝම ඒකාබේ ව 

අවුරුේෙක් ට, ශෙකක් ට, තුනක් ට ශපොර බැදුශවොත් ශම් අර්බුෙශයන් 

ශගොඩ එන්න පුළුවන්. හැබැි, ශම් ඔක් ටශකෝම ඒකාබේ තාවකට 

පත් කරන්ශන් ශකොශහොමෙ  ශම් ඔක් ටශකෝම නිසි 

ඒකාබේ තාවකට ශගශනන්න නම්, අනිවාර්යශයන්ම ජනතාවශ  

කැමැත්ශතන් පාලනයක් ට පිහිටුිගය ුතතුමි. ජන වරමකින් නව 

පාලනයක් ට පිහිශට ශවොත් ඒ ජනතාව නි ථචිත ව ශයන් 

අවුරුේෙක, එකහමාරක කාල පරිච්ශේෙයක් ට ඒ ්ඩුක්වට ශම් 

ර ථනය ිගසඳීම සඳහා ලබා ශෙනවා.  

ශම් පාලනය ජන වරමක් ට සහිතෙ  ගරු කාානායකතුමනි,  

අශ  ්ඩුක්රම වයවසථාාශ  ිවශබන වයවසථාා අතර බලවත්ම 

වයවසථාාව තමි, 4වන වයවසථාාව. ශමොකෙ, 4වන වයවසථාාව 

නිරන්තශයන්ම සැලකිල්ලට භාජන කරන්ශන් 3වන වයවසථාාව 

හා සම්බන්  කර ශගනි. අශ  ්ඩුක්රම වයවසථාාශ  4 (්)  

අනුවයවසථාාශ  ශමශස  සඳහන් ශවනවා :  

“රශට් ්රක් ට ාව ඇතුළුව ජනතාවශ  ිග ායක බලය ජනතාව ිගසින් 

ශතෝරා පත්කර ගනු ලබන ජනරජශආ ජනාධිපිවවරයා ිගසින් ්රියාත්මක 

ක  ුතත්ශත් ය  " 

රශට් ්රක් ට ාවත්, රශට් ිග ායක බලයත් ජනතාව ිගසින් 

ශතෝරා පත් කරනු ලබන ජනාධිපිවවරශයක් ට ිගසින් ෙැරිය ුතතුි. 

හැබැි, ශම් ජනාධිපිවවරයා ජනතාව ිගසින් ශතෝරා පත් කර ශගන 

නැහැ. ඒ වාශ ම ්ඩුක්රම වයවසථාාශ  40වන වයවසථාාශ   

ිවශබනවා, ජනාධිපිව ධුරශආ පුර පාක්වක් ට ඇිව වුශකොත් 

පාර්ලිශම්න්තුව ිගසින් ජනාධිපිවවරශයවේ පත් කරගන්නා 

්කාරය. හැබැි, බලවත්ම වයවසථාාශ  සඳහන් ශකොට 

ිවශබනවා, ජන වරමකින් ශතෝරා පත් කරනු ලබන 

ජනාධිපිවවරශයවේට තමි ශම් රශට් ්රක් ට ාවත්, ජනතාවශ  

ිග ායක බලයත් ශහබවීශම් බලය ිවශබන්ශන් කියලා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

 
අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්  

නිගයෝජය කථානායකතුමා [ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலவவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு அஜித் 

ராஜபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] took the Chair. 

 
ගුණ අුවර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඒ පැත්ශතන් බැදෙශවොත්, 

වත්මන් ජනාධිපිවවරයාට ජන වරමක් ට නැහැ. සමානුපාිවක ඡන්ෙ 

රමය යටශත් එශතක් ට ලබා ගත් වැඩිම මන්ත්රී ධුර සංයයාව ශම්  

්ඩුක්ව 2020 දී ලබා ගත්තා. ඒ ඡන්ෙ රමාකය ලබා ගැතිම සඳහා 

ර ාන ශෙය වුශඩු ශමොකක් ටෙ  රනිල් ිගරමසිංහට එශරහි වීම, 

ඔහුශ  ්ඩුක්වට එශරහි වීම, ඔහුශ  කාලශආ සිදු වූ බැඳුම්කර 

වංචාව, ඔහුශ  ්ඩුක්ව කාලශආ සිේ  වූ පාසථවේ රහාරය ඒ 

වාශ ම හම්බන්ශතොට වරාය ිගකිමේම ්දියට එශරහි වීම  තමි 

ර ාන වුශඩු. එශහම නම් රනිල් ිගරමසිංහට එශරහිව ලැබුණු ජන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වරමකින් රනිල් ිගරමසිංහශ  ්ඩුක්වක් ට හෙන්ශන් ශකොශහොමෙ  

ඒ පැත්ශතන් බැදෙවත් ශම්ක ජන වරමට පටහැනිි.  

තුන්ශවනුව ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් අතුරු අය 

වැය ශල්යනශආ අඩංුව කරුණු ශෙස බැදෙශවොත් පසුගිය 

ජනාධිපිවවරකශආදී සහ මහ මැිවවරකශආදී ශපොදුජන ශපරමුක 

ිගසින් ජනතාවට ශෙන ලෙ එකඟතාවන්ට රිවපක් ට  අය වැය 

ශල්යනයක් ට ශම්ක. තමුන්නාන්ශස ලා ඉදිරිපත් කරන ලෙ 

ශසෞභාගයශආ ෙැක් ටම වැඩ පිළිශව ට හාත්පසින්ම ශවනසථ අය වැය 

ශල්යනයක් ට. ඒ වා ශ ම ජනතාවශ  ඒ ජන වරමට රිවපක් ට  අය 

වැය ශල්යනයක් ට, ශමය. ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි ගරු නිශයෝජය 

කාානායකතුමනි, ඊශආ මා ෙැක් ටකා ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල් 

නිශයෝජිතත කඩුඩායශම් ර ානියා රකා යට පත් කරලා ිවබුකා, 

ඔවුන් සහාය ශෙන්ශන් රජයකට ශනොව ජනතාවට බවත්, හැබැි, 

ජනතාව තු  ශම් වැඩ පිළිශව  ්රියාත්මක කිීකශම්දී,  ඉදිරියට 

යාශම්දී ඇිව අර්බුෙ මැඩ පවත්වා ගැතිම සඳහා ජන වරමක් ට ඕනෑය 

කියලා. ඒ නිසා ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන්න අනිවාර්යශයන් ජන 

වරමක් ට අව යි. එශහම නැිවව, ශලෝකශආ රටක් ට කඩා වට්ටපු අය, 

කඩා වැට්ටවීමට ොයක වූ අය, ඒ තීන්දු තීරකවලට හවුල් වූ අය -ඒ 

කිසිශවක් ට- කවොවත් රටක් ට ශගොඩ අරශගන නැහැ. ඒ නිසා නව ජන 

වරමක් ට අව යි.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අෙ ශම් ්ඩුක්ශ  අය 

ශමොකක් ටෙ කරන්ශන්  වැට් එක සියයට 8 කරනශකොට එො අත්පුඩි 

ගැහුවා. ෙැන් ඒක සියයට 15 කරනශකොටත් අත්පුඩි ගහනවා. ඒ 

වාශ ම රාජය ශස වකයන්ශ  ිගශ්රාම යාශම් වයස අවුරුදු 65 

කරනශකොටත් අත්පුඩි ගැහුවා. ෙැන් එය අවුරුදු 60 කරනශකොටත් 

අත්පුඩි ගහනවා. හම්බන්ශතොට වරාය වැනි ිගවේණූ ්යතන පවරා 

ගන්නවා කියනශකොටත් අනුමත කරනවා, ිගවේකන්න ඕනෑ 

කියනශකොටත් අනුමත කරනවා. රාජය ශස වයට බඳවා ගත ුතතුි 

කියනශකොට ඒකත් අනුමත කරනවා, රාජය ශස වයට බඳවා ගත් 

අය අින් කරන්න ඕනෑය කියන ශකොට ඒකත් අනුමත කරනවා. 

අශන්! තමුන්නාන්ශස ලා මාර මිනිසථසු ශන්  පුදුම කඩුඩායමක් ට 

ශන්.[බා ා කිීකමක් ට  තවම අනුමත කශ   නැේෙ   ඒ කියන්ශන්, 
අනුමත කරන්ශන් නැතුව ඉන්න ෙ හෙන්ශන්  වැට් එක සියයට 8 

කරනශකොටත් අනුමත කරනවා   සියයට 15 කරනශකොටත් 

අනුමත කරනවා. ිගශ්රාම යාශම් වයස වැඩි කරනශකොටත් අනුමත 

කරනවා  අක් කරනශකොටත් අනුමත කරනවා. ශමොකක් ටෙ, 

තමුන්නාන්ශස ලාට ශම් ශවලා ිවශබන්ශන්  තමුන්නාන්ශස ලා කිසි 

රිවපත්ිවයක් ට නැිව, ෙැක් ටමක් ට නැිව,  බලය පවත්වාශගන යාම 

පමකක් ට අරමුණු කරගත් කඩුඩායමක් ට. එවැනි කඩුඩායමකට 

පුළුවන්ෙ, ශමවැනි අර්බුෙයකින් ශගොඩ එන්න  තමුන්නාන්ශස ලා 

කිසි ෙැක් ටමක් ට නැිව, සථාාවර රිවපත්ිවයක් ට නැිව කඩුඩායමක් ට.  

ගිය අවුරුේශේ ශනොවැම්බර් මාසශආ අය වැය ශල්යනය 

ඉදිරිපත් කරනශකොට ඕනෑ තරම් ෙත්ත, ශතොරතුරු ඇතුශ   

පුශරෝකාන ිවබුකා, ශම් අවුරුේශේ ශමොකක් ටෙ සිදුිගය හැක් ටශක් ට 

කියලා. තමුන්නාන්ශස ලා කි ශ  ශමොකක් ටෙ   ශම් රශට් අමුතු 

ශකශනවේ, ශමො  හතක් ට ිවශබන ශකනවේ අය වැය ශල්යනය 

ඉදිරිපත් කරනවා කියලාි කි ශ . ඒ අය වැය ශල්යනශආ ිවබුකා, 

2025 ෙක් ටවා ඉලක් ටක කරගත් සැලසුම්  2030 ඉලක් ටක කරගත් 

සැලසුම්. නමුත්, 2025, 2030 ෙක් ටවා ශනොශවි, අක්ම ගකශන් මාස 

10ක් ටවත් ිවයා ගන්න බැරි අය වැය ශල්යනයක් ට තමි ඒ ඉදිරිපත් 

කශ  . ශම්කි තමුන්නාන්ශස ලාශ  ෙැක් ටම. කිසිදු ගැඹුරු 

අ යයනයක් ට නැිව, ගැඹුශරන් ශම් ර ථන දිහා බලන්න සූොනම් 

නැිව, සැබිගන්ම ජනතාව මුහුක දී ිවශබන ගැටදෙ පිළිබඳ 

සංශ දීතාවක් ට නැිව ඔශහ  පාශවන මිනිසථ පුළුටු ටිකක් ට ඇිගල්ලා රට 

පාලනය කරනවා. ඒ නිසා ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, 

අනිවාර්යශයන්ම ජනතාවට නව අවසථාාවක් ට ලබාදිය ුතතුි. ඇි 

ඒ  ශම් අර්බුෙය ිවශබන්ශන් සරල තැනක ශනොශවි.  

ශම්  අතුරු අය වැය ශල්යනය දිහා බැදෙශවොත්, රජශආ ්ොයම 

ව ශයන් අශ ක් ට ා කරනවා බිලියන 2,096ක් ට. රජශආ ිගයෙම 

ශලස ඇසථතශම්න්තු කරලා ිවශබනවා, බිලියන 4,427ක් ට. ඒ 

කියන්ශන්, ශෙුවකයකට වැඩි ිගයෙමක් ට ්ඩුක්වට ිවශබනවා, 

්ොයම හා සංසන්ෙනය කර බැදෙවාම.  

මා ෙැක් ටකා, ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල තම වාර්තාශවන් 

ඉදිරිපත් කරනවා, ශම් වසශර් ්ර්ථික වර් න ශ ගය ඍක 8.7 

ෙක් ටවා අක් ශවන බව. හැබැි, තමුන්නාන්ශස ලාශ  ේපකල්පන 

ිවබුශඩු ශකොශහොමෙ  තමුන්නාන්ශස ලා එක ශවලාවක කි වා, 

කළු සල්ලි සුදු කරන පනත ශගනාවාම ශම් ්ර්ථිකය හැටට හැශට් 

නැඟලා යනවා කියලා.  Port City එකට බදු සහන ශෙනශකොට 
කි වා, ශම් ්ර්ථික අර්බුෙය සමනය ශවනවා කියලා. එක් ටතරා 

මහාචාර්යවරශයක් ට -අශ  රංජිතත් බඩුඩාර මහාචාර්යතුමා- පසුගිය 

අශර ල් මාසශආ කි වා,  සැ තැම්බර් මාසය ශවනශකොට රශට්  

්ර්ථිකශආ ිග ාල නැගිටීමක් ට සිේ  ශවනවා කියලා.  එතුමා 

එශහම කියා ිවශබනවා. නමුත්, ශමොකක් ටෙ ෙැන් ශවලා 

ිවශබන්ශන්  ගැඹුරු ෙැක් ටමක් ට නැිව, අර්බුෙය පිළිබඳ හැඟීමක් ට නැිව 

පාලකයන්ට ශම් රට ශගොඩගන්න බැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් අර්බුෙශආ ිග ාල 

පංුවවක් ට අෙ කය ේුවශල් හිරවී ිවශබනවා. හැබැි, කවුරුත් කාා 

කරන ශම් කය ේුවශල් ර ානම පංුවව ශමොකක් ටෙ  ජාතයන්තර 

බැඳුම්කර හරහා කය ගැතිමි එහි ර ානම පංුවව. ඒ කය ගන්න 

පටන් ගත්ශත් 2007දී. 2007 සිට 2015 ෙක් ටවා ජාතයන්තර සථමවීක 

බැඳුම්කර ිගකිමේශමන් අපි අරශගන ිවශබන්ශන් ශඩොලර් බිලියන 

තුනහමාරි. හැබැි, 2015 සිට 2019 ශවනශකොට ජාතයන්තර 

සථමවීක බැඳුම්කර හරහා ිගවෘත ශවශ ඳ ශපොශ න් අපි ශඩොලර් 

බිලියන 12ක කයක් ට ගත්තා. හම්බන්ශතොට වරාය ිගවේකලා 

ශඩොලර් බිලියන 1.1ක් ට ගත්තා. ඒ වසර හතරහමාර ඇතු ත 

ශඩොලර් බිලියන 13ක් ට මුෙල් ශලස ේපයාශගන ිවශබනවා. නමුත්, 

ශමොකක් ටෙ සිදුවී ිවශබන්ශන්  ඒ ශඩොලර් බිලියන 13ට ශමොකක් ටෙ 

සිේ  වුශඩු කියලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ.  

අෙ ශම් අතුරු අය වැය ශල්යනශආ පෙනම වී ිවශබන්ශන් 

ජනතාව මත නැවත නැවත බර පටවමින් ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ 

එන්න පාරක් ට ශහොයන එකි, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. 

හැබැි, මා ෙැන ගන්න කැමැිවි,  ශම් අර්බුෙය, ශම් තත්ත්වය 

ඇිව කරන ලෙ කඩුඩායම්වලට තමුන්නාන්ශස ලා ගන්න තීන්දුව 

ශමොකක් ටෙ කියලා. 1997දී තාිලන්තශආ මුෙල් ඒකකය වන "බාට්"  

හි අගය  ශඩොලරයට සාශ ක් ට ව මැි මාසශආ ිග ාල කඩා 

වැටීමකට භාජන වුකා. ඒ ශවලාශ  ශමොකක් ටෙ සිේ  වුශඩු  ඒ 

ශවලාශ  හිටපු මහ බැංවේ අධිපිවවරයාට ිගරුේ ව 

ශශ්ර  ථඨාධිකරකශආ නක්වක් ට ොලා ඔහුව හිශර් ෙැම්මා. එශහම 

කරන්න ඕනෑ නැේෙ  හිටපු මුෙල් අමාතය අලි සබ්රි මහත්මයා අෙ 

ශමතැන කාා කරලා ජනවාරි මාසශආ ශඩොලර් මිලියන 500 

ශග ශ  ඇි කියලා අශපන් අහනවා. එශහම අහලා එතුමා 

කියනවා,- [බා ා කිීකමක් ට  එහි ශවන යටි වුවමනාවන් ිවබුකා 
කියලා. ජනවාරි මාසශආ බැඳුම්කරශආ සම්පූර්ක වුණු ශඩොලර් 

මිලියන 500 ශග ශ , යම් යටි වුවමනාවක් ට මතෙ කියන සැකය 

ිවශබනවා කියා හිටපු ඇමිවවරයා කියනවා.   

හැබැි, ජනවාරි මාසශආ ශමොකක් ටෙ කි ශ   "අපි කය 

ශගවන්න පුළුවන් රටක් ට. අපි ශඩොලර් මිලියන 500ක් ට ශග වා" 

කියලා ේජාරුශවන් කි වා. ශමොකක් ටෙ ශම් පරසථපරය  ජනවාරි 

මාසශආ කියනවා, ශඩොලර් මිලියන 500ක් ට ශගවීම ්ර්ථික 

වර් නශආ ශහොඳ  පියවරක් ට කියලා. ෙැන් අලි සබ්රි අමාතයවරයා 
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පාර්ලිශම්න්තුවට ඇිගල්ලා කියනවා, "එො ඒ මුෙල ශග ශ  ඇි 

කියලා අපි ෙැන් ශහොයන්න ඕනෑ" කියලා. එශහම නම් 

ඉසථශසල්ලාම ශම් ිගනා යට වගකිව ුතත්ශතෝ ශම් ශවනුශවන් 

වන්දි ශගවන්න ඕනෑ නැේෙ  ජනතාව කැප කිීකම් කරන්න නම්, 

ජනතාව ශම්ක ෙරා ගන්න නම්, ජනතාව ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ 

ඒම සඳහා මැදිහත් ශවන්න නම් අනිවාර්යශයන් ජනතාව තු  

ිග ථවාසයක් ට හෙන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ශම් අර්බුෙය සථවාභාිගක 

වයසනයක් ට ශනොශවි. ශම්ක පාලක කඩුඩායම් ිගසින් නිර්මාකය 

කරන ලෙ අර්බුෙයක් ට. එහි ිග ාල පංුවවක් ට රනිල් ිගරමසිංහ අශත්ත් 

ිවශබනවා  ශම් ්ඩුක්ව අශත්ත් ිවශබනවා, ශම් ශකටි කාලය 

ඇතු ත.  ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන්න නම්, ජනතාව තු  

ිග ථවාසයක් ට හෙන්න ඕනෑ. ශම් අර්බුෙය ඇිව කරන ලෙ 

කඩුඩායම්වලට නිසි ෙඬුවමක් ට ලබා ශෙන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අජිතත් නිවාේ කබ්රාල්ට, 
බැසිල් රාජපක් ට ලාට, මහජනයාශ   නය ශකෝටි-රශකෝටි ගකන් 
ශහොරකම් කරපු  මහා පරිමාක දූෂිතයන්ට ෙඬුවමක් ට ශෙන්න ඕනෑ 
නැේෙ  ෙැන් කියනවා, "SriLankan Airlines එක ිගවේකන්න 
ඕනෑ" කියලා. හැබැි, SriLankan Airlines එශක් ට  නය ශමොන 
තරම් නාසථිව ක ාෙ  මහින්ෙ රාජපක් ට  මහත්මයාශ  මසථසිනා එහි 
සභාපිවවරයා හැටියට පත් කරශගන සිංග පූරුවට ශවනම flight  
ශගන්වා ගත්තා, තමන්ට airport එශක් ට පැයක් ට ඉන්න බැරුව. ඒ 
වාශ ම, 2014 දී චමල් රාජපක් ට  මහත්මයාශ  ශගෙර SriLankan 
Airlines එශක් ට අ යක් ට  මඩුඩලය රැසථ ශවලා රං  airbus අටක් ට 
මිලදී ගැතිම සඳහා ගිිගසුමක් ට අත්සන් ක ා. ඒ ගිිගසුශමන් පසුව 
airbus මිලදී ගැතිම සම්බන් ශයන් ඒ ශවලාශ  හිටපු ර ාන 
ිග ායක නිල ාීක කපිල චන්ද්රශස නශ  account එකට ශඩොලර් 
මිලියන 2ක් ට ෙමපු බව එක් ටසත් රාජ ානිශආ -එංගලන්තශආ- 
මහාධිකරකශයන් එළියට ඇිගල්ලා ිවශබනවා. ඊට පසථශස  ඒක 
cancel ක ා. ඒක cancel  කරන්න පසුගිය යහ පාලන ්ඩුක්ව 
ශඩොලර් මිලියන 108ක් ට ශග වා. එය cancel කරන්න චරිත 
රත්වත්ශත් තමන්ශ  සශහෝෙරයාට එ ශ  එක SMS එකි, "Do 
it" කියලා. එශහමි cancel කශ  .  ඒ ිගතරක් ට  ශනොශවි, 
SriLankan Airlines එක ිවබුකා Emirates එක යටශත්.  2008 
දී තමි රජයට පවරා ගත්ශත්. ෙැන් නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා 
ඇමිවවරයා කියනවා, රුපියල් ශකෝටි 40,000ක් ට පාක්ි කියලා. 
මහා භාඩුඩාගාරශආ ිවබුණු මහජනයාශ   නය රුපියල් ශකෝටි 
40,000ක් ට ිගනා  ශවන්න ශහ තුපාෙක වුශඩු කවුෙ  ඒවාට ෙඬුවම් 
ශෙන්න ඕනෑ, SriLankan Airlines එක අශ ිග කිීකමට ශපර.  

ඊ ඟට, ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාව සම්බන් ශයන් 

වන ර ථනය ශමොකක් ටෙ   ශහජිතන් ගිිගසුශමන් ලෙ පාක්ව රුපියල් 

ශකෝටි 8,000ි.  ශහජිතන් ගිිගසුම පිළිබඳව කැබිනට් මඩුඩලයට 

ප්රිකාව ඉදිරිපත් කශ   අජිතත් නිවාේ කබ්රාල්. බාල ශතල් 

ශගශනනශකොට අමාතයාං ය ශමශහයවූශ  සුසිල් ශර මජයන්ත 

ඇමිවවරයා. ඒ වාශ ම, ගිිගසුම ශවනසථ ක ා. ශතල් නැව පටවන 

දිනයි, ශතල් බාන දිනයි අතර කාලය ඇතු ත ්රම්භක 

දිනශආ, මැෙ දිනශආ සහ ශතල් බාන දිනශආ -දින තුශන්- මිලවල 

සාමානය අගය ගත්තා. ගිිගසුම ශවනසථ ක ා. ඒ ශකොශහොමෙ  

ශතල් ිගවේකන අය ශ  කැමැිව දින තුනක් ට ශතෝරාශගන, ඒවාශයහි 

මිශලහි සාමානය අගශයන් මිල තීරකය කරන්න කි වා. එශහමි 

ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාව වැඩ කශ  . මහජනයාශ  

ශකෝටි-රශකෝටි ගකන් ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාව 

නාසථිව කර ිවශබනවා නම්, ඒ ්යතනය පාක් ලබා ිවශබනවා නම් 

ඒවා පිටිපසථශස  ඉන්ශන් ශේ පාලනඥශයෝ. ඒවාට වග කියන්ශන් 

නැතුවෙ ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාව ගැන කාා 

කරන්ශන්   

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අෙ රාජය ශස වකයන් ගැන 

කාා කරනවා. හැබැි, ශම් තනතුරු පිශර ශ  කවුෙ  අෙටත් 

ශකො ඹ වරායට මාතර සිට  Highway එක හරහා බසථ පහකින් 

ශස වකශයෝ එනවා. ඒ, මාතර ශකශනවේ වරාය ඇමිව ිගධියට හිටපු 

කාලශආ බඳවාගත් ශස වකශයෝ.  වේලියාපිටිශආ සිට ඉසුරුපායට 

බසථ ශෙක තුනකින් ශස වකශයෝ එනවා. ඒ, වේලියාපිටිශආ ශකනවේ 

අ යාපන ඇමිව ිගධියට හිටපු කාලශආ බඳවාගත් ශස වකශයෝ. 

රත්නපුරශආ සිට ිගශේ  ශස වා නිුතක් ටිව කාර්යාං යට බසථ 

ශෙකකින් ශස වකශයෝ එනවා. ඒ, රත්නපුරශආ ශකශනවේ ිගශේ  

කටුතතු ඇමිවනිය ිගධියට හිටපු කාලශආ බඳවාගත් ශස වකශයෝ.  

ශමොකක් ටෙ ශම් ශවලා ිවශබන්ශන්  ශම් තනතුරු පිශර ශ  අපිෙ  

අෙ කියනවා, "රාජය ශස වය ශලොවේි, ලක් ට  10ක් ට වැඩිි. භාගයක් ට 

අක් කරන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ තනතුරු පිශර ශ  කවුෙ  ඡන්ෙ 

කාලශආ මාතර form ශබදුවා, හම්බන්ශතොට වරාශආ රැකියා 

ශෙනවා කියලා.  ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, තමුන්නාන්ශස  

ඒ බව ෙන්නවා. Form ශබදුවාෙ, නැේෙ කියලා මට කියන්න. 

හම්බන්ශතොට වරාශආ රක් ට ා ශෙනවා කියලා form ශබදුවා. හරිෙ  
එශහමි ශම් ේෙිගය ඡන්ෙ කශ  .  ෙැන් ඇිගල්ලා කියනවා, "රාජය 

ශස වය බරි, ශස වකශයෝ වැඩිි" කියලා. රාජය ශස වය බරක් ට 

ශවලා ිවශබන්ශන් ශකොශහන්ෙ   

ිග ථවිගෙයාලවල අ යයන කාර්ය මඩුඩලය හිඟි. හැබැි 

අන යයන කාර්ය මඩුඩලය පුරවා ිවශබනවා. තකශකො  

කපන්න පිරිස ඉන්නවා. කානු ශුේ  කරන්න පිරිස ඉන්නවා. 

අන යයන කාර්ය මඩුඩලය වැඩිි. ඇි ඒ  ඒ ශගොල්ලන් තමි 

posters ගහන්න එන්ශන්  canvassing එන්ශන්. සමහර අය 

රක් ට ා ිගවේණුවා, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ්ඩුක්ශ  

රක් ට ා දුන්ශන් සල්ලිවලට. ශම් රාජය ්යතන පිශර ශ  කවුෙ  

ෙැන් කියනවා, "රාජය ්යතනවල ශසනඟ වැඩිි  පුරවලා වැඩිි" 

කියලා. ශම් ශේ පාලන සංසථකෘිවය තු  ඒවා කශ   ශම් ඉන්න 

අයම තමි. රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයාත් ශම් කාරකය දිගටම 

කියනවා. එතුමාශ  මා ය ඒකකය ෙැන් පිහිටුවා ිවශබනවා. එහි 

අ යක් ට වරු කීශෙනවේ ඉන්නවාෙ  මම එකින් එක කියන්නම්. 

ශසොලමන්සථ කියන්ශන් ජනාධිපිව ේපශේ ක. රුපියල් 100,000ි, 

වාහනයි, රුපියල් 60,000ක ශතදෙි ඔහුට ලැශබනවා.  ඊ ඟ 

ශකනා  නු ථක රාමනායක. ඔහු ජනාධිපිව මා ය අ යක් ට  

ජනරාල්.  

ඊ ඟට, වී.එම්.ඒ.එන්. මහත්මිය, අ යක් ට  (මා ය). ඊ ඟට, 

පියශස න මහතා, අ යක් ට  (මු්රිත මා ය). ඊ ඟට, කරුකාරත්න 

මහතා, අ යක් ට  (මා ය). ඊ ඟට, ිගජය බඩුඩාර මහතා, අ යක් ට  

(මා ය). ඊ ඟට, පියශස න දිසානායක මහතා, අ යක් ට  

(Editorial). ඊ ඟට,මාතරශ  මහත්මිය, අ යක් ට  (සන්නිශ ෙන). 

ඊ ඟට, සුරංග මහතා, අ යක් ට  (මා ය). ඊ ඟට, රාජපක් ට  මහතා, 

අ යක් ට  (සන්නිශ ෙන). ඊ ඟට, ජයසිංහ මහතා, අ යක් ට  

(Digital). ඊ ඟට, ඒකනායක මහත්මිය, අ යක් ට  (නව මා ය). 

ඊ ඟට, ජිතනොස මහතා, අ යක් ට  (Digital). ඊ ඟට, බඩුඩාර 
මහතා, අ යක් ට  (ිගෙයුත් මා ය). ඊ ඟට, චන්දිමාල් මහතා, 

අ යක් ට  (ඡායාූපප). ඊ ඟට, ුවකවර් න මහතා, අ යක් ට  

(ඡායාූපප, නිර්මාකීලලී ඡායාූපපකරකය). ශම් ශමොනවා ෙ පුරවා 

ිවශබන්ශන්  ඊ ඟට, ශකොඩිතුවක් ටවේ මහතා, අ යක් ට  (ිගෙයුත් හා 

ශමශහුතම්). ඒ ඔක් ටශකෝටම රුපියල් 80,000ි, වාහනයි, ශතදෙි 

ශෙනවා.  ජනාධිපිව රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයා නුවර ගිහිල්ලා 

කියනවා, වැඩ කරන්ශන් නැිව රාජය ශස වකයන්ට ශගෙර යන්න 

කියලා. නමුත්, එතුමාශ  මා ය ඒකකශආ අ යක් ට කවරු 

කීශෙශනක් ට ඉන්නවා ෙ  නිශයෝජය අ යක් ට වරු කීශෙශනක් ට 

ඉන්නවා ෙ   

ඊ ඟට ඉන්නවා, අධිකාරි මහත්මිය, ශජගනාෙන් මහත්මිය, 

අධිකාරම්ශ  මහත්මිය, ජයවර් න මහතා, ශකොඩිකාර මහතා, 

අංජනා මහත්මිය, අල්ිගසථ මහතා, ිගතානශ  මහතා, හශර්න්ද්ර 

මහතා, රනාන්දු මහතා. ඒ, නිශයෝජය අ යක් ට වරු. ඒ ිගතරක් ට ෙ  

ඡායාූපප ශිල්ීඩන් කීශෙශනක් ට ඉන්නවා ෙ  ඡායාූපප ශිල්ීඩන් 

8ශෙනාි. වීඩිශයෝ සංසථකරක ශිල්ීඩන් 4ශෙනාි. මා ය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සහකාරවරු 6ශෙනාි. ශමොකක් ටෙ ශම් ශවලා ිවශබන්ශන්  පුළුවන් 

නම් ජනාධිපිවවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇිගල්ලා කියන්න, 

තමන්ශ  මා ය ඒකකශආ ශකොච්චර පිරිසක් ට ඉන්නවා ෙ, 

ශමොනවාෙ ඒ ශගොල්ලන්ට පැවීක ිවශබන රාජකාරි කියලා. ෙැන් 

මාස එකහමාරකට ්සන්න කාලයක් ට ගත වී ිවශබනවා. ඒ කාලය 

ඇතු ත ඒ ඒ නිල ාරින් කරන ලෙ කාර්ය භාරය ශමොකක් ට ෙ, 

ඔවුන්ට ශගවන වැටුප, ඔවුන්ට ශගවන දීමනා එක් ටක බලන ශකොට 

ඔවුන්ශගන් ඉටු වන කාර්ය භාරය පිළිබඳව සෑහීමකට පත් වනවා 

ෙ  වැඩ නැත්නම් ඒ අය ශගෙර යවන්න. ෙැන් එතුමාම කියනවා 

ශන්, රාජය ශස වකයන් ශගෙර යවන්න ඕනෑ කියලා. මතක තබා 

ගන්න, රාජය ශස වකයන් ඔක් ටශකෝම එකතු ශවලා ශගෙර යැවූ 

ශකනා එතුමා බව. එතුමා ඇිගත් කියනවා, රාජය ශස වකයන් 

ශගෙර යවන්න ඕනෑ කියලා. හැබැි, අෙ ශමොකක් ටෙ ශවලා 

ිවශබන්ශන්  අෙ ජනාධිපිව ශල්කම් කාර්යාලය පුරවන ිගධිය 

බලන්න. ඇිගල්ලා රටට ශම්වා කියන්න එපා. 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, එතුමා අතුරු අය වැශආ 

කියනවා, රාජය ශස වයට ිගෙයුත් - electric - වාහන ශයෙවීමට 
කටුතතු කරශගන යනවා කියලා. ඒක ශහොඳි. හැබැි, අශ  රශට් 

2015, 2016 හා 2017 කාලශආ electric වාහන ිවබුකා. ඒ 

කාලශආ electric වාහනවලට ිග ාල ඉල්දෙමක් ට ිවබුකා. එො පාශර් 
යන ිගට අපට එවැනි වාහන 7ක් ට, 8ක් ට මුකගැහුකා. ශබොශහෝ අය ඒ 

වාහනවලට ශපලඹීමක් ට ිවබුකා. සමහර සමාගම් charging 

stations ්රම්භ කරන්න සැලසුම් කර ිවබුකා. මා ෙ ෙන්නා පරිදි 
ශබොරැල්ශල්ත්, නුවරත් charging stations ්රම්භ කරන්න 

බලාශගන හිටියා. ශමොකක් ට ෙ සිේ  වුශඩු  ිගිග  වාහන සමාගම් 

එක් ටක එකතු ශවලා හිටපු ඇමිව රිග කරුකානායක 2017 අය වැය 

ශල්යනශයන් electric වාහනවලට බේෙක් ට ගැහුවා. ඒ නිසා 

ශමොකක් ටෙ වුශඩු  Electric වාහනවලට ිවූ  රවකතාව මුළුමනින් 
කඩා වැටුකා. අවසානශආදී ශමොකක් ටෙ කශ    Electric වාහන 

ගත්තු අයටත් ඒවා වැඩක් ට නැිව තැනට පත් ක ා. ෙැන් ්ශයත් 

කියනවා, electric වාහන ශගශනනවා කියලා. ඔ , electric 
වාහන ශගශනන එක ශහොඳි. එම වාහන රාජය ්යතනවල 

පාිගච්චියට ශෙන එක ශහොඳි. හැබැි, මම ශම් කාරකය ගැනත් 

ෙැන ගන්න කැමැිවි. පසුගිය ො රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයාශ  

ශගෙරට අලාභ හානි වුකා. අපි කවුරුවත් ඒ ්රියාව අනුමත 

කරන්ශන් නැහැ  ශහ ා ෙකිනවා. හැබැි, ෙැන් CID එක 

වාර්තාවක් ට ඉදිරිපත් ක ා ශකොටුව මශහසථත්රාත්වරයාට, ශගෙරට 

සහ වාහනයට සිදු වූ අලාභ හානිය රුපියල් මිලියන 205ි කියලා. 

හැබැි, ඒ මිලියන 205න් මිලියන 14ි නිවසට වූ හානිය. මිලියන 

191ි, වාහනයට වූ හානිය. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, 

එතශකොට වාහනයට සිදු වූ අලාභ හානිය, ෙහනවශකෝටි 

ෙසලක් ට යක් ට. එශහම නම්, වාහනය කීයක් ට වනවා ඇිව ෙ  අලාභ 

හානිය ෙහනවශකෝටි ෙසලක් ට යක් ට නම්, වාහනය ශකොච්චර 

වටිනවා ඇිව ෙ  මම අහන්ශන් එපමකි. තමුන්නාන්ශස ලා 

ජනතාවට කියනවා, electric වාහන ශගශනන්න කියලා. හැබැි, 

අගමැිවවරයාශ  වාහනශආ අලාභ හානිය මිලියන 191ි. ඒක 

මතක තබා ගන්න. එශහම නම්, වටිනාකම ශකොපමක වනවා 

ඇිවෙ  ඉිවන් ශම් අය ෙ අෙ ඇිගල්ලා රට ශගොඩ නැඟීම පිළිබඳව, 

සරල ජීිගත පිළිබඳව, රජශආ මුෙල් නාසථිවය පිළිබඳව, රාජය 

ශස වකයන්ශ  අකාර්යක් ට මතාව පිළිබඳව කාා කරන්ශන්  ඒ 

නිසා තමි මා කියන්ශන්, යළි ජන වරමක් ට ඕනෑ බව.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි. හදිසි 

අතුරු අය වැය ශල්යනයක් ට ඉදිරිපත් කරන ශකොට අපි කල්පනා 

කශ   ශමොකක් ටෙ  'ශම් ්ර්ථික අර්බුෙය නිසා ජනතාව ීඩඩාවට පත් 

වී ිවශබනවා. ීඩඩාවට පත් වූ  ජනතාවට ඉක් ටමන් සහන සැලසීම 

සඳහා ශමම අතුරු අය වැය පෙනම් කර ගතිිග' කියලා අපි හිතුවා. 

එශහම පෙනම් කර ගත්ශත් නැහැ. අශ  රශට් ්රිශරෝෙ රා 

රියැදුරන් ගනිමු. වෘත්තීය ්රිශරෝෙ රා රියැදුරන් 950,000ක් ට ිගතර 

ඉන්නවා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඔවුන් තමන්ශ  

ජීවශනෝපාය සලසා ගන්ශන්ත්, තමන්ශ  රවාහන අව යතාව 

සපුරා ගන්ශන්ත් තමන්ශ  ්රිශරෝෙ රාශයන්. කාට ශහෝ කියන්න 

පුළුවන්, ්රිශරෝෙ රා වැඩිි  තරුක සම්පත ඒ වෘත්ිවයට ගිහිල්ලා 

කියලා. ඒක ඇත්ත. හැබැි, ශවලා ිවශබන්ශන් ශමොකක් ට ෙ  අප ඒ 

තරුක සම්පතට නව ්ර්ථික අවසථාා හෙලා නැත්නම් ශමොකෙ 

කරන්ශන්  ගශම් ගඟක් ට ගාව ඉන්න ශකශනවේට වැලි ශගොඩ 

ෙමන්න නම් ිවශබන්ශන්, වැවක් ට ගාව ඉන්න ශකශනවේට මාළු 

අල්ලන්න නම් ිවශබන්ශන්, කැලයක් ට ගාව ඉන්න ශකශනවේට ගසථ 

කපන්න නම් ිවශබන්ශන්, වේඹුරක් ට ිවශබන ශකශනවේට වගා 

කරන්න නම් ිවශබන්ශන්, ගම්වල ිවශබන්ශන් ඉතා සීමිත රැකියා 

අවසථාා නම් ශමොකෙ කරන්ශන්   ඒ   ශගොල්ලන් නව ්ර්ථික 

අවසථාා කරා ශගන යන්න අපි සමත් වුශඩු නැහැ  සුළු හා ම ය 

පරිමාක වයවසායකයන් බවට පත් කරන්න සැලැසථමක් ට ිවබුශඩු 

නැහැ. අන්ිවමට ඒ තරුකයන්ට සිේ  වුශඩු  තමන්ශ  ජීවන 

වෘත්ිවයට ්රිශරෝෙ රාය ශතෝරා ගන්නි. ඒ තරුකයනුත් ඒකට 

කැමැිව නැහැ. ශමොකෙ, ඒ අයව "ත්රීවීල්කාරයා" කියලා හංවක් 

ගහනවා.  

ඊට පසුව ශමොකක් ටෙ සිේ  වුශඩු  රශට් අර්බුෙයක් ට ්වා. 

්රිශරෝෙ රා රියැදුරන්ට වාශ ම රශට් ජනතාවටත් ඉන් න නැිවව 

ගියා. ෙවසථ 4, 5 ශපෝලිශම් ඉඳලා ්රිශරෝෙ රායට ශතල් ගහගන්න 

සිේ  වුකා. එතශකොට ශමොකක් ටෙ වුශඩු  ෙවසථ 4ක් ට, 5ක් ට ිගතර 

 ශපෝලිශම් ඉඳලා ්රිශරෝෙ රායට ශතල් ගහශගන ඉපයීමක් ට 

කරන්න බැහැ. ේපයන්න බැරි වුකාම ඒකත් එක් ටක කළු ශවශ ඳ 

ශපො ක් ට ඇිව ශවනවා. ඒක සථවාභාිගකි, ගරු නිශයෝජය 

කාානායකතුමනි. ්රිශරෝෙ රා රියැදුරන්ශ  කළු ශවශ ඳ ශපො ක් ට 

ඇිව වීම සථවාභාිගකි. අර්බුෙයක් ට කියන්ශන් එශහම තමි. 

අර්බුෙයක් ට ්වාම ශතල් ිගතරක් ට හිඟ ශවලා අශනක් ට ක් ටශ  ත්ර 

ඔක් ටශකොම සුමටව යන්ශන් නැහැ. අර්බුෙයක් ට ්වාම ඒ 

අර්බුෙශයන් ජනිත කරන අශනවේත් රිවලල ිවශබනවා. එශස  

ජනිත කරන එක් ට රිවලලයක් ට තමි ඉන් න හරහා කළු 

ශවශ ඳාමක් ට ඇිව වීම. ඒක ්රිශරෝෙ රා රියැදුරන්ශ  වැරැේෙක් ට 

ශනොශවි. අර්බුෙයට ගියාට පසුව හැමශකනාම තමන්ශ  

ජීවශනෝපාය සකසථ කර ගැතිම සඳහා ිගිග  මාවත් ශහොයනවා. 

ඒක තමි සථවභාවය. මම ෙැක් ටකා, සමහර අය ශච්න් කඩනවා  

සමහර අය පික් ටශපොකට් ගහන තත්ත්වයට වැටී ිවශබනවා. 

ශහොරකම් වැඩි ශවලා ිවශබනවා. සමාජයක් ට අර්බුෙයට පත් වුකාම 

ජනතාව තමන්ශ  ර ථන ිගසඳා ගැතිම සඳහා ිගිග  ්කාර 

ශතෝරනවා. ්රිශරෝෙ රා රියැදුරනුත් එශහමි. ඔවුන්ශගන් යම් 

පිරිසක් ට කළු කඩ වයාපාරශආ ශයදුණු බව ඇත්ත. හැබැි, ෙැන් 

අවසානශආදී ශමොකක් ටෙ කශ    ශපට්රල් ලීටර් 5ක් ට ශෙනවා. ගරු 

නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශෙන්ශන් ලීටර් 5ි. සාමානයශයන් 

ගත්ශතොත් ශපට්රල් ලීටරයකින් කිශලෝමීටර 18ත්, 20ත් අතර 

රමාකයක් ට දුවන්න පුළුවන්. ්රිශරෝෙ රායක් ට අ රශගන ිවශබන්ශන් 

රුපියල් ලක් ට  නවයහමාරක වාශ  මිලකට. Lease කරලා 

ිවශබන්ශන්. සමහර වාරික රුපියල් 10,000ි, 18,000ි, 

20,000ි. ඔවුන් මාසික වාරිකයක් ට ශගවන්න ඕනෑ  තමන්ශ  

පවුල නඩත්තු කරන්න ඕනෑ  තමන්ශ  රවාහන වැඩ කටුතතු 

කරගන්න ඕනෑ. ශම් ඉන් න ලීටර 5 ඔවුන්ට කිසිශස ත් 

රමාකවත් නැහැ. ඒ නිසා මම ශයෝජනා කරනවා, ශම් අතුරු අය 

වැය ශල්යනශයන් අක්ම තරමින් ්රිශරෝෙ රා රියැදුරන්ට ලබා 

ශෙන ශම් quota එකවත් වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා.   

ඊ ඟ කාරකය ශම්කි. තමුන්නාන්ශස ලා කි වා, දු පත් 

පවුල්වල අශපොස සාමානය ශප   ිගභාගය අසමත් ලක් ට යක් ට 

රැකියාවලට ගන්නවා කියලා. එක අවසථාාවක 35,000ක් ට බඳවා 

ගත්තා. තව අවසථාාවක 20,000ක් ට බඳවා ගත්තා. ්සන්න 
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ව ශයන් ගත්ශතොත් 55,000ක් ට බඳවා ගත්තා. ඒ 55,000න් 

5,000ක් ට ිගතර තනතුරු අත් හැර ගියා. තව 50,000ක් ට ිගතර 

ඉන්නවා. සමහර අය බඳවා ශගන ෙැන් අවුරුදු ශෙකකට කිට්ටු 

ශවලා ිවශබනවා. හැබැි, ඒ අයට මාසයකට ලැශබන්ශන් රුපියල් 

22,500ි. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මාසයකට රුපියල් 

22,500 ගකශන් අවුරුදු ශෙකකට ්සන්න කාලයක් ට එක 

කඩුඩායමක් ට වැඩ කරනවා. අශනක් ට කඩුඩායම අවුරුේෙකට 

්සන්න කාලයක් ට වැඩ කරනවා. හැබැි, ශම් අතුරු අය වැය  

ශල්යනශයන් ඔවුන් ගැන කාා කරලාවත් නැහැ. ඔවුන්ශ  රැකියා 

මාස 6න් සථථිර කරනවා කියලා ිවබුකා. අක්ම තරමින්, එශහම 

සථථිර කිීකමක් ට ගැන සිතන්ශන්වත් නැහැ. එශහම නම් ඔවුන් 

ශවනුශවන් ිගකල්ප ශයෝජනා ිවශබන්න ඕනෑ. ිගශේ  රැකියා 

සඳහා යැවීමට ්ඩුක්වට අවසථාා එනවා නම්, අක්ම තරමින් ඒ 

අවසථාාවලදී ශම් කඩුඩායමවත් ශතෝරා ගන්න. ඔවුන්ට මාසයකට 

ලැශබන රුපියල් 22,500න් ජීවත් ශවන්න පුළුවන්ෙ  ඒ ශගොල්ලන් 

මිනිසථසු ශනොශවිෙ  ඒ ශගොල්ලන්ට හැඟීම් නැේෙ, ෙැතිම් නැේෙ, ඒ 

ශගොල්ලන්ශ  ජීිගතශආ ්ර්ථික ර ථන නැේෙ, ඒ අයට ්හාර ටික 

ඕනෑ නැේෙ, ිගශනෝෙයක් ට නැේෙ, ගමනක් ට යන්න ඕනෑ නැේෙ  ඒ 

ශගොල්ලන් මිනිසථසු  ශනොශවිෙ  ඒ ශගොල්ලන් නිකම් ෙර ශකෝටුෙ  

ඒ, ිගයැළුණු පරඬැල් ශනොශවි, මිනිසථසු. ෙැන් ඒ මිනිසුන්ශ  

ජීිගතවලට ශමොකක් ටෙ ශවලා ිවශබන්ශන්   

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ෙැන් වැට් එක වැඩි කර 

ිවශබනවා. කලින් සියයට 8 සිට සියයට 12 ෙක් ටවා වැඩි ක ා. ෙැන් 

සියයට 15 ෙක් ටවා වැඩි කර ිවශබනවා. සමහර ක් ටශ  ත්රවලට 

ශමොකක් ටෙ කරලා ිවශබන්ශන්  වැට් එක බින්දුශ  ිවබුණු සමහර 

ක් ටශ  ත්රවලටත් වැට් එක සියයට 15 ෙක් ටවා වැඩි කර ිවශබනවා. 

මමත් ෙන්නා පරිදි, ශහෝටල් ක් ටශ  ත්රශආ සමහර ශහෝටල්වල value 
addition එක සියයට 60ට වඩා වැඩිශයන් ිවබුකා නම්, ඒ 
ශගොල්ලන් සියයට 60කට වඩා ශේීලය ේපාංග ේප ශයෝගි කර 

ගන්නවා නම් ඒ අයශ  වැට් එක සියයට බින්දුශ  ිවබුශඩු. ඒකත් 

සියයට 15 ෙක් ටවා වැඩි ක ා. ෙැන් ඒ කර්මාන්තවලට ිග ාල අලාභ 

හානියක් ට සිේ  ශවනවා.   

ඒ වාශ ම තමුන්නාන්ශස  ෙන්නවා, අෙ ශපොලී අනුපාිවක 

ිග ාල ශලස ඉහ  ගිහින් ිවශබන බව. සුළු හා ම ය පරිමාක 

වයවසායකයන් තමන්ශ  වයවසාය ්රම්භ කරන්න කය මුෙල් 

ගත්තා. රුපියල් ලක් ට  30ක් ට, 40ක් ට ගත්තා. ්රම්භශආදී වාරිකය 

රුපියල් 35,000ක් ට, රුපියල් 50,000ක් ට වාශ  ිවබුශඩු. ෙැන් ඒක 

රුපියල් 60,000ක් ට, 70,000ක් ට ශවනවා. ගරු නිශයෝජය 

කාානායකතුමනි, ශමශස  ශපොලී අනුපාත වැඩි වීම 

ශහ තුශකොටශගනත් සුළු හා ම ය පරිමාක වයාපාරිකයන් ීඩඩාවට 

පත් ශවනවා. අශනක් ට පැත්ශතන් ගත්ශතොත්, අමු ද්රවය ්නයනය 

සීමා කිීකම ශහ තුශකොටශගනත් සුළු හා ම ය පරිමාක 

වයවසායකයන්, කර්මාන්තකරුවන් ිග ාල අර්බුෙයකට මුහුක දී 

ිවශබනවා. ශම් ්ර්ථික රිවසංසථකරක කරන්න නම් සුළු හා ම ය 

පරිමාක වයවසායකයන් පිළිබඳ අව ානය ශයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අවසන් කරුක ශම්කි. 

අශ  රාජය ශස වකයන් ිග ාල ව ශයන් කය මුෙල් ලබා ගන්නා 

බව ඔබතුමා ෙන්නවා. ිගශ   ශයන්ම හමුොශ  අය. වයස අවුරුදු 

42න්, 43න් වාශ  සාමානය ශසොල්ොදුවන් ිගශ්රාම යනවා. එශහම 

ිගශ්රාම යනශකොට ඔවුන්ට කය මුෙලක් ට ලබා ගන්න පුළුවන්. 

සාමානයශයන් මා ෙන්නා ශබොශහෝ අය රුපියල් ලක් ට  30කට 

්සන්න මුෙලක් ට අරශගන ිවශබනවා. ඔවුන්ශගන් මාසයකට 

කැපුශඩු රුපියල් 35,000ි, රුපියල් 36,000ි. ෙැන් කැශපනවා 

රුපියල් 40,000ක් ට, රුපියල් 45,000ක් ට. ෙැන් මුළු වැටුපම 

කැශපනවා. කය මුෙල ගන් න ශකොට ිවබුණු ශපොලී අනුපාතයට 

වඩා ෙැන් ශපොලී අනුපාතය ඉහ  ගිහින් ිවශබනවා. ිගශ්රාමික හමුො 

ශසොල්ොදුවන්, සිිගල් ්රක් ට ක ශස වශආ අය, රාජය ශස වශආ අය 

තමන්ශ  වැටුපට සරිලන ිගධියට වාරිකය ශගවන්න තමි කය 

ගත්ශත්. හැබැි, ෙැන් ශපොලී අනුපාිවක ඉහ  ගිහින් ිවශබනවා. 

ෙැන් තමන්ශ  ජීිගතය පවත්වාශගන යන්නවත් ඒ අයට ්ොයමක් ට 

නැහැ. එය සැලකිල්ලට ලක් ට ක  ුතතුව ිවබුකා.  ඒ නිසා ශපොදු 

ජනතාව ශවනුශවන් අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  සකසථ කරන්න ඕනෑ 

වේමක් ටෙ  ශමය ්ර්ථික අර්බුෙයක් ට ිවශබන ශවලාවක් ට  ්ර්ථිකය 

කඩා වැශටමින් ිවශබන ශවලාවක් ට.  සුළු හා ම ය පරිමාක 

වයවසායකයා, ්රිශරෝෙ රා රියැදුරා, සාමානය ්ොයම් ලබන 

තැනැත්තා, සාමානය හමුො ශසොල්ොදුවා, ිගශ්රාම වැටුශපන් කයක් ට 

අරශගන ිවශබන එක් ටශකනා කියන ශම් හැම ශකශනවේම ිග ාල 

අර්බුෙයකට පත් ශවලා සිටින අවසථාාවක් ට, ශම්ක.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් අතුරු අය වැශයන් 

සාර්ව ්ර්ථික ෙත්ත ගැන කල්පනා කරනවා. අය වැය හිඟය පියවා 

ගන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක ගැන කල්පනා කරනවා. ඒ සාර්ව 

්ර්ථික ෙත්ත අපි ිගසඳා ගනිමු, ඒක ශහොඳි. ්ර්ථිකයකට ඒක 

අව යි. හැබැි, එශහම කරන්න ඕනෑ ජන ජීිගතය ශපොඩි පට්ටම් 

කරලා ශනොශවි.  

අෙ ශලෝක ්හාර හා කෘෂිකර්ම සංිග ානය කියනවා, ලක් ට  

47කට තුන්ශ ල කන්න නැහැ කියලා. අෙ අශ  රශට් ෙරුවන්ශ  

ශරෝටීන් අව යතාව සපුරා ගැතිමට ශනොහැකි ශවලා ිවශබනවා. 

මසථ, මාළු, බිත්තර මිල ඉහ  යෑම නිසා ඒවා මිලදී ගන්න ිගධියක් ට 

නැහැ. එම නිසා ෙරුවන් ශපෝ ක ඌනතාශවන් ශපශ නවා.  ඒ 

නිසා ශම් සමාජශආ ඇිව වී ිවශබන කඩා වැටීමට සාශ ක් ට ව 

ගත්ශතොත්, එය ිගසඳීම සඳහා ශම් අය වැය ශල්යනය සමත් 

වන්ශන් නැහැ, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි.  

මට ශම් අවසථාාව ලබා දුන්නාට  ශබොශහොම සථතුිවි, ගරු 

නිශයෝජය කාානායකතුමනි. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (මහාචාර්ය) රංජිතත් බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 

අටක කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ (මහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම ශම් අතුරු අය වැය 

පිළිබඳ  ිගවාෙයට සහභාගි ශවන්ශන් ඉතාම බලාශපොශරොත්තු 

සහගත සිිවන්. පසුගිය දින ශෙකක කාල සීමාව තු  ශම් සභාව තු  

සිදු ක  ිගිග  කාාවලට, ිගග්රහවලට අපි ඉතා සැලකිල්ශලන් ුතතුව 

සවන් දුන්නා. අවාසනාවකට, "අපට තමි ශහොඳටම කරන්න 

පුළුවන්" කියලා ශබොශහෝ අය කි වාට, කරන රමය කියන්න හුඟ 

ශෙශනක් ට අසමත් වුකා.  

අපට ිගසඳා ගත ුතතු ර ථන තුනක් ට ිවශබනවා, ගරු නිශයෝජය 

කාානායකතුමනි. ප මු වැනි ර ථනය තමි ේපකාර අව ය 

පිරිසථවලට අපි ශකොශහොමෙ ේෙවු කරන්ශන් කියන එක. අශ  අනුර 

වේමාර දිසානායක මැිවතුමා ශම් පිළිබඳ දීර්ඝ ිගසථතරයක් ට කරන්නට 

ශයදුකා. ශෙවැනි ර ථනය තමි, රශට් නි ථපාෙන ්රියාවලිය 

 ක් ටිවමත් කරන්ශන් ශකොශහොමෙ, ඒ සඳහා අපි ගතුතතු ්රියාමාර්ග 

කවර ්කාරෙ කියන එක. තුන්වැනි ර ථනය තමි, අපි අදෙත් 

අවසථාා  නිර්මාකය කරන්ශන්  ශකොශහොමෙ කියන එක. අදෙිවන් 

ර ථන ඇිව වුකාම ඒ ර ථනවලට ේත්තර ශහොයන්නත් ඕනෑ කියලා  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අපි ෙන්නවා. ඒ නිසා අදෙත් අවසථාා ශම් රට තු  නිර්මාකය 

කරන්න අපට පුළුවන්කම ිවශබන්න ඕනෑ.  ශම් අතුරු අය වැය 

තුළින් ශම් මූලික ර ථන තුනට ේත්තර ශහොයලා ිවශබනවා ෙ කියන 

කාරකය තමි අපි ිගමසිල්ලට ගත ුතත්ශත්.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අපි හැශමෝම කැමැිවි රශට් 

සියදෙ ර ථනවලට එකවර ේත්තර ශහොයන්න. හැබැි, අපට එශහම 

කරන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ. ශම් සඳහා රමාකවත් ්ොයමක් ට  

ශසොයා ගන්න ඉිවහාසය පුරාම අපට අවසථාාව ලැබුශඩු නැහැ. ඒ 

නිසා තමි පසුගිය අවුරුදු 74ක කාල සීමාව තු  අපට හිඟ අය 

වැය ශල්යන ඉදිරිපත් කරන්න සිේ  වුශඩු. ඒ නිසා අපි ේපයා 

ගන්නා ්ොයම් වැඩි කර ගැතිම ක  ුතතුි. ඒ ්ොයම 

සැලසුමකට අනුව ිගයෙම් කිීකමත් ක  ුතතුි. ඉිවහාසශආ වරකට 

ශෙකකට වඩා  අශ  රාජය ්ොයම ිගයෙම ඉක් ටමවා ශගොසථ ිවබුශඩු 

නැහැ කියලා අපි ෙන්නවා.  අශ  පුනරාවර්තන ිගයෙමවත් පියවා 

ගන්න ්ොයම රමාකවත් වුශඩු නැහැ. ඒ නිසා රා  න ිගයෙම් 

ිගධියට ෙරපු හැම රුපියලක් ටම අපි කයට අරශගන තමි වැය 

කරලා ිවශබන්ශන්. ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි, ගරු නිශයෝජය 

කාානායකතුමනි. අශ  අය වැය පරතරය රමානුලවලව පුළුල් 

වුකා. එය සියයට 10 සීමාව ඉක් ටමවා ගිහිල්ලා ිවශබනවා. ඒ 

තත්ත්වයට ශහ තු සා ක ිවශබනවා. ඒකට එක ශහ තුවක් ට ශම්කි. 

අය වැය සකසථ කරේදීම අපි ිගයෙම් ඇසථතශම්න්තු පිළිශය  කරලා  

්ොයම් ේත්පාෙන මාර්ග තීරකය කරනවා. අපට ිගයෙම් ක පාදු 

කරන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ. ඒ නිසා ශම් ිගයෙම පියවා ගන්න 

පුළුවන් තරශම් ්ොයමක් ට, ිගිග  අදෙත් ්ොයම් ේත්පාෙන මාර්ග 

්ශ්රශයන් ශහොයා ගන්න අපි ේත්සාහ කරනවා. ශබොශහෝ 

අවසථාාවල අපට ඒක කරන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ. ඒ නිසා අපි 

කරන්ශන් ශේීලය සහ ිගශේීලය මූලාශ්රවලින් අව ය කරන මූලය 

සම්පාෙනය කර ගැතිමි. 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අශ  ිගපක් ට ශආ shadow 
Finance Minister ිගධියට අපි හඳුනාශගන ිවශබන අශ  හිතවත් 

්චාර්ය හර්  ෙ සිල්වා මැිවතුමා ඊශආ දීර්ඝ කාාවක් ට කරලා 

අවසානශආ කි වා, "කපුටු ලවක්ශ  ශකොවුලා බිත්තර ෙැම්මා වාශ  

අය වැයක් ට තමි ජනාධිපිවතුමා ශම් සකසථ කරලා ිවශබන්ශන්" 

කියලා. ඒක ඇත්ත. ඉිවහාසශආ ඉඳලා අෙ වනතුරු හැම ොම 

ශකොවුලා කපුටාශ  ලවක්ශ  තමි බිත්තර ෙැම්ශම්. කපු ටා හැම 

ොම ශකොවුල් පැටියා පියාඹන තුරු බලා ගත්තා. කපුටා ඇත්තටම 

රබල සශතක් ට. ජනරවාෙශආ ිවශබනවා, කපුටා ශසනසුරු 

ශෙිගයන්ශ  වාහනය කියලා. හර්  ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා 

කියන කාාව ඇත්ත. ශම් ශකොවුල් පැටියාට ශසනසුරු ශෙිගයන්ශ  

ඇල්ම බැල්ම ිවශබනවා, කපුටාශ  ලවක්ශ  ඉන්න තාක් ට කල්.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අපි අෙ අත් ිගඳින 

ේේ මනකාීක තත්ත්වය අපට හුෙකලාව ක මනාකරකය කර 

ගන්න පුළුවන් එකක් ට ශනොශවි. එය ශගෝලීය රවකතාවක් ට. 

ශලෝකශආ හැම රටකම ශම් ේේ මනකාීක තත්ත්වය ශම් 

අවසථාාශ  ිවශබනවා. ශකොිගේ වසංගතය එක් ටක සැපුතම් ජාල බිඳ 

වැටුකා  නි ථපාෙන ්රියාවලිය ඇනහිටියා. ඒ නිසා රට 

අභයන්තරශආ සාමානය මිල මට්ටම් ඉහ  යෑම අපට පාලනය කර 

ගන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ.  

ිගශ   ශයන්ම අපි වාශ  රටක් ට සාමානය වයවහාරශආ 

හඳුන්වන්ශන් price-taker ශකශනවේ ිගධියටි.  අපට ශවශ ඳ 
 ශපො ට ගිහිල්ලා, ජාතයන්තරශආ මිල තීරකය කරන්න 

පුළුවන්කමක් ට නැහැ. අපි තවම සාම්රොික නි ථපාෙන තමි 

ජාතයන්තර ශවශ ඳ  ශපො ට යවන්ශන්. ඒ නිසා කවො ශහෝ 

ෙවසක price maker ශකශනවේ ශවන්න අපිට පුළුවන්කම 

ලැබුශකොත්, ශම් මිල මට්ටම් ඉහ  යෑම පාලනය කර ගන්න 

පුළුවන්කම ලැශබනවා. ඒ නිසා ්නයන මත රැ ශඳන රමාකය 

වැඩි ශවන්න, වැඩි ශවන්න ්නයන මඟින් ඇිව කරන මිල ඉහ  

යෑම්  පාලනය කර ගන්න අපට පුළුවන්කමක් ට ලැශබන්ශන් නැහැ. 

වැඩිශයන් කාා කරන මිනිසථසු අක්ශවන් වැඩ කරනවා කියලා 

අපි අහලා ිවශබනවා, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ඒක 

ඇත්ත. වැඩිශයන් කාා කරන අය හැම ශවලාවකම ර ථන තමි 

ඉදිරිපත් කශ  .  කවොවත් ඒවාට ේත්තර ශසොයලා දුන්ශන් නැිව 

බව අපි ෙැකලා ිවශබනවා. ඒ අයට ෙැන් අවසථාාවක් ට ේො ශවලා 

ිවශබනවා, "ශමන්න,  කරන රමය" කියලා අපට කියා ශෙන්න.  

 ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,  ජනතා ිගමුක් ටිව ශපරමුශඩු 

නායකතුමාට පුංචි කාරකයක් ට මතක් ට කර දීලා මශ  කාාව 

අවසන් කරන්නම්. ඕනෑම රටක ්ර්ථිකය හැසිශරන්ශන් නිතර 

ශවනසථ වන සා ක මති.  අපි ශම්වාට කියනවා, "ගිවක සා ක" 

කියලා. ශහට ශවන්ශන් ශමොකක් ටෙ කියලා අෙ අපිට සැලසුම් 

කරන්න පුළුවන්. හැබැි, අපිට ලැශබන ේත්තරය ශමොකක් ටෙ 

කියලා ශහට වනතුරු අපි ෙන්ශන් නැහැ. ඒ අනුව ශ න කියන 

ශකශනවේට කරන්න පුළුවන් ශේවල් අර්ා  ාසථත්රඥශයවේට 

කරන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ. සැලසුම් හෙන්න පුළුවන්, ඒවා 

්රියාවට නංවන්න පුළුවන්, පසුිගපරම් කරන්න පුළුවන්. හැබැි, 

රිවලලය ලැශබන තුරු එහි රිවලලය ශමොකක් ටෙ කියලා 

ශකශනවේට සියයට සියයක් ට කියන්න පුළුවන්කමක් ට ලැශබන්ශන් 

නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම්ක universal truth 
එකක් ට.  අපිට ශම්ක ශවනසථ කරන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ. ඒ නිසා 

ශම් අතුරු අය වැය මඟින් අපි ේත්සාහ කරලා ිවශබන්ශන් 

කරන්න පුළුවන් ශේවල්, කරන්න පුළුවන් ්කාරයට සැලසුම් 

කරලා ඉදිරිපත් කිීකම පමකි .  ඒශකන් ලැශබන රිවලලය ශම් 

ගිවක සා ක මත තමි තීරකය ශවන්ශන්.  

සථතුිවි. 

 
ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  ගරු ශරෝහිමේ වේමාරි ිගශජ්රත්න මන්ත්රීතුමිය.  ඔබතුමියට 

ිගනාඩි හතක කාලයක් ට ිවශබනවා. 

 
 

[පූ.භා. 11.54  

 

ගුණ ගරෝහිණී කුමාික විගේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) வராஹினி குமாாி விவஜரத்ன)  

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

මට කාා කරන්න අවසථාාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

සථතුිවවන්ත වනවා, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි.  

ශසනසුරු ශෙිගයන්ශ  බලතල, ඒ ශෙිගයන්ශ  වාහනය 

ශවච්ච කපුටා ගත්ත නිසා තමි අෙ ශම් වැරැේෙ ශවලා 

ිවශබන්ශන්. ශසනසුරු ශෙිගයන්, ිග ථණු ශෙිගයන්ටත් බට ශකො  

කැ වා කියලා අශ  ජන වහශර් කාාවක් ට ිවශබන බව මම 

මහාචාර්යතුමාට මතක් ට කර ශෙන්න කැමැිවි.  

ශම් අතුරු අය වැය ශගශනන ශමොශහොත වනිගටත් අශ  රට 

හිසථ භාඩුඩාගාරයක් ට සහිත, කය ශගවා ගන්න බැරි, මූලයමය 

ව ශයන් ශුනය ශවච්ච, බුන්වත්, බංශකොශලොත් - bankrupt - 

රටක් ට.  
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[ගරු (මහාචාර්ය) රංජිතත් බඩුඩාර  මහතා  
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"The Times of India" පුවත් පත ජනාධිපිවතුමාශ  අය වැය 

ගැන තැූ  සටහශන් සිංහල පරිවර්තනය මම සාරාං යක් ට ව ශයන් 

ශම් අවසථාාශ දී කියවන්න කැමැිවි, ගරු නිශයෝජය 

කාානායකතුමනි.  එහි කියනවා, "නිෙහසින් පසු ශ්රී ලංකාව එහි 

ෙරුණුතම ්ර්ථික අර්බුෙය හරහා ගමන් කරමින් සිටී. ඉහ  

ේේ මනය ජනතාවට ෙැඩි ශස  බලපා ඇත. රට ශඩොලර් බිලියන 

51ක ිගශේ  කය ශගවීම් සිදු ක  ුතතු අතර, එින් ශඩොලර් 

බිලියන 28ක් ට, 2027 වර් ය ශවනශකොට ශගිගය ුතතුි" කියලා. "ෙ 

හින්දු" පුවත් පශත් ප වන ලිපියකත් ඒ හා සමානම අෙහසක් ට 

ිවශබනවා, "ශ්රී ලංකාශ  ්ර්ථිකය සියයට 8කින් තවදුරටත් 

හැකිළීමට ඉඩ ිවශබනවා" යනුශවන්.   

 අශ  රශට් ්ර්ථිකය කඩාශගන වැටිලා ිවශබන ්කාරය 

ගැන ඒ පුවත් පත් ශෙශක් ටම කියනවා.  රශට් තත්ත්වය ශමොකක් ටෙ 

කියන එක අශ  රශට් අය වහන්න හැදුවාට, ජාතයන්තරය අශ  

රශට් තත්ත්වය ශහොඳටම ෙන්නවා. "අපට ිගශේ  සංචිත ිවශබනවා  

 ශඩොලර් ිවශබනවා  කය ශගවන්න පුළුවන්" කියලා හිටපු මහ 

බැංවේ අධිපිවතුමා, මැිව-ඇමිවවරු, මහාචාර්යවරු සියදෙශෙනාම 

පම්ශපෝරි ගැහුවා. හැබැි, ඇත්ත තත්ත්වය ශම්කි. ිගශේ  රටවල් 

අපට කය ශෙන්ශන් නැහැ. අෙ අශ  රශට් ිග ාල බුේධි ගලනයක් ට 

සිදු ශවනවා. අශ  රශට් මන්ෙ ශපෝ කය වැඩිශවලා ිවශබනවා. අපි 

මන්ෙ ශපෝ කශයන් ්සියාශ  ශෙවන සථාානයට ඇිගල්ලා 

ිවශබනවා. රාජපක් ට  රිවපත්ිවවලට පින් සිදු ශවන්න රශට් ්හාර 

සුරක් ටෂිතතාව බිඳ වැටිලා ිවශබනවා. ඉන් න ශනොමැිව වීශමන් 

ෙරුවන්ට රවාහන පහසුකම් සලසා ගත ශනොහැකි නිසා පාසල් ටික 

වසා ෙමා ිවශබනවා. එම නිසා අෙ අ යාපනය කඩා වැටිලා 

ිවශබනවා.  

IMF එක ශඩොලර් බිලියන 2.9ක් ට ශෙනවා කි වාම ්ඩුක් 
පක් ට ශආ මන්ත්රීවරු අත්පුඩි ගැහුවා. ඒ තරමට චූන්. හැබැි, 

ඔශහොම අත්පුඩි ගහලා ශගනාපු කයවලින් ශනළුම් වේදෙන, 

 ක්රීඩාංගක, සම්මන්ත්රක ාලා හෙලා ්ර්ථික ේත්පාෙනය නැිව කර 

ගත් නිසා තමි අශ  රට අෙ ශම් තත්ත්වයට පත් වුශඩු. කය 

ගන්න එක ගැන ශනොශවි, අෙ අපි කාා කරන්න ඕනෑ. ්ර්ථික 

ේත්පාෙනය කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක ගැනි කාා 

කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන ශම් අතුරු අය වැශආ ිවශබන වැඩ පිළිශව  

ශමොකක් ටෙ කියන එක මම ශම් ගරු සභාශවන් අහනවා. ශම් අතුරු 

අය වැය ඒ අව යතාව සම්පූර්ක කරනවාෙ කියලා මම අහනවා. 

අවොනම් අවසථාාවකදී ඉදිරිපත් කරන අතුරු අය වැයක් ට තුළින් රට 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශමොකක් ටෙ  ප මුශවනි එක, ශකටි 

කාලීනව ්ර්ථිකය ශගොඩනැඟීම ිවශබන්න ඕනෑ  සමාජ 

්රක් ට ක ජාලය  ක් ටිවමත් ශවන්න ඕනෑ  දිුව කාලීන සංවර් නය 

සෙහා පෙනමක් ට ිවශබන්න ඕනෑ. ශම් අතුරු අය වැය තු  ඒවා කාා 

ශවනවාෙ  ඒ වාශ ම සැ තැම්බර් ඉඳලා ශෙසැම්බර් ශවනකල් 

 රශට් ්ොයම රුපියල් බිලියන 2,094ි. ිගයෙම රුපියල් බිලියන 

4,427ි. පරතරය රුපියල් බිලියන 2,333ි. ශම් හිඟය පියවා 

ගැතිමට කය ගැතිම හැර ශම් අය වැශආ ශපන්වා ිවශබන එකම 

ිගසඳුම තමි, වැට් එක සියයට 15ක් ට ෙක් ටවා වැඩි කරන එක. ශම්ක 

සෘජුවම භාඩුඩ හා ශස වා මත පැනශවන බේෙක් ට. වැට් එක අය 

කරන භාඩුඩ ිග ාල රමාකයක් ට ්නයන සීමාව මත තහනම් 

ලැිසථතුශ  ිවශබනවා. එතශකොට ශම් වැට් එක වැශටන්ශන් අපි 

එදිශනො පාිගච්චි කරන -පරිශභෝජනය කරන- රට තු  ිවශබන 

භාඩුඩ හා ශස වාවලට. ඒක නිසා ්හාරපාන මිල යළිත් ඉහ  යන 

එක නවත්වා ගන්න බැරි ශවනවා. ඒ ිගතරක් ට ශනශවි. වැඩි කරපු 

ිගදුලි බිල, ජල බිල, ඉන් න මිල යළිත් ඉහ  යනවා. ශම් 

ශවනශකොට සියයට 93ක් ට ශවච්ච ේේ මනය අතුරු අය වැය 

සම්මත වීශමන් පසු තවත් ඉහ  යන එක කාටවත් නවත්වා ගන්න 

බැරි ශවනවා. වැට් කියන්ශන් වර බේෙක් ට. ඒ වාශ ම රිවගාමී 

බේෙක් ට. කරන්න ඕනෑකම ිවබුශඩු සෘජු බදු වැඩි කිීකමි. අපි 

ෙැක් ටකා, පසුගිය කාලවල ඍජු බදු සහ වර බදුවල ිවබුණු රිව ත 

ශවනසථ කරලා ිවබුණු බව. අෙ ඍජු බදු වැඩි කරන්න ශම් අතුරු අය 

වැශආ කාා කරන්ශන් නැහැ. ශම් ්රියාශවන් ගජමිතුරන්ශ  

්ර්ථිකය  ක් ටිවමත් ශවනවා මිසක, ඒ අය  ක් ටිවමත් කරනවා 

මිසක රශට් ්ර්ථිකය  ක් ටිවමත් වීමක් ට සිේ  වන්ශන් නැහැ.  

ඇත්තටම වර්තමාන අර්බුෙයට ශහ තු වුණු කරුණු ශමොනවාෙ  

වැරැදි මූලය ක මනාකරකය, වැරැදි තීන්දු ගැතිම තමි එයට 

ශහ තුව. ශම්වාට එශරහිව ගන්නා ්රියාමාර්ග ගැන ශම් අතුරු අය 

වැශයන් කාා ශවන්ශන් නැහැ. ඒ වාශ ම බදු වංචාශවන් අහිමි 

ශවච්ච රශට් ්ොයම, ඒවා අය කර ගන්නා ිගධිය, ඒවා කරපු අයට 

එශරහිව ගන්නා පියවර ගැන ශම් අතුරු අය වැශආ කාා ශවන්ශන් 

නැහැ. ෙැන්, "්ජු තපර ලාහිලා" කියන සින්දුව කියලා හරියන්ශන් 

නැහැ. ගරු ජනාධිපිවතුමනි, අපි එක තැන කැරශකන්ශන් 

රාජපක් ට  රිවපත්ිව තවමත් ්රියාත්මක කිීකම නිසාය කියා මම 

කියනවා. ඔබතුමා ඒ ගත් පාඨය හරියටම හරි.  

අෙ ෙරුවන්ශ  සහ කාන්තාවන්ශ  මන්ෙ ශපෝ කය අිවන් 

ශලෝකශආ 6වැනි තැනට අශ  රට ඇිගල්ලා ිවශබනවා. ඒ වාශ ම 

්සියාශ  ශෙවැනි තැනට ඇිගල්ලා ිවශබනවා. ශම් ්ර්ථික 

අර්බුෙශයන් වැඩිශයන්ම ීඩඩා ිගඳින්ශන් ෙරුශවෝ කියලා ුතනිශසෆථ 

එක රකා  කරලා ිවශබනවා. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ඔබතුමියට තව ිගනාඩි ශෙකක කාලයක් ට ිවශබනවා.  

 

ගුණ ගරෝහිණී කුමාික විගේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) வராஹினி குமாாி விவஜரத்ன)  

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

මට තව ිගනාඩි ශෙකහමාරක කාලයක් ට ිවශබනවා, ගරු 

නිශයෝජය කාානායකතුමනි. 

ෙරුවන්ට ර ාන ්හාර ශ ල් තුන ශෙන්න ශෙම පියන්ට අෙ 

බැරි ශවලා ිවශබනවා. ඒ වාශ ම අ යාපනශආ ්රක් ට ාව බිඳ 

වැටිලා ිවශබනවා. ශම් සම්බන් ශයන් ිවශබන එක් ටසත් ජාතීන්ශ  

නවතම වාර්තාව කියවන්න කියලා මම කියනවා. ුතනිශසෆථහි 

ෙවේණු ්සියානු කලාීඩය අ යක් ට  ශජෝර්ජ් ලැරියා ඇේශජ්ශ  

වාර්තාව බලන්න. "ඊ ඟ ්හාර ශ ල ගැන ෙරුශවෝ 

ශෙගිඩියාශවන්. ෙරිද්රතාශ  රිවලලයක් ට ිගධියට  මුන් 10,000කට 

වැඩි රමාකයක් ට ්යතනික රැකවරකය ලබනවා" කියා එහි 

කියනවා. ඒ වාශ ම මිලියන 4.8ක් ට පමක වුණු ෙරුවන්ශ  

අ යාපනය බිඳ වැටී ිවශබන බවත්, ශපෝ ක ඌනතාව ගැනත් එහි 

සඳහන් ශවනවා .  ඒ වාශ ම සිසුන් හා ෙරුවන් රවාහන අරග යක 

නිරත ශවන බවත් කියලා ිවශබනවා. ලක් ට  43ක් ට පමක වන 

පාසල්  මුන්ශගන්, ලක් ට  11කට ලබා දුන් දිවා ්හාරය අෙ 

ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ, ශමොකෙ  එක් ට  මශයවේ ශවනුශවන් රුපියල් 

60ි අෙ ශවන් කරන්ශන්. නමුත්, අෙ බිත්තරයක් ටම රුපියල් 65ක් ට  

ශවලා ිවශබනවා.  

 ලංකාවට  ලිශෆොශස ට් කියන වල් නා කය ශගන්වීශම් 

තහනම ඉවත් කරමින් 2022 අශගෝසථතු 5වන ො ජනාධිපිවතුමා 

ගැසට් එකක් ට නිවේත් ක ා. ඒක නිවේත් කරලා අෙට ෙවසථ 28ි. 

නමුත්, රබර් සහ ශත් වගාවට  ලිශෆොශස ට් ලැබුකාෙ කියලා අපි 

අහනවා. කෘෂිකර්ම ඇමිවතුමා ෙන්නවාෙ ෙන්ශන් නැහැ, ඒ ගැසට් 

එක ගහලා ිවශබන්ශන් HS code එක වරේෙලා බව. ඉසථශසල්ලා 
ඒක නිවැරැදි කර ගන්න. එශහම නැිවව  ලිශෆොශස ට් 

ශගන්වන්න පළිශබෝ නා ක ශරජිතසථට්රාර්ට අවසර ශෙන්න බැහැ. 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් රටට ශඩොලර් ශ න ශත් 

වගාශ  තත්ත්වය ශමොකක් ටෙ කියන එකත් ශම් ශමොශහොශත් මම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මතක් ට කරන්න කැමැිවි. ශම් ශමොශහොශත් අශ  එකම අව යතාව 

ශඩොලර් ශ න එකි. ශත් කියන්ශන් ලංකාශ  ර ාන අපනයන 

ශභෝගයක් ට  අපනයන ්ර්ථිකයට සියයට 12කට වැඩි 

ොයකත්වයක් ට ශෙන ක් ටශ  ත්රයක් ට. "Ceylon Tea" කියන්ශන් 
ශබොශහොම රචලිත සන්නාමයක් ට. අෙ ශකො ඹ ශත් ශවන්ශේසිශආ 

නිමි ශත් කිශලෝවක් ට ශඩොලර් 4ක් ට වාශ  අක් ගකනක් ට ශවන්ශන්. ඒ 

වාශ ම ෙැන් ුවකාත්මක ෙදෙ රිව තය 40ට අක්ි. එය සියයට 

60ක් ට ෙක් ටවා වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. ශම් සඳහා ශත් වගාකරුවන් 

handmade tea සහ mini-factories වාශ  ශනොශයවේත් ශයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා. නමුත්, ඒවා ගැන අව ානය ශයොමු 

කිීකමක් ට අපට ශ න්ශන් නැහැ. මම අහනවා, ුවකාත්මකභාවශයන් 

ඉහ  අමුද්රවය භාිගත කර ඉහ  රමිිවයකින් ුතතු ශත් නි ථපාෙනය 

තුළින් වැඩි අපනයන ්ොයමක් ට ලබා ගැතිමට ශත් මඩුඩලයට 

බලපෑම් සහ ශයෝජනා ශනොකරන්ශන් ඇි කියලා. ශත් මඩුඩලය 

ඒ සඳහා ේනන්දු ක  ුතතුි. 

 ෙැන් ලංකාව පුරාම වැසථස වැශටනවා. අපි ෙන්නවා, 

මහියංගනශආ ඉඳලා ෙඹුල්ල, ශමොනරාගල, ඇඹිලිපිටිය ෙක් ටවාත්, ඒ 

වාශ ම ේඩරට එ වදෙ වගාවත් ෙැන් පටන් ගන්නා බව. නමුත්, 

පස ශපරළීම සඳහා ට්රැක් ටටර්වලට අව ය ඉන් න ලබා ගත 

ශනොහැකි තත්ත්වයක් ට තමි ෙැන් ිවශබන්ශන්. ඒ වාශ ම වගාවට 

අව ය බීජ ටික අෙ නැහැ. ිගශ   ශයන්ම බඩ ඉරිඟු වගාවට අව ය 

බීජවලින් සියයට 50ි අශ  රශට් ිවශබන්ශන්. මම කෘෂිකර්ම 

ඇමැිවතුමාට කියනවා, එතුමා නිශයෝජනය කරන දිසථ්රික් ටකශආ 

ිවශබන, බඩ ඉරිඟු බීජ ලබා ගන්න පුළුවන් කඩ 10ක් ට නම් කරන්න 

කියලා. අෙ ිවරිඟු ශගන්වන්න ශඩොලර් මිලියන 9ක් ට නැහැ. නමුත්, 

වේවේ න්ට කන්න ශෙන්න ශඩොලර් මිලියන 30ක බඩ ඉරිඟු 

ශගන්වන්න ශවනවා. ශම්වා තමි අෙ ිවශබන ර ථන. ඒ වාශ ම ඒ 

ශගොවීන් අෙ ක් ටෂුද්ර මූලය කය ේුවලකත් පැටලී සිටිනවා. 

ුවරුවරුන්ට ශෙන "ුවරුශසත" කය මුෙශලහි ශපොලිය සියයට 32ක් ට 

ෙක් ටවා වැඩි කර ිවශබනවා. ශජය ථඨ පුරවැසියන්ට ලබා ශෙන කය 

ශපොලිය සියයට 28ක් ට ෙක් ටවා වැඩි කර ිවශබනවා. ඉිවන්, ශම් අය 

ශම්වා ශගවන්ශන් ශකොශහොමෙ   

 ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් අතුරු අය වැශආ කියලා 

ිවශබනවා, 2022 වසශර් ශෙසැම්බර් මාසය ශවනශකොට රාජය 

ශස වශආ සිටින අවුරුදු 60 සහ 60ට වැඩි අය ිගශ්රාම ගන්න ඕනෑ 

කියලා. මම අහනවා, ඔවුන්ට පාරිශතෝෂිකය ශෙන්න පුළුවන්ෙ 

කියලා. ශමොකෙ, ඒක හූරාශගන කාලා ඉවරි. ඒ වාශ ම අෙ EPF, 
ETF ශෙන්න පුළුවන්ෙ  ිගශ්රාම ගිය අයට පාරිශතෝෂිකය ිවයා 

ිගශ්රාම වැටුපවත් ශම් ශවනශකොට ශගවන්ශන් නැහැ. ශම් 

ශවනශකොට ශතල් ශපෝලිම් ිවශබනවා, පාසථශපෝර්ට් ශපෝලිම් 

ිවශබනවා, ශබශහත් ශපෝලිම් ිවශබනවා, පාන් ශපෝලිම් ිවශබනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශහට-අනිේො ශවනශකොට 

අදෙත්ම ශපෝලිමක් ට හැශෙනවා. ඒ තමි, ශපන් න් ශපෝලිම. ශම් 

ශවනශකොටත් ිගශ්රාම වැටු  අ යක් ට  ජනරාල්තුමා සිහිය නැිවව 

ඉන්ශන්. ඒ ශමොකෙ  8වන ො ශවනශකොට මහා භාඩුඩාගාරය 

ිගශ්රාම වැටු  ශගවන්න මුෙල් ශෙිෙ කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම 

සමාජ සුබසා නය ගැන කියන්න කැමැිවි. සමෘේධි සහනා ාර 

ලබන පවුල් මිලියන 1.7කට මාසිකව රුපියල් 5,000 - 7,500 අතර 

මුෙලක් ට ශෙනවා කියලා ශම් අතුරු අය වැශආ ිවශබනවා. ඒ වාශ ම 

සමෘේධිය ලබා ගැතිශම් අශ ක් ට ාශවන් ශපොශරොත්තු ශල්යනවල 

සිටින පවුල් 726,000කට මසකට රුපියල් 5,000ක තාවකාලික 

දීමනාවක් ට ශෙනවා කියලාත් ශම් අතුරු අය වැශආ සඳහන්ව 

ිවශබනවා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අවුරුදු 27ක් ටම ශම් 

සමෘේධි සහනා ාරය ලබා ගත්ත අයත් අශ  රශට් ඉන්නවා. 

ඉිවන්, ශම් සමාජ ්රක් ට ක වැඩ පිළිශව  සාර්ාක වැඩ 

පිළිශව ක් ටෙ කියලා මම අහන්න කැමැිවි.   

ශම් අවසථාාශ දී ගත ුතතු ශහොඳම රිවපත්ිව තීරක ශනොශගන, 

ශම් අතුරු අය වැශයන් ජනතාව ජීවත් කරවීම අමතක කරලා, 

සමාජ සා ාරකත්වය ශනොසලකා හැර ිවශබනවා. Abhijit V. 

Banerjee සහ Esther Duflo ිගසින් රචිත "Good Economics 
for Hard Times" කියන ශපොශතන් ේපු ටා ගත් ශකොටසක 

පරිවර්තනයක් ට ශම් අවසථාාශ දී මම කියවන්න කැමැිවි. ශම් 

අතුරු අය වැය ්රියාත්මක කිීකමට ශපර  ඒ ගැන අව ානය ශයොමු 

කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. "්ර්ථිකය පිළිබඳව 

අවශබෝ යක් ට ශනොමැිවව අප අවට ශලෝකය ිගසථතර කිීකම 

අපහසුය. ්ර්ථික ෙත්ත මඟින් රාජය රිවපත්ිව නිර්මාකය ක  

හැකි අතර, චලනයන් ශමශහයවීම ක  හැකි අතර, මූලික 

අවශබෝ යක් ට ශනොමැිවකම රගිවයට සැබෑ බා ාවක් ට ිගය හැකිය" 

යනුශවන් එහි සඳහන් වනවා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, 

ශමම අතුරු අය වැශආ පවිවන යහපත් කාරකා ඉ ථට කර ගන්න 

ගරු ජනාධිපිවතුමාට ශපොශහොට්ටුශ  කළු වේරුල්ලාශ  

අවතාරශආ ශසවකැල්ල ශනොවැශට්වාි කියා මම රාර්ානා 

කරනවා.  සථතුිවි. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු යූ.ශක් ට. සුමිත් ේක්වේඹුර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 8ක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 12.05  

 

ගුණ යූ.ගක්. සුමිත් උු කුඹුර මහතා 
(மாண்புமிகு யூ.வக. சுமித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මට කලින් කාා ක  අශ  

ගරු මන්ත්රීතුමිය ිගශේ  රටවල පුවත් පත් කිහිපයක අශ  රශට් 

්ර්ථිකය සම්බන් ව ප  වූ වාර්තා ගැන කාා ක ා.  

ිගශ   ශයන්ම එතුමිය රාජපක් ට වරුන්ටත් ශචෝෙනා ක ා. මම 

එතුමියට කාරකයක් ට මතක් ට කර ශෙන්න කැමැිවි. එතුමිය 

ුවරුවරියක් ට හැටියටත්, ඒ වාශ ම පසුගිය ්ඩුක්ශ  රබල 

මන්ත්රීවරියක් ට හැටියටත් කටුතතු ක ා. ිගශ   ශයන්ම අපි අහලා 

ිවශබනවා, 2015-2019 කාල සීමාව තු  සථමවීක බැඳුම්කර කය 

ිගතරක් ට ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 12,500ක් ට අරශගන ිවශබන 

බව. ඒවාට ශමොකෙ කශ    ඒ වැඩ පිළිශව ත් ශම් ්ර්ථික 

අර්බුෙයට වග කිව ුතතුි.  

ශම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් ක  අවසථාාශ  සිට ිගපක් ට ශආ 

අය අශ   ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුක පක් ට යටත්, ඒ වාශ ම 

රාජපක් ට වරුන්ටත් ශනොශයක් ට ශචෝෙනා ක ා. හැබැි, අමතක 

කරන්න එපා, රාජපක් ට වරු, ිගශ   ශයන්ම මහින්ෙ රාජපක් ට    

ජනාධිපිවතුමා ශම් රටට කරපු ශස වය. අපි ක ුවක ෙන්නා ශ්රී 

ලාංකීය ජාිවයක් ට හැටියට තමි ඉසථසරහට යන්න ඕනෑ. අවුරුදු 

ිවහක් ට ිවබුණු  ුතේ ය අවසන් කශ   එතුමා.  

ශම් ්ර්ථික අර්බුෙය ඇිවවීමට ශහ තු සා ක ගකනාවක් ට 

ිවශබනවා. 1948දී අපි මහ ්රිතානයශයන් නිෙහසථ වුණු ෙවශස  සිට 

ිගිග  ්ඩුක් ්රියාත්මක ක  ්ර්ථික රිවපත්ිව ශමයට බලපා 

ිවශබනවා. 1956දී ශපෞේගලික අං ශආ ්යතන රාජය අං යට 

පවරා ගත්තා. ඒ වාශ ම 1971දී සිරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක 

මැිවනිය ශගනාපු සංවෘත ්ර්ථික රිවපත්ිවය, 1977දී ශජ්.්ර්. 

ජයවර් න   ජනාධිපිවතුමා ශගනාපු ිගවෘත ්ර්ථික රිවපත්ිවය, 

ඉිවහාසය පුරාවටම පැවිව ්ඩුක් ්රියාත්මක ක  රිවපත්ිව සහ 

1037 1038 

[ගරු ශරෝහිමේ වේමාරි ිගශජ්රත්න මහත්මිය මහතා  
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සමහර රාජය නිල ාරින් ්රියාත්මක ක  වැරදි තීන්දු-තීරකත් 

තමි අෙ ශම් ්ර්ථික අර්බුෙයට ිග ාල බලපෑමක් ට ශවලා 

ිවශබන්ශන්.  

අනුර වේමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා මහා වීරශයක් ට, 

සුේෙවන්තශයක් ට වාශ  තමි ඇිගල්ලා කාා කරලා ගිශආ. හැබැි, 

අනුර දිසානායක මැිවතුමන්ලාශ  පක් ට ය කරපු ිගනා ය අපට 

අමතක කරන්න බැහැ. අපි ෙැක් ටකා, එතුමන්ලාශ  පක් ට ශආ මුල් 

ශපශ   සාමාජිතකයවේ වූ ිගක් ටටර් අිවන් කියා ිවශබනවා, අරග ය 

තුළින් ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 250ක් ට ශම් රටට අහිමි ශවලා 

ිවශබනවා කියලා. 1977දී ජාිවක සම්පත් ිගනා  ක ා. ශමොන 

තරම් පාක්වක් ට ශම් රටට ක ාෙ  ඒ වාශ ම 1971, 1988-89 

කාලවල මිලියන ගකනාවක ජාිවක සම්පත් නැිව ක ා. එො බසථ 

ගිනි ිවබ්බා  ට්රාන්සථශෆෝමර් ගිනි ිවබ්බා  රාජය ්යතන ිගනා  

ක ා. ශමොන තරම් පාක්වක් ට අශ  රටට ක ාෙ  ්පසු  2022දීත් 

ජනතා ිගමුක් ටිව ශපරමුක අශ  මන්ත්රීවරුන් 73ශෙශනවේශ  

ශගවල් ගිනි ිවබ්බා  ශවනත් නිවාස හයහත්සියයක් ට ගිනි ිවබ්බා  

වාහන ෙහසථ ගකනක් ට ිගනා  ක ා. ෙැන් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇිගල්ලා ශබොශහොම රජාතන්ත්රවාදී ිගධියට ශබොරුවට  කාා 

කරනවා. කියමනක් ට ිවශබනවා ශන්, "හක් ටශක බුදු රැසථ-ශබොක් ටශක 

ෙඩමසථ" කියලා. ඒ වාශ  තමි අනුර වේමාර දිසානායකලාශ  වැඩ 

පිළිශව .  

අපි ිගශ   ශයන්ම මතක් ට කරන්න කැමැිවි, අශ  පක් ට ශආ 

පරමාෙර්ීල නායක  මහින්ෙ රාජපක් ට  මැිවතුමා ගැන. එතුමා 2005දී 

බලයට පත් වුකාම ශම් රශට් ජනතාව ඉල්දෙශ  ශමොකක් ටෙ  ුතේ ය 

අවසන් කරන්න කියලාි ජනතාව ඉල්දෙශ . ුතේ යට ශමොන 

තරම් ිගයෙමක් ට ගියාෙ  ඇශමරිකානු  ශඩොලර් බිලියන 200කට වඩා 

ිගයෙම් ශවලා ිවශබනවා, ුතේ යට. එතුමාශ  නිවැරදි නායකත්වය 

නිසා ඒ ුතේ ය අවසන් ක ා. ඒ වාශ ම වැෙගත් රිවපත්ිව තීන්දු 

අරශගන එතුමා ශම් රශට් ්ර්ථිකයට ිග ාල  ක් ටිවයක් ට දුන් 

නායකශයක් ට. ඒ නිසා ිගපක් ට ශආ සියදෙශෙනාශගන්ම මා ඉල්ලා 

සිටිනවා, අපි එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිුව කරමින් පටු ශේ පාලන 

වාසි තකා වේහක ශේ පාලනයක් ට කරන්ශන් නැතුව රට ඉල්ලන, 

ශම් රශට් ජනතාව ඉල්ලන අදෙත් ්ර්ථික රිවසංසථකරකයක් ට,  

අදෙත් ශේ පාලන රිවසංසථකරකයක් ට ඇිව කරමු කියලා. ඒ නිසා 

තමි පාර්ලිශම්න්තුශ  බහුතරයක් ට ඉන්න ශපොශහොට්ටුව පක් ට ශආ 

මන්ත්රීතුමන්ලා රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමාට ජනාධිපිවවීමට ඒ 

අවසථාාව ලබා දුන්ශන්. එතුමාත් ඉතාම නිවැරදිව ශම් මන්ත්රීවරුන් 

225ශෙනාටම ්රා නා කරලා ිවශබනවා,  පටු අරමුක පැත්තක 

ිවයලා වැටිලා ිවශබන ශම් රට යළි ඔසවා තබන්න අව ය 

ොයකත්වය ලබා ශෙන්න කියලා.  

ිගශ   ශයන්ම සජිතත් ශර මොස මැිවතුමාට වගකීමක් ට ෙරන්න 

්රා නා කරේදී,  ඒ වගකීම භාර ගන්න බශආ හැම ශ ලාශ ම 

එතුමා පැනලා යනවා. එතුමා කියනවා ශම් අය වැය ශහොඳ නැහැ 

දෙ. හැබැි, එතුමාශ  ්ර්ථික ඔසථතාර්ලා වන ඉරාන් ිගරමරත්න 

මන්ත්රීතුමා සහ  හර්   ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා ශමොකක් ටෙ කියන්ශන්  

ශම් අය වැය ශහොඳි කියනවා. නමුත්, ්රියාත්මක කරන්න අපහසු 

ශවිෙ  අහනවා. සජිතත් ශර මොස මැිවතුමාට ශහොඳ නැිව අය වැය 

එතුමාශ  ්ර්ථික ඔසථතාර්ලා වන හර්  ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමාට, 

ඉරාන් ිගරමරත්න මන්ත්රීතුමාට ශහොඳි. ඒක තමි ඇත්ත. 

 ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් රශට් ජනතාව ඉල්ලන 

system change එකට අව ය සහශයෝගය අපි ලබා ශෙන්න ඕනෑ. 
අපනයන ්ර්ථිකය තුළින් අපට ජයග්රහක ලබා ගන්න පුළුවන් 

කියලා අපි ිග ථවාස කරනවා. ශලෝකශආ ිගිග  රටවල් අපනයන 

තුළින් තමි දිුතණුව කරා ගමන් කශ  . ඉිවහාසය පුරාම අපි ශත්, 

ශපොල්, රබර්, ඒ වාශ ම යනිජ ද්රවය අපනයනය ක ා. හැබැි,  

අශ  මන්ත්රීතුමිය කි වා වාශ , අශ  පක් ට ශආ නායකයන්ශගන්, 

ශම් ්ඩුක්ශ  රබල නායකයන්ශගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ශම් 

අපනයනවලට අගය එකතු කරලා නිමැවුම් අපනයනය කරන්න 

කියලා. එශහම කශ ොත් අපට මීට වඩා ිග ාල ිගශේ  ිගනිමය 

රමාකයක් ට ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපට ඒ වැඩ පිළිශව  

්රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අශ  රශට් මිනිරන් සම්පත 

ිවශබනවා. පසුගිය කාලශආ පැන්සලත්  පිට රටින් ශගනාශ . 

හැබැි, අශ  අමුද්රවය භාිගත කරලා ශම්වා නි ථපාෙනය කරලා 

අපට ිග ාල ිගශේ  ිගනිමයක් ට ලබා ගන්න පුළුවන්.  

තරුක මන්ත්රීවරු හැටියට අපි ශම්  සාමකාමී අරග ශආදී 

අරග කරුවන් ඉල්ලපු යහපත් ශේ  ලබා ශෙන්න අව ය වැඩ 

පිළිශව  ්රියාත්මක කරන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉඳශගන අපට 

ශෙන්න පුළුවන් සහශයෝගය ලබා ශෙනවා. ඒ වාශ ම පටු 

ශේ පාලන වේහක වැඩ පිළිශව  නවත්වා, අපි 225ශෙනාම 

එකමුතු ශවලා, ශම් වැටී ිවශබන රට ශගොඩගන්න එකතු ශවන්න 

කියලා අපි ්රා නා කරනවා. ිගශ   ශයන්ම සජිතත් ශර මොස 

මැිවතුමාටත් ්රා නා කරනවා ්ඩුක්ශ  ශම් වැඩ පිළිශව ට 

ොයකත්වය ලබා දීලා ශම් වැටිලා ිවශබන තැනින් ේඩට  එන්න 

අව ය හිය ලබා ශෙන්න කියලා. අපි පසුව ශේ පාලනශආදී 

ශබශෙමු. හැබැි, ශම් ශවලාශ  ශම් රශට් ශපොදු ජනතාවශ  

අව යතා ශවනුශවන් සියදෙශෙනාම එකාවන්ව ශපති සිටිමින්, ශම් 

්ර්ථික අර්බුෙශයන් මිදිලා, අශ  රට ශලෝකශආ ිවශබන දිුතණු 

රටක් ට බවට පරිවර්තනය කරන්න කටුතතු කරමු.  

ගරු රනිල් ිගරමසිංහ නායකතුමා අෙ ඒ සඳහා නිවැරදි 

නායකත්වය ලබා ශෙනවා. ඒ වාශ ම IMF එශකන් අපට ් ාර 
ශෙන්න එකඟ ශවලා ිවශබනවා. ඒ වාශ ම ්සියානු සංවර් න 

බැංවේශවනුත් අපට ් ාර ශෙන්න එකඟ ශවලා ිවශබනවා. ඒ නිසා 

අපට අදෙත් වැඩ පිළිශව ක් ට ශපශනනවා. සංචාරක කර්මාන්තය 

දිුතණු ශවනවා. අපනයන දිුතණු කරමින් අශ  රට දිුතණු කරන්න 

අව ය ොයකත්වය ලබා ශෙන්න කියලා සියදෙශෙනාශගන්ම ඉල්ලා 

සිටිමින් මශ  වචන සථවල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මවෙය  රාජිතත ශස නාරත්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 

අටක කාලයක් ට ිවශබනවා. 

 

 
[අ.භා. 12.13   

 

ගුණ (වවදය) රාජිත ගසේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித வசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අවුරුදු 28ක් ට ිවසථශස  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  අය වැය ිගවාෙවලට සහභාගි වුණු මම අෙ ශම් 

ිගවාෙයට සහභාගි වන්ශන්, නූතන ශ්රී ලංකාව ඉතාම ශජෙජනක 

තත්ත්වයකට වැටිලා ිවශබන ශමොශහොතක ඉදිරිපත් ක  අතුරු අය 

වැය ශල්යනය පිළිබඳව කාා කිීකමටි. අෙ ශම් රට ඉතාම 

ශජෙජනක තත්ත්වයකට පත් ශවලා, මිනිසථසු ඉතා අසරක ශවලා 

සිටින ශමොශහොතකදි අපට සාම්රොික ිගධියට ශේ පාලනය 

පිළිබඳව ෙකින්නට බැහැ. අපි ශකොි ිගධියටෙ ශමතැනින් ශම් 

ජනතාවත්, රටත් ශගොඩගන්ශන් කියන කාරකය මත තමි අපට 

කාා කරන්නට ශවන්ශන්.  

ිගන්සථටන් චර්චිල් වරක් ට කි වා, “Never let a good crisis go 
to waste” කියලා  "ශහොඳ අර්බුෙයක් ට ඇිව වුකාම ඒක අත්හරින්න 
එපා, ඒක නැිවශවලා යන්න ශෙන්න එපා. ඒශක් ට ශහොඳ තත්ත්වය 

ගන්න" කියලා.  එො ශබෝම්බවලින් හිශරෝෂිමා, නාගසාකි නගර 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සුනු ිගසුනු වුණු ජපානය තමි අෙ ශලෝකශආ ඉහ ම ්ර්ථිකයක් ට 

ිවශබන රටක් ට බවට ශම් තරමට දිුතණු වුශඩු. ඒ වාශ ම ශබො 

ශවන් කරපු, නාසිවරු ිගසින් ිගනා  ක , සුන්නේදූලි වුණු 

ජර්මනිය ඒ අර්බුෙය මත තමි අෙ ශම් තරම් රබල ්ර්ථිකයක් ට 

ඇිව රාජයයක් ට බවට පත් වුශඩු. ඒ වාශ ම 1997 වාශ  කාලශආදී 

ඉන්දියාවත්, තාිලන්තයත් ශම් වාශ ම මහා ්ර්ථික 

වයසනයකට ලක් ට වුකා. නමුත්, ඔවුන් ඒ  අවසථාාශ දී ඇිව කර 

ගත්ත ්ර්ථික රිවසංසථකරක තුළින් ිවබුකාටත් වඩා  ක් ටිවමත් 

්ර්ථික තත්ත්වයක් ට ඒ රටවල් ශගොඩනඟා ගත්තා. අපි පාඩම් 

ඉශගන ගන්න ඕනෑ ඒ වාශ  ශේවල්වලින්. ශම් ්ර්ථික අර්බුෙය 

ශකොච්චර ෙරුණු ෙ කියශතොත්, අෙ ශලෝකශආ සිටින ්ර්ථික 

ිගශ   ඥශයෝ කියන්ශන්, "්ර්ථිකය ක මනාකරකය 

ශනොකරන්ශන් ශකශස ෙ යන්න පිළිබඳව කවුරු ශහෝ අ යයනයක් ට 

කරනවා නම්, ඒකට ශහොඳම රට ශ්රී ලංකාව" බවි. 

ඒ වාශ , ක මනාකරකය අිවන් අන්ිවම පහත් තත්ත්වයකට 

වැටුණු රටකි අෙ අපි ජීවත් ශවන්ශන්. හැබැි, ශම් මුළු අර්බුෙය 

අසථශස  එක රිදී ශර්යාවක් ට මතුශවලා ිවශබනවා. ඒක තමි, මිනිසථසු 

ශමශතක් ට කල් හිතපු ිගධියට ශනොශවි ෙැන් අදෙත් ිගධියට හිතන්න 

පුරුදුශවලා ිවබීම. ඉිවහාසශආ ශමශතක් ට කල් කරන්න බැරි වුණු 

රිවසංසථකරක නැවත ශම් රශට් කිීකමට හැකියාව අෙ ේොශවලා 

ිවශබනවා. ගරු ජනාධිපිවතුමාශ  ශමම අය වැය කාාව 

කියවනශකොටත් ශත්ශරනවා, ශමම අර්බුෙය අවුරුදු 74ක් ට ිවසථශස  

්පු ශෙයක් ට ශනොශවි, පසුගිය අවුරුදු ශෙකහමාර තු  ඇිව වුණු 

අර්බුෙයක් ට කියලා. ඒ වාශ ම ශම් අර්බුෙය ශම් 225ශෙනාම වග කිව 

ුතතු එකක් ට ශනොශවි. ශම්කට වගකිව ුතතු නායකයන්, වගකිව ුතතු 

නිල ාරින් ශවනම ඉන්නවා, අපි ඒ අය ගැන ඉදිරිශආදී ශසොයා 

බලන්න ඕනෑ. ශම්කට ශහ තු ශමොනවාෙ  එකක් ට තමි, ිගශේ  

්ශයෝජනවලට අශ  රශට් ඇිව සංසථකෘිවමය ිගශරෝ ය. ිගශේ  

්ශයෝජනයක් ට ්ශවොත් අෙ ශමොකක් ටෙ කියන්ශන්  අපිට 

හම්බන්ශතොට වරාය ශවනුශවන් මිලියන 9,250ක් ට අවුරුේෙකට 

ශගවන්න ිවශබනවා, 2025 වර් ශආ ඉඳලා මිලියන 25,000ක් ට 

ශගවන්න ිවශබනවා. ඉන්දියාව සමඟ ශහෝ චීනය සමඟ ශහෝ 

සම්බන්  ශවනශකොට කියනවා, "ිගවේකනවා" කියලා. ්ශයෝජන 

ශගනැල්ලා අපි වරාශආ ශකොටසක් ට සංවර් නය කරනශකොට 

කියනවා, "ිගවේකනවා" කියලා. එතශකොට කියන්ශන් "ඔක් ටශකෝම 

ිගවේකනවා" කියලා. ඉන්දියාවත් එක් ටක ඒකාබේ  වයාපාරයක් ට 

කරන්න යනශකොට මත්තල ුවවන් ශතොටුප  ශෙන්න ඉඩ දුන්ශන් 

නැහැ, වහශගන ඔශහ  ඉන්නවා. ඉන්දියාවත් එක් ටක එකතු වුකා 

නම්, අෙ ඒකට ුවවන් යානා එනවා, ඒ මඟින් රැකියා ිග ාල 

රමාකයක් ට ඇිවශවලා ්ර්ථිකය වර් නය ශවනවා. අනික් ට එක, අපි 

ශගවන්න ිවශබන කය තුරුසථ ඒ අය මාර්ගශයන් ශගවාගන්නත් 

ිවබුකා. එශහම කරන්ශන් නැතුව අපි ඒවා ිවයාශගන ඉන්නවා, 

කිසිම ශෙයක් ට කරන්ශන්ත් නැහැ, තව මිනිශහක් ට එක් ටක එකතු 

ශවලා කරන්න ශෙන්ශන්ත් නැහැ. ශමන්න ශම් සංසථකෘිවශයන් 

තමි අපි මිශෙන්න ඕනෑ. 

ශෙවැනි කාරකය තමි ශපෞේගලීකරකයට එශරහි වීම. ශම් 

රශට් මිනිසථසු හිතන්ශන්, ශපෞේගලික අං ය කියන්ශන් මහා 

වයාඝ්රශයක් ට, මහා හතුශරක් ට කියලා. නැහැ, ඇත්තටම ශපෞේගලික 

අං ය තමි ්ර්ථිකයක එන්ජිතම. ඒ ශපෞේගලික අං යත්, රාජය 

අං යත් ඒකාබේ  වන හැටි, එකට වැඩ කරන හැටි පිළිබඳව 

ජනතාව තු  අවශබෝ යක් ට ඇිව කරලා, ශපෞේගලික අං යි, 

රාජය අං යි කියන්ශන් ශෙකක් ට ශනොව එකකම ශකොටසථ ශෙකක් ට 

කියලා සලකන මානසිකත්වයක් ට ඔවුන් තු  හෙන්න ඕනෑ.  

අශනක් ට කාරකය තමි ජනප්රියවාදී ශේ පාලනය. ශම්ක 

හැමොම ිවබුකා. ශම්ශක් ට වයුහාත්මක ශහ තු ශමොනවාෙ  එකක් ට 

තමි, අශ  රශට් ජනතාවට දුන් මැිවවරක ශපොශරොන්දු. ඡන්ෙ 

කාලවලදී කියනවා, "හාල් ශස රු ශෙකක් ට නිකම් ශෙනවා", "හාල් 

ශස රුවක් ට නිකම් ශෙනවා", "හශඳන් හාල් ශ නවා", "රුපියල් 

3.50ට පාන් ශෙනවා", "ශනොමිලශආ ශපොශහොර ශෙනවා",  "බදු අක් 

කරනවා" කියලා. ශම්වා ක ාම අන්ිවමට වුශඩු ශමොකක් ටෙ  

රජශආ ්ොයම අක් වුකා  මූලය හිඟය වැඩි වුකා  රජශආ කය 

වැඩි වුකා. ඒ නිසා මුෙල් මුද්රකය කරන්න පටන් ගත්තා. 

එතශකොට, ේේ මනය වැඩි වුකා. 

ඊ ඟ කාරකය තමි, රජශආ රැකියා. පුර පාක් ිවබුකත්, නැිව 
වුකත් රාජය ්යතනවල රැකියාවලට තමන්ශ  ශේ පාලන 
හිතවතුන් ෙමනවා.   2021 දී අපි රජශආ ්ොයශමන් සියයට 86ක් ට 
ශග ශ  ශමොනවාටෙ  වැටු  ශගවන්න. සියයට 71ක් ට ශග ශ  
ශමොනවාටෙ  කයවල ශපොලිය ශගවීමට. කය ශගවීමටත් 
ශනොශවි, කයවල ශපොලිය ශගවීමට. එතශකොට, අපි සියයට 
157ක් ට ශගවලා ිවශබන්ශන් ශමන්න ශම් ශෙකටි. ඒ නිසා වුශඩු 
ශසෞයයයට, අ යාපනයට, සංවර් න කටුතතුවලට ශවන් ක  ුතතු 
මුෙල් ශවන් කරන්න බැරි වීමි. ඒශක් ට පාක්ව ිගඳින්න ශවන්ශන් 
ජනතාවටි. 

ඊ ඟට, ්ර්ථිකය ිගවෘත කරපු ප මුවැනි රාජයයන් 

ශමොනවාෙ  මතක ිවයාගන්න, අපි තමි ෙවේණු ්සියාශවන්ම 

ප මුශවන්ම ්ර්ථිකය ිගවෘත කශ  . අපට අවුරුදු ෙහයකට පසුව 

තමි චීනය ්ර්ථිකය ිගවෘත කශ  . ඊටත් පසුව තමි ඉන්දියාශ  

්ර්ථිකය ිගවෘත කශ  . අෙ බලන්න, ඔවුන් ශකොශහ ෙ, අපි 

ශකොශහ ෙ ඉන්ශන් කියලා. ඒ වාශ ම අශ  නිෙහසථ ්ර්ථික ගිිගසුම් 

- Free Trade Agreements - ඔක් ටශකෝම අවම වුකා, ඒවාට 
ිගරුේ  වුකා. ඒශකන් වුශඩු ශමොකක් ටෙ  ජාතයන්තර 

ශවශ ඳාශමන් අපි ඉවත් වුකා. 

අශනක් ට කාරකය, බදු. 1990 ශවනශකොට ශම් රශට් GDP 
එශකන් සියයට 20ක් ටම ිවබුශඩු බදු ්ොයම. ඒක සාමානය 
සංවර්ධිත රටවල් හැම එකකම ිවබුණු රමාකයන් එක් ටක සමානි. 
නමුත්, 2019  දී ශමොකක් ටෙ කශ    ඒක සියයට 12 ෙක් ටවා අක් ක ා, 
ඊට පසථශස  සියයට 8 ෙක් ටවා අක් ක ා. එම නිසා අශ  රට 
ශලෝකශආ අක්ශවන්ම බදු එකතු කරන රට බවට  පත් වුකා. ඒ 
ශවලාශ  අපි සෘජු බදු - direct tax - ගැහුශ  සියයට 2ි. 
ඇත්තටම ඇශමරිකාව වාශ  රටවල සෘජු බදු තමි ිවශබන්ශන්. 
වර බදු නැහැ. ඒ රටවල වර බදු නැිව හින්ො ශමොකෙ ශවලා 
ිවශබන්ශන්  භාඩුඩ මිල පාලනය ශවනවා. එතශකොට මිනිසුන්ට 
ිග ාල සහනයක් ට ලැශබනවා. අශ  direct tax එක සියයට 2ි. 
්ොයම් බදු ශගවන කට්ටිය ඉන්ශන් සියයට 1ි. එතශකොට වුශඩු 
ශමොකක් ටෙ  වර බදු වැඩි වුකා.  නපිවයන්ට බදු සහන දීලා, අශ  
පරි පු ඇශට්ට, හාල් ශ නවා නම්, පාන් පිටි ශ නවා නම්, සීනි 
ශ නවා නම් ඒ සියල්ලම සඳහා අන්ිවම හිඟන්නාශ  ඉඳලා බදු 
ශගවන තත්ත්වයට පත් වුකා. ඉිවන්, අපි ක  ුතතු රිවසංසථකරක 
ශමොනවාෙ  

ප මුශවන්ම, අශ  ශ්රී ලංකා මහ බැංවේව සථවාධීන කරන්න 

ඕනෑ. මහ බැංවේව සථවාධීන ක ාම ශේ පාලනශයන් ශතොරව ඒ 

ශගොල්ශලෝ ශපොලී අනුපාතය, සංචිත පිළිබඳව සථවාධීනව තීන්දු 

කරි. එතශකොට මුෙල් මුද්රකය කිීකම රිවක් ටශ  ප කරන්න පුළුවන්. 

ඊට පසථශස  ශමොකක් ටෙ ශවන්ශන්  එතශකොට භාඩුඩාගාරයට නියම 

මූලයකරකයකට ඉදිරිපත් ශවන්න සිේ  ශවනවා.  

ශෙවන කාරකය තමි බදු රිවසංසථකරක තුළින් ්ර්ථිකශආ 
සථාාවරභාවයක් ට ඇිව කිරිම. ඒ කියන්ශන් බදු රමාකය පමකක් ට 
ශනොශවි, බදු ශගවන රමාකයත් පුළුල් කරන්න ඕනෑ. ඒ ිගතරක් ට 
ශනොශවි, බදු එකතු කිීකමත් කාර්යක් ට ම කරන්න ඕනෑ. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි. 
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ගුණ (වවදය) රාජිත ගසේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித வசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු ලක් ට ථමන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා, මට තව ිගනාඩි 2ක් ට 

ශෙන්න. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිකඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමාට තව ිග නාඩි ශෙකක් ට ලබා ශෙන්න, ගරු නිශයෝජය 

කාානායකතුමනි. 

 

ගුණ (වවදය) රාජිත ගසේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித வசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

තුන්වන කාරකය තමි රාජය වයවසාය. අෙ පාක් ලබන රාජය 

වයවසායවල පාක්ව ිගතරක් ට රුපියල් ට්රිලියනයක් ට ශවනවා. ඒකට 

ශහ තුව ශමොකක් ටෙ  ඒවාට මූලය ිගනය ශගශනන්න ඕනෑ, අය වැය 

පාලනය කරන්න ඕනෑ, භාඩුඩාගාරය සථවාධීන ශවන්න ඕනෑ, 

තමන්ශ  මුෙල් තමන් හම්බ කරශගන යන තත්ත්වයකට එන්න 

ඕනෑ. 1997 දී තාිලන්තශආත් ශම් අර්බුෙයම ිවබිලා ශමවැනි 

රිවසංසථකරක තුළින් තමි ඒ අර්බුෙශයන්  ඔවුන් එළියට ්ශ .  

හතරවන කාරකය, Current Account deficit එක  අක් 
කරන්න ඕනෑ. පසථවන කාරකය, අපි අපනයන ්ර්ථිකයකට 
ශයොමු ශවන්න ඕනෑ. ේොහරකයක් ට ව ශයන් ිගයට්නාමය 
අරශගන බලන්න. ශකොමිුතනිසථට් රටක් ට වුකත්, අෙ ිගයට්නාමය 
සහල් අපනයනය කිීකම අිවන් ශලෝකශආ තුන්වැනි සථාානයට 
පත්ශවලා ිවශබනවා. අශ  රට ඉතාම වේඩා රාජයයක් ට. අශ  මුළු 
GDP එශක් ටම ශඩොලර් බිලියන 80ි ිවශබන්ශන්.  

හයවන කාරකය, ලංකාවට ඍජු ිගශේ  ්ශයෝජන - FDI -  
කැඳවන්න ඕනෑ. ශමොකටෙ  අපනයන භාඩුඩ නි ථපාෙනය කිීකම 
සඳහා. ඊ ඟ කාරකය, පුළුවන් තරම් නිෙහසථ ශවශ ඳ ගිිගසුම් ඇිව 
කරන්න ඕනෑ. අශ  රශට් නිෙහසථ ශවශ ඳ ගිිගසුම් තුනි 
ිවශබන්ශන්. ිගයට්නාමය ශම් වනශකොට ඇශමරිකාව ඇතුළු 
ශවනත් රටවල් සමඟ නිෙහසථ ශවශ ඳ ගිිගසුම් 26කට 
සම්බන් ශවලා ිවශබනවා. අපි සිංග පූරුව සමඟ ගිිගසුමකට 
එනශකොට ඒකටත් ිගරුේ ි. ඉන්දියාවත් සමඟ ගිිගසුමකට එනවා 
නම් ඒකටත් ිගරුේ ි. ඇශමරිකාවත් සමඟ ගිිගසුමකට එනවාය 
කි වාම ඒකටත් ිගරුේ ව පාරට බහිනවා. නමුත් ිගයට්නාමය අෙ 
ගිිගසුම් 26ක් ට ඇිව කරශගන ිවශබනවා. අෙ අපට ශමොකක් ටෙ ශවලා 
ිවශබන්ශන්  ශලෝක බැංවේශ  business ratings අනුව අශ  රට 
ිවබුශඩු 99වන සථාානශආ. නමුත් ෙැන් අශ  රට 164වන 
සථාානයට පත්ශවලා ිවශබනවා. ශමන්න අශ  වර් නය.  

අනික් ට කාරකය තමි, අශ  ඉඩම් පිළිබඳ රිවපත්ිවය. මා 
ෙැක් ටකා ශමවර අතුරු අය වැය ශල්යනශආ ජනාධිපිවතුමා ඉදිරිපත් 
කරලා ිවශබනවා, ඉඩම් බලපත්රලාභීන් සියදෙශෙනාටම 
සින්නක් ටකර ඔ පු රමයක් ට සකසථ කරනවා කියලා. 2002 දී මා 
ඉඩම් ඇමිවවරයා ව ශයන් සිටියදී ඒ කටුතත්ත කරන්න හැදුවා. 
නමුත් කරන්න ලැබුශඩු නැහැ. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට ලබා දුන් ඒ ිගනාඩි ශෙකත් අවසානි, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගුණ (වවදය) රාජිත ගසේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித வசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ශහොඳි, මම කාාව අවසන් කරන්නම්.  

ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි. කම්කරු තිිව රිවසංසථකරකය කරන්න 

ඕනෑ. අනික් ට කාරකය, අපට ිවශබන්ශන් ිගයෙම් කිීකශම් හැකියාව 

ශපන්වන ්ර්ථිකයක් ට මිසක් ට වාණිජ හැකියාවක් ට ිවශබන 

්ර්ථිකයක් ට ශනොශවි. Overspending තත්ත්වය නිසා මූලය 

හිඟයක් ට සහ ශවශ ඳ හිඟයක් ට ඇිව ශවනවා. ශම්කට ිගසඳුමක් ට 

සඳහා  ශයෝජනා කරන සර්ව පාක් ටෂික රජයක් ට ශහෝ සර්ව පාක් ටෂික 

වැඩ පිළිශව ක් ට ඕනෑ. ඒ සඳහා වැඩිම කැප වීම කරන්න ඕනෑ 

රජය පැත්ශතන්. රජය පැත්ශතන් තමි ඇත්තටම වැඩිම කැප වීම 

කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව සංවාෙයක් ට ඇිව කරන්න 

ඕනෑ. අපි අතර ිගශ චනය කර ගැතිම ශනොශවි ක  ුතත්ශත්. 

ශමවැනි ශජෙවාචකවලදී මහා ්රිතානයශආ ශමොනවාෙ වුශඩු  අපි 

ෙැක් ටකා, චර්චිල් සහ ඇට්ලි  එකතු වුණු හැටි. ඒ වාශ ම 2007 දී 

අපි ශේ පාලනය පැත්තකට ෙමා මහින්ෙ රාජපක් ට  හිටපු 

ජනාධිපිවතුමා සමඟ එකතුශවලා ුතේ ය ජයග්රහකය ක ා. ඒ 

ුතේ ය ජයග්රහකය ක ාට පසථශස  අපි එතැනින් එළියට බැසථසා. 

ඒවා තාවකාලික ශේවල්.  

ශ්රී ලංකා මහ බැංවේශ  අධිපිවවරයා එො කි වා, "ශෙවන 

කැරැල්ල මීට වඩා භයානකි. ශල් වැගිශරන කැරැල්ලක් ට තමි 

ඇිව ශවන්ශන්" කියලා. ඒ නිසා අපි ඔක් ටශකොම එකට එකතුශවලා 

වග කීශමන් ුතතුව ශම් ර ථනයට මුහුක ශෙමු කියලා රකා  

කරමින්, ඔබතුමාටත් සථතුිවවන්ත ශවමින් මශ  කාාව අවසන් 

කරනවා, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි.  

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 එසථ.එම්.එම්. මු ාරෆථ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 8ක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கவள, 2021ஆம் 

ஆண்டின் 30ஆம் இலக்க, ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்கதத் திருத்துவற் 

காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இகடக்கால வரவு 

தசலவுத்திட்டம் மீதான  விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு 

எனக்கும் வபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிகடத்தகமயிட்டு மகிழ்ச்சி 

யகடகிவறன்.  

உண்கமயிவல, மூழ்கின்ற கப்பலில் எம்மால் மாலுமியாகச் 

தசயற்பட முடியாது. அது நல்லபடியாகக் ககர வசரட்டும். 

அதற்குப் பிறகு, சிறந்தததாரு பயணத்கதத் தருகிவறாதமன்று 

தசான்ன தகலவர்களுக்கு மத்தியில், “மூழ்கின்ற கப்பகல 

எப்படிவயனும் பத்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ககர 

வசாோ்ப்வபன்” என்ற உறுதிதமாைிவயாடு சனாதிபதிப் பதவிகயப் 

தபாறுப்வபற்று, ஓர் இகடக்கால வரவு தசலவுத்திட்டத்கதயும் 

சமர்ப்பித்திருக்கின்ற மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ 

அவர்களுகடய கதாியத்கதயும் தன்னம்பிக்கககயயும் 

பாராட்டுவவதாடு, அவருக்கு இந்த நாடு என்தறன்றும் 

கடகமப்பட்டிருக்கிறது என்ற தசய்திகயயும் தசால்லி, எனது 

உகரகய ஆரம்பிக்கலாம் என்று நிகனக்கிவறன்.   

இந்தச் சகபயில் இரண்டு விதமான உகரகள் இடம் 

தபறுவகத நான் பார்க்கின்வறன். அதில் ஒன்றுதான், 

கலாிக்குப் வபசுகின்ற உகர! அதாவது, மக்ககள 

உசுப்வபற்றுகின்ற, மக்ககளத் திகச மாற்றுகின்ற, தபாய்யான 
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தகவலாக இருந்தாலும் அகதப் வபசுதபாருளாக மாற்ற 

வவண்டுதமன்பதற்காக மக்களுகடய உணர்ச்சிககளக் 

கிளப்புகின்ற வககயில் ஆற்றப்படுகின்ற உகர! அடுத்தது, 

உண்கமயாகவவ இந்த நாட்டின்மீது பற்றுக்தகாண்டு, 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கதச் சாியான விதத்தில் 

திட்டமிடுவதற்கான வைிவககககள முன்கவத்து ஆற்றுகின்ற 

ஆைமான உகர! கவகலயான விடயம் என்னதவன்றால், 

தபருமளவான தபாதுமக்கள் கலாிக்காகப் வபசப்படுகின்ற 

உகரககள கவத்வத தீர்மானங்ககள எடுக்கிறார்கள் 

என்பதுதான். அதனால்தான் தகுதியற்றவர்கள் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களாகக் ததாிவாகிறார்கள். அதுமாத்திரமன்றி, அது 

நாட்டில் கலகத்கதயும் உருவாக்குகிறது.   

இந்த நாட்டிவல ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபாருளாதாரப் 

பின்னகடவுக்குப் பல காரணங்ககளச் தசால்லலாம்.  

சுதந்திரத்துக்குப் பின்னர், இந்த நாட்கட மாறி, மாறி ஆட்சி 

தசய்த ஆட்சியாளர்கள் பலரும் இதற்குக் காரணம் என்றும் 

தசால்லப்படுகிறது. வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

சனாதிபதியாக இருந்த காலப்பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட 

தீர்மானங்ககள ஆராய்ந்து எங்வக நாம் தவறிகைத்திருக் 

கிவறாம் என்பது ததாடர்பான மீள்பார்கவ எல்வலாருக்கும் 

அவசியம். அது அரசாங்கத்துக்கும் அவசியம்; எதிர்த்தரப்புக்கும் 

அவசியம்.  யார் அரசாங்கத் தரப்பில் இருக்கிறார்கள்? யார் 

எதிர்த்தரப்பில் இருக்கிறார்கள்? என்பது இப்வபாது வகள்விக் 

குறியாக மாறியிருப்பது  வவடிக்ககயான ஒரு விஷயமாகும்.  

இந்த இகடக்கால வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 'வற்' 

வாியானது, 12 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக அதிகாிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. இதனால் தபாருட்களின் விகல இன்னும் 

அதிகாிக்கப்வபாகிறது என்பதாக எதிர்த்தரப்கபச் வசர்ந்த 

உறுப்பினர்கள் பலர் கலாிக்காகப் வபசியகத நான் பார்த்வதன். 

இவத அரசாங்கம் 'வற்' வாிகய 8 சதவீதமாகக் குகறத்தவபாது, 

"எப்படி இந்த நாட்கட நிர்வாகம் தசய்யப்வபாகிறார்கள்?" 

எனப் தபாருளாதார நிபுணர்கள் வகட்டதுடன், "இந்த நாடு 

மிகப் தபாியததாரு பயங்கரத்கதச் சந்திக்கப்வபாகிறது" 

என்றும்  தசான்னார்கள். 'வற்' வாிகயக் குகறத்ததுதான் இந்த 

அரசாங்கம் விட்ட மிகப் தபாிய தவறு என்றும் அவர்கள் 

சுட்டிக் காட்டினார்கள். அன்று 'வற்' வாிகயக் குகறத்தவபாது, 

மக்களின் நலனுக்காக அரசாங்கம் இவ்வாறு தசய்திருப்பதாக 

எதிர்த்தரப்பினர் யாரும் பாராட்டவும் இல்கல.   

'வற்' வாிகய அதிகாிப்பகதத் தவிர, இப்வபாது வவறு 

வைியில்கல, IMFஇன் வைிகாட்டலின் வபாில் மாத்திரமல்ல, 

தபரும்பாலாவனாாின் வைிகாட்டலின் வபாில்தான் அவ்வாி 

அதிகாிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்தபாழுது, அதகனயும் விமர் 

சிக்கத் ததாடங்கியிருப்பது வவடிக்ககயாக இருக்கிறது. 

எனவவதான், கலாிக்காகப் வபசுகின்றவர்கள், இப்படிச் 

தசய்தால், அப்படிச் தசால்வார்கள்; அப்படிச் தசய்தால், 

இப்படிச் தசால்வார்கள் என்று நான் தசான்வனன். இப்படியும் 

அப்படியுமாகப் வபசுகின்றவர்களின் வபச்கசக் வகட்டு, மக்கள் 

திகச திரும்புவதனூடாக நகடதபறுகின்ற தவறுகளில் 

ஒன்றாகவவ நான் அந்த விமர்சனத்கதப் பார்க்கின்வறன். 

IMF உடனான இணக்கப்பாட்டின் பின்னர், இந்த 

நாட்டிலுள்ள அரச நிறுவனங்கள் தனியார்மயப்படுத்தப்படும் - 

privatization - என்பதான இன்தனாரு பாாிய குற்றச்சாட்டு 

இப்தபாழுது நாட்டில் எழுந்திருக்கிறது. IMF ததாடர்பில் 

ஒருவிதமான பீதிகய ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த 

நாட்டிவல பிகையான தபாருள்வகாடல் பலவற்றுக்கும் தசய்யப் 

பட்டிக்கின்றன. 'சமஷ்டி' என்பது ஓர் அைகிய வார்த்கத! 

பல்வவறு இனங்ககளக்தகாண்ட ஒரு வதசத்கதச் சீர்தசய்து, 

கட்டகமத்து ஒற்றுகமயானததாரு வதசமாகக் கட்டிதயழுப்பு 

வதற்கான ஒரு நல்ல தீர்வாக  உலகம் முழுவதும் இது 

இருக்கின்றவபாது, இலங்ககயில் மாத்திரம் 'சமஷ்டி' என்றால் 

நாட்கடக் கூறுவபாடப்வபாகிறார்கள் என்பதாகப் பிகையான 

தபாருள்வகாடல் தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதுவபாலதான், IMF 
விடயத்திலும்  மக்கள் மத்தியிவல பயங்கர பீதி நிலவுகின்றது.  

இலங்ககயானது, 1965ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2019ஆம் 

ஆண்டுவகரயில் 16 முகற IMF உடன் இகணந்து தசயலாற்றி 

யிருக்கிறது. ஆககயால், இது புதியததாரு விடயம் அல்ல. IMF 
உடன் இகணந்து தசயலாற்றுவதில் நன்கம இருக்கிறதா? 

தீகம இருக்கிறதா? அவர்களுகடய நிபந்தகனகள்                     

எமது நாட்கட அைித்துவிடும் என்பதில்  உண்கம 

இருக்கிறதா? என்பது பற்றிய ஒரு விாிவான கலந்துகரயாடல் 

அல்லது விவாதம்   வதகவதயன்று    நான்     நிகனக்கிவறன்.  

Australian National Universityஐச் வசர்ந்த Prof. Prema-chandra 

Athukorala என்பவர் IMF இனுகடய வசர்க்ககக்குப் பின்னர், 

ஒவ்தவாரு நாடும் அகடந்த நன்கமகள், தீகமகள் ததாடர்பில் 

விாிவான ததாரு ஆய்கவச்தசய்து, article ஒன்கற தவளி 

யிட்டிருந்தார். அதிவல அவர்,  

“There is convincing evidence that the growth                     

rate of  the economy was significantly higher during the               

years of fully-implemented   IMF   stabilization     programmes”  

என்று தசால்லியிருக்கிறார். 1965ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

2019ஆம் ஆண்டுவகரயிலும் 4.4 பில்லியன் தடாலருக்கான 

தபாருந்து ககயில், கிட்டத்தட்ட 3.5 பில்லியன் தடாலர் 

இலங்ககக்குக் கிகடத்திருக்கிறது. இலங்கககயப் தபாருத் 

தளவில், அதன் தபாருளாதார வளர்ச்சியானது IMFஇனுகடய 

உதவி கிகடத்த காலத்தில் 1.26 per cent என்ற வைகமயான 

economic growthஐவிடவும் அதிகாித்திருப்பதாகச் தசால்லப் 

பட்டிருக் கிறது.  

இப்தபாழுது, எமது நாட்டுக்கு IMF உறுதியளித்திருக்கின்ற 

வாறு 2.9 பில்லியன் தடாலர்களும் முழுவதுமாகக் கிகடக்கப் 

தபறுமாக இருந்தால், 1.45 per cent economic growth ஏற்படு 

வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்தறல்லாம் தசால்லப் 

படுகிறது. இது பற்றிய ஓர் ஆவராக்கியமான உகரயாடல் 

இங்கு இல்லாமல் இருப்பததன்பது கவகலயான ஒரு 

விடயமாக இருக்கிறது. IMFஇனுகடய நிபந்தகனகளில் 

தனியார்மயமாக்குதல் - privatization - பற்றியும் தசால்லப்படு 

கிறது. இந்த நாட்டினுகடய வதசிய தசாத்துக்ககள - ජාිවක 

සමිපත්- விற்கப்வபாகிறார்கள் என்று முகறப்படுவார்கள் 

அல்லது 'யூனியன்'களுக்கூடாகப் பிரச்சிகனகய ஏற்படுத்தி, 

அதகனத் தடுத்துவிடுவார்கள். உதாரணத்திற்கு இந்தியாவுக்கு 

East Container Terminalஐ 480 மில்லியன் தடாலர்களுக்குக் 

தகாடுப்பது ததாடர்பான விடயத்கதக் குறிப்பிடலாம். இந்த 

அரசாங்க காலத்தில் நாட்டின் economyஇல் பாாியவதார் இடி 

விழுந்ததற்குக் காரணம் என்னதவன்று என்கனக்வகட்டால், 

வமற்குறிப்பிட்ட விடயம்தான் என்று நான் தசால்வவன். 

அதாவது, கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் தபாருந்தப்பட்ட ஒரு 

விடயத்கத 'இலங்கக அரசு' என்ற அடிப்பகடயில் இந்தியா 

வுடன் உடன்பட்ட ஒரு விடயத்கத இந்த அரசாங்கம் 

தசய்யவில்கல. ஏன் தசய்யவில்கல என்றால், அதற்தகதிராக 

எதிர்ப்புக்கள் கிளம்பின. இந்த நாட்டினுகடய தசாத்துக்ககள 

விற்கப்வபாகிறார்கள் என்பதாக galleryக்குப் வபசுபவர்கள் 

கூறியதன் காரணமாகத்தான் அந்த எதிர்ப்புக்கள் கிளம்பின. 

அதனால், ஏற்தகனவவ உறுதியளித்தபடி அதகனச் 

தசய்வதற்கு இலங்கக அரசு  பின்வாங்கியது. அந்த 

ஒப்பந்தத்கதச் தசய்யவில்கல என்பதற்காக இந்த அரசாங் 

கத்கதவயா, சனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷகவவயா இந்த 
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நாடு புகைவில்கல என்பகதயும் நான் இங்வக ஞாபகப் 

படுத்திக் தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.  

அவதவபான்றுதான் MCC ஒப்பந்த விடயமும் காணப்படு 

கின்றது. எதிர்த்தரப்பிலிருந்த எல்வலாருவம இதகன 

எதிர்த்திருக்கிறார்கள். ஆளுந்தரப்பினர் practicalஆக 

அதகனச் தசய்வதற்கு முன்வந்திருந்தார்கள். அதிலுள்ள 

நிபந்தகனயானது இந்த நாட்கட அைித்துவிடும் என்ற 

கருத்து வமவலாங்கி நிற்றது. என்ன நிபந்தகனதயன்று 

வகட்டால், அதற்குாிய பதிகல இங்குள்ள எத்தகன 

வபருக்கு விாிவாகச் தசால்ல முடியுதமன்பது ததாியாது. 

MCC ஒப்பந்தத்தில் ககச்சாத்திடாததால் என்ன விகளவு 

ககள நாங்கள்   சந்தித்திருக்கின்வறாம் என்பகதயும், 

IMFஉடனான ஒப்பந்தத்தில் ககச்சாத்திட்டால் மிகுந்த 

தநருக்கடி ஏற்படும் என்று தசால்லப்படுகின்ற கருத்துக் 

ககள வமவலாட்டமாக உள்வாங்காமல், அதனால் 

எவ்வாறான விகளவுககளச் சந்திக்கப்வபாகிவறாம் 

என்பகதயும் கட்டாயமாக இந்தப் பாராளுமன்றம் analyze 
தசய்யவவண்டுதமன நான் வகட்டுக்தகாள்கின்வறன்.  

அதுவபான்றுதான், privatization என்ற விடயமும் காணப் 

படுகின்றது. இலங்ககயிவல அரசாங்கத்திற்குச் தசாந்த 

மான நிறுவனங்ககள எடுத்துப்பார்த்தால், அகவ நஷ்டத் 

திவல தசல்கின்றன என்பகதப் புள்ளிவிபரங்கள்  

ததாடர்ந்து எடுத்துக்காட்டி வருவகத நாம் பார்க்கிவறாம். 

இலங்ககயில் 527 State-owned Enterprises காணப்படுகின் 

றன. அவற்றில் strategic SOEs  55உம் commercial SOEs 

287உம் non-commercial SOEs 185உம் காணப்படுகின்றன. 

இந்த நிறுவனங்களினூடாகக் கிகடக்கப்தபற்றிருக்கின்ற 

நன்கம, தீகம பற்றிப் பார்ப்வபாம். SriLankan Airlinesஐ 

தனியாருக்குக் தகாடுக்கப்வபாகிறார்கள் என்பது ஒரு 

முக்கிய வபசுதபாருளாக இப்தபாழுது மாறியிருக்கிறது. 

SriLankan Airlinesஇனால் ஏற்பட்டிருக்கின்ற நட்டமானது, 

பாாிய நட்டமாகும். இந்த நாட்டினுகடய வதசிய 

வருமானத்தில் சுகாதாரத்துக்காகவும் கல்விக்காகவும் 

ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகயவிடக் கூடுதலான நிதியிகன 

அரச நிறுவனங்களுகடய நட்டத்கத ஈடுதசய்வதற்காக 

வைங்குகிவறாம் என்றால், இந்த நாடு எவ்வளவு தபாிய 

அபாயத்தில் இருக்கின்றது என்பகதச் சற்று சிந்தித்துப் 

பாருங்கள்! 
 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි. 
 

ගුණ එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

Sir, give me one more minute. 

இப்படியாகப் பல விடயங்களுக்குப் பிகையான தபாருள் 

வகாடல் தசய்யப்படுவதால், நாடு அதலபாதலத்கத வநாக்கிச் 

தசன்றுதகாண்டிருக்கிறது. 2008ஆம் ஆண்டு 'எமிவரட்ஸ்' 

இடமிருந்து SriLankan Airlinesஇகன மீளப் தபற்றுக் தகாண்ட 

தனால், இதுவகர 350 பில்லியனுக்கும் வமற்பட்ட தடாலர் 

நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.  

நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் சிறந்தவதார் உதாரணத்கதக்       

கூற விரும்புகிவறன். அதாவது, பல்வவறு எதிர்ப்புக்களுக்கு 

மத்தியில் 1997ஆம் ஆண்டு Sri Lanka Telecom யப்பானிய 

நிறுவனத்துக்கு வைங்கப்பட்டது. அதன் விகளவாக South 

Asiaஇல் 4G அகலக்கற்கறகயப் பயன்படுத்திய முதலாவது 

நாடு என்ற தபருகமகய இலங்கக தபற்றது. அதுமட்டு 

மல்லாமல், இப்வபாது அது தவற்றிகரமான ஓர் அரச 

நிறுவனமாகவும் இயங்கிக்தகாண்டிருக்கிறது. எனவவ, அரச 

நிறுவனங்ககளத் தனியார்மயப்படுத்தல், அரச ஊைியர்களின் 

எண்ணிக்கககயக் குகறத்தல் என்பன ததாடர்பிவல 

காத்திரமான வாதப் பிரதிவாதங்கள் இடம்தபற வவண்டும். 

அரசியல் வநாக்கங்களுக்காகச் தசய்யப்படுகின்ற எதிர்ப்புகளுக் 

தகல்லாம் அப்பால் நின்று, முடியாட்சியில் மன்னன் 

எடுக்கின்ற தீர்மானம்வபால "Vision 2025", "Vision 2030" 

ததாடர்பாக காத்திரமான ஒரு முடிவு எடுக்கப்படல் வவண்டும். 

அந்த வககயில், அவற்றிலுள்ள விடயங்ககள யாராலும் 

மாற்றம் தசய்ய முடியாதவாறு நிகறவவற்றதிகாரம் தகாண்ட 

எமது சனாதிபதி அவர்கள் அதகன வமற்தகாண்டு இந்த 

நாட்டினுகடய தபாருளாதார அபிவிருத்திக்குச் சாியான 

விதத்தில் பங்களிப்புச் தசய்ய வவண்டுதமனக் வகட்டு, 

அமர்கிவறன்.  

 
ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු කිංසථ ශනල්සන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 7ක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ කිංස් ගනල්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ගරු ජනාධිපිවතුමා මුෙල් 

ඇමිවවරයා ිගධියට ඉදිරිපත් කරන ලෙ අතුරු අය වැය 

සම්බන් ශයන් අෙහසථ ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු 

ශවනවා. ශපොශහොර සහනා ාරය සඳහා ශමවර අය වැශයන් 

රුපියල් මිලියන 98,400ක් ට ශවන් ශවලා ිවශබනවා. ිගශ   ශයන්ම 

ශපොශ ොන්නරුව දිසථ්රික් ටකය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයවේ 

ිගධියට මා ඒ ගැන සතුටු වනවා.  

යල කන්නශආදී වී ශගොිගයාට නිසි ශවලාවට ශපොශහොර ටික 

ශෙන්න බැරි වුකා, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ඒ නිසා 

ශගොිගයාශ  වී අසථවැන්න සියයට 40කින් අක් වුකා. ශපොශහොර 

සහනා ාරය සඳහා ශම් අතුරු අය වැශයන් මුෙල් ශවන්කර 

ිවබුකත්, ඉදිරිශආ එන මහ කන්නශආදී ශගොිගයාට සා ාරකයක් ට 

ඉටු ශවිෙ කියා අපට සැකයක් ට ිවශබනවා.  ශහක් ටශටයාර එකක් ට 

ශහෝ ඊට අක්ශවන් අසථවේෙපු ශගොිගයාට ශවලාවට ශපොශහොර ටික 

ලැබුකා නම්  ශහක් ටශටයාරයකට කිශලෝ 205ක් ට ලැබුකා නම් 

ශගොිගයා වී කිශලෝ 5,000කට වැඩි රමාකයක් ට නි ථපාෙනය 

කරනවා. යල කන්නශආදී ශගොිගයාට ලැබුණු ශපොශහොර 

සහනා ාරය රමාකවත් නැහැ. එම නිසා මා කලින් සඳහන් ක  

පරිදි, යල කන්නශආ අසථවැන්න සියයට 40කින් අක් වුකා.  

යල කන්නශආ අසථවැන්න අක් වීමත් සමඟ අෙ වී මිල රුපියල් 
110ත්, 115ත් අතර ගකනක් ට ශවලා ිවශබනවා. නමුත්, ෙැන් 
පාරිශභෝගික කටුතතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් ගැසට් එකක් ට නිවේත් 
කර ිවශබනවා, සහල් සහ බිත්තර පිටරටින් ශගන්වන්න. රටට 
ශගන්ිගය ුතතු භාඩුඩ තව ිවශබනවා. නමුත්, යල කන්නශආ වී 
අසථවැන්න ශන න ශම් ශවලාශ  පිටරටින් සහල් ශගන්වන එක 
සා ාරකෙ   මා ශයෝජනා කරනවා, වී කිශලෝ එකකට රුපියල් 
150ක මිලක් ට ශගවා අනිවාර්යශයන්ම ශමවර යල කන්නශආ සියදෙ 

1047 1048 



පාර්ලිශම්න්තුව 

වී ටික රජය ිගසින් මිලදී ගත ුතතුි කියලා. ඒක තමි ශවන්න 
ඕනෑ. වී කිශලෝ එකක් ට නි ථපාෙනය කරන්න ශගොිගශයවේට රුපියල් 
110ත්,  115ත් අතර මුෙලක් ට වැය ශවනවා. ෙැන් වී කිශලෝ එකක් ට 
රුපියල් 100ි.  නමුත්, ෙැන් පාරිශභෝගික කටුතතු පිළිබඳ 
අධිකාරිය ිගසින් පිටරටින් සහල් ශගන්වන්න ගැසට් එකක් ට නිවේත් 
කර ිවශබනවා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,   ඒ ගැසට් පත්රය 
මම සභාගත* කරනවා. 

අනිවාර්යශයන්ම ශම් ශවලාශ  වී කිශලෝ එකකට රුපියල් 
150ක මිලක් ට ශගවා රජය ිගසින් ඒ  වී ටික  මිලදී ගන්න ඕනෑය 
කියලාි මම කියන්ශන්.  අෙ වේඹුරක් ට හාන්න රුපියල් 25,000ක් ට 
වැය වනවා. එො රුපියල් 10,000කට, 12,000ට ඒ කටුතත්ත 
කරන්න පුළුවන්කම ිවබුකා. ඒ වාශ ම, ශගොයම් කපන 
යන්ත්රයකට එො වැය කශ   රුපියල් 11,000ි. අෙ ඒ සඳහා 
රුපියල් 25,000ක් ට පමක වැය කරන්න  ශවලා ිවශබනවා.   

වත්මන් ජනාධිපිවතුමා මුෙල් ඇමිවවරයා ව ශයන් ශම් අතුරු 
අය වැය ඉදිරිපත් කරේදී,  රසිේ  ී තයක ශකොටසක් ට ේපුටා 
ෙක් ටවමින්, අප තනිකර ශලෝකය දිව යන බව සඳහන් ක ා.  අප 
තනිකර ශලෝකය දිව යන එක ශකශස  ශවතත්, ශගොිගයාට අෙ 
තමන්ට අව ය ශතල් ටික ගන්න ශ ේ ගාශන් දුවන්න ශවලා 
ිවශබනවා.  ධීවරයාට  ලාම්පුශතල් ශහොයන්න ශ ේ ගාශන් 
දුවන්න සිදු ශවලා ිවශබනවා. එක ශවලාවකට රාශේීලය ශල්කම් 
 ඟට යන්න ඕනෑ  දිසාපිව  ඟට යන්න ඕනෑ. එශහමි ඒ අයට 
අව ය කරන ඉන් න ටික ලබා ගන්න ශවලා ිවශබන්ශන්. ඒ නිසා  
මා ිගශ   ශයන්ම ශයෝජනා කරනවා, ශගොිගයාට මහ කන්නශආදී 
ශපොශහොර සහනා ාරය ලබා ශෙනශකොට ශහක් ටශටයාර එකකට 
යූරියා කිශලෝ 250ක් ට දිය ුතතුමි කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශහක් ටශටයාර ශෙකට 
අක්ශවන් වගා ක , වගා කය ගත්ත සියදෙ ශගොිග ජනතාවශ  ඒ 
වගා කය කපා හරිනවාය කියා ශම් අතුරු අය වැශආදී කි වා. ඒ 
ගත්ත කය රමාකයට වඩා ඒ කයවලට අො  බැංවේ ශපොලිය ශම් 
ශවනශකොට වැඩි ශවලා ිවශබනවා. වැල් ශපොලියත් එක් ටක එකතු 
ශවලා ගත්ත මුෙලට වඩා ශපොලිය ශගවන්න සිදුශවලා ිවශබනවා. 
අො  බැංවේවත් එක් ටක කාා කරලා ශගොිගයා ඒ ශපොලිය ශගවන්න 
ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, වගා කය කපා හරිනවා 
වාශ ම, ශම් ශගවීමට ිවශබන ශපොලිය සම්බන් ශයනුත් 
සහනයක් ට සලසා ශෙන්න කියලා මා ශම් ශවලාශ  ශයෝජනා 
කරනවා. 

ඊ ඟට, පාසල්වල ිවශබන ශපෝ ක ්හාර වැඩසටහන 
ශවනුශවන් ශම් අතුරු අය වැශයන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ට  
ශවන් කර  ිවශබනවා.  ශම් රුපියල් මිලියන 4,000 ඒ සඳහා 
රමාකවත් ෙ කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. ශම් ශවන් කර ිවශබන 
මුෙල අනුව බැදෙවාම, ශම් වැඩසටහශන්දී එක  මශයවේට රුපියල් 
60ි ශවන් ශවන්ශන්.  මයාට අො  පාසශලන් කෑම 
වට්ශටෝරුවක් ට ශෙනවා. සිවයකට අනිවාර්යශයන් බිත්තර ශෙකක් ට 
ශෙන්න ඕනෑ  හාල්මැසථශසෝ ශෙන්න ඕනෑ. හැම ෙවසකම පලතුරු 
ශෙන්න ඕනෑ. ඉිවන්, ශම් ශවන් කර ිවශබන මුෙල ඒ සඳහා 
රමාකවත්ෙ  ශපෝ ක වැඩසටහන ය ටශත් ෙරුශවවේට ෙවසකට 
අව ය ශපෝ යොයී ්හාර ශ ල ලබා ශෙන්න රුපියල් 60කින් 
පුළුවන් ෙ   

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, වැඩිහිටි දීමනාව සහ වවේගක් 
ශරෝී න් සඳහා වන දීමනාව ගැනත් ිගශ   ශයන් කියන්න ඕනෑ. 

ශම් වන ිගට ශපොශ ොන්නරුව දිසථ්රික් ටකශආ ිගතරක් ට වැඩිහිටි 
දීමනාව ලබා ගැතිම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ශපොශරොත්තු ශල්යනශආ 
ඉන්නවා, 5,777ශෙශනක් ට. ශමින් ශකශනවේට නියමිත වයස 
්වාම වැඩිහිටි දීමනාව ලබා ගන්න නම්, ෙැනට වැඩිහිටි දීමනාව 
ලබන ශකශනවේ මිය යන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම තමි, වවේගක් 
ශරෝී න් ශවනුශවන් ලබා ශෙන දීමනාවත්. රජය වවේගක් ශරෝී න් 
සඳහාත් දීමනාවක් ට ලබා ශෙනවා. එම දීමනාව ලබන වවේගක් 
ශරෝගිශයවේ මිය යන්න ඕනෑ, තවත් වවේගක් ශරෝගිශයවේට එම 
දීමනාව ලබා ගන්න. ඒ නිසා ඒ අය සම්බන් වත් ිගශ    
වැඩසටහනක් ට දියත් ක  ුතතුි කියා මම ශයෝජනා කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් රටට ශඩොලර් එන්ශන් 

ශකොශහොමෙ, ශම් රශට් ජාිවක ්ොයම වැඩි කරන්ශන් ශකොශහොමෙ 

යනාදිය ගැන අපි නිතරම කාා කරනවා. ෙැන් කියනවා, "ශඩොලර් 

නැහැ, රුපියල් නැහැ" කියලා.  අපි අශ  රශට් ිවශබන සම්පත් 

දිුතණු කරන්න ඕනෑ. අශ  රශට් ජාිවක ්ර්ථිකයට ිග ාල 

 ක් ටිවයක් ට ලබා ශෙන වනජීවී සංරක් ට ක ශෙපාර්තශම්න්තුව 

යටශත් ජාිවක වශනෝෙයාන ිවශබනවා. ඒ ජාිවක වශනෝෙයානවල 

ශස වය කරනවා, මාර්ශගෝපශේ කවරු. ඒ අය සථශ ච්ඡාශවන් 

ශස වය කරන්ශන්, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ඒ අයට 

මෙනික දීමනාවක් ට තමි ලැශබන්ශන්. ඒ මුෙල රුපියල් 700ි. 

එම ශෙපාර්තශම්න්තුව යටශත් පවිවන ජාිවක වශනෝෙයානවල 

සථශ ච්ඡා මාර්ශගෝපශේ කවරු 350ශෙශනක් ට ශස වය කරනවා. ඒ 

අය අවුරුදු පහත්, ෙහයත් අතර කාලයක් ට ශස වය කරනවා. තවම 

රුපියල් 700ි මෙනික දීමනාව ිගධියට ලැශබන්ශන්. ඒ මුෙල මහ 

බැංවේශවන් ශෙන දීමනාවක් ට ශනොශවි. වනජීවී සංරක් ට ක 

ශෙපාර්තශම්න්තුශ  fund එකකින් තමි ඒ රුපියල් 700 ලබා 

ශෙන්ශන්. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම වත්මන් 

ජනාධිපිවතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ට කරනවා. සංචාරකයන් අශ  රශට් 

ජාිවක වශනෝෙයානවලට ්වා, ඒ සථශ ච්ඡා මාර්ශගෝපශේ කයන් 

තමි සංචාරකයන්ට මඟ ශපන්වීම කරන්ශන්. ඒ අයශ  දීමනාව 

රුපියල් 1,000ක් ට කරන්න. අෙ රුපියල් 1,000ක් ට කියන්ශන් ශපොඩි 

මුෙලක් ට. අෙ රුපියල් 1,000කින් කරන්න ශෙයක් ට නැිව තරම්. ඒ 

ශස වකශයෝ ඉල්ලීමක් ට කරනවා, ඒ මුෙල අවම ව ශයන් රුපියල් 

1,000ක් ට කර ශෙන්න කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අශ  ගරු ිගපක් ට  

නායකතුමා ශම් අතුරු අය වැයට කිසිදු අවසථාාවක ිගරුේ  වුශඩු 

නැිව බව මා කියන්න ඕනෑ. හැබැි, අශ  ිගපක් ට  නායක ගරු 

සජිතත් ශර මොස මැිවතුමා ශම් අය වැශආ ිවශබන වැරැදි කි වා 

තමි. අය වැශආ ිවශබන ශහොඳ ශේවල් ශහොඳ ිගධියට ෙකින්නත්, 

වැරැදි ශේවල් වැරැදි ිගධියට ෙකින්නත් ිගපක් ට යට පුළුවන් ශවන්න 

ඕනෑ. ිගපක් ට ශආ කාර්ය භාරය කියන්ශන් ශමොකක් ටෙ  අපි ශම් 

රජශආ කවේශලන් අදින්න හෙනවා ශනොශවි. අපි ශම් අතුරු අය 

වැශආ ිවශබන ශහොඳ ශේවල් ශහොඳ ිගධියට ෙකිනවා  වැරැදි ශේවල් 

වැරැදි ිගධියට ෙකිනවා. ගරු ිගපක් ට  නායකතුමා ිගශ   ශයන්ම 

කි ශ , ශම් රශට් පුංචි මිනිහාට ශම් අය වැශයන් සහනයක් ට ලබා 

ශෙන්න කටුතතු කරලා නැහැ කියන එකි. ඒක තමි එතුමා 

රකා  කශ  .  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම 

කියන්න ඕනෑ,  ශහොඳ ශේවල් ශහොඳ ිගධියට ෙැකලා, වැරැදි ශේවල් 

වැරැදි ිගධියට ෙැකලා ශම් රජයට හරි වැරැේෙ ශපන්වා දීම අශ  

ුතතුකම වන බව. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඒ සඳහා මට 

ශම් අවසථාාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට සථතුිවි. 

 
ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු මධුර ිගතානශ  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 

8ක කාලයක් ට ිවශබනවා. 

1049 1050 

[ගරු කිංසථ ශනල්සන්  මහතා  

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ මධුර විතානගේ මහතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானவக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, වසර 100කට පසථශස  

ලංකාශ  ඇිව ශවච්ච ශලොවේම අර්බුෙයට අපි ශම් වන ිගට මුහුක 

ශෙමින් සිටිනවා. ශගෝලීය ශකොිගේ වසංගතයත් එක් ටක රජය ශලොවේ 

සටනක් ට දුන් ශවලාශ  අශ  රශට් ේේශඝෝ ක රැල්ලක් ට පටන් 

ගත්තා. ඒ වාශ ම, කිසි ශවලාවක ඉ ථට කරන්න බැරි ඉල්ලීම් 

ඉදිරිපත් කරමින් -මහ බැංවේශ  වාර්තාවට අනුව- 2020 වර් ශආදී 

මිනිසථ දින 22,590ක් ට අපශත් යැ වා. එය කශ   මට ඉදිරිශයන් 

සිටින ිගපක් ට ශආ ඔය කඩුඩායම තමි. ඒ වාශ ම, ්ර්ථික 

ීඩඩනයත් එක් ටක සාමානය මිනිසුන් පාරට බැසථසාට පසථශස  ඔවුන්ට 

මුවා ශවලා ඇතැම් අය ඒකට නායකත්වය දුන්නා. හැබැි කි ශ , 

නායකත්වයක් ට නැිව අරග යක් ට කියලාි. අවසානශආදී අශ  රශට් 

සංචාරක කර්මාන්තය හිතා මතා බිමට වට්ටලා ෙැම්මා. ඒ වාශ ම, 

පිට රටවල ිග ාල campaign එකක් ට ශගන ගියා, "සංචාරකශයෝ 

ලංකාවට එන්න එපා. ිගශේ  ශර  ක, මුෙල් ලංකාවට එවන්න 

එපා" කියලා. ඒ ේෙිගය ශබොශහොම සැලසුම් සහගතව අශ  රට 

බංශකොශලොත් කරන්න කටුතතු කරලා ශඩොලර් බිලියන ගකනක් ට 

අශ  රටට අහිමි කර ෙැම්මා.  

අෙ ජනතා ිගමුක් ටිව ශපරමුකට, ශපරටුගාමීන්ට සහ සමගි ජන 

බලශ ගයට කර අරින්න බැහැ. ශමොකෙ, වත්මන් ජනාධිපිවතුමා 

ජනාධිපිව පුටුශ  වාඩි කරවූශආ ඔබතුමන්ලාි. ඔබතුමන්ලා 

අරග ශආදී  කි වා, "අපිට අව ය ශගෝඨාභය රාජපක් ට  මහත්මයා 

යවන්න ිගතරි. ඊට පසථශස  ශේවල් අපි පසුව බලා ගනිමු." කියලා. 

එශහම කියලා කටුතතු ක  නිසා තමි රනිල් ිගරමසිංහ 

මැිවතුමා ජනාධිපිව පුටුශ  වාඩි වුශඩු. රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා 

ජනාධිපිව කරන්න ප මුවන ශවඩි මුරය තැබුශ  අනුර වේමාර 

දිසානායක මැිවතුමා, සජිතත් ශර මොස මැිවතුමා ඇතුළු 

කඩුඩායමි. ජනාධිපිවතුමා ඔබතුමන්ලා සියදෙශෙනාට ිගවෘත 

්රා නයක් ට ක ා, රශට් ජාිවක රිවපත්ිවය හෙන්න එකට එකතු 

ශවන්න, තාවකාලිකව ශහෝ සන් ානයක් ට හෙන්න එකතු ශවන්න, 

ශේ පාලන ්රියා තුළින් ජාිවක රිවපත්ිව හෙන්න සහාය ශෙන්න 

කියලා. අෙ ෙවශස  කාා කරපු මන්ත්රීතුමන්ලාශ  කාාවලත් යම් 

යම් සා තිය කරුණු ිවබුකා. ඇත්තටම අප බලාශපොශරොත්තු 

වන්ශන්, ජනාධිපිවතුමා ඉදිරියට ශගන යන්න හෙන ශම් ජාිවක 

රිවපත්ිව වැඩ පිළිශව  සඳහා ඔබතුමන්ලා ශ  සහායි. අපි 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ, ශම් අතුරු අය වැය තුළින් ශම් 

රශට් ර ථන සම්පූර්කශයන් ිගස ශඳ ිග කියලා. නමුත්, 2023, 2024, 

2025 වර්  තුනට අො ව ඉලක් ටකගත අනාගත සැලසුම් සඳහා, 

රිවපත්ිව සඳහා මූලික අඩිතාලම ිගධියට අපි ශම් අතුරු අය වැය 

ෙකිනවා. ඒ සඳහා වන ඉතාම සා තිය කාරකා ශමහි ිවශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් දින තුන පුරා පක් ට , 

ිගපක් ට  ශබොශහෝ ශෙනා අෙහසථ ප  ක ා. වසර 30ක් ට ිවසථශස  ශම් 

රශට් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරමින්, ිගිග  අමාතය ධුර 

ෙරමින්, ිගිග  තනතුරු ෙරමින් රිවපත්ිව හෙපු රිවපත්ිව 

සම්පාෙකශයෝම අෙ කියනවා, ශම් රශට් ශමශහම ශවලා නැහැ, 

හරම ශවලා නැහැ, වැරැදි ශවලා ිවශබනවා කියලා. හිටපු ශසෞයය 

අමාතයවරු, හිටපු කර්මාන්ත අමාතයවරු, හිටපු සංචාරක 

අමාතයවරු පවා එශහම කියනවා. හැබැි, ඒ ශගොල්ලන් ඒ 

කාලශආ රිවපත්ිව හැදුවාෙ, රටට වැඩක් ට ක ාෙ කියන එක ගැන 

හෘෙය සාක් ටෂියට එකඟව හිතලා කාා කරන්න ඕනෑ. ගරු 

නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මා පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ධුරයට පත් 

ශවලා තවම අවුරුදු ශෙකි. රශට් මිනිසුන් ඉතාම අසරකභාවයට 

පත් ශවලා ිවශබන ශම් ශවලාශ  ශෙපැත්තට ශබදිලා තර්ක කරන 

එක ශනොශවි ක  ුතත්ශත්. ශම් රශට් ිවශබන ශම් ර ථනය 

ිගසඳන්න ොයක ශවන්න කියලා ජනාධිපිවතුමා අප හැශමෝටම 

ිගවෘත ්රා නයක් ට කර ිවශබනවා. ඒක තමි අප ක  ුතත්ශත්. 

ඒක තමි අශ  පරම ුතතුකම ිගය ුතත්ශත්.  

අශ  අමාතයාං වලට සථථිර වැඩ පිළිශව ක් ට නැහැ. එයට ශහොඳම 

ේොහරකය තමි, පසුගිය මාස තුන තු  සමහර අමාතයාං වලට 

අමාතයවරුන් කීපශෙශනවේ පත් වීම. එක මාසයක එක ඇමිව 

ශකශනක් ට. තව මාසයක තවත් ඇමිව ශකශනක් ට. ඒවාට අයත් 

්යතනවල අ යක් ට  මඩුඩලත් ශවනසථ වුකා  ඒවාශආ 

සභාපිවවරුනුත් ශවනසථ වුකා. රාජය ශස වකශයෝ ෙැන් තු ථමේම්ූතත 

ශවලා ඉන්නවා, ශම් සිවශආ ඉන්න ඇමිවතුමා කරපු වැඩ පිළිශව  

ශහට අනිේොට තවත් ඇමිවවරයවේ ඇිගල්ලා ශවනසථ කරිෙ 

කියලා. ශමන්න ශම් රමය තමි අප නවත්වන්න ඕනෑ. ශම් රමය 

නැවැත්වීම තමි අප ක  ුතත්ශත්. එශහම ශනොවුශකොත්, එය 

ිග ාල ර ථනයක් ට. ඇමිවවරුන් පත් වන වාරයක් ට පාසා රිවපත්ිව 

ශවනසථ වන තත්ත්වයකට, කරුමයකට ශම් රට තවදුරටත් පත් 

කරන්න ශහොඳ නැහැ. ඒ රමයට ෙැන් ිවත ිවයන්න ඕනෑ. ඒක 

තමි අරග ශආ ර ාන ශත්මාව වුශඩු. System එක change 

කරන්න කියලා තරුකයන් මහ පාරට බැහැලා කි ශ  ශමන්න 

ශම් නිසා. අප ඒක කශ   නැත්නම් ශමොකක් ට ශ ිගෙ  ගරු 

නිශයෝජය කාානායකතුමනි, එශහම කශ   නැත්නම් ශපශර්ො මහ 

බැංවේශ  අධිපිවතුමා කි වා වාශ , අශ  රට ශල් ිගලක් ට බවට පත් 

ශවන්න පුළුවන්  ඒක ව ක් ටවන්න බැරි ශවන්න පුළුවන්. ඒක 

ව ක් ටවන්න හැකියාව ිවශබන්ශන් ශම් ේත්තීකතර 

පාර්ලිශම්න්තුවට. ඒක අශ  වගකීම. අප ඒ වගකීම ඉටු ක  

ුතතුමි.  

ශම් ශමොශහොත වන ිගට අශ  රටට රුපියල් ට්රිලියන 4ක 

ිගයෙමක් ට ිවශබනවා. ඒ වාශ ම ෙැඩි පාරිශභෝගිකවාෙයකට ශම් රට 

නතු ශවලා ඉවරි  නි ථපාෙන ්රියාවලිය සම්පූර්කශයන් බිඳ 

වැටිලා ඉවරි. පසුගිය ෙවසථවල භාඩුඩ 300ක් ට ්නයනය කිීකම 

නවත්වා ිවශබන බව අපි ෙැක් ටකා. ඒවාශයන් ිග ාල රමාකයක් ට ශම් 

රශට් හෙන්න පුළුවන්. හැබැි, අශ  රට පාඩම් ඉශගන ගත් බවක් ට 

නම් ශපශනන්ශන් නැහැ. පසුගිය අශගෝසථතු මාසශආ ප මුවන සිව 

ශෙකට අපනයන ්ොයම ශඩොලර් මිලියන 582ි. හැබැි, 

්නයනය කර ිවශබනවා, ශඩොලර් මිලියන 611ක. ඒ කියන්ශන්, 

ශඩොලර් මිලියන 29ක ශවශ ඳ ශ   යක් ට එක් ටක තමි අප තවමත් 

ඉන්ශන්. අපට ලැබී ිවශබන ෙත්ත අනුව අපි ෙන්නවා, ශම් රශටන් 

ිග ාල මුෙල් රමාකයක් ට පිට රටවලට යන බව.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අපි රාජය ශස වය ගැනත් 

අව ානය ශයොමු කරන්න ඕනෑ. අෙ අපි රාජය ්ොයශමන් සියයට 

30ක් ට රාජය ශස වකයන්ශ  වැටු  ව ශයන් ශගවනවා. හැබැි, එහි 

රිවලලය ගත්ශතොත්, පසුගිය කාලශආ වාර්තා අනුව සියයට 10ක, 

සියයට 11ක රගිවයක් ට තමි ිවශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි රාජය 

ශස වකයන්ශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබශ  පරම ුතතුකම ශම් 

ශවලාශ  අනිවාර්යශයන් ඉ ථට කරන්න කියලා. ඔබ එය ක  

ුතතුමි.  

පාක් ලබන රාජය ්යතන පිළිබඳ ශතොරතුරු අපි පසුගිය 

කාලශආ ෙැක් ටකා. ිගගකන වාර්තා, ිගිග  ගිණුම් වාර්තා මිටි ගකන් 

ිවබුකාට වැඩක් ට නැහැ. ශකෝ  කමිටුව තවත් මා ය සන්ෙර් න 

පවත්වන තැනක් ට බවට පත් ශනොවී, රාජය ්යතන පාක් ලබනවා 

නම් එශස  ශනොශවන්න ක  ුතත්ත පිළිබඳ තීරකය ගත ුතතුි. 

රාජය වයාපාර ශම් රශට් ්රියාත්මක වන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන 

කාරකය ශකශරහි  පසුගිය කාලය පුරාවටම ජනතාව ිග ාල 

අව ානයක් ට ශයොමු කර ිවශබනවා.     

ඒ ගැන කිසිම සතුටුොයක මට්ටමක අපි කවුරුත් නැහැ. ඒ 

වාශ ම අපට ේොහරකයක් ට ිගධියට ගන්න පුළුවන්,  සිංග පූරුශ  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තමශසක් ට ශහෝල්ඩින්සථ ්යතනය ඉතා ඉහ  

ක මනාකාරිත්වයකින් සිංග පූරු ුවවන් ශස වය ශකොච්චර ශහොඳට 

ක මනාකරකය කරනවාෙ කියන එක. අෙ ජනතාවශ  

ඡන්ෙශයන් පත් ශවච්ච රජයන් ජනතාව එක් ටක වයාපාර කරනවා 

ශවනුවට, ඉහ  රමිිවයකින්, ශගෝලීය තරගයට සුදුසු වන 

්කාරයට රාජය වයවසායයන් සකසථ ක  ුතතුි. මන්ත්රීවරු, 

ඇමිවවරු පත්ශවන පත්ශවන පාරට අ යක් ට වරු, සභාපිවවරු 

පත් කරන, රැකියා ශෙන, එශහම නැත්නම් වරරසාෙ ශෙන සථාාන 

බවට ඒවා පත් ශනොක  ුතතුි. ඒ වාශ ම  රාජය ්යතන 

රිවවයුහගත කරනවා කියන්ශන්, තම හිත මිත්රයන්ට ඒ සමාගම්, 

්යතන ශෙන එක ශනොශවි. ඒ ්යතන ඉහ  

ක මනාකාරිත්වයකින් ුතතුව, ිගනිිගෙභාවයකින් ුතතුව, 

ජාතයන්තර රමිිවය අනුව රශට් මිනිසුන්ශ  අිිවවාසිකම් රැක 

ගන්න පුළුවන් ්යතන ිගධියට රිවවයුහගත කරන්න ඕනෑ. 

හැබැි, කිසිම ්යතනයක් ට එශහම කිසිම රමිිවයකට අනුව 

රිවවයුහගත කරලා නැිව බව අපි පසුගිය කාලශආ ෙැක් ටකා.   

 ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම ශම් ගරු සභා ශ දී  

ශයෝජනාවක් ට ිගධියට ශම් කාරකය ගරු ජනාධිපිවතුමාට  ඉදිරිපත් 

කරන්න කැමැිවි.  ශම් රාජය ්යතන ශකොටසථ ශව ඳ ශපොශ   

list කරන්න පුළුවන් නම්, රශට් ජනතාවට ශම් රශට් තත්ත්වය  

වශ ම ශම් ්යතනවල තත්ත්වයත් ෙැන ගන්න පුළුවන්. ඒ 

වාශ ම රශට් ජනතාවට ඒ ්යතනත් එක් ටක සම්බන්  ශවන්න 

පුළුවන්. ඉහ  වෘත්තීය මට්ටශම් නිල ාරින්ශගන් ුතත් 

ක මනාකරක මඩුඩලයක් ට ඒ ්යතනවලට පත් කරන්නත් 

පුළුවන්. ඉිවන්,  අප තවදුරටත් ශම්වා පිළිබඳව ිගශ චනය කර කර 

ඉන්නවාට වඩා, ශම් රශට් ඉදිරි කටුතතු කරශගන යන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියලා කල්පනා කරන එකි වැෙගත් වන්ශන් කියලා 

මම හිතනවා. ිගශ   ශයන්ම රිවපත්ිව හෙන තැන ශවනසථ ශවන්න 

ඕනෑ. ශමොකෙ, තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමින්, වාෙ ිගවාෙ කරමින් 

සිටින තැනක් ට ශනොශවි අපට අව ය වන්ශන්.  මන්ත්රීවරුන් කිහිප 

ශෙශනවේම ඒ ගැන කි වා. ඒ නිසා  වයවසථාාොයකය නිශයෝජනය 

කරන ්ෙරමේය ඔබ සියදෙ ශෙනාශගන්ම මා  ඉල්ලා සිටින්ශන්,  

වචනශආ පරිසමා තශයන්ම හෙවතට එකඟව අපි අශ  ුතතුකම්, 

වගකීම් ශම් රට ශවනුශවන් ඉ ථට කරමු කියලාි. 

සථතුිවි. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශ දෙ වේමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 6ක කාලයක් ට 

ිවශබනවා. 

 
[අ.භා. 12.51  

 

ගුණ ග ලු කුමාර් මහතා  
(மாண்புமிகு வவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,  රට බංශකොශ ොත්භාවයට 

පත්ශවච්ච අවසථාාවක තමි ශම් සංශ ෝධිත අතුරු අය වැය 

ඉදිරිපත් කරලා ිවශබන්ශන්. එම නිසා ශමම අතුරු අය වැශයන් 

ිග ාල ශෙයක් ට බලාශපොශරොත්තු ශවන්න අපට බැහැ.  ශම් රට 

පවත්වාශගන යාමට අව ය අඩිතාලම ෙමා ගැතිම පමකි  ශම් 

කාලය තු  අපට බලාශපොශරොත්තු ශවන්න පුළුවන් වන්ශන්. ඒකට 

අව ය කරුණු ටික ඇතු ත් කර ගන්න එක තමි වැෙගත් 

ශවන්ශන්. අපි ෙන්නවා, අෙ ශවනශකොට අශ  ිගශේ  ිගනිමය 

අර්බුෙයට ිගසඳුම් ලබා ගැතිම සඳහා IMF එක සමඟ සාකච්ඡා කර 

ිවශබන බව. ඒකට IMF එශකන් රිවචාරයක් ට ලැබිලාත් ිවශබනවා.  

IMF එක  ඉතා පැහැදිලිව ඒ අයශ  රවෘත්ිව නිශ ෙනශආ සඳහන් 

කරනවා, ශේ පාලන සථාාවරත්වයක් ට රට තු  ඇිව කරන්න ඕනෑ 

බව. ඒ වාශ ම ජනතාවශ  මතය රෙර් නය ක  හැකි  ශහළි ක  

හැකි,  ඒ මතය ෙරන්න පුළුවන් ශේ පාලන සථාාවරත්වයක් ට ශම් 

රට තු  ශගොඩනගන්න ඕනෑ කියන එකත් පැහැදිලිව කියා 

ිවශබනවා. ඉිවන්, ශම් ිගශ    වූ අවසථාාශ දී අපි  හැශමෝම එකතු 

ශවලා රශට් ්ර්ථික, ශේ පාලන, සමාජ තත්ත්වය 

ශගොඩනංවන්න ඕනෑ කියන එක  අපි හැශමෝම කාා ශවනවා. 

ශමතැනදී  ිගපක් ට ය ිගධියට අපි පැහැදිලිව  අශ  සම්පූර්ක 

සහශයෝගය ෙක් ටවනවා.  අපි කියන්ශන්ත් අශ  ්ර්ථිකය 

සථාාවරත්වයකට ශගශනන්න ඕනෑ කියලා. එශස  සථාාවරත්වයට 

ශගශනන්න අශ  සහශයෝගය  ලබා ශෙන්න ඕනෑ. ෙැනටමත් ගරු 

හර්  ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා රජශආ මුෙල් පිළිබඳ කාරක සභාශ   

සභාපිවකම භාරශගන ිගපක් ට ය ශවනුශවන් සහශයෝගශයන් ඒ 

කටුතත්ත කරශගන යන බව අපි ෙන්නවා. රජයට අශ  

සහශයෝගය ලබා දුන්නත්, රජය ජනතාවශ  මතයට කරන 

මර්ෙනයට අපට සහශයෝගය ශෙන්න නම් බැහැ. ශමොකෙ, 

ජනතාවශ  මතය තමි අරග ය ිගධියට ශම් රට තු  ිවබුශඩු. 

අරග ය මර්ෙනය කරනවා කියන්ශන්,  ජනතාවශ  අෙහස 

මර්ෙනය කිීකමි. ඒ නිසා, ගරු ජනාධිපිවතුමා ිගශ   ශයන්ම 

අව ානය ශයොමු ක  ුතතු කාරකා කිහිපයක් ට ිවශබනවා. ශම් රශට් 

ිවශබන ්ර්ථික ර ථනය ිගසඳාශගන සථාාවරත්වයකට එන්න ඕනෑ 

නම්, අශනක් ට පැත්ශතන් අපි ශේ පාලන, සමාජ ර ථනය ිගසඳා 

ගැතිශම් නිවැරදි මාර්ගය ශතෝරා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිවැරදි මාර්ගය 

තමි ජනතාවශ  මතය -අරග ශආ මතය- ශත්රුම් අරශගන 

ඒකට ිගසඳුමක් ට ලබා දීම. ඒක මර්ෙනය කරනවා නම්, ිගපක් ට ය 

හැටියට අපිට ඒකට ඉඩ ශෙන්න බැහැ කියලා අපි පැහැදිලිව 

කියනවා. සහශයෝගය ශෙනවා කියන්ශන්, රට සංවර් නය 

කරන්න, රට ශගොඩෙමාගන්න, රශට් ්ර්ථික සථාාවරත්වය ඇිව 

කර ගන්න අපි සහශයෝගය ශෙන එකි. ඒ වුකාට, ත්රසථතවාෙය 

වැ ැක් ටවීශම් පනත පාිගච්චි කරලා හදීසි තිිවය ්රියාත්මක 

කරශගන ශම් අගර ය මර්ෙනය කරන්න, ජනතාවශ  අෙහස 

මර්ෙනය කරන්න කටුතතු කශ ොත්, නැවතත් අපට ්ර්ථික 

ර ථනයකට මුහුක ශෙන්න සිදු ශවි කියන කාරකයත් මම මතක් ට 

කරන්න කැමැිවි.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් රට  ශම් තත්ත්වයට 

වැටුශඩු ඇි  ශම් රට ශම් තත්ත්වයට වැටුශඩු ශම් රශට් 

සියදෙශෙනාම තමන්ශ  වගකීම් පැහැර හැරපු නිසා. ශම් රට 

පාලනය කරපු නායකශයෝ වගකීම් පැහැර හැරියා, එම ශේ පාලන 

කඩුඩායම්  තම වගකීම් පැහැර හැරියා, රාජය නිල ාරින් 

තමන්ශ  වගකීම පැහැර  හැරියා, ශම් රශට් ජනතාවත් තමන්ශ  

වගකීම පැහැර හැරියා. ඒ  සියදෙශෙනාම තම වගකීම පැහැර හැරපු 

නිසා තමි අෙ ශම් රට බංශකොශලොත්භාවයට පත් ශවලා 

ිවශබන්ශන්. අෙ ශම් රශට් ජනතාව හැමශෙනාම තමන්ශ  ්කල්ප 

ශවනසථ කර ගන්න ඕනෑ, තමන්ශ  ්රියාකාරකම් ශවනසථ 

කරගන්න ඕනෑ. එශස  ්රියාකාරකම් ශවනසථ කරශගන, ශම් රශට් 

ජනතාව, ශේ පාලනඥශයෝ, නායකශයෝ, රාජය ශස වකශයෝ, 

වයාපාරිකශයෝ යන ශම්  සියදෙශෙනාම තමන්ශ  වගකීම් ඉ ථට 

කරන තැනට ්ශවොත් පමකි අපිට ශම් රට සාර්ාකව ඉසථසරහට 

ශගනියන්න පුළුවන් වන්ශන්. අශ  වයාපාරිකශයෝ tax ශගවන 

එශකන් වංචා කරනවා නම්, දූ ක කටුතතුවලදී ශේ පාලනඥශයෝ 

ඒවාට සහශයෝගය ශෙනවා නම්, රාජය නිල ාරින් ඒවාට 

සහශයෝගය ශෙනවා නම්, ජනතාව තමන්ශ  වාසියට ඡන්ෙය දීලා 

පාර්ලිශම්න්තුවට  -ශම් රටට- නායකශයෝ ශතෝරනවා නම්, අපිට 

ශම් අර්බුෙයට ිගසඳුමක් ට ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශම්  වගකීම  

එක ශකොටසකින් තව ශකොටසකට පවරන්න බැහැ. එශහම තව 

ශකොටසකට පවරලා තමන් නිර්ශෙෝීල ශවන්නත් බැහැ. ශම් රශට් 
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[ගරු මධුර ිගතානශ   මහතා  
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සියදෙශෙනාම  තමන්ශ  වගකීම් පැහැර හැර ිවශබනවා. අපි ඒ 

වගකීම් ගැන ෙැන්වත්  හිතන්න ඕනෑ.  ඒ වගකීම ඉ ථට කරමින්,  

ශම් අවසථාාශ  ශේ පාලන ශබෝලය ඒ පැත්තට, ශම් පැත්තට පාසථ 

කරන්ශන් නැිවව, ශේ පාලන ශේෙශයන් එහාට ගිහිල්ලා අපි 

සියදෙශෙනාම එක් ට ශවලා ශම් රට ශගොඩ ගැතිශම් නිවැරදි මාර්ගයට 

එක් ටිගය ුතතුි.   

අෙ ශවනශකොටත් ශපොශහොට්ටුව පක් ට ය කරන්ශන් තමන්ශ  

පක් ට ය හො ගැතිශම් ේත්සාහයක් ට. ශම් ිවශබන අවොනම් තත්ත්වය 

තු ත් ඔවුන් කරන්න බලන්ශන් ශේ පාලන ්රියාවලියක් ට.  ඒ නිසා 

රට ගැන හිතලා ඔබතුමන්ලා කටුතතු කරන්න ඕනෑ බව මම මතක් ට 

කරන්න ඕනෑ. සාර්ාක ්ර්ථිකයක් ට ශගොඩ නැඟීම සඳහා වූ සියදෙ 

සාර්ාක ශේවල්වලට අපි සහශයෝගය ලබා ශෙන බවත් මම 

කියන්න කැමැිවි. හැබැි, ජනතා මතය -අරග ය- මර්ෙනය 

කරනවා නම්,  අපි ඒකට ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ කියන එකත් මතක් ට 

කරමින්  මශ  කාාව අවසන් කරනවා.  

සථතුිවි. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (්චාර්ය) සුශර්න් රාඝවන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 

8ක කාලයක් ට ිවශබනවා.  
 
 
 

[අ.භා. 12.57  

 

ගුණ (ආචාර්ය) සුගර්න්  රාඝවන් මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுவரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනශආ ඉන්න 

ශමොශහොතක කාා කරන්න ලැබීම මට ශලොවේ සතුටක් ට.  

Sir, I would like to make my comments on the last day 
of the Debate on the Appropriation (Amendment) Bill, 
which I personally and professionally think has been 
brought at one of the most decisive junctures of the nation 
that had survived, at least, for 2,000 years. By 4.30 p.m. 
today, we will decide on this Bill and as a nation, will see 
that there are two kinds of people represented in this 
House, who decide on our future. The first kind is, those 
who are not afraid to change at this darkest crisis of the 
State. The second kind of people are those who are 
willing, still, to hold on to their dark aspirations and who 
are power hungry irrespective of the collapse of the State.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අෙ හවස වනශකොට ඉතා 

පැහැදිලි කඩුඩායම් ශෙකක් ට ශම් ගරු සභාව තු  නිූපපකය 

වනවා. ඒ, ශවනසථ වීමට භාජන ශවන්න භය ශනොවන, ශබෞේ  

 ර්මශආ කියා ිවශබන ්කාරයටම ශවනසථ වීම පමකක් ට නිතය වූ 

ශලෝකයක ඒ ශවනසථ වීම භාර ගන්න කැමැිව කඩුඩායමවේත්, ඒ 

තුළින් ශම් රශට් සිටින මිලියන 22ක ජනතාවශ  අභිරායයන් -

බලාශපොශරොත්තු- ඉටු කර, අනාගතය ශුභවාදී කරන්න කැමැිව 

වන කඩුඩායම සහ තමන්ශ  බලය සඳහා පමකක් ට සිතමින් ශම් 

අඳුරු ශමොශහොතත් ශේ පාලතිකරකය කරන්න ශපලශඹන 

කඩුඩායම. එශලස කඩුඩායම් ශෙකක් ට ශම් ජාිවය හමුශ  අෙ 

හවසට ශවන් ශවන්න නියමිති. ශම් රශට් අනාගතය ශුභවාදී 

කරන්නා වූ කඩුඩායම ශම් ිගවාෙය අවසානශආ අෙ හවස පවත්වන 

ඡන්ෙශයන් පසු ජය ගන්නවා නියති. මශ  බලාශපොශරොත්තුව, 

මශ  අධි ථඨානය, මශ  ොයකත්වය එයි. මා ශමශස  කියන්ශන් 

ඇි  අවුරුදු 74ක ඉිවහාසය දිහා බලේදි ශම් සභාව තු  ශනොශයක් ට 

ශකෝකවලින් අපට ිගවාෙ ිගසථතීර්ක වුකා. වගකීම් භාර ගන්නා අය 

සහ වගකීම් භාර ගන්නවා ශවනුවට අනික් ට අයට ශෙෝ ාශරෝපක 

කරන අය අප ෙැක් ටකා. අවාසනාවන්තකමකට වාශ , අ යයන 

ක් ටශ  ත්රශආ ඉන්න ශකශනවේ හැටියට මම දුක් ට ශවන්ශන් ශබොශහෝ 

මහාචාර්යවරු, ශබොශහෝ ්චාර්යවරු තමන්ශ  ශේ පාලන 

මිවමතාන්තර නිසා ශතෝරා ගත්ත මාර්ගය ඉතා පටු මාර්ගයක් ට වී 

ශම් ශවනසථවීමට ිගරුේ ව කටුතතු කරන්න ඔවුන්ශ  බුේධිය හා 

්ත්මය පාිගච්චි කිීකම පිළිබඳවි. ේොහරකයක් ට හැටියට, 

"ජනතාව සහ ශේීලය සම්පත්" කියන වචන ශෙක අපි ගනිමු. 

ඩර්ශේරියානු නයායට අනුව, වචන භාිගතශආදී හුශෙක් ට ඒ වචන 

භාිගත කරන්නාට වඩා ඒ වචන සවන් ශෙන්නාට හා ඒ සවන් 

ශෙන්නාශ  අර්ා නිූපපකය තමි වැෙගත් ශවන්ශන්. The words 
are more significant to the interpreter than to the pronouncer.  

ජාිවක සම්පත් හැටියට අප හඳුන්වන්ශන් ශමොනවාෙ  ජාිවයක් ට 

සතු සම්පත්, ද්රවය, සථවාභාිගකව ශමන්ම මනු යයන් එකතු වී කරන 

සියදෙ ශේ ජාිවක සම්පත් හැටියට අපට broadly ිගසථතර කරන්න 

පුළුවන්. නමුත්, අෙ ශේ පාලතිකරකය නිසා ජාිවක සම්පත් බවට 

නම් කරන ලෙ ්යතනවලින් ශවලා ිවශබන ිග ාල පාක්ශ  

ශ ෙනාව ිගඳින්න ශවන්ශන්, ඉරිො ශෙල්කඳ ශපොශ   ශහරලි 

ිගවේකන අම්මාටත්, හම්බන්ශතොට ධීවරයාටත්, මුලිව වල 

්බාධිත ශගොිග පවුලටත් තමි. ශමොකෙ, රාජය ශස වකයන්ට පඩි 

ලැශබනවා. ිගශ   ඥයන්ට පඩි ලැශබනවා. වෘත්ිවශයන් ඉහ  

තලශආ ඉන්න අයට පඩි ලැශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න 

අපටත් පඩි ලැශබනවා. නමුත්, ශම් රශට් සිටින මිලියන 5ක් ට පමක 

වන මෙනික ශ තනය ශහොයන, ශගොිගතැනට සම්බන් , ධීවර 

ක් ටශ  ත්රයට සම්බන්  පුරවැසියන්ශ  අිිවය ේදුරා ෙමමින්, එය 

ව ලා ෙමමින් තමි අපි අෙ රාජය සම්පත් කියන ශම් ්යතන 

අවභාිගත කර ිවශබන්ශන්. එය පක් ට  සියල්ලක් ටම කර ිවශබනවා. 

පක් ට  සියල්ල පමකක් ට ශනොශවි. බලශආ හිටපු පක් ට  පමකක් ට 

ශනොශවි, බලයට ශපොර කන පක් ට  පවා එය කර ිවශබනවා. ඒ 

වාශ ම ශබදුම්වාෙයට සහශයෝගය ෙක් ටවන පක් ට ත්, ශබදුම්වාෙයත්, 

ශම් මහා ිගනා යට සෘජුව හා වරව ොයක ශවලා ිවශබනවා. 

එශහම නම්, අෙ හවස අපට අභිශයෝගයක් ට ිවශබනවා, අශ  හෘෙය 

සාක් ටෂිය ඉදිරිශආ.  

එනම්, ශම් ශවනසථවීම තුළින් ශේ පාලනය සඳහා ්ර්ථිකය 

ශගොඩ නඟනවාෙ, ශේ පාලනය සඳහා ්ර්ථික මර්මසථාාන අපි 

තවදුරටත් ශේ පාලතිකරකය කරමින් ඉන්නවාෙ, එශස  

ශනොශවනවා නම්, ්ර්ථිකය සඳහා වූ ශේ පාලන සංසථකෘිවයක් ට 

ශවනුශවන් අපි හැඩ ගැශසනවාෙ කියන තර්කයට, ිගවාෙයට 

පිළිතුරු ශෙන්ශන් නැිවව අෙ අපට  ශගෙර යන්න පුළුවන් ශවි 

කියලා මා හිතන්ශන් නැහැ. 20වන සියවශස දී නම් එශහම රමයක් ට 

ිවබුකා. ේොහරකයක් ට ව ශයන්, අපි ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත 

සංසථාාව 1961දී පටන් ගන්නවා. බැන්ක්න් සමුළුශවන් පසථශස  

1958දී තීරකයක් ට ගන්නවා, "ෙවේණු ්සියාශ  ිවශබන සියදෙ 

ඇශමරිකානු සන්නාම ඉවත් ක  ුතතුි, එය තමි ශේ පාලනය" 

කියලා. ඒ නිසා අපි එවකට ශම් රශට් ශතල් නි ථපාෙනය කර ශබො 

හරින ලෙ ිගශේීලය ්යතන මාස හයකින් නැවත යවනවා  අපි ඒ 

අයට යන්න කියනවා. 1920දී ්රිවේකාමලශආ ශතල් ටැංකි සියයක් ට 

හෙලා ුතේ ය නිසා කල් ගිහින් අපට භාර දුන්න ශතල් ටැංකිවලින් 

අෙ ශවනතුරුත් අපි සියයට 10කින්වත් වැඩ අරන් නැත්ශත් ඇි  

ඒ, ශවනසථවීමට අපට ිවශබන බය නිසාි. We are afraid of 
changes; we are afraid of a new world and we are afraid 
of our own shadows, Hon. Deputy Speaker. This culture, 
this attitude, this mindset must change. It is for your own 
children, my own children and the children of this nation 
that we must change that attitude.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මම අෙ එක ්යතනයක් ට ගැන ිගතරි කාා කරන්ශන්, මට 

කාලය නැිව නිසා. අෙ අපි කාා කරන ශම් ශතල් අර්බුෙයට 

සම්බන්  ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාව අන්ිවමට වාර්ෂික 

වාර්තාවක් ට නිවේත් කර ිවශබන්ශන් 2019දීි. 2019දී ශමම 

්යතනශආ පාක්ව ිගතරක් ට රුපියල් බිලියන 13ක් ට ශවනවා. ශම්, 

කාට ශතල් නිකම් දීලාෙ  අෙ ශවනශකොට අපට ධීවරයාට ූතමිශතල් 

ටිකත් ශෙන්න ශවලා ිවශබන්ශන් ඉතා අධික මිලකටි. නමුත්, 

ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාශ  ඒ පාක්වට ශහ තු වන තව 

්යතන ශෙකක් ට ිවශබනවා. එනම්, ලංකා ිගදුලිබල මඩුඩලය සහ 

ශ්රීලන්කන් ුවවන් ශස වය. ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාශ  

පාක්ශවන් සියයට 90කටම වග කියන්න ඕනෑ ඒ ්යතන ශෙකි. 

ඒ නිසා ශම් ්යතන රිවවයුහගත කිීකමක් ට කරන්න කියන්ශන් 

අනාගතය ශවනුශවනුි. ශගෝලීය රා  නයට සම්බන්  වීමත්, 

අපට අව ය තාක් ට කය ලබා ගැතිමත්, ඒ රා  නයි, 

තාක් ට කයි හරියාකාරව ශයොො ශගන ්රියාත්මක කරන්නට 

පුළුවන් ිගධිශආ අශේ පාලනික වුණු ක මනාකරකයක් ට අපට 

අව යි. ඒ නිසා ශම් අතුරු අය වැශයන් අපට ලබා ගත හැකි 

ජයග්රහක ේශෙසා අෙ ශේ යක් ට හැටියට, එකම ජාිවයක් ට හැටියට 

සිතන කඩුඩායමක් ට ශලස අපි ලැහැසථිව ශවලා ඉන්නවා, system 

change එකකට යන්න. අපි system change එකක් ට ශ නවා නම්, 
මුලින්ම ශම් නරක් ට වුණු system change එක නඩත්තු කරන අයව 
change  කරන්න ඕනෑ. ඒ නරක් ට වුණු, කඩා වැටුණු system එක 

ශවනසථ කරන ්යතන බවට පත් ඒ ්යතන පත් ිගය ුතතුි. ඒ 

නිසා ශම් ගරු සභාශ  සිටින බුේධිමත් මන්ත්රීවරුන්ශගන් මා 

ඉල්ලා සිටින්ශන්, අෙ සවස අපි ගන්නා තීරකය ශම් රශට් 

අනාගතය ශවනුශවන්, අශ  දූ ෙරුවන්ශ  අනාගතය ශවනුශවනුත් 

ගන්නා තීරකයක් ට හැටියට සලකා ශම් අතුරු අය වැය අපි ෙකිමු 

කියාි. ඒ අනුව, ශවනසථ වුණු ශේ යක් ට හැටියට අදෙත් ශ්රී ලංකාශ  

අදෙත් ගමනක රාරම්භයට අපි අෙ පා තබමු යැි රාර්ානා කරමින්, 

මශ  කාාව අවසන් කරනවා. 

 සථතුිවි. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මී ඟට, ගරු ජී.ජී. ශපොන්නම්බලම් මැිවතුමා.   

 

ගුණ ීව.ීව. ගපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, I am not ready. My speech will be made later.  
 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay. ගරු ඩබ්ලි .එම්.එම්.  ර්මශස න මැිවතුමා. ඔබතුමාට 

ිගනාඩි 6ක කාලයක් ට ිවශබනවා.  
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ගුණ ඩේලි .එච්.එම්. ධාර්මගසේන මහතා 
(மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மவசன)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ජනාධිපිව ගරු රනිල් 

ිගරමසිංහ මැිවතුමා මුෙල් ඇමිවතුමා ිගධියට ඉදිරිපත් කරනු ලැූ  

අතුරු අය වැය පිළිබඳව අෙහසථ ඉදිරිපත් කිීකමට අවසථාාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට සථතුිවවන්ත ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, රශට් ිග ාල ්ර්ථික, 

ශේ පාලන, සමාජ අර්බුෙයක් ට පැන නැඟී  ිවශබන ශම් ශවලාශ , 

ඒ සඳහා දිුව කාලීන හා ශකටි කාලීන ිගසඳුම් පිළිබඳව ඇිවවන 

ගැඹුරු සාකච්ඡා තු  අප කාටත් ජනතාව ීඩඩා ිගඳින ශපොඩි ශපොඩි 

ර ථන මඟ හැශරන්න පුළුවන්. රාශයෝගිකව ඉතාම පහසුශවන් 

ිගසඳන්න පුළුවන්, ජනතාව මුහුක ශෙන එවැනි ර ථන කිහිපයක් ට 

මතු කරන්න මම ශමය අවසථාාවක් ට කර ගන්නවා.  

රාජය ශස වශආ නිුතතු පිරිස අක් ක  ුතතුය වැනි ශේවල් 

ජනප්රිය මාතෘකා බවට පත් ශවලා ිවශබන ශම් ශවලාශ  මම 

මතක් ට කරන්න කැමැිවි, රාජය ශස වකයා ගත කරන්ශන් 

සුවපහසු, සුශයෝපශගෝී  ජීිගතයක් ට ශනොවන බව. ිගශ   ශයන්ම 

රාජය ශස වකයන් බහුතරයක් ට තමන්ශ  ෙරුවන්ට ේසසථ 

අ යාපනය ලබා ශෙන්න, නැත්නම් ශගයක් ට ශෙොරක් ට හොගන්න 

වැටුශපන් සියයට 60ක පමක කය මුෙල් ශගවීශම් පෙනම මත 

අරශගන ිවශබනවා. 

නමුත්, සමහර රාජය බැංවේ අෙ ශපොලී අනුපාතය ශවනසථ කිීකම 

නිසා සමහර රාජය ශස වකශයෝ අසරකභාවයට පත් ශවලා 

ිවශබනවා, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ්යතන සංග්රහය 

අනුව, සියයට 40ක් ට කයකරුට ඉතුරු වන ිගධියට තමි, රාජය 

බැංවේවකින් ශහෝ ශපෞේගලික බැංවේවකින් කය ලබා දිය ුතත්ශත්. 

ෙැනට මාස හයකට ශපර සියයට අටක ශපොලියට ලබාගත්ත කය 

මුෙලට අෙ සියයට  ෙහඅශට්  ශපොලියක් ට තමි කයකරුට ශගවන්න 

සිේ  ශවලා ිවශබන්ශන්. එො රුපියල් 35,000ක් ට වුණු කය 

වාරිකය ්සන්න ව  ශයන් රුපියල් 53,000ක් ට වාශ  රමාකයකට 

අෙ වැඩි ශවලා ිවශබනවා. ශමන්න, ශම් ශහ තු නිසා කය ලබාගත් 

රාජය නිල ාරින් අෙ ඉතාම අසරක තත්ත්වයකට පත් ශවලා 

ඉන්නවා. ශපොලී අනුපාතය වැඩි කිීකශම් ශහ තුව නිසා එො ශගවූ 

වාරිකයට වඩා ිග ාල මුෙලක් ට අෙ ඔවුන්ට ශගවන්න සිේ  ශවලා 

ිවශබනවා. ෙැන් ඒ රාජය නිල ාරින්ට වැටුශපන් සියයට 25ක් ටවත් 

ඉතුරු ශවන්ශන් නැහැ. ශම් වාශ  ්ර්ථික තත්ත්වයක් ට තු  

එශහම කය ශගවන්න පුළුවන්ෙ  ශමශහම වැඩි ශපොලියක් ට අය 

කරන එක සා ාරකෙ  ඒක තිතයනුලවලෙ  ඒ අය ෙරුවන්ට ේසසථ 

අ යාපනයක් ට ලබා ශෙන්ශන් ශකොශහොමෙ  ශගයක් ට ශෙොරක් ට හො 

ගන්ශන් ශකොශහොමෙ  එදිශනො ිගයෙම් ෙරා ගන්ශන් ශකොශහොමෙ  

රාජය බැංවේ ශමශහම ක ාම අශනක් ට ශපෞේගලික බැංවේ ශමොන 

ිගධියට කය ශපොලී වැඩි කරි ෙ  ඒ නිසා  ගරු නිශයෝජය 

කාානායකතුමනි,  රාජය ශස වකයන්ශ  වැටුශපන් සියයට 

25ක් ටවත් ඉිවරි ශනොවන ශමොශහොතක, ඒ අය ශපොලිය ශගවා 

ගැතිමට ශනොහැකිව අසරක තත්ත්වයකට පත්ශවලා ඉන්න 

කාරකය පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුශ  ගරු මන්ත්රීවරුන්  වාශ ම  

කාානායකතුමාත් ෙැනුවත් කරලා, ශම් ශපොලී අනුපාත  අක් 

කරලා, රාජය ශස වකයන්ට යම්කිසි වැටු  රමාකයක් ට ඉිවරි 

කරගන්න පුළුවන්  වැඩ පිළිශව ක් ට සකසථ කර ශෙන්න කියලා මම 

ඉල්ලීමක් ට කරනවා.  

  ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම තවත් කාරකයක් ට 

මතක් ට කරන්න කැමැිවි. වැඩිහිටි දීමනාව ලබන පුේගලයන්ට 

ශමශතක් ට කල් ඒ දීමනාව ලබා දුන්ශන්  ඟම ිවශබන තැපැල් 

කන්ශතෝරුශවන්. නමුත්, 2022.08.17 දින කාන්තා,  මා කටුතතු 

හා සමාජ සිගබලගැන්වීම් අමාතයාං ශආ ශල්කම්තුමා ලිපියක් ට 

මඟින් සියදෙ දිසථ්රික් ට ශල්කම්වරුන්ට ෙැනුම් දීලා ිවශබනවා, ශමම 

මුෙල් අො  ශකොට්ඨාසවල සමෘේධි බැංවේවලින් ශගවීමට කටුතතු 

කරන්න කියලා.  ශම්  නිසා වයස අවුරුදු 70ට වැඩි,  වැඩිහිටි 

දීමනාව ලබන අය, වයස අවුරුදු 100ට වැඩි,  වැඩිහිටි දීමනාව 

ලබන අය, ්බාධිත දීමනාව ලබන අය, වවේගක් දීමනාව ලබන 

අය අෙ අසරක ශවලා ඉන්නවා. ශම් අයට සමෘේධි බැංවේ 

ශහොයාශගන කිශලෝමීටර 25ක් ට 30ක් ට ඈතට යන්න සිේ  ශවලා 

ිවශබනවා. ශම් අය බසථ එශක් ට කිශලෝමීටර 30ක් ට, 40ක් ට ිගතර 
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යනශකොට එක පැත්තකට ගාසථතුව රුපියල් 225ක් ට, 250ක් ට වුකාම, 

ශෙපැත්තටම රුපියල් 500ක් ට ිගතර බසථ එකට ශගවන්න ශවනවා. ඒ 

වාශ ම තනිශයන් ශම් ගමන යන්න බැරි අය ඉන්නවා. ශම් ගමන 

ශෙන්ශනක් ට එක් ටක ගිශයොත්  බසථ ගාසථතු හැටියට ශම් ලැශබන 

මුෙලින් රුපියල් 1,000ක් ට ිගතර ශගවන්න ශවනවා. ශම් සමහර අය 

ශපොදු මී  රවාහන ශස වශආවත් - බසථ එශක් ටවත් - යන්න 

පුළුවන්කමක් ට නැිව අය.  ත්රීිගල් එකක් ට අරශගන ගිශයොත්, ඒ 

ලැශබන දීමනාශවන් සතපහක් ටවත් ශම් අසරක අයට ලැශබන්ශන් 

නැහැ. ඒ නිසා අමාතයාං ශආ ශල්කම්තුමා ිගසින් නිවේත් කරන ලෙ 

ශම් ලිපිය ගැන සලකා බලා, සමෘේධි බැංවේශවන් ලබා ගන්න 

කියලා ිවශබන ශම් දීමනාව නැවත  ඟම ිවශබන තැපැල් 

කන්ශතෝරුශවන් ලබා ගන්න පුළුවන් ්කාරශආ වැඩ පිළිශව ක් ට 

සකසථ කර ශෙන්න කියලා මා ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 

 

ගුණ ඩේලි .එච්.එම්. ධාර්මගසේන මහතා 
(மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மவசன)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, තවත් කරුණු රාශියක් ට 

ිවශබනවා මට කියන්න. නමුත් එයට අවසථාාවක් ට ශනොලැශබන 

නිසා   ඒ අමාතයාං  ශල්කම්තුමා ඉදිරිපත් කර ිවශබන ලිපිය 

සභාගත* කරමින්, මට ශම් අවසථාාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාටත් 

සථතුිවවන්ත ශවමින් මා  නිහඬ ශවනවා.   
 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ිගජිතත ශබ්රුශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි අටක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ විජිත ගේුණගගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித வபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඕනෑම වැඩ පිළිශව ක් ට 

්රියාත්මක කරනශකොට යම් ඉලක් ටකයක් ට, අරමුකක් ට ිවශබන්න 

ඕනෑ බව අපි ෙන්නවා. ඒ ඉලක් ටකය, අරමුක සාක් ට ාත් කර ගැතිම 

සඳහා යම් රිවපත්ිව රාමුවක් ට තු  ්රියාත්මක ක  ුතතු වැඩ 

පිළිශව ක් ට ිවශබනවා. ඒ වැඩ පිළිශව  හරියාකාරව ්රියාත්මක 

කරගන්න පුළුවන් වුශකොත්, අපි බලාශපොශරොත්තු වන තැනට 

යන්න පුළුවන්කම ිවශබනවා. ඒ අනුව, 2022 අවුරුේශේ මාස 

හතරක් ට ශවනුශවන් තමි ශම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කරන්ශන්.  

හැබැි, ශම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කර ිවශබන්ශන් වැඩි 

කාලයකට ශනොශවි, මාස හතරකට. ශම් අය වැය තුළින් 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් වර්තමාන ශආ අපි මුහුක දීලා ිවශබන 

සමාජ, ්ර්ථික අභිශයෝගවලට මුහුක දීලා, ශම් රට වැ ටිලා 

ිවශබන තත්ත්වශයන් ශගොඩ ගැතිමි.  

ශම් වන ශකොට අපි කවුරුත් ෙන්නවා, ජාතයන්තර මූලය 

අරමුෙල නිල ාරි මට්ටමින් ඇිගල්ලා, සාකච්ඡා කරලා, ශඩොලර් 

බිලියන 2.9ක ිගසථතීර්ක කය පහසුකමක් ට ලබා දීශම් 

එකඟතාවකට ඇිගල්ලා ිවශබන බව. හැබැි, ඒ   කය පහසුකම 

අපට ක් ට ණිකව ලැශබන්ශන් නැහැ. මාස 48ක කාල සීමාවක් ට තු  

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල බලාශපොශරොත්තු වන ඒ ශකොන්ශේසි 

සම්පූර්ක කර ගත්ශතොත් තමි අපට ඒ කය පහසුකම 

ලැශබන්ශන්. හැබැි, ශම් තුළින් අපට සහිවකයක් ට ලැබිලා 

ිවශබනවා, ජාතයන්තර සංිග ානවලට වාශ ම ශලෝකශආ කය 

ශෙන රටවලට ලංකාව පිළිබඳ  වැඩි අව ානයක් ට ශයොමු කරවන්න. 

ඒ නිසා ශහට එච්චර කළුවර නැහැ කියනවා වාශ  අපට අනාගතය 

පිළිබඳව සතුටු ශවන්න පුළුවන්කමක් ට ිවශබනවා කියලා අපි 

ිග ථවාස කරනවා. ශකොශහොම වුකත්, ශම් අතුරු අය වැය තුළින් 

ර ාන අරමුණු  කීපයක් ට බලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒ එකක් ට 

හැටියට, පවිවන ්ර්ථික අගා ශයන් ශගොඩ ඒමට අව ය ශකටි 

කාලීන සැලැසථමක් ට ශම් අතුරු අය වැය තු  ිවශබනවා. අනික් ට 

පැත්ශතන්, ීඩඩනයට පත් ශවලා ඉන්න ජනතාව ශවනුශවන් සමාජ 

්රක් ට ක ජාලයක් ට  ක් ටිවමත් කරන වැඩ පිළිශව ක් ට ිවශබනවා. 

ඒ වාශ ම සංවර් න ්ර්ථිකයක් ට ශවනුශවන් දිුව කාලීන පියවර 

ගැතිම සඳහා, ිගශ   ශයන් අයඩුඩව අවුරුදු 25ක ජාිවක ්ර්ථික 

රිවපත්ිවයක් ට ්රියාත්මක කිීකමටත් ශයෝජනා කරලා ිවශබනවා. 

ඉිවන්, ශම්ක ශහොඳ වැඩ පිළිශව ක් ට. ශකටි කාලීනව අපට සෑම 

ශෙයක් ටම ඉ ථට කර ගන්න බැරි ශවි. මහ බැංවේ අධිපිවතුමා 

ශමොකෙ කියන්ශන්  එතුමා කියන්ශන්, ශම් වැඩ පි ළිශව  

්රියාත්මක කශ ොත් ශම් ්ර්ථික අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන්න 

පුළුවන් කියලා.  

්ොයම වැඩි කර ගන්න, ිගයෙම අක් කර ගන්න, ිගශේ  
ිගනිමය වැඩි කර ගන්න අව ය ශයෝජනා ශම් අතුරු අය වැය 
තුළින් ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා. ශම් තුළින් ්ර්ථිකය 
හැකිශ න්න, -සංශකෝචනය- ශවන්න පුළුවන්. ්ර්ථික 
සංශකෝචනය -හැකිළීම- තු  ජනතාවශ  මිලදී ගැතිශම්  ක් ටිවය, 
නැත්නම් රය  ක් ටිවය හීන වීශමන්  යම් රමාකයකින් මුෙල් 
සංසරකශආ අක්වීමක් ට ශවනවා. ෙැන් අපට අව ය සියදෙ ශේ 
ශගන්වා ගන්න ිගශේ  මුෙල් ිවශබනවා නම් ර ථනයක් ට නැහැ. ඒ 
නැිව නිසා තමි භාඩුඩ වර්ග 300 ගකනකට ්නයන සීමා 
පනවා ිවශබන්ශන්. හැබැි, ්නයන සීමා පැනවීම නිසා අපට 
ිගශේ  ිගනිමය  ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. අපි ේපයන ිගශේ  
ිගනිමශයන් අතයව ය ්හාර ද්රවය සහ ඉන් න, ෂ   වාශ  
ශේවල් ිග ශේ  රටවලින් ගත්ශතොත්, ශම් ්ර්ථිකය තු  ජීවත් වන 
ජනතාවශ  ජීවන තත්ත්වය යම් රමාකයකට පවත්වාශගන 
යන්න පුළුවන් ශවි. හැබැි, ශකටි කාලීනව.  ශම්ක තමි අව ය 
වන්ශන්. ඒ වාශ ම අපට අව ය වනවා, ේේ මනය ඉතා 
ඉක් ටමනින්ම පාලනය කර ගන්න. ේේ මනය අක් කර ගන්න 
වාශ ම හැකිළිලා ිවශබන ්ර්ථිකය රමානුලවලව රසාරකය කර 
ගන්නත් අපට අව ය වනවා. ඒ නිසා තමි ශම් මූලික පෙනම 
ශමම අතුරු අය වැශයන් සකසථ කරලා ිවශබන්ශන්.  

මම ශම් අවසථාාශ දී ිගශ   ශයන්ම මතක් ට කරන්න  ඕනෑ,  

සාර්ව ්ර්ථික අසථාාවරත්වය ිගසඳා ගැතිම සඳහා අපි කටුතතු ක  

ුතතු බව. ශමොකක් ටෙ ශම් සාර්ව ්ර්ථිකය කියන්ශන්  ්ර්ථිකශආ 

ිවශබන නි ථපාෙනය, ශබො හැීකම, ිගශ   ශයන්ම ිගශේ  

ශවශ ඳාම, රශට් ්ොයම, ිගයෙම, අපනයන ඉපැයීම, ්නයන 

ිගයෙම් කියන ශම් සියදෙ  ශේවල් වාසිොයක ිගධියට සකසථ කර 

ගත්ශතොත් තමි අපට ශම් රට ඉසථසරහට ශගනයන්න පුළුවන්කම 

ලැශබන්ශන්. ශබොශහෝ ශවලාවට ශම් පිළිබඳ ිගපක් ට ශආ ිගශ චන 

ිවශබනවා. ශමොකෙ, අපි ෙන්න ිගධියට ිගපක් ට ශආ ර ාන අරමුක 

තමි බලය ලබා ශගන ඊ ඟ ්ඩුක්ව පිහිටුවන එක. ඒශක් ට 

වරෙක් ට නැහැ. ඒක ිගපක් ට ශආ අරමුකක් ට. හැබැි, ශම් ශවලාශ  

බලයට එන එකවත්, ්ඩුක්ව ගැතිමවත් ශනොශවි ර ානම 

කාරකය ිගය ුතත්ශත්. ජනතාව මුහුක දීලා ිවශබන ශම් ්ර්ථික, 

සමාජයීය ර ථන ිගසඳලා ශෙන එක තමි ශම් ශවලාශ  ර ාන 

අරමුක ිගය ුතත්ශත්. 

1059 1060 

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 රටක් ට ිගධියට ගත්ශතොත්, අෙ අශ  රශට් ජනතාවශ  ්ොයම 

අක් ශවලා, ්ර්ථික ්රියාකාරකම් අක් ශවලා, කෘෂි කර්මාන්තය 

සියයට 40කින් ිගතර යම් අඩපක වීමක් ට සිේ  ශවලා ිවශබනවා. 

අනික් ට පැත්ශතන්, සුළු පරිමාක හා මහා පරිමාක 

කර්මාන්තකරුවන්ට බරපත  අභිශයෝගවල ට මුහුක ශෙන්න සිේ  

ශවලා ිවශබනවා. ඒ අනුව ඒ අයශ  අතයව ය ද්රවය වන යන්ත්ර 

සූත්ර හා ේපකරක ශගන්වා ගැතිමට ශනොහැකි ශවලා ිවශබනවා. 

හැබැි, ඒශකන්  එක අතකට චරයක් ට ිගධියට  ිගශේ  ්ොයම් 

ේපයා ගැතිම සඳහා  කරන නි ථපාෙන  කර ගැතිමට සීමාවක් ට  

එනවා. නමුත් කරන්න ශෙයක් ට නැහැ. ශම් ශවලාශ  ්ර්ථිකය 

හැකිළීම සහ ේේ මනය සීමා කිීකම අව ය ශවනවා. ශම්ක 

ශකටිකාලීනව ක  ුතතු ශෙයක් ට. ඒක තමි මහ බැංවේශ  

අධිපිවතුමාත් කි ශ . ඒ නිසා ශම් වැඩ පිළිශව  ්රියාත්මක 

කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ්ොයම් වැඩි කර ගැතිම 

සඳහා ශමවර අය වැශයන් ඉදිරිපත් කර ිවශබන ශයෝජනා 

ශමොනවාෙ  බදු වැඩි කිීකමට ශයෝජනා කරලා ිවශබනවා. බදු වැඩි 

කිීකශම්දී VAT එක සියයට 12 ඉඳලා සියයට 15 ෙක් ටවා වැඩි කර 

ගන්න ශවනවා.  ිගපක් ට ය ශමොන ශේවල් කි වත් ඕනෑම 

්ඩුක්වක් ට ්ොයම් වැඩි කර ගැතිශම්දී, ඕනෑම අය වැය 

ශල්යනයක් ට ඉදිරිපත් කිීකශම්දී  බදු තමි වැඩි කශ  . ඒ අය VAT 

එක සියයට 12 ෙක් ටවා වැඩි ක ා. VAT එක සියයට 12ට වැඩි 

කරන ශකොට ිගපක් ට ශආ හිටපු අපිත් ඒ කාලශආ ඒ ශේවල් 

ිගශ චනය ක ා. හැබැි, සා ාරකව බැදෙශවොත් VAT එක වැඩි 

ක  ුතතු ශවනවා. ශමොකෙ අශ  ්ඩුක්ව බලයට පත්ශවලා ඉතා 

ඉක් ටමනින්, ඒ වැඩි කරපු VAT එක සියයට අට ෙක් ටවා අක් ක ා. 

ඒක නිසා රුපියල් බිලියන 600ක් ට පමක අපට අහිමි වුකා. ඒ 

්ොයම අක්වීම ශම් ්ර්ථිකය දුර්වල වීමට එක ශහ තුවක් ට වුකා. 

හැබැි, ඒක ිගතරක් ට ශනොශවි, ශකොිගේ වසංගතය ්වා. ඒ 

වාශ ම ශලෝකශආ ්ර්ථික අවපාතයන් ්වා. ඒ සියල්ලත් 

එක් ටකම ්ර්ථිකය හිර වුකා. කරපු වැරදි නැවත ශනොකරන්නත් 

රාජය ්ොයම වැඩි කර ගැතිම සඳහාත් VAT එක සියයට 15 

ෙක් ටවා වැඩි කිීකමට ශයෝජනා කර ිවශබනවා. ඒක සැ තැම්බර් 

ප මුශවනිො ඉඳලා  ්රියාත්මක ශවනවා. 

ිගපක් ට යට ිගශ චනයක් ට ිවශබනවා, ඇි VAT එක වැඩි කශ   

කියලා. VAT එක වැඩි කශ   ශම් රශට් පුරවැසියන් ්රක් ට ා කර 

ගැතිමත්, ශම් ්ර්ථිකය ශගොඩනඟා ගැතිමත් සඳහා. ඒ වාශ ම 

ශම් තු  අපහසුතාවට, ීඩඩනයට පත්වන අවාසිොයක ජනතාව 

ශවනුශවන් රජයක් ට ිගධියට සුබසා න වැඩ පිළිශව  ්රියාත්මක 

කරනවා. ශම් අය වැශයන් ශයෝජනා කරලා ිවශබනවා, 

සමෘේධිලාභීන්ශ  රිවලාභ වැඩි කරන්න. සමෘේධිය ශනොලබන 

ශපොශරොත්තු ශල්යනශආ ඉන්න අයට දීමනාවක් ට ශගවන්න, 

්බාධිත අය, ඒ වාශ ම අවොනමට ලක් ට ශවලා ිවශබන සමාජශආ 

ිගශ  ෂිත ශකොටසථ සඳහා ් ාර ේපකාර කරන්න ඕනෑ. ඒ වගකීම 

රජය භාරශගන ිවශබනවා. ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල පවා අපට 

ඒක ශයෝජනා කරලා ිවශබනවා.  

අශ  ගරු ජනාධිපිවතුමා ජනාධිපිව ශවලා ශම් ඉදිරිපත් කශ   

එතුමාශ  ප මුවැනි අය වැය ශල්යනය. එතුමා ඒ අය වැය 

ශල්යනය ඉදිරිපත් කශ   රශට් ්ර්ථික තත්ත්වය යහපත් අතක 

ිවශබන ශවලාවක ශනොශවි. ්ර්ථික වෘේධිය අක්ශවලා 

ිවශබනවා. ්ොයම්-ිගයෙම් පරතරයක් ට ිවශබනවා. ්නයන-

අපනයන අතර පරතරයක් ට ිවශබනවා. එශහම අවාසිොයක 

තත්ත්වයක් ට තු  ශම් රශට් පුරවැසියන් ශවනුශවන්, ශම් රශට් ජන 

ජීිගතය ශගොඩනඟා ගැතිම ශවනුශවන් තමි ශම් අයවැය ශල්යනය 

ඉදිරිපත් කර  ිවශබන්ශන්. අපි ිග ථවාස කරනවා, ශම් ඉලක් ටක 

සාර්ාක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ශම්ක ශකටිකාලීන අතුරු අය 

වැයක් ට. ශමහි දිුවකාලීන අරමුණු ිවශබනවා. අවුරුදු 25ක් ට තු  ශම් 

්ර්ථිකය ශගොඩනගන සංවර් න ්ර්ථිකයක් ට කරා යන ගමශන් 

මූලික අඩිතාලමක් ට ිගධියට ශම් ඉදිරිපත් කරපු අතුරු අය වැයට අප 

සියදෙශෙනා සහශයෝගය දිය ුතතුි කියන කාරකය ශම් 

ශමොශහොශත් මම සඳහන් කරනවා. ශබොශහොම සථතුිවි. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු ජයරත්න ශහ රත් මැිවතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි නවයක 

කාලයක් ට ිවශබනවා.  

ඊට ශපර, කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් ට මූලාසනය සඳහා 

ගරු  ාන්ත බඩුඩාර මන්ත්රීතුමාශ  නම ශයෝජනා කරන්න.  

 

ගුණ අජිත් මාන්නප්ගපුණම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, "ගරු  ාන්ත බඩුඩාර 

මන්ත්රීතුමා ෙැන් මූලාසනය ගත ුතතුය" ි මා ශයෝජනා කරනවා.  

 

ගුණ අුවප පස්කුවල් මහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  
 

විසින් ස්ථිර කරන ලී 
ஆவமாதித்தார். 

Seconded. 
 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 අනතුුණව ගුණ නිගයෝජය  කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත් 

වූගයන්  ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலவவ, மாண்புமிகு சாந்த பண்டார அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 
 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. SHANTHA BANDARA took the Chair. 
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ගුණ ජයරත්න ගහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன வஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
 මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ලංකා ඉිවහාසශආ ඉතාම 

බරපත  ශජෙවාචකයකට අපි මුහුක දීපු අවසථාාවක් ට, ශම්ක. 

සුනාමිය, ුතේ ය ගැන අපි හිතුවා, ඒවා තමි අශ  රශට් ිවබුණු 

අපට ඇිව ශවච්ච බරපත ම ශජෙවාචකයන් කියලා. නමුත් අෙ ශම් 

්ර්ථික අර්බුෙය අශ  සමසථත ජනතාවම ශව ා ශගන අපි 

බරපත  තැනකට තල්දෙ කර ිවශබනවා. 1977න් පසථශස  බලයට 

පත් ශවච්ච සියදෙ රජයන් අක් වැඩි ව ශයන් ශම් තත්ත්වයට වග 

කියන්න ඕනෑ. මූලය ිගනයක් ට නැිවව, වැරදි ිගධියට ්ර්ථිකය 

හසුරුවමින් දූ කය හා නාසථිවය ඉතාම ඉහ  තැනකට අරශගන 

ගිහිල්ලා අපි ශම් රට ශම් තත්ත්වයට පත් ක ාය කියන එක කිසිම 

ශලෝබකමක් ට නැිවව අපට කියන්න පුළුවන්. ඒ බව අෙ අපට 

පිළිගන්න සිදු ශවලා ිවශබනවා.  

මම හිතන හැටියට හැම රජයකම මූලික අභිරාය වුශඩු 

ඡන්ෙයකින්, මැිවවරකයකින් දිනන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක. 
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ගශම් පන්සශල් සල්පිශල් ලංසු ිවයනවා වාශ , මැිවවරක 

රිවපත්ිව රකා න හෙලා අපි කි වා, අච්චරක් ට, ශමච්චරක් ට, 

40,000ක් ට, 50,000ක් ට රැකියා ශෙනවා, ශම් ශම් තීන්දු ගන්නවා 

කියලා. අපි කිසිදු වග ිගභාගයක් ට නැිවව, ශතොරශතෝංචියක් ට නැිවව 

ශම් ක  කිවාරු නිසා තමි අෙ රටට ෙරන්න බැරි රාජය 

ශස වාවවේත් එක් ටක ශම් බරපත  තත්ත්වයට රට ඇෙ ෙමා 

ිවශබන්ශන්. දූ කය හා නාසථිවය පිළිබඳ කාා කරනශකොට 

මන්ත්රීවරු ිගතරක් ට ශනොශවි, ශම් රශට් රාජය ශස වශආ ඉහ  

සථතරශආ -සියයට 100ම ශනොශවි.- සැලකිය ුතතු රිව තයවේත් 

ශම් දූ කය හා නාසථිවයට වග කියන්නට ඕනෑ. ශම්ක තමි 

පසුගිය කාල සීමාවල පැවිව රජයන්වල ්රියාොමය ිගධියට මට 

මතක් ට කර ශෙන්න ශවන්ශන්.  

පසුගිය කාලශආ අපි ශම් තත්ත්වයට ඇෙලා ොන්න, ඇෙ 
වැටීමට ශහ තු සා ක වූ සා ාරක කාරකාත් ිවශබනවා. ිගශේ ගත 
ශවච්ච අශ  සහෘෙයන්ට ශකොිගේ වසංගතයක් ට එක් ටක අපට ිගශේ  
ශර  ක  ඟා කර ශෙන්න පුළුවන්කමක් ට ලැබුශඩු නැහැ. හැබැි, 
ඒකම ශනොශවි කාරකය. අශ  වැරදි ්ර්ථික ක මනාකරකය 
ශම්කට ශහ තු වුකා. කිසිම තක් ටශස රුවක් ට නැිවව අපි ිගශේ වලින් 
මුෙල් කයට ගත්තා. ඒ ගත්ත මුෙල්වලින් කිසිම ේත්පාෙනයක් ට 
ශවන ශෙයක් ට කරන්ශන් නැිවව ඒ සල්ලි ඔක් ටශකොම ව ලලා 
ොනවා වාශ , වැඩකට නැිව කටුතතුවලට ශයශෙ වා. ඒවාින් 
 ත පහක ්ොයමක් ට නැහැ. ඒ නිසා අපට අෙ ඒ කය ශගවා ගන්න 
බැරි තත්ත්වයක් ට ේො ශවලා ිවශබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිශම්න්තුව 
නිශයෝජනය කරන සියදෙ ශේ පාලන කඩුඩායම් ශම් ශවලාශ  
ිවශබන අර්බුෙයත් එක් ටක ක්රීඩා කරන්න සූොනම් ශවන්න එපා. ශම් 
ශවලාශ  අපි අවශබෝ ශයන් සහ වගකීශමන් ශම් ර ථනයට 
ිගසඳුමක් ට ශසොයන්න කටුතතු කරන්න ඕනෑ. පසුගිය ෙවසථවල ඇිව 
වුණු ශනොසන්සුන්කාීක තත්ත්වයත්, ඇිව වුණු අරග කාීක 
තත්ත්වයත් තු  රාජය පාලනය සහමුලින්ම කඩා වැටිලා ලංකා 
ඉිවහාසශආ එශතක් ට සිදු ශනොවූ සිේධි ොමයක් ට ශම් රශට් සිදු වුකා. 
අරග කරුශවෝ කි වා, "ජනාධිපිව යන්න, අගමැිව යන්න, මුෙල් 
ඇමිව යන්න" කියලා. ෙැන් ඒ අය ඔක් ටශකොම නික් ටමිලා ිවශබනවා.  
ඊට පසථශස  අපි, පාර්ලිශම්න්තුශ  මහජන නිශයෝජිතතයන් 
134ශෙශනවේශ  එකඟත්වශයන් ජනාධිපිව ශකශනක් ට පත් 
ශකරුවා. ශම් ශවලාශ  අපි සියදෙශෙනාම එකට එකතු ශවලා අපි 
පත්  කරපු ජනාධිපිවවරයාට සා ාරක කාලයක් ට ලබා ශෙන්න 
ඕනෑ, එතුමාට ශම් කාර්යය කරන්නට පුළුවන්කමක් ට ිවශබනවාෙ 
කියලා සලකා බලන්න. ඒ සා ාරක කාලය ඇතු ත දී එතුමා 
අසමර්ා ශවනවා නම්, අශපොශහොසත් ශවනවා නම් තමි අපි ඒ 
පිළිබඳව තීන්දු ගන්න ඕනෑ. එශහම නැිවව, පත් ක  ිගගසම 
රිවලල අශ ක් ට ා කශ ොත් ඒක අශ  රශට් ශපෝලිම්වල ඉන්න 
ජනතාවට කරන බරපත  වරෙක් ට ිගධියට තමි මම ශම් 
අවසථාාශ දී ෙකින්ශන්. 

ශම් ෙැවැන්ත ශජෙවාචකය ිගසඳා ගන්න, තීන්දු-තීරක ගන්න 
ිවබුණු අවසථාා සියල්ල අපි මග හරවා ගත්තා. ජාතයන්තර මූලය 
අරමුෙලට යන්න ිවබුණු කාලය අපි අතපසු කරලා ෙැම්මා. 
අවසානශආ බිත්ිවයට ශහ ත්තු ශවලා, යන එන මං නැිව 
ශවනශකොට අපි IMF එකට යනවා. මම හිතන ිගධියට ෙැන් එශක් ට 
මූලික සාකච්ඡා වට අවසන් කරලා ඒ නිශයෝජිතත පිරිස දිවිශනන් 
පිටත්ව ගියා. ඔවුන් අපට අව ාරකය ක  කාරකා ගකනාවක් ට 
ිවශබනවා. අපි වහ වහා ්ර්ථික රිවසංසථකරක කටුතතු කරන්න 
ඕනෑ. ශමොකෙ, අපට සියල්ලම මවලා ශෙන්න IMF එකට පුළුවන් 
කමක් ට නැහැ. අපි ඔවුන් සමඟ ගිිගස ගත්ත ිගධියට, කිවකාවට ්ව 
ිගධියට, එ ැඹුණු ිගධියට ්ර්ථික රිවසංසථකරක කටුතතුවලට 
ශනොගිශයොත් මම හිතන ිගධියට ඉදිරි කාල සීමාව තු  අපට මීට 
වඩා බරපත  ිගපාකවලට මුහුක ශෙන්න සිදු වීම ව ක් ටවන්න බැරි 
ශවි.  

පසුගිය කාලශආ කිසිම වග ිගභාගයක් ට නැිවව රාජය ්ොයම 

සම්පූර්කශයන් ිගනා  කර ගත්තා, බදු ්ොයම් පහ  ෙැම්මා. 

ඒවාට කිසිදු සා ාරක කාරකයක් ට ිවබුශඩු නැහැ.  

ඒ සම්බන් ව වගකිව ුතත්ශතක් ට නැහැ. මා හිතන ිගධියට ඒ 

තු  රාජය භාඩුඩාගාරය බරපත  අර්බුෙයකට ලක් ට වුකා. අපිට 

ෙැන් ශම් තත්ත්වය නිවැරදි කර ගැතිමට බදු එකතු කිීකශම් වැඩ 

පිළිශව ක් ට කරා යන්න ශවනවා. වර බදු වැඩි කිීකම නිසා වැට් එක 

සියයට 12 සිට සියයට 15 ෙක් ටවා වැඩි කර ිවශබනවා. ශම් තුළින් 

සිේ  වුශඩු ජනතාවශ  එදිශනො ජීිගතශආ ිගයෙම් ඉහ  යාමි. 

ශම් තුළින් ේේ මනය තවදුරටත් ඉහ  යනවා මිස පහ  

වැශටන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳව යම්කිසි රමශ ෙයක් ට 

සකසථ කරන්න ශවනවා. දූ කය අවම කරගන්න ශවනවා. වර බදු 

ශවනුවට වත්කම් බේෙක් ට ඇිව කරලා අය කරගත හැකි 

පුේගලයන්ශගන් ඒවා අය කරගන්න වැඩ පිළිශව ක් ට හෙන්න 

ශවනවා.  

අෙ රශට් පාක් ලබන රාජය ්යතන ගකනාවක් ට ිවශබනවා. 

ඒවා රිවවයුහගත කරන්න කටුතතු කරන ශකොට, අපි බලශආ 

සිටිනවා නම්, ිගරුේ  පක් ට ශආ අය එපා කියනවා  ඒ ශගොල්ලන් 

බලයට ්වාම අපි එපා කියනවා. ශම් රශට් සමසථත වෘත්තීය 

සංිග ාන, වෘත්තීය සමිිව සියල්ලම කිසිදු අවශබෝ යක් ට නැතුව ශම් 

සියල්ලට ිගරුේ  ශවනවා. අපි මිනිසුන්ශගන් ගන්නා ශසොච්චම් බදු 

මුෙලින් තමි ශම් පාක් ලබන ්යතන සියල්ලම අවුරුදු 

ගකනාවක් ට ිවසථශස  ඔසවා ශගන ්ශ . ෙැන් අපි බිත්ිවයට ශහ ත්තු 

ශවලාි ඉන්ශන්. ශම් ඇිව වී ිවශබන අර්බුෙය ශවසථ ව ාගත් 

්ීලර්වාෙයක් ට ශලස කල්පනා කරලා ෙැන් ශහෝ ගත ුතතු සියදෙ 

තීන්දු වහ වහා අරශගන ශම් සියල්ල නැවත යාා තත්ත්වයට පත් 

ශනොකශ ොත්, රට ඉතාම බරපත  තත්ත්වයකට වැශටන එක 

ව ක් ටවන්න බැරි ශවි. ඒ නිසා ශම් ශ ලාශ  පක් ට -ිගපක් ට  

ශේෙයක් ට නැිවව, අපි සියදෙ ශෙනාශ ම ශේ පාලන නයාය පත්රවල 

ිවශබන කරුණු ටික පැත්තක තබා කටුතතු ක  ුතතුි.  "ඊ ඟට 

අපි බලයට එන්ශන් ශකොශහොමෙ " කියන කාරකය ගැන වැඩිය 

කල්පනා ශනොකර, -ඒක අපි මාස හයකට කල් ෙමමු.- අපි 

ඔක් ටශකෝම එකට එක් ටකාසු ශවලා ශම් තත්ත්වශයන් අත්මිශෙන්න, 

ශගොඩ එන්න හැකි වැඩ පිළිශව කට, ශම් රශට් මිනිසුන්ශ  

වේසගින්න ගැන හිතා ඔවුන්ශ  එදිශනො ජීිගතය යාා තත්ත්වයට 

පත් කරන වැඩ පිළිශව කට අත්වැල් බැඳ ගත්ශතොත් තමි වඩා 

ශහොඳ.  

පක් ට -ිගපක් ට  කියලා නැහැ, සමහර නායකයන්ශ  ඔළුශ  

ිවශබන්ශන් ශේ පාලන නයාය පත්ර පමකි. ශකොශහොමෙ බලය 

ගන්ශන් කියාි ඒ ශගොල්ලන් ේශේ ඉඳලා රෑ ශවනකම්, පැය 24 

පුරාම කල්පනා කරන්ශන්. අපි ශම් ශ ලාශ  ක  ුතතු වන්ශන් 

ඒක ශනොශවි. ශතල් ශපෝලිශම්, ගෑසථ ශපෝලිශම් ඉන්නා 

මිනිසුන්ශ  ර ථන, ශබ්ත්-ශහ ත් නැතුව ඉන්නා මිනිසුන්ශ  ර ථන, 

පාසල් ෙරුවාශ  ඉඳලා මන්ෙ ශපෝ කශයන් ශපශ න ජනතාවශ  

ර ථන ඇතුළු සමසථත ර ථනවලට ේත්තර සපයන වැඩ පිළිශව කට 

ඉතාම කඩිනමින් ගමන් කිීකශම් ුතතුකමක් ට අපට ිවශබනවා. අපි  

රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා එක් ටක ශේ පාලනය ක  ේෙිගය 

ශනොශවි. වර්  ගකනාවක් ට එතුමාශ  මතවලට රිවිගරුේ  මත 

ෙරපු ේෙිගය, අපි. නමුත්, අශ  ඒ ශේ පාලන මතවාෙ සියල්ලම 

අමතක කරලා ශම් රශට් සමසථත ජනතාවශ  ේන්නිවය සහ 

අභිවෘේධිය ශවනුශවන් ශම් ශ ලාශ  ශම් අතුරු අය වැයට පක් ට ව 

ඡන්ෙය ශෙන්න තීන්දු කරන්ශන් ශම් රශට් ජනතාව ශම් 

තත්ත්වශයන් මුො ගන්නි.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණු 

රජශආ පසුගිය කාලසීමාව තු , ශේ පාලනික ව ශයන් අප තු  

යම් යම් රිවිගරුේ  මත ිවබුකා  ිගශ චන ිවබුකා. ඒ ශමොනවා 

ිවබුකත්, ශම් රජය පවත්වා ශගන යාම සඳහා ශෙන්න පුළුවන් 

ඉහ ම සහශයෝගය අපි ලබා ශෙනවා කියන කාරකය මතක් ට 

කරමින්, මශ  කාාව අවසන් කරනවා.  

සථතුිවි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු අජිතත් මාන්න ශපරුම මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට ිගනාඩි පහක කාලයක් ට  ිවශබනවා.   
 

 

[අ.භා. 1.31  
 

ගුණ අජිත් මාන්නප්ගපුණම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

සථතුිවි, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අපි අෙ සාකච්ඡා කරන්ශන් අභිනව ගරු ජනාධිපිවතුමා මුෙල් 
ඇමිවවරයා ව ශයන් ශම් වසශර් ඉදිරි මාස හතරක පමක 
කාලයට   ඉදිරිපත් ක  අතුරු අය වැය ගැන ගැනි.  එතුමා ශම් 
අතුරු අය වැය ශගනැිගත් ිවශබන්ශන්, එතුමාශ  ෙැක් ටම තු  ඉදිරි 
මාස හතරක කාලශආදී ශම් රට යාා තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන් 
කියා ිග ථවාස කරලාි. හැබැි, ශමතැනදී එතුමාශ  ෙැක් ටශම් - 
vision එශකහි - සමහර කාරකාවලට අපි අනුලවලතාවක් ට  
ශනොෙැක් ටවූවත්, ශම් රශට් ර ථන නිවැරැදි ශලස ිගසඳන ිගධියට, 
සාමකාමී අරග කරුවන්ශ  හඬ නිශයෝජනය කරන ිගධියට අතුරු 
අය වැය සකසා නැිව වුකත්, අශ  රටට ේෙවු කරන්න ශලෝකශආ 
අව ානය ශයොමු ශවලා ිවශබන ශම් ශවලාශ  අපි රටක් ට ව ශයන් 
සමගිශයන් ඉන්නවා කියා ශලෝකයට ශපන්වන්න ඕනෑ ශවලා 
ිවශබනවා. අප අතර ශමොන අරග  ිවබුකත්, ශමොන ශේ පාලන 
මිවමතාන්තර ිවබුකත් අපි ශලෝකයට ශපන්වන්න ඕනෑ, අපි 
සමගිශයන් ඉන්නවා, ශම් රට ශගොඩ නඟන්න අපි සියදෙ ශෙනාම 
ේත්සාහ කරනවා කියලා. ශමොකෙ, රට වැටිච්ච ශ ලාවක් ට, ශම්ක. 
ඒ නිසා සජිතත් ශර මොස අශ  ිගපක් ට  නායකතුමා ඇතුළු අපි 
සැශවොම ශම් වැඩ පිළිශව ට සහශයෝගය ශෙනවා. ශම් වැඩ 
පිළිශව  තු  අශ  අෙහසථ ිවබුකත්, ශනොිවබුකත් -ශබොශහෝ ඒවා 
ිවශබනවා.- අශ  සහශයෝගය අපි ලබා ශෙනවා. 

අපි ශම් අතුරු අය වැයට ිගරුේ ව ඡන්ෙය රකා  කරන්ශන් 
නැහැ.  ශමොකෙ, එශහම කශ ොත් ජාතයන්තරයට යන්ශන් ශහොඳ 
පණිවුඩයක් ට ශනොශවි. එශහම වුශකොත්, රට ශගොඩනැඟීම සඳහා 
වන කාරකයට එය බලපෑමක් ට වනවා. හැබැි, අපි ්ඩුක්ශ  ශම් 
වැඩ පිළිශව  සියයට සියයක් ටම නිවැරදිි කියන්ශන්ත් නැහැ. 
ශමොකෙ, අපි ෙන්නවා ශගවුණු අවුරුදු ශෙකහමාරක කාලය තු  ශම් 
රට වැටුණු තැන ශමොකක් ටෙ කියලා. 

ෙැන් ්ර්ථික ිගශ   ඥවරු කියනවා, ශම් අවුරුදු ශෙකහමාර 
තු  රට වැටුණු තැනින් ශගොඩ ගැතිම සඳහා තව අවුරුදු පහක් ට, 
හයක් ටවත් යාිග කියලා. ඒ කියන්ශන්, රට ිවබුණු තත්ත්වයට නැවත 
ශගශනන්න, එො යහ පාලන ්ඩුක්ව ිගසින් ශගෝඨාභය රාජපක් ට  
මහත්මයාට රට භාර දුන් තැනට ශගශනන්න තව අවුරුදු පහක් ට, 
හයක් ටවත් යාිග කියන එකි ඔවුන්ශ  මතය ශවලා ිවශබන්ශන්. 
නමුත්, ඒ සඳහා ශගන ිවශබන ්රියාමාර්ග සියයට සියයක් ට 
නිවැරදිි කියලා මා හිතන්ශන් නැහැ.  ගරු රනිල් ිගරමසිංහ 
මැිවතුමා ඉදිරිපත් ක  අතුරු අය වැය තු  යම් යම් සා තිය 
කරුණු ිවශබනවා. අපිත් එක් ටසත් ජාිවක පක් ට ශයන්, එතුමාශ  
නායකත්වය තුළින් ්පු අය. එතුමා ශහොරු ඇල්ලීශම් නයාය තු  
ශනොමැිව නිසා තමි අපි ශේ පාලන පක් ට ය ශවනසථ කරශගන 
්ශ . අෙටත් එතුමා ශහොරු ඇල්ලීශම් නයාය තු  නැහැ. නමුත්, 
රට ශගොඩනැඟීම ශවනුශවන් එතුමා ගත් ශබොශහෝ තීරක අපි 
අනුමත කරනවා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව ිගනාඩියක කාලයක් ට 

ිවශබනවා. 

ගුණ අජිත් මාන්නප්ගපුණම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මා ඉක් ටමනින් අවසන් කරන්නම්. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා නැවතත් කියනවා, ශම් 

රශට් ශහොරකම් නැවැත්වීම සඳහා ්රියා මාර්ග ශගන නැහැ කියලා. 

අෙ වනශකොටත් අපි ෙකිනවා, ජාිවක මැණික් ට හා සථවර්කාභරක 

අධිකාරි ය ශකෝටි ගකන් වටිනා මැණික් ට ඉතාම අක් තක් ටශස රුවක් ට 

යටශත් -ලක් ට  ගකන්වලට අක් කරලා- පිට රට යවන්න කටුතතු 

කිීකම සම්බන් ව නක්, ශචෝෙනා ිවශබන බව. රාජපක් ට  පවුලම 

ඇඟිලි ගහනවා ඒ නක්වලින් ඒ ශහොරුන්ව ශබ්රන්න කියලා. අෙත් 

ඒක ්රියාත්මක ශවනවා. අපි  ශකොච්චර අරග  ක ත්, ශම් රට 

වැටුකත්, ශම් ශහොරකම් නැවැත්වීම සඳහා නව ්ඩුක්වවත් 

ේත්සාහ ගන්නා බවක් ට අපි ෙකින්ශන් නැහැ. හැබැි, මා සතුටු 

ශවනවා, ඇමිවවරයා ජාිවක මැණික් ට හා සථවර්කාභරක 

අධිකාරිශආ නිල ාරි මඩුඩලශආ ඒ ශහොරු රකින්ශන් නැිව තැනට 

ඇිගල්ලා ිවබීම ගැන. එශස  වුවත්, රාජපක් ට  බලපෑම ෙැඩි ශලස 

ිවශබනවා. 

අපි ශම් අතුරු අය වැයට සහශයෝගය ශෙනවා. ිගරුේ  

ශවන්ශන් නැහැ. ශම් ශවලාශ  එකතු  ශවලා වැඩ කරන්න 

අව යි කියන තැන අපි ඉන්නවා. හැබැි, ්ඩුක් පක් ට ශආ අය 

ඒකට කැමැිව නැහැ. අෙ රසන්න රකතුංග ඇමිවතුමා, සජිතත් 

ශර මොස මැිවතුමාශ  කාාවක් ට අරශගන, එතුමාශ  පියාට 

අපහාස වන ිගධියට කාා ක ා. ඉිවන් "අපි එකතු ශවලා කටුතතු 

කරමු, අපට ේෙ  කරන්න එන්න" කියා ෙෑත් දිුව කරනවා නම්, 

අපට පහර ගහන්ශන් ඇි  රසන්න රකතුංග ඇමිවතුමා කැමැිව 

නැේෙ, අපි ඔක් ටශකෝම එකතු ශවලා රට ශගොඩ නඟන්න 

සහශයෝගය ශෙනවාට  එතුමාට ඕනෑ ශම්ක කඩාක පල් 

කරන්නෙ  රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමාශ  ෙැක් ටම, ේත්සාහය 

කඩාක පල් කරන්නෙ එතුමාට අව ය ශවලා ිවශබන්ශන්  

 එො රකසිංහ ශර මොස මැිවතුමාශ  කාලශආ ඇඟදෙම් 
කර්මාන්ත ාලා 200ක් ට ශනොහැදුවා නම්, අෙ ශඩොලර් නැිවව රට 
මීට වඩා අන්ත තත්ත්වයකට පත් ශවන්න ිවබුකා. අෙ සජිතත් 
ශර මොස මැිවතුමාට, ජලනි ශර මොස මැිවනියට, රකසිංහ 
ශර මොස මැිවතුමාට ශම් සභාව තු දී පවා අපහාස කරමින් කාා 
කිීකම තු  අපට හැ ශඟන්ශන්, ගරු රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමාශ  
වැඩ පිළිශවශ  දී, ගරු දිශන් ථ ුවකවර් න අගමැිවතුමාශ  වැඩ 
පිළිශවශ  දී රසන්න රකතුංග ඇමිවතුමා කවේශලන් අදිනවා ශෙෝ 
කියාි. ශම් රට අගා යට වැටිලා ිවශබන ශම් ශමොශහොශත් රට 
ශගොඩ ගන්න ිගපක් ට ය සහශයෝගය ශෙන්න යේදී, කවේශලන් 
ඇෙලා ශම් කටුතතු කඩාක පල් කරන එකෙ එතුමාශ  සතුට 
කියලා අපි අහනවා. 

අවසාන ව ශයන් මා නැවතත් කියනවා, ශම් රශට් ශහොරකම 
නැවැත්වීම සඳහා අව ය පියවර ශම් අතුරු අය වැශයන්  ශගන 
ිවශබන බවක් ට ශහෝ ්ර්ථිකය  ක් ටිවමත් කරන දින වකවානු ශහෝ  
්ොයම් ේපයා ගන්නා ිගධියක් ට ශම් තු  ෙකින්ශන් නැිව බව.  බදු 
සහන දීම ශවනුවට, අෙ වර බදු වැඩි කිීකමත් එක් ටක VAT එක 
වැඩි ශවලා ිවශබනවා.  නමුත්, අශ  රට සමගිශයන් සිටින රටක් ට 
බව ජාතයන්තරයට ශපන්වීම සඳහා ශම් අතුරු අය වැයට අපි අශ  
සහශයෝගය ලබා ශෙන බව රකා  කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  
සථතුිවි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ හාන් ශස මසිංහ  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි අටක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ ග හාන් ගසේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු රනිල් ිගරමසිංහ 

ජනාධිපිවතුමා මුෙල් ඇමිවවරයා ව ශයන් ඉදිරි මාස හතරක 

කාලය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු අතුරු අය වැය ශල්යනය පිළිබඳව 

අෙහසථ කිහිපයක් ට රකා  කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ශවනවා.   

ඉිවහාසශආ සිට ගත්ශතොත්, අශ  රශට් ්ර්ථික ව ශයන් 
ෙරුණුතම කඩා වැටීමක් ට ිවශබන කාලයකි සංශ ෝධිත අය වැයක් ට 
ඉදිරිපත් කිීකම මඟින් ිගසර්ජන පනත සංශ ෝ නය වන්ශන්. ශම් 
සංශ ෝ නත් එක් ටක අපට ්ර්ථිකය පිළිබඳ බලාශපොශරොත්තුවක් ට 
තබන්න පුළුවන්. ඒ වාශ ම, ෙැනට මාස කිහිපයක සිට 
ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල එක් ටක අපි කරපු සාකච්ඡා සාර්ාක වීම 
තු ත්, අපට ඉදිරි කාල පරිච්ශේෙය සාර්ාක කරගන්න පුළුවන් 
වාතාවරකයක් ට නිර්මාකය ශවි කියා මා හිතනවා. 

ශම් රශට් පැවැිව අසථාාවරභාවය තු  ශබොශහෝ අය 
ශේ පාලනිකව කරන්න ේත්සාහ කශ   ශමොකක් ටෙ කියා අපි 
ෙැක් ටකා. ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල තමන්ශ  සාමාජිතකත්ව 
රටවලට සහශයෝගය ෙක් ටවේදී ශේ පාලන සථාාවරත්වය දිහා වැඩි 
අව ානයක් ට ශයොමු කරනවා. ඒ නිසාම රශට් ශේ පාලන 
අසථාාවරභාවයක් ට දිගින් දිගටම ඇිව කරලා ජාතයන්තර ව ශයන් 
ලබා ශෙන සහශයෝගය ලංකාවට ශනොලැශබන ්කාරශයන් 
කටුතතු කිීකමක් ට තමි අප ෙැක් ටශක් ට. ඒ ශකොශහොම වුකත්, පැවැිව 
රජය තු  අප ගත් තීන්දු අතර ශහොඳ තීන්දු කිශබනවා, නිවැරැදි 
තීන්දු ිවශබනවා, ඒ වාශ ම රටට ශනොගැ ශපන තීන්දුත් 
ිවශබනවා. සමහර තීන්දු ශහොඳ ශච්තනාවක් ට අනුව ගත්තත්, ඒවා 
සාර්ාක කර ගන්න අපට බැරි ශවලා ිවශබනවා. එම නිසා ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුව අදෙත් ජනාධිපිවවරශයවේ ශතෝරා පත් කර ගත්තා. 
එශස  ශතෝරා පත් කර ගත්ශත් රජාතන්ත්රවාදීව සහ අශ  රශට් 
වයවසථාාවට අනුලවලවි.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2023 වර් ය සඳහා අය වැය 
ශල්යනය ශගන එන ශතක් ට ශම් අතුරු අය වැය ශල්යනය ඉදිරිපත් 
කර ිවශබනවා. ඒ තු  යම් යම් වැඩි කිීකම් ිවශබන බව අපි 
පිළිගන්නවා. බදු වැඩි කිීකම, ඒ හරහා ජීවන ිගයෙමට ඇිව වන 
බලපෑම ඒ අතරින් ිගශ   ි. ඒ එක් ටකම, සංවර් නය සඳහා භාිගත 
ක  ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 300කට ්සන්න රමාකයක් ට 
ශම් රශට් ෙැනට පවිවන ්ර්ථික කඩා වැටීම තු , ෙරිද්රතාශවන් 
ශපශ න, ඒ වාශ ම රජශආ සහශයෝගය අව ය යම් යම් පවුල් 
ඒකක සඳහා ශයොෙවලාත් ිවශබනවා. එක පැත්තකින්, බදු ්ොයම 
වැඩි කර ගන්න රජය ේත්සාහයක් ට ෙරනවා වාශ ම, එශස  වැඩි කර 
ගන්නා බදු ්ොයම ශුභසා න කටුතතු ශවනුශවන් ශයෙවීමට වැඩි 
අව ානයක් ට ශයොමු කර ිවශබනවා. ිගශ   ශයන්ම කෘෂි කාර්මික 
දිසථ්රික් ටකයක් ට නිශයෝජනය කරන අපි සතුටු ශවනවා, ශහක් ටශටයාර 
2ක් ට ශහෝ ඊට වඩා අක් ූතමි රමාකයක් ට වී වගා කිීකම සඳහා ශගොිග 
ජනතාව ලබා ගත් ශගොිග කයවලට අො  ශගවීම් හිඟ හිටි කය 
මුෙල් කපා හරින්න ගත් පියවර ගැන. සමහර අවසථාාවලදී අපි 
ෙකිනවා පාරිශභෝගික කය කපා හරින ශලසට ිගරුේ  පක් ට ය 
ිගසින් කරනු ලබන බලපෑම. නමුත්, ඒ අව ානය ශම් රශට් කෘෂි 
නි ථපාෙනය වැඩි කිීකම සඳහා ශගොිග ජනතාව අරශගන ිවූ  කයට 
අො  හිඟ හිටි කය මුෙල් කපා හැීකම ශවනුශවන් ිගරුේ  පක් ට ය 
ශයොමු කශ   නැහැ. අප ිගිග  සා තිය පියවරවල් ශගන ිවශබනවා 
වාශ ම, අශ  රට ශේ පාලනික ව ශයන් සථාාවරව ඉදිරියට 
ශගන යෑම ඉතාම වැෙගත් වනවා කියා අපි ිග ථවාස කරනවා.  

අෙ ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල සමඟ staff-level agreement 
එකකට ්වාට, ඒ සඳහා අප ඉටු ක  ුතතු කාර්යයන් තවත් 

ිවශබනවා. ඒ ශවනුශවන් තවත් මාස 2ක් ට, 3ක් ට වාශ  කාලයක් ට ගත 

ශ ිග. කය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අපට එම කය මුෙල් 

ශගවන්න පුළුවන් ්කාරයට වාශ ම ඔවුන්ටත් අගිවයක් ට ශනොවන 

්කාරයට කය ක මනාකරකය කිීකම ක  ුතතුි. අප ඒ පියවර 

ඉදිරිපත් ක ාට පසුව තමි, අපට IMF programme එකකට 
පූර්ක ව ශයන් අනුමැිවය ලැශබන්ශන්. මා ිග ථවාස කරන ිගධියට 

අප ෙැන් ඇතු ත් ශවන්න හෙන්ශන් 17වන IMF programme 
එකට. අපි ශම් ෙක් ටවා IMF programmes 16කට ගිහින් 

ිවශබනවා. හැබැි, ශබොශහෝ අවසථාාවල අප සිදු කර ිවශබන්ශන්, 

ඒ ්කාරයට programmesවලට ගිහින් යම් සාර්ාකත්වයක් ට 
අත්කර ගනිේදී අශ  රශට් ිගිග  රජයයන් ඒ එකඟතාවලින් 

පරිබාහිර ශේවල් කිීකමි. ඒ හින්ො ශම් 17වැනි IMF programme 
එකට අප ගියාම ඒ එකඟතාවන් නිවැරැදිව ්රියාත්මක කරලා දීර්ඝ 

කාලීන ්ර්ථික රිවසංසථකරකයකට රටක් ට හැටියට යන්න අපට 

පුළුවන් කියලා මා ිග ථවාස කරනවා. ශමොකෙ, එක පැත්තකින්, 

ඔවුන් කියන කාරකා පිළිබඳව අෙ මුළු රටම අව ානය ශයොමු කර 

ිවශබනවා. ිගශ   ශයන් පාක් ලබන ්යතන පිළිබඳව. ඒවා පාක් 

ලබන්ශන් ඇි  පාක් ලබන ්යතන ලාභ ලබන ්යතන බවට 

පරිවර්තනය කරන්න අපට පුළුවන්ෙ  වැඩිම ්ර්ථික පරිහානියක් ට 

ිවශබන ්යතන රිවවයුහගත කරලා, ශපෞේගලික අං ශආ 

්ශයෝජකයන් අරශගන ඒවා  ක් ටිවමත් ්යතන බවට පත් කරේදී, 

අශනවේත් අතයව ය ්යතන ඒ ්කාරයට රිවවයුහගත කිීකමක් ට 

කරන අතරතුර ්ශයෝජකයන් ශනොමැිව අවසථාාවල වුකත් 

කටුතතු කරන්න අපට පුළුවන් ශ ිග. ඒ වාශ ම අපට 

්ශයෝජනවල ගැටදෙවක් ට ිවබුකා. අශ  credit ratings වැශටේදී, 
IMF එක අපට සහශයෝගය ලබා දීමට තීරකය කර ශනොිවූ  
අවසථාාවක අපට ්ශයෝජන ලබා ගැතිශම් ගැටදෙවක් ට ිවබුකා.  

'අපට IMF programme එකක් ට ඕනෑ නැහැ. ්ශයෝජන ගලාශගන 
එන්න පුළුවන් පරිසරයක් ට අශ  රශට් ිවශබනවා' කියලා කවුරු හරි 

ිග ථවාස කරනවා නම්, ඒක වැරදිි. ශමොකෙ, අපි ්ර්ථික 

ක මනාකරකය තු  credit ratingsවලින් දිගින් දිගටම යම් 
පසුබෑමකට ලක් ට ශවලා සිටියා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 

නිසා අපි ිග ථවාස කරනවා, ශම් ර ශට් රජාතන්ත්රවාෙය සථාාවර 

කිීකම ඉතාම වැෙගත් වන බව.  

 ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමාශ  කාාව තු  එතුමා කියපු 

කාරකයක් ට තමි, අෙ පවිවන රජයට හා වත්මන් ජනාධිපිවතුමාට 

රජාතන්ත්රවාදීව කටුතතු කරන්න හැකියාවක් ට නැහැ කියන එක. ඒ 

නිසා එතුමා ශයෝජනා කරනවා, ජනතා වරමක් ට ලබාශගන ඒ අනුව 

කටුතතු කරන්න කියලා. ශම් ්ඩුක්රම වයවසථාාව තු  

අනුරා ිවක ජනාධිපිවවරයවේ පත් කර ගැතිම සඳහා රිවපාෙන 

සලසා ිවශබන්ශන්, ජනතාව ිගසින් පත් කරගනු ලැූ  

ජනාධිපිවවරයාට යම්කිසි අවසථාාවක යම් කටුතත්තක් ට නිසා ඉවත් 

ශවන්න සිදු වුශකොත් ඒ සඳහා සුදුසු ශකශනවේ පත් කර ගැතිම 

සඳහාි. එො ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ගිනි තබන්න ජනතා ිගමුක් ටිව 

ශපරමුක යම් ශපලඹවීමක් ට ක ා. එතුමන්ලා බලාශපොශරොත්තු 

වුශඩු, මැිවවරකයක් ට පවත්වා රජාතන්ත්රවාෙය තහවුරු කරලා ශම් 

රශට් පාලන බලය ගන්න ශනොශවි  ඉිවහාසශආ වාශ ම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ගිනි තබා, රජාතන්ත්රවාෙයට ගිනි තබා තමන්ට 

බලය ලබා ගන්නි. අෙ එතුමන්ලා මහජන මතය ිගමසීමක් ට ගැන 

කාා කරනවා නම්, එතුමන්ලා ්පසථසට හැීක බලන්න ඕනෑ, 

රජාතන්ත්රවාෙය ්රක් ට ා කරන තැන, ශම් රශට් මූලය බලය 

ිවශබන තැන, ශම් රශට් ජනතාවශ  පාලනය ශගන යන තැන 

ශහවත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ගිනිබත් කරලා එො එතුමන්ලාශ  

ශේ පාලන කඳවුර ිගසින් ගන්න හෙපු රිවලලය ශමොකක් ටෙ කියන 

එක ගැන.  

අප ිග ථවාස කරන්ශන්, ශම් අතුරු අය වැයට සියදෙශෙනාශ  

සහශයෝගය ලබා ශෙන්න ඕනෑ කියලාි. ශම් අතුරු අය වැය 

ශල්යනය තු  යම් යම් ශවනසථකම් ක  ුතතු නම්, ඒ ශවනසථකම් 

කිීකම සඳහා රජය සූොනම්. ඒ වාශ ම ඉදිරි කාලය ශවනුශවන් මීට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වඩා ශහොඳ ශයෝජනා ශගන එන්න පුළුවන් නම්, 2023 වර් ය 

සඳහා ඉදිරිපත් කරන ිගසර්ජන පනත් ශකටුම්පතට අව ය 

ශවනසථකම් කිීකම සඳහා ඒ ශයෝජනා ලබා ශෙන්න අප 

සියදෙශෙනාට පුළුවන්. ඒ නිසා පක් ට , ිගපක් ට  ශේෙයකින් ශතොරව, 

පාට කඩුකාඩිවලින් බලන්ශන් නැිවව, 'ශේ පාලනික ව ශයන් 

අශ  පක් ට ය  ක් ටිවමත් ශවිෙ, දුර්වල ශවිෙ  අපට ිවශබන තැන 

ශහොඳ ශවිෙ, එශහම නැත්නම් අපි තවත් පහ ට යිෙ' කියන 

කාරකා ගැන බලන්ශන් නැිවව, සමසථත රශට් ජනතාව ශවනුශවන් 

ශම් අතුරු අය වැය ශල්යනය සඳහා එකඟතාව ලබා ශෙන්න කියා 

ඉතාම ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිමින්, ශම් රශට් ශුභසා න 

කටුතතුවලදී ිගශ   ශයන්ම ෙරිද්රතාශවන් ශපශ න ජනතාව 

ශකශරහි වැඩි අව ානයක් ට  ශයොමු කිීකම ගැන සථතුිවවන්ත ශවමින් 

මා නිහඬ ශවනවා.  සථතුිවි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M. Rameshwaran. You 

have seven minutes.  

 
 

[பி.ப. 1.45] 
 

ගුණ එම්. රාගම්ෂ්වරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம். ராவமஷ்வரன்)  

(The Hon. M. Rameshwaran)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, 

தகௌரவ சனாதிபதியும் நிதியகமச்சருமான ரணில் 

விக்கிரமசிங்ஹ அவர்களினால் எதிர்வரும் நான்கு மாதங்களுக் 

காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இகடக்கால வரவு 

தசலவுத்திட்டம் ததாடர்பான இந்த விவாதத்திவல கலந்து 

தகாண்டு உகரயாற்றுவதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தகமக்காக 

முதலிவல தங்களுக்கு நன்றி கூறிக்தகாள்கின்வறன். 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரம் மிகவும் பின்தங்கிய, சிரமமான 

ஒரு சூழ்நிகலயில், “இந்த நாட்டின் நிர்வாகத்கதப் 

தபாறுப்வபற்று நடத்த யாராவது முன்வாருங்கள்!” என்று 

முன்னாள் சனாதிபதியவர்கள் கூறியதபாழுது யாருவம 

முன்வராத நிகலயில், இன்கறய சனாதிபதி தகௌரவ ரணில் 

விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் முன்வந்து அதகனப் தபாறுப்வபற்று, 

இன்று இந்த நாட்கட ஓரளவுக்குப் தபாருளாதார வீழ்ச்சி 

யிலிருந்து மீட்தடடுத்திருக்கின்ற ஒரு நல்ல தகலவராகத் 

திகழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றார். அந்தவககயிவல, நான்கு மாதங் 

களுக்கான இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்திவல மக்கள் 

ஓரளவுக்வகனும் திருப்தியகடயக்கூடிய நல்ல பல திட்டங்ககள 

சனாதிபதி அவர்கள் தகாண்டுவந்திருக்கின்றார்.  

உலகில் விவசாயத்துகறயிவல தவற்றியகடந்த பல 

நாடுகள் இருப்பது உங்களுக்குத் ததாியும். எமது நாட்டின் 

விவசாயத்துகறயின் வீழ்ச்சியினால்தான் நாடு ஓரளவுக்குப் 

பின்னகடவதற்கான சூழ்நிகல ஏற்பட்டது. சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சரவர்கள் விவசாயத்துகறக்குப் பல்வவறு வககயிலும் 

உதவி தசய்வதாகக் கூறியிருக்கின்றார். அந்தவககயில், 

நுவதரலியா மாவட்டத்திவல இருக்கின்ற அதிகளவான 

மரக்கறி உற்பத்தியாளர்ககளயும் விவசாய அகமச்சரவர்கள் 

கவனத்திற்தகாள்ளவவண்டும். அவதவபான்று, “தாிசு 

நிலங்ககள விவசாயத்துகறக்கும் கால்நகட வளர்ப்புக்காகவும் 

அந்தந்தப் பகுதியிவல இருப்பவர்களுக்கு வைங்கவவண்டும்” 

என்று சனாதிபதியவர்கள் கூறியிருக்கின்றார். மகலயகத்கதப் 

தபாறுத்தளவிவல தபருந்வதாட்டப் பகுதிகளிவல பல காணிகள் 

தாிசு நிலங்களாகப் பயன்பாடற்று இருக்கின்றன. காணிகள் 

அங்கிருந்தாலும் அகவ அங்கிருப்பவர்களுக்குக் கிகடப்ப 

தில்கல. தவளியார் வருகிறார்கள்; காணி அகமச்சுக்குச் 

தசாந்தமான காணிககள வவண்டியளவுக்குப் தபற்றுக்தகாள்கி 

றார்கள். அச்தசயற்பாட்கட நிறுத்தி, அந்தந்தப் பகுதியில் 

இருக்கின்ற வதாட்டங்களில் இருப்பவர்களுக்கு அகத வைங்க 

வவண்டும். விவசாயம் தசய்வதற்கு அவர்களுக்கு அந்தக் 

காணிககள வைங்கவவண்டும். அப்தபாழுதுதான் ஓரளவுக் 

வகனும் அவர்களது வருமானத்கதக் கூட்டிக்தகாள்வதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் ஏற்படும்.  

ஒவ்தவாருமுகறயும் அரசாங்கத்தினால் ஏதாவது 

திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்படுகின்றதபாழுது அதகனத் 

வதாட்டப் பகுதிகளுக்கும் வைங்குவதாக வாக்குறுதி வைங்கப் 

படுகின்றது. ஆனால், அகவ அந்த மக்ககளச் தசன்றகடவ 

தில்கல. சமுர்த்திக் தகாடுப்பனகவப் தபறவவண்டிய வறிய 

குடும்பத்தினர் தபருந்வதாட்டப் பகுதிகளிவல நிகறயவவ 

இருக்கின்றார்கள். ஆயினும் சமுர்த்திக் தகாடுப்பனவு 

அவர்ககளச் தசன்றகடவதில்கல. இம்முகற ஜனாதிபதி 

அவர்களின் முன்தமாைிவின்படி வமலதிகக் தகாடுப்பனகவ 

வைங்குகின்றதபாழுது அந்த மக்களுகடய எதிர்பார்ப்பு 

ககளயும் நிகறவவற்ற வவண்டும். அப்தபாழுதுதான் 

ஜனாதிபதி அவர்கள் தகாண்டுவந்த திட்டங்கள் ஓரளவுக் 

வகனும் தவற்றியகடயும்.  

அவதவபான்று தபருந்வதாட்டப் பகுதிகளிவல முன்பு 

‘திாிவபாஷ’ என்கின்ற சத்துணவு வைங்கப்பட்டு வந்தது. 

தற்வபாது அது நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. காகலயில் நாங்கள் 

சுகாதார அகமச்சவராடு அது சம்பந்தமாகப் வபசிவனாம். 

மீண்டும் அதகன வைங்குவதற்கு நடவடிக்ககதயடுப்பதாக 

அவர் கூறியிருக்கிறார். எனவவ, இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

அவருக்கு நன்றிகயக் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.  

எமது நாடு பாாிய தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனயில் 

இருந்தவபாது - உணவுப் பற்றாக்குகற ஏற்பட்டவபாது, டீசல், 

தபற்வறால் இல்லாததபாழுது, gas இல்லாததபாழுது - இந்திய 

அரசாங்கம்தான் மனமுவந்து முன்வந்து எல்லாவககயிலுவம 

உதவிககளச் தசய்தது. இந்தியாவின் மத்திய அரசாங்கமும் 

சாி, மாநில அரசாங்கங்களும்சாி, இலங்ககக்கு எல்லா 

வகககளிலுவம உதவிககளச் தசய்தன. இன்று ஓரளவுக் 

வகனும் நாடு நல்ல நிகலகமக்கு மீண்டுவருவதற்கு இந்தியா 

தான் காரணம். எனவவ நாங்கள் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு 

நன்றிக்கடன்பட்டவர்களாக இருக்கின்வறாம்.  

ஒவ்தவாரு முகறயும் வரவு தசலவுத் திட்டங்கள், 

அவதவபான்று ஏகனய திட்டங்கள் வருகின்றவபாது அகவ 

நன்றாக இருப்பதாகப் பலரும் கூறுகின்றார்கள். ஆனால், 

அவற்கறச் சாியாக நகடமுகறப்படுத்துவதில்தான் சிக்கல்கள் 

இருக்கின்றன. எமது அரசாங்கம் வைங்குகின்ற சலுகககளும் 

எல்லா மக்ககளயும் தசன்றகடயவவண்டும். எங்ககளப் 

தபாறுத்தவகர இந்த ஜனாதிபதி அவர்களின் திட்டங்கள் 

நிச்சயமாக தவற்றியகடயுதமன்ற ஒரு நம்பிக்கக 

யிருக்கின்றது. ஏதனன்றால், நான் முன்னர் கூறியதுவபான்று, 

நாடு பாாிய தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனயில் இருந்ததபாழுது 

அகதப்தபாறுப்வபற்றுச் தசய்யுங்கதளன்று முன்னாள் 

ஜனாதிபதி அவர்கள் பலமுகற கூறியிருந்தார்; பலகர 

அகைத்திருந்தார்; எவரும் முன்வந்து அகத நிகறவவற்ற 

வில்கல. இந்த ஜனாதிபதிகயப் தபாறுத்தளவிவல அவர் 

நாட்டின்மீது, மக்கள்மீது அக்ககறதகாண்டு நாட்கடப் 

தபாறுப்வபற்று மக்கள்பட்ட கஷ்டங்ககள ஓரளவுக்கு நிவர்த்தி 

தசய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்கத இன்று ஏற்படுத்திக் தகாடுத் 
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திருக்கின்றார். அதனால் கட்சி வவறுபாடுகளுக்கு அப்பால் 

எல்வலாரும் ஒன்றிகணந்து ஜனாதிபதி மாண்புமிகு                    

ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்களுடன் ஒத்துகைக்க வவண்டும். 

நாங்கள் அரசியல் கட்சி வவறுபாடுகளுக்கு அப்பால் தசன்று 

எல்வலாரும் ஒன்றிகணந்தால்தான் இந்த நாட்கடக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும். எனவவ, 

இந்த ஜனாதிபதி அவர்களுகடய எதிர்பார்ப்கப நிகறவவற்று 

வதற்குப் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற அகனத்து அரசியல் 

கட்சிகளும் ஒன்றிகணந்து அவருக்கு ஒத்துகைப்பு வைங்க 

வவண்டும். அப்தபாழுதுதான் இன்கறய வீழ்ச்சியிலிருந்து 

இந்த நாட்கடக் கட்டிதயழுப்புவதற்கான நல்ல ஒரு 

சூழ்நிகலகய ஏற்படுத்த முடியும்.  

மகலயகத்கதப் தபாறுத்தளவிவல நாங்கள் அரசாங் 

கத்திற்கு ஆதரவளிக்கின்வறாம், நல்ல திட்டங்களுக்கு 

ஆதரவளிக்கின்வறாம். எனவவ, வவறுபாடுகள் இல்லாமல் 

அகனத்து மக்களுக்கும் தசய்கின்ற தசயற்பாடுகள் மகலயக 

மக்ககளயும் தசன்றகடயவவண்டும். கடந்த காலங்களிவல 

பலரும் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பாாிய ஆர்ப்பாட்டங்ககளச் 

தசய்தவபாது, மகலயக மக்கள்  தங்களுகடய ததாைிகலச் 

தசய்துதான் தங்களது வாழ்க்கககய நடத்தினார்கள். எனவவ, 

ஏகனய மக்களுக்குச் தசய்கின்ற நலத் திட்டங்கள் 

தபருந்வதாட்டப் பகுதி மக்களுக்கும் தசய்யப்படவவண்டும். 

அப்வபாதுதான் அவர்களும் ஏகனய மக்ககளப்வபால் 

முன்வனாக்கிச் தசல்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிகடக்கும் என்று 

கூறி, இந்தச் சந்தர்ப்பத்கதத் தந்தகமக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்வறன்.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Viyalanderan. - [Not in 

the Chamber.] 

Then, the Hon. Naseer Ahamed.   
 

 
[1.52 p.m.] 

 
ගුණ නසීර් අහමඩ් මහතා (පිකසර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட் - சுற்றாடல் அகமச்சர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

Hon. Presiding Member, I wish to thank you for 
giving me the opportunity to participate in this Debate on 
the Interim Budget for 2022, which is aiming at laying the 
structural foundation towards creating a new National 
Economic Policy in line with the prevailing local and 
global economic realities and emerging trends. It will be 
transformed into action and processes in the forthcoming 
Budget for the year 2023. So, in reality, from this moment 
onwards and for the next 18 to 24 months, Sri Lanka will 
undergo a period of heightened economic reform which 
will eventually lead to the formation of a more robust 
national economy. 

Sir, this amendment Bill proposes a 20 per cent 
increase in expenditure to Rs. 4,672 billion for the year 
2022, which is likely to widen the Budget Deficit to 9.9 
per cent, although it is lower than the earlier 12 per cent. 
This situation will compel the Government to introduce 
strict expenditure controls whilst adopting smart and 
creative revenue enhancement measures. 

In terms of revenue Proposals, the Budget contains 
Proposals relating to both tax and non-tax revenue with 
an increase of VAT to 15 per cent as one of the key tax 
reforms. The Opposition has already started lamenting 
that the increase of VAT will negate whatever relief 
given to the poor. This concern will however be 
addressed by way of directing relief to the specific target 
sectors and communities so that the overall relief 
distribution mechanism will be efficient, more productive 
and recipient-targeted. The Proposals introduced in tax 
administration are also futuristic. In the area of non-tax 
revenue, I am happy to note that President Ranil 
Wickremesinghe has thought it fit to include a Proposal 
submitted by my Ministry to make the Sri Lankan 
mineral and mining industry to reach a revenue target of 
Rs. 2 billion per annum with value addition by attracting 
joint ventures with advanced technology. 

Sir, prudent expenditure management is the key to 
success in any budget. Measures introduced in that area 
are very pragmatic and timely. Particularly, the one to 
consolidate identified local authorities by merging 
Pradeshiya Sabhas with a municipal or an urban council 
adjacent to them will result in efficient utilization of 
resources.  

Public sector reforms, as rightfully identified in the 
Interim Budget, are long overdue. Sri Lanka has more 
than 1.5 million public sector employees at present, the 
number having doubled over the past 15 years. The 
efficiency of the Public Service is low compared to that 
of our peers in Asia, despite there being a public servant 
for every 14 citizens. This is a much-needed reform 
which many governments were reluctant to address 
effectively. However, with the proposed and ongoing 
measures, the Government is confident that it will be able 
to transform the Public Service into a lean and efficient 
service within a reasonable time frame.  

Restructuring of State-owned enterprises - SOEs - is 
also a major area of concern to any government, which 
again has been ambitiously taken up in the Interim 
Budget and which is admirable. It is my view that we 
need to think afresh about the whole concept and 
approach to the SOEs and limit the involvement of the 
Government in them to a bare minimum while 
strengthening its regulatory role like in many other 
developing and developed countries. I strongly believe 
that the Government has no business to being in business. 
We should leave it in the hands of the private sector 
whilst strengthening the policy formulating and 
regulatory functions under the government authorities. 
Such reform will push Sri Lanka up also in the world’s 
ease of doing business rankings, resulting in attracting 
global investors to Sri Lanka. 

Even with a huge economic crisis at hand and much 
of the pressing socio-economic priorities taking centre 
stage, is it not commendable to offer social welfare to the 
tune of Rs. 46.6 billion for the next four months' period? 
In addition, the Budget also proposes a kerosene subsidy, 
Rs. 133 billion to reduce the impact of the economic 
crisis on the poor, increasing the monthly Samurdhi 
allowance from Rs. 5,000 to Rs. 7,500 to 1.7 million 
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Samurdhi beneficiary families, increasing the allowance 
paid to the elderly, the disabled and the kidney patients to 
an amount ranging between Rs. 5,000 to Rs. 7,500 et 
cetera, which will bring a lot of relief and concession to 
the poor and the marginalized communities in our society. 
An allocation of US Dollars 110 million - Rs. 40 billion - 
for the importation of urea for the Maha season will 
ensure paddy farmers yielding a good harvest, resulting in 
reduction of the price of rice. In addition, US Dollars 70 
million - approximately Rs. 25 billion - is allocated to 
ensure an uninterrupted supply of domestic gas, which 
will bring a sigh of relief to many ranging from small 
businesses to housewives. So, such a huge relief Budget 
with many social welfare programmes to be implemented 
during the period of the next four months will 
undoubtedly bring a lot of relief to the poorer segments of 
the society, contrary to the false propaganda that is being 
made by the Opposition by undervaluing the significance 
of Government’s social welfare effort. 

One key and significant characteristic in the Interim 
Budget, 2022 presented by President Ranil 
Wickremesinghe is the strengthening of the legal 
framework by introducing new laws, revising the existing 
laws and regulatory authorities and their functions et 
cetera. Accordingly, nine new Bills have been proposed 
to be introduce with another four existing Acts and 
Ordinances also to be revised. In terms of regulatory and 
monitoring bodies, a number of such authorities, 
including an Inspector General for expenditure 
management similar to the one in the USA, a 
Parliamentary Committee on Ways and Means, a National 
Debt Management Agency - NDMA, a National Agency 
for Public-Private Partnership - NAPPP - et cetera have 
been proposed to be set up and strengthened with the 
objective of providing efficient services to all relevant 
stakeholders in the society. These are very welcomed 
moves in creating a law-abiding society with a strong 
legal regime. It is in the same context that I pay my 
tribute to President Ranil Wickremesinghe for proposing 
to enact new laws in line with Chapter 11 of the US 
Bankruptcy Code of the United States in order to facilitate 
business restructuring by getting rid of their indebtedness 
while staying alive in business. This reform has been 
under discussion since the early 1990s and was strongly 
lobbied by trade chambers and the private sector, 
although it has not seen the light of the day upto now. I 
am sure that this will make all such stakeholders happy 
and hopeful of business continuity despite indebtedness.  

As I mentioned previously in my speech, the 
outstanding feature of the Hon. President’s Policy 
Statement is his realistic assessment of the economic 
crisis. He has analysed the deep-rooted causes for the 
underdevelopment of the economy and the proximate 
reasons for the current crisis and proposed pragmatic 
policies. He said pursuing pragmatic economic policies 
and undertaking economic reforms are vital to become a 
developed economy. 

As I understand, the three pillars of the President’s 
strategy are, one, ensuring law and order, two, getting 

immediate international assistance and three, bridging 
finance from friendly countries and international 
organizations and entering into an International Monetary 
Fund - IMF - Extended Fund Facility - EFF - undertaking 
reforms that would stabilize the economy and lay the 
foundation for economic growth. 

The Interim Budget presented within weeks of his 
Policy Statement shows the quick transformation of his 
vision into action. The success of this transformation 
depends a lot on the ability of the Government to 
implement its programmes. And the response of 
Parliament to the Hon. President's call to unite would also 
be significant. As the Hon. President has been repeatedly 
calling on the Opposition parties to join an all-party 
Government, the expectation of the people is also the 
same. 

In conclusion, I wish to congratulate President Ranil 
Wickremesinghe for presenting an exemplary Interim 
Budget for 2022 with a strong economic reform 
framework and a plan of action for follow-through 
towards the forthcoming Budget in 2023. It is the duty 
and responsibility of all of us as Legislators to stand with 
the people and support the people-friendly vision and 
mission of the Hon. President to take our nation in the 
path of progress, and I appeal to my fellow 
Parliamentarians to join this national cause and be proud 
contributors to its inevitable success. 

Thank you. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Viyalanderan. You 

have seven minutes.  

 
[பி.ப. 2.04] 

 

ගුණ එස්. වියාගල්න්ද්රන් මහතා  
(மாண்புமிகு ச. வியாவைந்திரன்)  

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, 

இன்கறய இகடக்கால வரவு தசலவுத்திட்டம் ததாடர்பான 

விவாதத்திவல வபசக் கிகடத்தகமக்கு நான் முதற்கண் நன்றி 

கூறுகின்வறன். இவ்வவகளயில், அண்கமயிவல தவளிவந்த 

க.தபா.த. உயர்தரப் பாீட்கசப் தபறுவபற்றின் அடிப்பகடயில் 

எமது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கத முழு இலங்கககயயும் 

திரும்பிப் பார்க்க கவத்து, உயிாியல் விஞ்ஞானப் பிாிவிவல 

அகில இலங்கக ாீதியிவல முதலாவது இடத்கதயும் மாவட்ட 

மட்டத்தில் முதலாவது இடத்கதயும் தபற்றிருக்கின்ற புனித 

கமக்கல் கல்லூாி வதசியப் பாடசாகல மாணவனும் டாக்டர் 

தமிழ்வண்ணனுகடய மகனுமாகிய துவாரவகஸ் அவர்களுக்கு  

முதலில் என்னுகடய வாழ்த்துக்ககள இந்த உயாிய சகபயில் 

ததாிவித்துக் தகாள்ளுகின்வறன். அவ்வாவற, தபௌதிக 

விஞ்ஞானத் துகறயில் குறிப்பாகக் கணிதப் பிாிவில் அகில 

இலங்கக ாீதியிவல நான்காவது இடத்கதயும் மாவட்ட 

மட்டத்தில் முதலாவது இடத்கதயும் தபற்ற தசங்கலடி மத்திய 

கல்லூாி மாணவனான வலாகிதன் கிவஷாபன் அவர்களுக்கும் 

இந்த இடத்தில் எனது வாழ்த்துக்ககளயும் பாராட்டுக்ககளயும் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்வறன். அத்துடன், இம்முகற உயர்தரப் 
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பாீட்கசயிவல எமது மாவட்டத்திவல super merit, merit 

சித்திககளயும் மற்றும் பல்ககலக்கைக அனுமதிமட்டச் 

சித்திககளயும் அதிகளவு தபற்றுக்தகாண்ட மாணவர்களுக்கும், 

பல்ககலக்கைக அனுமதிகயப் தபறாவிட்டாலும் பாடங்களிவல 

சிறப்பாகச் சித்தியகடந்த மாணவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக் 

ககளத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்வறன். ஒரு தபாருளாதார 

தநருக்கடியான சூைலிலும் ‘தகாவரானா’ ததாற்றுக் காரணமாக 

நாடு முடக்கப்பட்ட மிகவும் கஷ்டமான சூைலிலும் அர்ப்பணிப் 

வபாடு கல்விகயக் கற்ற மாணவர்களுக்கும் அதற்குக் 

காரணகர்த்தாக்களாக அகமந்த பாடசாகல அதிபர்கள், 

தபற்வறார்கள், ஆசிாியர்கள், தனியார் வகுப்பு ஆசிாியர்கள், 

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், இதர அதிகாாிகள் அகன 

வருக்கும் எனது வாழ்த்துக்ககளயும் பாராட்டுக்ககளயும் நான் 

ததாிவித்துக் தகாள்கின்வறன்.   

இரண்டாவதாக, கல்முகன வடக்குப் பிரவதச தசயலகம் 

ததாடர்பில் குறிப்பிட விரும்புகின்வறன். இந்தக் கல்முகன 

வடக்குப் பிரவதச தசயலகம் குறித்துக் கடந்த 2015 முதல் 

நாங்கள் பல்வவறுபட்ட பாராளுமன்ற விவாதங்களில் 

ஈடுபட்வடாம்; பல அகமச்சர்ககளச் சந்தித்துப் வபசியிருக் 

கிவறாம்; பலதரப்புப் வபச்சுவார்த்கதககள வமற்தகாண்டிருக்கி 

வறாம். பாராளுமன்றத்துக்கு தவளியிலும் பல வபாராட்டங் 

ககள வமற்தகாண்டிருக்கின்வறாம்.  இருந்தவபாதிலும், இந்தக் 

கல்முகன வடக்குப் பிரவதச தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்துதல் 

என்பது ஓர் எட்டாக்கனியாகவவ இருந்து வருகிறது. 1989இல் 

உருவாக்கப்பட்ட கல்முகன வடக்குப் பிரவதச தசயலகம், 

மூன்று தசாப்தத்திற்கு வமலாகத் தரமுயர்த்தப்பட்டாமல் 

இருக்கின்ற இந்த சூைலிவல குறிப்பிட்ட சில அகமச்சர்களும் 

நிருவாகம் சார்ந்த அதிகாாிகளும் ததாடர்ச்சியாக ஏமாற்று 

வவகலககளச் தசய்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  

அண்கமயிவல உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சின் 

இகணயத் தளத்திலிருந்து இந்தக் கல்முகன வடக்குப் பிரவதச 

தசயலகம் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 33 வருடங்களாக இயங்கிக் 

தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரவதச தசயலகத்கத அரச 

திகணக்களப் பதிவிலிருந்து நீக்கி, அதகன முழுகமயாக 

இல்லாததாைிக்கின்ற ஒரு நாசகாரச் தசயற்பாட்கட 

வமற்தகாண்டவர்கள் யாதரன ஆராய்ந்து பார்க்கவவண்டும். 

சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சருடன் வபசியவபாதும் தகௌரவ பிரதமர் 

அவர்களுடன் வபசியவபாதும் அவ்வாறான தசயற்பாடுகள் 

பற்றி அவர்களுக்குத் ததாியாது எனக் கூறப்பட்டது. 

இருந்தாலும் யார் இகதச் தசய்தார்கள், எந்த அதிகார 

மட்டத்தில் இது நடந்திருக்கின்றது என்பகத அறியவவண்டும். 

ஏதனன்றால், இன்று அரசியலுக்காக, குறிப்பாக அம்பாகற 

மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹாீஸ் மற்றும் றவுப் 

ஹகீம் உட்பட முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் நல்லிணக்கம் பற்றிப் வபசுகின்ற கிைக்கு 

மாகாணத்கதச் வசர்ந்த ஒருசில தமிழ்ப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் - நான் எல்வலாகரயும் தசால்லவில்கல - 

நல்லிணக்க அரசியல் - political reconciliation என்ற 

அடிப்பகடயிவல கிைக்கு மாகாணத் தமிைர்களின் இருப்கப 

விழுங்க நிகனக்கின்ற இவ்வாறான தசயற்பாடுககள நிறுத்த 

வவண்டும்.  

இங்வக தகௌரவ சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள் 

இருக்கின்றார்; அவர் வடக்ககச் சார்ந்தவராக இருந்தாலும் 

அந்தப் பிரவதச தசயலகம் தரமுயர்த்தப்பட வவண்டுதமன்பதற் 

காக ததாடர்ச்சியாகக் குரல் தகாடுக்கின்ற ஒருவர். அவத 

வபால, தகௌரவ தவராஜா ககல அரசன் அவர்களும் 

அதற்காகத் ததாடர்ச்சியாகக் குரல் தகாடுக்கின்ற ஒருவர். 

அவதவபால, முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் எனது 

நண்பருமான கவீந்திரன் வகாடீஸ்வரன் அவர்கள் பல 

வபாராட்டங்களிலும் பாராளுமன்றத்திலும் அதற்காகக் குரல் 

எழுப்பியவர். இன்று கல்முகனயில் கதப்தபாங்ககல அல்லது 

வநான்புப் தபருநாகள ஒருசில தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் 

முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளும் வசர்ந்து தகாண்டாடுவதனால் 

மட்டும் உண்கமயான நல்லிணக்கம் ஏற்படப்வபாவதில்கல. 

கல்முகன வடக்குப் பிரவதச தசயலகத்கத இன்னமும் 

தரமுயர்த்தாமல் இழுத்தடிக்கும் தசயகல கல்முகனத் தமிழ் 

மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல, ஒட்டுதமாத்த அம்பாகற மாவட்டத் 

தமிழ் மக்களுக்கும் தசய்கின்ற பச்கசத் துவராகமான 

தசயற்பாடாகத்தான் நான் பார்க்கின்வறன். 2015ஆம் ஆண்டு 

நல்லாட்சியிலிருந்து இவ்வாறான ஏமாற்று வவகலகள் 

ததாடர்ந்து இடம்தபறுவகத நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது.  

இது ததாடர்பாக தகௌரவ சனாதிபதிவயாடும் தகௌரவ 

பிரதமவராடும் சம்பந்தப்பட்ட திகணக்கள அதிகாாிகவளாடும் 

நாங்கள் ததாடர்ச்சியாகப் வபசிக்தகாண்டிருக்கின்வறாம். 

தயவுதசய்து அம்பாகற மாவட்டத்தின் ஒட்டுதமாத்தத் தமிழ் 

மக்களின் காணி உாிகம, நிலவுாிகம, வள உாிகம, 

தபாருளாதாரம் வபான்றவற்கறக் குைிவதாண்டிப் புகதக்க 

நிகனக்கின்ற நாசகாரச் தசயற்பாட்கட இவர்கள் 

உடனடியாக நிறுத்தவவண்டுதமன்று நான் இந்த இடத்தில் 

கூறிக்தகாள்வ வதாடு, உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சின் 

இகணயத்தளத்தி லிருந்து அந்தப் பிரவதச தசயலகத்கத 

நீக்கியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் அதுபற்றி விசாாித்து அத்தககய அதிகாாிகள்மீது 

உாிய நடவடிக்கக எடுக்கவவண்டுதமன்று வகட்டுக் 

தகாள்கின்வறன்.  

அத்வதாடு, நான் இன்தனாரு விடயத்கத இங்வக 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன். எமது மட்டக்களப்பு 

மாவட்டம், அம்பாகற மாவட்டம் மற்றும் திருவகாணமகல 

மாவட்டம் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய கிைக்கு மாகாண 

மானது இலங்ககயிவல நிலப்பரப்புக் கூடிய இரண்டாவது 

மாகாணமாகும். மூன்றாவதாக வட மாகாணம் இருக்கின்றது. 

இன்று இந்த மாகாணங்களிவல விவசாயச் தசய்ககயானது 

சுமார் 80 சதவீதத்துக்குவமல் இடம்தபறுகிறது. கிைக்கு 

மாகாணத்திவல தநல் சந்கதப்படுத்தும் சகப - Paddy Marketing 

Board - தகாள்வனவு தசய்த தநல்லுக்கான பணத்கத அந்த 

விவசாயிகளுக்கு வைங்காமல் ஒரு வருடமாக இழுத்தடிப்புச் 

தசய்கின்றது. அவர்கள் அறுவகட தசய்த தினவம அந்த 

தநல்கல வவறு நபர்களுக்கு நியாயமான விகலக்குக் 

தகாடுத்திருக்க முடியும். ஆனால், தநல் சந்கதப்படுத்தும் 

சகபக்கு வைங்கியகமயால் இன்னும் அதற்குாிய பணத்கதப் 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஓர் அவல நிகலக்குத் தள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றார்கள். இது ததாடர்பாக தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களும் தநல் சந்கதப்படுத்தும் சகபக்குப் தபாறுப்பாக 

இருப்பவர்களும் உடனடியாகக் கவனம் தசலுத்தவவண்டும். 

இல்லாவிட்டால், வருகின்ற தபரும்வபாகச் தசய்ககயாக 

இருக்கலாம், அகதயடுத்து வரும் சிறுவபாகச் தசய்ககயாக 

இருக்கலாம், எந்தப் வபாகத்திவலயும் விவசாயிகள் தநல் 

உற்பத்தியில் ஈடுபடமாட்டார்கள் என்று கருத்துக் கூறப்படு 

வது தபரும் கவகலயான விடயமாகும். ஆகவவ, இந்த 

விடயத்திவல கூடுதலான கவனத்கதச் தசலுத்தவவண்டு 

தமன்பகத நான் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகிவறன்.  

இரண்டு இலட்சம் ஏக்கருக்கு வமல் தபரும்வபாகச் தசய்கக 

வமற்தகாள்ளப்படுகின்ற எனது மாவட்டத்திவல இன்று யூாியா, 

ககளநாசினி வபான்றகவ சாியான முகறயில் விநிவயாகம் 

தசய்யப்படாத சூைல் காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான ஒருசில 

விடயங்ககள அகமச்சர் அவர்களிடம் கூறுகின்றதபாழுது 

அவர் அவற்கற ஏற்றுக்தகாண்டு, அது ததாடர்பில் அதிகாாி 
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களிடம் கூறியிருக்கிவறாதமன்று கூறுகிறார். ஆனால், 

அதிகாாிகள் மட்டத்திவல பாரபட்சம், தாமதம், ஓர் அசமந்தப் 

வபாக்குக் காணப்படுவகதப் பார்க்கின்வறன். இவ்வாறு 

நாட்டின் தபாருளாதாரத்தின் முதுதகலும்பாக இருக்கின்ற 

விவசாயம், மீன்பிடி, ககத்ததாைில் மற்றும் ஏகனய 

ததாைிற்றுகறகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்ககளக் 

ககயாளுகின்ற அதிகாாிகள் தயவுதசய்து அவர்களுகடய 

வவகலககள விகனத்திறன்மிக்கதாகச் தசய்யவவண்டும். 

ஏதனன்றால், இன்கறய சூைலில் நாட்டிவல விவசாயம், 

மீன்பிடி, சிறு ககத்ததாைில் வபான்ற துகறகள் கட்டி 

தயழுப்பப்பட வவண்டியது அவசியமாகும்.  

அத்வதாடு, இன்று IMF எனப்படும் சர்வவதச நாணய 

நிதியம் சிறந்தததாரு சமிக்கஞகயக் காட்டியிருக்கின்றது. 

இதகன நிச்சயமாக அரசாங்கம் ததாடர்ச்சியாகச் சிறப்பாகப் 

பயன்படுத்துதமன்று நிகனக்கின்வறன். நாட்டு மக்கள் 

எதிர்வநாக்கியிருக்கின்ற தபாருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு 

இப்தபாழுது ஓரளவுக்குக் குகறந்துவருகின்றது. தபாருட்கள் 

அதிகளவு வருகின்றதபாழுது நிச்சயமாக விகலவாசிகயயும் 

குகறத்துக் தகாள்ள முடியும். அத்வதாடு, இந்த இகடக்கால 

வரவு தசலவுத்திட்டத்திவல அரசாங்கம் வறுகமக் வகாட்டுக்குக் 

கீழ் வாழுகின்ற, வாழ்வாதாரத்திவல பாதிப்கப எதிர்வநாக்கி 

யிருக்கின்ற மக்களுக்கான பல நல்ல நிவாரணங்ககள 

அறிவித்திருக்கின்றது. அகவ இவ்வாறானததாரு சூைலில் 

மக்களுக்குப் தபரும் உதவியாக இருக்குதமன்று நிகனக் 

கின்வறன். குறிப்பாக, சமுர்த்தி தபறுகின்ற 1.7 மில்லியன் 

குடும்பங்களுக்கான நிவாரண உதவித்ததாகக 5,000 

ரூபாயிலிருந்து 7,500 ரூபாயாக அதிகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

அத்வதாடு, சமுர்த்தி தபறத் தகுதியிருந்தும் சமுர்த்திதபறும் 

வாய்ப்கப இைந்த சுமார் 726,000 குடும்பங்களுக்கும் 5,000 

ரூபாய் உதவுததாகக வைங்குவதாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. 

இந்த இகடக்கால வரவு தசலவுத்திட்டத்திவல தசால்லப்பட்டி 

ருக்கின்ற இவ்வாறான வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள் உண்கம 

யிவல வரவவற்கக்கூடியகவ. அவற்கறச் சிறந்த முகறயில் 

நகடமுகறப்படுத்தும்வபாது அகவ மக்களுக்குப் பயனுள்ள 

தாக அகமயுதமனக்கூறி, வாய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றி 

ததாிவித்து, நிகறவுதசய்கின்வறன்.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශමොහාන් ප්රියෙර් න ෙ සිල්වා මැිවතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 

හතක කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ ගමොහාන් ප්රියදර් න ද සිල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් අවසථාාව ලබා 

දුන්නාට ශබශහිගන්ම සථතුිවි.  

වර්තමාන ජනාධිපිවවරයා හැටියට ගරු රනිල් ිගරමසිංහ 

මැිවතුමා එතුමාශ  ප මුවැනි අය වැය ඉදිරිපත් ක ා. එශහම 

නැත්නම්, 2022 අවුරුේශේ ඉිවරි කාලය සඳහා අතුරු අය වැයක් ට 

එතුමා ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා. අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ, 

ඇි අපට 2022 අවුරුේෙට අතුරු අය වැයක් ට ඉදිරිපත් කරන්න 

සිේ  වුශඩු කියලා. ගරු බැසිල් රාජපක් ට  මැිවතුමා ශගෝඨාභය 

රාජපක් ට  මැිවතුමාශ  ්ඩුක්ශ  මුෙල් අමාතයවරයා හැටියට, 

2022 අවරුේෙ සඳහා  සා තිය අය වැයක් ට ඉදිරිපත් ක ා.  ඒ අය 

වැය ශයෝජනා හරහා ්ඩුක් පක් ට ශආ මන්ත්රීවරුන් හැටියට අපි 

ිග ාල වැඩ ශකොටසක් ට ගම් තු  ක ා.  

අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ අශ  රශට් ිවශබන්ශන් ශස වා 

්ර්ථිකයක් ට බව. අපි ෙැක් ටකා, පසුගිය ශකොිගේ වසංගතයත් එක් ටක, 

පාසථවේ රහාරයත් එක් ටක අශ  ශස වා ්ර්ථිකය බිඳ වැටුණු හැටි.  

බැසිල් රාජපක් ට  මැිවතුමා මූලිකව කටුතතු කර ශගන ගිශආ ඒ 

ශස වා ්ර්ථිකය ශවනු වට නි ථපාෙන ්ර්ථිකයක් ට ශම් රශට් ඇිව 

කරන්නි. හැබැි, අවාසනාවකට වාශ  අපට ඒ තත්ත්වයට 

යන්න ශනොහැකි වුකා, ශනොහිතපු ්කාරයට රට ්ර්ථික, 

සමාජීය, ශේ පාලන ව ශයන් ශනොහිතපු ්කාරශආ අර්බුෙ 

ගකනාවකට රට මුහුක දුන් නිසා. අෙ ශවනශකොට මුෙල් 

ඇමිවවරයා හැටියට බැසිල් රාජපක් ට  මැිවතුමාත් නැහැ. 

අගමැිවතුමා, ජනාධිපිවතුමා ඇතුළු අශ  රජය සම්පූර්කශයන් 

ඉවත් ශවලා ිවශබනවා. ඒ නිසා රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  බහුතරයකශ  ිග ථවාසය දිනාගත් 

ජනාධිපිවවරයා හැටියට ශම් රට  ක් ටිවමත්ව ඉදිරියට ශගන යෑශම් 

අරමුක ඇිවව ශම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා.  

අෙ අපි ශම් කාා කරන ශමොශහොත ශවනශකොට ජාතයන්තර 

මූලය අරමුෙල මාස 48ක ගිිගසුමකට යටත්ව අශ  රටට ශඩොලර් 

බිලියන 2.9ක කයක් ට ලබා ශෙන්න එකඟ ශවලා ිවශබනවා කියලා 

අපි ෙන්නවා.  මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ රටක් ට හැටියට 

අපි ශහොඳ තැනක ශනොශවි  ඉන්ශන්. අපි ්ර්ථික ව ශයන් 

බරපත  අර්බුෙයකට මුහුක දී සිටිනවා.  හැබැි, ජාතයන්තර 

මූලය අරමුෙල සම්බන්  කර ශගන ශම් කය මුෙල ලබා ගැතිමට 

කටුතතු කිීකම පිළිබඳව අශ  ර ජශආ මුෙල් අමාතයවරයා හැටියට 

කටුතතු කරපු බැසිල් රාජපක් ට  මැිවතුමා ඇතුළු  හැමශෙනාටමත්, 

වර්තමාන මුෙල් ඇමිවතුමා වන ජනාධිපිවතුමාටත්, ඒ වාශ ම අලි 

සබ්රි මැිවතුමා ඇතුළු හැමශෙනාටමත් ිගශ   ශයන්ම සථතුිවවන්ත 

ශවන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම වර්තමාන මහ බැංවේ අධිපිවවරයා 

හැටියට නන්ෙලාල් වීරසිංහ මැිවතුමා ිගසින් කරපු වැඩ ශකොටස 

පිළිබඳව, එතුමා කර ශගන යන වැඩ ශකොටස පිළිබඳව අපි හැම 

ශෙනාශ ම ශගෞරවතිය සථතුිවය පුෙ කරන්න ඕනෑ. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටින මන්ත්රීවරුන්ටත්, ඉන් බැහැර ේෙිගයටත් 

අප පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, යම් යම් ශේ පාලන ිගරසක  

ිවයාශගන කවුරු ශහෝ මහ බැංවේ අධිපිවවරයාශ  කවේශලන් 

අදින්න ලැහැසථිව ශවලා ඉන්නවා නම්, ඒකට අපි සම්පූර්කශයන් 

ිගරුේ ි කියලා. එතුමා ශපශර්ො ශම් තත්ත්වය සම්බන් ශයන් 

වැඩමුළුවක් ට පැවැත්වූවා. එහිදී එතුමා පැහැදිලිව මන්ත්රීවරුන්ට 

කියපු කාරකය තමි, ශේ පාලන ශකෝකශයන් ශතොරව, 

ශේ පාලන ශේෙයකින් ශතොරව ශම් රට ඉදිරියට ශගන යන්න 

කටුතතු කරන්න කියන එක. ඒ නිසා ශම් අවසථාාශ  පක් ට , පාට 

ශේෙ ශනොබලා, මහ බැංවේ අධිපිවවරයා ශම් රට  ක් ටිවමත්ව 

ඉදිරියට ශගන යන්න හෙන වැඩ පිළිශව ට අශ   ක් ටිවය ලබා 

ශෙන්න ඕනෑය කියන කාරකය අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අතුරු අය වැශආ යම් යම් 

සා තිය ලක් ට ක ගකනාවක් ට ිවශබනවා. මුෙල් ඇමිවවරයා 

හැටියට ගරු රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා, යහපත් ශයෝජනා 

ගකනාවක් ට ශම් අතුරු අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා. 

අෙ අපට ශපශනනවා, ශම් ගරු සභාශ  සමහර මන්ත්රීවරු කාා 

කරමින් ශම් ශයෝජනා ශහොඳි කියලා කි වාට,  'කපුටාශ  ලවක්ශ  

ශකොහා බිත්තර ෙැම්මාය' කියන කාාව ඉදිරියට අරශගන ශම් හැම 

වරෙක් ට ම, ශම් හැම ශෙෝ යක් ට ම ශපොශහොට්ටුවට, එශහම නැත්නම් 

ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුකට පටවන්න ේත්සාහ කරන බව. ඒක 

ශබොශහොම නිර්ලජ්ජිතත ේත්සාහයක් ට කියන කාරකය අපි කියන්න 

ඕනෑ. ඒ වාශ ම ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුක හැටියට අපි 
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[ගරු එසථ. ිගයාශල්න්ද්රන්  මහතා  
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පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ඕනෑම අවසථාාවක පක් ට , පාට ශේෙ 

ශනොබලා ශම් රශට් ජනතාව ශවනුශවන් අපි කැපශවලා වැඩ 

කරනවාය කියන කාරකය. ඒක තමි, අශ  පරමාෙර්ීල නායකයා 

වන ගරු මහින්ෙ රාජපක් ට  මැිවතුමා අපට ලබා දී ිවශබන 

ේපශේ ය. 
 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව ිගනාඩි ශෙකක කාලයක් ට 

ිවශබනවා. 
 

ගුණ ගමොහාන් ප්රියදර් න ද සිල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ශහොඳි. 

ශම් ්ර්ථික වැඩ පිළිශව  ්රියාත්මක කරන් න ශපොශහොට්ටුව 

ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ  කියලා කවුරුන් ශහෝ කියනවා නම්, ඒක 

හරියට "නටන්න බැරි මිනිහා ශපොශ ොව ඇෙි කියනවා" වාශ  

කාරකයක් ට.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ජනාධිපිවතුමා ශමවර 

අතුරු අය වැශයන් ්ොයම් වැඩි කර ගැතිශම් ශයෝජනා 

ගකනාවක් ට ඉදිරිපත් කර ිවශබනවා. අෙ වන ශකොට ශම් රශට් බදු 

රිවපත්ිවය පිළිබඳව අපට ිගශ චනයක් ට ිවශබනවා. එො ශගෝඨාභය 

රාජපක් ට  මැිවතුමා ශබොශහොම සේභාවශයන් තමි ශම් රශට් බදු 

රමාකයන් අක් කශ  . එො එතුමා ශම් බදු රමාකයන් අක් 

කරනශකොට ශම් රශට් හිටපු ්ර්ථික ිගශ   ඥශයෝ ශබොශහොමයක් ට 

ඒ ගැන ඉතා රසාෙශයන් කාා ක ා. නමුත් අෙ වනශකොට අපට 

පිළිගන්න සිේ ශවලා ිවශබනවා, රටක් ට හැටියට අශ  බදු ්ොයම 

ඉතාම අක්ශවලා ිවශබන බව. සියයට 19ක් ට ව ශයන් ිවබුණු රජශආ 

බදු ්ොයම අෙ සියයට 8.2 ෙක් ටවා අක්ශවලා ිවශබනවා. 

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල කියනවා, "අශ  රශට් බදු අය කර 

ගැතිශම් රමාකය වැඩි කරන්න" කියලා. ඒ සම්බන් ශයන් යම් 

යම් වැඩ පිළිශව වල් ගකනාවක් ට ශම් අතුරු අය වැය ශල්යනශආ 

සඳහන් ශවලා ිවබුකත්, මම කියන්න කැමැිවි, අශ  රශට් 

පැහැදිලි බදු රිවපත්ිවයක් ට ිවශබන්න ඕනෑ බව. එශහම නැිවව අපි 

අවුරුේශෙන් අවුරුේෙට  -කාලශයන් කාලයට- අශ  බදු රිවපත්ිවය 

ශවනසථ කශ ොත්, රටක් ට හැටියට අපට ඉදිරියට යන්න බැරිශවි. 

කාලය සීමිත නිසා මා ඉතාම ශකටිශයන් ශම් කාරකයත් 

සඳහන් කරන්නම්, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අක් 

්ොයම්ලාභී පවුල්වලට සහන ලබා දීශම් වැඩ පිළිශව ක් ට ෙැන් 

්රියාත්මක කර ිවශබනවා. ශම්ක ශහොඳ වැඩක් ට. හැබැි, ශම් අක් 

්ොයම්ලාභීන් හඳුනා ගන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන කාරකය 

පිළිබඳව යම්කිසි නිගමනයකට අපි එන්න ඕනෑ. අපි ෙන්නවා, 

පසුගිය කාලශආ ිගිග  ශේ පාලන නිර්කායක අනුව අක් 

්ොයම්ලාභීන් ශතෝරා ගත් බව.  

ඒ නිසා, ඒ ගැන අව ානය ශයොමු කරන්න කියා මම ඉල්ලා 

සිටිනවා. ගරු ශගෝඨාභය රාජපක් ට  මැිවතුමාශ  කාලශආ දී අක් 

්ොයම්ලාභී පවුල්වල තරුක තරුණියන්ට රැකියා ලක් ට යක් ට ලබා 

දීශම් වැඩ පිළිශව  ්රම්භ ක ා. නමුත්, තවමත් ශම් අය සථථිර 

කරලා නැහැ.  ඒ ගැනත් සලකා බලන්න කියලා මම ශබොශහොම 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලීමක් ට කරනවා. අපි රටක් ට හැටියට, ්ඩුක්වක් ට 

හැටියට ශම් අයශ  රැකියා සුරක් ටෂිතතාව ඇිව කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම පක් ට , 

ිගපක් ට  හැම ශෙනාශගන්ම ඉල්ලීමක් ට කරනවා පක් ට , පාට, වාෙ 

ශේෙ අමතක කර ොලා රට ශවනුශවන් එකතු ශවන්න කියලා. 

ශමොකෙ, අපට ශේ පාලනය කරන්නත් රටක් ට ිවශබන්න ඕනෑ.  

ශම් රට ශවනුශවන් අපි 225ශෙනාම එකතු ශවලා  ක් ටිවමත්ව 

කටුතතු කරමු කියලා  මම ඔබ සියදෙශෙනාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා .  

සථතුිවි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශකශහළිය රඹුක් ටවැල්ල අමාතයතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 

10ක කාලයක් ට ිවශබනවා. 

 

 
[අ.භා. 2.20  
 

 

ගුණ ගකගහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා (ගසෞඛය අමාතය සහ 

ජල සම්පාදන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகாதார 

அகமச்சரும் நீர் வைங்கல் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella -  Minister of Health and 
Minister of Water Supply) 
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමවර අතුරු අය වැය සඳහා 

අෙ ෙවශස  දී අෙහසථ කිහිපයක් ට ඉදිරිපත් කරන්න අවසථාාව ලබා දීම 

පිළිබඳව  රාමශයන්ම ඔබතුමාට සථතුිවවන්ත ශවනවා. මම ශම් 

සහභාගි ශවන්ශන් 27වැනි අය වැය ිගවාෙයටි. ශම් ිගවාෙය දිහා 

බැදෙවාමත් මට කිසිදු ශවනසක් ට ශපශනන්ශන් නැහැ  ඒ අය වැය 

27දීම සාකච්ඡා කරපු, ිගශ චනය කරපු, කාා කරපු ශේවල් 

අතශර් ශවනසක් ට ෙකින්ශන්ම නැහැ. අය වැය ඉදිරිපත් කරන 

කඩුඩායම  හැම ොම කියනවා, "ශලෝකශආ ිවශබන ශහොඳම අය 

වැය අපි ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා" කියලා. ිගපක් ට ශආ අය 

කියනවා, "ශලෝකශආ ිවශබන ඉතාම අසාර්ාක වූ අය වැය 

ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා" කියලා. ිගපක් ට ය හැම ොම ඒ 

මැසිිගල්ල නඟනවා. ශම් සඳහා ේොහරක ගකනාවක් ට ශෙන්න 

පුළුවන්.  මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එ ථ්  වාශ  එක 

ේොහරකයක් ට ගත්ශතොත්, VAT එක අක් කරපු අවසථාාශ  දී 

ිගපක් ට ය ිග ාල ව ශයන් ශචෝෙනා ක ා  "ප මුශවනි අවුරුේෙ 

තු ම රුපියල් බිලියන 650ක් ට අක් වුකා. ඒකි ශම්කට ර ානම 

ශහ තුව" කියලා කි වා.  නැවත වරක් ට ඒ  VAT එක එතැනට 

ශගශනනශකොට ශම් ගරු සභාශ  ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු ඒ ගැන 

කාා ක ා  VAT එක වැඩි කරලා ජනතාවශ  බදු බර වැඩි කරලා 

ිවශබනවා කි වා. එෙ ් ා, VAT එක අක් කරපු එක වැරදිි කියලා 

ශචෝෙනා කරලා අෙ ඒ බේෙ පැශන වාම ඒකටත් ශෙොසථ කියනවා. 

ඒ වාශ  තත්ත්වයකට අෙ ශම් රට පත් ශවලා සිටිනවා. 

ඊ ඟට,  නිෙහස ලබලා අවුරුදු 75ක් ට සම්පූර්ක ශවන්න 

්සන්න ශමොශහොශත්ත්, පසුගිය අවුරුදු ගකනාව තු ත් පක් ට  

මාරු රමය තු  රටට ශගනා ිගනා ය ගැනත් ශම් අය කාා ක ා.  

හැබැි, ඒ ්ර්ථික රිවපත්ිව, ිගටින් ිගට ගන්නා ලෙ තීන්දු-තීරක 
යම් මට්ටමකට ශම් අර්බුෙයට බලපාන්න ඇතැි කියන එක තමි 

මශ  ිග ථවාසය. හැබැි, ඊට අමතරව  1956 හර්තාලය, 1971 දී 

ශම් රශට් කරපු මහා ිගනා ය, 1983 ජාිවවාදී ර ථනයත් එක් ටක ශම් 

රශට් ඇිව කරපු ිගනා ය සහ ශලෝකය ඉදිරිශආ අශ  රට ශමොන 

තැනකට ශගන ගියාෙ කියන එක ගැනත් අප මතක තබා ගත 

ුතතුි. අවුරුදු 30ක් ට පුරා පැවැිව  ුතේ ය වාශ ම ශමරට සිදු වූ 

සියදෙ ශේ එකට ගත්තාම නිෙහස ලබලා අවුරුදු 75ක පමක 

කාලශයන් අවුරුදු 50ක් ටම   ඝට්ටනවලට, ගැටුම්වලට මුහුක 

ශෙන්නට සිදුවුණු කාල පරිච්ශේෙයක් ට තමි ශම් රශට් අපට 

ශගවන්න සිදු වු ශඩු. අපි ඒ තක් ටශස රුව ගත්ශතොත්, අශ  රශට් 

එවැනි තත්ත්වයක් ට ශනොිවබුකා නම් අෙ ශම් රශට් ිවශබන 

පරිමාකය හිතා ගැතිමට ශනොහැකි තැනකට යන්න ිවබුකා කියන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

එකි මශ  ිග ථවාසය.  ශකශස  ශවතත්, ශම් ඉදිරිපත් කර ිවශබන 

අතුරු අය වැය අශ  රටට නිෙහස ලැබීශමන් පසුව අමාරුම, ෙැඩි 

ීඩඩනයට ලක් ට වූ, ්ර්ථික ව ශයන් යම්කිසි අවපාතයකට ලක් ටවුණු 

කාලයක ඉදිරිපත් ක  අතුරු අය වැයක් ට හැටියට අපට සලකන්න 

පුළුවන්. ශම් අතුරු අය වැශයන් ශලොවේ ශලොවේ සහන, වැඩ 

පිළිශව වල් ගකනාවක් ට අපට බලාශපොශරොත්තු ශවන්න බැහැ. 

හැබැි, එශහම ිවබියදීත් අපි ෙැක් ටකා ධීවර ක් ටශ  ත්රය, අක් 

්ොයම්ලාභීන් යනාදී සියදෙ ක් ටශ  ත්රවලට ශම්කන් යම් සහනයක් ට 

ලබා ශෙන්න කටුතතු කර  ිවශබන බව.  ඒ වාශ ම  ශගොිග 

ජනතාවටත් ිගශ  ෂිත වූ වැඩ පිළිශව වල් ගකනාවක් ට ශම් අතුරු 

අය වැය  තු  ඉදිරිපත් කරලා ිවශබනවා. ඒ නිසා ශම් ශමොශහොශත් 

අපට ිවශබන ීඩඩනය,  අශ  ිවශබන ඝට්ටනය, ශම් ශමොශහොශත් 

ිවශබන ්ර්ථික අවපාතය යම් මට්ටමකට ශහෝ සමනය කරශගන 

ඉදිරියක් ට ෙකින්නට පුළුවන් වැඩ පිළිශව ක් ට ශම් තුළින් ඉදිරිපත් 

ශවලා ිවශබනවා. මම ෙැක් ටකා ශම් අතුරු අය වැය තු  යම් යම් 

අවසථාාවල දී මැෙ කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන ව ශයන් වැඩ 

පිළිශව වල් ගකනාවක් ට ඉදිරිපත් ශවලා ිවශබන ්කාරය. 2050 

වන ිගට -නිෙහස ලබා අවුරුදු 100ක් ට ගත වන ිගට- අශ  රට දිුතණු 

වූ රටක තත්ත්වයට ශගන යන්න තමි ශම් සැලසුම් සකසථ කරලා 

ිවශබන්ශන්. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  රශට් වර්තමාන තත්ත්වයත් 
එක් ටක සංසන්ෙනය කරලා තමි අපි ශම් අය වැය දිහා බලන්න 
ඕනෑ. නිෙහසින් පසුව අවුරුදු 75ක පමක කාලයක් ට ිවසථශස  
ශේ පාලනඥයන් වන අපි ශම් රට ිගනා යට පත් ක ා, ශම් රට 
නැිව කරලා ෙැම්මා කියන තර්කය තමි දිගින් දිගටම ඉදිරිපත් 
කශ  . එක අවසථාාවක අපි ෙැක් ටකා, "Go home, Gota!" 
කියාශගන යම් පිරිසක් ට ්පු ්කාරය. තවත් යම් පිරිසක් ට ඒ 
ශකොටසට ඉතාම  රසිේධිශආ සහශයෝගය ලබා ශෙමින් කටුතතු 
කරපු කාලයක් ට ිවබුකා. "Go home, Gota!" කියන වැඩ පිළිශව  
අවසන් වුකාට පසථශස , "Go home, Ranil!" කියලා සටන් 
පාඨයක් ට අෙ ශගනැල්ලා ිවශබනවා. ශමශහම ගිහිල්ලා, ශම් රශට් 
මූලික තිිවය වන ්ඩුක්රම වයවසථාාව පැත්තකින් ිවයලා 
කටුතතු කරන්න කියලා ෙ ෙැන් කියන්ශන් කියන ර ථනය අහන්න 
අපට සිේ  ශවනවා. අවාසනාවට, මම ශම් සභාශ දීම ෙැක් ටකා, 
"අශ  ෙරුවන්  ශවනුශවන් ශම් සටන දිගටම ශගන යනවා" කියන 
්කාරය. මම අහන්න කැමිවි, "Go home, Gota!", "Go home, 
Ranil!" කියලා, ඊ ඟට "go home!" කියන්ශන් කාට ෙ කියලා.  

 

 

ගුණ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

ශකශහළියට. 
 
 

ගුණ ගකගහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

එශහමෙ  [බා ා කිීකමක් ට  මම ඔබතුමාට පසථශස  

කියන්නම්ශකෝ. ඒ ගැන ශමතැන කියන්න ශහොඳ නැහැ. ගරු 

සුමන්ිවරන් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා එළිශආදී හමු වුකාම මම 

කියන්නම්, ශකොශහොමෙ ඒක ක  ුතත්ශත් කියලා. ඒ ගැන අපි 

පසථශස  කාා කරමු.  

මම කියන්ශන් කරුකාකර ශම්කට අර්ායක් ට ශෙන්න කියලා. 

ගරු සුමන්ිවරන් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා තිිවඥශයක් ට නිසා ශම් ගැන 

ශහොඳටම ෙන්නවා. රටක මැිවවරකයක් ට ිවයලා, ඒශක් ට රිවලල 

අරශගන, අවුරුදු පහක ශහෝ හතරක කාලසීමාවකට ජනතාව 

මහජන නිශයෝජිතතයන් පත් කරනවා. ඒකට තමි නිශයෝජිතත 

රජාතන්ත්රවාෙය - representative democracy- කියන්ශන්.  

If not, how do you manage? If you chase everyone, 
one after the other, then where do you stand within the 
democratic process? The democratic process is either the 
people’s will or the people’s choice of electing a leader or 
a set of Parliamentarians.  

 
ගුණ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Or hold an election. 

 
ගුණ ගකගහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Yes, that is an option. That is not constitutional, but it 

is an option which can be exercised. From your side, you 
will justify that move and from our side, we will defend 
that this is not the time for an election. So, the tussle is in 
between, in a democratic way, not in the way some 
people advocate that kind of violence.   

"්ෙරශආ අරග ය" කියලාි ශම්ක පටන් ගත්ශත්. ්ෙරශආ 

අරග ය, අිගහිංසාවාදී අරග ය තු  ගල් කැටයක් ටවත් අිවන් 

ගන්ශන් නැහැ කි වා.  හැබැි, ලක් ට යක ිගතර පිරිසක් ට ඇිගල්ලා 

ශ ට්ටු කඩාශගන ඇතු ට ගිහිල්ලා හානි කරනශකොට, ඒක 

අිගහිංසාවාෙය ෙ කියලා අහන්න ශවනවා. It is again a debatable 

thing. අිගහිංසාවාෙයට තුවක් ටවේ, බිශනත්තු ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා  

අපි සියදෙ ශෙනාම එකතු ශවලා, ඉතා අර්ාවත් සාකච්ඡාවක් ට 

මාර්ගශයන් ශම් ර ථන ිගසඳිය ුතතුි කියන එකි මශ  අෙහස.  

ශම් රට ශගන යන්ශන් ශකොතැනටෙ කියන එක පිළිබඳව, ශම් රට 

ශම් තැනට වැටීම පිළිබඳව 1948 ඉඳන් ශම් ෙක් ටවා බලශආ සිටි 

සියදෙ ශෙනාම වග කියන්න ඕනෑ. මා කලින් කි වා වාශ , 1956 

අරග ය, 1971 අරග ය  ශවනම පරිමාකවලින් ිවබුශඩු. 1983 

ජූලි කලබලයත් ඒ වාශ ි. එවැනි සිදුවීම් දිගින් දිගටම සිදුවීම 

හරහා ශම් රට මහා අවාසනාවන්ත තැනකට ශගනැිගත් ිවශබනවා. 

ඒ නිසා එවැනි ශේවල් ඉදිරියටත් ්රියාත්මක ශවනවා නම්, අශ  

රටට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිවතුමනි, ඔබතුමාට තව ිගනාඩි ශෙකක කාලයක් ට 

ිවශබනවා. 

 
ගුණ ගකගහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

එම නිසා, ශම් ර ථනය ිගසඳන්න සියදෙ ශෙනාම එකතුශවලා 

කටුතතු ක  ුතතු බව මතක් ට කරමින්, මූලාසනාූපඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මට කාලය ලබාදීම සම්බන් ශයන් ඔබතුමාට 

සථතුිවවන්ත ශවමින් මශ  කාාව අවසන් කරනවා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිවතුමනි,  ඔබතුමාට තව ිගනාඩි ශෙකක කාලයක් ට 

ිවශබනවා කියලාි මා කි ශ . ඒත් ඔබතුමා කාාව අවසන් ක ා.   

Next, the Hon. G.G. Ponnambalam. You have 
17minutes. 
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[2.28 p.m.] 
 
ගුණ ීව.ීව. ගපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, I thank you for not cutting 
too much of my time. From the 18 minutes I had earlier, it 
is now 17 minutes. 

Firstly, I would like to state that the fact that this 
Interim Budget is being debated under trying 
circumstances is accepted even by us and that the 
Government has to take tough decisions if this country is 
to somehow come out of this crisis is also something we 
fully recognize. In that respect, the Government managing 
to come to some sort of understanding with the IMF, 
albeit conditional on certain performances that must be 
fulfilled from the Government side, is, I think, an 
important milestone.  

However, Sir, if you look at the statement issued by 
the representatives of the IMF soon after the conclusion 
of the negotiations with the Government, one of the 
things they flagged, which, I think, is extremely 
important, is that to reduce the impact of the current crisis 
on the poor and the vulnerable, social spending must be 
raised by improving the coverage and targeting of social 
safety-net programmes. What it clearly shows is that in 
these negotiations, one issue that has been of great 
concern - I presume both to the Government also as much 
as to the IMF - was what is going to happen to the very 
vulnerable because of the reforms that must naturally 
occur if the country is to come out of the crisis. The worry 
is that if the vulnerable and the poor are not, in some way, 
buffered or protected, then they will suffer far worse than 
what has already occurred.  

Now, in that respect, Sir, I would like to focus on the 
North-East because I do not think anyone in this House 
will contest the fact that the North-East is probably one of 
the poorest and the most vulnerable areas of the country, 
if not the most vulnerable area.             

The pauperization of the people of the North and the 
East did not start with this crisis; the pauperization of the 
people of the North and the East happened much earlier 
and has been that way for a considerable number of 
decades. That, as a result, has been the reason why there 
is also this ethnic conflict that we speak of. So, under 
those circumstances, could the people in the North and 
the East, in some way, be protected and their economy be 
made to grow - I ask you, Sir, and the Hon. Members 
Opposite - when you have a strangulating presence, a 
suffocating presence, an oppressive presence, an 
occupational presence of the military there, where their 
ratio is 14:1? For every 14 civilians, you have a military 
personnel. Out of the 20-odd divisions of the Sri Lanka 
Army, you have 16 based in the North and the East. Can 
you just imagine the sort of occupational presence that 
creates? I ask you one question, Sir, with all honesty. This 
is a military that the people of the North and the East 
accused of heinous crimes. The people of the North and 
the East already feel extremely vulnerable because those 
who they know committed those crimes live amongst 

them. So, quite apart from that oppression and quite apart 
from that severe trauma, now they have this economic 
crisis, which has hit trauma beyond speakable limits on 
them. And, if not for the diaspora and their relatives 
abroad, those people would have died of starvation long 
time ago, long before even this crisis commenced. Now, 
they have to put up with the crisis. So, Sir, the question is 
whether this Government - the onus is on the 
Government more than even on the IMF - has, in any 
way, even under these most trying circumstances, 
recognized the vulnerability of the people of the North 
and the East? You have a situation where you get at least 
90,000 war widows in the North and East! Can you 
imagine the impact that will have on the economy of the 
people of the North and East? But, very unfortunately, 
Sir, from the statement that the IMF has issued, there 
does not seem to have been any discussion, any 
discussion, with regard to restructuring the military.  

Today, the military is so huge in its structure that in 
your last Budget, for defence, you allocated something 
like 19 per cent in total; for military as well as non-
military needs of the defence establishment, it almost 
came up to 19 per cent. For education and health 
together, the allocation did not exceed 10 per cent. This 
time, I think in the Interim Budget, you have increased 
the allocations for education and health slightly; it is 
minimal. But, you have also increased the military. I will 
tell you, when the rupee has devalued to such limits, you 
are going to end up allocating even more for defence at 
the next Budget. Otherwise, you cannot sustain your 
military, you just cannot sustain the hardware. So, even in 
this crisis, when there is no war and when Sri Lanka does 
not have any enemies - if it has any enemies, they are the 
Members of this House because it is they who have 
destroyed the country, it is they, through their decisions 
of the last several decades, who have ensured that the 
people’s economy has been destroyed and nobody else - 
yet you choose to maintain this most oppressive military. 
So, I ask you again, how can the economy of a people 
expand under this suffocating occupational presence of 
the military? It just cannot.  

So, under those circumstances, it is our view that if 
we are to, in some way, cooperate with the Government, 
then the Government must start looking at restructuring 
the military to a point where it is fair on everybody and 
most importantly, on the most vulnerable and the poor. If 
you do not do that, then the question is whether your 
policies are for the few and not for the many because that 
is certainly how it seems. So, Sir, our view in that regard 
is, this Interim Budget fails; it fails miserably and it fails 
because this Government, particularly the President, 
needs the military. The Government does not have public 
support; on the contrary, the public want this Government 
to go home. The public want another mandate; they want 
another election. If you do not want to face the people 
and if you do not want to respect democracy and the 
democratic wish of the people, then you need that 
military. You need to oppress the people and it is through 
that oppression that you can sustain yourselves. So, it is 
our view that this Interim Budget and the Government’s 
policies in general, at no point, will look at the concerns 
of the people of the North-East because the Government 
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require the military, if they are to, in some way, survive 
politically and if they are to survive politically, they need 
the military to stifle democracy in the South because that 
is the only way they can sustain their rule. In that sense, 
again, it is the North-East that is going to be the target 
repeatedly. So, that is the view we have with regard to 
this Interim Budget.  

Mostly, we expected a very strong leadership coming 
from the main Opposition party, in particular from the 
Hon. Leader of the Opposition. I think he has been taking 
a principled stand on most things. But, I must tell you, 
Sir, that I was astonished, I was shocked at a statement he 
made when he spoke on this Interim Budget, where he 
stated that he condemns the oppression using the military 
against the protestors, that he condemns the arrests that 
have been taking place as being undemocratic, all of that 
he said, but the justification was something so shocking. 
What he said was that at the rate the Government is using 
the military to oppress the protestors and arrest them 
using the PTA and whatnot, the Opposition will not be 
able to support the Government in Geneva. Who is in 
Geneva? Who goes to Geneva everyday? Who wants to 
raise the voice in Geneva? It is the Tamils. Because of the 
injustice that was committed, the genocide that was 
committed and the war crimes that were committed, it is 
we who go to Geneva, it is we who request the 
international community, "At least you put our issue on 
the Agenda". The Leader of the Opposition says that he 
might not be able to support the Government in Geneva 
because the very same military is also oppressing the 
protestors today. That is, the Sinhalese. So, "If the 
Sinhalese are being oppressed, then, of course, we will 
have to stand on principle, but if only the Tamils are 
oppressed, then we will stand with you, we will back you 
and we will support you in Geneva" is what he means. I 
was astonished because I expected much much more from 
the Leader of the Opposition. It almost sounds like he is a 
Member of the Government. That is the logic of the 
Government. That cannot be the logic of the Hon. Sajith 
Premadasa nor can it be the logic of a party that broke 
away  from the President and claims that they are 
different in principle. But sadly, that is a slip that speaks 
the truth and that is why I say the Tamil people cannot 
expect anything from this House. Not only this House, but 
even if this House is dissolved and there is an election, 
unless people decide on policy that it is enough, unless 
the people take up that position - when we talk of a 
system change, we mean a total change, a break from the 
racist policies that have been followed for the last 75 
years - no one who gets elected to this House is going to 
make that change, Sir. So, it is for that reason that the 
only hope, the only hope, we have is that, at some point, 
the people  protesting will take up the Tamil issue. They 
have not done it so far. Tokenism will not do to bring this 
country together; it has to go far beyond. And, if, at this 
crisis, we do not begin to transform genuinely and deeply, 
then we are not going to get out of this crisis. You are 
going to continue to spend many times more on defence. 
That is only going to increase expenditure and that is a 
guzzler of money; it just burns money. It is not going to 
produce anything towards your economy. Why? Because 

you will keep making permanent enemies from within. 
So, it is that spirit of hope we have, not of the Members 
of this House, but of the ordinary people who, we again 
hope, will understand, open their eyes and see that that 
change must come right across, not only in the South, but 
for all of us. If it comes for all of us, it means that you 
must recognize who the Tamils are, who the Muslims are 
and you must recognize all for us to come together to be 
the Sri Lanka we would like to call "our home". 

Thank you.   
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, ගරු ගාමිමේ වශල්ශබොඩ මැිවතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 

8ක කාලයක් ට ිවශබනවා,  
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ගුණ ගාමිණී වගල්ගබොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வவலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

සථතුිවි, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  මම හිතන ිගධියට 

ගරු ිවසථස ිගතාරක මන්ත්රීතුමාට ිවශබන කාලශයනුත් ිගනාඩි 4ක් ට 

මට එකතු ිගය ුතතුි. 

 මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  2022 වර් ශආ ඉදිරි මාස 

කිහිපය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලෙ අතුරු අය වැය ශල්යනය 

පිළිබඳවි ශම් අවසථාශ  අපි ිගවාෙ කරන්ශන්.  ශම් සංශ ෝධිත 

අය වැය මඟින් බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්  වර්තමානශආ අශ  

්ර්ථිකය මුහුක දී ිවශබන තත්ත්වය ිගෙයාත්මකව 

සමාශලෝචනයකට භාජන කිීකමි. ්ර්ථික ඉලක් ටක කරා   ඟාවීම 

සඳහා ්ොයම් ේත්පාෙනය කර ගන්නා ිගධිය, එය 

ක මනාකරකය කර ගන්නා ිගධිය, අභයන්තර මූලය 

සථාාවරත්වය ඇිව කර ගන්නා ්කාරය, ඒ වාශ ම ජාතයන්තර 

කය ක මනාකරකය කර ගන්නා ්කාරය සහ රශට් ීඩඩාවට 

පත්ශවලා සිටින ජනතාවට අව ය මූලික අව යතා සැපයීම සඳහා 

පෙනමක් ට සැකසීම තමි අභිනවශයන් පත් වූ ජනාධිපිවතුමා 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ ශම් අතුරු අය වැශආ අභිරාය ශවලා 

ිවශබන්ශන්. අපි නවක මන්ත්රීවරුන් ිගධියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

්වාට පසථශස   2020 ඉඳලා ශම් ශවනතුරු අය වැය ශල්යන 

කිහිපයක් ට, රාජාසන කාා ගකනාවක් ට, ඒ වාශ ම ්ොයම් එකතු 

කිීකම, ්ොයම් කපා හැීකම, නව බදු පැනවීම් සම්බන් ශයන් වූ 

අක පනත් රාශියක් ට ිගග්රහයට භාජන ක ා.  මූලාසනාූපඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි,  ශම් රශට් සමසථත ්ොයශමන් සියයට 95ක් ට 

ේත්පාෙනය කරලා ශෙන්ශන් ශේීලය ්ොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුව,  

සුරාබදු ශෙපාර්තශම්න්තුව හා ශර්ුව ශෙපාර්තශම්න්තුව බව අපි 

ෙන්නවා. නමුත් ඉදිරිපත් කරපු කිසිම ශයෝජනාවකින්, අය 

වැයකින් ශම් ශෙපාර්තශම්න්තුවල ිවශබන ගැටදෙ නිරාකරකය 

කරලා, නිවැරදි බදු රිවපත්ිවයක් ට ්රියාත්මක කිීකම හරහා ශම් 

රශට් බදු ශගවන්න ඕනෑ මට්ටශම්  ජනතාවශගන් අය කර ගන්න 

ඕනෑ නිවැරදි  බේෙ අය කර ගැතිශම් වැඩ පිළිශව ක් ට ඉදිරිපත් 

ශවලා නැහැ. මීට කලින් ඉදිරිපත් කරපු බදු සංශ ෝ න මඟින් 

මාස හයක් ට තු දී රුපියල් බිලියන 125ක ්ොයමක් ට අත්පත් කර 

ගැතිශම් බදු ශයෝජනා කිහිපයක් ට ඉදිරිපත් ක ා.   

ඊ ඟට, ශම් අය වැශයන්  සියයට 12ක් ට ශලස ිවබුණු වැට් එක 

සියයට 15ක් ට ෙක් ටවා වැඩි කිීකමටත්,  ්ොයම් බදු සහ ේපයන ිගට 

ශගවීම් බදු පිළිබඳ යම් යම් සංශ ෝ නත් ඉදිරිපත් කරලා 
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ිවශබනවා.  මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ෙැන් ශම් වසශර් 

මාස 8ක් ට ශගවලා ඉවරි. ශම් මාස 8 තු දී ලබා ගන්න ඕනෑ 

්ොයම් ඉලක් ටකවලින් තවම සියයට 80ක ඉලක් ටකයක් ටවත් අපි 

ලබා ශගන නැිව බව මම කියන්න ඕනෑ. එශහම තත්ත්වයක් ට තු  

අපි ශම් ඉිවරි ්ොයම් ඉලක් ටක ලබා ගන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන 

එක ශම් සභාව හමුශ  ශමන්ම මුෙල් අමාතයාං ය හමුශ ත් 

ිවශබන ඉතා ිග ාල අභිශයෝගයක් ට.  ඒ ්ොයම් ඉලක් ටක ලබා 

ගන්න බැරි වුශකොත්, ශම් අය වැශආ කියලා ිවශබන අන්ත 

අසීරුතාවට පත් ශවලා සිටින දු පත් ජනතාවට ඕනෑ කරන 

යටිතල පහසුකම් ටික, ශගොවීන්ට ශපොශහොර ටික ලබා දීම, 

සුබසා න කටුතතු, ඒ වශ ම සුළු හා ම ය පරිමාක කර්මාන්ත 

ක් ටශ  ත්රශආ කර්මාන්තකරුවන්, ්ශයෝජකයන්, නි ථපාෙකයන්, 

ශවශ න්ෙන් මුහුක දීලා ිවශබන ර ථන නිරාකරකය කිීකම සඳහා 

ඕනෑ කරන මුෙල් සම්පාෙනය කර ගැතිම ගැටදෙවක් ට බවට පත් 

ශවනවා.  සථථිර ව ශයන්ම තහවුරු ශවන එවැනි ර ථනයක් ට 

ිවයාශගන තමි ශම් අය වැය ශයෝජනා ගැන අපට අෙ වාෙ 

කරන්න සිදු ශවලා ිවශබන්ශන්.  ඒ නිසා,  ශම් ිගධියට ගිහිල්ලා ශම් 

අය වැය ශයෝජනාවල ්ොයම්  ඉලක් ටක  ඟා කර ගැතිශම් 

හැකියාවක් ට නැහැ කියන කාරකය මම ශම් සභාශ  අව ානය 

ශයොමු කරන්න කැමැිවි. ශේ පාලන ව ශයන් ගත්තත්, 

රිවපත්ිවමය ව ශයන් ගත්තත්, ශම් රජය ්රියාත්මක කරන 

්ර්ථික රිවපත්ිව සම්බන් ශයන් පූර්ක ව ශයන් එකඟ ශවන්න 

අපට බැරි වුකත්, ශම් රශට් ිවශබන ර ථන ටික ිගසඳන්න, අිවරබල 

ශලස ෙරිද්රතාවට පත් ශවලා සිටින ජනතාවශ  ර ථන ටික 

ිගසඳන්න ශගනැල්ලා ිවශබන ශයෝජනාවලට ිගපක් ට ශආ ඉඳශගන 

වුකත්  අපි සහාය ෙක් ටවනවා. 

ඒ අනුව ශම් ගරු සභාවට, ගරු ජනාධිපිවතුමාට -එතුමා තමි 
මුෙල් අමාතයවරයාත්.- මා ශයෝජනා කරනවා, මුෙල් අමාතයාං ශආ 

මැදිහත්වීම හරහා, ඔබතුමාශ  ඍජු අධීක් ට කය යටශත් 
පාර්ලිශම්න්තුවට වගකියන රජශආ මුෙල් පිළිබඳ කාරක සභාව හා 

සමාන  බලතල ිවශබන, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශගන් 
සමන්ිගත  කමිටුවක් ට  කඩිනමින් පත් කරන්න කියලා. ශේීලය 

්ොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුව, ශ්රී ලංකා ශර්ුවව, සුරාබදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුව ඇතුළු  රජශආ ්ොයම් ේත්පාෙනය කරන 
්යතන ර සථත මට්ටමට ශගනැල්ලා ශම් ්යතනවලින් 

ේත්පාෙනය කරන්න ඕනෑ නිවැරදි ්ොයම එකතු කරගන්න 
පුළුවන් රමශ ෙයක් ට සකසථ කරන්න. එශහම ්රියා මාර්ග 

ගැතිමකින් ශතොරව ශම් සංශ ෝධිත අතුරු අය වැශආ ිවශබන 
ඉලක් ටක  ඟා කරගන්න බැරි ශවනවා. එශහම  කරගන්න බැරි 

ශවනවා කියන්ශන්, අ යාපන ය, ශසෞයයය වැනි ක් ටශ  ත්රවලට, 

සමෘේධිය ලබන අයට සහ ෙරිද්රතාශවන් ීඩඩාවට පත් ශවච්ච 
අශනවේත් ජනතාවට ලබා දිය ුතතු සහන එකක් ටවත් ලබා ශෙන්න 

තමුන්නාන්ශස ලාට හැකියාවක් ට ලැශබන්ශන් නැහැ කියන එකි. 
ශම්ක තමි යාාර්ාය.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම මීට කලිනුත් අවසථාා 

ගකනාවකදි කි වා වාශ ම, තව එක කාරකයක් ට පැහැදිලි 

කරන්න අව යි.  ලංකාවට අෙ මුහුක ශෙන්න සිදු ශවලා ිවශබන 

ර ානම ර ථනය තමි අපට ඕනෑ කරන  ශතල් ටික, ගෑසථ ටික, 

ගල් අඟුරු ටික, ශපොශහොර ටික, ශබශහත් ටික ශගන්වාගන්න 

අව ය ශඩොලර් රමාකය හිඟවීම.  2017 දී ිගශේ  ිගනිමය පනතට 

ශගන ් සංශ ෝ න නිසා ේපයන ිගශේ  ිගනිමය රමාකය 

මුළුමනින්ම අශ  රටට  ශගන එන්න අෙ බැරි ශවලා ිවශබනවා.  

පනශත් ිවබුණු ිගධිිග ාන ඉවත් කිීකම නිසා ශම් තත්ත්වය ඇිව 

ශවලා ිවශබනවා. ඒ සඳහා  ෙැන්වත් තිිව සම්පාෙනය ක  ුතතුි. 

මම වගකීශමන් ශම් කාරකය කියන්ශන්. මහ බැංවේ අධිපිවතුමා 

ශම්ක පිළිගන්නවා. ශපශර්ො එතුමාත් එක් ටක පැවැිව සාකච්ඡාශ  දී  

එතුමා පිළිගත්තා,  ිගශේ  ිගනිමය පනතට ඕනෑ කරන සංශ ෝ න 

ටික ශනොකිීකශම්  රිවලලයක් ට ිගධියට මාසයකට අශ  රාජයයට 

ශඩොලර් මිලියන 300ත් 400ත්  අතර රමාකයක් ට අහිමි වන බව.   

රත්නපුර දිසථ්රික් ටකය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයවේ ිගධියට 

මා ෙන්නවා, මැණික් ට ක් ටශ  ත්රශආ ිගතරක් ට මාසයකට ශඩොලර් 

මිලියන 150ක, 200ක අපනයනයක් ට සිදු කරන බව. නමුත් ශම් 

ගැන කියන්න කනගාටුි, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ජනාධිපිවතුමාශ  අව ානයට මම ශම් කාරකය ශයොමු කරනවා. 

්ර්ථිකය පිළිබඳව හුඟක් ට කාා කරන බන්දුල ුවකවර් න 

ඇමිවතුමා සහ තව ඇමිවවරු ගකනාවක් ට ශම් ශවලාශ  සභාශ  

රැඳී සිටිනවා. මම තමුන්නාන්ශස ලාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් 

ගැන කැබිනට් මඩුඩලශආ සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ශඩොලර් 

මිලියන 200ක භාඩුඩ අපනයනය ක ාට ශඩොලර් මිලියන 20ක 

්ොයමක් ටවත් මාසයකට අශ  රටට එන්ශන්  නැහැ. ශම් පනත 

සංශ ෝ නය කරන්න තමුන්නාන්ශස ලා බය ඇි   ශඩොලර් වංචා 

කරන ශම් කඩුඩායමත් එක් ටක තමුන්නාන්ශස ලාට ිවශබන 

ගනුශෙනුව ශමොකක් ටෙ  තමුන්නාන්ශස ලාට ශම් ්ර්ථිකය හෙන්න 

ඇත්ත ව ශයන්ම වුවමනාවක් ට ිවශබනවා නම්, ශම් ිගශේ  ිගනිමය 

රමාකය රටට ශගශනන්න ඕනෑ කරන තිිව ටික ශගශනන්ශන් 

නැත්ශත් ඇි  එශහම නම් තමුන්නාන්ශස ලා සුපුරුදු පරිදි ශම්  

කරන්ශන් ක්රීඩාවක් ටෙ  අපිට කියන්ශන් ශබොරුෙ   ශම් සභාව 

රවටනවාෙ   මහ බැංවේ අධිපිවතුමා කියනවා, ශම් පනත 

සංශ ෝ නය කරන්ශන් නැතුව  ශඩොලර් ටික රටට ශගශනන්න 

බැහැ කියලා. කැබිනට් මඩුඩලශආ අමාතයතුමන්ලාශගන් 

ඇහුවාම ඒකට ේත්තරයක් ට නැහැ.  ජනාධිපිවතුමා කියනවා, ශම්ක 

ගැන සලකා බලන්න ඕනෑ කියලා. අපි තමුන්නාන්ශස ලාට 

කියනවා, ශම් රශට් ජනතාවට අිිව ශම් රශට් සම්පත් පාිගච්චි 

කරලා කරන නි ථපාෙන, එො ශ ල  කන්න නැතුව ඉන්න 

ජනතාවශ , අනාගත පරම්පරාශ  සම්පත් ේපශයෝජනය කරලා 

කරනු ලබන  නි ථපාෙන  පිටරට යවලා ඒවාශයන්  ශගන්වා ගන්න 

ඕනෑ ශඩොලර් රමාකය රටට ශගශනන්න ශෙන්ශන් නැිවව සඟවා 

ගත්තාම, එය ්රක් ට ා කරන ිගශේ  ිගනිමය පනතක් ට තමි අපිට 

ිවශබන්ශන් කියලා. ශම් ්ඩුක්ව ඒ පනත සංශ ෝ නය 

ශනොකරන්ශන් ඇි   කරුකාකර ශම් පනත සංශ ෝ නය 

කරන්න. ශම්  ගැන COPE එශක් ට කාා කරන්න  කැබිනට් 
මඩුඩලශආ කාා කරන්න   මුෙල් අමාතයාං ශආ කාා කරන්න. 

ශම් කාරකය ජනමා යශයන් එළියට ගන්න. ශම් පනත 

සංශ ෝ නය කරලා ශම් ශඩොලර් ටික ශගශනන්න පුළුවන් නම් 

අපිට කිසිම ශඩොලර් හිඟයක් ට ඇිව වන එකක් ට නැහැ. ශම් කාරකය 

ගැන අපි හැමොම කාා කරනවා.  ශම් පනත සංශ ෝ නය 

කරන්න කටුතතු ශනොකරන්ශන් ඇි  ශම් ්කාරශයන් මාසයකට 

වංචා කරන ශඩොලර්  මිලියන 300ක, 400ක මුෙල ශම් රටට 

ශගශනන්න වැඩ පිළිශව ක් ට හෙන්ශන් නැත්ශත් ඇි  ඒ 

කියන්ශන් තමුන්නාන්ශස ලා අපට ශස පඩිගජ්ජා ශපන්වනවාෙ   

ශම් රජය කරශගන යන්න හෙන්ශන් අවංකව ශනොශවිෙ කියන 

ර ථනය මම තමුන්නාන්ශස ලාශගන් අහනවා.  ශම් ර ථනය 

අහන්ශන් නැතුව බැහැ, මහත්වරුනි. ශමොකෙ, තමුන්නාන්ශස ලා 

කක් ටවේටු බැඳශගන කාා කරනවා. හැබැි, ලියැේශේ වක් ටකශේ 

කැඩිලා ඔක් ටශකොම කඩාශගන ශහෝශස යනවා. ඒක දිහා  ශනොබැලූ 

ඇසින්, ශනොඇසූ කනින් ඉන්නවා. ශම්ක තමි ර ථනය. රශට් 

සිටින මුලය ිගශ   ඥයන්  සියදෙ ශෙනාම ශපන්වා ශෙනවා, ශම් 

ශඩොලර් රමාකය රටට ශගශනන්ශන් නැහැ කියන එක.  

කරුකාකර ශම් සම්බන් ශයන් අව ානය ශයොමු කරලා ශම් 

ශඩොලර් ටික රටට ශගශනන්න කියලා මම ිගශ   ශයන් 

අව ාරකය කරනවා.  අෙ ශඩොලර් වංචාවක් ට කශ ොත්, මහ 

බැංවේවට ඒක ගැන කාා කරන්න අිිවයක් ට නැහැ. මුෙල් 

අමාතයාං යට ඒක ගැන කාා කරන්න අිිවයක් ට නැහැ.ශ්රී ලංකා 

ශර්ුවවට ඒක ගැන කාා කරන්න අිිවයක් ට නැහැ. ශේීලය ්ොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට ඒක ගැන කාා කරන්න අිිවයක් ට නැහැ.  

ශඩොලර් ශගන ඒම සහ ශගන යාම පිළිබඳව, වංචා කරන අය 

පිළිබඳව ලංකාශ  කිසිම තිිවයකට අනුව කාා කරන්න බැහැ. අෙ 

ශම් රශට් තිිවයක් ට නැහැ. හැබැි, අප නිශයෝජනය කරන්ශන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කවුෙ  අප නිශයෝජනය කරන්ශන් වයවසථාාොයකය. ිග ායකය 

තමි ලංකාශ  ිගශේ  ිගනිමය පිළිබඳව, අරමුෙල් පිළිබඳව 

අවසාන වගකීම ෙරන්ශන්. නමුත්, ශමොන ශබොරුවක් ට ෙ ශම් 

කරන්ශන්  ඇි අපව රවටන්ශන් කියලා මම අහනවා, 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා, කරුකාකර ඉතා 

කඩිනමින් -වහා වහාම- ිගශේ  ිගනිමය පනතට සංශ ෝ න ශග න 

එන්න කියලා අපි අව ාරකය කරනවා.  එශස  සංශ ෝ න 

ශගනාශවොත්,  අශ  ිගශේ  ිගනිමය ගැටදෙවට සෑශහන 

රමාකශයන් ශහොඳ ිගසඳුමක් ට ශෙන්න පුළුවන්. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි. අපට 

කාලය ක මනාකරකය කරගන්න ශවලා ිවශබනවා. ඒ නිසා ෙැන් 

කාාව අවසන් කරන්න. 

 

ගුණ ගාමිණී වගල්ගබොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வவலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මට තත්පරයක් ට ශෙන්න, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් 

කාරකයත් කියලා මම කාාව අවසන් කරනවා. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා සඳහන් ක  ්යතන 

තුශන් ක මනාකරකය තීව්ර කරන්න, වැරදි නිවැරදි කරන්න. 

රුපියල් බිලියන 700ක, 800ක අිවශර්ක බේෙක් ට ශගවන්න ඕනෑ 

මිනිසුන්ට බදු ෆිල් එකක් ට නැහැ.  ඒ අය  රශට් වැජශඹනවා.  ඒ 

අයශගන් බදු අය කර ගන්න කටුතතු ශනොකරන්ශන් ඇි  එය 

අපට අරශගන ශෙන්න පුළුවන්. කරුකාකර ඒ සඳහා වැඩ 

පිළිශව ක් ට හෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.    

සථතුිවි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Selvam Adaikkalanathan. You have 

eight minutes.   
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ගුණ ගසල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள! 

முதலிவல, என்னுகடய இருப்பு எங்வக இருக்கிறது என்று 

ததாியாமல் இருக்கிறது. ஏதனன்றால், அது அடிக்கடி 

மாற்றப்படுகின்ற நிகல காணப்படுகின்றது.  

இந்த இகடக்கால வரவு தசலவுத் திட்டத்திவல எங்கள் 

கண்முன்னாவல நிற்பது இராணுவத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு! 

இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரம் மிக வமாசமான பின்னகட 

கவக் கண்டிருக்கின்ற சூைலிவல, அகதத் தூக்கி நிறுத்த 

வவண்டுமாக இருந்தால், இனப்பிரச்சிகனக்குத் தீர்கவக் 

தகாண்டுவருவவதாடு, இராணுவச் தசயற்பாடுகளுக்கான 

நிதிகயக் குகறப்பதுதான் அதற்குப் தபாருத்தமான வைியாக 

அகமயும். இன்கறக்கு இந்த அரசாங்கம் நாட்கட வமம்படுத்து 

வதற்காகக் கூடுதலான முயற்சிககள வமற்தகாள்ளுகின்ற 

அவதவநரத்திவல, எங்களுகடய வடக்கு, கிைக்கிவல, 

மகலயகத்திவல தமிழ் வபசும் மக்களுகடய எதிர்காலத்கத 

நாசமாக்குகின்ற தசயற்பாடுககளக் ககயாளுகின்ற ஒரு 

சூைகலக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அது எப்படி 

தயன்றால், எங்களுகடய நிலங்ககள அபகாிக்கின்ற 

திகணக்களங்ககள கவத்துக்தகாண்டு, எங்களுகடய 

மக்களின் உறுதிக் காணிககளப் பறித்ததடுக்கின்ற சட்டங் 

ககள கவத்துக்தகாண்டு, ‘மகாவலி அபிவிருத்தி’ என்று 

தசால்லுகின்ற அந்தத் திட்டத்தினூடாக எங்களுகடய 

மக்களுகடய காணிககளப் பறிக்கின்ற ஒரு சூைல் காணப்படு 

கின்றது. இவ்வாறான தசயற்பாடுகள் இப்படிப் பல 

வைிகளிவல நகடதபறுகின்றன.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள! 

இன்கறக்கு இராணுவத்திற்கான  நிதி ஒதுக்கீடு கூடுதலாகி 

யிருக்கின்ற அவதவநரம், வடக்கு, கிைக்கிவல எங்களுகடய 

மக்ககளவிடக் கூடுதலான எண்ணிக்ககயிவல இராணுவம் 

இருக்கின்றது என்று தசால்லக்கூடிய அளவில் அதிகளவான 

பகடகள் அங்கு குவிக்கப்பட்டிருப்பகத நான் இங்வக 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்வறன். அதுமட்டுமல்ல, வடக்கு, 

கிைக்கிவல தமிழ் வபசும் மக்களுகடய காணிகளின் 

விகிதாசாரத்கதப் பார்க்கும்வபாது, இராணுவம்தான் கூடுத 

லான காணிககள கவத்திருப்பகத அறியக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. இந்த நாட்கடக் கட்டிதயழுப்பவவண்டுதமன்று 

கங்கணம் கட்டிக்தகாண்டு இருக்கின்ற அவதவநரத்திவல இந்த 

அரசாங்கம் வடக்கு, கிைக்கிவல, மகலயகத்திவல எங்களுகடய 

மக்களின் வாழ்க்கககயத் திட்டமிட்டு அைிக்கின்ற தசயற்பாடு 

களிலும் ஈடுபடுவதால் எந்தக் காலத்திலும் எழுச்சிமிக்க, 

சுபிட்சமான ஒரு நாட்கட நாங்கள் காணமுடியாது என்பகத 

இங்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகின்வறன்.  

உதாரணத்திற்கு முள்ளிக்குளத்கத எடுத்துப் பாருங்கள்! 

எங்களுகடய ஆண்டகக இராயப்பு வயாசப் அவர்கள், துரத்தி 

அனுப்பப்பட்ட முன்னாள் ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 

அவர்கவளாடு வபசியகதயடுத்து, அவர் முள்ளிக்குள 

மக்களுக்கு அந்தக் கிராமத்கத விடுவிப்பதாகச் தசால்லி 

யிருந்தார். ஆனால், இன்கறக்கும் கடற்பகட அங்குள்ள 

விவசாயக் காணிககள அபகாித்திருக்கின்றது. அதுவபால் 

அவர்கள் கடற்தறாைில் தசய்வதற்கான உாிகம மறுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது; அந்த மக்கள் அங்குள்ள பள்ளிக்கூடத்கதயும் 

வகாயிகலயும் பயன்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் 

குகறவாக இருக்கின்றன. ஒரு பைம்தபரும் கிராமமாக 

இருக்கின்ற அதன் சூைகல நாங்கள் பார்க்க வவண்டும். 

ஆகவவ, இன்கறக்கு வடக்கு, கிைக்கிவல முப்பகட 

களினுகடய திட்டம் என்னதவன்றால், அங்குள்ள காணிககள 

அபகாிப்பதாகும். அண்கமயிவல முல்கலத்தீவில் 

கடற்பகடயினர் காணிககள அபகாிப்பதற்கான திட்டத்கத 

வமற்தகாண்டவபாது,  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விவனா 

உட்பட எங்களுகடய உறுப்பினர்கள் அங்கு தசன்று அந்த 

மக்கவளாடு வசர்ந்து வபாராட்டம் நடத்தி அகத 

நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். ஆகவவ, இந்த நாட்கட முன்வனற்ற 

கரமான நிகலக்குக் தகாண்டுவர எண்ணுகின்ற நீங்கள், 

எங்களுகடய மக்களின் எழுச்சிகரமான வபாராட்டங்ககள 

மழுங்கடிக்கின்ற வககயில் அதகன வமற்தகாள்ளக்கூடாது.  

வபார்க்காலச் சூைலிவல வமற்தகாள்ளப்பட்ட மனித 

உாிகம மீறல்கள், அந்தப் வபாாிவல எங்களுகடய மக்கள்பட்ட 

துன்பங்கள், அவர்கள் அைிக்கப்பட்ட நிகல என்பன 

சம்பந்தமாக இன்கறக்கும் ஐ.நா. சகபயிவல தமிழ் வபசும் 

மக்களுகடய அந்த நிகலப்பாடு உறுதியாக இருப்பதற்குக் 

காரணம், புலம்தபயர்ந்து வாழுகின்ற எங்களுகடய 
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உறவுகளினுகடய தசயற்பாடுகள்தான். காணாமற்வபானவர் 

களின் உறவுகள் பல வருடங்களாகப் வபாராடுகின்றார்க 

தளன்றால், எங்களுகடய மக்ககள இன ாீதியாக அைித் 

ததாைிக்க நிகனத்தும் இன்கறக்கும் உயிவராடு இருக்கின் 

றார்கதளன்றால், அதற்கு அடிப்பகடயாக இருப்பது அந்தப் 

புனிதப் வபாராட்டம்தான்.  

வபாராட்டம் தசய்த மக்ககள இன்கறக்குப் பயங்கரவாதத் 

தகடச் சட்டத்தின்கீழ் ககதுதசய்கிறார்கள். அதுவபால், 

எங்களுகடய விடுதகலப் புலிகள் இயக்கத்தின் முன்னாள் 

வபாராளிகள் - புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட வபாராளிகள் 

ஒவ்தவாருநாளும் பயமுறுத்தப்படுகின்றார்கள் - அச்சுறுத்தப் 

படுகின்றார்கள். குடும்பத் தகலவன் சிகறயிவல 

வாடுகின்றான்; அவனது மகனவிகயயும் அப்பாவிக் குைந்கத 

ககளயும் மிரட்டுகின்ற, அச்சுறுத்துகின்ற தசயற்பாடுககள 

இங்வக புலனாய்வுத்துகறயினர் தசய்துதகாண்டிருக்கிறார்கள். 

இது ஏதனன்று நான் வகட்கின்வறன். இப்படிச் தசய்கின்ற 

வபாது தபாருளாதாரத்கத வமம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புக்கள் 

எப்படி ஏற்படும்? ஏற்பட முடியாது.  

தகௌரவ சனாதிபதி அவர்கள் புலம்தபயர் நாடுகளிலுள்ள 

குறிப்பிட்ட சில அகமப்புகள் மற்றும் நபர்களின் தபயர்ககளத் 

தகடதசய்யப்பட்வடாாின் பட்டியலிலிருந்து விலக்கியிருக் 

கின்றார். நாம் அதகன வரவவற்பவதாடு, ஒட்டுதமாத்தமாக 

அவர்கள்மீதான தகடகய நீக்கும்நிகலப்பாட்டுக்கு வர 

வவண்டுதமன்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்திவல நான் வகட்டுக் 

தகாள்கின்வறன். அவதவநரத்திவல, எங்களுகடய புலம்தபயர் 

உறவுகள் இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத வமம்படுத்தும் 

வககயில் இங்கு முதலீடுககள வமற்தகாள்கின்றவபாது, 

இப்தபாழுது மகலயகம் மற்றும் வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங் 

களில் வாழுகின்ற தமிழ் வபசும் மக்களின் நிகலகமவபான்று 

அவற்கற மழுங்கடிக்கின்ற நிகல இருக்கக்கூடாது. 

அவர்களின் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் வைங்கப்பட 

வவண்டும். இந்த நாட்கட முன்வனற்ற வவண்டுமாகவிருந்தால், 

முதலாவது இனாீதியான பிரச்சிகன தீர்க்கப்படுவதற்கான 

முஸ்தீபுககள முன்தனடுக்க வவண்டும். இரண்டாவது, 

இராணுவம் எமது மக்களின் நிலங்ககள அபகாிக்கும் நிகல 

மாற்றப்படவவண்டும். அவ்வாறானததாரு சூழ்நிகல வருகின்ற 

வபாதுதான் இந்த நாட்டிவல ஒரு சுபிட்சமான, தபாருளாதார 

விருத்திகய வநாக்கிய தசயற்பாட்கடயும் இனங்கள் 

சந்வதாசமாக வாழுகின்ற வைிமுகறகயயும் ககயாள முடியும். 

எங்களுகடய சிங்கள இகளஞர்களுகடய வபாராட்டம் 

வமவலாங்கியிருந்தகமயால்தான் இன்கறக்கு இந்த நாட்டில் 

இந்தளவு ஒரு மாற்றம் நிகழ்திருக்கின்றது என்பகத இங்வக 

நான் குறிப்பிட விரும்புகிவறன்.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. Your time is over.  

 

ගුණ ගසල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  

Sir, I have been given eight minutes.  

ஆகவவ, தகௌரவ சனாதிபதி அவர்கள் இந்த விடயத்கதக் 

கவனத்திதலடுக்கவவண்டும். அவர் தனது அக்கிராசன 

உகரயிவல நிலம் சம்பந்தமான பிரச்சிகனகய மிகத் 

ததளிவாகச் தசால்லியிருக்கிறார். அதாவது, “நிலம் சம்பந்தமாக 

தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தமது 

நிலம் சம்பந்தமான விடயங்ககளக் ககயாளுவதற்கான ஒரு 

வைிவகககய நான் தசய்வவன்” என்று உறுதியளித் 

திருக்கின்றார். அந்தவககயிவல, அதகன உடனடியாக 

நகடமுகறப்படுத்த வவண்டுதமன்று நான் இச்சந்தர்ப்பத்திவல 

வகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.  

அகதவிட, இந்த இகடக்கால வரவு தசலவுத்திட்ட 

அறிக்ககயிவல சில நல்ல விடயங்களும் இருக்கின்றன. 

சமுர்த்தி தபறவவண்டியவர்கள் பலர் இன்னும் அந்தப் 

பட்டியலிவல வசர்க்கப்படாத ஒரு சூழ்நிகல இருக்கின்றது. 

ஆகவவ, அந்தப் பட்டியலில் அவர்ககளயும் இகணத்துக் 

தகாள்ளவவண்டுதமன்ற ஒரு வகாாிக்கககய இங்கு 

முன்கவக்க விரும்புகின்வறன்.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  

 

ගුණ ගසල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  

Sir, please give me one more minute.  

அதுவபால், உலக உணவுத் திட்டத்தின்மூலம் கர்ப்பிணித் 

தாய்மார் தபறுகின்ற வாய்ப்புககளப் தபறும்வககயில், அந்தச் 

சமுர்த்தி உதவிதபறுவவார் பட்டியலில் விடுபட்டவர்ககளயும் 

வசர்த்துக்தகாள்ளவவண்டுதமன்ற வகாாிக்கககய நான் 

முன்கவக்கின்வறன்.  

அது மட்டுமல்ல, வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் 

அறுவகட தசய்யவிருக்கின்ற விவசாயிகளும் மீனவர்களும் 

எாிதபாருள் இல்லாமல் மிகவும் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். 

அவர்ககளயும் அரசாங்கம் கவனத்திதலடுக்கவவண்டும். 

ஏற்கனவவ வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் விவசாயிகளின் 

வயிற்றிலடித்தபடியால்தான் இன்கறக்கு நாடு இந்த 

நிகலகமக்குச் தசன்றிருக்கின்றது என்பகதச் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகிவறன். ஆகவவ, விவசாயிகளினதும் மீனவர்களினதும் 

வயிற்றிலடிக்கின்ற ஒவ்தவாரு தசயற்பாடும் எங்களுகடய 

நாட்கடப் பின்வனாக்கித் தள்ளும் நிகலகயவய உருவாக்கும் 

என்பகதச் தசால்லி, விகடதபறுகின்வறன். நன்றி.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශමොහමේ මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි හයක 

කාලයක් ට ිවශබනවා.  
 

 

[අ.භා. 3.06  

 

ගුණ ගමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම සතුටට පත් ශවනවා  ශම් 

අතුරු අය වැය ශල්යනය පිළිබඳ ිගවාෙයට එක් ටවීමට අවසථාාව 

ලැබීම ගැන. ඇශමරිකාශ  16 වන ජනාධිපිව ඒබ්රහම් ලින්කන් 

මහත්මයා වශරක ශමශහම කියලා ිවශබනවා.  

"මම ෙැඩි ශලස රට වැසියන්ව ිග ථවාස කරන්ශනමි. සතයය 

ඔවුන්ට පැවසුවශහොත් ඔවුන්ට ඕනෑම වයසනයකට මුහුක දීමට 

හැකියාව ඇත. වැෙගත්ම කාරකය වනුශආ ඔවුන්ට සතයය ඇිව 

සැටිශයන් රකා  කිීකමි."  

1091 1092 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි 2019දී පාලන බලය ලබා 

ගත්තාට පසු, ශම් රට මුහුක දීමට නියමිත ්ර්ථික ්ර්බුෙය සහ 

ඉන් ඇිවවන තත්ත්වය පිළිබඳ සතයය ජනතාවට හරියට රකා  

කශ   නැිව බව ඔබතුමාත් ෙන්නවා. ඒ ශවනුවට, "ශම් රශට් සල්ලි 

ඕනෑ තරම් ිවශබනවා. අපට මූලය අර්බුෙයක් ට නැහැ. අපට ඕනෑ 

ගමනක් ට යන්න පුළුවන්" කියන පණිවුඩය තමි අපි ජනතාවට 

දුන්ශන්. ඒ නිසා ජනතාවට එක පැත්තකින් ශකෝපයක් ට ිවශබනවා, 

ඔවුන් රටවලා ශමශහම ගමනක් ට යෑම පිළිබඳව. අශනක් ට පසින්, 

ජනතාවට ශම් අර්බුෙශආ පතුල පිළිබඳව, ගැඹුර පිළිබඳව නිවැරදි 

වැටහීමක් ට ශම් අර්බුෙය ශමෝදු ශවේදී  ිවබුශඩු නැහැ. ඒ නිසා මම 

ිග ථවාස කරනවා, අපි ගන්නා ඕනෑම තීරකයක් ට ජනතාව සමඟ 

වඩා ශහොඳ සංවාෙයකින් ුතතුව ගන්න ඕනෑ කියලා.  

ශම් අතුරු අය වැ ය ශල්යනය දිහා බැදෙවාම, ශම් අර්බුෙය 

ිගසඳීම සඳහා අව ය ොර් නික මැදිහත්වීම ිවශබනවා කියලා අපට 

නම් ශපශනන්ශන් නැහැ. ශම් අර්බුෙයට ශහ තු වුණු  පෙනම ශවනසථ 

ශනොකර, ඒ පෙනම එශලසින්ම රැක ගනිමින්, එශහම නැත්නම් 

ඒක fine-tune  කරමින් ශවනසක් ට ෙකින්න ේත්සාහ කරනවා නම්, 

එින් ශවනසක් ට ශවි කියලා අපට ිග ථවාස කරන්න බැහැ. අෙ අපි 

කල්පනා කරන්න ඕනෑ ශමන්න ශම් කාරකය ගැනත්. කාලයකදී 

අපට වඩා අන්ත දුී  රටක් ට වූ, අන්ත අමාරුකමින් ජීවත් වූ රටක් ට 

වන බං ලාශේ යට ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 50,000ක 

සංචිතයක් ට පිහිටුවා ගන්නට හැකියාව ලැශබේදී, අෙ අශ  රශට් 

සංචිත රමාකයවත්  කියාගන්න බැරි තරම්  පහ ට අපි ඇෙ වැටිලා 

ිවශබනවා. එශහම නම් අපි පාිගච්චි කරපු ්ර්ථික ේපාය මාර්ග 

සාර්ාකෙ   ශම් ්ර්ථික ේපාය මාර්ගවල යන්න කියලා අපට දීපු 

ේපශෙසථ දීපු ජාතයන්තර සංිග ානවල, රාජය නිල ාරින්ශ  

ේපශෙසථ සාර්ාකෙ  1994 ඉඳන්ම ශම් ්ර්ථිකය ශමශහයවීමට 

ොයක වුණු ඒ ේපශේ කයන්ශ , නිල ාරින්ශ  මඟ ශපන්වීම 

සාර්ාකෙ  අෙ අශ  සංචිත වැටිලා ිවශබන රමාකශයන්ම ඒක  

ශපශනනවා. බං ලාශේ ය සාර්ාක ශවලා, අපි අසාර්ාක 

වීශමන්ම අපට ඒ ේපශෙසථවල රමාකය ශත්ශරනවා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර්බුෙය කියන්ශන් හුශෙක් ට 

වන ශජෝන් එෆථ. ශකනඩි මැිවතුමා එක් ටතරා අවසථාාවක රකා  

කරලා ිවබුකා, "'crisis' නැමැිව වචනය චීන භා ාශවන් ලියූ ිගට 

එහි ශත්රුම් ශෙකක් ට පවිවි. එහි එක ශත්රුමක් ට 'අනතුර' වන 

අතර, අශනක් ට ශත්රුම 'අවසථාාව' ශ " කියලා. ශම් අර්බුෙශයන් - 

ශම්  crisis එශකන් - එක පැත්තකින් අපට ිග ාල අනතුරක් ට 

ිවශබනවා. ඒ වාශ ම, ශම් අර්බුෙය අපට මනරම් අවසථාාවවේත් 

නිර්මාකය කරලා ිවශබනවා. අශ  ිවබුණු වැරැදි අක් පාක්කම් 

ශත්රුම් අරශගන , ඒ වැරැදි අක් පාක්කම් හොශගන, නිහනමාතිව 

වැරදුණු තැන් පිළිබඳ ශහොඳ සාකච්ඡාවක් ට කරශගන, ඒ වැරැේෙ 

නිවැරදි කරශගන අශ  රටත් රට බං ලාශේ ශආ මට්ටමට, එශහම 

නැත්නම් ෙවේණු ශකොරියාශ  මට්ටමට, එශහමත් නැත්නම් චීනශආ 

මට්ටමට වුකත් ශගනයන්න පුළුවන් අවසථාාවක් ට අපට නිර්මාකය 

කරලා දීලා ිවශබනවා. ඒ අවසථාාව අපි හරි හැටි ශයොො ගන්නවාෙ 

කියන ර ථනය අපි අශපන්ම අහගන්න ඕනෑ.  

අපි හැම ොම සාගර රාජයයක් ට පිළිබඳව කාා කරනවා. අශ  

රට වශට්ම මුහුෙ ිවබුකාට, අෙ ඉතා අවාසනාවන්ත ිගධියට  මා 

මන්ෙශපෝ කය, ශරෝටීන් ඌනතාව ගැන අපට කාා කරන්න 

සිේ  ශවලා ිවශබනවා, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අශ  

මුහුශේ ිග ාල මාළු සම්පතක් ට ිවශබනවා. ඒ ගැන අපි කාා ක ාට, 

ඒ මාළු සම්පත ශන ා ගනිමින් රශට් ජනතාවශ  ශරෝටීන් 

ඌනතාව නැිව කර ගන්නා රමයක් ට නැහැ, වැඩ පිළිශව ක් ට නැහැ.  

ඒ වාශ ම තමි හම්බන්ශතොට වරාය. හම්බන්ශතොට වරාශආ 

අපිත් පසුගිය ෙවසක සංචාරය ක ා. ඒ අවසථාාශ දී අපි ෙැක 

නැ වල වැඩ කරන අය කියන්ශන්, හම්බන්ශතොට වරාය 

්සන්නශයන් හිශලවල් පාශර් බසථ යනවා වාශ  තමි දෙ නැ  

යන්ශන්. ඒ තරම් හම්බන්ශතොට වරාය ්සන්නශයන් නැ  යනවා 

දෙ. හැබැි මම කනගාටු ශවනවා, අෙ අො  ්යතනවල මැදිහත් 

වීම හරියට සිේ  ශනොවීම නිසා ඒ bunkering කටුතතු හරියට 

හම්බන්ශතොට වරාශයන් සිේ  ශවන්ශන් නැිව එක ගැන. අපි ඒ 

නැ වලට අව ය පහසුකම් ලබා ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ හරහා යන 

නැ වලින් ශඩොලර් සම්පත අපට ේපයා ගැතිශම් හැකියාව 

ිවශබනවා. නමුත් අවාසනාවකට අපි ඒ පහසුකම් ලබා ශෙන්ශන් 

නැහැ. ඒ ශවනුවට අපි ශවනත් දිහාවල් බල බලා ඉන්ශන්.  

ෙැන් අශ  රටට වැෙගත්ම ශේ තමි ශම් පවිවන ්ර්ථික 

අර්බුෙශයක් ට ශගොඩ ඒම. අපි ෙැන් IMF එක ගැන හැම ොම 

කල්පනා කර කර ඉන්නවා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, නියමිත කාලය අවසානි. 

 

ගුණ ගමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මට ිගනාඩි හයක් ට ිවශබනවා කි වා ශන්ෙ  ශහොඳි. මට තව 

එක ිගනාඩියක් ට ශෙන්න.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි IMF එක දිහා බලාශගන 

ඉන්නවා. IMF එශකන් අපට මාස 48කට ශඩොලර් මිලියන 

2,900ක් ට ශෙනවා. ඒක ශබෙලා බැදෙශවොත් අපට එක මාසයකට  

ලැශබන්ශන් ශඩොලර් මිලියන 60ි. හැබැි, අශ  එක ෙවසක 

ිගයෙම කීයෙ  පසුගිය ජුනි මාසශආ ිගතරක් ට අශ  එක ෙවසක 

ිගයෙම ශඩොලර් මිලියන 40ි. ඒ නිසා අපි IMF එක දිහා ිගතරක් ට 

බලාශගන යන ගමශන් අවසානය ශවන්ශන්, ෙහසය වතාවක් ට IMF 

එකට ගිහිල්ලා ්පසථසට හැරුකා වාශ , ෙහහත් වන වතාශ ත් 

IMF එකට ගිහිල්ලා අපට ්පසථසට හැශරන්න ශවන එක. ඒ 

නිසා, ඒ ශවනුවට අපි ශේීලය කර්මාන්ත පේ ිවය  ක් ටිවමත් කර 

ගන්න ඕනෑ. ශම් ර ථනවලට ේත්තර ශහොයන සැබෑ ිගසඳුම්වලට 

අපි යන්න ඕනෑ. 

මහින්ෙ රාජපක් ට  මහත්මයාශ  ඉවත් වීමත් එක් ටක අපට 

අවසථාාවක් ට ලැබුකා පාර්ලිශම්න්තුශවන් අග්රාමාතයවරශයක් ට 

ශතෝරා ගන්න. හැබැි, අවාසනාවකට එො ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

සම්මුිවයකට එන්න බැරි වුකා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  

පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශ  ත්  හැම ොම වැඩිපුර ිවශබන්ශන් ර ථන 

වමාරන සංසථකෘිවයක් ට  ර ථන කාා කරන සංසථකෘිවයක් ට. ර ථන 

ේඩ ොලා ෆුට්ශබෝල් ගහන සංසථකෘිවයක් ට. ඒ ශවනුවට ේත්තර 

ශහොයන ශේ පාලනයකට අපි එන්න ඕනෑ. ඒ ේත්තර ශහොයන 

ශේ පාලනය ඇතුශ   ිගතරි ශම් රශට් මිනිසුන්ට ඇත්තටම 

ර ථනවලින් එළියට එන්න පුළුවන් වන්ශන්. ඒ සඳහා අපි 

රශ  යක් ට ගත ුතතුි කියා ශයෝජනා කරමින්, මට ශම් අවසථාාව 

ලබා දීම ගැන ඔබතුමාටත් සථතුිවවන්ත ශවමින් මා නිහඬ වනවා, 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුරා  ජයරත්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි හතක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ අුවරාධා ජයරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு அனுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අතුරු අය වැය ගැන 

අෙහසථ රකා  කරන්න අවසථාාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

සථතුිවවන්ත වනවා. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතුරු අය වැයක් ට කියන්ශන්, 

රශට් ජනතාව තු  ිගිග  බලාශපොශරොත්තු ඇිව කරලා,  සහන ලබා 

ශෙන රම  පිළිබඳව අසතය මතවාෙ ශගොඩනඟලා ඉදිරිපත් කරන්න 

පුළුවන් අය වැයක් ට ශනොශවි. ශම් අතුරු අය වැශයන් රටට 

යම්කිසි ිගධියක ේත්ශත්ජනයක් ට අපට ලබා ශෙන්න පුළුවන් නම් 

ඒක තමි අශ  ඉලක් ටකය, බලාශපොශරොත්තුව බවට පත් ිගය ුතතුව 

ිවශබන්ශන්. ඒ කාරකය ශමහිදී අපි ිගශ   ශයන් සිහිපත් ක  

ුතතුි.   

සමෘේධිලාභින් වන ශම් රශට් පවුල් ලක් ට  17කට රුපියල් 

5,000 බැගින් ලබා දුන් සහනා ාරය ශමම අතුරු ඇය වැශආදී 

රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරලා, රුපියල් 7,500ක් ට ලබා ශෙන්න 

ශයෝජනා කර ිවශබනවා. සමෘේධිය ලබා ගැතිශම් අශ ක් ට ාශවන් 

ශපොශරොත්තු ශල්යනශආ ඉන්න ඒ සියදෙශෙනාටත් අපි මසකට 

රුපියල් 5,000ක තාවකාලික දීමනාවක් ට ලබා ශෙනවා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හැබැි හැම ොම සමෘේධිය 

ලබන ශම් පවුල්  ටික අපි ශවන් ක  මුෙලින් ජීවත් ිගය ුතතුි 

කියලා ඔවුන්ශ  ්කල්පයක් ට හැශෙනවා ශවනුවට, ඔවුන් 

සැබිගන්ම සමෘේධිමත් පිරිසක් ට බවට පත් කරගන්න පුළුවන් වුකාෙ 

කියන එක පිළිබඳව ර ථනයක් ට ිවශබනවා. අපට පුළුවන්කමක් ට 

ිවශබනවා නම්, 2023 සහ 2024 වර්  ශවනශකොට ශම් ලක් ට  17ක 

රමාකය යම් ඉලක් ටකමකින් ශහෝ පල්ශලහාට ශගශනන්න පුළුවන් 

ඉලක් ටක සහගත වැඩ පිළිශව කට යන්න, ඒක තමි අෙ රට 

හැටියට අශ  ශයෝජනාවලිය බවට පත් ිගය ුතත්ශත් ඒ නිවැරදි වැඩ 

පිළිශව ට යම් යම් කාරකා සංශ ෝ නය කරශගන -සියදෙශෙනා 

සතුටු කරන්න පුළුවන් අය වැයක් ට ශනොවුකත්- රටක් ට ව ශයන් අපි 

බරපත  අර්බුෙයකට මුහුක පාමින් ඉන්න ශවලාවක අෙ ශම් 

ිගධියට ශහෝ අතුරු අය වැයක් ට ඉදිරිපත් කිීකම පිළිබඳව එක 

පැත්තකින් අපි සතුටු ශවනවා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමන්ලාට වගකීම් 

භාරගන්න කියනශකොට අශ  ිගපක් ට  නායක සජිතත් ශර මොස 

මැිවතුමා සියදෙ වග කීම් පැහැර හැරිය බව අපි ෙන්නවා. 

මමත්රීපාල සිරිශස න හිටපු ජනාධිපිවතුමාශ  කාලශආදීත් 

අග්රාමාතයවරයා හැටියට වගකීම භාර ගන්න කියනශකොට එතුමා ඒ 

වග කීමත් පැහැර හැරිය බව අපට මතකි. ඒ වාශ ම හිටපු 

ජනාධිපිව ශගෝඨාභය රාජපක් ට  මැිවතුමාශ  කාලශආ ේග්ර ්ර්ථික 

අර්බුෙයක් ට ඇිගල්ලා ශම් රට සම්පූර්කශයන් කඩාශගන වැටුකා. 

හර්  ෙ සිල්වා, ඉරාන් ිගරමරත්න මන්ත්රීතුමන්ලා වාශ  ෙැනුම 

ිවශබන, ශම්කට එකතු ශවන්න පුළුවන් පිරිසක් ට අෙ ිගපක් ට ශආ 

ඉන්නවා. ඒ සියදෙශෙනා එකට එකතු ශවලා සර්ව පාක් ටෂික 

්ඩුක්වක් ට හෙලා, ශම් රට ඉදිරියට අරශගන යමු කියනශකොට 

ඒකටත් සජිතත් ශර මොස ිගපක් ට  නායකතුමා ිගරුේ  වුකා. එතුමා 

එො ඒ වග කීම භාර ගත්ශත් නැහැ. ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි, 

අවසානශආ පාර්ලිශම්න්තුශ දී ජනාධිපිවවරයා ශතෝරන 

අවසථාාශ  ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වීමකින්වත් ශතොරව එතුමා ඉවත් 

වුකා. රශට් සියදෙ ශේවල් ශුභවාදීව, හරියටම ්රියාත්මක ශවනවා 

නම් ශම් රටට නායකශයෝ අව ය නැහැ. ශම් රට ශමශහයවන්න ඒ 

අවසථාාව එනකල් බලාශගන ඉන්න නායකයන්ශගන් නම් වැඩක් ට 

ශවන්ශන් නැහැ. අෙ ශම් අර්බුෙය ිවශබන ශවලාශ දී ඉදිරි මාස 

තුනක කාලයකට ශහෝ අතුරු අය වැයක් ට ශගනැල්ලා ශම්ක 

නිවැරදි තැනට ග පා ගන්න, නිවැරදි තැනට ශප  ගසථවා ගන්න 

කටුතතු කිීකම පිළිබඳව එක පැත්තකින් අපි සතුටු ශවනවා, 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඉදිරි මාස තුනකට අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් වන ශ ලාව 

ශවනශකොට 2023 වර් ය පිළිබඳ සැලසුම ෙැන් ඉඳලාම අප සතුව 

ිවශබන්න ඕනෑ. ශබොශහෝ ශවලාවට අෙ අපට ිවශබන්ශන් යැපුම් 

මානසිකත්වයක් ට. අශ  ්ර්ථිකය යැපුම් ්ර්ථිකයක් ට. හැබැි, ශම් 

යැපුම් ්ර්ථිකය යම් රමශ ෙයකින් නි ථපාදිත ්ර්ථිකයකට අපි 

අරශගන යන්ශන් නැත්නම්, රටක් ට හැටියට අප බලාශපොශරොත්තු 

වන ඉලක් ටකයට අශ  රට ශගනියන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ. 

ඕනෑම ක් ටශ  ත්රයක් ට ගත්ශතොත්, අපට යන්න පුළුවන් ඉලක් ටක ටික 

අපි  අෙ සම්පූර්ක කරශගන ිවශබනවාෙ කියන එක පිළිබඳ 

ර ථනයක් ට ිවශබනවා. ේොහරකයක් ට ිගධියට ගත්ශතොත්, 

නවසීලන්තය වාශ  අපනයනය කටුතතු කරන ශහොඳම රටවලින් 

එකක් ට බවට අශ  ලංකාව අෙ පත් ශවලා ිවශබනවා. අශ  රශට් 

කිරි ගවශයෝ ලක් ට  13ක් ට ඉන්නවා. හැබැි, එින් ලක් ට  

ශෙකහමාරකින් ිගතරි අපි කිරි ගන්ශන්.  ීස.බී. ශහ රත් අශ  හිටපු 

රාජය ඇමිවතුමාත් ශම් ශවලාශ  ගරු සභාශ  ඉන්නවා. එක කිරි 

හරශකවේශගන් ගන්නා කිරි රමාකය - average එක - ලීටර් 

ශෙකහමාරි, තුනි. හැබැි, අපට එක ගවශයවේශගන් ගන්නා 

කිරි රමාකය ලීටර් පහ ෙක් ටවා වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුශකොත්, 

අශ  රටට අව ය සමසථත කිරි අව යතාශවන් සියයට 70ක් ට 

සම්පූර්ක ශවනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳ ඉලක් ටක සහගත වැඩ 

පිළිශව කට යනවා ෙ කියන එක පිළිබඳව අපි සැලසුම් ක  ුතතුව 

ිවශබනවා.  

'ඊ ඟට අශ  කෘෂිකාර්මික අං ය ගන්න. අෙ සියයට 47ක 

වාශ  රමාකයක් ට යැශපන්ශන් ශම් රශට් කෘෂි කර්මාන්තය මූලික 

කරශගනි. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2020 සහ 2021 

වර් වල ශම් රටට ශභෝග ්නයනය සම්බන් ශයන් ිවශබන 

සංයයා ශල්යන ටික බැදෙවාම, 2020 අවුරුේශේ අල ටික 

්නයනය කරන්න ශඩොලර් මිලියන 39.8ක් ට සහ 2021 අවුරුේශේ 

ශඩොලර් මිලියන 37.3ක් ට ිගයෙම් කර ිවශබනවා  2020 අවුරුේශේ 

මිරිසථ ටික ශ න්න ශඩොලර් මිලියන 94.8ක් ට සහ 2021 අවුරුේශේ  

ඒ සඳහා ශඩොලර් මිලියන 92.7ක් ට ිගයෙම් කර ිවශබනවා  2020 

අවුරුේශේ ලූනු ටික ශ න්න ිගතරක් ට ශඩොලර් මිලියන 148.7ක් ට සහ 

2021 අවුරුේශේ ඒකට ශඩොලර් මිලියන 154.9ක් ට ිගයෙම් කර 

ිවශබනවා. හැම අවුරුේෙකම ශඩොලර් බිලියන 100ක් ට අපි ිගයෙම් 

කර ිවශබනවා, ශම් අල, මිරිසථ,  ලූනු කියන ශභෝග තුන ිගතරක් ට 

අශ  රටට ්නයනය කරන්න.  

අශ  රශට් පුරන් වේඹුරු ගත්තාම ශහක් ටශටයාර ලක් ට යකට 

වැඩි පුරන් වේඹුරු රමාකයක් ට ිවශබනවා. LRC එශක් ට වගා කරලා 

නැිව ඉඩම් රමාකය ගත්ශතොත් ශහක් ටශටයාර 20,000කට වැඩිි. 

අශනක් ට පැත්ශතන්, වැිගලි සමාගම්වල ිවශබන ඉඩම් ටික. ඒ 

වාශ ම LRC එක කිසිම ශෙයකට ශයොො ශනොගත් ඉඩම් 

රමාකයවේත් ිවශබනවා. ශම් සඳහා අව ය කරන ශවනසථකම් අපි 

කශ   නැත්නම්, ශම් රශට් අපි බලාශපොශරොත්තු වන ඉලක් ටකයට 

යන්න පුළුවන්කමක් ට නැහැ.  

ශගෝඨාභය රාජපක් ට  හිටපු ජනාධිපිවතුමා රමුය පසුගිය අශ  

්ඩුක්ශ  වැඩ පිළිශව  පිළිබඳව ර ථන ගැටදෙ ගකනාවක් ට 

ිවබුකා. ඒ පිළිබඳ අශ  කිසිම තර්කයක් ට නැහැ. ඒශක් ටදී අපි 

අසමත්. හැබැි, ෙැන් ශහෝ ශම් ඉන්න පිරිස එකට එකතු ශවලා, 

ශම්ක නිවැරදි තැනට ශප ගසථවා ගන්න බැරි වුශකොත්, 

ඉදිරිශආදීත් - 2025 ශ වා, 2030 ශ වා - නැවත වාරයක් ට ඒ සියදෙ 

පාර්ලිශම්න්තුවල අපට කාා කරන්න ශවන්ශන් ්ර්ථිකය 

කඩාශගන වැටුණු හැටි, එශහම නැත්නම් ශම් රට ිගනා  ශවච්ච 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

හැටි තමි. ශම් රශට් ඉිවහාසශආ ශවච්ච වැරදි, අක් පාක් නැවත 

කාා කරමින් හිටිශයොත් අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ශවන්ශන් 

නැහැ. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශස වා ්ර්ථිකය පිළිබඳව 
කාා කරනවා. ශම් රට සංචාරක කර්මාන්තශයන් ිග ාල ්ොයම් 
ේපයන රටක් ට. අනික් ට පැත්ශතන්, පසුගිය කාලශආ පැවිව හැම 
්ඩුක්වක් ටම -මමත්රීපාල සිරිශස න හිටපු ජනාධිපිවතුමා, රනිල් 
ිගරමසිංහ හිටපු අගමැිවතුමා, ශගෝඨාභය රාජපක් ට  හිටපු 
ජනාධිපිවතුමා, චන්්රිකා බඩුඩාරනායක වේමාරතුංග මැිවනිය- 
බලයට පත් ශවලා අ යාපනය ශවනුශවන් ශමොනවාෙ කශ    ඒ 
හැම ්ඩුක්වක් ටම ිග ථවිගෙයාල ටික හෙන්න, අ යාපනය 
ශවනුශවන් කටුතතු කරන්න -ඒ සියදෙ කාරකා- කාා ක ා. 
හැබැි, 2010 අවුරුේශේ ිගතරක් ට රුපියල් බිලියන 15ක, රුපියල් 
බිලියන 20ක මුෙල් රමාකයක් ට ශම් රටින් පිට රටට ගිහිල්ලා 
ිවශබනවා. ඒ අනුව, 2022 වර් ය වනශකොට ශමොන තරම් ිග ාල 
මුෙල් රමාකයක් ට ශම් රටින් පිටතට ගිහිල්ලා ිවශබනවාෙ කියන 
එක පිළිබඳව අපි ශහොයා බලන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම 

ශයෝජනාවක් ට ඉදිරිපත් කරනවා. ශබොශහෝ ිගට එළිශආ ඉන්න අය 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 225ශෙනාට ශචෝෙනා කරනවා  

225ශෙනාශ  ඔළු ශගඩි පිළිබඳව ඔවුන් කාා කරනවා  ශම් 

 225ශෙනා හරියට වැඩ කරනවාෙ කියන එක පිළිබඳව කාා 

කරනවා. හැබැි, අශ  ්යතනවල ඉන්න නිල ාරින්, 

සභාපිවවරු, අ යක් ට  ජනරාල්වරු අවුරුදු පහශ ොව, ිගසථස එකම 

පුටුශ  වාඩිශවලා එකම තනතුරු ෙරනවා.  

ශම් රශට් ජල ක මනාකරකය ගත්ශතොත්, අෙ ජනගහනශයන් 
සියයට 40කට පාතිය ජලය ලැශබන්ශන් නැහැ. හැබැි, මහවැලි 
අධිකාරිය, වාරිමාර්ග ශෙපාර්තශම්න්තුව, ලංකා ිගදුලිබල මඩුඩලය 
සහ ජාිවක ජලසම්පාෙන හා ජලාපවහන මඩුඩලය කියන ශම් 
්යතන හතශර් ර ාතින් හතරශෙනා ශගන්වලා, පාතිය ජලය 
ශනොලැශබන ඉතුරු සියයට 40ට ජලය ශෙන්න සැලැසථමක් ට සකසථ 
කරලා ිවශබනවාෙ කියලා ඇහුවාම ඔවුන්ට ඒකට ේත්තරයක් ට 
ශෙන්න බැරි වුකා. එශහම රටක, කාරක සභාවක් ට ශහෝ පත් කරලා, 
ඒ අව ය කරන ඉලක් ටකයට ්යතන අරශගන  යන්ශන් නැිව 
නිල ාරින් පිළිබඳවත් ශසොයන වැඩ පි ළිශව ක් ට අපි සකසථ ුතතුි 
කියලා ිගශ   ශයන් මා ශයෝජනා කරනවා.   

ශබොශහොම සථතුිවි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශගෞරවතිය (පූජය) අතුරලිශආ රතන සථවාමීන් වහන්ශස . 

ඔබවහන්ශස ට ිගනාඩි පහක කාලයක් ට ිවශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 3.22  

 

ගුණ (පූජය) අතුරලිග  රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிவய ரதன வதரர்) 

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

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතුරු අය වැයක් ට ශලස තමි 

ශමම අය වැය ඉදිරිපත් කර ිවශබන්ශන්. මම මුලින්ම, ශම් රට අෙ 

වනශකොට මුහුක දී ිවශබන අර්බුෙකාීක තත්ත්වය පිළිබඳව කාා 

කරන්න කැමිවි. ිගශ   ශයන්ම 1977 අවුරුේශෙන් පසුව රට 

පාලනය කරපු ශජ්.්ර්. ජයවර් න මැිවතුමා, චන්්රිකා 

බඩුඩාරනායක වේමාරතුංග මැිවනිය, මහින්ෙ රාජපක් ට  මැිවතුමා -

 ශම් හැම කාලයකම- කිසිම ජාිවක රිවපත්ිවයක් ට, සංවර් න ේපාය 

මාර්ගයක් ට නැිවව දියත් කරපු ශයෝජනාවල රිවලලයක් ට හැටියට 

තමි අෙ රටක් ට ිගධියට අපි අන්ත, අසරක තත්ත්වයට පත් ශවලා 

ිවශබන්ශන්. ඒ නිසා රශට් අභිමානය නැිව ශවලා ිවශබනවා  කය 

බරින් ීඩඩිත ජාිවයක් ට සිටින රටක් ට බවට අශ  රට පත් ශවලා 

ිවශබනවා. ්ර්ථිකය ශගනි යන්න කිසිම පසුබිමක් ට නැිව 

තත්ත්වයට අශ  රට පත් ශවලා ිවශබනවා. ශම් රට සිංග පූරුවක් ට, 

ශකොරියාවක් ට, ජපානයක් ට කරන්න ජනාධිපිව රනිල් ිගරමසිංහ 

මැිවතුමාත්, තව ශබොශහෝ අයත් හීන ෙකිනවා.  

 ශම් මුළුමහත් ශලෝකයම අෙ වනශකොට මුහුක ශෙන අර්බුෙය 

පිළිබඳව මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, මූලාසනාූපඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. මම ඒකට කියන්න කැමැිවි, "අවුරුදු 150ක 

ඉිවහාසය තු  පැන නැඟුණු ශලෝක අර්බුෙය" කියලා. ශපොසිල 

ඉන් න හා ගල් අඟුරු භාිගතයට ගනිේදි කවුරුවත් හිතුශ  නැහැ, 

ශම්ක බරපත  අර්බුෙයක් ට ශවි කියලා. ශ ගශයන් දුවපු, 

අධිපරිශභෝජනවාදී, තරගකාීක ශවශ ඳ ්ර්ථිකය තු  මනු ය 

සංහිවශආ පැවැත්ම අෙ බරපත  අර්බුෙයකට පත් ශවලා 

ිවශබනවා. ශලෝක ජනගහනශයන් ශකෝටි 100ක් ට -බිලියනයක් ට- අෙ 

වනශකොට බඩගිනිකාරයන් බවට පත් ශවලා ිවශබනවා. ශම් 

වනශකොට චීනශආ රාන්ත කීපයක ශබොන්න වතුර නැහැ  

ගමනාගමනය සිදු ශවච්ච ගංගා ෙහරාවල වතුර නැහැ  හැළි ව න් 

පැළිලා  වේඹුරු පාළු ශවලා. ඒ වාශ ම ුතශරෝපය, එංගලන්තය, 

රං ය, ජර්මනිය වාශ  රටවල ේ ථකත්වය ශසල්සියසථ අං ක 

45ට ඉහ  ගිහිල්ලා ිවශබනවා. ශම්ක බරපත  තත්ත්වයක් ට. ශම්ක 

ඉශබ් ඇිව ශවච්ච තත්ත්වයක් ට ශනොශවි. ශම් තත්ත්වය පසුගිය 

සියවසකට අධික කාලයක් ට තු  දියත් කරපු වැරැදි සංවර් න 

ේපාය මාර්ගවල රිවලලයක් ට. 'අපට ශලෝකශආ බලවත් රටවලින් 

කය ලැශබ්ිග, IMF එකට ගියාම ශක් ටතුමිවයක් ට පහ  ශ ිග' කියන 

සිහින මාළිගාවල ඉඳලා ශම් රටට ිගසඳුමක් ට ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ශම් රටට ිගසඳුමක් ට ලැශබන්ශන් ිගකල්ප ්රියාමාර්ගයකින් 

පමකි. සරලව මම ශම් සම්බන් ශයන් කරුණු ශෙක තුනක් ට 

කියන්න කැමිවි . මීට ශපරත් අපි කීප අවසථාාවක ශම් කාරකය 

පිළිබඳව සඳහන් ක ා. කිසිම ශකශනවේ ඒ ගැන කාා කරන්ශන් 

නැහැ. ගල් අඟුරු හා ශතල් භාිගතය ගත්ශතොත්, අෙ ශතල්වලින් 

ිගදුලිය නි ථපාෙනය ක ාම unit එකක් ට රුපියල් 130 සිට රුපියල් 

150 අතර අගයක් ට වනවා. නමුත්, සූර්යාශලෝකශයන් ිගදුලිය 

නි ථපාෙනය ක ාම unit එකක් ට රුපියල් 20ි, 22ි. 

වතුශරන්, එශහම නැත්නම් hydropowerවලින් නි ථපාෙනය 

ක ාම  unit එකක් ට රුපියල් 5ි. එතශකොට පිළිශවළින් ගත්තාම, 

රුපියල් 5ි, රුපියල් 22ි, රුපියල් 130ි. ඔබතුමන්ලාට ෙැන් 

ශත්ශරනවා ඇිව, ගල් අඟුරු සහ ශතල්වලින් ිගදුලිය නි ථපාෙනය 

කරන්න unit එකකට රුපියල් 70 සිට රුපියල් 140 ෙක් ටවා මුෙලක් ට 

වැය ශවන බව. එශහම නම් අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ගල් අඟුරු 

සහ ශතල් මත පෙනම් වුණු ඒ ගමන අපට යන්න බැරි බව. මම 

ඇමිවවරයාශගන් කිහිප අවසථාාවකදීම ඇහුවා, ශකෝ ජනන 

සැලැසථම කියලා. ශම් වාශ  අර්බුෙයක් ට ිවබියදීත් ශම් වනතුරු 

කිසිම ජනන සැලැසථමක් ට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 2015ට වඩා 2020 

වර් ය ශවනශකොට ිගකල්පය ඉතාම පහසු ශවලා ිවශබනවා. ඒ 

කාලශආ සු ං බලශයන් ිගදුලිය නි ථපාෙනය කරනශකොට ඒක ගල් 

අඟුරුවලට වඩා මිල වැඩිි. අෙ ඒක ඊට වඩා හුඟක් ට අක් ශවලා 

ිවශබනවා. හිරු එළියත් ඒ වාශ මි. හිරු එළිය සහ සු ඟ 

කියන්ශන් අපට ිවශබන සථවාභාිගක බල ක් ටිව ිගභව. නමුත් ශම්වා 

පරිහරකය කිීකම පිළිබඳව අපට කිසිම අෙහසක් ට නැහැ. අෙ 

ඉශලක් ටට්රික් ට ශමෝටර්සිකල්, ඉශලක් ටට්රික් ට බර වාහන, ඒ වාශ ම 

ඉශලක් ටට්රික් ට ශගොිග ේපකරක ඕනෑ තරම් ශවශ ඳ ශපොශ   

ිවශබනවා. නමුත්, අපට ඒ ගැන කිසිම අෙහසක් ට ඇත්ශත් නැහැ.  

ජනාධිපිවතුමා කියනවා එතුමා ඉසථසර කාලශආ කරන්න හිතපු 

ඒවා ඔක් ටශකොම ඇනහිටියා කියලා. ශමොනවාෙ, ඉසථසර කාලශආ 
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කරන්න හිතපු ඒවා  අශ  රටට ඇිව ශවන්න තරමට ශරදි 

නි ථපාෙනය කරන්න ශරදි කම්හල් අපට ිවබුකා. ඒ ශරදි කම්හල් 

ටික නැත්තටම නැිව ක ා. ශපොශහොර නි ථපාෙනය කරන්න, 

නිට්රජන් හෙන්න ෙැවැන්ත ශපොශහොර නි ථපාෙනාගාරයක් ට ිවබුකා. 

ඒවා ඔක් ටශකොම ිගවේකලා ෙැම්මා.  1977න් පසථශස  අපට අත් වුණු 

ඉරකම ඒකි.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි කි වා සර්ව පාක් ටෂික 

්ඩුක්වක් ට කැඳවන්න කියලා. ඒ, ඇමිවකම් ගන්න ශනොශවි, 

තනතුරු ගන්න ශනොශවි. අපි ඒක කි ශ  ශම් ගැන සාකච්ඡා 

කරන්න, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි ජාිවයක් ට හැටියට 

එකතු ශවලා ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන්න වැඩ පිළිශව ක් ට හෙමු.  

කලින් කාාවක් ට ිවබුකා ශන්, ශමො  හතාශකෝ ශකශනක් ට ගැන.  

ඉිවන්, රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයාශ  ශම් අය වැශආත් ඊට එහා 

ගිය අමුතු ශෙයක් ට ඇත්ශත්ම නැහැ. ශම් අය වැය තනි පුේගල 

කඩුඩායමක නිරර්ාක ලියිගල්ලක් ට. ශම් අය වැශආදී අපට ක  

හැකි ශේ ඡන්ෙය රකා  කිීකශමන් වැ කී සිටීම පමකි. ශම් රට 

වැටුණු අගා ශයන් ශගොඩ ගැතිම සඳහා කරුකාකර  රශට් සමසථත 

එකමුතුවක් ට ඇිව කරන්න කියලා ජනාධිපිවවරයාශගන් ඉල්ලා 

සිටිමින් ම ශ  කාාව අවසන් කරනවා. ශබොශහොම සථතුිවි.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Rishad Bathiudeen. You have seven 

minutes.  

 
 

[பி.ப. 3.28] 

 

ගුණ ිකසාඩ් බිනුතීන් මහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, 

எதிர்வரும் நான்கு மாதங்களுக்காக ஓர் இகடக்கால வரவு 

தசலவுத்திட்டத்கத நிதி அகமச்சரான சனாதிபதி அவர்கள் 

சமர்ப்பித்திருக்கிறார். இது இந்த நாட்கட வங்குவராத்து 

நிகலயிலிருந்து மீட்தடடுப்பதற்காக முன்கவக்கப்பட்ட ஒரு 

வரவு தசலவுத் திட்டமாக இல்லாவிட்டாலும், சில நல்ல 

விடயங்கள் இதில் காணப்படுகின்றன. அந்த விடயங்ககள 

எந்தளவுக்கு நகடமுகறப்படுத்த முடியும் என்பது வகள்விக் 

குறியாக இருக்கிறது. இதில் தமாத்தச் தசலவினம் 4,427 

பில்லியன் ரூபாய் எனவும் தமாத்த வருமானம் 2,094 பில்லியன் 

ரூபாய் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்பட்டுள்ள 

பற்றாக்குகறகய இவர்கள் எவ்வாறு நிவர்த்திதசய்யப் 

வபாகிறார்கள் என்று ததாியவில்கல. இவ்வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் தசால்லப்பட்டுள்ள விடயங்கள் குறிப்பாக, 

வறுகமக் வகாட்டின்கீழ் வாழுகின்ற மக்களுக்காக, சமுர்த்திப் 

பயனாளிகளுக்காக முன்தமாைியப்பட்டிருக்கின்ற நிவாரணத் 

திட்டங்கள் அரசியலுக்கு அப்பால் நகடமுகறப்படுத்தப் 

படுமாக இருந்தால், அகத நாங்கள் வரவவற்வபாம்.  

இன்று நாட்டு மக்கள் மிக வமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டு, 

பஞ்சத்தின் விளிம்பில் இருக்கிறார்கள். ஒரு வநர உணவுக்குக் 

கூட கஷ்டப்படவவண்டிய மிக வமாசமான நிகலவய காணப் 

படுகிறது. வறுகம காரணமாக இரண்டு பிள்களககளக் 

தகாண்ட தபண் தகலகமத்துவக் குடும்பதமான்று  தங்களது 

உயிர்ககள மாய்த்துக்தகாள்வதற்கு முயற்சி தசய்திருப்பதாக 

வும் எனினும், அந்த முயற்சி பலனளிக்கவில்கலதயன்றும்  

அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டு தற்தபாழுது கவத்தியசாகலயில் 

அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் வநற்று என்னிடம் ஓர் அரச 

அதிகாாி தசான்னார். இவதவபால, இந்த நாட்டில் எத்த 

கனவயா குடும்பங்கள் வயிற்றுப் பசிகயப் வபாக்க முடியாத 

அளவுக்கு மிகவும் கஷ்டமான நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக் 

கின்றன. அந்த மக்கள் எந்தக் குற்றமும் தசய்யவில்கல. 

சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர், இந்த நாட்கட மாறி மாறி 

ஆட்சிதசய்த ஆட்சியாளர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

களும்தான் இதற்கான தபாறுப்கப ஏற்க வவண்டும்.  

அதிலும், மிக வமாசமாக முன்னாள் சனாதிபதி 

வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களுகடய குறுகிய கால 

ஆட்சியிவலவய திட்டமிடல் இல்லாத தசயற்பாடுகள் 

இடம்தபற்றன. அதன் விகளவாக, விவசாயிகள் பல்வவறு 

துன்பங்களுக்கு முகங் தகாடுக்கவவண்டி ஏற்பட்டதுடன், 

வீதிக்கு இறங்கவவண்டிய நிகலயும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. 

அதுமாத்திரமன்றி, இன்று பல ககத்ததாைிற்சாகலககள 

மூடவவண்டிய நிகலயும் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த அரசாங்க 

மானது, மமகத பிடித்த ஓர் அரசாங்கமாக இருந்ததுடன், 

நாட்டில் இனவாதத்கத விகதத்து, அதனூடாகக் 

கலவரங்ககள ஏற்படுத்தி, மக்களுக் கிகடயிலிருந்த 

சவகாதரத்துவத்கதச் சீர்குகலத்து, அதன்மூலம் ததாடர்ந்து 

ஆட்சிக் கதிகரயிவல அமரலாதமன்று எண்ணிச் தசயற் 

பட்டது.  

நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற வன்னி மாவட்டத்தி 

லுள்ள மீனவர்கள் எனக்கு அடிக்கடி ததாகலவபசி            

அகைப்கப ஏற்படுத்தித் தாங்கள் எதிர்வநாக்கும் பிரச்சிகனகள் 

பற்றிக் கூறுவார்கள். இப்தபாழுதுகூட, ஒருவர் எனக்குத் 

ததாகலவபசி அகைப்கப ஏற்படுத்தி, தங்களுக்கு வைங்கப் 

படுகின்ற மண்தணண்தணயின் அளவு வபாதாது என்று 

தகௌரவ அகமச்சாிடம் தசால்லும்படிச் தசான்னார். 

அவதவபால், விவசாயிகளுக்கு வைங்கப்படுகின்ற டீசலின் 

அளவும் வபாதாது; tractorsக்குக்கூட, வாிகசயில் நின்றுதான் 

டீசல் அடிக்கவவண்யுள்ளது. அங்கு எல்லா வீடுகளிலும் 

tractors கிகடயாது. ஒரு கிராமத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், 4 

அல்லது 5 tractorsதான் இருக்கும். அவற்றுக்கும் 20 லீற்றர் 

டீசல்தான் வைங்கப்படுகிறது.  

இந்த நாடு தசைிப்பான ஒரு நாடு; வளம் நிகறந்த ஒரு 

நாடு; கல்வியியலாளர்ககளக்தகாண்ட ஒரு நாடு! 

அவ்வாறானததாரு நாட்கட ஆட்சியாளர்கள்  நாசப்படுத்தி 

விட்டார்கள். இந்த நாட்கட மீளக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு 

இன்னும் எத்தகன வருடங்கள் தசல்லுவமா என்ற ஏக்கம் 

மக்களுக்கு இருக்கிறது. அவ்வாறானததாரு வமாசமான 

நிகலகயத்தான் தங்களுகடய இருப்புக்காக 2 வருட 

காலத்திற்குள் ஆட்சியாளர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். 

அவர்கள் தசய்த தவறுககள ஒவ்தவான்றாகச் தசால்லி, எனது 

வநரத்கதக் கைிக்க நான் விரும்பவில்கல. அண்கமயில் 

UNICEF நிறுவனத்தால் தவளியிடப்பட்ட அறிக்ககயில், இந்த 

நாட்டின் எதிர்காலத் தகலவர்களான எங்களுகடய மாணவச் 

தசல்வங்களுகடய நிகல பாிதாபகரமானது என்பதாகச் 

சுட்டிக்காட்டப் பட்டுள்ளது. அதாவது, வபாஷாக்கின்கம 

காரணமாக அவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாகச் தசால்லப் 

பட்டிருக்கிறது. இரண்டு வருடங்களுக்கும் வமலாக 

பாடசாகலகள் அடிக்கடி மூடப் பட்டதால், மாணவர்களுகடய 

கல்வியில் பாாிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பகத இன்று நாங்கள் 

பார்க்கிவறாம்.  

தற்வபாது தபாருட்களுகடய விகலகள் 3 மடங்கு அதிகாித் 

திருக்கிறது. நாங்கள் ஆட்சிகயப் தபாறுப்புக் தகாடுக்கின்ற 

வபாது இருந்த தபாருட்களின் விகலககளத் தற்வபாகதய 

விகலகளுடன் ஒப்பிடுகின்றதபாழுது, எல்லாப் தபாருட் 
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களினதும் விகலகள் 3 மடங்காக அல்லது 4 மடங்காக 

அதிகாித்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக சாதாரண ஒரு 

குடும்பத்தால் வாைமுடியாத துர்ப்பாக்கிய நிகல ஏற்பட்டிருக் 

கிறது. இந்நிகலயிலிருந்து அந்தக் குடும்பங்ககளக் காப்பாற்று 

வதற்காக அத்தியாவசியப் தபாருட்ககளயாவது நியாய 

விகலயில் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் 

அவசரமாக நடவடிக்கக எடுக்க வவண்டும். அதுமாத்திரமன்றி, 

இன்று தபாருட்களுக்குக் கட்டுப்பாட்டு விகல இல்கல. 

வியாபாாிகள்தான் தபாருட்களின் விகலககளத் தீர்மானிக் 

கின்ற ஒரு வமாசமான நிகல இந்த நாட்டில் காணப்படுகிறது. 

தடாலர் தட்டுப்பாடு காரணமாகவவ இந்த நிகல 

ஏற்பட்டிருக்கிறது.  

எங்களுகடய பல இஸ்லாமிய அகமப்புக்கள் தகட 

தசய்யப்பட்டதனால், அவற்றுக்கு மத்திய கிைக்கு நாடுகளி 

லிருந்து இனாமாக வைங்கப்பட்டுவந்த அநாகதகளுக்கான 

தகாடுப்பனவுகள் உட்பட எத்தகனவயா திட்டங்கள் இன்று 

தகடப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு இந்த நாட்டுக்குக் 

கிகடத்துக்தகாண்டிருந்த நல்ல பல விடயங்ககளக்கூட, கடந்த 

2 வருட காலத்திற்குள் ஆட்சியாளர்கள் தடுத்தார்கள். இவ்வா 

றான நடவடிக்கககள் காரணமாக, இன்று இந்த நாடு எல்லாத் 

துகறகளிலும் பாதிக்கப்பட்டு, மிக வமாசமான நிகலக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிகலயில், ‘வற்’ வாி அதிகாிப்பா 

னது, மக்ககள வமலும் கஷ்டத்துக்குள்ளாக்கும். அவதவபால, 

இன்று எாிதபாருளின் விகல அதிகாிப்பால் குறிப்பாக, 

மண்தணண்தணயின் விகல அதிகாிப்பால் மீனவர்கள் மிகவும் 

கஷ்டப்படுகிறார்கள். தற்வபாதுள்ள விகலக்காவது மண் 

தணண்தணகயப் தபறமுடியாமல் அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார் 

கள். எனவவ, தகளரவ அகமச்சர் கஞ்சன விவஜவசகர அவர்கள் 

மீனவர்களுகடய விஷயத்திவல கவனம் தசலுத்த வவண்டும். 

அவதவபால, விவசாயிகளுகடய நிகலயும் வமாசமாக 

இருக்கிறது. ஆககயால், அவர்களுக்குத் வதகவயான டீசகலப் 

தபற்றுக் தகாடுத்து, அவர்களுகடய பிரச்சிகனகயயும் தீர்க்க 

வவண்டும் என்று வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். 

வமலும், பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டம் என்ற தகாடிய 

சட்டத்கதப் பயன்படுத்துவகத இந்த அரசாங்கம் நிறுத்த 

வவண்டும். அந்தச் சட்டம் திருத்தியகமக்கப்பட வவண்டும். 

அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் நானும் ஒருவன். அந்தச் 

சட்டத்தின்கீழ் ககதுதசய்யப்பட்ட இன்னும் எத்தகனவயா 

தமிழ், முஸ்லிம் இகளஞர்கள் சிகறயிவல இருக்கிறார்கள். 

அவர்ககள உடனடியாக விடுதகல தசய்ய வவண்டும்.  

இன்று விவசாய உற்பத்திகளின் வீழ்ச்சி காரணமாக 

நாங்கள் தவளிநாடுகளிலிருந்து அாிசிகய இறக்குமதி 

தசய்கிவறாம்; ஏகனய உணவுப் தபாருட்ககள இறக்குமதி 

தசய்கிவறாம். ஆனால், எமது மக்களுகடய ஆயிரக்கணக்கான 

ஏக்கர் காணிகள் இன்று வனவளத் திகணக்களத்துக்குக்கீழ் 

என்றும் Department of Wildlife Conservationஇற்குக்கீழ் என்றும் 

இராணுவத்தினுகடய கட்டுப்பாட்டுக்குக்கீழ் இருக் கின்றன. 

அகவ அவர்களிடமிருந்து அடாத்தாகப் பிடிக்கப் பட்டு 

அத்திகணக்களங்களுக்தகன Gazette பண்ணப்பட்டி ருக்கிறது 

அல்லது பறிமுதல் தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவற்கற 

மக்களுக்கு விடுவித்துக் தகாடுத்து, அவற்றில் அவர்கள் 

விவசாயம் தசய்வதற்குாிய வசதிககளச் தசய்துதகாடுத்தால்,  

உணவுப் பஞ்சத்கதப் வபாக்குவதற்குாிய வைியாக அது 

அகமயும்.  

இன்று முச்சக்கரவண்டி ஓட்டுநர்கள் மிகவும் கஷ்டப் 

படுகிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 10 இலட்சம் முச்சக்கரவண்டி 

உாிகமயாளர்கள் இருக்கிறார்கள். இன்று சில பட்டதாாிகள் 

கூட, ததாைிலின்கமயால் முச்சக்கரவண்டி ஓட்டுகின்ற நிகல 

காணப்படுகிறது. இன்று அவர்களுக்கு வைங்கப்படுகின்ற 

தபற்வறாலின் அளவு வபாதுமானதல்ல.  எனவவ, அதன் 

அளகவ அதிகாித்து வைங்குவதற்கான ஏற்பாட்கட தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் தசய்யவவண்டும். எந்தவிதமான 

தபாருளாதாரத் திட்டமிடலும் இல்லாமல் தனக்கு விரும்பிய 

கததயல்லாம் கடந்த 2 வருட காலமாக அரசாங்கம் 

தசய்ததனால்தான் இன்று இந்த நாடு இவ்வளவு வமாசமான 

ததாரு நிகலக்கு வந்திருக்கிறது.   

இப்தபாழுது, அகமச்சுப் பதவிககளக் வகட்டு, listஐ 

மாண்புமிகு சனாதிபதிக்கு அனுப்புவதாக நாங்கள் 

வகள்விப்படுகிவறாம். தயவுதசய்து, அவ்வாறான வவகல 

ககளச் தசய்யாதீர்கள்! வமலும் வமலும் அகமச்சர்ககள 

நியமித்து, நாட்டு மக்ககள தமன்வமலும் வகாபத்துக்குள்ளாக் 

காமல், இந்த நாடு தற்வபாதிருக்கின்ற மிக இக்கட்டான 

நிகலயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க 

வவண்டும். மக்களுகடய mandate வதகவதயன்று IMFகூடச் 

தசால்லியிருக்கிறது. எனவவ, அவசரமாக ஒரு பாராளுமன்றத் 

வதாோ்தலுக்குச் தசன்று, மக்கள் விரும்புகின்றவர்ககள இந்தப் 

பாராளுமன்றத்துக்குக் தகாண்டுவருவதன் ஊடாக மட்டும் 

தான், இந்த நாட்டிவல மக்கள் விரும்புகின்ற ஓர் ஆட்சிகயக் 

தகாண்டுவர முடியும்; தபாருளாதார ஸ்திரத்தன்கமகய 

ஏற்படுத்த முடியும். ஆககயால், அதற்கு ஆவன தசய்யுமாறு 

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்ககளக் வகட்டு, விகட 

தபறுகின்வறன்.  நன்றி.   

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශරෝහිත අශබ්ුවකවර් න මැිවතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 

14ක කාලයක් ට ිවශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.36  

 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා  
    (மாண்புமிகு வராஹித்த அவபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ඔබතුමාට සථතුිවවන්ත 

ශවනවා, ශම් අවසථාාශ දී ගරු රනිල් ිගරමසිංහ ජනාධිපිවතුමා 

ිගසින් ශම් වසශර් ඉදිරි මාස කිහිපය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලෙ 

අතුරු අය වැය සම්බන් ශයන් වචන කිහිපයක් ට කාා කරන්න 

අවසථාාව ලබා දීම ගැන. ගරු රනිල් ිගරමසිංහ ජනාධිපිවතුමා 

මුෙල් අමාතයවරයා හැටියට ශම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කශ   

අශ  රට ්ර්ථික ව ශයන් ඉතාම අසීරුතාවට පත් ශවලා ිවශබන 

ශමොශහොතකි. ්ඩුක්ව හැටියටත්, ිගපක් ට ය හැටියටත් අපි ඒක 

පිළිගන්න ඕනෑ. ිගල්දෙෙ පලසක් ට ේඩ ශනොශවි, ශරෝස මල් 

යහනාවක් ට ේඩ ශනොශවි, ඉතාම අසීරු තත්ත්වයකි අපට යන්න 

සිදු ශවලා ිවශබන්ශන්.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එො ශම් අතුරු අය වැය කාාව 

ඉදිරිපත් ක  අවසථාාශ දී ශම් රශට් ජීවත් වන මහ ජනතාව 

බලාශපොශරොත්තු වුශඩු ශමොකක් ටෙ  මහ ජනතාව බලාශපොශරොත්තු 

වූ ශේ තමි, ජනතාවශගන් ඇශහන හඬ තමි "අපට ශතල් 

ශපෝලිම නැිව කරලා ශෙන්න. අපට පැය 24න් පැය 13ක් ට ිගදුලිය 

කපන්න එපා. අපට ගෑසථ ටික ශෙන්න. අපට අතයව ය භාඩුඩ ටික 

ශෙන්න. ඒ වාශ ම භාඩුඩවල මිල පහත ෙමා, ඉහ  යන ජීවන 

ිගයෙම, ෙරාගන්න බැරි ජීවන ිගයෙම පුළුවන් තරම් අක් කරලා 

ශෙන්න" කියන එක. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශේවල් 

තමි රශට් ජනතාව ශබොශහොම පැහැදිලිව ඉල්ලන්ශන්. 
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ඒ නිසා ශම් ඉදිරිපත් ක  අතුරු අය වැය තු  සමෘේධිලාභීන් ෙ 

ඇතුළුව ශම් රශට් ජීවත් වන ජනතාවට යම් යම් සහන ලබා දී 

ිවශබනවා. ශමොකෙ, ජනතාවට ජීවත් ශවන්න අමාරුි. හැබැි, 

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල ශවිවන් ඊශආ ෙවශස  අපට  නාත්මක 

පිළිතුරක් ට ලැබුකා. ශඩොලර් බිලියන තුනකට ්සන්න රමාකයක් ට 

ලැශබන බවක් ට කියැශවනවා. එමඟින් අර කියපු ශපෝලිම් ටික නැිව 

කරගන්න, අශ  රටට යම් සථාාවරභාවයක් ට ඇිව කරගන්න 

පුළුවන්කම ලැශබනවා. ඒ හැර අපට ශවන ශකොශහ ෙ යන්න 

ිවශබන්ශන්  අල්ලපු රට වන ඉන්දියාශවන් ශඩොලර් බිලියන 

ශෙකකට ්සන්න රමාකයක් ට ලබා දුන්නා. අපි ඒ සම්බන් ශයන් 

සථතුිවවන්ත ශවන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම අපට ජාතයන්තර මූලය 

අරමුෙශලන් -IMF එශකන්- ශම් කියපු මුෙල් ටිකත් ලැශබනවා 

නම්, සිටින තැන සිටිමින් අපට යන්තම් හුසථම ගන්න පුළුවන් 

තත්ත්වයක් ට ඇිව ශවනවා. හැබැි, සමහරු ශම්කට ිගරුේ ි. අපට 

ශපශනනවා, ිගපක් ට ශආ සමහර අය ශම්කට ිගරුේ ව කාා කරන 

්කාරය. ශමොකක් ටෙ, ිගකල්පය  ශම්කට ිගරුේ  නම් ිගපක් ට ශආ 

කවුරු හරි මන්ත්රීවරශයවේ නැගිටලා කියන්න, "IMF එකට 

යන්නත් එපා. ශවන ශකොශහන්වත් කය ශහොයන්න යන්නත් එපා. 

ශමන්න මම  ඟ ිවශබනවා, ඇලඩින්ශ  පුදුම පහන! මම 

ඇලඩින්ශ  පුදුම පහන පත්තු කරලා ශම් රශට් ිවශබන ිගශේ  

ිගනිමය ර ථනයටත් පිළිතුරු ශෙන්නම්. ්ර්ථිකය  ක් ටිවමත් 

කරන්නත් වැඩ කරන්නම්" කියලා. ශම් එක් ටශකශනවේ  ඟවත් 

එශහම වැඩ පිළිශව ක් ට නැහැ. ිගපක් ට  නායකවරයා  ඟත් නැහැ. 

එතුමා අෙ ශම් ගරු සභාශ ත් නැහැ. අපි බලාශපොශරොත්තුශවන් 

සිටියා, අෙ එතුමා ශම් ගරු සභාශ  ඉඳිි කියලා. ශමොකෙ, ශම් 

අතුරු අය වැය ිගවාෙය අවසානශආ අෙ ඡන්ෙ ිගමසීම 

පැවැත්ශවනවා. අපි ෙන්ශන් නැහැ, එතුමා ශම් අතුරු අය වැයට 

පක් ට ව ඡන්ෙය ශෙි ෙ, එශහම නැත්නම් ිගපක් ට ව ඡන්ෙය ශෙි ෙ, 

එශහමත් නැත්නම් අෙ ඒ ශෙකම කරන්ශන් නැතුව එන්ශන්ත් 

නැතුව ශගෙරට ශවලා ඉඳිි ෙ කියලා. හැබැි, ඒ ශමොනවා වුකත්, 

ශම් අසීරුතාශවන් රට ශගොඩ ගැතිමට, දුක් ට ිගඳින මිනිසුන් එින් 

ගලවා ගැතිමට ශම් අභිශයෝගාත්මක ගමන අපි අනිවාර්යශයන් 

යනවා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සමහර කඩුඩායම් ශම්කට 
ිගරුේ  වන්ශන් ඇි  IMF එකට යනවාට ිගරුේ  ශවනවා, 
ජපානශයන් කය ටිකක් ට ගන්න යනශකොට ිගරුේ  ශවනවා. ඇි, 
එශහම ිගරුේ  ශවන්ශන්  ඒකට ශහ තුවක් ට ිවශබනවා, 
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මූලාසනශආ සිටින ඔබතුමාට ඒ 
අත් ෙැකීම ිවශබනවා. ඔබතුමාශ  නිවසට ගිනි තැබුවා. 
ඔබතුමාශ  නිවස ගිනි ිවයපු නිසා අෙ ඔබතුමාට ඉන්න තැනක් ට 
නැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ිගපක් ට ය නිශයෝජනය කරන සමහර 
අයට අව ය ශවලා ිවශබනවා, නැවත අරග යක් ට ශගශනන්න. 
නැවත අරග යක් ට ශගශනන්න ඔවුන් ේත්සාහ කරනවා. 
ඒශගොල්ලන් කැමැිවි, ශතල් ශපෝලිමක් ට එනවාට. ඒ ශගොල්ලන් 
කැමැිවි, ගෑසථ ශපෝලිමක් ට එනවාට. ඒ ශගොල්ලන් කැමැිවි, රශට් 
ලිට් කපනවාට. එතශකොට තමි මිනිසථසු පාරට එන්ශන්. 
එතශකොට තමි ්ඩුක්ව ශකශරහි අරසාෙයක් ට ඇිව ශවන්ශන් . 
එතශකොට තමි කවොවත් බලයට පත් ශවන්න බැරිව සිටින යම් 
යම් පක් ට වල අයට, පාර්ලිශම්න්තුවටවත් එන්න බැරි වුණු 
පක් ට වල අයට ඒ අරග යට  ශපොඩි ගිනි ෙැල්ලක් ට ෙමා එය 
අවුසථසන්න  පුළුවන් වන්ශන්. ඒකි වුවමනාව. නමුත් ඒක 
ශනොශවි, ිගය ුතත්ශත්.  

පාර්ලිශම්න්තුව තු  ්ඩුක්ව සහ ිගපක් ට ය නිශයෝජනය කරන 
225 ශෙශනක් ට ඉන්නවා. අපි ෙැන් වැටිලාි ඉන්ශන්. ඒ වැටිච්ච 
තැනින් ශගොඩ එන ිගධියක් ට ෙැන් ශසොයන්න ඕනෑ.  නාත්මක 
ව ශයන් ඒකට ොයක වන්ශන් ශකොශහොමෙ කියා කල්පනා කරලා 
අපි ඒ ශවනුශවන් එකතු ශවන්න ඕනෑ.  

සමහරුන්ට ශේ පාලන නයාය පත්ර ිවශබනවා. ඊ ඟ 

ජනාධිපිවවරකය ගැන ගකන් හෙනවා. ඊ ඟ පාර්ලිශම්න්තු 

මැිවවරකය ගැන ගකන් හෙනවා. ඊ ඟ ප ාත් පාලන 

මැිවවරකය ගැන ගකන් හෙනවා. ශනොශයක් ට ශේවල් කරමින් 

ඉන්නවා. හැබැි, ෙැන් ඒක ශනොශවි ක  ුතත්ශත්. ෙැන් 

මැිවවරක පවත්වනවාෙ කියන එක ශනොශවි අපට ිවශබන 

ර ථනය. ශකොශහොමෙ ජීවත් වන්ශන්, කියන එකි ර ථනය. ජීවත් 

ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන ර ථනයට අව ය කරන පිළිතුරු 

ශෙන්න ්ඩුක්වක් ට හැටියට අපි වගකීම භාරශගන ිවශබනවා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාටත් ඇහිලා ඇිව, ෙැන් 

සමහර අය කියනවා, අපි රනිල් ිගරමසිංහ ජනාධිපිවතුමාව 

්රක් ට ා කරනවා කියලා. සමහර අය අපට එශහම කියනවා. ශ්රී 

ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශඩු -ශපොශහොට්ටුශ - අපි රනිල් ිගරමසිංහ 

ජනාධිපිවතුමා ්රක් ට ා කරනවා දෙ. ේත්තරය, "ඔ ". අපි "නැහැ" 

කියන්ශන් නැහැ. අපි -ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුක- තමි අශනක් ට 

අයත් ඒක රාශි කරශගන එතුමාව ජනාධිපිව කශ  . ඉිවන් එතුමාව 

ජනාධිපිව ක  අපි එතුමාව ්රක් ට ා කරන්න එපා යැ. එශහම 

නැත්නම්, ිගපක් ට  නායකවරයා ්රක් ට ා කරන්නෙ  සමහර අය 

ිගපක් ට  නායකවරයා ්රක් ට ා කරන්න ගියා. 
 

ගුණ එස්.එම්. මිකක්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අ ශපෝ එපා! 
 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு வராஹித்த அவபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

එපා කියන්ශන්  ගිශආ නැහැ ශන්. හැබැි, ගියාම භාර 

ගන්නවා. සමහර අය යනවා, ිගපක් ට  නායකයාශ  ෙෑත්  ක් ටිවමත් 

කරන්න.   ක් ටිවමත් කරන්න ගියාට ඒක ශකොශහොමත්  ක් ටිවමත් 

ශවන්ශන් නැහැ.  ක් ටිවමත් කරන්න ගියාට වැඩක් ට නැහැ.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි භාර ගත්ත වගකීම හරියට 

ඉටු කරනවා. රනිල් ිගරමසිංහ ජනාධිපිවතුමාි, අපිි ශේ පාලන 

මත ශෙකක හිටිශආ. නමුත්, රට වැටිච්ච ශවලාශ  වගකීම භාර 

ගන්ශන් නැිවව ශම් ගරු සභාශ  ඉන්න අය වගකීම්වලින් පැනලා 

යනශකොට, බශආ හැංශගන ශකොට රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා 

ඉදිරිපත් වුකා. අපි ඒක අගය කරන්න ඕනෑ. එතුමා හින්ො අෙ 

රජාතන්ත්රවාෙය සථාාපිත ශවලා ිවශබනවා  කැලෑ තිිවය නැිව 

ශවලා ිවශබනවා. නැත්නම් තවම රැට්ටා, බැට්ටා, චුට්ටා, බට්ටා, 

ශකොට්ටා, නැට්ටා ඔක් ටශකෝම පාශර්. වැරැදිලාවත් ශවනත් 

ශකශනවේ ජනාධිපිව වුකා නම් රැට්ටා, බැට්ටා, චුට්ටා ඔක් ටශකෝම 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශ  . එො මැරුශඩු අතුශකෝර  

මන්ත්රීතුමා ිගතරි. හැබැි, ශවනත් ශකශනවේ ජනාධිපිව වුකා 

නම්  ශම්ශක් ට  ඉන්න බහුතරයක් ට මරා ෙමනවා. 

අපි එක ශෙයි ඉල්ලන්ශන්. ශේ පාලන ව ශයන් තමන්ශ  

ශේ පාලන මතය කාා කරන්න. හැබැි, රටට මවර කරන්න 

එපා. අපි ඒකි කියන්ශන්. ඒ නිසා අපි රසිේධිශආ ශම් කාරකය 

කියනවා. අපි රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා ජනාධිපිවවරයා ශලස 

පත් ක ා. ඒ පත් ක ා වාශ ම ශම් ්ඩුක්ව නැවත ඉදිරියට 

ශගන ගිහින් රට  ක් ටිවමත් කරන වැඩ පිළිශව ට අප එතුමාට 

අශ  සහශයෝගය ලබා ශෙන බව මා ශබොශහොම ශගෞරවශයන් 

කියනවා. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ  මහින්ොනන්ෙ හිටපු 

ඇමිවතුමා ශහොඳ කාාවක් ට ක ා. මම ඒකට ශපොඩි ශෙයක් ට එකතු 

කරනවා. ඔබතුමන්ලා ශටලි නාටයයක් ට බලන්න. ශේ පාලනය 

කරන ශම් මන්ත්රීවරුන් 225ශෙනාශ ම ශරදි ඒ ශටලි නාටයශයන් 

ගලවනවා. ශම් මන්ත්රීවරුන් 225ශෙනාටම ගහනවා. 225ශෙනා ම 

ශහොරු දෙ. අශන්! ශහට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට බුදු හාමුදුරුශවෝ 
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වැඩියත්, ශජ්සුසථ වහන්ශස  වැඩියත්, අල්ලා ශෙිගයන් වැඩියත් 

"ශහොරා!" කියනවා. ශම් තමි, මතය සමාජගත කරලා ිවශබන 

ිගධිය.  

ශම් රශට් රාජය ශස වකශයෝ ලක් ට  16ක් ට ඉන්නවා. ඒ අය අතර 

ඉතාම ුවකාත්මක රාජය ශස වකශයෝ ඉන්නවා  රටට වැඩොයී 

රාජය ශස වකශයෝ ඉන්නවා  වැඩ කරන රාජය ශස වකශයෝ 

ඉන්නවා. හැබැි, ඒ අතරතුර ශහොරකම් කරන රාජය 

ශස වකශයෝත් ඉන්නවා  වැඩ කරන්ශන් නැිව මිනිසථසුත් ඉන්නවා. 

ඒ අය සමහර අවසථාාවලදී කියනවා, "ශේ පාලනඥශයෝ එන්ශන් 

අවුරුදු පහකට. අපි ඉන්ශන් අවුරුදු හතළිහකට" කියලා. ශම් 

සභාශ  ඉන්න කැබිනට් ඇමිවවරුන්ශගන් අහන්න, අපි කැබිනට් 

ඇමිවකම් ෙැරුවාට තනිශයන් තීන්දු ගන්න අපට පුළුවන් ෙ කියලා. 

එශහම බැහැ. ශම්වා රශට් ජනතාව ෙන්ශන් නැහැ. අමාතයං ශආ 

ශල්කම්වරයා තමි ර ාන ගකන්දීශම් නිල ාරියා. ශටන්ඩර් 

කමිටුවල අපි ඉන්නවා ෙ  හැබැි, ශමොකක් ටෙ කරන්ශන්  ඒ 

පැත්ශතන් ශම් පැත්තට ගියාම "ශහොරා" කියනවා. ශම් පැත්ශතන් 

ඒ පැත්තට ගියාම "ශහොරා" කියනවා. අප ිගසින්ම අප 

සම්පූර්කශයන් අගා යකට ශහ න තත්ත්වයට  පත් ශවලා 

ිවශබනවා, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා ශසොයා 

බලන්න ඕනෑ, කවුෙ ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ කියලා. කවුෙ 

ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ  වැරැදි කරන ශකනා කවුරු වුකත් 

එකි, ඒ වරෙට ෙඬුවම් දිය ුතතුි. අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව ඒ 

කාරකය කියනවා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ පාක් ලබන සමහර ්යතන 

ිවශබනවා. අපි ජනාධිපිවතුමාට සථතුිවවන්ත ශවනවා, අතුරු අය 

වැශයන් රජශආ ්යතනවල අබලි ද්රවය බැහැර කිීකම සඳහා 

තීරකයක් ට ගැතිම ගැන. සමහර ්යතනවල කැඩිච්ච වාහන  

එශහමම ිවශබනවා. සමහර ිගට බැටරිය ිගතරි නැත්ශත්. හැබැි, 

ඒක එශහමම දිරනවා. ඒවා දිරන්න ශෙනවාට වඩා ශහොඳි ඒවා 

සම්බන් ශයන් ශමොකක් ට ශහෝ වැඩ පිළිශව ක් ට ්රියාත්මක කරන 

එක. ඒවා ගන්නවාට කැමැිවත් නැහැ, සමහර ්යතනවල 

ර ානින්. ඒවා ගන්නවාට ඔවුන් කැමැිව ශවන්ශන් නැහැ. ඒ 

වැරැේෙ නිවැරැදි කරගන්න ඕනෑ. 

 ෙැන් සමහර අය කියනවා, system එක change කරන්න ඕනෑ 

කියලා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, system එක change 

කරන්න ඕනෑ කියලා කාා කරන ගමන් කශේ මුෙලාලි ශමොකක් ටෙ 

කියන්ශන්  "බලන්න ශකෝ, මුන් ශහොරා කාලා!" කියන ගමන් 

රුපියල් 40ට ගත්තු බිත්තරය රුපියල් 60ට ිගවේකනවා. ශම් තමි, 

system change කරන්න කාා කරන අය! මම ෙැක් ටකා, එක් ටතරා 

රාජය ්යතනයක පිරිසක් ට අරග යට ගිහින් ශබෝේ එකක් ට 

අල්ලාශගන ඉන්නවා. මම ඒ රාජය ්යතනශආ නම කියන්ශන් 

නැහැ, ශහොඳ නැිව හින්ො. ශමොකක් ටෙ ඒ අය අල්ලාශගන ඉන්න 

ශබෝේ එශක් ට ිවශබන්ශන්  "ශහොරා කාපුවා දිය !" කියලාි. ඒ 

ශගොල්ලන්ශ  නම කි වාම ෙන්නවා. ශහොඳ නැිව නිසා මම ඒ 

රාජය ්යතනශආ නම කියන්ශන් නැහැ. නමුත්, තමුන්නාන්ශස ලා 

ඒක ෙන්නවා  රටම ෙන්නවා. ඒක, ශම් රශට් ්ොයම් ඒක රාශි 

කරන එක ්යතනයක් ට. "ශහොරා කාපුවා දිය " දෙ. ශම්කි ඇත්ත 

තත්ත්වය. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා අපි ශබොශහොම 

පැහැදිලිව කියනවා, අප සැබෑ ශවනස ඇිව කරන්න ඕනෑ කියලා. 

ඒ ශවනස ඇිව කරන්න අපි කටුතතු කරන්න ඕනෑ.   

අශ  කම්කරු හා ිගශේ  රැකියා අමාතය මනූ  නානායක් ටකාර 

මැිවතුමා ශම් ශවලාශ  ගරු සභාශ   ඉන්නවා.  ිගශේ  රැකියා 

සඳහා පුේගලයන් යැවීම සම්බන් ශයන් එතුමා ෙැන් ශලොවේ වැඩ 

ශකොටසක් ට කරනවා. ඒක ශහොඳි. ශම් ෙවසථවල ශබොශහෝ පිරිසක් ට 

ිගශේ  රැකියා සඳහා යනවා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

බලන්න, ශබොරුව රජ කරවන හැටි.  ෙැන් සමහර මන්ත්රීවරුන් 

ිගශේ  රැකියාවල නිුතතු අයට කියනවා, ලංකාවට එක ශඩොලර් 

එකක් ට, ඩිනාර් එකක් ට, ුතශරෝ එකක් ට එවන්න එපා කියලා.  
 

ගුණ කුමාර ගවල්ගම මහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශම් සභාව ඇතුශ  ම ඉඳශගන කියනවා.  
 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு வராஹித்த அவபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඔ , ශම්ක ඇතුශ   ම ඉඳශගන කියනවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ඔබතුමා මශ  දිසථ්රික් ටකශආ නායකයා ශන්.  
 

ගුණ කුමාර ගවල්ගම මහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
සශහෝෙරයා. 
 

ගුණ ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு வராஹித்த அவபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

සශහෝෙරයා, ඇත්ත කාා කරන නායකයා.  

සමහර මන්ත්රීවරුන් ශම් සභාව ඇතුශ   ම ඉඳශගන කියනවා, 

ලංකාවට  මුෙල් එවන්න එපා කියලා. එශහම එවන්න එපා කියලා 

කියන්ශන් ශමොකෙ  එශහම කියන්ශන්, ඒ එවන මුෙල් රාජපක් ට ලා 

ශහොරකම් කරනවා කියලා. අශන්! ගරු මනූ  නානායක් ටකාර 

ඇමිවතුමනි, මශ  සශහෝෙරයා ිගශේ  රටක ඉන්නවා නම්, මශ  

සශහෝෙරයා ශම් රශට් ලංකා බැංවේවට ශහෝ ශවනත් වාණිජ 

බැංවේවකට ඔහුට ලැශබන වැටුශපන් ශඩොලර් 200ක් ට එවනවා නම්, 

ඒක ශහොරකම් කරන ිගධිය මට කියලා ශෙන්න. ඒක ශහොරකම් 

කරන්න ිගධියක් ට ිවශබනවාෙ, ගරු ඇමිවතුමනි  ශම්, වේහකශයෝ. 

මහ බැංවේවට එවන මුෙල් ශහොරකම් කරනවා කියලා කියනවා. 

ශෙිග හාමුදුරුවශන්! මුන්ශ  කශට් ශහොරි එන්න ඕනෑ. මුන්ශ  

කශට් පුත්තලම් ශහොරි එන්න ඕනෑ. නැත්නම් මුන්ශ  කටවල්   
[මූලාසනග  අණ පිකින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 

ශම් රශට් මිනිසුන්ට අෙ ශතල් ශපෝලිම්වල ඉන්න සිදු ශවලා 

ිවශබන්ශන්, ඒ හම්බ කරන ිගශේ  මුෙල් ශම් රටට  එවන්ශන් 

නැිව නිසාි. ඒ සල්ලි ටික මහ බැංවේවට එනවා නම්, ශම් රශට් 

ිගශේ  සංචිත රමාකය ඉහ  යනවා. ඒ මුෙල්වලින් ශබශහත් ටික 

ශගන්වන්න පුළුවන්. ගරු ඇමිවතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා රට යවන 

අයව ශම් ගැන ශපොේඩක් ට ෙැනුවත් කරලා යවන්න කටුතතු 

කරන්න. ඔවුන් ෙැනුවත් කරලා,  ඔවුන්ශ  ඔළු ශසෝෙලා යවන්න. 

ශම් වාශ  ශේ පාලන කාලකඩුණි  
 

[මූලාසනග  අණ පිකින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 

කියන ඒවාට අහුශවන්න එපා කියලා කියන්න. ශම්, ශේ පාලන 

පිංුවත්තරශයෝ.  
[මූලාසනග  අණ පිකින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 

ඒ අයට ශමශහම කි වාට ප  නැහැ, ශම්ක මහා අපරා යක් ට. ශම් 
තත්ත්වයට පත් ශවන්න ශෙන්න එපා. ගරු ඇමිවතුමනි, ශම් 
ජනතාව පිට රටවලට ගිහිල්ලා දුක් ට ිගඳලා අහිංසකව ේපයන 
ුතශරෝ එක, ශඩොලර් එක, ඩිරාම් එක ශම් රටට එවනවා නම් අපට 
එච්චර ශම් ර ථන ඇිව වන්ශන් නැහැ. අන්න ඒ  ශවනුශවන් වැඩ 
පිළිශව ක් ට සකසථ කරන්න අපි ශප  ගැශහන්න ඕනෑ.  
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[ගරු ශරෝහිත අශබ්ුවකවර් න  මහතා  
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ගරු ඇමිවතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ට කරනවා, 

වහාම ශම් ේඩුඩියල් රමයට ිවත තබන්න කියලා. ශම්ක 

කරන්ශන් එක් ටතරා ශකොටසක් ට. ඒකට රට ඉන්න අහිංසක මිනිසථසු 

වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ ශගොල්ලන් බලන්ශන් තමන් ේපයපු 

ශඩොලර් 100 තමන්ශ  ශගෙර සිටින තාත්තාට එවනශකොට,  ඒකට 

රුපියලක් ට ශහෝ වැඩිශයන් ලබා ගන්නි. හැබැි ඉිවන් ශහොර 

සල්ලි  ඟ ිවශබන අය ේඩුඩියල් රමයට වැඩිපුර ශගවනවා නම්,  

ඒ මුෙල් ශකොශහොමෙ බැංවේවට එවන්ශන්  එවන්ශන් නැහැ ශන්.  

ඔබතුමාශ  සශහෝෙරයාවත්, මශ  සශහෝෙරයාවත් එතශකොට 

බැංවේවට මුෙල් එවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ේඩුඩියල් රමයට ිවත 

තබන්න. ඒ සඳහා ෙැඩි තිිව ශගශනන්න. එශහම ෙැඩි තිිව 

ශගනාශවොත් අපට පුළුවන් ශම් අභිශයෝගය ජයගන්න.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ිගපක් ට  නායකතුමාටත්, අපට 

ිගරුේ ව අත ඔසවන සියදෙ ශෙනාටත් අපි කියනවා,  පුළුවන් නම් 

සර්වපාක් ටෂික ්ඩුක්වට එන්න කියලා. අපි ්ශයත් ඉල්ලනවා,  

සර්වපාක් ටෂික ්ඩුක්වට එක් ටකාසු ශවන්න කියලා. ශහොඳ ශයෝජනා 

ිවශබනවා නම් කියන්න. එශහම නැිවව, වේහකශයෝ වාශ , 

ශේ පාලන ම  ශපශර්තශයෝ  
 
 

[මූලාසනග  අණ පිකින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාශ  අපිවම ිගශ චනය කර කර ඉන්න එපා, පින් සිේ  ශවි. 

හැශමෝටම ශෙිගයන්ශ  පිහිටි.  

ශබොශහොම සථතුිවි. 
 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එසථ.එම්. මරික් ටකාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි අටක 

කාලයක් ට ිවශබනවා.  
 

 

 
[අ.භා. 3.52  
 

ගුණ එස්.එම්. මිකක්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු රනිල් ිගරමසිංහ 

ජනාධිපිවතුමා ඉදිරිපත් කරපු අතුරු අය වැශආ මූලික රිවපත්ිවමය 

හරය පිළිබඳව අශ  කිසිම ිගශරෝ යක් ට නැහැ. අපි එක් ටසත් ජාිවක 

පක් ට ශආ ෙක් ටෂිකාංශික ්ර්ථික මතය ිග ථවාස කරපු සහ ිග ථවාස 

කරන, ඒ ශවනුශවන් රසිේධිශආ ශපති සිටින අය. නමුත් මෙවශආ 

සරෙම කියා කියන්ශන් ශම්කි.  රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයාව 

අගමැිව කරන්න අපට ශමොශ   අමාරුවක් ට නැහැ කියලා කියපු 

කට්ටිය, රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයාට "ශහොරා" කියපු කට්ටිය, මහ 

බැංවේව කැක්ශ  රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයා යි  කියපු කට්ටියම 

තමි අෙ එතුමාශ  වට වන්ෙනාශ  යන්ශන්. ඇත්ත ව ශයන්ම 

කි ශවොත්, ඒ ගැන අපට  ශපොඩි සතුටවේත් ිවශබනවා.   

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අතුරු අය වැශආ මූලික 

රිවපත්ිව ශකොපමක සාර්ාකව ිවබුකත්, අෙ ශම් රශට් සාමානය  

ජනතාවට ජීවත්වීශම් දී මුහුක ශෙන්නට සිදුවී ිවශබන 

අභිශයෝගවලට ඉදිරි මාස හතර සඳහා ිගසඳුම් ලබා දීමක් ට ශම් තු  

නැහැ. ිගශ   ශයන්ම ශකො ඹ අග නගරශආ සිටින නාගරික වතු 

නිවාසවල ජනතාවට අෙ එදිශනො ්ොයම නැිවශවලා ිවශබනවා.  

තුන්ශ ල කාපු මිනිසථසු අෙ ශෙශ ල කන තත්ත්වයට පත් ශවලා 

ිවශබනවා. ශෙශ ල කාපු මිනිසථසු එක ශ ලි කන්ශන්. ඒකත් 

කනවා ශනොශවි, ශලව කනවා. ශම්වාට ිගසඳුම් ලබා ශෙන්න  

වැඩ පිළිශව ක් ට නැහැ.  

මම ශම් කාරකයත් ිගශ   ශයන්ම  කියන්න ඕනෑ. අෙ ශම් 

රශට් සිටින ලක් ට  12කට ්සන්න ්රිශරෝෙ රා රියැදුරු 

මහත්වරුන්ට සිවයකට ලබා ශෙන්ශන් ශපට්රල් ලීටර් පහක් ට 

පමකි.  ඔවුන්ට ඒශකන් සිවයටම හම්බ කර ගන්න පුළුවන්  

රුපියල් 3,000ි.  

එතශකොට, ඔවුන්ට ෙවසකට රුපියල් 500කවත් ්ොයමක් ට 
නැහැ. ඔවුන්ට ිගසඳුම් ලබා ශෙන ිගධියක් ට ගැන ශම් අතුරු අය 
වැශආ කියලා නැහැ. ශපට්රල් ශපෝලිම් නැිව කරන්ශන් 
ශකොශහොමෙ, ඒ වාශ ම ජනතාවට තුන්ශ ල කන්න පුළුවන් 
වාතාවරකය හෙන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක ගැන එතුමා 
ශම්ශක් ට සඳහන් කරලා නැහැ. හැබැි, ශම් අතුරු අය වැශආ 
අංකවල ෙත්ත ිගජ්ජාවක් ට කරලා ිවශබන පාටක් ට ශපශනනවා. මම 
එශහම කියන්න ශහ තුව ශම්කි. එතුමා ශම් අය වැශආ සඳහන් 
කරලා ිවශබනවා, පවුල් 61,000කට රුපියල් 10,000 බැගින් 
ශෙනවා කියලා. UNICEF එශක් ට ෙත්ත අනුව, ශම් රශට් ෙරුවන් 
ලක් ට  20කට වැඩි රමාකයක් ට  මා මන්ෙශපෝ කශයන් 
ශපශ නවා.  ශම් පවුල් 61,000 ගැන කාා කරනශකොට, එක 
පවුලක  මි 4ශෙශනක් ට ඉන්නවා කියලා හිතුශවොත්,  මි 
240,000කට ිගතරි ඒක ලැශබන්ශන්. අශනක් ට පැත්ශතන්, 
සාම්රොික ශපොශහොට්ටු cadre එකට cater කරන්න සමෘේධිය 
රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරනවා. ඒ වාශ ම ශම් 61,000 කවුෙ, 
ශම් 61,000 ශතෝරාගන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන ර ථනය අපට 
ිවශබනවා. ඒක අනාගතශආ දී ශපොශහොට්ටුවි, අලියි 
එකතුශවලා තරග කරන මැිවවරකයක් ට ඉලක් ටක කරශගන ොපු 
එකක් ටෙ කියලාත් අපට අහන්න ශවනවා. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය වැයත් එක් ටක 

එතුමන්ලා කියනවා, පරක ශේවල් අමතක කරන්න දෙ. එශහම 

ශකොශහොමෙ පරක ශේවල් අමතක කරන්ශන්  පරක ශේවල් 

අමතක කරන්න කියලා අපට කියන්ශන්, 2010-2015 කාලශආ 

්ොයම් නැතුව ශනළුම් වේදෙන හෙන්න, මත්තල ුවවන් 

ශතොටුශපො  හෙන්න, සූරියවැව ක්රීඩාංගකය හෙන්න, 

ශඩොලර්වලින් මාටියා ගහන්න ගත්තු කයවල ිගපාකයන් අපට 

අමතක කරන්න කියන එකෙ  ඒ කයවලට වග කියන්න ඕනෑ 

අයව අත්අඩංුවවට ගන්න එක නවත්වන්න කියලාෙ කියන්ශන්  ඒ 

ශගොල්ලන්ශගන් එම මුෙල් අය කර ගන්න එක නවත්වන්න 

කියලාෙ කියන්ශන්  එශහම අමතක කරන්න බැහැ. ඒවා ශම් රශට් 

සාමානය ජනතාවශ  බදු මුෙල්වලින් ශහොරා කාපු ඒවා. 2010-

2015 කාලශආ ශහොරා කාපු නිසා තමි ශම් ්ර්ථිකය පුපුරන්න 

පටන් ගත්ශත්. නමුත්, 2015-2019 කාලශආ යහ පාලන ්ඩුක්ව 

ගත් නිවැරදි මූලය රිවපත්ිව නිසා තමි ඒ පිපිශරන එක රමාෙ 

වුශඩු. අන්ිවශම්දී ශමොකෙ වුශඩු  ශම් ශගොල්ශලෝ ්වා. ඔය 

වාශ ම සුරංගනා කාා කියලා තමි ්ශ . ්පු ගමන් ගජ 

මිතුරන්ට අවුරුේෙකට රුපියල් බිලියන 600ක බදු සහන දුන්නා. 

ඒක නිසා රාජය ්ොයම නැිව වුකා. රාජය ්ොයම නැිව වුණු 

ගමන් සල්ලි අච්චු ගහන්න පටන් ගත්තා. සල්ලි අච්චු ගහනශකොට 

අධි ේේ මන තත්ත්වයක් ට ඇිව වුකා. එතශකොට බක් මිල වැඩි 

වුකා. ඒ එක් ටකම රුපියල පාශවන්න ශනොදී බශලන් අල්ලා ගත්තා. 

එශහම බශලන් අල්ලාගත් නිසා තමි ිගශේ  ශ්රමිකශයෝ ශම් රටට 

ශඩොලර් එ ශ  නැත්ශත්. ඒ වාශ ම, ශගෝඨාභය රාජපක් ට ශ  

ේේ ච්ච රිවපත්ිව නිසා තමි ශම් ්ර්ථිකය ශම් තරම් දුරට 

පුපුරලා ගිශආ. ශම්වාට ිගසඳුම් දීම සඳහා ශම් ර ථනය අවශබෝ  

කර ගන්න ඕනෑ. නමුත්, ශම් අය වැය වාර්තාව තු  ඒ ර ථනය 

අවශබෝ  කර ගත් බවක් ට ශපශනන්නට නැහැ. එම නිසා අපි ගරු 

ජනාධිපිවතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ට කරනවා, ෙක් ටෂිකාංශික ්ර්ථික 

මතය නිශයෝජනය කරන එතුමාට, ලබන ශනොවැම්බර් මාසශආ 
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එන අය වැශආදී ශහෝ ර ථනය හරියට address කරලා ඒ අය වැය 

ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. රාජය මූලය රිවපත්ිවශආ වැරදි, මහ 

බැංවේශ  මුෙල් මඩුඩලය ගත් වැරදි තීරක ඒශකදිවත් address 

කරන්න ඕනෑ. 

අශනක් ට පැත්ශතන්, ශම් ර ථනයට වග කියන්න ඕනෑ මූලික 

ශෙශෙනාව නම් කරන්න. සල්ලි අච්චු ගැහුශ  කවුෙ  සල්ලි අච්චු 

ගැහුශ , අජිතත් නිවාේ කබ්රාල් කියන ්ර්ථික ඝාතකයා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට මූලය බලශආ වගකීම ිවබුකත්, බැසිල් 

රාජපක් ට ි, ්ර්ථික ඝාතක නිවාේ කබ්රාදෙි තමි ශම් රට 

සථවයංව default වන තත්ත්වයට පත් කශ  ත්, ඒ වාශ ම මුෙල් 

අච්චු ගහන්න තීරකය කරලා, රුපියල් ට්රිලියන ශෙකකට වැඩි 

රමාකයක් ට අච්චු ගහලා, ේේ මනය වැඩි කරලා, ශම් රශට් 

තුන්ශ ල කාපු ජනතාව හිඟන්නන් බවට පත් කශ  ත්. ශරදි 

ඇඳශගනෙ ෙන්ශන් නැහැ, ෙැන් ඒ ශගොල්ශලෝ කාා කරන්ශන්  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ගිය අවුරුේශේ ශනොවැම්බර් 

මාසශආ ශමො  හතාශකෝ ඇිගල්ලා ශබොරු ෙත්ත ිගජ්ජා ොලා අය 

වැය ඉදිරිපත් කරන ශකොට අත්පුඩි ගැහුශ ත් ශම් ශගොල්ලන්ම 

තමි කියන එක අපි මතක් ට කරන්න ඕනෑ. අෙ මෙවශආ සරෙම 

තමි, බැසිල් රාජපක් ට ශ  ඒ ශබොරු අය වැය රනිල් ිගරමසිංහ 

ජනාධිපිවතුමා යම්තාක් ට රමාකයකට නිවැරදි මාවතකට ගන්න 

හෙනශකොටත් ශම් ශගොල්ශලෝ ඒකට කශේ යන එක. ඕක තමි 

රිවපත්ිවයක් ට නැිවකම. "ශමොශ   අමාරුවක් ට ිවශබනවාෙ " කියලා 

අහපු කට්ටිය අෙ කශේ යනවා. ඕක තමි රිවපත්ිවයක් ට නැිවකම. 

ඒ ශගොල්ශලෝ කියන ශේ හැශමෝම පිළිගන්න ඕනෑ කියන එක 

තමි රිවපත්ිවයක් ට නැිවකම. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශමන්න ශම් කාරකයත් 

ිගශ   ශයන්ම කියන්න ඕනෑ. ්ඩුක් පක් ට ශආ ර ාන 

සංිග ායකවරයා වන රසන්න රකතුංග මැිවතුමා අෙ ේශේ 

කියනවා, 1983 කලබල කාලශආ ශර මොස ජනාධිපිවතුමා දෙ, 

ශෙම  ජනතාවශ  ශගවල් පිච්චුශ . 1989 දී භී කයක් ට ඇිව කශ   

ශර මොස ජනාධිපිවතුමා දෙ. ඔය කියන රසන්නශ  නම තමි, 

"ක පම් රසන්න". 
[මූලාසනග  අණ පිකින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 

ක පම් නක්වකට ේසාිගශයන් අත්හිටවූ සිර ෙඬුවම් ලැූ  

පුේගලශයක් ට තමි අෙ ්ඩුක් පක් ට ශආ ර ාන සංිග ායක  
 
[මූලාසනග  අණ පිකින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ව ශයන් ඉන්ශන්. එතුමාට 1989 දී සිදු වුණු ශේවල් ගැන ෙැන 

ගන්න ඕනෑ නම්, එතුමාට ්සන 2ක් ට එහා පැත්ශතන් ඉන්න රනිල් 

ිගරමසිංහ ජනාධිපිවතුමාශගන් අහන්න, "ශකොශහොමෙ 1989 

handle කශ   " කියලා. ශෙවැනි වතාවටත් ශම් රට 

ත්රසථතවාදීන්ශගන් ශබ්රා ගත් නායකයා රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයා 

කියලා අෙත් ශම් අය ුවක වර්කනා කරන්ශන් ශමොන පෙනශමන්ෙ  

වැඩිය ඕනෑ නැහැ, රසන්න රකතුංග ඇමිවතුමනි, ඔබතුමා 

ටිකක් ට වම් පැත්තට හැරිලා බලන්න. ගාමිමේ ශලොවේශ  මන්ත්රීතුමා 

ශම් කතන්ෙරය ශහොඳටම ෙන්නවා. එශහම ශන්ෙ, ගාමිමේ 

ශලොවේශ  මන්ත්රීතුමනි  ඒවා handle කරන්ශන් ශකශහොමෙ කියන 

කාරකය සම්බන් ශයන් රසන්න රකතුංග ඇමිවතුමාට 

එතුමාශගන් ශහොඳ ටිුත න් එකක් ට ගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව මම 

තවදුරටත් දීර්ඝව  කාා කරන්ශන් නැහැ. එතුමා රාජපක් ට ලාශ  

ේෙහසට ලක් ටශවලා ිවශබන අවසථාාශ දී, එතුමාව ශපොේඩක් ට 

මිරිකලා, අසරක කරලා, අනාා කරලා ෙමන්න ශහොඳ නැහැි 

කියලා මා හිතනවා. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මම ිගශ   ශයන්ම ිගදුලිබල 

සහ බල ක් ටිව ඇමිවතුමාශගන් නැවත ඉල්ලීමක් ට කරනවා, ශම් ත්රී 

වීලර් රා රියැදුරන්ට සිවයකට ශෙන ශපට්රල් ලීටර් 5ක රමාකය, 

අවම ව ශයන් ශපට්රල් ලීටර් 25ක් ට ෙක් ටවා වැඩි කර ශෙන්න කියලා. 

ඒ වාශ ම වේලී රා රියැදුරු මහත්වරුන්ට, ශමෝටර්බිසිකල්වල 

යන අයට මීට වඩා ශපට්රල් රමාකයක් ට ශෙන්න කියලාත් මම 

ඉල්ලා සිටිනවා. රැකියාවලට තම ශපෞේගලික වාහනවලින් යන 

ේෙිගයට ශනොශවි, වේලී වාහනයක් ට ශහෝ ත්රී වීලර් රායක් ට ශහෝ 

ශමෝටර්බිසිකලයක් ට ශහෝ භාිගත කර තමන්ශ  රැකියාව 

කරශගන ජීවත්වන, ඒශකන් තමන්ශ  ෙරුමල්ලන් ශපෝ කය 

කරන අයට මීට වඩා වැඩි ඉන් න රමාකයක් ට ලබා දීලා, ඒ 

අයශ  ජීිගත  ක් ටිවමත් කරන්න කියලාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

එශහම ශනොවුශකොත්, ඔවුන්ට කන්න-ශබොන්න බැරි ශවනවා, 

ඔවුන්ශ  ලීසිං වාරිකය ශගවා ගන්න බැරි ශවනවා, ඒ වාශ ම 

ඔවුන්ශ  ෙරුමල්ලන් පාසල් යවන්නත් බැරි ශවනවා.   

අෙ ශම් රට පුරා සුළු හා ම ය පරිමාක වයාපාරිකයන් 

85,000ක් ට පමක ඉන්නවා. ඔවුන්ට ශෙනවා කියපු moratorium 
එක දීලා නැහැ. ඒ ශවනුවට, ඒ කාලය තු  එකතු වුණු ශපොලිය අෙ 

රා  නයට - capital  එකට - එකතු කරලා, loan එක reschedule 
කරලා ඉහ  ශපොලියකට ෙමා ිවශබනවා. එතශකොට ඒ අයට ඒ 

මුෙල ශගවන්න බැහැ. ඒ අයට ඒ මුෙල ශගවන්න බැරි වුකාම 
ශමොකක් ටෙ ශවන්ශන්  බැංවේ පේ ිවය සම්පූර්කශයන්ම කඩා 

වැටීමට ලක් ට ශවන්න ිවශබන ඉඩකඩ වැඩි ශවනවා. ඒ නිසා 

ජනාධිපිවතුමාශගන් මම ඉල්ලීමක් ට කරනවා, ශනොවැම්බර් මාසශආ 
2023 වර් යට අය වැය ශල්යනය ඉදිරිපත් කරන්න කලින් 

ශම්වාට ිගසඳුම් දීලා ්ර්ථිකය නිවැරැදි මාවතට ගන්න කියලා. 
ශමොකෙ, ඉහ  ශපශ   සමාගම්වලට ශම්වා opportunities 

ශවනවා. එතශකොට ඔවුන්ට survive ශවන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට බදු 
සහන ලබා දීලා ිවශබනවා. හැබැි, සුළු හා ම ය පරිමාක 

වයාපාරිකයන් වැටුශකොත්, ඒ තුළින් ජීවත්වන අක් ්ොයම් ලබන 

බිම් මට්ටශම් ජනතාවශ  ජීිගත කඩා වැශටනවා.  ෙැන් electricity 
bill එකත් වැඩි කරලා ිවශබනවා. වතුර බිලත් වැඩි කරලා 

ිවශබනවා. නමුත්, ඒ බිම් මට්ටශම් ජනතාවශ  ්ොයම ඉහ  
ගිහින් නැහැ. ඒ වුකාට ඔවුන් ඒ බිල් ශගවන්නත් ඕනෑ. එතශකොට 

ශමොකක් ටෙ ශවන්ශන්  තවදුරටත් බඩගින්ශන් ඉන්න සිදුවන 
අවසථාා ගකන වැඩි කරන්න ශවනවා,  මින් ටිුත න් යවන එක 

නතර කරන්න ශවනවා,  මින් පාසල් යන එක නතර කරන්න 

ශවනවා. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳවත් අව ානය ශයොමු කරලා කටුතතු 
කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

අවසාන ව ශයන්, මා නැවත වතාවක් ට ශම් කාරකය මතක් ට 

කරනවා. ශමොශ   අමාරුවක් ට නැහැි කියපු අය, රනිල් 

ිගරමසිංහව හිශර් ෙමන කල් අපට නින්ෙ යන්ශන් නැහැි කියපු 

අය, රනිල් ිගරමසිංහ ශහොරාය කියපු අය, ශ්රී ලංකා මහ බැංවේව 

කැක්ශ  රනිල් ිගරමසිංහි කියපු අය අෙ එතුමාට කශේ යන ිගධිය 

ෙැක් ටකාම අපිට සතුටු හිශතනවා.  ශමොකෙ, එතුමා ශම් ඉදිරිපත් කර 

ිවශබන්ශන් ෙක් ටෂිකාංශික ්ර්ථික අතුරු අය වැයක් ට. ශම් 

වාමාංශික වේහක කට්ටිය ඒකට සහශයෝගය ලබා දීම පිළිබඳව 

අශ  සතුට රකා  කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මනූ  නානායක් ටකාර අමාතයතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 10ක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහතා (කම්කුණ හා විගේ  

රැකියා අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார - ததாைில் மற்றும் 

தவளிநாட்டு வவகலவாய்ப்பு அகமச்சர்)  

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

ශබොශහොම සථතුිවි, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මට කලින් කාා ක  ගරු මන්ත්රීතුමා, රනිල් ිගරමසිංහ 

මැිවතුමා ඉදිරිපත් ක  අතුරු අය වැය පිළිබඳව ්ඩුක් පක් ට ශආ 

මන්ත්රීතුමන්ලාශ  රසාෙය ප  වීම ගැන එතුමාශ  ිගමිවය ප  

ක ා. හැම ොම වැරැදි ෙැක ෙැක ඉන්ශන් නැිවව, හැම ොම වැරැදි 

ිගශ චනය කර කර ඉන්ශන් නැිවව, ිගශ චනය ිගතරක් ට පුරුේෙකට 

තබා ගන්ශන් නැිවව, නිවැරැදි ශෙයට නිවැරැදිි කියන්නත්, වැරැදි 

ශෙයට වැරැදිි කියන්නත්, නිවැරැදි ශේ ශවනුශවන් හිටගන්නත් 

කාට ශහෝ පුළුවන් නම්, ඒක තමි ශම් ශවලාශ  රට ශවනුශවන් 

කවුරුත් ක  ුතත්ශත්. ශහොඳ ශයෝජනා, ශහොඳ අෙහසථ 

ඔබතුමන්ලාටත් ිවශබනවා නම්, ශම් ශවලාශ  ඒවා ඉදිරිපත් 

කරන්න, ිගශ චනය කර කර ඉන්ශන් නැිවව. ශම් ශවලාශ  

ිගශ චනය කරනවාට වඩා, එකතු ශවලා වැඩ කරන්න හෙවත 

ඇතුශ න් කැමැත්ත ිවශබන අය ඉන්නවා. නමුත්, සමහර 

නායකයන්ශ  ර ථන නිසා, ඒ වාශ ම ටි -ශකෝට් සූට් මහශගන 

ඊ ඟ වතාශ  තනතුරු ගන්න බලාශගන ඉන්න සමහර 

නායකයන්ශ  තනතුරුවලට ිවශබන භය නිසා, එශහම නැත්නම්, 

ඒ අය අන්ෙලා දීලා ිවශබන කැ රට් අල කන්න බලාශගන ඉන්න 

නිසා ශම් ශවලාශ  තීන්දු-තීරක ගන්න කවුරුන් ශහෝ රමාෙ 

ශවනවා නම්, අපි ඒ අයට කියන්ශන්, පක් ට  ශේ පාලනය 

පැත්තකට ෙමා ශම් ශවලාශ  රට ශගොඩ නඟන්න ්ඩුක්ව 

හැටියට, රටක් ට හැටියට අපි හැම ශෙනාම එකතු ශවන්න ඕනෑය 

කියලාි.  

ඉිවහාසශආත් අපට ර ථන ිවබුකා. ඉිවහාසශආ ර ථන ිවබුණු 

නිසා තමි ශම් කියන ර ථනය ෙැන් ඇිව ශවලා ිවශබන්ශන්. අශ  

රටට නිෙහස ලබා ගත්තාට ්ර්ථික නිෙහස ලබා ගැතිම 

ශවනුශවන් වූ වැඩ පිළිශව ක් ට කවොවත් සකසථ කර ගත්ශත් නැහැ. 

අෙ අපි ්ර්ථික ව ශයන් ශලෝකශආ හිරකරුවවේ බවට පත්ශවලාි 

ිවශබන්ශන්. අෙ අපි ශම් තත්ත්වයට පත්ශවන්න ඉසථශසල්ලා ශම් 

රශට් ුතේ යක් ට ිවබුකා. ුතේ ශයන් ශම් රට ජයග්රහකය ක ා. අපට 

ුතේ ය දිනන්න පුළුවන් වුකා. ඊට පසථශස  අපට සුනාමිය ්වා. 

අපට සුනාමිශයන් පසථශස ත් දිනන්න පුළුවන් වුකා. හැබැි, අපට 

්ර්ථික අර්බුෙශයන් දිනන්න පුළුවන්කම ලැබුශඩු නැහැ. ්ර්ථික 

ව ශයන් රට නිෙහසථ කර ගැතිශම් සටන තමි ෙැන් ශම් ්රම්භ 

කරලා ිවශබන්ශන්. රනිල් ිගරමසිංහ ජනාධිපිවතුමා ශම් අතුරු අය 

වැය ඉදිරිපත් කරලා ිවශබන්ශන්, ්ර්ථික ව ශයන් රට නිෙහසථ 

කර ගැතිශම් දීර්ඝ කාලීන සටනක මූලාරම්භයක් ට ිගධියටි. එශහම 

නැිවව, ඒ මන්ත්රීතුමා කාා ක  ්කාරයට සිල්ලර ිගධියට පවුල් 

61,000ට බක් ශබෙන්න ශනොශවි  කාට කාටෙ බක් මදෙ ශබෙන්ශන් 

කියලා ශතෝරන්න ශනොශවි. 

ශම්, එශහම බක් මදෙ ශතෝරා ගන්න, බක් මදෙ ශබෙන 

සංසථකෘිවය  ශනොශවි. බක් මදෙ ශබෙන සංසථකෘිවය ිවශබන්ශන් 

කාශ   ඟෙ කියලා අපි ෙන්නවා. සහනා ාර ශබෙන්න, එශහම 

නැත්නම් එහාට ශමහා ට ගිහිල්ලා මදෙ, මදෙ ශබෙලා ඡන්ෙය ලබා 

ගන්න සංසථකෘිවය ිවශබන්ශන් කාශ   ඟෙ කියලා අපි ෙන්නවා. 

ශම්, එශහම ඒ ශේවල් ශබෙන සංසථකෘිවයක් ට ශනොශවි. ශම් 

කරන්ශන් safety net එකක් ට ශයොෙන එකි. ශම් වනශකොට එක 

පැත්තකින් ශම් රශට් ්ර්ථිකය කඩා ශගන වැශටනවා. සහනා ාර 

ක පාදු කරලා, එශහම නැත්නම් ශතල්වලට දීපු සහනා ාර නැිව 

කරලා, ශනොශයක් ට ශනොශයක් ට ක් ටශ  ත්රවලට දීපු සහනා ාර නැිව 

කරලා සියදෙ ශේ හරි මිලට ලබා ශෙන ගමන් කඩාශගන වැශටන 

පහ ම පන්ිවශආ මිනිසථසු ටික  ජීවත් ශවන්න අමාරුම මිනිසථසු 

ටික ්රක් ටෂිත ෙැලක් ට ිගධියට ්රක් ට ා කර ගැතිශම් වැඩ 

පිළිශව ි ශම් ්රියාත්මක වන්ශන්. අපට ශලෝක බැංවේව ඒ සඳහා 

ේෙ  කරනවා, World Food Programme එක ේෙ  කරනවා. ශම් 

සියල්ල හරහාත්, ශම් අතුරු අය වැය හරහාත් ශම් දීමනා ලබා 

ශෙන්ශන් අන්න ඒ ඉතාම අමාරු පන්ිවය බලාගන්නි. ඒ අමාරු 

පන්ිවය බලාගන්නා ගමන්, සල්ලි ිවශබන මිනිසුන්ශ  සල්ලි 

ටිකත් අපි ගන්නවා. සල්ලි ිවශබන මිනිසථසු ඉන් න ගන්ශන්ත්, 

නැිවබැරි මිනිසථසු ූතමිශතල් ටික ගන්ශන්ත් අෙ එකම මිලකටි. 

ඒක තමි ශම් ශවනස. අෙ අපි ඉන් න ිගවේකන්ශන් පාක් 

ශනොවන සාමානය මිලකට. නමුත්, පහ  පන්ිවශආ ජනතාවට ඒ 

මිලට ශතල් ටික ගන්න අමාරුි. ඒ නිසා තමි ඔවුන්ට ඒ 

සහනා ාරය ලබා ශෙන්ශන්. ශම් ශවනස තමි අපි කරන්ශන්. 

සමහරුන්ට ශම්ක දිරවා ගන්න අමාරුි  ශත්රුම් ගන්න අමාරුි. 

හැබැි, නූතන ශලෝකයට ශමන්ම අනාගත ශලෝකයට ශම් රට හො 

ගන්න අව ය වැඩ පිළිශව ක් ට තමි ෙැන් ශම් රශට් අපි ්රියාත්මක 

කරන්ශන්. අපි හැම ොම ඇඟදෙම්, ශත්, ශපොල්, රබර් ්දී ව ශයන් 

ශනොශයක් ට ක් ටශ  ත්රවලිනුත්, ිගශෙසථගත ශ්රමිකයන්ශ  ශර  ක 

තුළිනුත් ිගශේ  ිගනිමය ලබා ගන්නවා. නමුත්, අපි තවම 

ිගිග ාංී කරකයකට ගිහිල්ලා නැහැ. රටක් ට ිගධියට ශම් අදෙත් අය 

වැයත් එක් ටක ශම් රටට අව ය ්ර්ථික ිගිග ාංී කරකයක 

්රම්භයක් ට හැටියට තමි අපි ශම් අතුරු අය වැය ෙකින්ශන්.  

ශලෝකශආ ිවශබන ර ාන ශපශ   සැපුතම් ජාලාවල ලංකාව 

නැහැ. ලංකාශ  ිවශබන්ශන් ශබොශහොම වේඩා සැපුතම් ජාලයක් ට. 

ශලෝකශආ ිවශබන සැපුතම් ජාලා දිහා බලනශකොට අශ  රශට් 

සැපුතම් ජාලය අංශු මාත්රයක තරම්වත් නැහැ. එම නිසා ඒ 

සම්බන් ශයන් ඉහ  තැනකට අශ  රටත් ශගන යන්න ඕනෑ. 

ඒක තමි අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙවේණු ශකොරියාව ්ර්ථික 

ව ශයන් නිෙහස ලබා ගත්ශත් ශනොශයක් ට ශනොශයක් ට ගිිගසුම්වලට 

අන්තර්ග්රහකය ශවලා. චීනය එක පාරටම දිුතණු වුශඩුත් ඒ 

ිගධියටි. බං ලාශේ ය, ිගයට්නාමය වැනි රටවල් ශගොඩ 

නැඟුශඩුත් ඒ ිගධියටි. ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි. එශතක් ට පැවැිව 

කම්කරු තිිව සියල්ල ශවනසථ කරලා, ්ශයෝජකයන්ට එන්න 

පුළුවන් ිගධිශආ පරිසරයක් ට ඒ රටවල නිර්මාකය වුණු නිසාි එම 

රටවල එවැනි දිුතණුවක් ට ඇිව වුශඩු. ලංකාව කියන්ශන් සථනිපර් 

ශවඩික් ටකරුශවක් ට හැංශගන තැනක් ට වාශ ි. අශ  රශට් ඉඳශගන 

 ඉතාම ශහොඳට වශට්ටම ඉලක් ටකය ගන්න පුළුවන්. ලංකාශ  ූත 

ශගෝලීය පිහිටීම, එශහම නැත්නම් ූත-ශේ පාලනය නිසා ශම් 

ශවලාශ  අපි තැශ න රටක් ට බවට පත් ශවලා ිවශබනවා. අපි ඒ ූත

-ශේ පාලනය නිවැරැදිව පාිගච්චි කශ ොත් තමි, ශම් රට 

ඉසථසරහට ශගන යන්න පුළුවන් වන්ශන්. ශමන්න ශම් ූත-

ශේ පාලනශආ අපි ඉන්න තැන, අපි ඉන්න භුමිය, අශ  පිහිටීම 

නිවැරැදි ිගධියට පාිගච්චි කරලා අශ  ්ර්ථිකශආ නඟා සිටුවීම 

සඳහා තමි අෙ ගරු රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා ඇතුළු අප සියදෙ 

ශෙනා එකතු ශවලා ශම් වැඩ පිළිශව  ්රම්භ කර ිවශබන්ශන්. 

ගරු ශරෝහිත අශබ්ුවකවර් න මැිවතුමා කි වා, අශ  රටට 

ිගශේ  ශර  ක එවන්න එපා කියලා සමහරු කි ව බව. ඔවුන් 

එශහම කියන්ශන් ඇි  ශමොකක් ටෙ, ර ථනය  ඔවුන් ෙන්නවා, 

ිගශේ  ශර  ක ටික හරියට ්ශවොත් -ශඩොලර් මිලියන 700ක් ට, 

800ක් ට මාසයකට ්ශවොත්- ශතල් ටික ශ න්න කංචන 

ිගශජ්ශස කර ඇමිවතුමාට සල්ලි ශෙන්න පුළුවන් බව  ිගදුලිය 

නි ථපාෙනයට අව ය ගල් අඟුරු ශ න්න පුළුවන් බව  ගෑසථ ටික 

ශ න්න පුළුවන් බව  කෑම ටික, ශබශහත් ටික ශ න්න පුළුවන් 

බව. එශහම වුශකොත් ශම් හැම එකකටම ඕනෑ කරන මුෙල් ටික 

ිවශබනවා. එතශකොට ශවන්ශන් ශමොකක් ටෙ  ර ථනය අවසන් 

ශවනවා. එතශකොට ශම් අයට ඇිවවන ර ථනය ශමොකක් ටෙ  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

හිඟන්නාට ඕනෑ කරන්ශන් හිඟන්නාශ  තුවාලය හැම ොම 

ිවයාශගන ඉන්න. හිඟන්නා තුවාලය ශහොඳ ශවනවාට බයි. ඒ 

නිසා තමි, වේහක ිගධියට ිගශෙසථගත ශ්රමිකයන්ට කියන්ශන් 

ශඩොලර් ටික එවන්න එපා කියලා. "අපි බලයට ්වාම ඒ ශඩොලර් 

ටික එවන්න. අපි ්වාම ශඩොලර් 500, ශඩොලර් 500 එකතු කරලා 

ශඩොලර් බිලියන ශෙකක් ට, තුනක් ට ශ න්නම්" කියලා තමි ශම් අය 

කියන්ශන්. අපි අහනවා, අෙ මිනිසථසු ශපෝලිම්වල ඉඳලා දුක් ට ිගඳලා 

මැශරනශකොට, ශබශහත් නැිවව මැශරනශකොට ශම් අය සතුටු 

ශවන්ශන් ශමොන තරම් වේහකත්වයකින්ෙ කියන එක. එතුමා කි වා 

වාශ , ේඩුඩියල් රමයට සල්ලි එවන අය අත්අඩංුවවට ගැතිමට 

අෙ අපි අදෙත් තිිව ්රියාත්මක කරලා ිවශබනවා. ේඩුඩියල් 

රමයට ලංකාවට මුෙල් එවලා තමන්ශ  බැංවේ ගිණුමට ඒ මුෙල් 

බැර කර ගත්තත්, ඒ බැංවේ ශහොයා බලා ඒ අයට එශරහිව අපි තිිවය 

්රියාත්මක කරනවා. එම නිසා තමන්ශ  සල්ලි ලංකාවට 

එවනශකොට ශගවල්වල ඉන්න මිනිසථසු අමාරුශ  ොන්න එපා 

කියලා මම ිගශේ  ශ්රමිකයන්ශගන් ඉල්ලීමක් ට කරන්න කැමැිවි. 

ඔබතුමන්ලා වැෙගත් ිගධියට ශහොයන සල්ලි ටික වැෙගත් ිගධියට 

බැංවේවක් ට මාර්ගශයන් ලංකාවට එවන්න. ඒ වාශ ම ඒ මුෙල් එවන 

අයට ඉශලක් ටට්රික් ට වාහනයක් ට ගන්න බලපත්රයක් ට ශෙන්න, ිගශේ යට 

යන අයට ුවවන් ශතො ටුශපොශ  දී ිගශ    පිළිගැතිමක් ට ලබා ශෙන්න, 

අක් ශපොලියට නිවාස කය ලබා ශෙන්න, ිගශ්රාම වැටුපක් ට ්රම්භ 

කරන්න යනාදී ව ශයන් ිගිග  දිරි ගැන්වීම් ශම් ශවනශකොටත් අපි 

ඔවුන් ශවනුශවන් ්රියාත්මක කර  ිවශබනවා.  

ඒ වාශ ම මම තව කාරකයක් ට කියන්න ඕනෑ. රාජය ශස වශආ 

රිවසංසථකරක පිළිබඳව ශම් අය වැශආදී කාා ක ා. කම්කරු 

අමාතයවරයා ිගධියට කටුතතු කරන මට රාජය ශස වශආ සහ 

ශපෞේගලික අං ශආ කම්කරුවා පිළිබඳව යම් වගකීමක් ට ිවශබනවා. 

ඒ වාශ ම, කාර්යක් ට මතාව පිළිබඳවත් අපට වගකීමක් ට ිවශබනවා. 

ජාිවක ලලොිතා ශල්කම් කාර්යාලය අපි යටශත් ිවශබනවා. 

හැබැි, අශ  රශට් ලලොිතාව ශකොතැනෙ ිවශබන්ශන් කියන 

බරපත  ර ථනය අෙ අපට ිවශබනවා. ඒ ර ථනයට අපි අෙ මුහුක 

දීලා ිවශබනවා.  

අෙ ශම් රටට බරක් ට ශවලා ිවශබන රාජය අං ය ගැන කාා 

කරනවා නම්, රාජය ශස වකශයවේට අවුරුේෙකට පඩි සහිත නිවාක් 

45ක් ට ිවශබනවා. අමතරව, ්සන්න ව ශයන් අවුරුේෙකට රජශආ 

නිවාක් දින 149ක් ට ිවශබනවා. ඒ අනුව සාමානයශයන් රාජය 

ශස වකශයක් ට ෙවසථ 365න් වැඩ කරන්ශන් ෙවසථ 191ි. ඒ ෙවසථ 

191ත් හරියටම  ේශේ 8.30 සිට  හවස 4.15 ෙක් ටවා වැඩ කරනවා 

නම් ඉතාම ශහොඳි. ෙක් ට  ශලස වැඩ කරන, කාර්යක් ට ම, ඉතාම  

ශහොඳ නිල ාරින් ඉන්නවා වාශ ම, ඔබතුමන්ලා කියනවා වාශ  

එශහම ශනොවන ඉතාම බරපත  ර ථනයවේත් රාජය ශස වශආ 

ිවශබනවා. ඒ නිසා  අපි ෙැනටමත් ජාිවක ලලොිතා ශල්කම් 

කාර්යාලයට නිශයෝග ලබා දීලා ිවශබනවා, ඉතාම  ඉක් ටමනින් 

ලලොිතාව පිළිබඳ පීකක් ට ක කරන්න කියලා. ඒ ඒ අයශ  

targets එක් ටක වැඩ කරන රමයක් ට ශහොයන්න ජනාධිපිවතුමාත් අය 

වැය හරහාත් වැඩ පිළිශව ක් ට ්රියාත්මක කරන්න තීරකය කරලා 

ිවශබනවා.  

ඒ වාශ ම, ශම් රශට් වයවසායකත්වය සම්බන් ශයන් වැඩ 

කරන්න ්යතන 41ක් ට ිවශබනවා. පසුගිය අවුරුදු කිහිපය ඇතු ත 

රශට් වයවසායකයන් හෙන්න බිලියන 56ක් ට ිගයෙම් කරලා 

ිවශබනවා. බිලියන 56ක් ට, ්යතන 41ක් ට හරහා ිගයෙම් කරලා 

ිවශබනවා, වයවසායකයන් හෙන්න. ශමොකක් ටෙ ශම් ශවලා 

ිවශබන්ශන්   එකම වැශේට එක එක ්යතන ිවශබනවා. හැබැි, 

රිවලල නැහැ. ඒශකන් අව ය වයවසායකශයෝ බිහිශවලා 

ිවශබනවා ෙ   රශට් VAT files ිවශබන්ශන් 8,000ි. ශකෝ, 

වයවසායකශයෝ  අෙ වන ිගට රශට් ්ොයම් බදු ශගවන files 

ිවශබන්ශන් කීයෙ  ඉතාම සුළු රමාකයි බදු ශගවන අයශ  files 

ිවශබන්ශන්. එශහම නම්, ශකෝ ශම් රශට් වයවසායකශයෝ  එශහම 

ශවන්න බැහැ. එශහම නම් ශම් තත්ත්වය අපි ශවනසථ කරන්න 

ඕනෑ. ශම් ශවනසථ කිීකශම් ්රම්භය තමි අපි පටන් අරශගන 

ිවශබන්ශන්.  

ෙැන් පාක් ලබන ්යතන රිවවයුහගත කරන්න හෙනශකොට 

කෑ ගහනවා. ඇි, කෑ ගහන්ශන්  කෑ ගහන්ශන් හැමොම නිකම් 

ඉන්න  හැමොම තාත්තාශගන් පුතාට රසථසාව ගන්න  නිකම්  ශෙන 

ශබෝනසථ එක ගන්න. හැබැි, මම එකක් ට මතක් ට කරනවා. එො මහ 

බැංවේ අධිපිවතුමා CPC ඒක ගැන කියනවා මම අහශගන හිටියා. 

CPC එකට ශතල් ශ න්න සල්ලි නැහැ කියලා එතුමා කි වා. 

අපට ශඩොලර් ිගතරක් ට ශනොශවි, රුපියදෙත් නැහැ කියලා එතුමා 

කි වා. ඒ ගැන මම ගරු කංචන ිගශජ්ශස කර ඇමිවතුමාශගන් 

ිගමසීමක් ට ක ා, ඇි අපට රුපියල් නැත්ශත්  කියලා. ශතල් 

ිගවේකලා ලැශබන සල්ලි ටික ශකෝ කියලා මම එතුමාශගන් 

ඇහුවා. අපට ශඩොලරුත් නැහැ, රුපියදෙත් නැහැ කියනශකොට 

කංචන ිගශජ්ශස කර ඇමිවතුමා රුපියල් ටික ශහොරකම් කරලා 

වාශගි ශන් ශ න්ශන්. නැහැ, ඒක ශනොශවි සිේ  ශවන්ශන්.  

ශම් රුපියල් ටික බැංවේවලින් CPC එකට ලැශබන්ශන් නැහැ. ඇි 

ලැශබන්ශන් නැත්ශත්  2002 ඉඳලා දීපු සහනා ාරවලට CPC 

එක බැංවේවලට ශගවන්න ිවශබනවා. ඒවා කපා ගන්නවා. 

බැංවේවල L/C අරින්න දීපු සල්ලිවලට ඒවා කපා ගන්නවා. ගත්තු 

කයවලට ඒවා කපා ගන්නවා. ඒකි ිවශබන ර ථනය. ඒක අෙ-

ඊශආ ශවච්ච ර ථනයක් ට ශනොශවි. ඒක දීර්ඝ කාලීනව ිවශබන 

ර ථනයක් ට.  

ඒ ිගතරක් ට ශනොශවි, එක පාරටම අශ  රට ශම් වැටිච්ච 

තත්ත්වයට අපි default කරපු එකත් ර ථනයක් ට වුකා ෙ කියලා 

පසුගිය ෙවසථවල කාා වුකා. අපි කියන්ශන් ශමච්චරි. හර්  ෙ 

සිල්වා මැිවතුමා තමි ඒ පිළිබඳව ශලොවේ කාාවක් ට කරශගන 

ගිශආ. ශම් රශට් කය ශගවන්න ඕනෑ නැහැ කියලා එතුමා ශලොවේ 

කාාවක් ට කරශගන ගියා. හැබැි, අපි ශපොේඩක් ට ශහමින් ශහමින් 

ශම් කය ටික ශගවාශගන ගියා නම්, අශ  රට අෙ ශම් තත්ත්වයට 

පත් ශවන්ශන් නැහැ. අපට ඕනෑ ශවන්ශන් ශම් රශට් හැශමෝම  

එක් ටක සහශයෝගශයන් වැඩ කරන්නි. මම කලින් කියපු ිගධියට ූත 

ශේ පාලනශආ ශගොදුරක් ට බවට අපි පත් ශවන්ශන් නැිවව කටුතතු 

ක ා නම් අපි සාර්ාකි. එශහම නම් ූත ශේ පාලනශආ ශගොදුරක් ට 

බවට පත් ශවලා, ඒ ීඩඩනය නිසා අශ  රට default රටක් ට ිගධියට 

පත් වුකා ෙ  එශහම වුකා නම් ඒක ර ථනයක් ට. එශහම ශවන්ශන් 

නැිවව, ූත ශේ පාලනශආ අශ  පිහිටීම නිවැරදි ිගධියට පාිගච්චි 

කරලා ශම් රශට් මිනිසුන්ට ශහොඳ රටක් ට හෙන්න අව ය පරිසරය 

හෙන්න අපි හැශමෝම එකට එකතු ශවන්න ඕනෑ. එක් ටසත් ජාිවක 

පක් ට ය, ශපොදුජන ශපරමුක, සමගි ජන බලශ ගය ඇතුළු සියදෙ 

පක් ට වලට අපි ්රා නා කරන්ශන් රශට් මිනිසථසු ශවනුශවන් 

නැඟිටින්න කියලාි.  ඒ නිසා පක් ට  ිගධියට කල්පනා කරලා, 

ශහට-අනිේො පවත්වන මැිවවරකයකින් මට දිනන්න පුළුවන් ෙ, 

බැරිෙ කියලා හිතන ඒ පටු මානසිකත්වශයන්, ඒ ශකොන්ෙ පක 

නැිව මානසිකත්වශයන්, ඒ ්සි-බයි මානසිකත්වශයන් 

ඈත්ශවලා, ශකළින්, බය නැිවව එකට එකතු ශවලා තීන්දු තීරක 

ගන්න. හරින් රනාන්දු ඇමිවතුමාත්, අපිත් තීන්දු ගත්තා වාශ , 

තමුන්නාන්ශස ලාත් තීන්දු තීරක අරශගන එකට එකතු ශවලා වැඩ 

කරන්න කියලා තමුන්නාන්ශස ලාට ්රා නා කරමින් මම නිහඬ 

ශවනවා. ශබොශහොම සථතුිවි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හරින් රනාන්දු ඇමිවතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 10ක 

කාලයක් ට ිවශබනවා. 
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ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිකඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි 4.30න් එහාටත් ශම් 

ිගවාෙය පවත්වා ශගන යනවා ශන්ෙ  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ිගපක් ට ශආ ර ාන සංිග ායකතුමනි, 4.30 වන ශතක් ට අපි 

ිගවාෙය පවත්වා ශගන යමු. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිකඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, we can go beyond 4.30 p.m.  
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කථික ලැිසථතුශ  නම් 

අවසාන වනතුරු අපි ශම් සභාව පවත්වා ශගන යමු. කථික 

ලැිසථතුශ  යම් රමාකයක් ට,-  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිකඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සථාාවර නිශයෝග අත්හිටුවලා 

ශන්, ිවශබන්ශන්. ඒ නිසා 4.30න් එහාට සභාව පවත්වා ශගන 

යන්න පුළුවන්.  
 

 

[අ.භා. 4.14  

 

ගුණ හිකන් ප්රනාන්දු මහතා (සංචාරක හා ඉඩම් අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து - சுற்றுலாத்துகற மற்றும் காணி 

அகமச்சர்) 

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

මුලසුන ශහොබවන මා මිත්ර ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව ශකශරහි ිග ාල අිග ථවාසයක් ට ශගොඩ නැඟුණු 

කාලයක, ලංකාශ  මිනිසුන්ට යම්කිසි බලාශපොශරොත්තුවක් ට 

ශෙමින් ජනාධිපිවවරයවේ ිගසින් අතුරු අය වැයක් ට ඉදිරිපත් කරපු 

අවසථාාවක් ට, ශම්ක. ගරු ජනාධිපිව රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා 

බඩුඩාර ඇහැළියශගොඩ මැිවතුමාශ  ී තයකින් තමි එො කාාව 

අවසන් කශ  . ඒ සින්දුශ ම ිවශබන, "අශ  හෙට සතුටක් ට මුසු ශ  

නම්, අශ  දුකට සුසුමක් ට මතු ශ  නම්, අශ  හිතට දිරියක් ට ලැබ ශේ 

නම්, එො අපට ශපරමඟ සූොනම්" කියන ශකොටශසන් මම කාාව 

පටන් ගන්නම්. මරික් ටකාර් මන්ත්රීතුමාත් ඉන්න නිසා ඕනෑ නම් 

සින්දුව කියන්නත් පුළුවන්. ශම් ී තය ්නන්ෙ වීරසිංහ මහත්මයා 

සහ දීපිකා ප්රියෙර් ති ීඩරිසථ මහත්මිය තමි ගායනා කශ  . ඒ 

වාශ ම කමල් අේෙර්රච්චි සහ රමණි බර්ශතොලමිුතසථ තමි 

ඒකට නැටුශ . ඒ කාලශආ ශම් ී තශආ අර්ාය අපි හරියටම  

ගත්ශත් නැහැ. එො රනිල් ිගරමසිංහ ජනාධිපිවතුමා කි වා, "අප 

පමක ෙ එකතැන කැරශකන්ශන්, අප තනිකර ශලෝකය දිව 

යන්ශන්" කියලා.  ඇත්තම තමි. අපි එතැනම තමි 

කැරශකන්ශන්. ශම් ලංකාව ගැන අවුරුදු 74ක් ට ිවසථශස  තීන්දු 

ගන්නශකොට රටක් ට ව ශයන් එකතුශවන්න බැරි ශවච්ච පිරිසක් ට 

තමි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්ශන්.  ශමච්චර ර ථනයක් ට ශවලාත්, 

මාස තුනකට කලින් අපි ශකොශහොමෙ හිටිශආ කියලා හෙවතට තට්ටු 

කරලා අහන්න බැරි පිරිසක් ට ඉන්න පාර්ලිශම්න්තුවක් ට ශම්ක. අශ  

මන්ත්රීවරශයවේට ශතල් ටිකක් ට ගන්න නැහැ, ශපෝලිම් හැදිලා. ගෑසථ 

නැිවව ශපෝලිම්වල හිටියා. ශම් මාස තුන ඇතු ත ඒ ඔක් ටශකෝම 

ශවනසථ ශවමින් පවිවනශකොට, වේහක ශේ පාලනය මතු ශවනවා. 

අක්ම ගකශන් ශකොන්ෙක් ට ිවශබනවා නම් ශම් අතුරු අය වැයට 

ිගරුේ ව ඡන්ෙය ශෙන්න ශකෝ. ශම්කට ිගරුේ ව  ඡන්ෙය 

ශෙන්ශන්ත් නැහැ. ඒකි මම කි ශ   ්සි බයි කියලා. එශහත් 

නැහැ, ශමශහත් නැහැ, ශකොශහත් නැහැ. ඒ නිසා තමි එො අපි 

ශම් තීරකය ගත්ශත්.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හරි තීන්දු ගනිේදී  මිනිසුන්ට 

සථවභාව  ර්මයත් ේෙ  කරනවා දෙ. ඒක සතයයක් ට. ශවන කිසිම 

බලාශපොශරොත්තුවක් ට නැිවව, ශ  ගිනි ිවයි කියලා 

බලාශපොශරොත්තුශවන්  වුකත් ශේ පාලන තීන්දුවක් ට ගන්නශකොට 

සථවභාව  ර්මයත් ඒකට සහශයෝගය ශෙනවා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශමශහම කියන්නම්. රට 

යළිත් සථාාවර කරන්න ශම් ශවලාශ  තනි පුේගලශයක් ට ගත්ත 

අවොනමක් ට ශම්ක. ඒකට මිනිසථසු හිනා වුකා. මට ශම් කාාව 

ශනොකියාම බැහැ. ජනාධිපිව ධුරයට පත් කරන්න මම හිතපු, මශ  

්ෙරමේය මිත්රයා,  හර්  ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා කියනවා ශම් 

තත්ත්වය පිළිගන්න බැහැ දෙ, ශම්ක ිගකෘිවයක් ට දෙ. ඇි 

ශෙිගයශන්! එශහම නම්, ිගපක් ට යට ගිය ජී.එල්. ීඩරිසථ මන්ත්රීතුමාි  

ඩලසථ අලහ ශපරුම මන්ත්රීතුමාි එකතු ශවලා සජිතත් ශර මොස 

මන්ත්රීතුමා අගමැිව ක ා නම් එතැන ිගකෘිවයක් ට  නැේෙ   ඒක 

ශකොශහොමෙ ිගකෘිව ශනොශවන්ශන්  එශහම වචනයක් ට කියන්න 

ශහෝ හිතනවා නම්  මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 

මිනිසථසු ිගකෘිවි. තීන්දුවක් ට ගන්න බැරිනම් ඒ මිනිසථසු ිගකෘිවි. 

ශම් ශවලාශ  රට ිගනා  ශවලා. එක් ටශකශනක් ටවත් නැහැ ඒකට 

කර ිවයන්න. ඇිගල්ලා රට භාර ගන්න කි වාම බැහැි කි වා. 

එශහ  එශක් ට, භාර ගත්ත මිනිහාශ  කවේශලන් අදිනවා නම්, 

ඒකට ිගකෘිවයක් ට කියලා කියනවා නම්, එශහම කියන මිනිසුන්ශ  

කියපු ිගකෘිවය ශකොතැනෙ ිවශයන්ශන් කියලා බලාගන්න. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාලශආ ර ාන 

කරුණු තුනකට අපට මුහුක ශෙන්න සිේ  වුකා. එකක් ට තමි 

්ර්ථික අර්බුෙය. ඒ වාශ ම සමාජයීය අර්බුෙයක් ට සහ ෙැවැන්ත 

ශේ පාලන අර්බුෙයවේත් අශ  රශට් ිවබුකා. මූලාසනාූපඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මට කාලය නැිව නිසා මම ඉක් ටමනට කියන්නම්.  

ඔබතුමා මශ  කාාවට බා ා කරන්ශන් නැත්නම් මට ශපොඩි 

අවසථාාවක් ට  ශෙන්න.  ශම්ක මම කාටවත් මඩ ගහන්න කියන 

කාාවක් ට ශනොශවි. අපි ශම් ර ථනය ශත්රුම් ගත ුතතුව ිවශබනවා. 

ශම් රශට් ිවශබන ර ථනය ශමොකක් ටෙ  අශ  මිනිසුන්ට ශම් 

ර ථනවලට දීර්ඝ කාලීන සහ ශකටි කාලීන ිගසඳුමක් ට ඕනෑ වුකා. 

ඒකි මම කි ශ  මාස තුනකට ඉසථශස ලා ශවච්ච ශේ ෙැන් 

අමතකි කියලා. ෙැන් ඔක් ටශකෝම සූට් මහශගන බලා ශගන 

ඉන්ශන් ශම් ්ඩුක්ව ශපර ලා, අදෙත් ්ඩුක්වක් ට අරශගන 

ශකොශහොමෙ කරශගන යන්ශන් කියලා. එශහම කරන්න එපා. 

ඔබතුමන්ලා සර්ව පාක් ටෂික ්ඩුක්වකට එන්න. අශ  

තනතුරුත් ශෙන්නම්. ඒවා අරගන්න. රටක් ට හැටියට අපි එක 

රිවපත්ිවයක් ට හෙමු. ඒක කරන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

අවසථාාවක් ට ිවශබනවා.  

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉන් න අර්බුෙයක් ට ්වා 

ශන්ෙ  බලන්න, අපි ඒකට දීපු ශකටි කාලීන ිගසඳුම ශමොකක් ටෙ 

කියලා. "රජශආ ශස වකයන් වැඩට එන්න එපා. ශගෙර ඉඳන් වැඩ 

කරන්න" කියලා අපි කි වා. ඔන්න, ශකටිකාලීන ිගසඳුමක් ට 

දුන්නා. අෙ මම කංචන ිගශජ්ශස කර ඇමිවතුමාශගන් ඇහුවා, ඇි 

ශම් සමහර තැන්වල ශපෝලිම් ිවශබන්ශන් කියලා. එතුමා කි වා, 

"එක පාරට පාසල් ිගවෘත ක ා, පාසල් වාරය පටන් ගත්තා. 

්ශයත් ශගවල්වල හිටපු ඔක් ටශකෝම ශස වකයන්ට වැඩට එන්න 
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කි වා. ඉල්දෙම ශපොේඩක් ට වැඩි වුකා  ශපොඩි rush එකක් ට ්වා" 

කියලා. බලන්න, ශකටි කාලීන ව ශයන් දීපු ිගසඳුම් දිහා. ඒ 

වාශ ම කංචන ිගශජ්ශස කර ඇමිවතුමා QR code system එකක් ට 
දීලා කශ ත් ශකටි කාලීන ිගසඳුමක් ට දීපු එකි.   

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම රනිල් ිගරමසිංහ 

මැිවතුමාශ  එක ුවකයක් ට අගයනවා. ශමොකෙ, 

micromanagement නැහැ, ශපොඩි ශපොඩි ශේවල්වලට ඇඟිලි 
ගහන්ශන් නැහැ. කංචන ිගශජ්ශස කර ඇමිවතුමාට කි වා, QR 

code system ොශගන වැශේ කර ගන්න කියලා. එතුමාට නිෙහස 

දුන්නා, වැඩ කරපන් කියලා. අශ  හැම නායකශයවේටම ශක වුක 

තැන තමි වැඩක් ට භාරදීලා වැශේට ඇඟිලි ගහන්න යාම. ිගරුේ  

පාර් ථවය පැත්ශත් ඉන්නශකොට අශ  එක් ටශකනාත් අපට එශහම 

දුන්නා. වැඩක් ට දුන්නාම, හැමශේම එයාට කරන්න ඕනෑ. 

නායකශයක් ට වුකාම එශහම කරන්න බැහැ. වැඩක් ට භාරශෙන 

මිනිහාට වගකීම දීලා ඒක කරශගන යන්න ඉඩ ශෙන්න ඕනෑ. 

අන්න! රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමාශ  මම ෙැක් ටකා, ඒ ුවකය. 

කංචන ිගශජ්ශස කර ඇමිවතුමත් ඉතා ෙක් ට  ශලස ඒ ශේ ක ා. 

ශමොකෙ, ඒක කරන්න එතුමාට ඉඩ දුන්නා. ඒකි එහි 

සාර්ාකත්වය.  

 පසුගිය කාලශආ ශම් රශට් පැය 14ක් ට ිගදුලිය කැපුවා. නමුත් 

ෙැන් ිගදුලිය කපන්ශන් පැය ශෙකි.  මිනිසුන්ට ඒක අමතකෙ   

ිගපක් ට යට අමතක වුකාට මිනිසුන්ට ඒවා අමතක නැහැ. "ගෑසථ 

ර ථනය ශගෙර වේසථසියට ෙැනුකාම ඒක මුළු රටටම ෙැශනනවා" 

කියා කාාවක් ට ිවශබනවා. ෙැන් ගෑසථ ර ථනයක් ට ිවශබනවා ෙ  

මිනිසථසු ෙැන් ගෑසථ ටැංකි ශපෝලිශම් ිවයාශගන පාරවල් block 
කරශගන ඉන්නවා ෙ  ඇි, ශම්වා අපට අමතක  ඊ ඟට බලන්න, 

ශපොශහොර ර ථනය. වගා කර ගන්න බැරුව, ඊ ඟ කන්නයට 

වවන්ශන් ශමොනවාෙ, කන්ශන් ශමොනවාෙ කියලා ශගොවීන් 

ිග ථවාසයක් ට නැතුව ඉන්නශකොට අපි ඒකටත් ිගසඳුමක් ට දුන්නා. 

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශත් එකට කිරි ටිකක් ට 

ොගන්න බැරි කාලයක් ට අපට ිවබුකා. ෙැන් ශපොේඩ ශපොේඩ බක් 

මිල ඉහ  ගියත් ශම්ශක් ට ගමනක් ට ිවශබනවා කියා මිනිසුන්ට ශපොඩි 

ිග ථවාසයක් ට ිවශබනවා. ඒක ශත්ශරන්ශන් නැිව එකම කඩුඩයාම 

තමි ශම් ිගපක් ට ශආ ශසට් එක.  

 IMF එක ගැන කිශ  වොත්, ඇත්තටම IMF එක ශම් ශවලාශ  
අපට ිග ාල  ක් ටිවයක් ට.  දීර්ඝ කාලීන අර්බුෙයක් ට ජය ගැතිම සඳහා  
රාජාසන කාාශ දී අශ  ජනාධිපිවවරයා කශ   එකම ශෙයි.  
එතුමා වැඩිශයන්ම කි ශ  එකට එකතුශවලා එක ්ඩුක්වක් ට 
ිගධියට වැඩ කරමු කියන එක. අන්න, දීර්ඝ කාලීන සැලසුම. 
මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශෙවනුව, සමාජ අර්බුෙය ගැන 
හිතන ්කාරය එතුමා කි වා. රනිල් ිගරමසිංහ මහත්මයා 
ජනාධිපිවවරයා ිගධියට පත් ශවනශකොට "එක රටක් ට - එක 
තිිවයක් ට" ශකශස  ශවතත් වල්ූ රු තිිවයක් ට නම් ිවබුකා. ශගවල් 
ගිනි ිවයන්න පුළුවන්  කඩ කඩන්න පුළුවන්: බල්ලන්ට ගිනි 
ිවයන්න පුළුවන්. එශහම රටක් ට ිවබුශඩු. ශපොලීසිශආ මිනිශහවේට 
uniform එකක් ට ගහලා පාශර් traffic නක්වකටවත් යන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ට තමි ිවබුශඩු. එක රටක් ට - එක තිිවයක් ට ශකශස  
ශවතත්, වල්ූ රු ශවච්ච තිිවයට එතුමා යම්කිසි ිගසඳුමක් ට 
ශගනැල්ලා ලංකාශ  ශපොලීසිශආ සහ ශම් රශට් තිිවයට යම්කිසි 
හියක් ට දුන්නා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිවතුමනි, ඔබතුමාට තව ිගනාඩි ශෙකක කාලයක් ට 

ිවශබනවා. 

ගුණ හිකන් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තව එක ිගනාඩියක් ට 

වැඩිපුර ගන්නම්. 

  මම නැවත වතාවක් ට කියනවා, ශම් අය  සර්ව පාක් ටෂික 

්ඩුක්වට ඉදිරිපත් ශනොවුශඩු ශම් කඩුඩායශම් ිවශබන වේහක 

ශේ පාලන ගමන නිසාමි කියලා. එශහම නැිවව, ශවන කිසිම 

ශෙයක් ට නිසා ශනොශවි. ඇි, සර්ව පාක් ටෂික ්ඩුක්වකට එන්න 

බැරි කියලා අපි අහන්න ඕනෑ.  මුලසුන ශහොබවන ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අරාජිතක වූ රටක් ට නැවත ශගොඩනැී ම බිඳ ෙැමීමට 

ේත්සාහ ෙරන කවුරුන් ශහෝ ඉන්නවා නම්, ඔවුන්ට ිගරුේ ව 

ශෙවැනි අරග ය පටන් ගන්න ඕනෑ. මම නැවත වතාවක් ට 

කියනවා, අරාජිතක වූ රටක් ට නැවත ශගොඩනැී ම බිඳ ෙැමීමට 

ේත්සාහ ෙරන කවුරුන් ශහෝ ඉන්නවා නම්, ඒ අයට ිගරුේ ව 

ශෙවැනි අරග ය පටන් ගන්න ඕනෑ බව. ඒ කාර්යය ජනතාවට 

බුේධිමත්වම හිතලා කරන්න කියලා කියනවා.  රශට් 

සථාාවරත්වයක් ට ඇිව වීම නැිව  කිීකමට යම් කිසි ශකශනක් ට 

ේත්සාහ ෙරනවා නම්, රටක් ට හැටියට අපි ඒ කට්ටියට ිගරුේ  

ශවන්න ඕනෑ.  

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශ  ශේ පාලන 

කියැවීම ගැන මම සතුටු ශවනවා. ඒකට ශහ තුව, මම ශම් 

තත්ත්වය ශත්රුම් ගත්තා. මම ෙැන ගත්තා, ිගපක් ට ය පැත්ශත් 

ඉඳලා ශත්රුමක් ට නැිව බව. මට පුළුවන් පුංචි මට්ටමකින් ශහෝ ශම් 

රශට් සථාාවරත්වය ශවනුශවන් කටුතතු ක ා. මශ  සථාාවරත්වය 

ශනොශවි, මශ  ශේ පාලන සථාාවරත්වය ශනොශවි, රශට් 

සථාාවරත්වය ශවනුශවන් කටුතතු කරන්න පුළුවන් තීන්දුවක් ට 

මමත්, මනූ  නානායක් ටකාර මන්ත්රීතුමාත් ගත් එක ගැන මම සතුටු 

ශවනවා. 

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්රිකට් ්දී ශගොඩක් ට 

ශේවල් ගැන කියන්න ිවබුකත්, ශවලාව නැිව නිසා මම ෙැන් ඒවා 

කියන්ශන් නැහැ. ශම් කාරකා ටික ශකටිශයන් කියලා මම කාාව 

අවසන් කරනවා.  

අපි 16 වතාවක් ට IMF එකට ගියාය කි වා.  17වැනි වතාවටත් 

IMF එකට යනවාය කි වා. ශමොකක් ටෙ ඒශකනුත් කියන්ශන්  17 
වතාවක් ට  IMF එකට ගිහිල්ලාත් අශ   අයට බැරි වුකා, එකට 

එකතු ශවලා රශට්  ්ර්ථික ර ථනයට ිගසඳුමක් ට ශෙන්න. එතැනි 

අපට වැරදුශඩු. ඒ ර ථනය නිසාි ශම් රශට් ශේ පාලනඥශයෝ 

හැටියට අවුරුදු 74ක් ට ිවසථශස  අපි බැණුම් අහන්ශන්. ශමච්චර 

වැටිච්ච රටකට එකතු ශවලා තීන්දුවක් ට ගන්න බැරි නිසාි අපි 

බැණුම් අහන්ශන්. හැබැි, කරන්ශන් ශමොකක් ටෙ  රැසථවීම්. ේශේ 

ඉඳන් හවසථ ශවනතුරු රැසථවීම්. රැසථවීම්, රැසථවීම්, රැසථවීම්! 

කඩුඩායම් එනවා. රැසථවීම් පවත්වනවා. හැබැි, තීන්දු නැහැ. 

තීන්දුවක් ට ගන්ශන් නැහැ. කවො හරි මැිවවරකයක් ට එනතුරු 

ඉන්නවා. එතශකොට මම රැල්ලක් ට එක් ටක  දිනනවා කියන 

මානසිකත්වශයන් තමි ඉන්ශන්. එශහම  හරියන්ශන් නැහැ, 

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මම එක කාරකයක් ට මතක් ට කරනවා. අපි 2016දීත් IMF එකට 
ගියා. 2016දී IMF එකට  යනශකොට එො රනිල් ිගරමසිංහ 

මහත්මයාශ  ්ඩුක්ව තමි ිවබුශඩු. එ ථ්ක කබීර් හෂීම් 

මැිවතුමා හිටපු, හර් ලා හිටපු, තලතා මන්ත්රීතුමිය හිටපු ්ඩුක්ව. 

අපි ෙැනගත්තා 2022, 2023 කාලය අමාරුි කියලා. 2016 දී 

ශගවන්න ඕනෑ කය ිවශබන බව අපි ෙැනගත්තා. 2016 දී අපි IMF 
එකට ගියා.  2019 ශවනශකොට ඒ සැලසුම් ඔක් ටශකොම කඩාක පල් 

වුකා. ්ඩුක්ව පැරදුකා. අදෙත් බල ාරින් ්වා. ඒ බල ාරින් 
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කලින් ගත්ත ඔක් ටශකොම තීන්දු ටික cancel ක ා. ඒ නිසා  තමි 
2022දීි, 2023දීි ශම් ර ථනය ඇිව  වු ශඩු. අපි ඇත්ත කාා 

කරන්න ඕනෑ. ඒක තමි සතයය. මුලසුන ශහොබවන ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, IMF එශක් ට Staff-level Agreement එකට 
ඉල්ලන්ශන් ශමොකක් ටෙ   ශහොඳම ශේ තමි  රටම එකතු ශවලා 

තීන්දුවක් ට ශෙන එක. හැබැි ඒකට ශම් ශගොල්ලන් කැමිව නැහැ. 

ඒකට ශම් ශගොල්ලන් කැමිව නැත්ශත් රට අසථාාවර ශවන්න 

ශෙන්න ඕනෑ නිසාි. ශම් ශගොල්ලන්ට ඕනෑ, අසථාාවර ශවන්න 

දීලා රට වට්ටන්න. රට වැට්ටුවාට පසථශස  බලය ගන්න. එතශකොට 

ශම් ශගොල්ලන්ශගි, ශම් බණින පැත්ශති ශවනස ශමොකක් ටෙ  

කිසි ශවනසක් ට නැහැ.  මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි,  සුව 

කරන ජනාධිපිව ශකශනක් ට  - healing President ශකශනක් ට - 
තමි ශම් ශවලාශ   අපිට ඕනෑ. ශම් රට සුව කරන ජනාධිපිව 

ශකශනක් ට  අපට අව යි. Healing President ශකශනක් ට, 
healing process එකක් ට අපට අව යි.  

මම පටන් ගත්තා වාශ ,  '්ජු තපර ලාහිලා" ී තශයන්ම 

කාාව අවසන් කරන්නම්, මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

එම ී තශආ ිවශබන ඒ ලසථසන පෙ ශප  අරශගන බැදෙශවොත්, 

"මහා ශමරක් ට ශලසට" කියන්ශන් මට මහ බරක් ට කියන එකි.  

"හිශත් ේපන් බරට" කියන්ශන් ජීවත් වීශම්  බර ිවයාශගන කියන 

එකි. "හඬා ශෙොඩා ලල ශනොලබන හින්ො" කියන්ශන් අඬලා 

ලලක් ට ශවන්ශන් නැහැ කියන එකි.  අඬ අඬා, වැටි වැටී,  

"අිශයෝ බැහැ බැහැ බැහැ, මට බැහැ," "්සි භයි" කිය කිය 

ඉන්න බැහැ  තීන්දුවක් ට ගන්න ඕනෑ. "ේො  හිරු ිගලස" 

කියන්ශන්, ේො ශවන  හිරු ශලස කියන එකි. "එබී හිඳිමු 

ශලොවට" කියන්ශන් ශම් ශලොව ගැන බලාශපොශරොත්තුවක් ට 

ිවයාශගන කියන එකි. "සිනා මලක් ට මුව අේෙර රන්ො" කියන ී ත 

යඩුඩශයන් ශමොකක් ටෙ කියන්ශන්    නාත්මක සිතුිගල්ලක් ට.  

අිශයෝ! අර ච -ච ලා ඉන්ශන්, "හරියන්ශන් නැහැ, හරියන්ශන් 

නැහැ, ශම්ක හරියන්ශන් නැහැ" කියමින්.  එශහම ශවන්න බැහැ. 

ච -ච ලාට නායකශයෝ ශවන්න බැහැ.  

මුලසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම නැවත වතාවක් ට 

කියනවා, "ශ්රී ලංකාවට පුළුවන්  Sri Lanka can" කියලා. Sri 
Lanka can ශවන්න නම්, රටක් ට හැටියට අපි එකතු ශවලා 
ශපන්වන්න ඕනෑ. රටක් ට හැටියට එකතු ශවන්න බැරි නම්, Sri 
Lanka cannot. ඒ නිසා Sri Lanka cannot බවට පත් කරන්න 
ඕනෑ කට්ටියට අපි කියනවා, Sri Lanka can ශවන්න ඕනෑ නම්, 

ඔබතුමන්ලා ශහොඳ තීන්දුවක් ට ගන්න කියලා. හැබැි ශකොන්ෙක් ට 

ිවයාගන්න. ඡන්ෙය ශෙන්ශන්ත් නැහැ ශනොශෙන්ශන්ත් නැහැ. 

ශමොකක් ටෙ ඒ වැශේ  එතශකොට ඒ ශෙකම නැහැ ශන්.  එශහම 

ශවන්න බැහැ.  

   මම ශම් කාරකයත් කියන්න ඕනෑ. රනිල් ිගරමසිංහ 

මහත්මයාට අපි ශකොන්ශේසි මාලාවක් ට දුන්නා. එතුමා ඒ 

ශකොන්ශේසි මාලාව ඔක් ටශකොම ඉටු ක ා. අපි නම් රන්ජන් 

රාමනායක මහත්මයා එනශකොට ශපොර කාශගන ගිහිල්ලා ශෆොශටෝ 

ගන්න ගිශආ නැහැ. සමහර කට්ටිය රන්ජන් රාමනායක මහත්මයා 

එනශකොට බන් නාගාරයට යනවා මම ෙැක් ටකා. ඒ අය ේශේ 9.30 

ඉඳලා පසථවරු 12.30 ශවනතුරු ඉඳලා රන්ජන් රාමනායක 

මහත්මයා  බන් නාගාරශයන් එළියට එනශකොට ශපොර කාශගන 

්වා. මම එතැනින් එහාට ශමොවේත් කියන්න කැමිව නැහැ. වැඩක් ට 

කරන්න ඕනෑ මිනිහා වැශේ කරනවා මිසක් ට ශෆොශටෝ ගහන්න, 

එල්ශලන්න යන්ශන් නැහැ. මම නැවත කියනවා, ශේ පාලන 

ව ශයන් ශකළින් තීන්දුවක් ට ගන්න පුළුවන් ශවන්න  ඕනෑ කියන 

එක. ඒ තීන්දුව ගන්න ඕනෑ තමන්ශ  ශපෞේගලික ශේ පාලනය 

මත ශනොශවි, රශට් ශේ පාලනය මති.  [බා ා කිීකමක් ට  ඔ , 
අශපන් අහනවා ශකොශහොමෙ ශම් කඩුඩායමත් එක් ටක ඉන්ශන් 

කියලා. ශම් රට වට්ටලා, ඡන්ෙ කරලා, ් ශයත් මිනිසුන් වට කරන 

තත්ත්වයට පත් කරන්න කියලාෙ කියන්ශන්  මීට මාස තුනකට 

ඉසථශසල්ලා ශතල් ටිකක් ට ගන්න නැිවව, කන්න නැිවව මිනිසථසු 

දුක් ට ිගන්ො. ශම් රට නැවත  එතැනට ශගනියන්න කියලාෙ ශම් 

කට්ටිය කියන්ශන්  ඒක නිසා ශම්ක රශට් මිනිසථසුන්ට බාරි.  

ශෙවැනි අරග ය පටන් ගන්න ඕනෑ ඔතැන ඉඳන් කියන එක 

මතක් ට කරමින්, සියදෙශෙනාටම සථතුිවවන්ත ශවමින්,  අපි ශකොන්ෙ  

ශකළින් ිවයාශගන වැඩ කරමු කියන එකත් මතක් ට කරමින් මම 

නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම සථතුිවි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ඇමිවතුමනි,  ඔබතුමා වාශ ම මමත් ඒ ශවනුශවන් 

තීන්දුවක් ට ගත් ශකශනක් ට හැටියට සතුටු ශවනවා. 

මී ඟට, ගරු කබීර් හෂීම් මැිවතුමා. ඔබතුමාට ිගනාඩි 12ක 

කාලයක් ට ිවශබනවා.  

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව කාලය අව ය 

ශවනවා.  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිකඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, since the Standing Orders have been suspended, 

ගරු මන්ත්රීතුමාට අව ය ශ ලාව ශෙන්න.  
 
 

[අ.භා. 4.28  
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  කියමනක් ට ිවශබනවා, 

නිරුවිවන් පිහිනුශ  කවුෙැි අනාවරකය වන්ශන් වඩදිය බැස 

ගියාට පසුවි කියලා. අශ  මිත්ර හරින් රනාන්දු ඇමිවතුමා කි වා, 

ිගපක් ට ය පැත්ශත් අය සූට් මහශගන ඉන්නවා කියලා. අපට 

ර ථනය ිවශබන්ශන් එතුමා ඉන්න පැත්ශත් අය සූට් ගලවාශගන 

ඉන්න එක ගැනි  නිරුවිවන් ඉන්න එක ගැනි. ඒක තමි 

ඇත්ත තත්ත්වය.  අපට නම් සූට් මසථසන්න ඕනෑ නැහැ.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය ශනොවැම්බර් මාසශආ 

බැසිල් රාජපක් ට  මැිවතුමා 2022 වසර සඳහා අය වැය ශල්යනය 

ඉදිරිපත් ක ා. ඒ අය වැය ිගවාෙශආ අවසන් ෙවශස  ිගපක් ට ය 

ශවනුශවන් අවසන් කාාව කශ   මමි. "ශම් රට බංශකොශලොත් 

ශවනවා, ශම් ශවනුශවන් ්රියාමාර්ග ගන්න" කියලා එො අපි 

බැසිල් රාජපක් ට ට සහ ්ඩුක්වට වැන්ශේ නැිව ටික ිගතරි. අපි 

දිගින් දිගටම ඒ කාරකය කි වා. අපි ඒ අවසථාාශ  ඉල්ලා සිටියා, 

ේිගත්ව හිඟය -අය වැය හිඟය, අශ  ජංගම ගිණුශම් හිඟය- නැිව 

කිීකම සඳහා කය රිවවයුහගත කිීකමක් ට කරන්න කියලා. හැබැි, ඒ  

ශවලාශ  ඒක ගකන් ගත්ශත් නැහැ. ඒක රිවක් ටශ  ප ක ා. බැසිල් 

රාජපක් ට  මැිවතුමා, අජිතත් නිවාේ කබ්රාල් මැිවතුමා වාශ ම ශ්රී 

ලංකා ශපොදුජන ශපරමුක අෙ ශම් ඇිව ශවලා ිවශබන අර්බුෙයට 

වග කිව ුතතුි කියලා මා ශම් ශවලාශ  ිගශ   ශයන් මතක් ට 

කරන්න කැමැිවි. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඉල්ලා සිටිනවා 

ශම් සම්බන් ශයන් ශසොයා බලන්න ිගශ    කාරක සභාවක් ට පත් 

1119 1120 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කරන්න කියලා. එවකට සිටි ිග යය භාර ඇමිවවරයා සහ 

නිල ාරින් රට බංශකොශලොත් කිීකම සඳහා කටුතතු ක ා  ශම් රට 

ශනොමඟ යැ වා. ශම් රට  බංශකොශලොත් ශවලාය කියා අපි එො 

කි වාම ශම් සභාශ  සිටි සමහර ඇමිවවරු කි වා, "ශඩොලර් 

බිලියන ගකනක් ට අශ  රටට එනවා, එශහම හිඟයක් ට නැහැ" 

කියලා. ඒ අය වැය ිගවාෙය අවසන් ශවලා මාස ශෙකක් ට යනශකොට, 

අපට ඒ ශගවීම් කරන්න බැරි ශවලා හිර වුකා. ජනවාරි මාසශආම 

ඒ ශගවීම කරන්න බැරි වුකා. ඒ නිසා අපි ගරු 

කාානායකතුමාශගන්  ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් සම්බන් ශයන් 

ශසොයා බලන්න අනිවාර්යශයන්ම ිගශ    කාරක සභාවක් ට පත් 

කරන්න කියලා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සිංග පූරුශ  හිටපු අගමැිව ලී 

ක් ටවාන් යූ මැිවතුමා කි වා, "Sri Lankan elections are an 

auction of non-existing resources" කියලා. ඒ කියන්ශන්, ශ්රී 
ලංකාශ  මැිවවරක යනු රශට් ශනොපවිවන සම්පත් ශවන්ශේසි 

කිීකශම් ්රියාවලියක් ට කියන එකි. එතුමා ඒක හරියටම  කි වා. අෙ 

අශ  රශට් ්ොයමට වඩා ිගයෙම් කරනවා. අපි නි ථපාෙනය 

කරනවාට වඩා පරිශභෝජනය කරනවා. හැබැි, ඒ ගැන කිසිම 

තැකීමක් ට නැිවව, ශවනසථ කිීකමක් ට කරන්ශන් නැිවව 

ශේ පාලනඥශයෝ තවමත් පරක ිගධියට යන්නි හිතාශගන 

ඉන්ශන්. හැබැි, අපට සැකයක් ට ිවශබනවා ්ඩුක් පක් ට ය අෙ 

ශම්ක ශත්රුම් අරශගන ිවශබනවාෙ කියලා.  ්ඩුක් පක් ට ය තවම 

නිහතමාතිව, හරි ශේ ශවනුශවන් ශපති සිටිනවාෙ, නැත්නම් අවුරුදු 

ගකනාවක් ට කරපු ිගධියට ජනප්රිය මතය ශගනයන්න ිගතරක් ට  

කටුතතු කරනවාෙ කියන ර ථනය අපට ිවශබනවා.  

මහ බැංවේ අධිපිවතුමා  ඟදී පාර්ලිශම්න්තුවට ඇිගත් 

වැඩමුළුවක් ට පැවැත්වූවා. ඒ වැඩමුළුව අවසානශආ ිගපක් ට ශආ 

මන්ත්රීවරු තමන්ශ  අෙහසථ රකා  කරන්න නැඟිට්ටා. ඒ 

අවසථාාශ දී ්ඩුක් පක් ට ශආ මන්ත්රීවරු ිගපක් ට ශආ 

මන්ත්රීවරුන්ශ  මතය කියන්න ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. ඒ අයට බා ා 

ක ා  කෑගැහුවා. හර්  ෙ සිල්වා මැිවතුමාට කාා කරන්න 

අවසථාාව දුන්ශන් නැහැ. ිගපක් ට යට ඇහුම්කන් ශෙන්න බැරි නම්, 

්ඩුක්ව අරග  ූතමිශආ සටන් ක  ජනතාවට ඇහුම්කන් ශෙිෙ  

ශම් රශට් මිනිසථසු එො ඇිගත් කාා කශ  , ශම් යන ිගධිශආ 

ශවනසක් ට ඇිව ශවන්න ඕනෑය කියන එක ගැනි. ඔබශ  ඡන්ෙ 

ොයකයා ඒ ්ශ .  ිගපක් ට ශආ මතයටවත් ගරු කරන්න බැරි නම් 

ඒශකන් ශපශනන්ශන් තවම ඔබලාශ  ේේ ච්චකම ශවනසථ ශවලා 

නැහැ කියන එකි. රශට් ඇිව ශවච්ච අරග ය හරහා ිගිග  අෙහසථ 

මතු වුකා  ිගිග  අරමුණු ිවශබන අය එතැන හිටියා. ඒ වාශ ම, ඒ 

අරග  ශකෝච්චියට ශේ පාලන පක් ට ත් නැඟ ගත්තා. හැබැි, ඒ 

හැම ශකනාශගන්ම, හැම කාඩුඩයකින්ම, ශේ පාලන 

බලශ ගවලින් පවා ශමොකක් ට ශහෝ ශහොඳ පාඩමක් ට, ශහොඳ 

පණිිගඩයක් ට අපට ේපුටා ගන්න අවසථාාව ිවබුකා  අදෙත් ශෙයක් ට 

හිතන්න අවසථාාව නිර්මාකය වුකා. ඒශකන් අපි පාඩම් ඉශගන 

ගන්න ඕනෑ. හැබැි, කියන්න කනගාටුි, ්ඩුක් පාර් ථවශආ ශ්රී 

ලංකා ශපොදුජන ශපරමුක එම සිදුවීම්වලින්වත් පාඩමක් ට 

ඉශගනශගන ිවශබනවා ෙ කියා අෙ අපට ිග ථවාසයක් ට නැහැ.  

තව පැත්තක් ට ිවශබනවා. ඒ අය අෙ හැසිශරන ්කාරය දිහා 

බලනශකොට අපි මිගතයට පත් ශවනවා. ඒ අය අෙ නැඟිටලා ශම් 

අතුරු අය වැය සම්මත කිීකම සඳහා පක් ට ව කතා කරනවා  ඒ 

ශවනුශවන් ශපති සිටිනවා.  නමුත්, ිගශටක ඒ අය ිගසින්ම රශට් 

සංවර් නයට, සථවාධිපතයයට, ජාිවක ්රක් ට ාවට අහිතකර යැි 

ජනතාව ඉදිරිශආ, ශේ පාලන ශ දිකාවල හංවක් ගහපු රිවපත්ිව  

එො රිවක් ටශ  ප කරන්න කියලා කෑ ගහපු රිවපත්ිව ශවනුශවන් අෙ 

ශපති සිටීමක් ට තමි ෙකින්න ිවශබන්ශන්.  ශම් ගැන පුදුමි. 

එතුමන්ලාට සථාාවර රිවපත්ිවයක් ට ිවශබනවා ෙ කියලා ශම්ශකන් 

ශපති යනවා ශන්. එතුමන්ලා එක එක ෙවසථවලව, එක එක 

පැිවවලට වැනුකා. ඒක තමි ඇත්ත. ශම් අර්බුෙශආ ්රම්භය 

එතුමන්ලාි. අපි ඒක ිගටින් ිගට මතක් ට කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

ශමය ශවනසථ කරන්න එතුමන්ලා තමි වැඩිම කැපවීමක් ට කරන්න 

ඕනෑ. අප ශනොශවි. 

1994 සිට ශජ්.්ර්. ජයවර් න මහත්මයාට පදෙ යන්න 

බැන්නා. එතුමාශ  ්ර්ථික ශමොඩලයට පහර ගැහුවා  ිගශ චනය 

ක ා. හැබැි, අවුරුදු 27ක් ට තු ම ඒකට ිගකල්පයක් ට ශගනාවා ෙ  

ඒකට ශවනසථ වැඩ පිළිශව ක් ට  මතවාෙයක් ට ිවබුක ෙ  නැහැ.  

"ජාිවවාෙය", "ශේ  ශර මිත්වය නැහැ", "ිගශේ  ්රමක", "රාජය 

සම්පත් ිගවේකනවා" ්දී ජනප්රිය සිල්ලර කාා කියලා මිනිසුන්ශ  

හිත ශවනසථ කරන්න ේත්සාහ ක ා. මැිවවරකයක් ට එන ශකොට 

මවරය, ශරෝ ය පාිගච්චි කරලාි ඡන්ෙ දිනුශ . එශහම නැතුව, 

වැඩ පිළිශව ක් ට ශපන්වලා ශනොශවි. ඒක තමි ර ථනය. බලයට 

්වාට පසථශස , කිසිවක් ට කශ   නැහැ. 1994 ඉඳලා තමි ශම් කඩා 

වැටීම පටන් ගත්ශත්. ශජ්.්ර්. ජයවර් න හිටපු ජනාධිපිවතුමා 

ශර මොස හිටපු ජනාධිපිවතුමාට ශම් රට භාර ශෙන ශකොට ෙවේණු 

ශකොරියාව, මැශල්සියාව, ජපානය සමඟ සාශ ක් ට ව තරග 

කරන්න පුළුවන් රටක් ට බවට ශම් රට පත් කරලාි ිවබුශඩු. ඒක 

තමි යාාර්ාය. අෙ අවුරුදු 76ක  ාපයක් ට ගැන කාා කරනවා. 

හැබැි, 1994 වන ශකොට ලංකාව හිටිශආ ශවනත් තැනක. ඕනෑම 

රටක් ට එක් ටක තරග කරන්න පුළුවන් මට්ටමක. හැබැි, 1994 

ඉඳලා කඩා වැශටන්න පටන් ගත්තා. ඇත්ත ව ශයන්ම 80 

ෙ කශආ චීනශආ අගමැිවවරයාව සිටි ශඩන්  ෂියාඕපින්  

ලංකාවට චීනශයන් කඩුඩායමක් ට එ වා, අශ  නිෙහසථ ශවශ ඳ 

කලාපය දිහා බලලා, ඒ ශමොඩලයම චීනශආ හෙන්න ේපුටාශගන 

එන්න කියලා. ඒ ශමොඩලය තමි චීනය හො ගත්ශත්. හැබැි, අෙ 

චීනය ශකොශහෙ ඉන්ශන්  අපි ශකොශහෙ ඉන්ශන්  එො ශජ්.්ර්. 

ජයවර් න මහත්මයා ශගනා වැඩ පිළිශවශ   අක් පාක්වක් ට ිවබුකා 

නම්, ඒ වැඩ පිළිශව  සංශ ෝ නය කරලා කටුතතු කරන්න 

පුළුවන්කම ිවබුකා. නමුත්, එශහම කශ   නැහැ. ඒ ශවනුවට, 

ශජ්.්ර්. ජයවර් න ජනාධිපිවතුමාට පහර ගැහුවා, ශර මොස 

ජනාධිපිවතුමාට පහර ගැහුවා. එතැනින් පසථශස  කරපු වැඩක් ට 

නැහැ. ශම්ක තමි ර ථනය. 

2001 දී එක් ටසත් ජාිවක පක් ට  ්ඩුක්වක් ට ්වාම අපි 

රිවසංසථකරක ගැන කාා ක ා. එසථ.බී. දිසානායක මැිවතුමාත් ඒ 

්ඩුක්ශ  හිටියා. හැබැි, එො ඒ රිවසංසථකරක කරන්න දුන්ශන් 

නැහැ. නැවත මවරය, ශරෝ ය ඇිව ක ා. ඒ නිසා ඒවා 

නැවතුකා. 2015 ඉඳලා 2019 ෙක් ටවා අපි අශනක් ට රටවල් එක් ටක 

ගනුශෙනු කිීකම සඳහා රිවසංසථකරක වැඩසටහන් කීපයක් ට 

ශගනාවා. ශව ඳ ගිිගසුම් අත්සන් කරන්න ගියා. බන්දුල 

ුවකවර් න ඇමිවතුමා ෙන්නවා, ශමොකක් ටෙ වුශඩු කියලා. 

ශේ පාලනය පාිගච්චි කරලා ඒ කටුතත්ත නැවැත්වූවා. ඒ 

ශවලාශ  මැශරන්න ගියා. අන්ිවමට ශමොකක් ටෙ වුශඩු  අශ  

අපනයන ක් ටශ  ත්රය ිගනා  ශවලා ගියා. ශම්ක තමි අර්බුෙය. 

ශම්ක තමි ඇත්ත.  

අෙ රශට් සංවාෙයක් ට ිවශබනවා, IMF එක ගැන. IMF එක 

ශමොකක් ටෙ කරන්ශන් කියලා, සංවාෙයක් ට ිවශබනවා. අපි ඒ ගැන 

ිගවෘතව කාා කරමු ශකෝ. IMF එක ූ තශයක් ට, බිල්ශලක් ට ිගධියට 

ශන්, ෙැන් කාා කරන්ශන්. ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුකට 

සථාාවරයක් ට නැහැ. ේශේට කියනවා, IMF එක එපා කියලා. රෑට 

කියනවා, IMF එක ශහොඳි කියලා. හැබැි, සමගි ජන 

බලශ ගශආ හැංගි ශහොරා වැඩ නැහැ. අපි යම් කාරකයකදී 

ශකළින් ශපති සිටිනවා. අපි ෙන්නවා,  යම් ශෙයකදී ශපති සිටින්න 

ඕනෑ ශකොශහොමෙ කියලා. 

 IMF එක ගැන කාා කරනවා නම්, ප මුශවන්ම කියන්න 

ඕනෑ, රටවල් 190ක් ට IMF එශක් ට සාමාජිතකත්වය ෙරනවා කියන 
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එක. චීනයත් IMF එශක් ට සාමාජිතකත්වය ෙරනවා. රුසියාවත් 
සාමාජිතකත්වය ෙරනවා. IMF එශක් ට සාමාජිතකත්වය ගත්ශත් නැිව 

රටවල් 7ි ිවශබන්ශන්. එකක් ට, කිුතබාව. ඊ ඟට, නැ ශඟනහිර 

ටිශමෝරය, ේතුරු ශකොරියාව, ලි ථටන්සථටින් - ඒ රට ශකොශහෙ 

ිවශබන්ශන් කියලාවත් මා ෙන්ශන් නැහැ - ශමොනාශකෝ, 

තාිවානය හා විවකානුව. ඒ රටවල් ටික ිගතරි සාමාජිතකත්වය 

ෙරන්ශන් නැත්ශත්. පැහැදිලිව කි ශවොත්, ශලෝකශආ බලවත් සහ 

සාර්ාක සියදෙ රටවල් IMF එශක් ට සාමාජිතකත්වය ෙරනවා. එශහම 
නම් IMF එක ූ තශයක් ට ශවන්න බැහැ ශන්. හැබැි, IMF එක 
ගැන අපට ශවන අෙහසථ ිවශබනවා. අශ  සථාාවරය පැහැදිලිි. 

IMF එකත් සමඟ Staff-level Agreement එක ඊශආ අත්සන් 
ක ාය කියලා මා ය මඟින් රකා  කරන ශකොට අපටත් සතුටක් ට 

ෙැනුකා. ඒ වැඩ පිළිශව  නිසා අපට යම් සහනයක් ට ලැශබනවා  

රට නිවැරදි දි ානිවයකට ශගන යන්න හැකි ශවනවා. ඒ වැඩ 

පිළිශව ට ගිය එක ශහොඳි කියලා අපි හිතුවා. 

හැබැි, අශ  අර්බුෙයට ශම්ක පූර්ක ිගසඳුමක් ට ශනොශවි 
කියන එක ඔබතුමන්ලා ෙන්නවා. ශමොකෙ, IMF එක කියන්ශන් 
පහසුකම් සලසථවන්නා පමකි  IMF is only a facilitator. IMF 
එකට අශ  ර ථන ිගසඳන්න බැහැ. ශම්ක ිගසඳුමක් ට ශනොශවි. 
ඇත්තටම ශම්ක ිගසඳුශම් පූර්ිගකාවක් ට පමකි. ඒක මතක තබා 
ගන්න. ශමතැනින් එහාට තමි අභිශයෝග ටික එන්ශන්. 
ඔබතුමන්ලාට ඒ අභිශයෝගවලට ඔශරොත්තු ශෙන්න පුළුවන්ෙ 
කියලා අපි ෙන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ, ඒ අභිශයෝගවලට ඔශරොත්තු 
ශෙන්න බැරි ශවච්ච රටවලට ේොහරක ිවශබනවා. ඉක් ටවශෙෝරය, 
්ර්ජන්ටිනාව IMF එශකන් කය අරශගන අවුරුේෙක් ට ශෙකක් ට 
යනශකොට අව ය වන රිවසංසථකරක පිළිශව කට ශනොකර 
ශේ පාලනඥයන් තමන්ට ඕනෑ ිගධියට මුෙල් නාසථිව කිීකම නිසා ඒ 
රටවල් ශෙකතුන ්පහු වැටුකා  අර්බුෙය ඊට වඩා ෙරුණු ිගධියට 
්වා. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න, ලංකාශ ත් හරියට කටුතතු 
කශ   නැත්නම් මීට වඩා අමාරු තත්ත්වයක් ට ඇිව වන බව. අශ  
කය රිවවයුහගත කිීකම සාර්ාක වීම පිළිබඳව IMF එශක් ට 
Extended Fund Facility වැඩසටහන ්රියාත්මක වීමත් සමඟ 
ඊට සාශ ක් ට ව තමි අමාරුම ශවනසථකම් ටික කරන්න අපට 
සිේ  වන්ශන්. එතශකොට ඒ කාල පරිච්ශේෙය තු  යම් යම් ශේවල් 
කරන්න ශවනවා. ශමතැන තමි සමගි ජන බලශ ගයට රජශආ 
වැඩ පිළිශව ත් එක් ටක එකඟ වීම සම්බන් ශයන් ර ථනයක් ට 
ිවශබන්ශන්. තමුන්නාන්ශස ලා ශමතැන කරන හැම එකකටම 
'එශහි' කියන්න අපට බැහැ. ඒ නිසා සමගි ජන බලශ ගය 
හැටියට අපි අශ  සථාාවරය දිගටම කි වා. අපි හැංගි ශහොරා 
කටුතතු කශ   නැහැ  ජනප්රිය සථාාවරයක් ට ගත්ශත්ත් නැහැ. හරි ශේ 
ශවනුශවන් ශපති සිටියා. අශ  සථාාවරය වුශඩු, IMF එකත් 
එක් ටක සාකච්ඡා කරන ශකොට IMF එශක් ට ශකොන්ශේසිවලට ශහෝ ඒ 
ශගොල්ලන්ශ  සැලැසථමට යටත් ශනොවී, අපට ්ශ ණික ශ්රී 
ලාංකීය රිවසංසථකරක සැලැසථමක් ට අප ඉදිරිපත් ක  ුතතුය කියන 
එකි. ඒක IMF එකත් එක් ටක හරියට සාකච්ඡා කරන්න 
්ඩුක්වකට හිය ිවශබන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න බැරි නම් වැඩක් ට 
නැහැ.  

අපි කි වා අවම ශපොදු වැඩසටහනක් ට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
හැබැි අගමැිවතුමනි, අපි ෙන්ශන් නැහැ ඔබතුමන්ලා එශහම 
ශෙයක් ට ක ාෙ කියලා. අපට ශ න්ශන් IMF එක කියන එක 
ඔබතුමන්ලා කරනවා කියලාි. ඔබතුමන්ලාශ  සැලැසථමක් ට, වැඩ 
පිළිශව ක් ට ිවබුකා නම්, ඒක පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා අපි ඉල්දෙවා. ඒ සම්බන් ශයන් IMF එක සමඟ 
එකඟතාවකට එන්න ිවබුකා. ඒක ඒශගොල්ලන් පිළිගන්ශන් 
නැත්නම් සංශ ෝ නයක් ට කරන්න ිවබුකා  සාකච්ඡා වට කිහිපයක් ට 
ිවයලා ශහෝ ඒක කරන්න ිවබුකා. එශහම තමි කරන්න ිවබුශඩු. 
එශහමි කරන්නත් ඕනෑ. රජයත් එක් ටක අපට වැඩ කරන්න බැරි 
එක ශහ තුවක් ට, ශම්ක.  

අපි ේොහරකයක් ට ිගධියට රාජය වයාපාර රිවසංසථකරක කිීකම 
ගනිමු. ශම් රිවසංසථකරක ශමොඩලය වේමක් ටෙ  බටහිර රටවල 

ශමොඩල භාිගත කරන්නත් පුළුවන්. නමුත්, අපි ලැහැසථිව නැහැ, 
ශකළින්ම ඒවාට යන්න. එංගලන්තශආ එක රමයක් ට ිවශබනවා, 
චීනශආ ශවනත් රමයක් ට ිවශබනවා, ිගයට්නාමශආ රාජය ්යතන 
රිවසංසථකරක පිළිබඳ ශවනත් ශමොඩලයක් ට ිවශබනවා, 
මැශල්සියාශ  "කාසානා" කියන වැඩ පිළිශව  ිවශබනවා, 
සිංග පූරුශ  "ශටමශසක් ට" යටශත් වැඩ පිළිශව ක් ට ිවශබනවා. ඒ 
වාශ ම ලංකාශ  රකසිංහ ශර මොස හිටපු ජනාධිපිවතුමා අශ  
රටට ්ශ ණික වැඩ පිළිශව ක් ට ශලස "ජනතාකරකය" කියන 
රිවසංසථකරක වැඩ පිළිශව  ්රියාත්මක ක ා. ඒක ඉතාම 
වැෙගත්. ඉිවන්, අපට හරියට බලලා ඒ වාශ  ශෙයක් ට කරන්න 
ිවබුකා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් වාශ  hybrid 
ශමොඩලයක් ට අප හරියට ඉදිරිපත් ක ා නම් ශම් රශට් අවම 
ිගශරෝ යත්, අවම ශ ෙනාවත් එක් ටක අපට ශම් රිවසංසථකරක ටික 
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඒ වාශ  ශෙයක් ට කරන්න 
ඕනෑ කියලා. කියමනක් ට ිවශබනවා, “Never let a good crisis go 
to waste” කියලා. ඒ කියන්ශන්, "අර්බුෙයත් අපශත් යන්න 
ශෙන්න එපා" කියන එක. ඒශකන් පාඩම් ඉශගන ගන්න පුළුවන්. 
අපි අර්බුෙයක ඉන්ශන්. ශම් අර්බුෙය අපශත් යන්න ශෙන්න එපා. 
රටක් ට හැටියට අපට ශම් අර්බුෙශයන් නැඟිටින්න පුළුවන් නම්, ඒක 
වැෙගත්. අශ  වේහකකම් නැහැ. හරින් රනාන්දු මැිවතුමා කි වා, 
අශ  කඩුඩායශම් අය සූට් මහශගන ඉන්නවා කියලා. අපට 
එශහම හදිසියක් ට නැහැ. ඕනෑ ශවලාවක අපට ්ඩුක්වක් ට ගන්න 
පුළුවන්. ඒකට අපට හදිසි නැහැ. අපි අවංකව ශම් රට ශවනුශවන් 
ශපති සිටිනවා.  

ජනතා අරග ශයන් පණිවුඩයක් ට දුන්නා. ඒ ජනතා අරග ශආ 
පණිවුඩය තමි, සමාජ සා ාරකත්වය. ශම් රශට් සම අවසථාාව 
ලබා ශෙන්න කියලා ඉල්දෙවා. [බා ා කිීකමක් ට  ශම් රශට් සමහර 
ශ  ථටිත බැඳියාවන් ිවශබන, වරරසාෙ ලත් කඩුඩායමකට ිගතරක් ට 
ශම් රශට් සියදෙම සම්පත් සීමා කරන්න එපා කි වා  
රජාතන්ත්රවාෙය පුළුල් කරන්න කියලා කි වා. එශහම කියපු, 
අරග ශආ ශයදුණු  කට්ටියට තමි ශරෝහිත අශබ්ුවකවර් න 
මහත්මයා කි ශ , "රැට්ශටෝ" "මැට්ශටෝ" කියලා. ඒ, අශ  රශට් 
මිනිසථසු. තමුන්නාන්ශස ලාශ  ඡන්ෙ ොයකශයෝ. ඒ ිගධියට ඒ 
මිනිසුන්ට අපහාස කරන්න එපා. ඒ ශගොල්ලන් ශලොවේ කැප 
කිීකමක් ට ක ා. ඒ ශගොල්ලන් අපට ශහොඳ පාඩමක් ට ඉගැන්නුවා.  

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ සරත් ගෆොන්ගසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்வசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ේපාධි ාරින්. 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔවුන් ඒ පාඩම අපට ඉගැන්නුශ  නැත්නම් අෙ ශම් රට 

අශනක් ට පැත්තට හැශරන්ශන්ත් නැහැ. අපි ඒ පාඩම් ඉශගන ගන්න 

ඕනෑ.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමශහ  වැඩ මුළුවට සහභාගි 

වූ ශවලාශ  මහ බැංවේ අධිපිවවරයා කි වා, "ලබන වසර 

ශ ෙනාත්මක වසරක් ට. රිවසංසථකරක ශගොඩක් ට කරන්න ඕනෑ. 

හැබැි, ඒ ශ ෙනාව වැඩිශයන්ම ෙැශනන්ශන් දිළිඳු අයට" කියලා. 

එශහම කියපු මහ බැංවේ අධිපිවතුමාම කි වා, "එශහම නම්, ශම් 

රශට් සිටින වරරසාෙ ලත් කාඩුඩය ශම් ශ ෙනාව ශබො ගන්න 

ඕනෑ" කියලා. ඒක හරි.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, IMF එශක් ට ශ්රී ලංකාශ  
ශජය ථඨ දූත මඩුඩල ර ාති ීඩටර් බවවර් මහතා ශමොකක් ටෙ 

කියන්ශන්  "ිග මානුපාිවක ශ ෙනාවක් ට දු පත් මිනිසුන්ට ඇිව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශවනවා" - disproportionate pressure on the poor - කියලා 
එතුමා කියනවා. හැබැි, රජය ශමහිදී අනුගමනය කරන වැඩ 

පිළිශව  සහ රජශආ හැසිීකම පිළිබඳව අපට ර ථනයක් ට ිවශබනවා. 

රජය ගන්නා තීරක, ීඩඩනයට පත් වන ජනතාවට සා ාරකය ඉටු 

වන ්කාරයට ගන්නවාෙ  ශමොකෙ, අපට නම් ශපශනන ිගධියට 

රජය හැසිශරන්ශන් "ශලඩා ම ත් බඩ සුේෙි" කියන රිවපත්ිවය 

අනුවි. රජය එශහම කරන එකට අපට නම් එකඟ ශවන්න බැහැ.  

ගරු අගමැිවතුමනි, රජය ිගසින්ම -ඔබතුමන්ලාම- නිර්මාකය 

කරපු අයඩුඩ ේේ මනය තුළින් රශට් පුරවැසියන් සතු  නය 

අපීකක් ට ාකාරි අන්ෙමින් අපහරකය ශවලා ිවශබන බව ඔබතුමා 

ෙන්නවා. මිනිසුන්ශගන් බහුතරයක් ට ශම් ්රියා ොමය හරහා 

ඇත්තටම හිඟමනට පත් ශවලා ඉන්නවා වාශ ම අතශ ොසථසක් ට 

පමකක් ට  නවතුන් බවට පත් ශවලා ඉන්නවා. ශමශහම ශවලා 

ිවශබන්ශන් මිනිසුන්ශ  වරෙකින් ශනොශවි.  

බදු වැඩි කරන ශකොට, බදු වැඩි කිීකම සඳහා සමාජ 

සා ාරකත්වයක් ට ඇිව ශවන්න ඕනෑ කියලා අපි ිග ථවාස කරනවා. 

හැබැි, අපට ඒක ෙකින්න -ශපශනන්න- නැහැ. ඒ සමාජ 

සා ාරකත්වය ඇිව වන ිගධියක් ට ශම් බදු රිවපත්ිවය තු වත් අප 

ෙකින්ශන් නැහැ . ෙැනටම අශ  රශට් ශපො ශහොසත්ම සියයට 20 

ජාිවක ්ොයමින් සියයට 50ක් ට ශබො ගන්නවා. අශ  රශට් 

දු පත්ම සියයට 20 ජාිවක ්ොයමින් සියයට 5ි භුක් ටිව ිගඳින්ශන්. 

බලන්න, ශම් පරතරය! ශමය ශවනසථ කරන්න වැඩ පිළිශව ක් ට 

ිවශබන්න ඕනෑ. ශම්  සඳහා එක් ටශකෝ රශට් ්රක් ට ක ෙැලක් ට ඇිව 

කරන්න ඕනෑ  එශහම නැත්නම් පිහිටා ාර ශෙන්න ඕනෑ  එශහමත් 

නැත්නම් බදු රිවපත්ිවය හරහා රිවවයා ිවයක් ට - redistribution 
of income - ඇිව ශවන්න ඕනෑ. ශම් කාරකා ශෙකතුශනන් එකක් ට 
ශවන්න ඕනෑ  ඒ මඟින් සමාජ සා ාරකත්වය ඇිව ශවන්න ඕනෑ. 

ඒ ශවනුශවන් තමි සමගි ජන බලශ ගය  ශපති සිටින්ශන්. එම 

නිසා ඔබතුමන්ලා කියන හැම ශෙයටම අත ඔසවන්න අපි ලැහැසථිව 

නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ, බලය රඳවා ගන්න ශකශස  ශහෝ 

ශම්ශකන් ශ    ශවන්නි. අපි එතැන නැහැ. ශමහි system 
change එකක් ට ශවන්න ඕනෑ. අපි ඒ ශවනුශවන් ශකළින්ම ශපති 

සිටිනවා. ්ර්ථික අවපාතයක් ට ිවශබන ශකොට වයාපාර ්රක් ට ා 

ක  ුතතුි. එිගට වයාපාරවලට තවත් බදු පටවන එක අමාරු බව 

අපට ශත්ශරනවා. අපි ඒ අයට හිය ලබා ශෙන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, 

ඒශගොල්ලන් තමි ්ශයෝජනය කරන්ශන්  රසථසා බිහි කරන්ශන්. 

හැබැි, බදු ජාලය පුළුල් කරන්න පුළුවන්   බදු අය කිීකශම් එළිපත 

- threshold එක - අක් කරන්න පුළුවන්. එතශකොට වැඩි පිරිසක් ට 

ඒක ඇතු ට එනවා. ඒ සඳහා රමශ ෙ ිවශබනවා. ශමොකෙ, ඒක 

වැෙගත්. හැබැි, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශඩු බදු රිවපත්ිවය 

ගැන අපට ර ථනයක් ට ිවශබනවා.  ැන්ග්රි-ලා ශහෝටලය ඔබතුමන්ලා 

හැදුවා.  ැන්ග්රි-ලා ශහෝටලයට අවුරුදු 30ක බදු සහනයක් ට දීලා 

ිවශබනවා. එතශකොට තඹ සතයක් ට අපට ලැශබන්ශන් නැහැ ශන්. 

නමුත්, අශ  ඉන්න සාමානය මිනිසුන්ශගන්, ශපොඩි 

කර්මාන්තවලින් බදු අය කරනවා. හැබැි, මහා ශලොවේ ශහෝටල් 

සමාගම්වලට බදු සහන ලබා ශෙනවා. 

මාලදිවින ේොහරකයකට ගන්න. මාලදිව ි ශන් ිවබුකා, 

Bed Tax එකක් ට. ඇඳකට tax එකක් ට ගැහුවා. [බා ා කිීකම්  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා   ගරු සභාශ  

නි ථ බ්ෙතාව ්රක් ට ා කරන්න. ඔබතුමාට ලැබී ඇිව කාලය 

අවසානි, ගරු කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා. 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒ Bed Tax එක ෙැන් පරිවර්තනය ක ා, Green Tax 

එකකට. එශලස එන හැම ිගශේීලය සංචාරකශයවේටම, වේඩා 

ෙරශවවේට වුකත් ශඩොලර් හයක් ට,-  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවසථාාශ දී ගරු කාානායකතුමා 
මූලාසනයට පැමිශකනවා ඇිව.   

 
අනතුුණව ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනගයන් ඉවත් 

වූගයන්  ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
  அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சாந்த பண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலவவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

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

HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කාානායකතුමනි,  ැන්ග්රි-ලා ශහෝටලයට ඒ බදු සහනය 

දීලා ිවශබනවා. හැබැි, මාලදිවිශන් Green Tax එශකන් 

ශඩොලර් හයක් ට එක ිගශේීලය සංචාරකශයවේශගන් ගන්නවා. අපි ඒ 

හැම එකකටම බදු නිෙහසථ කරලා ිවශබනවා. මහින්ොනන්ෙ 

අදෙත්ගමශ  මැිවතුමා ඊශආ කාා කරන ශකොට වැෙගත් 

කාරකාවක් ට කි වා. එතුමා කි වා, අශ  රශට් මහා පරිමාක වී 

ශමෝල් හිමියන්, වී මුෙලාලිලා බදු ශගවන්ශන් නැහැ, බාර් 

අිිවකාරයන් බදු ශගවන්ශන් නැහැ, කැසිශනෝකාරයන් බදු 

ශගවන්ශන් නැහැ කියලා. 

සමහර අය ඉතා සුළු බේෙක් ට ශගවනවා කියලා කි වා. ශම්ක 

ර ථනයක් ට. ශම් තමි අර ්රක් ට ා කරන කඩුඩායම. ඒ 

සියදෙශෙනාම ඔබතුමන්ලාශ  ්ඩුක්ශ  සිටින අය ශන්. වී ශමෝල් 

මාෆියාව, බාර් අිිවකාරශයෝ, කැසිශනෝකාරශයෝ. ශම් කඩුඩායම 

තමන් ිගසින්ම ්රක් ට ා කරනවා වාශ  ශෙයක් ට තමි මට 

ශපශනන්ශන්. ඒක තමි ර ථනය. ඒකට තමි ශ  ථටිත බැඳියාව 

කියන්ශන්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි. 

 
ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම time ඉල්දෙවා. මට තව ිගනාඩි 

ශෙකක් ට ශෙන්න  Sir, please give me two more minutes.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ිගනාඩි ශෙකත් දීලාි ිවශබන්ශන්.  

 
ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මට ිගනාඩි ශෙකක් ට ශෙන්න. 
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ගුණ ලක්ෂ්මන් කිිකඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. Since Standing Orders have 

been suspended, you can give him more time. සථාාවර 

නිශයෝග අත්හිටුවලා ිවශබනවා. ඔබතුමාට ඒක අමතක ශවලා. 

සභාශ  කාලය සම්බන් ශයන් අෙ ේශේ සථාාවර නිශයෝග 

අත්හිශට වා ශන්. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි, ගරු මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න. 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

සථතුිවි.    

ෙැන්, ශේීලය හා ිගශේීලය ්ශයෝජන අරශගන බලන්න. ශේීලය 

ශහෝ ිගශේීලය ්ශයෝජන  කරන්ශන් රශට් බදු මත ශනොශවි. බදු 

නිෙහසථ ක ා කියලා ිගශේීලය ්ශයෝජන එන්ශන් නැහැ. ශම් රශට් 

ජාිවක සමගිය, රජාතන්ත්රවාදී රාමුව, තිිවශආ ්ධිපතයය, Ease of 

Doing Business ෙර් කය, සථාාවර ිගනිමයක් ට ිවබීම, ජාිවක 

ශවශ ඳ රිවපත්ිවය, දූ කශයන් ශතොරවීම, මානව අිතීන් 

්රක් ට ා කිීකම වැනි ශේවල් සුරක් ටෂිත කරන්න ඕනෑ. රට අසථාාවර 

නම් ශකොච්චර බදු සහන දුන්නත් වැඩක් ට නැහැ. හැබැි, ශම් රජය 

ිගශේ  ්ශයෝජන හමුශ  හැසිශරන්ශන්, ිගශේ  ්ශයෝජන ගන්න 

තමන්ශ  ඇඳිවත පවා ේනා ෙැමීමට ලැහැසථිවි කියන ්කාරයට. 

මව යා සථ්රියක් ට තමන්ශ   ඟට ගනුශෙනුකරුවන් ශගන්වා 

ගන්න හැසිශරන ්කාරයට තමි ශම් ්ඩුක්ව ිගශේ  

්ශයෝජකයන් ශගන්වා ගන්න හැසිශරන්ශන්. කනගාටුි 

කියන්න. තවම එන ්ශයෝජකශයක් ට නැහැ. ඔබතුමන්ලා ශකශරහි 

ිග ථවාසයක් ට නැහැ. ශම් රශට්  දූෂිත තත්ත්වයක් ට ිවශබනවා කියලා 

මිනිසථසු අශ  රශට් ්ශයෝජනය කරන්න එන්ශන් නැහැ. 

තමුන්නාන්ශස ලා අවුරුදු ිගසි ගකනක් ට ිවසථශස  අශ  තිිව පේ ිවය 

රිවසංසථකරකය ශකරුශ  නැහැ.  

ශේ යක ිවබිය ුතතු ිගශ    වැෙගත් ශේ තමි රාජය තාන්්රික 

ේපාය මාර්ග ිවබීම. රාජය තාන්්රික ේපාය මාර්ගයවල මූලික 

ශකොටස තමි ්ර්ථික රාජය තාන්්රිකභාවය - economic 

diplomacy. ්ර්ථික රාජය තාන්්රිකභාවය තුළින් ්ර්ථික 

තරගකාරිත්වය, ්ර්ථික සහසම්බන් තාව, අපනයන ඉලක් ටක, 

ිගශේ  ්ශයෝජන ලබා ගැතිශම් වැඩ පිළිශව ක් ට ිවශබන්න ඕනෑ. 

හැබැි, එශහම වැඩ පිළිශව ක් ට ිවබිලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 

ගකනාවක් ට බලශආ හිටියා. හිතවත් අයව ිගශේ යන්ට 

තානාපිවවරු හැටියට යවනවා. රට හරි තැනකට එන්ශන් නැහැ. 

අපට ශම් ්ර්ථික සටන දිනන්න අව ය නම්, ශම්වා ශවනසථ 

කරන්න ඕනෑ. අපට ශම් රට ශබ්රා ගන්න ඕනෑ. හැබැි, හැම 

ශේකටම, "එශහි" කියන්න අපි සූොනම් නැහැ. හරි ශේ 

ශවනුශවන් අපි ඕනෑම ශෙයක් ට කරන්න ලෑසථිවි කියන එක  සමගි 

ජන බලශ ගය ිගධියට අපි කියනවා. අපි ිග ථවාස කරනවා, ශම් 

රටට ්ශ ණික ශමොඩලයක් ට සකසථ ිගය ුතතුි කියලා. අපි සමගි 

ජන බලශ ගය තු  එය සකසථ කරලා ිවශබනවා. අපි ඕනෑම 

ශවලාවක අශ  රටට ේෙ  කරන්න සූොනම්. සථතුිවි, ගරු 

කාානායකතුමනි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, ගරු බන්දුල ුවකවර් න ඇමිවතුමා. 

[අ.භා. 4.52  

 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (ප්රවාහන හා 

මහාමාර්ග අමාතය සහ ජනමාධාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வபாக்குவரத்து 

மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சரும்) 

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

ගරු කාානායකතුමනි, ගරු ජනාධිපිව සහ මුෙල් අමාතය 

රනිල් ිගරමසිංහ මැිවතුමා ඉදිරිපත් ක  අතුරු අය වැය 

සම්බන් ශයන් පසුගිය දින කිහිපය තු දී ශම් ගරු සභාශ  අෙහසථ 

ෙැක් ටවූ ්ඩුක් පක් ට ශආ සහ රිවපක් ට ශආ සියදෙ මන්ත්රීතුමන්ලාට 

්ඩුක්ව ශවනුශවන් අශ  ශගෞරවයත්, සථතුිවයත් පුෙ කරනවා.  

ිගපක් ට ශආ ර ාන සංිග ායක, අශ  ේගත් මිත්ර ලක් ට ථමන් 

කිරිඇල්ල මැිවතුමා කි වා, "ශම් තරම් ිග ාල අර්බුෙයකට රට 

වැශටේදී ඒ පිළිබඳව කිසිම ෙැනුවත් කිීකමක් ට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

කශ   නැහැ" කියලා. ්ඩුක්රම වයවසථාාශ  148 වන 

වයවසථාාව අනුව මුෙල් පිළිබඳ සම්පූර්ක බලය ිවශබන්ශන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට. ්ඩුක්ශ  ්ොයම, ්ඩුක්ශ  ිගයෙම, අය වැය 

පරතරය, අය වැය පරතරය පියවා ගැතිම සඳහා ශේීලය හා 

ිගශේීලය ව ශයන් කය ගැතිම, කය ්පසු ශගවීම යනාදිය 

පිළිබඳව වගකීම අප සියදෙශෙනා ශවත පවරා ිවශබනවා. ශම් 

ිවශබන තත්ත්වය පිළිබඳව -ශම් අනතුර ගැන- ශම් ගරු සභාව තු  

දීර්ඝ කාලයක පටන් ිග ාල ව ශයන් අපි සාකච්ඡා කරලා 

ිවශබනවා.  

ඔබතුමන්ලාට ශමන්න ශම් කාරකයත් කියන්න මම 

කැමැිවි. මීට අවුරුදු ිවසථ ගකනකට ශපර -1989 මාර්තු මාසශආ 

20වැනි ො- මහජන එක් ටසත් ශපරමුශඩු මන්ත්රීවරයවේ ව ශයන් 

මශ  මංගල කාාව පවත්වන අවසථාාශ  මම කියපු කාරකා 

ටිකක් ට මතක් ට කරන්න කැමැිවි. එදින ප  වූ හැන්සාේ වාර්තාශ  

තීරු අංක 733 සහ 734 යටශත් ශමශස  සඳහන් ශවනවා: 

"1977-88 කාල පරිච්ශේෙය තු දී රාජය අයවැය ශල්යනශආ හිඟය 

පමකක් ට සියයට 1,356කින් වැඩිශවලා ිවශබනවා. ඒ අයවැය ශල්යනශආ 

ඇිව ශවලා ිවශබන ෙැවැන්ත හිඟය පියවා ගන්නට අමාරු ශවනශකොට  

ශම් රට ඇතුශ න් ඒ අයවැය ශල්යන හිඟය පියවා ගන්නට සල්ලි ශහොයා 

ගන්නට බැරි ශවන ශකොට, වැඩි වැඩිශයන් පිටරටවලින් කය ගැතිශම් 

සම්රොය තමි අපි අනුගමනය කර ිවශයන්ශන්. 

ගරු කාානායකතුමනි, 1977 දී ලංකාශ  ිගශේ  කය රමාකය ෙස ලක් ට  

13,321ි. අෙ ිගශේ  කය රමාකය මිලියන 1,61,914ි. ශම් 

කාලපරිච්ශේෙය තු දී ිගශේ  කයවල වැඩිවීම පමකක් ට, ඒ කියන්ශන් අපි 

පිටරටවලට පමකක් ට සියයට1,115කින් කය වැඩිකර ශගන ිවශබනවා. 

ශම් රශට් ඉතාම වේඩාම දිළින්ොශ  පටන් අන්ිවම මහල්ලා ශවනකල් 

සෑම මිනිශසක් ටවම රුපියල් 10,100කට පිටරටට කය කාරශයෝ කරල 

ිවශබනවා. ... සියයට 28.8ක් ට ගත්ත කයවලට ශපොලී සහ කය වාරික 

ශගවන්න සිදුවී ිවබීම.  ..සියයට 30ක් ට ශවනත් රටකට ශපොලී ශගවන්න, 

ශවන රටකට කය වාරික ශගවන්න ිගයෙම් කරනිගට, ඒ රශට් ජාිවක 

අව යතාවයන් ඉ ථට කරන්න ඒ ්ොයශමන් ඉතුරු ශවන්ශන් සියයට 

70ක් ට පමකි. ...රුපියශල් අගය අක්ශවන්න අක්ශවන්න ශමම කය බර 

්ර්ථිකයට ඔශරොත්තු ශනොශෙන මට්ටමට එනවා. තමුන්නාන්ශස ලාශ  

්ර්ථික රිවිගපාක යටශත් ෙැනටත් කයබර ඔශරොත්තු ශනොශෙන මට්ටමට 

ඇිගත් ිවශබනවා."  

ගරු කාානායකතුමනි, 1989 මාර්තු 20 දින හැන්සාේ 

වාර්තාශ  මශ  කාාව ඇතු ත් එම පිටු කිහිපය මම සභාගත* 

කරනවා. 

1127 1128 

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒ කියන්ශන්, මීට අවුරුදු 30කට ඉසථශසල්ලාත් ශම් කය 

අර්බුෙය, ශගවුම් ශ   ශආ අර්බුෙය, ශම් රාජය මූලය අර්බුෙය 

එශලසින්ම ිවබුකා. ඊට පසථශස  දිගින් දිගටම අපට සිදු වුශඩු 

වේමක් ටෙ කියන එක හෘෙය සාක් ටෂියට එකඟවත්, අවංකවත් කාා 

කරමු. මශ  ේගත් මිත්ර ගරු හර්  ෙ සිල්වා මැිවතුමා පිළිගන්නවා,  

මෑත ඉිවහාසය තු  -පසුගිය ෙ ක කිහිපය තු - කිසිම 

්ඩුක්වකට එදිශනො කටුතතු පවත්වාශගන යාම සඳහා 

රමාකවත් ්ොයමක් ට ේපෙවා ගන්න බැරි වුණු බව. අපි 

ශමොනතරම් ේත්සාහ ෙැරුවත්,  බදු හා බදු ශනොවන මාර්ගවලින් 

ේපයා ගන්නා ්ොයම ්ඩුක්වක එදිශනො කටුතතු පවත්වාශගන 

යාමට රමාකවත් වුශඩු නැහැ.    ිගයෙශම් රිවලලය ිගයෙම ෙරන 

කාලයට ිගතරක් ට සීමා ශවන, නැවත නැවතත් ෙැරිය ුතතු  

සථවූපපශආ ිගයෙම් කිහිපයක් ට ිවශබනවා.   ඒ,  ර ාන ිගයෙම් 

හතරක් ට ිවශබනවා. එකක් ට තමි අපි වැටු  හා ිගශ්රාම වැටු  

ශගවන්න ඕනෑ, ශපොලී ශගවන්නට ඕනෑ,  රා  න ිගයෙම් ෙරන්න 

ඕනෑ, ගත්ත කය වාරික ්පසු ශගවන්න ඕනෑ. ශම්වා තමි අපට 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශ  දී කාා කරන්න ිවශබන ර ාන ිගයෙම් 

වර්ග හතර.  

2000දී රාජය ශස වකයන්ට වැටු  හා ිගශ්රාම වැටු  ශගවන්න 

ගිශආ බිලියන 152ි, රාජය කයවලට ශපොලී ශග ශ  බිලියන 

71ි, රා  න ිගයෙම් බිලියන 67ි, කය ්පසු ශගවන්න බිලියන 

175ි. නමුත්, ඒ 2000 වර් ශආ - මීට අවුරුදු 21කට ඉසථශසල්ලාත් 

- ්ඩුක්ශ  ්ොයම රමාකවත් වුශඩු  නැහැ, පුනරාවර්තන 

ිගයෙමවත් ෙරන්න. ්ොයම බිලියන 211ි, පුනරාවර්තන ිගයෙම 

බිලියන 254ි, එදිශනො කටුතතු පවත්වාශගන යන්න බිලියන 

43ක් ට මදි වුකා, 2000 වර් ශආ දීත්. 2005 දී ්ඩුක්ව පවත්වාශගන 

යන්න මදි වුකා, බිලියන 64ක් ට. 2010 දී  ්ඩුක්ව පවත්වාශගන 

යන්න ්ොයම මදි වුකා, බිලියන 102ක් ට. 2015දී ්ඩුක්ව 

පවත්වාශගන යන්න ්ොයම මදි වුකා,  බිලියන 247ක් ට. 2020දී 

්ඩුක්ව පවත්වාශගන යන්න බිලියන 1,181ක් ට මදි වුකා.  2022දී  

්ඩුක්ශ  එදිශනො කටුතතු පවත්වාශගන යන්න බිලියන 1,284ක් ට 

මදි වුකා. කාශ  ්ඩුක්වක් ට ිවබුකා වුකත්, කවුරු ශමොන රමයට 

්ඩුක් ක ා වුකත්,  පසුගිය ෙ ක ගකනාව මුළුල්ශල්ම අපි කශ   

ශමොකක් ටෙ  ෙරන්න බැරි ිගයෙමක් ට ෙැීකම කරනශකොට ශගන 

අසාමානය ශලස අපි ශේීලය හා ිගශේීලය ව ශයන් කය ගත්තා. 

ඊට පසථශස  අපි රාජය ශේශපො  ශපෞේගලීකරකය කරලා, 

ිගවේකලා සල්ලි ශහොයා ගත්තා. ඒත් මදි ශවනශකොට අපි දිගින් 

දිගටම සල්ලි අච්චු ගැහුවා. ශම්කි කශ  .  2020ට සාශ ක් ට ව, 

පසුගිය අවුරුදු 21 තු  අශ  වැටු  හා ිගශ්රාම වැටු  සියයට 

633කින් වැඩි ශවලා ිවශබනවා.  

ශපොලී ශගවීම් වැඩි ශවලා ිවශබනවා, සියයට 1,376කින්. කය 

්පසු ශගවීම් වැඩි ශවලා ිවශබනවා, සියයට 1,257කින්. රා  න 

ිගයෙම් වැඩි ශවලා ිවශබනවා, සියයට 1,044කින්. නමුත්, රශට් 

්ොයම වැඩි ශවලා ිවශබන්ශන් සියයට 593කින්. ශම්ක තමි 

ර ථනය. වැටු  බිල අසාමානය ශලස සියයට 1,000 ඉක් ටමවා වැඩි 

ශවනවා. ඊ ඟට, ශපොලී ිගයෙම සියයට 1,000 ඉක් ටමවා වැඩි 

ශවනවා. කය ්පසු ශගවීම සියයට 1,000 ඉක් ටමවා වැඩි ශවනවා. 

ශම් සියදෙ ශේ වැඩි වුකත්, ඒ රමාකයට ්ොයම වැඩි ශවන්ශන් 

නැහැ. ිගයෙම වැඩිවීමට සාශ ක් ට ව ්ොයම වැඩි ශවන්ශන් 

නැත්නම්, එතැනදි දිගින් දිගටම ෙරන්න බැරි කය බරක් ට ඇිව 

ශවනවා.  

ශම් කය අරශගන-අරශගන ඉවර වුකාම ශමොකක් ටෙ ශවන්ශන්  

අපට ගිය අවුරුේශේ ඇිව වුණු ර ථනය ශමොකක් ටෙ  අශ  රශට් බදු 

්ොයම රුපියල් බිලියන 1,298ක් ට පමක වනවා. එින් ර ාන 

ිගයෙම වන රාජය ශස වක වැටු  හා ිගශ්රාම වැටු වලට යනවා, 

රුපියල් බිලියන 1,115ක් ට පමක. එනම්, මුළු බදු ්ොයමින් සියයට 

86ක් ට වාශ  රමාකයක් ට රාජය ශස වකයන්ට වැටු  හා ිගශ්රාම වැටු  

ශගවන්න ිගයෙම් ශවන රටක් ට, ශම්ක. මශ  ෙැතිශම් හා ිග ථවාසශආ 

හැටියට ශලෝකශආ ශවනත් කිසිම රටක බදු ්ොයශමන් සියයට 

86ක් ට වැටු  හා ිගශ්රාම වැටු  සඳහා වැය කරන්ශන් නැහැ. ඒවා 

ශග වාට පසු බදු ්ොයශමන් ඉිවරි ශවන්ශන් රුපියල් බිලියන 

183ි. ඒ වාශ ම කය ශපොලී ව ශයනුත් අපට ිග ාල මුෙලක් ට 

ශගවන්න ිවශබනවා. ශම් ිගයෙම් ශෙකවත් ෙරන්න බැරි රටක් ට බවට 

අශ  රට පත් වුකා. ශම්වා අෙ-ඊශආ ඇිව වුණු ර ථන ශනොශවි, 

රාජපක් ට වරු ඇිව කරපු එකක් ට ශනොශවි.  

1960දී රජශආ ්ොයම ෙ  ශේීලය නි ථපාෙනශආ රිව තයක් ට 
ශලස 21.1ි. ෙැන් රජශආ ්ොයම ෙ  ශේීලය නි ථපාෙනශආ 
රිව තයක් ට ශලස ගත්තාම, 8.8ි. 1960ට සාශ ක් ට ව රජශආ 
්ොයම අක් ශවලා ිවශබනවා. 1960දී රජශආ ිගයෙම ෙ  ශේීලය 
නි ථපාෙනශයන් සියයට 28.1ි. අපිට ඒ ිගයෙම ෙරන්න බැරි නිසා 
ෙැන් ඒක සියයට 21ට අ ක් කරශගන ිවශබනවා. ිගයෙශම් අක්වීම 
සියයට 7.1ි. වැඩි ශවලා ිවශබන්ශන් එක ශෙයි. ඒ තමි, අය 
වැය පරතරය. අය වැය පරතරය එො -1960දී- 6.1ි. ෙැන් 12.2ි. 
එකට එකක් ට අය වැය පරතරය වැඩි ශවලා.  

ශම් ශලෝකශආ රාජය මූලය රමය පවිවන රටවල 

පාර්ලිශම්න්තුශ  වගකීම තමි, රශට් ්ොයම හා ිගයෙම අතර 

පරතරය ෙ  ශේීලය නි ථපාෙනශයන් සියයට 5ට වඩා අ ක් මට්ටමක 

පවත්වා ශගන යෑම. එශහම වුශකොත් තමි බක් මිශල් ර ථනය, 

ජීවන ිගයෙශම් ර ථනය සහ ේේ මනශආ ර ථනය ිගසඳන්න 

පුළුවන්කම ිවශබන්ශන්. ශමය ශනොකර ිගිග  ශේ පාලන 

ේපායන් තුළින් සහන ශෙන්න යෑම නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

හසුරුවා ගත ශනොහැකි කය බරක් ට එනවා. එම නිසා, ගරු චන්්රිකා 

වේමාරතුංග මැිවනිය ජනාධිපිව ධුරය ෙරේදි, රනිල් ිගරමසිංහ 

මැිවතුමා අග්රාමාතය ධුරය ෙරේදි, මම ග්රාමීය ්ර්ථිකය පිළිබඳ 

කැබිනට් ඇමිව හා නිශයෝජය මුෙල් ඇමිව ධුරය ෙරේදි, 2003දී 

මූලය ක මනාකරක (වගකීම) පනත ශගනාවා. ශම් පනශත් 

ර ාන අරමුණු තුනි ිවබුශඩු. එකක් ට තමි, 2006දී ලංකාශ  අය 

වැය පරතරය ෙ  ශේීලය නි ථපාෙනශයන් සියයට 5ට අක් කරලා 

එො සිට දිගටම සියයට 5ට අක් මට්ටමින් එය පවත්වා ශගන යන 

එක. ඊ ඟට, 2013දී ෙ  ශේීලය නි ථපාෙනශයන් සියයට 60ට 

රාජය කය අක් කරලා එතැනින් පසු දිගටම ඒ මට්ටම පවත්වා 

ශගන යෑම. ඊ ඟට, රජය කය ශවන ිගට ඇප ශවන රමාකය ෙ  

ශේීලය නි ථපාෙනශයන් සියයට 4.5ට අක් කරන එක. නමුත්, ශම් 

ගරු සභාව ඊට පසු ශමොකක් ටෙ කශ    මූලය ක මනාකරක 

(වගකීම) පනත තුන් සැරයක් ට ශවනසථ ක ා. රිවලලය ශමොකක් ටෙ  

අෙ ශනොපියවූ රාජය කය ෙ  ශේීලය නි ථපාෙනශආ රිව තයක් ට 

ශලස 110ි. 

අය වැය පරතරය සියයට 5 ශනොශවි, සියයට 11ි, 12ි. 

කය වන ිගට ඇප වන රමාකය සියයට 4.5 ශනොශවි, සියයට 

15ි. ශම්වා ශම් ගරු සභාවම තමි ශවනසථ කශ  . ගරු සභාව 

ිගසින් ශම්වා  ශවනසථ කරනශකොට කවොවත් ශම් පිළිබඳව පුළුල් 

ශලස සාකච්ඡාවක් ට කශ   නැහැ. මහ බැංවේවත්, මුෙල් 

අමාතයාං යත්, ඒ හා සම්බන්ධිත මහත්වරුනුත් අපට ලියාශෙන 

ඒවා කියවා, අපි ශෙශගොල්ලන් ශෙපැත්තට ශබදිලා බැක ගත්තා 

මිසක් ට ශම් පිළිබඳ රබුේ  සංවාෙ මඩුඩපයක් ට බවට ශම් ගරු සභාව 

පත් කර ගත්ශත් නැහැ. එහි රිවලලය ව ශයන් මහ බැංවේ 

අධිපිවතුමා  ශම් තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න කලින් අපට ඒ ගැන 

කියන්න සිේ  වුකා. එවකට ශකටි කාලයකට මුෙල් අමාතයාං ය 

භාරගත් ගරු අලි සබ්රි මැිවතුමා ශම් ගරු සභාවට ඇිගල්ලා A to 

Z ශම් තත්ත්වය ඇිව වුණු ්කාරය පිළිබඳව ශබොශහොම පැහැදිලිව 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ෙැනුවත් කිීකශම් කාර්යය ක ා. ඒ වනශකොට 

ඇිව ශවලා ිවබුණු අර්බුෙශයන් කය ශගවාගන්න බැහැ කියලා අපි 

ශලෝකයට කි වා.  
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[ගරු (්චාර්ය) බන්දුල ුවකවර් න  මහතා  
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අතුරු අය වැයක් ට ඉදිරිපත් වුණු අවසථාාශ දී, නිෙහසින් පසු 

අශ  රශට් ඉිවහාසශආ සුිගශ    ලක් ට ක කිහිපයක් ට ශම් වන ිගට 

ිවශබන බව කියන්න ඕනෑ. එකක් ට තමි, නිෙහසින් පසු ලංකා 

ඉිවහාසශආ ්ර්ථිකය කඩා වැටීශම් ශ ගය වැඩිම වර් ය ශම් 

වර් ය වීම. මීට ශපර 2001දී සියයට 1.1ට ්ර්ථිකය කඩා වැටුකා. 

ශකොිගේ-19 වසංගතය නිසා මුලින්ම සියයට 1.5ට අශ  ්ර්ථිකය 

කඩා වැටුකා. 2020දී එය සියයට 3.6ක් ට වුකා. ශම් වර් ශආ 

ඇසථතශම්න්තු කරලා ිවශබනවා, සියයට 6.84ක රමාකයකින් 

අශ  ්ර්ථිකය කඩා වැශටි කියලා. එශහම නම්, ලංකා 

ඉිවහාසශආ ෙරුණුතම ්ර්ථික පසුබෑම යටශත් තමි ශම් අතුරු 

අය වැය ඉදිරිපත් කරලා ිවශබන්ශන්. ශෙවැන්න තමි, නිෙහසින් 

පසු රාම වතාවට අපි ශලෝකයට කියලා ිවශබනවා, ලංකා 

්ඩුක්ව ලබා ගත් කය ශගවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවනවා 

කියලා. ඒ නිසා ශලෝකශආ සමහර රටවල් ලංකා ්ඩුක්වට 

ිගරුේ ව නක් පවරා ිවශබනවා. ඒ අනුව, ඇශමරිකා එක් ටසත් 

ජනපෙය US ශඩොලර් මිලියන 250කට නක් පවරා ිවශබනවා. 

්ඩුක්ව ව ශයන් අපට චඩුඩි ශලස හැසිශරන්න බැහැ. අපට 

රාජය කය ශගවන්ශන් නැහැ කියලා ශලෝකයට අභිශයෝග කරන්න 

බැහැ. අපි ඒ කය ශගවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ සඳහා මූලය 

ේපශෙසථ ලබා ගැතිමට, අශ  කය ශබ්ීකම සඳහා තිිව ේපශේ කයා 

ශලස කටුතතු කරන්න ලසාර්ේ සහ ක් ටලිෆර්ේ චාන්සථ කියන 

සමාගම කැබිනට් අනුමැිවශයන් පත් කරලා ිවශබනවා. ශම් 

ිවශබන කය රිවවයුහගත කිීකම කරන්න අපට ිවශබන ෙැනුම් 

සම්භාරය මදි. ශම් රශට් සිටින ්චාර්යතුමන්ලාට, 

මහාචාර්යවරුන්ට, මූලය ිගශ   ඥයන්ට ශම් පිළිබඳ අත්ෙැකීමක් ට 

නැහැ. ඒ නිසා ශගෝඨාභය රාජපක් ට  හිටපු ජනාධිපිවතුමා රමුය 

පසුගිය රජය යටශත් ශලෝකය පුරා ිවශබන ඒ හා සම්බන්  

ිගශ   ඥතාවක් ට ෙරපු සමාගම්  කැ ශඳ වා, ශම් ර ථනශයන් අශ  රට 

ගලවා ගැතිම සඳහා ිග ධි රමයක් ට කියන්න. ඒ අනුව, සමාගම් 28ක් ට 

කය reschedule කරන්න ඉදිරිපත් වුකා. එින් 21ක් ට සුදුසුකම් 

ලැබුවා. එතැනදි මහාචාර්ය ජී.එල්. ීඩරිසථ මැිවතුමාත්, අලි සබ්රි 

මැිවතුමා රමුය මුෙල් අමාතයාං ශආ ශල්කම්, මහ බැංවේ අධිපිව 

ඇතුළු කඩුඩායමක් ට තමි රං ශආ ලසාර්ේ සහ ක් ටලිෆර්ේ චාන්සථ 

සමාගම ශතෝරා ගත්ශත්. රං ශආ ලසාර්ේ සහ ක් ටලිෆර්ේ චාන්සථ 

සමාගමට ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන හයකට වඩා වැඩි 

රමාකයක් ට ශගවන්න එකඟ ශවලා තමි, ශම් කය 

රිවවයුහගතකරකය කරන්න කාා කරලා ිවශබන්ශන්.   

අෙ අපි මුහුක දීලා ිවශබන ර ාන ර ථනය ශමොකක් ටෙ  අප 

ිගසින් දීර්ඝ කාලීනව කය ශවලා , ඒ කය ශගවාගන්න බැරි 

තත්ත්වයට පත් ශවලා, ශම් ර ථනයට අශ  රශට් ිවශබන ෙැනුම් 

සම්භාරය මත ිගසඳුම් ශසොයා ගන්න බැරිව, ඒ ිගසඳුම් ශසොයා 

ගැතිම සඳහා ිගශ   ඥ සහාය ලබාශගන තමි ශම් අර්බුෙශයන් 

ගැලශවන්න අපි ේත්සාහ ෙරන්ශන්. යම්කිසි ්කාරයකින් එය ක  

ශනොහැකි වුශකොත් ඇිවවන තත්ත්වය වේමක් ටෙ  අපි කැමැිව 

වුකත්, අකැමැිව වුකත්, අශ  රටට ිග ාල භාඩුඩ රමාකයක් ට 

්නයනය කරනවා. යනිජ ශතල් ්නයනය කරන්න ඕනෑ. 

ශපොශහොර, රසායනික ද්රවය ්නයනය කරන්න ඕනෑ. ශයෙවුම් 

්නයනය කරන්න ඕනෑ. සහල්, පිටි, සීනි වැනි අතයව ය 

පරිශභෝජන භාඩුඩ සහ අශනක් ට භාඩුඩ ්නයනය කරන්න ඕනෑ. 

ඒවා ශගන ඒම සඳහා අපි ලංකාශවන් කයවර ලිපියක් ට - Letter 

of Credit - නිවේත් කරන්න ඕනෑ. එම කයවර ලිපිය ඒ රශට් 

වාණිජ බැංවේවකටි යන්ශන්. ඒ රශට් සැපුතම්කරු ිගසින් භාඩුඩ 

ශතොගය නැවට පටවලා, එයට අො  නැ භාර පත, ඉන්ශවොිසිය, 

රක් ට ක සහිවකය වැනි ලියිගලි ඒ බැංවේවට දීශමන් පසුව තමි 

මුෙල් ටික ලබා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ශලෝකශආ රටවල්, "අපි 

බංශකොශලොත්, අපට ශගවන්න බැහැ" කියලා අශ  කයවර ලිපිය 

පිළිගත්ශත් නැත්නම්, අශ  කයවර ලිපියට ගරු කශ   නැත්නම් 

අපට ශතල් නැිව ශවනවා, ශබශහත් නැිව ශවනවා, ශපොශහොර 

නැිව ශවනවා, රසායනික ද්රවය නැිව ශවනවා. ඒ නිසා තමි, 

ජාිවයක් ට ශලස ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ ඒම සඳහා මැදිහත් වීම ශම් 

ගරු සභාශ  වගකීම ශවන්ශන්. එශස  ශනොවුශකොත්, ශහට ෙවශස   

කවුරු ්ඩුක් ක ත්, අපි කාට ්ඩුක්ව දුන්නත්, මා 

තමුන්නාන්ශස ලාශගන් අහනවා ශම් ර ථනයට ේත්තර 

ශහොයන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා.  

දීර්ඝ කාලයක් ට ිවසථශස  අශ  රශට් එදිශනො ිගයෙම් 

පවත්වාශගන යන්න ්ොයමක් ට නැහැ. ර ාන ිගයෙම් වර්ග තුන 

වන රාජය ශස වක වැටු  හා ිගශ්රාම වැටු , ශපොලී ශගවීම සහ කය 

්පසු ශගවීම කියන ිගයෙම් වර්ග තුනට ෙැනට ිවශබන ්ොයම 

වාශ  තුන් ුවකයක් ට අව යි. ශම් ිගයෙම් තුන ෙරන්න ිගතරක් ට 

රශට් ්ොයම වාශ  තුන් ුවකයක් ට අව යි. ්ඩුක්වක් ට ගන්න 

ශකනා ේත්තරයක් ට ශසොයා ගන්නට ඕනෑ ශකොශහොමෙ ශම්ක 

කරන්ශන් කියලා. 

ඊ ඟට, අපට කය ශගවන්න බැරි නම්, අපි ඒ කය 

රිවවයුහගත  කරලා නැවත ශගවන තත්ත්වය ඇිව කර ගන්ශන් 

ශකශස ෙ  ඒ සඳහා ේත්තර හතරි ිවශබන්ශන්. ප මු ේත්තරය 

ශම්කි. ශම් අතුරු අය වැය ශල්යනශයන් හෙලා ිවශබන්ශන් 

එයි. රජශආ ්ොයම හැකිතාත් වැඩි කිීකම, රාජය ිගයෙම අක් 

කිීකම, රට ඇතු ට ගලාශගන එන ිගශේ  ිගනිමය වැඩි කිීකම, 

රටින් පිටට ගලාශගන යන ිගශේ  ිගනිමය අක් කිීකම. ශම් හතරට 

එහා ශවන ේත්තරයක් ට ශම් ර ථනයට නැහැ. ඉිවන්, ශම් ේත්තරයට 

අො  වන ශලස තමි ්ොයම වැඩි කරන්න වැට් බේෙ සියයට 15 

ෙක් ටවා වැඩි කරලා ිවශබන්ශන්. අශනවේත් බදු රමාකත් වැඩි 

කරලා ිවශබනවා. ිගයෙම අක් කරන්න, ිගයෙම ක මනාකරකය 

කරන්න, සමාජ ්රක් ට ක මඩුඩල පනත යළි ස්රිය ශකොට 

්රියාත්මක කරන්න ශයෝජනා කරලා ිවශබනවා. ශම් ේේ මන 

අනුපාතය තමි අශ  රට මුහුක දීලා ිවශබන වැඩිම ේේ මන 

අනුපාතය. අෙ රශට් ේේ මනය සියයට 60ි, ්හාර ේේ මනය 

සියයට 90ි. එම නිසා වඩා ීඩඩාවට පත් වන ජන ශකොටසථවලට 

සහන සලසන්න ශයෝජනා කරලා ිවශබනවා.  සමෘේධි පවුල්වලට, 

සමෘේධි ශපොශරොත්තු ශල්යනශආ සිටින පවුල්වලට, ්බාධිත, 

වැඩිහිටි සහ වවේගක් ශරෝගින් වැනි අයට, ්හාර සුරක් ටෂිතතාව 

නැිව අයට -පවුල් ලක් ට  30කට පමක- සහනා ාර ශගවීම සඳහා 

ගරු මුෙල් ඇමිවතුමා ශම් අය වැශයන් වැඩ පිළිශව ක් ට සකසථ 

කරලා ිවශබනවා. ඒ සඳහා සල්ලි අච්චු ගහන්ශන් නැහැ  අච්චු 

ගහන්න බැහැ.  මීට වඩා සල්ලි අච්චු ගහන්න ඕනෑ වුකත්, ඒ 

සඳහා ඉඩක් ට නැහැ. ඒක හර්  ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා ෙන්නවා. ඒ 

නිසා අපි ශම් වර් ශආ රා  න ිගයෙම් කපා ෙමා ිවශබනවා. 

අතයව ය ශනොවන රා  න ිගයෙම්, කල් ෙැමිය හැකි අශනවේත් 

සමහර ිගයෙම් සියල්ල කපලා ිවශබනවා. ඒ තුළින් රුපියල් 

බිලියන 300ක් ට  ඉතුරු කරලා ිවශබනවා. ඒ රුපියල් බිලියන 

300න් තමි ශම් සහන රමාකය ලබා දීම සඳහා  ශයෝජනා 

කරන්ශන්. 

අෙ අපට ෙරාගත ශනොහැකි රාජය වයවසායවල බරක් ට 
ිවශබනවා. ලංකා යනිජ ශතල් තිිවගත සංසථාාව, ලංකා ිගදුලිබල 
මඩුඩලය, ශ්රීලන්කන් එයාර්ලින්සථ සමාගම, දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුව, තැපැල් ශෙපාර්තශම්න්තුව වැනි වයවසායයන් 
දීර්ඝ කාලයක් ට ිවසථශස   අලාභ ිගඳිමින් ිවශබනවා. එම ්යතන 
රිවවයුහගතකරකය කරන්න, ශවනසථ කරන්න  කියලා අපි 
කාලයක් ට ිවසථශස  කියලා ිවශබනවා. මම කැමැිවි, ශ්රී ලංකා 
නිෙහසථ පක් ට ශආත් ෙැන ගැතිම සඳහා ශම් කාරකය කියන්න. 

ගරු චන්්රිකා වේමාරතුංග ජනාධිපිවතුමිය ශම් ගරු සභාවට 

පැමික 2000 වර් ශආදී ශමශස  රකා  කරලා ිවශබනවා. එතුමිය 

කියනවා, "අශ  ්ර්ථික සංවර් න ේපාය මාර්ගශආ වැෙගත්ම 

අං ය වන්ශන් ශපෞේගලික අං ශආ මූලිකත්වශයන් සිදු වන 

සංවර් නයි. ශම් අරමුක ඉටු කර ගැතිම සඳහා ...",- 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමිවතුමනි, ඔබතුමා තව ශකොච්චර කාලයක් ට ගන්නවාෙ  
 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

තව ිගනාඩි ෙහයි, ගරු කාානායකතුමනි. 

2000 ශපබරවාරි 14 වන දින එතුමිය ිගසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ 

අය වැය කාාශ  ශමශස  සඳහන් වනවා:  

"ශම් අරමුණු ඉටු කර ගැතිම සඳහා ෙැනටමත් ශපෞේගලීකරකය කර ඇිව 

රාජය වයවසායයන් වන ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම්, ශකො ඹ ගෑසථ සමාගම වැනි 

වයාපාරවල ශමන්ම රක් ට කය වැනි ක් ටශ  ත්රවලෙ තව දුරටත් ්ශයෝජනය 

කිීකමට ශපෞේගලික අං ය දිරිමත් ශකශරනු ඇත. ශහෝටල්, ශබෝගල 

මිණිරන් සමාගම, කෘෂිකාර්මික හා සත්ව ශගොිග  ප වල් සම්බන් ශයන්ෙ 

ශපෞේගලීකරක වැඩ පිළිශව  තව දුරටත් ්රියාත්මක කිීකමට රජය 

බලාශපොශරොත්තු ශවි. ලංකා ිගදුලිබල මඩුඩලය, ශ්රී ලංකා වරාය 

අධිකාරිය, ුවවන් ශතොටු ශපො  සහ ුවවන් ශස වා අධිකාරිය සහ රාජය 

බැංවේවලෙ අිිවය තව දුරටත් රජය සතුව තබා ගන්නා අතරම ජාිවක 

්ර්ථික සංවර් නයට එම ්යතන වඩ වඩාත් ොයක කර ගැතිශම් 

අෙහසින් ඒවාශආ වයාපාරික ශමශහුතම් වැඩි දිුතණු කර ශමම වයාපාරවල 

ශකොටසථකරුවන් ව ශයන් ජනතා සහභාී ත්වය ලබා ගැතිමට රජය ිගසින් 

කටුතතු කරනු ඇත."  

එතුමිය තවදුරටත් ශමශස  කියනවා:  

"එබැිගන් බැංවේ තිිව හා රක් ට ක තිිව අනුව පකවනු ලබන නියාමන 

රමිතීන්ට යටත්ව බැංවේ ක් ටශ  ත්රශආ ශකොටසථ හිමිකම සියයට 60 ෙක් ටවාත්, 

රක් ට ක ක් ටශ  ත්රශආ ශකොටසථ හිමිකම සියයට 90 ෙක් ටවාත් ිගශේීලය 

්ශයෝජකයන්ට ලබාගත හැකි පරිදි එම ක් ටශ  ත්රවල ිගශේශිකයන්ට 

ශකොටසථ හිමි කර ගැතිම සම්බන් ශයන් වූ ෙැන් පවත්වා සීමා ලිහිල් කරනු 

ලැශබ්."  

මීට අවුරුදු 21කට කලින් චන්්රිකා බඩුඩාරනායක වේමාරතුංග 
මැිවනිය ශබොශහොම පැහැදිලිව කියා ිවශබනවා, ශම් බැංවේ ටික 
තිිව ලිහිල්කරලා ිගශේශිකයන්ට ශෙන්න ඕනෑ  කියලා. ඒ ශවනුවට 
වර්තමාන මුෙල් ඇමිවතුමා කියා ිවශබනවා, ිගශේශිකයන්ට 
ශෙන්ශන් නැතුව, රාජය බැංවේවල ශකොටසථවලින් සියයට 20ක් ට එහි 
තැන්පත්කරුවන්ට සහ එහි ශස වකයන්ට දිය ුතතුි කියලා.  

ඊ ඟට යනිජ ශතල් සම්බන් ශයන් එතුමිය තවදුරටත් ශමශස  

කියනවා:  

"ලිහිසි ශතල් සම්බන් ශයන් වූ ඒකාධිකාරය ඉවත් කිීකම තුළින් රජය 

ිගසින් ෙැනටමත් එම ක් ටශ  ත්රශආ නි ථපාෙනය, ්නයනය හා ශබො හැීකශම් 

කටුතතු තරගකාීකව කරශගන යෑමට ඉඩ  සලසා ඇත. එල්.ීඩ. ගෑසථ සඳහා 

පවත්නා ඒකාධිකාරය ශම් වසර අගදී අවසන් වන බැිගන් තරගකාීක 

පෙනමක් ට  යටශත් ගෑසථ නි ථපාෙනය, ්නයනය හා ශබො හැීකමට ඉඩ 

සැලශසනු ඇත." 

එතුමිය තවදුරටත් ශමශස  කියනවා: 

"එබැිගන් රාජය හා ශපෞේගලික අං  එක් ටව යනිජ ශතල් ක් ටශ  ත්රශආ 

කටුතතු කරශගන යාම සඳහා වූ වයාපෘිවයක් ට ඇරඹීම තුළින් ශපෞේගලික 

්ශයෝජකයන්ට ශමම අං ය ිගවෘත කිීකමට මම ශයෝජනා කරමි." 

ඉන්පසුව මූලය අං ශආ සීමා ලිහිල් කිීකම සම්බන් ශයන් 

එතුමිය ශමශස  කියනවා: 

"ෙැනට පවත්නා නිෙහසථ ්ර්ථික වාතාවරකය යටශත් ශමරට මූලය 

අං ශආ කටුතතුවලට ්රියාකාීක ශලස සහභාගි වීමට ිගශේශිකයන්ටෙ ඉඩ දී 

ඇත. මූලය අං ශආ වයා ප ් ාරවල ිගශේශිකයන් සතු ශකොටසථ හිමිකම 

සැලකිය ුතතු මට්ටශමන් ඉහ  යන්ශන් නම්, ඒ මඟින් එකී අං ශආ 

රා  න පෙනම  පුළුල් වීමත් ශමන්ම ිගශේීලය ්ශයෝජන ශමරටට ගලා 

ඒමත් දිරිමත් වනු අත." 

ඒ කියන්ශන් එතුමියත් ශම් කටුතත්ත කරන්න ේත්සාහ 

ෙැරුවා. ිගිග  ්ඩුක් ශම් කටුතත්ත කරන්න හැදුවත්, වෘත්තීය 

සමිිව හා ශවනත් ිගිග  බලශ ගවල කටුතතු  නිසා ඒ කටුතත්ත 

කර ගන්න බැරි වුකා. ෙැන් අපි ශමින් පාඩම් ඉශගන ශගන, 

රටක් ට ව ශයන්  ශම් අරමුණු හතර -රජශආ ්ොයම වැඩි කිීකම, 

ිගයෙම අක් කිීකම, රට තු ට එන ිගනිමය වැඩි කිීකම, රටින් පිටට 

යන ිගනිමය අක් කර ගැතිම- ඉ ථට කර ගන්න ඔබතුමන්ලාටත් 

මැදිහත්ශවලා සර්ව පාක් ටෂික එකඟතාවක් ට ඇිව කර ගන්න 

පුළුවන්.  

ගරු කාානායකතුමනි, මා තව එක කරුකකට ේත්තර දීලා 

මශ  කාාව අවසන් කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. පසුගිය 

ෙවසථවල මතයක් ට ඇිව කරන්න ේත්සාහ ෙැරුවා, ශ්රී ලංකා මහ 

බැංවේශ  අධිපිවතුමාත්, මුෙල් අමාතයාං යත් අතර ගැටුමක් ට 

ිවශබනවාය, අධිපිවතුමා කියන ශේ ශනොශවි  මුෙල් අමාතයාං ය 

කරන්ශන් කියලා. ඒකට සම්බන්   ිගිග  නම් කි වා. හර්  ෙ 

සිල්වා මන්ත්රීතුමාත් ශහොඳටම ෙන්නවා, දිශන් ථ වීරක් ටශකොඩි කියන 

මූලය ක් ටශ  ත්රශආ ශබොශහෝ ්යතනවල ඉන්න සභාපිවතුමා ශ්රී 

ලංකා මහ බැංවේ අධිපිව ව ශයන් පත් කරනවා  කියලා කියපු 

බව. මා ඒ ගැන එතුමාට කාා ක ා. එතුමා කි වා, ශමොනම 

ශහ තුවක් ට නිසාවත්, ෙැනට ිග ාල වැටුපක් ට සහිතව සමාගම් 10ක 

ශහෝ 12ක පමක සභාපිවවරයවේ ව ශයන් ශහෝ අ යක් ට  

මඩුඩලශආ කටුතතු කරන නිසා ශ්රී ලංකා මහ බැංවේ අධිපිව ධුරය 

පිළිබඳව අෙහසක් ට නැහැ කියලා. ශම් කරශගන යන වැඩ පිළිශව  

අසාර්ාක ශවි කියලා සියදෙශෙනා හිතුවත්, ශ්රී ලංකා මහ 

බැංවේවත්, මුෙල් අමාතයාං යත්, මුෙල් අමාතයවරයාත්, 

අග්රාමාතයවරයාත් ඇතුළුව සියදෙ පාර් ථව  මැදිහත්ශවලා ශම් 

අර්බුෙශයන් ශගොඩ ඒම සඳහා ්රම්භය සනිටුහන් කරලා 

ිවශබනවාය, ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශලන් ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

මිලියන 2.9ක සමීපසථා කය පහසුකම් පිළිබඳ ගිිගසුමකට 

ඇිගල්ලා ිවශබනවාය කියලා තමුන්නාන්ශස ලා ෙන්නවා. ඒ නිසා 

ෙැන් රට පිළිබඳව අදෙත් ිග ථවාසයක් ට ශගොඩනැඟිලා ිවශබනවා. ඒ 

අදෙත් ිග ථවාසය තු  තව දිුව කාලයක් ට ිවසථශස  දු ථකර ගමනක් ට 

අපට යන්න ිවශබනවා. ඒ සඳහා පාර්ලිශම්න්තුව ව ශයන් 

එකඟතාවක් ට ඇිව කරශගන යහපත් ශෙයට, යහපත් ශලසත්, 

අයහපත් ශේ වන ිගට එය ව ක් ටවා ගැතිම සඳහාත් ්රියා ක  ුතතු 

ශවනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, නිතර නිතර කියැශවනවා,                       

වංචා, දූ ක හා අරමිකතා ිවශබනවාය කියලා. අපි 

තමුන්නාන්ශස ලාශගන් ශම් කාරකය අහනවා. රජශආ ශහෝ 

ඇමිවවරශයවේශ  මිල දී ගැතිමක දී ශහෝ ශටන්ඩරයකදී 

වංචාවක් ට, දූ කයක් ට, අරමිකතාවක් ට ිවශබනවා නම්  නිකම් එක 

එක කාා කිය කියා ඉන්ශන් ඇි  තමුන්නාන්ශස ලාට පුළුවන්, 

ිගශ    කාරක සභාවක් ට ශයෝජනා කරන්න  ඒ ිගශ    කාරක 

සභාවට සාක් ටෂි ඉදිරිපත් කරන්න  ඒ ගැන ශහළිෙර  කරන්න. අපි 

කැමිවි, ඒ කාරක සභාශ  සභාපිව ධුරයත් ිගපක් ට ශආ සිටින 

තමුන්නාන්ශස ලාශ  මන්ත්රීවරශයවේට ලබා ශෙන්න.  අපි රටක් ට 

ව ශයන් ඒ ිගධියට කල්පනා කරලා එවැනි ශහොරකමක් ට, 

වංචාවක් ට, දූ කයක් ට ිවශබනවා නම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් 

ශහළිෙර  කරශගන, පාර්ලිශම්න්තුව සතුව ිවශබන  මුෙල් පිළිබඳ 

බලය භාිගත කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉන්දියාශ  රබල 

ජනාධිපිවවරශයක් ට, අභයවකා  ිගෙයාඥශයක් ට වූ ඒ.ීඩ.ශජ්. අබ්දුල් 

කලාම් මහතා කර ඇිව රකා යකින් මශ  කාාව අවසන් 

කරනවා, ගරු කාානායකතුමනි. එතුමා ශමශස  රකා  කර 

ිවශබනවා: 

"ශගෞරවතිය පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුනි, ිගශ   ශයන් තරුක 
මන්ත්රීවරුනි, මා ඔබ හමුවන සෑම අවසථාාවකදී ම ඔබ තුළින් මා 
ෙකින්ශන් මහත්මා ගාන්ධි, ්චාර්ය රාශජ්න්ද්ර රසාේ, පඩුඩිත් 
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ජවහර්ලාල් ශන්රු, සර්ොර් පශටල්, සුභා ථ චන්ද්රශබෝසථ, ්චාර්ය 
අම්ශබේකර්, අබ්දුල් කලාම් අසාේ, රාජාජී සහ අශ  ජාිවශආ 
ශබොශහෝ ශශ්ර  ථඨ ිගචක් ට කීලලී නායකයන්ශ  සොකාලිකව  
ෙැල්ශවන ්ත්මයක ජීව ුවකයි. ඔබට වඩා ඉහළින් ජාිවය 
නංවාලිය හැකි ්කාරශආ ෙැක් ටමක් ට සහිත නායකයන් වන්නට 
ඔබට පුළුවන්ෙ  ඉන්දියාශ  ශශ්ර  ථඨයන් අතර ශකශනක් ට වන්නට 
ඔබට පුළුවන්ෙ  ඔ , ඔබට පුළුවන්. වර්  2000ට ශපර ඉන්දියාව 
්ර්ථික ව ශයන් සමෘේධිමත්, ප්රීිවමත්,  ක් ටිවමත් හා ්රක් ට ාවක් ට 
සහිත රටක් ට බවට පරිවර්තනය කිීකශම් ශශ්ර  ථඨ ශමශහවර ේශෙසා  
නායකත්වය ලබා ශෙමින් පාර්ලිශම්න්තුව රාකවත්භාවයට පත් 
ක  හැකි නම්, ඒ ේොරතර තත්ත්වය ඇිව කිීකමට ඔබට පුළුවන. 
එම තත්ත්වය ඇිව කිීකමට නම් ශගෞරවතිය මන්ත්රීවරුනි, ඔබට 
සුිගසල් අරමුකක් ට ිවබිය ුතතුවා ශමන්ම, පාර්ලිශම්න්තුව තු  දී හා 
ඉන් බාහිරවත් රට, ජාිවය ශවනුශවන් වැඩ ක  ුතතුය.  කටුතතු 
සම්පාෙනශආ දී ලඝුව ිගසිර ගිය මානසිකත්වශයන් අත් මිදී රටත්, 
ජාිවයත් ශවනුශවන් ශශ්ර  ථඨ, නිර්භීත හා ජවසම්පන්න ශමශහවරක් ට 
ඉටු කිීකම ශවනුශවන් ඉිවහාසශආ ඔබ සොකාලිකව සථමරකය 
කරනු ඇත."  

ශබොශහොම සථතුිවි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
කරුකාකර, මන්ත්රීවරු සියදෙ ශෙනා තමන්ශ  ්සනවල 

අසුන් ගන්න.  

ිගසර්ජන (සංශ ෝ න) පනත් ශකටුම්පත, 2022 ශෙවන වර 

කියැවීමට සභාව එකඟෙ   

 

ගුණ අුවර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
Divide! 

 
ගබඳුම් සීුවව නාද වී අවසන් වුණාට පසු -  
 பிாிவுமணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்- 
  At the conclusion of the Division Bell - 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට ෙැන් ඡන්ෙය පාිගච්චි කිීකශම් අවසථාාව 

ිවශබනවා. පක් ට  මන්ත්රීවරු ශකො  පාටත්, ිගරුේ  මන්ත්රීවරු රතු 

පාටත්, ඡන්ෙය දීශමන් වැ කී සිටින මන්ත්රීවරු කහ පාටත් භාිගත 

කර ඡන්ෙය රකා  කරන්න.  
 

ගම් අවස්ථාග ී ඡන්දය ීම ආරම්භ ගකිකණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது.)  

(At this stage, the Voting commenced.)  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි, තමන්ශ  ඡන්ෙය ඩිජිතටල් පුවරුශ  නිවැරදිව 

සටහන් වී ඇත්ෙැි බලන්න.   

ඡන්ෙය රකා  කිීකමට ශනොහැකි වූ ්ඩුක් පක් ට ශආ ගරු 

මන්ත්රීවරු ඉන්නවාෙ   

ගරු එසථ.එම්. චන්ද්රශස න මන්ත්රීතුමා  
 

ගුණ එස්.එම්. චන්ද්රගසේන මහතා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரவசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පක් ට ි. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශකශහළිය රඹුක් ටවැල්ල ඇමිවතුමා  
 

ගුණ ගකගහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

පක් ට ි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  ම්මික ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා  
 

ගුණ ධාම්මික ගපගර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு தம்மிக்க தபவரரா) 

(The Hon. Dhammika Perera) 
පක් ට ි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මහාචාර්ය රංජිතත් බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා  
 

ගුණ (මහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

පක් ට ි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙය රකා  කිීකමට ශනොහැකි වූ ිගපක් ට ශආ ගරු මන්ත්රීවරු 

ඉන්නවාෙ  

කවුරුවත් ශනොමැිව බවි ශපශනන්ශන්. එශස  නම්,  ඡන්ෙය 

රකා  කිීකම ෙැන් අවසානි. 

 
ඡන්දය ප්රකා  කිීමගමන් පසුව-  
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting -  
 

ගම් අවස්ථාග  පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භග  ඇති ඩිජිටල් 
පුවුණග  ප්රදර් නය ගකිකණි.  

(இவ்வவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.)  

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.)  
 

විදුත් ඡන්ද විමසීම අුවව පහත දැක්ගවන පිකින - පක්ෂව 116: 
විුණේධාව 05: වැළකී සිටි 43 යුවගවන් ගබදුගණ්ය.  

இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிணங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 116; எதிராக 05; விலகியிருந்வதார் 43.  

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 116: 
Noes 05: Abstain 43.  
 

G 001. Douglas Devananda  Yes 

G 002. Nimal Siripala De Silva  Yes 

G 003. Chamal Rajapaksa    Yes 

G 004. Mahinda Rajapaksa   Yes 

G 005. Prasanna Ranatunga   Yes 

G 006. Susil Premajayantha   Yes 

G 007. Dinesh Gunawardena   Yes 

G 009. Bandula Gunawardana   Yes 

G 011. Mahinda Amaraweera   Yes 
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G 012. Wijeyadasa Rajapakshe   Yes 

G 013. Harin Fernando    Yes 

G 014. Ramesh Pathirana    Yes 

G 015. M.U.M. Ali Sabry    Yes 

G 016. Vidura Wickramanayaka   Yes 

G 017. Kanchana Wijesekera   Yes 

G 018. Naseer Ahamed    Yes 

G 019. Manusha Nanayakkara   Yes 

G 020. Tiran Alles    Yes 

G 021. Ajith Rajapakse    Yes 

G 022. Nalin Fernando    Yes 

G 023. Roshan Ranasinghe   Yes 

G 024. Johnston Fernando   Yes 

G 025. S. B. Dissanayake    Yes 

G 026. Pavithradevi Wanniarachchi  Yes 

G 027. Gamini Lokuge    Yes 

G 028. Vajira Abeywardena   Yes 

G 029. Janaka Bandara Thennakoon  Yes 

G 030. C. B. Rathnayake    Yes 

G 032. Mahindananda Aluthgamage  Yes 

G 033. Rohitha Abeygunawardhana  Yes 

G 034. Namal Rajapaksa    Yes 

G 035. Sarath Weerasekera   Yes 

G 036. Dilum Amunugama   Yes 

G 037. Wimalaweera Dissanayaka   Yes 

G 038. Mohan Priyadarshana De Silva  Yes 

G 039. Janaka Wakkumbura   Yes 

G 040. Shehan Semasinghe   Yes 

G 041. Kanaka Herath    Yes 

G 042. Thenuka Vidanagamage   Yes 

G 043. Premitha Bandara Tennakoon  Yes 

G 045. Rohana Dissanayaka   Yes 

G 047. Arundika Fernando   Yes 

G 048. Vijitha Berugoda    Yes 

G 049. Lohan Ratwaththe    Yes 

G 050. Sanath Nishantha    Yes 

G 051. Tharaka Balasuriya   Yes 

G 052. Indika Anuruddha Herath   Yes 

G 053. Siripala Gamalath    Yes 

G 054. Anuradha Jayaratne   Yes 

G 055. S. Viyalanderan    Yes 

G 056. D. V. Chanaka    Yes 

G 057. Sisira Jayakody    Yes 

G 058. Piyal Nishantha De Silva   Yes 

G 059. Prasanna Ranaweera   Yes 

G 060. D. B. Herath    Yes 

G 061. Shasheendra Rajapaksa   Yes 

G 062. Seetha Arambepola   Yes 

G 063. Shantha Bandara    Yes 

G 064. K. Kader Masthan    Yes 

G 065. Ashoka Priyantha    Yes 

G 066. A. Aravindh Kumar   Yes 

G 067. Kapila Athukorala    Yes 

G 068. Geetha Samanmale Kumarasinghe  Yes 

G 069. Gayashan Nawananda   Yes 

G 070. Suren Raghavan    Yes 

G 071. Diana Gamage    Yes 

G 073. S. M. M. Muszhaaraff   Yes 

G 074. Jayantha Ketagoda   Yes 

G 075. Sampath Athukorala   Yes 

G 076. Thisakutti Arachchi   Yes 

G 077. U. K. Sumith Udukumbura   Yes 

G 078. Pradeep Undugoda   Yes 

G 079. Sanjeeva Edirimanna   Yes 

G 080. Akila Ellawala    Yes 

G 081. Jagath Kumara Sumithraarachchi  Yes 

G 083. Nalaka Bandara Kottegoda   Yes 

G 084. Udayakantha Gunathilaka   Yes 

G 085. Kokila Gunawardene   Yes 

G 086. Milan Jayathilake    Yes 

G 087. Kulasingam Dhileeban   Yes 

G 088. Sudarshana Denipitiya   Yes 

G 089. Isuru Dodangoda    Yes 

G 090. Premnath C. Dolawatte   Yes 

G 091. H. Nandasena    Yes 

G 092. Anupa Pasqual    Yes 

G 093. Muditha Prishanthi   Yes 

G 095. Mayadunna Chinthaka Amal  Yes 

G 096. Nipuna Ranawaka    Yes 

G 098. Gunathilaka Rajapaksha   Yes 

G 099. Upul Mahendra Rajapaksha   Yes 

G 100. Rajika Wickramasinghe   Yes 

G 101. M. W. D. Sahan Pradeep Withana  Yes 

G 102. Madhura Withanage   Yes 

G 103. D. Weerasingha    Yes 

G 104. Samanpriya Herath   Yes 

G 105. Sagara Kariyawasam   Yes 

G 106. Yadamini Gunawardena   Yes 

G 107. Manjula Dissanayake   Yes 

G 109. Jayantha Weerasinghe   Yes 

G 110. Marjan Faleel    Yes 

G 111. Lalith Varna Kumara   Yes 

G 112. S. Jagath Samarawickrama   Yes 

O 007. Lakshman Kiriella    Abstain 

O 008. Sajith Premadasa    Abstain 

O 009. Kumara Welgama   Yes 

O 015. G.L. Peiris    Abstain 

O 016. Anura Dissanayaka   No 

O 017. A. L. M. Athaullah   Yes 

O 018. G. G. Ponnambalam   No 

O 021. Kabir Hashim    Abstain 

O 022. Thalatha Athukorala   Abstain 

O 024. Sarath Fonseka    Abstain 

O 025. Harsha De Silva    Abstain 

O 028. R. M. Ranjith Madduma Bandara  Abstain 

O 029. Niroshan Perera    Abstain 

O 030. Eran Wickramaratne   Abstain 

O 035. Dullas Alahapperuma   Abstain 
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O 036. John Seneviratne    Yes 

O 037. Vijitha Herath    No 

O 038. Selvarajah Kajendren   No 

O 040. Ali Sabri Raheem    Yes 

O 043. Ashok Abeysinghe   Abstain 

O 047. M. S. Thowfeek    Abstain 

O 049. Hector Appuhamy    Abstain 

O 052. Kavinda Heshan Jayawardhana  Abstain 

O 054. Dilan Perera    Abstain 

O 055. Jagath Pushpakumara   Yes 

O 056. Ranjith Siyambalapitiya   Yes 

O 057. Harini Amarasuriya  No 

O 061. Mayantha Dissanayake   Abstain 

O 062. K. Sujith Sanjaya Perera   Abstain 

O 063. S. M. Marikkar    Abstain 

O 064. Imran Maharoof    Abstain 

O 066. Mujibur Rahuman    Abstain 

O 067. Harshana Rajakaruna   Abstain 

O 068. Rohini Kumari Wijerathna   Abstain 

O 069. Chaminda Wijesiri   Abstain 

O 070. Waruna Liyanage    Abstain 

O 071. M. Udayakumar    Abstain 

O 075. Jayarathna Herath    Yes 

O 076. Duminda Dissanayake   Yes 

O 081. W. H. M. Dharmasena   Abstain 

O 083. Rohana Bandara    Abstain 

O 087. Udaya Gammanpila   Abstain 

O 088. Nalaka Godahewa    Abstain 

O 089. Channa Jayasumana   Abstain 

O 090. Lasantha Alagiyawanna   Yes 

O 091. Sudarshini Fernandopulle   Yes 

O 092. Nimal Lanza    Yes 

O 094. Jeevan Thondaman   Yes 

O 095. B. Y. G. Rathnasekara   Abstain 

O 097. Mohomad Muzammil   Abstain 

O 099. Udayana Kirindigoda   Abstain 

O 101. K. P. S. Kumarasiri   Abstain 

O 102. Upul Galappaththi    Abstain 

O 105. Nimal Piyathissa    Abstain 

O 107. Wasantha Yapabandara   Abstain 

O 108. Thilak Rajapakshe   Abstain 

O 109. M. Rameshwaran    Yes 

O 110. Gamini Waleboda    Abstain 

O 111. Weerasumana Weerasinghe   Abstain 

O 112. Gevindu Cumaratunga   Abstain 

O 113. Chamara Sampath Dasanayake  Yes 

O 114. Charitha Herath    Abstain 
 

Electronic Voting Result: 

 
Votes: 
 

YES   116 

NO    05 

ABSTAIN   43 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිගෙයුත් ඡන්ෙ ිගමසීම අනුව පක් ට ව ඡන්ෙය දුන් සංයයාව 116ි  

නැඟී සිට පක් ට ව ඡන්ෙය දුන් සංයයාව 04ි. ඒ අනුව පක් ට ව මුළු 

ඡන්ෙ සංයයාව 120ි.  

ිගෙයුත් ඡන්ෙ ිගමසීම අනුව ිගරුේ ව ඡන්ෙය දුන් සංයයාව 05ි. 

ඡන්ෙය දීශමන් වැ කී සිටි සංයයාව 43ි. 

ශම් අනුව, ිගසර්ජන (සංශ ෝ න) පනත් ශකටුම්පත ශෙවන 

වර කියවීම සම්මති. 
 
පනත් ගකටුම්පත ඊට අුවකූලව ගදවන වර කියවන ලී.   
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ගයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ගකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිගම්න්තු කාරක සභාවකට 

පැවිකය  ුතතු ය.'' -[ගුණ සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා] 
 

 

தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha.] 
 

කාරක සභාගවහිී සලකා බලන ලී. 
[ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
1  වන වගන්තිය පනත් ගකටුම්පගතහි ගකොටසක් හැටියට තිබිය 

ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 
1ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க வவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

2 වන වගන්තිය.- (2021 අංක 30 දරන පනගත් 2 

වන වගන්තිය සංග ෝධානය කිීමම) 
வாசகம் 2.- (2021ஆம் ஆண்டின் 30ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 2. - (Amendment of Section 2 of Act, No. 30 of 2021) 
 
ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු සභාපිවතුමනි, මුෙල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත 

සඳහන් සංශ ෝ න ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

(1) 2022 ිගසර්ජන (සංශ ෝ න) පනත් ශකටුම්පශත් 2 වන වගන්ිවශආ (1) 
වන සහ (2) ේප වගන්ිවවල ෙැක් ටශවන "රුපියල් තුන්ෙහසථ ශෙසිය හැත්තෑ 
පසථ බිලියන අටසිය හැත්තෑ හය මිලියන පන්සිය පනසථ අට ෙහසක් ට" යන 
වචන (1 ශවනි පිටුශ  11, 12, 13 ශ ළිවල සහ 21, 22, 23 ශ ළිවල 
සඳහන්) ඉවත් ශකොට ඒ ශවනුවට "රුපියල් තුන්ෙහසථ තුන්සිය ිවසථ බිලියන 
ශෙසිය ිගසි හය මිලියන පන්සිය පනසථ අට ෙහසක් ට" යන වචන ශයදීශමන් 
එකී ේප වගන්ිවය සංශ ෝ නය ිගය ුතතුය. 

 

 (මුෙල් අමාතයතුමාශ  ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ 2022 
ිගසර්ජන (සංශ ෝ න) පනත් ශකටුම්පශත් ප මුවන ේපශල්යනශආ 
සඳහන් ්ඩුක්ශ  ිගයෙම් ශවනුශවන් ශවන් කරන ලෙ රුපියල් 
3,275,876,558,000 ක් ට වූ මුෙල රුපියල් 3,330,226,558,000 ක් ට ෙක් ටවා වැඩි 
කිීකමි.) 

1139 1140 



පාර්ලිශම්න්තුව 

(2) 2022 ිගසර්ජන (සංශ ෝ න) පනත් ශකටුම්පශත් 2 වන වගන්ිවශආ (1) 

(්) ේප වගන්ිවශආ ෙැක් ටශවන "රුපියල් බිලියන හාරෙහසථ අසූ ශෙකක් ට" (1 

ශවනි පිටුශ  17 වන ශ ළිශආ) යන වචන ඉවත් ශකොට ඒ ශවනුවට 

"රුපියල් බිලියන තුන් ෙහසථ අටසිය හතළිසථ හතරක් ට" යන වචන ශයදීශමන් 

එකී ේපවගන්ිවය සංශ ෝ නය ිගය ුතතුය. 

 (ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ 2022 දී ්ඩුක්ශ  කය ගැතිශම් 

ේපරිම සීමාව රුපියල් 4,082,000,000,000 සිට රුපියල් 

3,844,000,000,000 ක් ට ෙක් ටවා අක් කිීකම .ි) 

 

(3) 2022 ිගසර්ජන (සංශ ෝ න) පනත් ශකටුම්පශත් 2 වන වගන්ිවශආ (3) වන 

ේප වගන්ිවශආ (2 වන පිටුශ  1, 2, 3 ශ ළිවල) ෙැක් ටශවන "රුපියල් 

ශෙෙහසථ හයසිය ිගසිතුන් බිලියන එකසිය ිගසි තුන් මිලියන හාරසිය හතළිසථ 

ශෙෙහසක් ට" යන වචන ඉවත් කර "රුපියල් ශෙෙහසථ හයසිය ිගසිතුන් බිලියන 

එකසිය ිගසි තුන් මිලියන හාරසිය හතළිසථ ශෙෙහසක් ට" යන වචන ්ශේ  

කිීකශමන් එම ේප වගන්ිවය සංශ ෝ නය ිගය ුතතුය. 

 (ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ ශෙම  පිටපශත් ිවූ  මුද්රක ශෙෝ ය 

නිවැරදි කිීකම .ි) 

 
සංග ෝධාන පිළිගත ුතතුය යන ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා 

සම්මත විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 
 

2 වන වගන්තිය  සංග ෝධිතාකාරගයන්  පනත් ගකටුම්පගතහි 
ගකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 

2ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்க வவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

3  වන වගන්තිය පනත් ගකටුම්පගතහි ගකොටසක් හැටියට තිබිය 
ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 

3ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க வவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
4 වන වගන්තිය.- (ප්රධාාන ප්රඥප්තිග  පළමුවන 

උපගල්ඛනය ප්රතිගයෝජනය කිීමම) 
வாசகம் 4.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்துக்கான 

முதலாம் அட்டவகணகய மாற்றீடு தசய்தல்) 
CLAUSE 4. - (Replacement of the First Schedule to the Principal 

enactment) 
 

 

 
 

 

 
ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු සභාපිවතුමනි, මා පහත සඳහන් සංශ ෝ න ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

පළමුවන උපගල්ඛනය 

 බුේධා ාසන  ආගමික සහ සංස්කෘතික කටුතතු අමාතයාං ය 

 
 

"5 වන පිටුශ , 14 සහ 15 වන ශ ළි ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 
 

  
 'පුනරාවර්තන  5,712,000,000 

    මූල න  1,165,600,000' " 

101 වන ශීර්ෂය.- බුේධා ාසන  ආගමික සහ සංස්කෘතික 

කටුතතු අමාතයවරයා 
 

 

"5 වන පිටුශ , 18 වන ශ ළිය ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'වැඩසටහන   01            

 ශමශහුතම් වැඩසටහන           512,000,000    76,950,000' " 
 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ 2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 

ෙරන අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට අනුලවලව ජාිවක චිත්රපට සංසථාාව හා රසිේ  

රැඟුම් පාලක මඩුඩලය ශවත ශවන්ව ිවූ  රිවපාෙන බුේ  ාසන, ්ගමික සහ 

සංසථකෘිවක කටුතතු අමාතයාං ශයන් ඉවත් කරමින් පුනරාවර්තන රිවපාෙන 

රු. 106,000,000 කින් හා මූල න රිවපාෙන රු. 26,900,000 කින් රිවපාෙන 

අක් කිීකමි) 
 

මුදල්  ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාතයාං ය 

"7 වන පිටුශ , 8 සහ 9 වන ශ ළි ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතම ්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'පුනරාවර්තන  330,548,644,000 

 මූල න   190,060,189,000' " 
 

102 වන ශීර්ෂය.- මුදල්  ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා 
"7 වන පිටුශ , 13 වන ශ ළිය ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'වැඩසටහන  02 සංවර් න වැඩසටහන -  1,567,000,000' "   
 
 

237 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ක්රමසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්තුව 
"7 වන පිටුශ , 15 වන ශ ළිය ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතම 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

 "වැඩසටහන  01   

 ශමශහුතම් වැඩසටහන     179,757,670,000  9,596,750,000' " 

 

240 වන ශීර්ෂය.- ජාතික අයවැය ගදපාර්තගම්න්තුව 
"7 වන පිටුශ , 22 වන ශ ළිය ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතම 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'වැඩසටහන 02   

 සංවර් න වැඩසටහන    55,600,000,000      18,153,264,000' " 

 

243 වන ශීර්ෂය.- සංවර්ධාන මූලය ගදපාර්තගම්න්තුව 
"8 වන පිටුශ , 4 වන ශ ළිය ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතම 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'වැඩසටහන  01   

 ශමශහුතම් වැඩසටහන     20,872,580,000 925,000' "   

246 වන ශීර්ෂය.- ගේශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුව 

"8 වන පිටුශ , 11 වන ශ ළිය ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'වැඩසටහන  01   

 ශමශහුතම් වැඩසටහන     4,662,405,000     1,521,570,000' " 
(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ 

1.  2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 ෙරන අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට 
අනුලවලව "ශකො ඹ වරාය නගර සංවර් න වයාපෘිවය" ශවත ශවන්ව 
ිවූ  රිවපාෙන වැය ීලර්  102 - මුෙල් ්ර්ථික සථාායීකරක සහ ජාිවක 
රිවපත්ිව අමාතයවරයා යටතට ඇතු ත් කරමින් එම වැය ීලර් ශආ 
මූල න රිවපාෙන රු. 300,000,000 කින් වැඩි කිීකම. 

1141 1142 

[ගරු (්චාර්ය) සුසිල් ශර මජයන්ත  මහතා  
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2. අයවැය ශයෝජනා 19.4 ්රියාත්මක කිීකමට ශවන් කරන ලෙ රිවපාෙන 
ඇතු ත් කරමින් වැය ීලර්  237 - ජාිවක රමසම්පාෙන 
ශෙපාර්තශම්න්තුශ  පුනරාවර්තන රිවපාෙන රු. 46,600,000,000 කින් 
වැඩි කිීකම. 

3. අයවැය ශයෝජනා 17, 19.5, 21.2, 23, 27.6, 28.4 ්රියාත්මක කිීකමට 
රිවපාෙන සලසා දීමට හැකි වන පරිදි වැය ීලර්  240 - ජාිවක අයවැය 
ශෙපාර්තශම්න්තුශ  පුනරාවර්තන ිගයෙම් රු. 5,600,000,000 කින් සහ 
මූල න ිගයෙම් රු. 550,000,000 කින් වැඩි කිීකම. 

4. අයවැය ශයෝජනා 21.1 ්රියාත්මක කිීකමට ශවන් කරන ලෙ රිවපාෙන 
ඇතු ත් කරමින් වැය ීලර්  243 - සංවර් න මූලය ශෙපාර්තශම්න්තුශ  
පුනරාවර්තන රිවපාෙන රු. 350,000,000 කින් වැඩි කිීකම. 

5.  ඉංග්රීසි පිටපශත් මුද්රක ශෙෝ ය නිවැරදි කිීකමි) 
 

ආරක්ෂක අමාතයාං ය  

320 වන ශීර්ෂය.- සිවිල් ආරක්ෂක ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

"10 වන පිටුශ , 17 වන ශ ළිය ඉවත්කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 
 

'වැඩසටහන   01   

 ශමශහුතම් වැඩසටහන  20,030,580,000 170,500,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ ඉංග්රීසි පිටපශත් මුද්රක ශෙෝ ය 

නිවැරදි කිීකමි) 

ජනමාධාය අමාතයාං ය 
"11වන පිටුශ , 6 සහ 7 ශ ළි ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'පුනරාවර්තන  20,402,000,000 

 මූල න  859,900,000' " 
 

 

 

105 වන ශීර්ෂය.- ජනමාධාය අමාතයවරයා   

"11 වන පිටුශ , 11 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

අශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02 

සංවර් න වැඩසටහන 177,950,000 150,400,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ,  2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 

ෙරන ගැසට් පත්රයට අනුලවලව ජාිවක චිත්රපට සංසථාාව හා රසිේ  රැඟුම් පාලක 

මඩුඩලය ශවත ශවන්ව ිවූ  රිවපාෙන ජනමා ය අමාතයාං ය ශවත ඇතු ත් 

කරමින් පුනරාවර්තන රිවපාෙන රු. 106,000,000 කින් හා මූල න රිවපාෙන 

රු. 26,900,000 කින් වැඩි කිීකමි)  

 

 විගේ  කටුතතු අමාතයාං ය 
"13 වන පිටුශ , 14 සහ 15 ශ ළි  ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

'පුනරාවර්තන 17,393,010,000 
මූල න   467,000,000' " 

 

 

112 වන ශීර්ෂය.- විගේ  කටුතතු අමාතයවරයා  
"13 වන පිටුශ , 19 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02 

සංවර් න වැඩසටහන   17,275,400,000 462,950,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ,  2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 

ෙරන ගැසට් පත්රයට අනුලවලව "රාජය ශනොවන සංිග ාන සඳහා වන ශල්කම්  

කාර්යාලය" ශවත ශවන්ව ිවූ  රිවපාෙන ිගශේ  කටුතතු අමාතයාං ශයන් 

ඉවත් කරමින් පුනරාවර්තන රිවපාෙන රු. 62,990,000 කින් හා මූල න 

රිවපාෙන රු. 3,000,000 කින් අක් කිීකමි) 

ප්රවාහන හා මහාමාර්ග අමාතයාං ය 
"15 වන පිටුශ , 3 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'මූල න  273,025,000,000' " 
 

 

306 වන ශීර්ෂය.- ශ්රී ලංකා දුම්ිකය ගදපාර්තගම්න්තුව 

 "15 වන පිටුශ , 9 ශ ළිය ඉවත් කර  ඒ ශවනුවට  පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02 

සංවර් න වැඩසටහන    21,565,800,000        11,140,700,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ,  අය වැය ශයෝජනා 29.4 

්රියාත්මක කිීකමට ශවන් කරන ලෙ රිවපාෙන ඇතු ත් කරමින්                           

රු. 200,000,000 කින් මූල න රිවපාෙන වැඩි කිීකමි.) 

 
 කෘකකර්ම අමාතයාං ය 

"15 වන පිටුශ , 14 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'මූල න    18,864,783,000' " 

 
118 වන ශීර්ෂය.- කෘකකර්ම අමාතයවරයා 

"15 වන පිටුශ , 18 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට  පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02 

සංවර් න වැඩසටහන    103,494,000,000        15,467,000,000' " 

 

285 වන ශීර්ෂය.- කෘකකර්ම ගදපාර්තගම්න්තුව 
"16 වන පිටුශ , 3 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතම 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02  

සංවර් න වැඩසටහන  4,804,500,000        1,558,500,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ,   

1.  අය වැය ශයෝජනා 21.4 ්රියාත්මක කිීකමට ශවන් කරන ලෙ මූල න 
රිවපාෙන රු. 200,000,000 කින් සහ අය වැය ශයෝජනා 21.6 
්රියාත්මක කිීකමට ශවන් කරන ලෙ මූල න රිවපාෙන රු. 
50,000,000කින්, 

 සහ  

2.  අය වැය ශයෝජනා 21.5 ්රියාත්මක කිීකමට ශවන් කරන ලෙ මූල න 
රිවපාෙන රු. 400,000,000කින් වැඩි කිීකමි) 

 

විදුලිබල හා බල ක්ති අමාතයාං ය 
"16 වන පිටුශ , 9 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට  පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'මූල න      269,036,100,000' "  
 

119 වන ශීර්ෂය.- විදුලිබල හා බල ක්ති අමාතයවරයා 
"16 වන පිටුශ , 11 ශ ළිය ඉවත් කර  ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'ීලර්  119 ිගදුලිබල  හා බල ක් ටිව අමාතයවරයා' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ,  

1.  සිංහල පිටපශත් ිගදුලිබල හා බල ක් ටිව අමාතයාං ශයහි මූල න 
ිගයෙම රු. 269,036,100,000 ශවනුවට 269,036,100,00 ශලස සටහන් 
වීශම්  මුද්රක ශෙෝ ය  නිවැරදි කිීකම සහ 

2.  ඉංග්රීසි පිටපශත් වැය ීලර් ශආ මුද්රක ශෙෝ ය නිවැරදි  කිීකමි) 

1143 1144 



පාර්ලිශම්න්තුව 

සංචාරක හා ඉඩම් අමාතයාං ය 

"16 වන පිටුශ , 16 ශ ළිය ඉවත් කර  ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'මූල න    3,288,000,000' " 
 
 
 

122 වන ශීර්ෂය.- සංචාරක හා ඉඩම් අමාතයවරයා 
"16 වන පිටුශ , 20 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'වැඩසටහන 02   

 සංවර් න වැඩසටහන -  2,670,500,000' " 
 
 
 

286 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් ගකොමසාිකස් ජනරාල් 

ගදපාර්තගම්න්තුව    
 

"17 වන පිටුශ , 2 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'වැඩසටහන 02  

 සංවර් න වැඩසටහන     509,370,000         70,600,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ,  

1.  අය වැය ශයෝජනා 24.1 ්රියාත්මක කිීකමට ශවන් කරන ලෙ රිවපාෙන 
ඇතු ත් කරමින් රු. 300,000,000කින් මූල න රිවපාෙන වැඩි කිීකම 
හා  

2.  සිංහල පිටපශතහි "සංවර් න" යන වචනය ශවනුව ට "ශමශහුතම්" යන 
වචනය ශයදී ිවබීශමන් සිදුවූ මුද්රක ශෙෝ ය නිවැරදි කිීකමි)  

 

 

 

අධායාපන අමාතයාං ය  
 

"18වන පිටුශ , 9 සහ 10 ශ ළි ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'පුනරාවර්තන  168,010,200,000 

 මූල න     33,907,500,000' " 
 

 

 

126 වන ශීර්ෂය.- අධායාපන අමාතයවරයා 
 

"18 වන පිටුශ , 14 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 
 

'වැඩසටහන 02   

සංවර් න වැඩසටහන            83,273,200,000        25,744,500,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ  

 

1.  2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 ෙරන අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට 
අනුලවලව "ිගොතා වැඩසටහන", "නිනිිව තාක් ට ක ්යතනය" සහ 
"බශයෝ-තාක් ට ක ්යතනය" ශවත ශවන්ව ිවූ  රිවපාෙන අ යාපන 
අමාතයාං ය ශවත ඇතු ත් කරමින් පුනරාවර්තන රිවපාෙන රු. 
660,200,000 කින් හා මූල න රිවපාෙන රු. 1,157,500,000 කින් 
රිවපාෙන වැඩි කිීකම, 

 සහ 
 

2.  අය වැය ශයෝජනා 22 ්රියාත්මක කිීකමට ශවන් කරන ලෙ රිවපාෙන 
ඇතු ත් කරමින් රු. 100,000,000කින් මූල න රිවපාෙන වැඩි 
කිීකමි) 

රාජය පිකපාලන  ස්වගේ  කටුතතු  පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාතයාං ය 

  

257 වන ශීර්ෂය.- ිනස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය - කළුතර 
"20 වන පිටුශ , 2 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'වැඩසටහන 01  

 ශමශහුතම් වැඩසටහන    1,271,000,000 324,000,000' " 
 

 

274 වන ශීර්ෂය.- ිනස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය - අුවරාධාපුරය 
 

"21 වන පිටුශ , 18 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 
 

'වැඩසටහන 01  

ශමශහුතම් වැඩසටහන 1,163,000,000 342,000,000' " 
(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ  
 

1.  සිංහල පිටපශත් දිසථ්රික් ට ශල්කම් කාර්යාලය - කළුතරහි මූල න 

ිගයෙම 324,000,000 ශවනුවට 324,000,0000 ශලස සටහන් වීශම් 

මුද්රක ශෙෝ ය නිවැරදි කිීකමි. 
 

2.  සිංහල පිටපශත් දිසථ්රික් ට ශල්කම් කාර්යාලය - අනුරා පුරයහි මූල න 

ිගයෙම 342,000,000 ශවනුවට 342,000,0000 ශලස සටහන් වීශම් 

මුද්රක ශෙෝ ය නිවැරදි කිීකමි) 

 

 කර්මාන්ත අමාතයාං ය   
 

"24 වන පිටුශ , 9 සහ 10 ශ ළි ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'පුනරාවර්තන  2,252,550,000 

 මූල න   2,341,200,000' " 

 
 

149 වන ශීර්ෂය.- කර්මාන්ත අමාතයවරයා 
 

"24 වන පිටුශ , 14 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02   

සංවර් න වැඩසටහන   1,295,800,000 2,268,400,000' " 

 
303 වන ශීර්ෂය.- ගප්ෂකර්මාන්ත ගදපාර්තගම්න්තුව  

 

"24 වන පිටුශ , 16 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02  

සංවර් න වැඩසටහන 314,500,000 31,000,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ  
 

1.   2022.07.22 දිනැිව  අංක 2289/43 ෙරන අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට 

අනුලවලව "ිගොතා වැඩසටහන" ශවත ශවන්ව ිවූ  රිවපාෙන 

කර්මාන්ත අමාතයාං ශයන් ඉවත් කරමින් පුනරාවර්තන රිවපාෙන 

රු. 660,200,000 කින් හා මූල න රිවපාෙන රු. 37,500,000 කින් 

රිවපාෙන අක් කිීකම  

 සහ  

2.   ඉංග්රීසි පිටපශත් වැය ීලර්  303 - ශ  කර්මාන්ත 

ශෙපාර්තශම්න්තුශවහි පුනරාවර්තන ිගයෙම 314,500,000 ශවනුවට 

314,000,0000 ශලස සටහන් වීශම් මුද්රක ශෙෝ ය නිවැරැදි කිීකමි)  

1145 1146 

[ගරු (්චාර්ය) සුසිල් ශර මජයන්ත  මහතා  



2022 සැ තැම්බර් 02 

ධීවර අමාතයාං ය 
"24 වන පිටුශ , 19 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'මූල න   3,519,000,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ, සිංහල පිටපශත් ධීවර අමාතයාං ශයහි 

මූල න ිගයෙම 3,519,000,000 ශවනුවට 3,519,000 ශලස සටහන් වීශම් මුද්රක 

ශෙෝ ය නිවැරැදි කිීකමි.) 

 

තාක්ෂණ අමාතයාං ය  
"27 වන පිටුශ , 21 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'මූල න   2,861,700,000' " 
 

186 වන ශීර්ෂය.- තාක්ෂණ අමාතයවරයා  
"28 වන පිටුශ , 3 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02  

සංවර් න වැඩසටහන 1,093,000,000 2,530,000,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ, 2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 ෙරන 

අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට අනුලවලව "නිනිිව තාක් ට ක ්යතනය" සහ "බශයෝ-

තාක් ට ක ්යතනය" ශවත ශවන්ව ිවූ  රිවපාෙන වැය ීලර්  186 තාක් ට ක 

අමාතයවරයාශගන් ඉවත් කරමින් මූල න රිවපාෙන රු. 1,120,000,000කින් අක් 

කිීකමි.) 

 

 ආගයෝජන ප්රවර්ධාන අමාතයාං ය 

"28 වන පිටුශ , 8 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'මූල න          1,812,660,000 ' " 

 
187 වන ශීර්ෂය.- ආගයෝජන ප්රවර්ධාන අමාතයවරයා 

"28 වන පිටුශ , 12 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 02 සංවර් න වැඩසටහන 13,000,000           - ' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ, 2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 ෙරන 

අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට අනුලවලව "ශකො ඹ වරාය නගර සංවර් න වයාපෘිවය" 

ශවත ශවන්ව ිවූ  රිවපාෙන ්ශයෝජන රවර් න අමාතයාං ශයන් ඉවත් කරමින් 

මූල න රිවපාෙන රු. 300,000,000 කින් අක් කිීකම .ි)  

 
මහජන ආරක්ෂක අමාතයාං ය  

"28 වන පිටුශ , 16 සහ 17 ශ ළි ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතමය ්ශේ  ක  ුතතුය. 

'පුනරාවර්තන  105,767,050,000 

මූල න                     7,107,200,000' " 
 

189 වන ශීර්ෂය.- මහජන ආරක්ෂක අමාතයවරයා 
 

"29 වන පිටුශ , 2 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'වැඩසටහන 01  

ශමශහුතම් වැඩසටහන 10,828,490,000 1,266,140,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ, 2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 ෙරන 

අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට අනුලවලව "රාජය ශනොවන සංිග ාන සඳහා වන ශල්කම් 

කාර්යාලය" ශවත ශවන්ව ිවූ  රිවපාෙන වැය ීලර්  189 - මහජන ්රක් ට ක 

අමාතයවරයා ශවත මාරු කරමින් පුනරාවර්තන රිවපාෙන රු. 62,990,000 කින් හා 

මූල න රිවපාෙන රු. 3,000,000 කින් රිවපාෙන වැඩි කිීකම .ි)  

 කම්කුණ හා විගේ  රැකියා අමාතයාං ය 
 

"29 වන පිටුශ , 6 සහ 7 ශ ළි ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතම ්ශේ  ක  ුතතුය.  

'පුනරාවර්තන  4,497,400,000 

මූල න     715,000,000' " 
 

"29 වන පිටුශ , 14 ශ ළියට ඉනික් ටබිිවව පහත අිතම ඇතු ත් ක  

ුතතුය. 
 

328 වන ශීර්ෂය.- මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා ගදපාර්තගම්න්තුව 

වැඩසටහන 01  

ශමශහුතම් වැඩසටහන 485,400,000       3,000,000 

වැඩසටහන 02  

සංවර් න වැඩසටහන    -      12,000,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ, 2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 ෙරන 

අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට අනුලවලව ක්රීඩා හා ශයෞවන කටුතතු අමාතයාං ය යටශත් 

ිවූ  වැය ීලර්  328 - මිනිසථබල හා රැකීරක් ට ා ශෙපාර්තශම්න්තුව, කම්කරු හා 

ිගශේ  රැකියා අමාතයාං ය යටතට පැවීකමි.) 

 

 ක්රීඩා හා ගයෞවන කටුතතු අමාතයාං ය 
 

"29 වන පිටුශ , 16 සහ 17 ශ ළි ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අිතම ්ශේ  ක  ුතතුය. 

 'පුනරාවර්තන  4,529,600,000 

 මූල න  1,446,000,000' " 
 

328 වන ශීර්ෂය.- මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

"30 වන පිටුශ , 4, 5 සහ 6 ශ ළි ඉවත් කරන්න." 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ, 2022.07.22 දිනැිව අංක 2289/43 ෙරන 

අිවිගශ    ගැසට් පත්රයට අනුලවලව ක්රීඩා හා ශයෞවන කටුතතු අමාතයාං ය යට ශත් 

ිවූ  වැය ීලර්  328 - මිනිසථබල හා රැකීරක් ට ා ශෙපාර්තශම්න්තුව, කම්කරු හා 

ිගශේ  රැකියා අමාතයාං ය යටතට පැවීකමි.) 
 

"30 වන පිටුශ , 17 ශ ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අිතමය 

්ශේ  ක  ුතතුය. 

'එකතුව           2,239,829,595,000 1,090,396,963,000' " 

(ශමම සංශ ෝ නශආ අභිරාය වනුශආ, අයවැය ශයෝජනා ශහ තුශවන් ශමම 

ේපශල්යනශආ එකතුව පුනරාවර්තන ිගයෙම රු. 52,550,000,000කින් සහ මූල න 

ිගයෙම රු. 1,800,000,000කින් වැඩි කිීකමි.) 

 
සංග ෝධාන පිළිගත ුතතුය යන ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා 

සම්මත විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
4 වන වගන්තිය සංග ෝධිතාකාරගයන්  පනත් ගකටුම්පගතහි 

ගකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 
4ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கவவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 සිට 7 දක්වා වගන්ති පනත් ගකටුම්පගතහි ගකොටසක් හැටියට 

තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී. 
5ஆம் வாசகத்திலிருந்து 7ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கவவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 5 to 7 ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ප්රඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ගකටුම්පගතහි ගකොටසක් 
හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන ලී.  

පනත් ගකටුම්පත  සංග ෝධාන සහිතව වාර්තා කරන ලී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

வவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කාානායකතුමනි, මුෙල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා 

"පනත් ශකටුම්පත සංශ ෝධිතාකාරශයන් ෙැන් තුන්වන වර 

කියිගය ුතතුය" ි ශයෝජනා කරනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි, පනත් ශකටුම්පශතහි ශසෝදුපත්වල 

භා ා හා මුද්රක ශෙෝ , වයාකරක ශෙෝ  සහ අංක ශෙෝ  නිවැරැදි 

කර ගැතිම හා ්නු ංගික සංශ ෝ න සඳහා අවසර ශෙන ශලස ෙ 

ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
පනත් ගකටුම්පත ඊට අුවකූලව සංග ෝධිතාකාරගයන්  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகறயாக 

மதிப்பிடப்பட்டு நிகறவவற்றப்பட்டது. 
 

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

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අනුව, ිගසර්ජන (සංශ ෝ න) පනත් ශකටුම්පත තුන්වන වර 

කියවා සංශ ෝ න සහිතව සම්මත කරන ලෙ බව ෙන්වනු 

කැමැත්ශතමි. 

 

විගේ  විනිමය පනත : නිගයෝග 
தவளிநாட்டுச் தசலாவணிச் சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள் 
FOREIGN EXCHANGE ACT: REGULATIONS 

 

 
ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 

සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2017 අංක 12 ෙරන ිගශේ  ිගනිමය පනශත් 7 වගන්ිවය සමඟ කියිගය 

ුතතු 29 වගන්ිවය යටශත් මුෙල්, ්ර්ථික සථාායීකරක හා ජාිවක රිවපත්ිව 

අමාතයවරයා ිගසින් සාෙන ලදුව, 2022 ජුනි 03 දිනැිව අංක  2282/59 ෙරන 

අිව ිගශ    ගැසට් පත්රශආ ප  කරනු ලැබ, 2022.07.27 දින ඉදිරිපත් කරන 

ලෙ නිශයෝග අනුමත ක  ුතතු ය. 
 

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමිවය ෙන්වා ිවශබ්.)" 

 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II 
 
ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 

සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2017 අංක 12 ෙරන ිගශේ  ිගනිමය පනශත් 5, 7 සහ 8 වගන්ිව සමඟ 

කියිගය ුතතු 29 වගන්ිවය යටශත් මුෙල්, ්ර්ථික සථාායීකරක හා ජාිවක 

රිවපත්ිව අමාතයවරයා ිගසින් සාෙන ලදුව, 2022 ජුනි 03 දිනැිව අංක  

2282/60 ෙරන අිව ිගශ    ගැසට් පත්රශආ ප  කරනු ලැබ, 2022.07.27 දින 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ නිශයෝග අනුමත ක  ුතතු ය. 

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමිවය ෙන්වා ිවශබ්.)" 
 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

විගේ  විනිමය පනත : නියමය 
தவளிநாட்டுச் தசலாவணிச் சட்டம்: 

கட்டகள 
FOREIGN EXCHANGE ACT: ORDER 

ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 

සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

" 2017 අංක 12 ෙරන ිගශේ  ිගනිමය පනශත් 22 වගන්ිවය යටශත් මුෙල්, 

්ර්ථික සථාායීකරක සහ ජාිවක රිවපත්ිව අමාතයවරයා ිගසින් සාෙන 

ලදුව, 2022 ජුනි 30 දිනැිව අංක  2286/27 ෙරන අිව ිගශ    ගැසට් පත්රශආ 

ප  කරනු ලැබ, 2022.08.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලෙ නි යමය අනුමත ක  

ුතතු ය. 

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමිවය ෙන්වා ිවශබ්.)" 
 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගර්ගු ආඥා පනත : ගයෝජනා සම්මතය 
சுங்கக் கட்டகளச் சட்டம்: தீர்மானம் 

CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 

ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 

සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"(235 අධිකාරය වූ) ශර්ුව ්ඥා පනශත් 10 වගන්ිවය යටශත්, ්නයන 

තීරු බදු සම්බන් ශයන්, 2022.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලෙ ශයෝජනා 

සම්මතය අනුමත ක  ුතතු ය. 

(2022 මැි 31 දිනැිව අංක 2282/24 ෙරන අිව ිගශ    ගැසට් පත්රය) 

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමිවය ෙන්වා ිවශබ්.)" 
 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ගරු (්චාර්ය) සුසිල් ශර මජයන්ත  මහතා  
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විග ේෂ ගවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත: නියමය 
விவசட வியாபாரப் பண்ட அறவீட்டுச் 

சட்டம்: கட்டகள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER 

 
 
 
 

ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 

සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

 "2007 අංක 48 ෙරන ිගශ    ශව ඳ භාඩුඩ බදු පනශත් 2 වගන්ිවය 

යටශත් ිගශ    ශව ඳ භාඩුඩ බදු සම්බන් ශයන් මුෙල්, ්ර්ථික 

සථාායීකරක සහ ජාිවක රිවපත්ිව අමාතයවරයා ිගසින් පනවන ලදුව, 

2022 මැි 31 දිනැිව අංක 2282/23 ෙරන අිව ිගශ    ගැසට් පත්රශආ ප  

කරනු ලැබ, 2022.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලෙ නියමය අනුමත ක            

ුතතු ය. 

 

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමිවය ෙන්වා ිවශබ්.)" 

 

 

 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II 
 

ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிவரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පරිපාලන, 
සථවශේ  කටුතතු, ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා 
ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"2007 අංක 48 ෙරන ිගශ    ශව ඳ භාඩුඩ බදු පනශත් 2(3) වගන්ිවය 
යටශත් ිගශ    ශව ඳ භාඩුඩ බදු සම්බන් ශයන් මුෙල්, ්ර්ථික 
සථාායීකරක සහ ජාිවක රිවපත්ිව අමාතයවරයා ිගසින් පනවන ලදුව, 
2022 ජුනි 15 දිනැිව අංක 2284/03 ෙරන අිව ිගශ    ගැසට් පත්රශආ ප  
කරනු ලැබ, 2022.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලෙ නියමය අනුමත ක              
ුතතු ය. 

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමිවය ෙන්වා ිවශබ්.)" 
 

ප්ර ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

පාර්ලිගම්න්තුව අ. භා. 6.07ට 2022 සැප්තැම්බර් 06වන 
අඟහුණවාදා පූ. භා.  9.30 වන ගතක් කල් ගිග ය. 

பாராளுமன்றம் பி. ப. 6.07க்கு, 2022 தசப்தரம்பர் 06, 

தசவ்வாய்க்கிைகம மு. ப. 9.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.   

Parliament adjourned at 6.07 p.m. until 9.30 a.m. on Tuesday, 06th 
September, 2022. 
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සැ.ුත. 
 

ශමම වාර්තාශ  අවසාන මුද්රකය සඳහා සථවකීය කාාවල නිවැරදි ක  ුතතු තැන් ෙක් ටවනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ට ශගන 
 නිවැරදි ක  ුතතු ්කාරය එහි පැහැදිලිව ලවේණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශෙසිවයක් ට ශනොඉක් ටමවා  

හැන්සාඩ් සංසථකාරක ශවත ලැශබන ශස  එිගය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் வவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

ගකොළඹ 5  ගපොල්ගහේන්ගගොඩ  කිුණළපන පාර  අංක 163 දරන ස්ථානගයහි පිහිටි 

රජග  ප්රවෘත්ති ගදපාර්තගම්න්තුග  පිහිටි රජග  ප්රකා න කාර්යාං ගයන්  

මිල ී ගත හැක. 
 

ගමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்வஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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