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(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 





ජනාධිපතිතුමානෙන් ලත් සන්නේශය:  
 මහජන ආරක්ෂක ප්රකශ න  
 

නිනේදන:  
 ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශ සහ ශ ෝජිත අශනකුත් කශරක 

සභශ පිහිටුවීම 
 කථශනශ කතුමශශේ සහතික  
එකතු කළ අග  මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත සහ 
ශේශී  ආදශ ම් (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත: 
ශරේෂාධශධිකරණ ට ශපත්සම් 

 ආචශර ධර්ම සහ වරප්රසශද පිිබබ  කශරක සභශව: 
සශමශජික කු ආශේ  කිරීම 

 

රජනේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභානේ වාර්තාව 
 

ප්රශනනවල  වාිකක පිළිතුරු 
 

නපෞේෙලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ප්රශනනය: 
 ළමශ ආරක්ෂණ  ස හශ වූ වැඩ පිිබශවළ 

අන්තර්ෙත ප්රධාාන කරුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT:  
     Public Security Proclamation 
 

ANNOUNCEMENTS:  
     Establishment of Sectoral Oversight Committees and 

Other Proposed Committees 
     Speaker’s Certificate 
     Value Added Tax (Amendment) Bill and Inland 

Revenue (Amendment) Bill: Petitions to the 
Supreme Court 

     Committee on Ethics and Privileges: Substitution of 
Member 

 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
     Programme for Child Protection 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ெனொதிபதியிடைிருந்து வந்த தெய்தி: 
     தபொதுெனப் பொதுகொப்புப் பிரகடனம் 
 

அறிவிப்புக்கள்: 
     துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழுக்கள் ைற்றும் உத்மதெ 

ஏமனய குழுக்கமளத் தொபித்தல் 
     ெபொநொயகரது ெொன்றுமர 
     மெர்தபறுைதி வொி (திருத்தம்) ெட்டமூலம் ைற்றும் 

உண்ணொட்டரெிமற (திருத்தம்) ெட்டமூலம்: உயர் 

நீதிைன்றுக்கு ைனுக்கள் 
     ஒழுக்கவியல் ைற்றும் ெிறப்புொிமைகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர் பதிலீடு  
அரெொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ: 
     ெிறுவர் உொிமைகமளப் பொதுகொப்பதற்கொன 

தெயற்றிட்டம் 

නනොපැමිණීනම් අවසරය: 
 ගරු රශජවශරෝදි ම් සම්පන්දන් මහතශ 
 

විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසනාා සශනශ ධානය ය නත් 

සනවාධීන නකොමිෂන් සභා පිහිටුවීම:  
අධිකරණ, බන්ධනශගශර කටයුතු හශ ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ 
ප්රතිසංසාකරණ අමශතයතුමශශේ ප්රකශ   

 

ආශශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

වරප්රසාද නය ජනා: 
 ජීවිත තර්ජන 
 

නපෞේෙලික මන්ත්රීන්නප පනත් නකටුම්පත්: 
පළශත් පශලන ආ තන ඡන්ද විමසීම් (සංශ ෝධන) – [ගරු 
ශප්රේම්නශත් සීද ශදවලවත්ත මහතශ  - පළමුවන වර    
කි වන ලදී 

 

කල් තැබීනම් නය ජනාව: 
 ආර්ථික අර්බුදශ න් පීඩශවට පත් ජනතශවට කඩිනම් සහන  

வரொதிருக்க அனுைதி: 
     ைொண்புைிகு ரொஜவமரொதயம் ெம்பந்தன் 
 

அரெியலமைப்புக்கொன இருபத்மதொரொவது    
 

திருத்தத்தின்கீழ் சுயொதீன ஆமணக்குழுக்கமள நிறுவுதல்: 
     நீதி, ெிமறச்ெொமலகள் அலுவல்கள் ைற்றும் 

அரெியலமைப்பு ைறுெீரமைப்பு  அமைச்ெொினது கூற்று 
 

துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழுக்கள் 
 

ெிறப்புொிமைப் பிமரரமணகள்: 
     உயிர் அச்சுறுத்தல் 
 

தனி உறுப்பினர் ெட்டமூலங்கள்: 
     உள்ளூர் அதிகொரெமபகள் மதர்தல்கள் (திருத்தம்) – 

[ைொண்புைிகு பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த] - முதன்முமற 

ைதிப்பிடப்பட்டது 
ஒத்திமவப்புப் பிமரரமண: 
     தபொருளொதொர தநருக்கடியொல் பொதிக்கப்பட்ட 

ைக்களுக்குத் துொித நிவொரணம்   

 LEAVE OF ABSENCE:  
     The Hon. Rajavarothiam Sampanthan 
 

ESTABLISHMENT OF INDEPENDENT 
COMMISSIONS UNDER TWENTY FIRST 
AMENDMENT TO THE CONSTITUTION:  

 Statement by Minister of Justice, Prison Affairs and 
Constitutional Reforms 

 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 
 
 

PRIVILEGE MOTIONS:  
     Threat to Life 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS:  
     Local Authorities Elections (Amendment) – [The Hon. 

Premnath C. Dolawatte] - Read the First time 
 

ADJOURNMENT MOTION:  
     Speedy Relief for Masses Affected by Economic 

Crisis 
 





පාර්ලිනම්න්තුව 
பொரொளுைன்றம் 
PARLIAMENT 
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිනම්න්තුව රැසන විය.   

කාානායකතුමා [ෙරු මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

ජනාධිපතිතුමානෙන් ලත් සන්නේශය 
ெனொதிபதியிடைிருந்து வந்த தெய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
தபொதுெனப் பொதுகொப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත දැක්ශවන සන්ශේ   ගරු ජනශධිපතිතුමශශගන් මශ ශවත 

ලැබී තිශබනවශද 

නිනේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

ආශශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සහ නය ජිත 
අනනකුත් කාරක සභා පිහිටුවීම 

துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழுக்கள் ைற்றும் உத்மதெ 

ஏமனய குழுக்கமளத் தொபித்தல்  
ESTABLISHMENT OF SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

AND OTHER PROPOSED COMMITTEES 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරු, , ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශ ක්ක් පත් 

කරනු ලැබීමට සභශශේ අනුමැති  ලබශ ගැනීම පිණිස එම 

ශ ෝජනශව අද දින පශර්ලිශම්න්තුශේ නයශ  පර ට තතුළත් කර 

තිශබනවශද එශලසම, අද දින පැවැත්වීමට ,  මිත පශර්ලිශම්න්තු 

කටයුතු පිිබබ  කශරක සභශශේ සහ ශත්රීම් කශරක සභශශේ 

රැසාවීම්වලදී ශමම ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශවලට අදශළ 

අශනකුත් ආනුෂංගික කශරණශ ශමන්ම බැංකුකරණ  සහ මූලය 

ශසේවශ පිිබබ  කශරක සභශව, ආර්ථික සාථශයීකරණ  පිිබබ  

කශරක සභශව සහ ක්රම හශ විධි පිිබබ  කශරක සභශව නමැති කශරක 

සභශ තුනද අනුමත කර අද දවශසේ අවසන් තීරණ කට එළඹ, 

සි ලු වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අව ය සහශ ෝග  ලබශ ශදන 

ශමන් ඉතශ කශරුණිකව ඉල්ලශ සිටින බව ශමම ගරු සභශවට 

දන්වනු කැමැත්ශතමිද 
 

 

II 
 

කාානායකතුමානප සහතිකය 
ெபொநொயகரது ெொன்றுமர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්්රික සමශජවශදී ජනරජශආ ආණ්ඩුක්රම 

වයවසාථශශේ ්  වයවසාථශශේ විධිවිධශන ප්රකශරව, 0200 

ඔක්ශතෝබර් 05 දින මවිසින් "තශටෝර්,  බලපර (සංශ ෝධන), 

අන්තිම කැමති පර (සංශ ෝධන) සහ වංචශ වැළැක්වීශම් 

(සංශ ෝධන)" නමැති පනත් ශකටුම්ප ත්හි සහතික  ද,  0200 

ඔක්ශතෝබර් 3ක දින "ශනවතශරිසා (සංශ ෝධන), ශල්ඛන ලි ශපදිංචි 

කිරීශම් (සංශ ෝධන) සහ විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ 

සංශ ෝධන "  න පනත් ශකටුම්පත්හි සහතික  ද සටහන් කරන 

ලද බව දන්වනු කැමැත්ශතමිද  
 

III 
 

එකතු කළ අෙය මත බදු (සශ නශ ධාන) සහ නේශීය 

ආදායම් (සශනශ ධාන) පනත් නකටුම්පත්: 

නරේෂනධාධිකරණය  නපත්සම් 
மெர்தபறுைதி வொி (திருத்தம்) ெட்டமூலம் ைற்றும் 

உண்ணொட்டரெிமற (திருத்தம்) ெட்டமூலம்: உயர் 

நீதிைன்றுக்கு ைனுக்கள்  
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL AND INLAND 

REVENUE (AMENDMENT) BILL: PETITIONS TO THE SUPREME 
COURT 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශශේ ක0ක(ක) වයවසාථශව ප්රකශරව, "එකතු 

කළ අග  මත බදු (සංශ ෝධන)" නමැති පනත් ශකටුම්පත 

2261 2262 



පශර්ලිශම්න්තුව 

සම්බන්ධශ න් ශරේෂාධශධිකරණ  ශවත ඉදිරිපත් කරන ලද 

ශපත්සම් ශදකක පිටපත් ද, "ශේශී  ආදශ ම් (සංශ ෝධන)" නමැති 

පනත් ශකටුම්පත සම්බන්ධශ න් ශරේෂාධශධිකරණ  ශවත ඉදිරිපත් 

කරන ලද ශපත්සම් අටක පිටපත් ද, මශ ශවත ලැබී තති බව 

පශර්ලිශම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ශතමිද  

 

IV 
 

 ආචාර ධාර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව: 

සාමාජිකයකු ආනේශ කිරීම 
ஒழுக்கவியல் ைற்றும் ெிறப்புொிமைகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர் பதிலீடு  
COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES: SUBSTITUTION OF 

MEMBER 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු වශදේශේව නශනශ ක්කශර මහතශ 

ආචශර ධර්ම සහ වරප්රසශද පිිබබ  කශරක සභශශේ 

සශමශජිකත්වශ න් ඉල්ලශ අසාවීම ශහේතුශවන් තති වූ පුරප්පශඩුව 

ස හශ පශර්ලිශම්න්තුශේ සාථශවර , ශ ෝග ක0්(3) හි විධිවිධශන 

ප්රකශරව, 0200 ඔක්ශතෝබර් 0ක දින ශත්රීම් කශරක සභශව විසින් 

පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු ජ න්ත කැටශගවඩ මහතශ එම කශරක 

සභශශේ ශසේව  කිරීම පිණිස නම් කරන ලද බව දන්වනු 

කැමැත්ශතමි. 
 

V 
 

පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කාරක සභානේ හා 

නත්රීම් කාරක සභානේ රැසනවීම් 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டமும் 

ததொிவுக் குழுக் கூட்டமும் 
MEETINGS OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

AND COMMITTEE OF SELECTION 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2020 ශනවවැම්බර් 28 වැ,  අඟහරුවශදශ, එනම් අද දින අපර 

භශග ක0ද32 ට පශර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිිබබ  කශරක සභශශේ 

රැසාවීමක් සහ එ  අවසන් වූ වහශම ශත්රීම් කශරක සභශශේ 

රැසාවීමක් කශරක සභශ කශමර අංක 0 හි දී පැවැත්වීමට ,  මිත 

බැවින්, අදශළ රැසාවීම් ස හශ සහභශගි වන ශලස සි ලුම සශමශජික 

මන්ත්රීවර න්ට දැනුම් දීමට කැමැත්ශතමිද  
 

ලිපි නල්ඛනාදිය පිළිෙැන්වීම 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා (නාෙිකක සශවර්ධාන හා 

නිවාස අමාතය සහ ආණ්ඩු පාර්ශනවනේ ප්රධාාන 

සශවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் 

வீடமைப்பு அமைச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்மகொலொெொனும்) 

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

ගරු කථශනශ කතුම, , අග්රශමශතය සහ රශජය පරිපශලන, 

සාවශේ  කටයුතු, පළශත් සභශ හශ පළශත් පශලන අමශතයතුමශ 

ශවනුශවන් මම පහත ස හන් ,  ම, , ශ ෝග සහ ශරගුලශසි 

ඉදිරිපත් කරමිද  

(i) 2005 අංක 6 දරන පනතින් සංශ ෝධිත 0220 අංක ක4 
දරන එකතු කළ අග  මත බදු පනශත් 0අ වගන්ති  
 ටශත් එකතු කළ අග  මත බදු සම්බන්ධශ න් මුදල්, 
ආර්ථික සාථශයීකරණ සහ  ජශතික ප්රතිපත්ති 
අමශතයවර ශ විසින් පනවන ලදුව, 0200 අශගෝසාතු 3ක 
දිනැති අංක 00 5/28 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පරශආ පළ 
කරන ලද ,  ම ;  

(ii) 2010 අංක ක් දරන කැසිශනෝ වයශපශර (,  ශමන  
කිරීශම්) පනශත් 0 වගන්ති   ටශත් මුදල්, ආර්ථික 
සාථශයීකරණ සහ ජශතික ප්රතිපත්ති අමශතයවර ශ විසින් 
පනවන ලදුව, 0200  අශගෝසාතු 3ක දිනැති අංක 00 5/2  
දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පරශආ පළ කරන ලද ,  ම ;  

(iii) 02ක2 අංක ක් දරන කැසිශනෝ වයශපශර (,  ශමන  
කිරීශම්) පනශත් 3 වගන්ති  සමඟ කි වි  යුතු 4 
වගන්ති   ටශත් මුදල්, ආර්ථික සාථශයීකරණ සහ ජශතික 
ප්රතිපත්ති අමශතයවර ශ  විසින් පනවන ලදුව, 0200 
අශගෝසාතු 3ක දිනැති අංක 00 5/ක2 දරන අති විශ ේෂ 
ගැසට් පරශආ පළ කරන ලද , ශ ෝග; 

(iv) ක 85 අංක 48 සහ ක 8් අංක 08 දරන පනත් මඟින් 
සංශ ෝධිත ක 6  අංක ක දරන ආන න හශ අපන න 
(පශලන) පනශත් 4(ක) සහ ක4 වගන්ති සමඟ කි වි  යුතු 
02 වගන්ති   ටශත්  මුදල්, ආර්ථික 
සාථශයීකරණ සහ ජශතික ප්රතිපත්ති අමශතයර ශ විසින් 
පනවන ලදුව, 0200 ඔක්ශතෝබර් 25 දිනැති අංක 0322/ක0 
දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පරශආ පළ කරන ලද ශරගුලශසි; 
සහ 

(v) 2012 අංක ක0 දරන මුදල් පනශත් විධිවිධශන සමඟ කි වි  
යුතු 02ක3 අංක ක0 දරන මුදල් පනශත් ක0                     
වගන්ති   ටශත් ශක්න්ද්රසාථශන , ශ ෝග සම්බන්ධශ න් 
මුදල්, ආර්ථික සාථශයීකරණ  සහ ජශතික ප්රතිපත්ති 
අමශතයවර ශ විසින් පනවන ලදුව, 0200 අශගෝසාතු ක2 
දිනැති අංක 00 0/36 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පරශආ පළ 
කරන ලද , ශ ෝග ද  

ශමම ,  ම, ශරගුලශසි සහ , ශ ෝග රජශආ මුදල් පිිබබ  

කශරක සභශව ශවත ශ වමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ කරමිද    
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
1974 අංක 35 දරන ශර්ගු (සංශ ෝධන) පනතින් සහ ක 88 අංක 83 දරන 

ශර්ගු (සංශ ෝධන) පනතින් සංශ ෝධිත (035 අධිකශර  වූ) ශර්ගු ආඥශ පනශත් 

ක (අ) වගන්ති   ටශත් ආන න භශණ්ඩ සම්බන්ධ ශර්ගු ආන න තීරු බදු 

සම්බන්ධශ න් මුදල්, ආර්ථික සාථශයීකරණ සහ ජශතික ප්රතිපත්ති අමශතයවර ශ 

විසින් පනවන ලදුව, 0200 සැප්තැම්බර් 02 දිනැති අංක 00 8/ක5 දරන අති 

විශ ේෂ ගැසට් පරශආ පළ කරන ලද ,  ම ද- [අග්රශමශතය සහ රශජය පරිපශලන, 

සාවශේ  කටයුතු, පළශත් සභශ හශ පළශත් පශලන අමශතයතුමශ ශවනුවට ගරු 

ප්රසන්න රණතුංග මහතශ  

 
සභානම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිනය ෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2021 වර්ෂ  ස හශ ජනමශධය අමශතයශං ශආ වශර් කක කශර්  සශධන 

වශර්තශවද- [ප්රවශහන හශ මහශමශර්ග අමශතය සහ ජනමශධය අමශතයතුමශ ශවනුවට 

ගරු ප්රසන්න රණතුංග මහතශ  

 

සභානම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිනය ෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ෙරු මහින්ද අමරවීර මහතා (කෘෂිකර්ම අමාතය සහ වනීවවී 

හා වන සම්පත් සශරක්ෂණ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - கைத்ததொழில் அமைச்ெரும் 

வனெீவரொெிகள் ைற்றும் வனவளங்கள் பொதுகொப்பு அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera- Minister of  Agriculture 
and Minister of Wildlife and Forest Resources Conservation) 

ගරු කථශනශ කතුම, , 02ක  වර්ෂ  ස හශ ජශතික පදේ අසාවනු 

කළමනශකරණ ආ තනශආ වශර් කක වශර්තශව මම ඉදරිපත් කරමිද 

ශමම වශර්තශව කෘ කකර්ම කටයුතු පිිබබ  අමශතයශං යී  

උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ වමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමිද 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2021 වර්ෂ  ස හශ වනජීවී සංරක්ෂණ ශදපශර්තශම්න්තුශේ කශර්  සශධන 

වශර්තශවද- [ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ  

 
සභානම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිනය ෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ශසෞඛය අමශතය සහ ජල සම්පශදන 

අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මම 02ක6 වර්ෂ  ස හශ ජශතික ඖෂධ 

,  ශමන අධිකශරිශආ වශර් කක වශර්තශව ඉදිරිපත් කරමිද 

ශමම වශර්තශව ශසෞඛය කටයුතු පිිබබ  අමශතයශං යී  

උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ වමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමිද 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2021 වර්ෂ  ස හශ ආණ්ඩුශේ රස පරීක්ෂක ශදපශර්තශම්න්තුශේ කශර්  

සශධන වශර්තශවද- [අධිකරණ, බන්ධනශගශර කටයුතු හශ ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ 

ප්රතිසංසාකරණ අමශතයතුමශ ශවනුවට ගරු ප්රසන්න රණතුංග මහතශ  

 
සභානම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිනය ෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ෙරු (වවදය) රනම්ෂන පතිරණ මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතය සහ කර්මාන්ත අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமைஷ் பதிரண - 

தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்ெரும் மகத்ததொழில் 

அமைச்ெரும்) 

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

ගරු කථශනශ කතුම, , 02ක /0202 වර්ෂ  ස හශ බීසීසී ලංකශ 

ලිමිටඩ් ආ තනශආ වශර් කක වශර්තශව මම ඉදිරිපත් කරමිද 

ශමම වශර්තශව කර්මශන්ත කටයුතු පිිබබ  අමශතයශං යී  

උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ වමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමිද  
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ෙරු (වවදය) රනම්ෂන පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මම පහත ස හන් වශර්තශ ඉදිරිපත් 

කරමිද 

(i) 2019 වර්ෂ  ස හශ කුඩශ ශත් වතු සංවර්ධන අධිකශරිශආ 
වශර් කක වශර්තශව; සහ  

(ii) 2020 වර්ෂ  ස හශ ශ්රී ලංකශ රබර් පර්ශආෂණශ තනශආ 
වශර් කක වශර්තශවද 

 

ශමම වශර්තශ වැවිලි කර්මශන්ත කටයුතු පිිබබ  අමශතයශං යී  

උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ වමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමිද  
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
2021 වර්ෂ  ස හශ ආගමන හශ විගමන ශදපශර්තශම්න්තුශේ කශර්  සශධන 

වශර්තශවද- [මහජන ආරක්ෂක අමශතයතුමශ ශවනුවට ගරු ප්රසන්න රණතුංග 

මහතශ  
 

සභානම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිනය ෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ෙරු සජිත් නප්රේමදාස මහතා (විරුේධා පාර්ශනවනේ 

නායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமரைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථශනශ කතුම, , කශරණශ කීප ක් මතක් කරන්න මට 

ශපවඩි ශවලශවක් ශදන්නද 
 

ගරු සභශනශ කතුම, , පදේගි  රැසාවීම් සතිශආ ගරු 

අග්රශමශතයතුමශත් ශම් ගරු සභශශේ හිටපු අවසාථශවකදී මශ කරුු 

ගණනශවක් ඉදිරිපත් කළශද විශ ේෂශ න්ම උපශධිධශරින්ට පත්වීම් 

ලබශ දීශම්දී විවිධ ශහේතු මත සිදු වූ අසශධශරණ  , සශ 

465ශදශනකුට එම පත්වීම් අහිමි වීම පිිබබ  ප්ර ාන  මශ එහිදී මතු 

කළශද ඒ වශශේම පුහුු වයශපෘතිකයින් ්,522කට පදේගි  කශලශආ 

-ජනශධිපතිවරණ සමශආ- පත්වීම් ලබශ දීම නතර කළශද එශමන්ම 

කළමනශකරණ ශසේවශ , ලධශරි (සීමිත) තරග විභශගශ න් ශත්රී 

පත් වූ 6 2ශදනශශේ සහ ඊළඟට වැඩි ලකුු ලබශ තිශබන 

්82ශදනශශේ -ඔක්ශකෝම ක,4්2ශදශනකුශේ- ප්ර ාන ත් මශ ඒ 

අවසාථශශේදී මතු කළශද  
 

ගරු සභශනශ කතුම, , රජශආ පශසල්වල හශ පීධවල ශසේව  

කරනු ලබන අනධය න කශර්  මණ්ඩලවල ප්ර ාන ත් මම 

ඔබතුමශට ඉදිරිපත් කළශද ඒ ප්ර ාන ට ඔබතුමශ විසුමමක් ලබශ 

දුන්නශද මීට ශපර, ග්රශම , ලධශරිතුමන්ලශශේ ප්ර ාන  තතුු  ප්ර ාන 

ගණනශවක් ඉදිරිපත් කළශම ගරු අග්රශමශතයතුමශම නැඟිටලශ 

කිේවශ, ඒ සතිශආම ඒ ප්ර ානවලට උත්තර ශදනවශ කි ලශද නමුත්, 

ඒ ප්ර ානවලට කිසිම උත්තර ක් ලැබුශණ් නැහැද අද දවශසේ 

උත්තර ලබශ ශදන්ශන්ත් නැති බව ශපශනනවශද ගරු 

අග්රශමශතයතුමශශගන් මශ ඉල්ලශ සිටිනවශ, ශම් සති  තතුළත  ශමම 

ප්ර ානවලට උත්තර ලබශ ශදන්න කි ලශද  
 

සාතුතියිද 
 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා 

(අධායාපන අමාතය සහ පාර්ලිනම්න්තුනේ සභානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த - 

கல்வி அமைச்ெரும் பொரொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , අධයශපන  සම්බන්ධ ප්ර ාන  ගැන 

අපි සශකච්ඡශ කළශද ඒශක් Minutes ශහට ලැශබන්න සලසාවනවශද 

2265 2266 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ගරු අග්රශමශතයතුමශට ශ වමු කරපු රශජය පරිපශලන අමශතයශං   

හශ සම්බන්ධ ප්ර ාන ට අදශළ පිිබතුරු කඩිනමින් ලබශ ශදන්න 

අව ය කටයුතු කරන්නම්ද  

 
රජනේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභානේ වාර්තාව 

அரெொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථශනශ කතුම, , රජශආ මුදල් පිිබබ  කශරක සභශව 

ශවත ශ වමු කරන ලද, 

(i)   2017 අංක ක0 දරන විශේ  වි, ම  පනත  ටශත් , ශ ෝග; 

(ii) 1969 අංක ක දරන ආන න හශ අපන න (පශලන) පනත 
 ටශත් ශරගුලශසි; 

(iii) 2002 අංක ක4 දරන එකතු කළ අග  මත බදු පනශත් 0 (අ) 
වගන්ති   ටශත් ,  ම ; 

(iv)   දේරශබදු ආඥශපනත (50 වන අධිකශර )  ටශත් , ශේදන; 

(v) 2003 අංක 05 දරන මුදල් පනත  ටශත් , ශ ෝග ; සහ 

(vi) විසර්ජන පනත -0203 මුදල් වර්ෂ  ස හශ- සම්බන්ධශ න්  
එකී කශරක සභශශේ වශර්තශව මම ඉදිරිපත් කරමිද  

ගරු කථශනශ කතුම, , මට කශරණශ කීප ක් කි න්න 

තිශබනවශද  ආන න හශ අපන න (පශලන) පනත - Imports and 

Exports (Control) Act -  ටශත් අංක 00 6/32 දරන ගැසට් පර  

මඟින් ඉදිරිපත් කරපු සංශ ෝධන ක් කශරක සභශව විසින් ශදවරක් 

ප්රතික්ශෂේප කර  තිශබනවශද Commodes, sinks තතුු  bathroom 

fittings ආන න  තහනම් කරන්න එයින් කි ලශ තිශබනවශද 

නමුත්, මම කිේවශ වශශේ කශරක සභශව එ  ශදවරක් ප්රතික්ශෂේප 

කරලශ මුදල් අමශතයශං  ට , ශ ෝග කර තිශබනවශ නැවතත් 

වශර්තශවක් ලබශ ශදන්න කි ලශද  

විසර්ජන පනත -  0203, රජශආ මුදල් පිිබබ  කශරක සභශව 

විසින් අනුමත කළශද ශම්ක රජශආ ප්රතිපත්තිම  ශද ක්ද නමුත් 

වි ශල ශලස රජශආ වි දම් ඉහළ  නවශ, ගරු කථශනශ කතුම, ද 

වැදගත්ම කශරණශව ශම යිද පදේගි  අවුරුේශේ ට්රිලි න 6ද0ක්, 

එශහම නැත්නම් බිලි න 6,008ක මුු  වි දමක් තිබුණශද ඒක 

බිලි න ්,885ට, එශහම නැත්නම් ට්රිලි න ්ද ක් දක්වශ වැඩි ශවයිද 

ඒ කි න්ශන්, රුපි ල් බිලි න ක,65්කින් ඉහළ  නවශද ඒ 

කි න්ශන්, ඉතශ වි ශල වැඩිවීමක්ද 0200 මුු  අවුරුේශේම එපමණ 

ප්රමශණ ක් ආදශ ම හැටි ටවත් අපි ලබශ ග, විද කි ලශ දැන් 

වනශකවට පුශරෝකථන  කරන්න අපට හැකි ශවක් නැහැද නමුත්, 

අපි බලශශපවශරවත්තු වනවශ, රජ  ශම් හිඟ  පි වන්ශන් 

ශකවශහවමද කි ලශ Budget එශක්දී කි ශවි කි ලශද  ආදශ ම් හිඟ  

පි වශ ගන්න බදු වැඩි කරන්න ඕනෑ තමයිද හැබැයි, වි දම අඩු 

කරගන්ශන් ශකවශහවමද කි න එක පිිබබ ව ආණ්ඩුව අවධශන  

ශ වමු කරන්න ඕනෑද  

ශබවශහවම සාතුතියිද 
 

සභානම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිනය ෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

නපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ෙරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුම, , තංගල්ල, ශනශටවල්පිටි , තිසාස පශර, 

අංක කක3/0 දරන සාථශනශ හි පදිංචි එම්දඒදඑසාද විශේන්ද්ර 

මිේශදණි  මහතශශගන් ලැබුු ශපත්සමක් මම පිිබගන්වමිද 
 

ෙරු විජිත නේරුනෙොඩ මහතා (පිිකනවන් අධායාපන රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு விஜித மபருதகொட - பிொிதவனொக் கல்வி 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Vijitha Berugoda - State Minister of Piriven 
Education) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මම පහත ස හන් ශපත්සම් ශදක 

පිිබගන්වමිද 

(1) බිබිල, මැදගම, , ල්වලශශගවඩ, අංක  ඒ දරන සාථශනශ හි 
පදිංචි ශේදඑම්ද දම න්ති ශහේමලතශ ජ වර්ධන 
මහත්මි ශගන් ලැබුු ශපත්සම; සහ 

(2) බිබිල, ශහශවල්ශවල, අඹවත්ත  න ලිපිනශ හි පදිංචි 
ආර්දබීද රංජිත් ශසෝමපශල මහතශශගන් ලැබුු ශපත්සමද 

 

ෙරු නීතිඥ ලක්ෂනමන් කිිකඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ගම්ශපවල, ශදවු ව, ශගවඩශවල  න 

ලිපිනශ හි පදිංචි ශක්දජීද සම්පත් මහතශශගන් ලැබුු ශපත්සමක් 

මම පිිබගන්වමිද 
 

ෙරු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථශනශ කතුම, , රත්නපුර, කැටන්ශදවළ, ළහිරු 

ශපශදස, අංක 0/ඒ/ක දරන සාථශනශ හි පදිංචි ජීදශක්දඑම්ද ගුණපශල 

මහතශශගන් ලැබුු ශපත්සමක් මම පිිබගන්වමිද  
 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථශනශ කතුම, , අශේපුසාස, කීණශද,  , අංක 56/3 

දරන සාථශනශ හි පදිංචි එම්දපීදඑසාද ප්රි ංකර මහතශශගන් ලැබුු 

ශපත්සමක් මම පිිබගන්වමිද  

 
ඉදිිකපත් කරන ලද නපත්සම්  මහජන නපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවිකය යුතු යයි නිනය ෙ කරන  ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
 

ප්රශනනවල  වාිකක පිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංක ක -0 ් /0200- (0), ගරු ගුණතිලක රශජපක්ෂ 

මහතශ - [සභශ ගර්භ  තුළ නැතද  

2267 2268 

[ගරු නීතිඥ (ආචශර් ) දේසිල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ   
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ප්ර ාන අංක 0 -3284/0200- (ක), ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතශ - 
[සභශ ගර්භ  තුළ නැතද  

 

ප්ර ාන අංක 3 -3කක5/0200- (ක), ගරු (ශම්ජර්) දේදර් න 

ශද, පිටි  මහතශ - [සභශ ගර්භ  තුළ නැතද  
 

ප්ර ාන අංක 4 -3ක55/0200- (ක), ගරු සමන්ප්රි  ශහේරත් මහතශ - 
[සභශ ගර්භ  තුළ නැතද  

 

ප්ර ාන අංක 5 -3ක66/0200- (ක), ගරු ඩබ්ලිේදඑච්දඑම්ද 

ධර්මශසේන මහතශ - [සභශ ගර්භ  තුළ නැතද  

 

ෙරු විමල් වීරවශශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථශනශ කතුම, , - 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි න්න, ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමශද 

 

ෙරු විමල් වීරවශශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථශනශ කතුම, , අද වශචික පිිබතුරු අශප්ක්ෂශ කරන 

ප්ර ාන වැඩිපුර තිශබන්ශන් ආණ්ඩු පක්ෂශආ මන්ත්රීවරුන්ශේද  ඒ 

කවුරුවත් තවිල්ලශත් නැහැ, ප්ර ාන අහන්ශන්ත් නැහැද ඒ අ  

කරන්ශන් විපක්ෂ ට ප්ර ාන අහන්න තිශබන අවසාථශව hijack 

කරලශ නයශ  පර ට ප්ර ාන ටිකක් දමශශගන අපට තිශබන 

අවසාථශව ශකවල්ල කන එකද ඒ මන්ත්රීවරු ශම් ගරු සභශවට 

එන්ශන්ත් නැහැ, ප්ර ාන අහන්ශන්ත් නැහැද මහජන මුදල් වැ  

කරලශ ශන් අපි ශම් පශර්ලිශම්න්තුව පවත්වන්ශන්ද ඒ ශගවල්ලන්ට 

ශම් විධි ට අපට අයිති කශල   -විපක්ෂ ට ප්ර ාන අහන්න තිශබන 

කශල - ගසශ කන්න ඉඩ ශදන්න එපශද ඒක නතර කිරීම ස හශ 

පි වර ගන්න, ගරු කථශනශ කතුම, ද   

 

ෙරු චමින්ද වි නේසිික මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථශනශ කතුම, , විමල් වීරවං  මැතිතුමශ මතු කළ 

කශරණ  ඉතශ වැදගත්ද මටත් පක්ෂ නශ ක රැසාවීමට ආරශධනශ 

කළශට මම ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත ශවනවශද  

අපි එදශ ඒකට සහභශගි වුණශද එහිදී මම ඔබතුමශට කිේවශ, 

කෘ්රිම ශලස ශම් ප්ර ාන අහනවශ කි ලශ, ගරු කථශනශ කතුම, ද 

ආණ්ඩු පක්ෂ කශර් ශලශආ ඉන්නවශ, පඩි අරශගන ප්ර ාන ලි න 

පුේගලශ ක්ද ඔහු පඩි අරශගන ප්ර ාන ලි නවශද නමුත්  සමහර 

මන්ත්රීවරු ශම් ගැන දන්ශන් නැහැ, ගරු කථශනශ කතුම, ද ඔහු 

ප්ර ාන ලි ලශ නයශ  පර ට තතුළත් කරලශ ශම් කටයුත්ත 

කරනවශද ගරු කථශනශ කතුම, , එදශ ගත්තශ තීන්දුවක්ද ඒක හරි 

වැරැදියිද ඔබතුමශ කල්පනශ කර බලන්නද ජනශධිපතිතුමශ, අ  වැ  

කථශව දවසට තිශබන සංග්රහ ත් අයින් කරලශ තිශබනවශද [බශධශ 
කිරීමක්  ගරු කථශනශ කතුම, , මට විනශඩි ක් ශදන්නද  

ශම් ප්ර ානවලට පශර්ලිශම්න්තුශේ එක දවසක්ම ශවන් කර 

ගන්නවශ; ඒ ශවනුශවන් සුමදශ දවස ගන්නවශද ඉතින්, රුපි ල් 

ලක්ෂ  2ක් අපරශශේද දැන් අදත් ප්ර ාන අහන්න ආණ්ඩු පක්ෂශආ 

මන්ත්රීවරු නැහැද සුමදශ අතිශර්ක දින ක් ව ශ න් ශවන් කරශගන 

තිශබනවශ ශම් ප්ර ානවලට, ගරු කථශනශ කතුම, ද  ශම් ස හශ 

ශවන දින ක් ගන්න එපශ, ගරු කථශනශ කතුම, ද ශමවකද, අපට 

ප්ර ාන අහන්න කශල  තිශබනවශද නමුත් කුමන්රණකශරීව ශම් 

වැශඩ් කරනවශද  

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ප්ර ාන  අපි විස ශ ග, මුද [බශධශ කිරීමක්  කි න්න, ගරු 
ආණ්ඩු පශර් ාවශආ ප්රධශන සංවිධශ කතුමශද 

 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, ,  හිතලුවලට අනුව ශම් සභශශේ කටයුතු 

කරන්න ඔබතුමශ ඉඩ දුන්ශනවත්, ශමතුමන්ලශ තමන්ට ඕනෑ ශේ 

ඕනෑ ශේ ශමතැන ප්රකශ  කරශවිද  සෑම මන්ත්රීවරශ කුට 

අයිතිවශසිකමක් තිශබනවශ, ප්ර ාන ක් අහන්නද අශප් සාථශවර 

, ශ ෝගවල තිශබනවශ, ඒ ප්ර ාන අහනශකවට ඒ අදශළ මන්ත්රීවර ශ 

නැත්නම් ශවනත් මන්ත්රීවරශ කුට ඒක අහන්නත් පුු වන් කි ලශද 

[බශධශ කිරීම්  ශදවන වටශආදීද 
 

ෙරු නහේෂා විතානනප මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹெொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශකවශහේද එශහම තිශ න්ශන්? 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ශදවන වටශආ ප්ර ාන අහනශකවට 

එශහම කරන්න පුු වන්ද [බශධශ කිරීම්   
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ශදවන වටශආදී එශහම අහනවශද [බශධශ කිරීම්   
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

අයිශ ෝ! හරි කනගශටුයි, ඔබතුමන්ලශශේ ශනවදන්නශකම 

ගැනද ශදවන වටශආ ප්ර ාන අහනශකවට අදශළ මන්ත්රීවර ශ 

නැත්නම් ශවනත් ශකශනකුට ඒ ප්ර ාන  අහන්න පුු වන්ද [බශධශ 
කිරීම්  ඒ ප්ර ානවලට ශමතැන පිිබතුරු තිශබනවශ, ගරු 

කථශනශ කතුම, ද [බශධශ කිරීම්  ශමතුමන්ලශ මන්ත්රීවරු ඉලක්ක 
කරශගන ශචෝදනශ කරනශකවට වැරදි මත ක් රටට  නවශද ඉතශ 

වැදගත් විවශද පවත්වනශකවට ශමතුමන්ලශ පශර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්ශනත් නැහැද [බශධශ කිරීම්  , කම් අසතය කථශ කි ලශ ලකුු 

දමශ ගන්න හදන්න එපශද 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහව යි, ඒ ප්ර ාන  ගැන කථශ කළශ තතිද දැන් අපි දන්නවශ 

ගැටලුව ශමවකක්ද කි ලශද ගරු කංචන විශේශසේකර තමතිතුමශද 

[බශධශ කිරීමක්  කරුණශකර ශපවඩ්ඩක් අහශගන ඉන්නද අපි 

කශල  පිරිමසශ ග, මුද  
 

ෙරු කශචන විනේනසේකර මහතා (විදුලිබල සහ බලශක්ති 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர - ைின்ெக்தி  ைற்றும் வலுெக்தி 

அமைச்ெர்)  

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

ගරු කථශනශ කතුම, , ඔබතුමශශේ අවසර  තතිව මම 

කශරණ ක් කි න්න කැමැතියිද පදේගි  කශලශආ ශම් සභශශේදී 

දිගින් දිගටම ප්ර ාන ශකරුණශ, ඉන්ධන ආන න  කිරීමට අදශළ 

ශතවරතුරු පිිබබ වද [බශධශ කිරීමක්   

2269 2270 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු නීතිඥ චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
Sir, I rise to a point of Order.   
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ගරු මන්ත්රීතුමශද[බශධශ කිරීමක්   
 

ෙරු නීතිඥ චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
ගරු කථනශ කතුම, , මශ හිතන්ශන් ඔබතුමශට මශව ශපනුශණ් 

නැහැද [බශධශ කිරීමක්  ගරු කථශනශ කතුම, , ආණ්ඩු පක්ෂශආ 

සංවිධශ කතුමශ ශමවනවශද ශම් කථශ කරන්ශන්? 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 එතැන point of Order එකක් නැහැද ගරු කංචන විශේශසේකර 

තමතිතුම, , ඔබතුමශ කථශ කරන්නද[බශධශ කිරීමක්  
 

ෙරු නීතිඥ චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
පශර්ලිශම්න්තුව ශනවමඟ  වන්න එපශ කි න්නද [බශධශ 

කිරීමක්  
 

ෙරු කශචන විනේනසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ශම් පශර්ලිශම්න්තුව , ශ ෝජන  කරන 

සි ලු මන්ත්රීවරු පදේගි  කශලශආ ඉන්ධන ආන න  කිරීමට අදශළ 

ශතවරතුරු සම්බන්ධශ න් ඉල්ලීමක් කළශද ඒ , සශ, ශම් වසශර් 

ජනවශරි මශසශආ සිට ඔක්ශතෝබර් පළමුවැ, දශ දක්වශ කැ වූ 

ශටන්ඩර් සංඛයශව, ඒ ශටන්ඩර්වලට ඉදිරිපත් වුු සංඛයශව, 

ශටන්ඩර්වලින් බැහැරව ඉන්ධන ආන න  කිරීම ස හශ භශර 

ගත්ත ආකශර   නශදී සි ලු ශතවරතුරු තතුළත් වශර්තශවක්  සි ලු 

මන්ත්රීවරුන්ශේ දැන ගැනීම ස හශ මම සභාෙත* කරනවශද එ  

ජශතික සභශශේ අවධශන  ස හශත් ශ වමු කරන්න මම අවසර 

ඉල්ලශ සිටිනවශද 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම න්ත දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ, 6 වන ප්ර ාන  අහන්නද 

ශකෝ, එතුමශත් නැේද? එශහම නම් අර ශචෝදනශව ශදපැත්තටම- 

[බශධශ කිරීමක්   
 

ෙරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திெொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මම තවිල්ලශ ඉන්ශන්ද ඔබතුමශ 

දැක්ශක් නැහැ ශන්ද  
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන  අහන්න, ගරු මන්ත්රීතුමශද 

රක්ෂිත වනාන්තර එළි කිරීම: නීතිමය ක්රියාමාර්ෙ  
வன ஒதுக்கங்கமளத் துப்புரவு தெய்தல்: ெட்ட 

நடவடிக்மக 
CLEARING OF FOREST RESERVES: LEGAL ACTION    

3170/2022 

6. ෙරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திெொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

වනජීවී හශ වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමශතයතුමශශගන් තූ 

ප්ර ාන  - (ක): 

(අ) (i)  ශ්රී ලංකශශේ රක් කත වනශන්තර සංඛයශව 
ශකවපමණද; 

 (ii)  ඒවශ පිහිටශ තති ප්රශේ  කවශර්ද; 

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i)  රක් කත වනශන්තර අනවසරශ න් එිබ ශපශහිබ 
කරනු ලබන බව පිිබගන්ශන්ද; 

 (ii)  එශසේ නම්, ශම් වනවිට අනවසර එිබ ශපශහිබ 
කිරීම් සිදුකර තති රක් කත වනශන්තර සංඛයශව 
ශකවපමණද; 

 (iii)  රක් කත වනශන්තර අනවසරශ න් එිබ ශපශහිබ 
කරනු ලැබූ පුේගල න්ට එශරහිව නීතිම  
ක්රි ශමශර්ග ශගන තිශබ්ද; 

  න්නත් එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද?  

(ත) ශනවඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

வனெீவரொெிகள் ைற்றும் வனவளங்கள் பொதுகொப்பு 

அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் அமைந்துள்ள வன ஒதுக்கங்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) அமவ அமைந்துள்ள பிரமதெங்கள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) வன ஒதுக்கங்கள் அனுைதியின்றி தவட்டித் 

துப்புரவு தெய்யப்படுகின்றன என்பமத 

ஏற்றுக்தகொள்கின்றொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், இன்றளவில் அனுைதியின்றி 

தவட்டித் துப்புரவு தெய்யப்படுட்டுள்ள வன 

ஒதுக்கங்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (iii) வன ஒதுக்கங்கமள அனுைதியின்றி தவட்டித் 

துப்புரவு தெய்தவர்களுக்கு எதிரொக ெட்ட 

நடவடிக்மககள் மைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

 asked  the Minister of Wildlife and Forest Resources 
Conservation :  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of forest reserves in Sri Lanka; 
and  

 (ii) the areas where the aforesaid forest reserves 
are situated?  

2271 2272 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he admits that forest reserves are 
being illegally cleared;  

 (ii) if so, the number of forest reserves where 
illegal clearing has taken place; and  

 (iii) whether legal action has been taken against 
the persons who have illegally cleared the 
forest reserves? 

(c)   If not, why?  
 

ෙරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුම, , එම ප්ර ාන ට පිිබතුර ශමශසේයිද  

(අ) (i) රක් කත වනශන්තර - ්8ක 

  සංරක් කත වනශන්තර - ක0  

 (ii)  ඔේද 

  අදශළ දිසා්රික්කවල වනශන්තර පැතිරී තති ආකශර  
තමුුශමහි දැක්ශේද  

    (ආ) (i)  තතැම් අවසාථශවල සිදු ශේද 

 (ii)  පදේගි  වසරවල වනශන්තර තුළ පහත පරිදි නීති 
විශරෝධී පදිංචිවීම් හශ එිබ කිරීම් වශර්තශ වී තතද 

                                                                   

  

 

 

 (iii)   ඔේද  

  වන සංරක්ෂණ ආඥශ පනත  ටශත් හශ රජශආ 
ඉඩම් (සන්තක ) ආපදේ ගැනී ශම් පනත  ටශත් 
කටයුතු කර තතද 

(ත) අදශළ ශනවශේද 
 

ෙරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திெொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ගරු කථශනශ කතුම, , මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ාන  ශම යිද  

ගරු තමතිතුම, , ඔබතුමශ අපහදේතශවට ලක් කරන්ශන් නැතිව 

මම එක කරුණක් ගැන අහන්න කැමැතියිද ගරු තමතිතුම, , 

ඔබතුමශශේ කීර්ති නශම ට හශ,  වන පරිදි පදේගි  සතිශආත්, ඊට 

ශපර සතිශආත් " ශල" සිේධි  පිිබබ  මශධයවල කරුු පළ වුණශ 

අපි දැක්කශද ඔබතුමශ ඒ පිිබබ  විශ ේෂ ප්රකශ  ක් කරනවශ ද? 

ඒකට උත්තර ශදන්න බැරි නම්, මශ ශවනත් කශරණ ක් 

ඔබතුමශශගන් අහන්නම්ද ශම් දවසාවල අලි-මි, සා ගැටුම , සශ 

ලංකශශේ හැම තැනම වි ශල ව ශ න් ගැටලු මතු ශවලශ 

තිශබනවශද ගරු තමතිතුම, , ඔබතුමශ පශර්ලිශම්න්තුවට ඒ 

සම්බන්ධශ න් විශ ේෂ පැහැදිලි කිරීමක්  කරනවශ ද කි ලශ මම 

දැන ගන්න කැමැතියිද  
 

ෙරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්ත්රීතුම, , මම විශේ ගතව සිටින අවසාථශවකදි තමයි 

 ශල සිේධි  වුශණ්ද නමුත්, ඒ අවසාථශශේදීම මම ශපවලිසාපතිතුමශටත්, 

අමශතයශං  ශල්කම්තුමි ටත් කිේවශ, ඒ පිිබබ ව රශජකශරී 

මට්ටශමන් අදශළ සි ලු කටයුතු සිදු කරන්න කි ලශද  

ඒ අනුව එම සිේධි ට අදශළ අ  අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු 

ශවනවශද ශම් වනවිටත්  ම් වශහන ප්රමශණ කුත්, පුේගල න් 

කිහිප ශදශනකුත් අත්අඩංගුවට අරශගන තිශබනවශද ඒ කිසිම 

ශකශනකුට නීතිශ න් ගැලශවන්න ඉඩ තබන්ශන් නැහැද කශශේ 

කවුරු වුණත්, ශකවශහවම සම්බන්ධ වුණත් ඒ හැම ශකශනකුටම 

විරුේධව රශජකශරි කටයුතු කරනවශද ශම් පිිබබ ව තවදුරටත් 

පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු ශවමින් පවතිනවශද ඒ සිදු ශවමින් පවතින 

පරීක්ෂණ කටයුතුවල වශර්තශව ඔබතුමශට එවන්න කටයුතු 

කරන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුමශද   

ඊළඟට, ඔබතුමශ අලි-මි, සා ගැටුම් පිිබබ ව තහුවශද ශම් 

දිනවල ඒ තත්ත්ව  බහුලව දකින්න ලැශබනවශද ගරු 

කථශනශ කතුම, , පදේගි  සති අන්තශආ මම මශතශල්, 

ශපවශළවන්නරුව, මඩකලපුව හරහශ එන අවසාථශශේ ප්රධශන පශර 

අයිශන් විතරක් අලි ශදවශළවසා ශදශනකු සිටි ශද ශම් වශශේ 

තත්ත්ව ක් තමයි තිශබන්ශන්ද මම වනජීවී , ලධශරින් පවශ 

ශගන්වශ දිගින් දිගටම ශම් ප්ර ාන  පිිබබ ව විමදේවශද ඔවුන් 

කි න්ශන් අලි වැටවල් ශකවපමණ ප්රමශණ ක් සකසා කළත් ඒවශ 

කඩශශගන අලින් එන බවයිද කශල ක් තිසාශසේ කරපු සංවර්ධන 

කශර්  න්වල ප්රතිලල  විධි ට අලින්ට තිබුු ූමමි ප්රමශණ  අපි 

අත්පත් කර ශගන තිශබනවශද තත්තම කථශව ඒකයිද අවුරුදු 32ක්, 

42ක් තිසාශසේ කරපු සි ලු සංවර්ධන කටයුතුවල ප්රතිලල  

ව ශ න් ඒ සතුන්ට තිබුු ූමමි ප්රමශණ  දැන් අඩුශවලශ 

තිශබනවශද මම හිතන්ශන් ඒ , සශ තමයි ශම් ප්ර ාන  උග්ර ශවලශ 

තිශබන්ශන්ද ශම් සම්බන්ධශ න් විවිධ ක්රි ශ මශර්ග අරශගන 

තිශබනවශද  

, ලධශරින් සතිපතශ මුණ ගැශසමින් මම ඒ අ ට උපශදසා ලබශ 

දුන්නශද මම ඒ අ ට ශම් වනශකවට උපශදසා ලබශ දී තිශබනවශ, ශම් 

2273 2274 

වර්ෂ  වශර්තශ වී තති වන 

අපරශධ සංඛයශව 

2022 වර්ෂශආ අශගෝසාතු මස දක්වශ 790 

2021 වර්ෂ  2013 

2020 වර්ෂ  2313 

 



පශර්ලිශම්න්තුව 

අලි-මි, සා ගැටුම අවසන් කිරීම ස හශ ශේශී  සහ විශේශී  සි ලු 

විශ ේෂඥ න්ශේ ශ ෝජනශ පිිබබ  අවධශන  ශ වමු කර, ශම් 

අවුරුේද අවසන් ශවන්න ඉසාශසල්ලශ -ඉදිරි මශස කිහිප  තුළ- 

අපට ශ ෝජනශවලි ක් සකසා කර ශදන්න කි ලශද  

අලි වැටවල් ගහනවශ නම් අඩු ගණශන් බශධක ශදකක්වත් 

පනවන්න ඕනෑ කි න අදහසත් තවිල්ලශ තිශබනවශද ඒ කි න්ශන්, 

සශමශනය අලි වැට සහ එල්ශලන අලි වැට ශවන්න පුු වන්; එශහම 

නැත්නම් අලින්ට එන්න බැරි ශවන්න නීතයනුූලල මට්ටමින් කරන 

අගල් කැපීම ශවන්න පුු වන්; එශහමත් නැත්නම් ගසා වර්ග වැවීම 

ශවන්නත් පුු වන්ද ශම් වශශේ බශධක ශදකක් සහිතව ඒ කටයුත්ත 

කරන්න කි න ශ ෝජනශ දැනට ඉදිරිපත් ශවලශ තිශබනවශද ශකශසේ 

ශවතත්, ඉදිරි අවුරුදු එකහමශරක්, ශදකක් තතුළත ශම් ගැටලුවට 

සාථිර විසුමමක් ලබශ දීම ස හශ වන සැලැසාම අප දැනටමත් සකසා 

කරමින් සිටින බව මම මතක් කරන්න කැමැතියිද 

 

ෙරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திெொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ශදවන අතුරු ප්ර ාන  ගරු ඉෂශක් 

රහුමශන් මන්ත්රීතුමශ අසනවශද 

 

ෙරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු තමතිතුම, , ඔබතුමශත් දන්නශ පරිදි අශප් අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශ රට වශට්ම ගිහිල්ලශ කි න ශද ක් තමයි, 

"කෘ කකර්මශන්ත ට මුල් තැන ශදනවශ" කි න එකද අශප් රශට් 

කෘ ක කර්මශන්ත  විනශ  වුණශ කි න එකත් කි න්න ඕනෑද අපි ඒ 

අතීත  ගැන කථශ කරන්ශන් නැතිව, අනශගත  ගැන කථශ කරමුද 

ශම් දවසාවල ශගවවීන් වගශ කටයුතු කරනවශද එහිදී 

පළමුශවන්ම, අ, වශර් ශ න්ම මඩ ශපවශහවර ගහන්න ඕනෑද අඩු 

ගණශන් කිශලෝ ක4ක් ශහෝ ගහන්න ඕනෑද ඒවශ ඔබතුමන්ලශ ලබශ 

ශදනවශද? ඊළඟට, කෘ කකශර්මික , ර්ශේ  අනුව අක්කර කට 

යූරි ශ කිශලෝ හැටශදකහමශරක් ලබශ ශදන්න ඕනෑද හැබැයි ගරු 

තමතිතුම, , කි න්න ඉතශ කනගශටුයි, ලබශ ශදන්ශන් කිශලෝ 

ක4ක් පමණයිද වගශ කටයුතු කරන සමහර ප්රශේ වලට පදේගි  

දවසාවල ගි  ශවලශශේ මම දැක්කශ, වැලි එක්ක කලවම් කරලශ 

ශපවශහවර ගහනවශද ශම්ක ඉතශම බරපතළ ප්ර ාන ක්ද ඒ වශශේම 

තමයි TDM කිශලෝ ක6ක් ඕනෑ කරනවශද හැබැයි, ගරු 

තමතිතුම, , කිශලෝ 02ක්වත් ලබශ ශදන්න කි ලශ මම 

ඔබතුමශශගන් කශරුණිකව ඉල්ලශ සිටිනවශද 

ගරු තමතිතුම, , අලි-මි, සා ගැටුම ගැනත් ඔබතුමශ පැහැදිලි 

කිරීමක් කළශද මම , ශ ෝජන  කරන අනුරශධපුර දිසා්රික්කශආ 

තඹුත්ශත්ගම බල ප්රශේ ශආ ශකවත්මල්පුර කි න ගම්මශනශආදී 

වන අලි කු ගහලශ එක මනුසාසශ ක් මැරිලශ තිබුණශද ඒ වශශේම, 

කැබිතිශගවල්ලෑශේ රඹකැපූවැව කි න ගම්මශනශආ වන අලිශ ක් 

ගහලශ තව මනුසාසශ ක් මැරුණශද ඒ ගම්මශනශආ ජනතශව සහ 

ශපවලීසි  අතර වි ශල ප්ර ාන කුත් තති වුණශද එහිදී ශපවලීසිශආ 

අහිංසක , ලධශරිශ කුශේ ජීවිත ත් නැති වුණශද  ශම් ශවලශශේ 

ඔබතුමශ කිේවශ, අවුරුදු එකහමශරක් තතුළත ශම් සම්බන්ධශ න් 

සාථීර විසුමමක් ශදනවශ කි ලශද ගරු තමතිතුම, , ඒ අවුරුදු 

එකහමශර තුළ අලි-මි, සා ගැටුම , සශ මි, සා මරණ සහ අලි මරණ 

වි ශල ව ශ න් සිදු ශවයිද වනජීවී සංරක්ෂණ ශදපශර්තශම්න්තුශේ 

, ලධශරින්ට කථශ කරන ශකවට ඔවුන් කි නවශ, "අපිට එන්න 

වශහන නැහැ; අශප් වශහනවලට ශතල් නැහැ; අපිට අලිශවඩි 

නැහැ" කි ලශද ශම් වශශේ බරපතළ ප්ර ාන ක් තිශබනවශ, ගරු 

තමතිතුම, ද ඔබතුමශ වුවමනශශවන් ශම් සම්බන්ධශ න් කටයුතු 

කළශට, , ලධශරින් මඟ හරින එක වි ශල ප්ර ාන ක් ශවලශ 

තිශබනවශද ඒ , සශ ඔබතුමශ ශම්කට වහශම මැදිහත් ශවලශ ශම් 

ප්ර ාන ට විසුමමක් ලබශ ශදන්න කි ලශ මම කශරුණිකව ඉල්ලශ 

සිටිනවශ, ගරු තමතිතුම, ද 

 
ෙරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු කථශනශ කතුම, , එතුමශ ප්ර ාන කිහිප ක්ම තහුවශද 

ශපවශහවර සම්බන්ධවත් තහුවශද කෘ කකර්ම ශදපශර්තශම්න්තුව 

, ර්ශේ  කරපු මුු  ශපවශහවර ප්රමශණ ම ලබශ ශදන්න අපි කටයුතු 

කරනවශද දැන් අපට එකම ප්ර ාන  තිශබන්ශන් මඩ ශපවශහවර - 

TSP - සම්බන්ධව විතරයිද අශනක් ශපවශහවර වර්ග ශදකම අප 

සතුව තිශබනවශද ශබවශහෝ ශගවවි සංවිධශන කිේවශ, අප ශබවරුවක් 

කි න්ශන්, යූරි ශ එන්ශන් නැහැ, අප ළඟ ශතවග නැහැ කි ලශද 

ඒක තත්තද අප ළඟ තිශබන යූරි ශ ශතවග ටික තමයි පළමුවැ,  

අදි ර විධි ට  වලශ තිශබන්ශන්ද ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශ කි පු 

කශරණ  තත්තද ඒ ප්රශේ වල කි ශ තිබුශණ් පළමුවැ,  වට ට 

කිශලෝ ක4ක් ලබශ ශදනවශ කි ලශද  

මම පදේගි  සති අන්තශආ ශපවශළවන්නරුව, මඩකලපුව තතුු  

ප්රශේ  කිහිප කටම ගි ශද එහිදී ශගවවි ජනතශව කළ ඉල්ලීම තමයි 

ශපවශහවර ශකවටසින් ශකවටස ශදන්න එපශ කි න එකද පළමු 

අදි ශර්දී ශහක්ශට ශර කට කිශලෝ 35ක් ශදන්න තමයි අප තීන්දු 

කර තිබුශණ්ද නමුත්, අපි දැන් උපශදසා ලබශ දුන්නශ, 

ශහක්ශට ශර කට කිශලෝ 52 ශපවශහවර බෑග ක් ලබශ ශදන්න 

කි ලශද ඒ වශශේම ඉතිරි ශපවශහවර ප්රමශණ ත් අව ය ශවලශවට 

ශ වදන්න පුු වන් වන විධි ට එම ශගවවි ජනතශව ශවත ලබශ 

ශදන්න අපි අ, වශර් ශ න් කටයුතු කරනවශද ඊළඟ වතශශේ 

ශපවශහවර ලබශ ශදනශකවට ශදවැ,  අදි රට සහ තුන්වැ,  අදි රට 

අදශළ ශපවශහවරත්, ඊට අතිශර්කව බණ්ඩි ශපවශහවරත් - MOP - 

ලබශ ශදන්න අපි කටයුතු කරනවශද  

ගරු කථශනශ කතුම, , අපට TSP ශපවශහවර සම්බන්ධව තමයි 

ප්ර ාන  තිශබන්ශන්ද ඒ ස හශ අපට මුදල් ප්රතිපශදන ශවන් ශවලශ 

තිශබනවශද නමුත් අපට තිශබන ගැටලුව තමයි, මුදල් ප්රතිපශදන 

තිබුණත් ශපවශහවර තිශබන රටවල් ඒවශ අපන න  ශනවකරන 

එකද ඒ ගැටලුව අපට තිශබනවශද නමුත්, අපි ඒ ක්රි ශදශම  අතපදේ 

කරන්ශන් නැහැද දැනට අපට කි ශ තිශබන්ශන්, ශපවශහවර 

ශතවග  ජනවශරි විතර ලැශබන බවද එතශකවට අපට ශම් 

කන්නශආදී TSP ශපවශහවර ශ වදශගන්න බැරි වනවශද හැබැයි, ඒ 

ලැශබන ශපවශහවර ප්රමශණ  ඉදිරි  ල කන්න  ආරම්භ කරන 

ශවලශශේ ශනවමිශල්ම ලබශ ශදන්න ජනශධිපතිතුමශත්, අශප් 

අගමැතිතුමශ ප්රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩල ත් අපට අනුමැති  ලබශ දී 

තිශබනවශද TSP ශපවශහවර හැම ප්රශේ  කටම අව ය නැහැද අපට 

කෘ කකර්ම ක්ශෂේරශ න් දැනටමත් දන්වශ තිශබනවශ, TSP 

ශපවශහවර ප්රධශන ව ශ න්ම ඕනෑ වන්ශන් අම්පශර සහ මඩකලපුව 

කි න දිසා්රික්ක ශදකට බවද  

එතුමශ අහපු ඊළඟ ප්ර ාන , අලි-මි, සා ගැටුම පිිබබ යිද ඒක 

කනගශටුදශ ක තත්ත්ව ක්ද එවැ,  තත්ත්ව ක් පවතින බව අපි 

පිිබගන්නවශද ගරු කථශනශ කතුම, , අපට  ම්  ම් ප්ර ාන 

තිශබනවශද ශසේවක න්ශේ වි ශල හිඟ ක් තිශබනවශද ඊට 

අතිශර්කව, අව ය ද්රවයවල හිඟ කුත් තිශබනවශද මුල් කශලශආ 

ඉන්ධන ප්ර ාන කුත් තිබුණශද දැන් ඒ ප්ර ාන  ක්රමශනුූලලව 

විස ශ මින් පවතිනවශද අලි ශවඩි සම්බන්ධශ න් පැවැති ගැටලුව 

දැන් , රශකරණ  ශවලශ තිශබනවශද  

2275 2276 

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ  
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මම කිේශේ, ශම් ස හශ සාථිර විසුමමක් ලබශ ශදන්න  ම් කශල 

පරශස ක් ගතවන බවයිද හැබැයි, ශම් අවුරුේද අවසන් ශවන්න 

ශපර ඒ සම්බන්ධශ න්  ම් ක්රි ශවලි ක් ආරම්භ කරනවශ 

කි ලශත් මම මතක් කරන්න කැමැතියි, ගරු කථශනශ කතුම, ද  

 

ෙරු උේදික නප්රේමරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு உத்திக பிமரைரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

ගරු කථශනශ කතුම, , අලි-මි, සා ගැටුම ගැන කථශ කරන ශම් 
ශවලශශේ මටත් කශරණ ක් කි න්න තිශබනවශද අලින් සහ 
මි, දේන්  න ශදශගවල්ලන්ටම ජීවිත තර්ජන තිශබනවශද සතුන් සහ 
මි, දේන් ශදශගවල්ලන්ම අපට අව යයිද ශම් ශදශගවල්ලන්ම 
සාවභශව ධර්මශආ ශකවටසාද ගරු අමශතයතුම, , ඔබතුමශ ශම් 
වතශශේ ශම් අමශතයශං   භශර අමශතයවර ශ ශවන්න තතිද නමුත් 
මීට කලින් අමශතයවරු ශබවශහෝ පිරිසක් වනජීවී අමශතයශං   
භශරශගන වැඩ කළශද  නමුත් අද වනශතක්  ශම් ප්ර ාන ට සශධශරණ 
විසුමමක් ලැබී නැහැද ගරු තමතිතුම, , පරිසරශේදින්, 
සත්වශේදින් තතුු  සි ලුශදනශම එකතු කරශගන අනුරශධපුර  
වැ,  ප්රශේ වලට ශපවඩ්ඩක් ගිහින් බලන්නද අපි ශගවවීන්ට 
ශපවශහවර ලබශ දුන්නශට,  අනුරශධපුර  වැ,  ප්රශේ වල ශගවවීන්ට 
ශපවශහවර ටික අරශගන තමන්ශේ ශගවවි බිමට  න්න හැකි ශවක් 
නැහැ, අලින් සහ මි, දේන් අතර තිශබන ප්ර ාන  , සශද ඒ , සශ 
ශම  බැරෑරුම් ප්ර ාන ක්; ඉතශම බරපතළයිද මනුෂය ජීවිත ක් 
කි න්ශන්  විහිු වකට, හෑල්ලුවකට ලක් කරන්න පුු වන් ශද ක් 
ශනවශවයිද ඒ , සශ අපි ශම් ගැන බරපතළව හිතන්න ඕනෑද 
උදශහරණ ක් විධි ට අපි ශකවළඹ නගර  ගත්ශතවත්,  ශකවළඹ 
නගරශආ ජීවත් වන කශටවත් නම් අලි පිිබබ ව ගැටලුවක්, 
ප්ර ාන ක් නැහැද හැබැයි, ශකවළඹ ප්රශේ ශආ ශඩංගු උවදුර ටික-
ටික වැඩි වනශකවට ඒ ශවනුශවන් ක්රි ශමශර්ග ක් ගන්නවශද ඒ 
පිිබබ ව මශධයවලින් ප්රචශර  ලබශ දීලශ, ශඩංගු උවදුරින් 
වැළශකන්න ඒ ප්රශේ වල පිරිසිදු කිරීම් කරලශ ශකවළඹ නගර  
ආරක්ෂශ කර ගන්න කටයුතු කරනවශද අනුරශධපුර  වැ,  
ප්රශේ වල නගර  විතරයි අලින්ශේ පැමිීමශමන්  දැනට ශබ්රිලශ 
තිශබන්ශන්ද අලින්ශගන් ආරක්ෂශ වන මි, දේන් ඉන්ශන් නගරශආ 
විතරයිද නගරශ න් පිටත තිශබන්ශන් කෘ කකශර්මික පරිසර ක්ද 
තඹුත්ශත්ගම, විලච්චි , ශහවශරවේපතශන, කැබිතිශගවල්ලෑව, 
කැකිරශව  න නගර අවට ප්රශේ වල ශගවවීන් ජීවත් ශවනවශද ශම් 
අලි තර්ජන  ඒ ප්රශේ වලට දරුුවටම බලපශ තිශබනවශද විදුලි 
සැර වැදිලශ අලි කු නැති වුශණවත්, එ ට වග කිව යුතු ශගවවි ශ - 
මනුෂය ශ -  ශගන ගිහින් හිශර් දමනවශද හැබැයි, අලි කුශේ 
ප්රහශර කින් මනුෂය කු නැති වුශණවත්, ඒ පවුලටම සිේධ වන ශේ 
පිිබබ ව වග කි න්න කවුරුත් නෑහැද 

මෑත කශලශආ ශම් සම්බන්ධශ න් තිශබන ශලවකුම 
උදශහරණ  තමයි, කලශ ශිල්පී ජැක්සන් තන්තනී මහත්ම ශශේ 
සිේධි ද එතුමශ ශකවළඹ ජීවත් ශවන්ශන්ද නමුත්, තලශශේ දී 
එතුමශශේ වශහන  අලිශ කුශේ ත ශේ වැදිලශ accident වීම , සශ 
එතුමශ මශස තුනක් තිසාශසේ සිහිදේන්ව ශකවළඹ ජශතික ශරෝහශල් 
ඉන්නවශද එම , සශ අලින්ශේ බලපෑම  ශකවළඹටත් තවිල්ලශ 
තිශබන බව පැහැදිලිව ශපශනනවශද අපි ශකවශහේ ජීවත් වුණත් ශම් 
ප්ර ානශ න් ශබ්ශරන්න බැහැ කි න එක මතක ති ශගන්නද ශම් 
ස හශ දැඩි සැලදේමක් අව යයිද ඔබතුමශ අනුරශධපුරශආ අලි සිටින 
ප්රශේ  ක සති ක් ජීවත් ශවලශ බලන්න, ඒ බ  ඔබතුමශට 
දැශනයිද ඒ වශශේම පරිසරශේදින්ට, සත්ත්වශේදින්ට දැශනයි, ඒ 
බ ද තමන්ට ශම් ප්ර ාන  දැනුශණවත්, ඔබතුමන්ලශ ඒකට විසුමමක් 
ශසව යි කි ලශ මම වි ාවශස කරනවශද 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ, සභශශේ කශල  වැ  ශවනවශද ගරු තමතිතුමශ, 

ඒ ප්ර ාන ට උත්තර ශදනවශද? 

ෙරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු මන්ත්රීතුමශ ඉදිරිපත් කළ කරුණ 

පිිබබ ව අපි අවධශන   ශ වමු කරමින් සිටිනවශද ශමවකද, මම 

ජීවත් වන හම්බන්ශතවට දිසා්රික්කශආත් ශම් ප්ර ාන  තිශබනවශද 

ඊශආ ශවනශකවටත් අලි 32ක් විතර ගම් තතුළට තවිල්ලශ 

ඉන්නවශද සශමශනයශ න් අසාවැන්න ලැශබන කශල ට ඒ විධි ට 

අලි ගම් තතුළට එන වශතශවරණ ක් තිශබනවශද විවිධ විධි ට අලි 

වැටවල් හැදුවත්, ඒවශ කඩශශගන අලින් එනවශද අලිත් 

උපක්රමශීලීයිද අපි අලි වැට හැදුවශම, අලි ශ ශකවට ක් අරශගන 

ගිහිල්ලශ ඒ ශකවට  අලි වැට උඩට දමනවශද ඊළඟට, අපි එල්ශලන 

අලි වැටක් හැදුවශද එතශකවට ගහක අත්තක් අරශගන ගිහිල්ලශ 

අලි ශ ඒ වැටත් අයින් කරනවශද අලි ශ විවිධ උපක්රම පශවිච්චි 

කරමින් ගම් තුළට එන තත්ත්ව ක් තිශබනවශද ඔබතුමශ කි පු 

කශරණ  පිිබබ ව අශනක් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලශශේත් විවිධ අදහසා 

තිශබනවශද මම ඉල්ලීමක් කරනවශ, කරුණශකර ශම් සතිශආ 

පශර්ලිශම්න්තු උපශේ ක කශරක සභශවට තවිල්ලශ, ශම් ප්ර ාන ට 

විසුමමක් ශසවීම ශවනුශවන් ඔබතුමන්ලශශේත් අදහසා ඉදිරිපත් 

කරන්න කි ලශද ඒ වශශේම, ශම් සම්බන්ධශ න් කටයුතු කරන 

පරිසරශේදින් ඉන්නවශ;  විශ ේෂඥයින් ඉන්නව ාශද ශම් කශරණ  

පිිබබ ව ඒ අ ශේ උපශදසක්, අදහසක් ශහෝ ශ ෝජනශවක් 

තිශබනවශ නම් ඒවශ ඉදිරිපත් කිරීම ස හශ අපි ඒ අ ටත් 

අවසාථශවක් ශදනවශද 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු වීරදේමන වීරසිංහ මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශ ශබවශහෝ 

ශවලශවක් නැඟිටලශ හිටි ශද  දැන් කි න්න, ශමවකක්ද කශරණ ?  

 

ෙරු වීරසුමන වීරසිශහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ශම්ක ඉතශම සංශේදී කශරණශවක්ද අලි 

ගමට ආවශ වශශේම, පදේගි  දින ක  ශල කැල ට හරකුන්  

ගිහිල්ලශ, හශලශ දැවැන්ත හශ,  ක් -විනශ  ක්- කළශ  කි ලශ 

සමශජ  තුළ ප්රසිේධ වුණශද ඔබතුමශත් ඒ ප්ර ාන ට ජුවව මැදිහත් 

ශවලශ  ම් ප්රකශ  න් ගණනශවක් කළශද නමුත්, ශම් ශවනශකවට 

ඉතශ අවම ව ශ න් තමයි ඒ ස හශ සශධනී  ක්රි ශමශර්ග අරශගන 

තිශබන්ශන්ද එදින වශහන තිසා ගණනක් ගි ත්, වශහන 6ක් පමණයි 

අත්අඩංගුවට අරශගන තිශබන්ශන්ද ඒ වශශේම අත්අඩංගුවට 

ගන්න ඕනෑ සැබෑ පුේගල න් ශනවශවයි, රි ැදුරු මහත්වරුන් 

තමයි අත්අඩංගුවට අරශගන තිශබන්ශන්ද නමුත්, සැබෑ හරකුන් 

ටික කවුද කි ලශ ශම් දක්වශ සමශජ ට ශහිබදරේ කරලශ නැහැද එම 

, සශ, ගරු අමශතයතුමශශගන් මම ශම් ගැන දැනගන්න කැමැතියිද 

ශහේන් ශගවවිතැන ශහෝ ශවනත් ශේවල් ශවන්න පුු වන්, ශමම 

පශරිසරික ගැටලුවට එක ශහේතුවක් තමයි සතුන්ට ජීවත් ශවන්න 

තිශබන කැල ට මි, දේන් ගිහිල්ලශ සිදු කර තිශබන විනශ  ද 

නමුත්, මි, සශ සහ සතුන් අතර තිශබන ශමම  ගැටුම , ර්මශණ  

වීම ස හශ මි, සශ විසින් කෘ්රිමව , ර්මශණ  කළ ප්ර ාන 

ගණනශවක් තිශබනවශද ඒ , සශ විෂ  භශර අමශතයවර ශ හැටි ට 

ශම් කශරණශ ටික කළමනශකරණ  කිරීම සම්බන්ධශ න් 

ඔබතුමශට ශලවකු වගකීමක් තිශබනවශද 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ, ශම්ක බරපතළ ප්ර ාන ක් තමයිද දැන් ඒ ගැන 

කථශ කළශ තතිද 

2277 2278 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු වීරසුමන වීරසිශහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

  ශම් විධි ට  ශල කැල ට ගිහිල්ලශ සිදු කළ හශ,   

සම්බන්ධශ න් අරශගන තිශබන ක්රි ශමශර්ග  ශමවකක්ද කි ලශ 

මම ඔබතුමශශගන් දැනගන්න කැමැතියි, ගරු තමතිතුම, ද 

 

ෙරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ඒ සම්බන්ධශ න් නීති  ක්රි ශත්මක 

කරන්න අපි ඒ අදශළ , ලධශරින්ට සම්පූර්ණ බල  දීලශ තිශබනවශද 

රශට් නීති  අනුව තමයි කටයුතු කරන්ශන්ද මම ඒ 

, ලධශරින්ට කිේවශ, ශම් පිිබබ ව අතුරු වශර්තශවක් ලබශ ශදන්න 

කි ලශද එම , ලධශරින් දැනටමත්  මට  ම්  ම් කරුු ඉදිරිපත් 

කර තිශබනවශද ඒ වශශේම එම වශහන සම්බන්ධශ න් CCTV 

දර් නවල තිබුු ශතවරතුරු සහ නැති ශතවරතුරු ආදි  පිිබබ වත් 

ශසව ශ බලශ ඒවශ සම්පූර්ණ කරනවශද අව ය නම් මීට වඩශ එහශට 

ගිහින්,  ශම් පිිබබ ව ශවනම අං  කිනුත් උපශදසා ලබශ ගන්න 

මම කැමැතියිද  රහසා ශපවලීසි  වශශේ ආ තනවලටත් දන්වන්න 

අපි දේදශනමින් ඉන්නවශද 

 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථශනශ කතුම, , - 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මුජිබුර් රහුමශන් මන්ත්රීතුමශ, ප්ර ාන ක් තිශබනවශ නම් 

අහන්නද  

 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මට ශම් ප්ර ාන  අහන්න ඕනෑ අශප් 

කෘ කකර්ම තමතිතුමශශගන්ද පදේගි  කශලශආ, චීනශ න් ආපු 

ශපවශහවර ටික  අපි භශර ගත්ශත් නැහැද ඒක ප්රතික්ශෂේප කළශද ඒ 

සම්බන්ධශ න් උසශවි ට ගි ශම, උසශවිශආ තීන්දුශවන් අපට  

ශඩවලර් මිලි න 6ද ක් ශගවන්න සිදු වුණශද ගරු තමතිතුම, , අපි 

ඒ ශඩවලර් මිලි න 6ද  ශගේශේ  චීන සමශගම අපට නැවත 

ශපවශහවර එවි  යුතුයි කි න ශකවන්ශේසි  උඩයිද  නමුත්, දැන් ඒ 

ශගවීම කරලශ මශස 6ක් විතර ශවනවශද තවමත් ඒ ශපවශහවර ටික 

තවිල්ලශ නැහැද ඒ සම්බන්ධශ න් ඔබතුමශ ගත් ක්රි ශ මශර්ග  

කුමක්ද?  

 

ෙරු සමන්ප්රිය නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய மஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථශනශ කතුම, ,  ශම් විධි ට ප්ර ාන අහන්න අවසාථශව 

ශදන්න පුු වන්ද? එශහම නම් අපටත් අවසාථශව ශදන්නද 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ඒ ප්ර ාන  අවසන්, ගරු මන්ත්රීතුම, ද ඒක වැදගත් 

ප්ර ාන ක් , සශයි එ ට අවසාථශව ලබශ දුන්ශන්ද   

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ,  රශට් වැදගත් ප්ර ාන ක් පිිබබ ව තමයි අද 

දවශසේ විවශද  පවත්වන්ශන්ද ඔ  කශරණශ එම විවශදශආ දී ඉදිරිපත් 

කරන්නද 

ප්ර ාන අංක ් -302්/0200- (ක), ගරු මිලශන් ජ තිලක මහතශද 
 

ෙරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මශ එම ප්ර ාන  අහනවශද  
 

ෙරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මට ශපවඩ්ඩක්  අවසාථශව ශදනවශද?  
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද පැවැත්ශවන විවශදශආදී ඔබතුමශශේ අදහසා ඉදිරිපත් 

කරන්නද  
 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Sir, I rise to a point of Order.    
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ, රශට් තත්ත්ව  ගැන වැදගත්  විවශද ක් 

පැවැත්ශවන දවසක්, අදද එම විවශදශආ දී ඔ  සි ලු කශරණශ 

ඉදිරිපත් කරන්නද  
 

ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය (කාන්තා හා ළමා 

ක යුතු රාජය අමාතයතුමිය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ - ைகளிர் 

ைற்றும் ெிறுவர் அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe - State 
Minister of Women and Child Affairs) 

ගරු කථශනශ කතුම, , විපක්ෂ නශ කතුමශ විසින් නඟන ලද 

සි ලු ප්ර ානවලට පිිබතුරු දීමට මම ූදශනම්ද කශන්තශ සහ ළමශ 

කටයුතු අමශතයශං   ශවනුශවන් ඒ සි ලු ප්ර ානවලට මම, - 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රශජය තමතිතුමි , , ඉසාසර ශවලශ අද දින නයශ  පරශආ 

් වන ප්ර ාන ට ඔබතුමි  පිිබතුරු දි  යුතුව තිශබනවශද  ඒ 

ප්ර ාන ට උත්තර ශදන්නද [බශධශ කිරීම්  ඒ ප්ර ාන ට උත්තර ක් 
නැේද? [බශධශ කිරීම්    

නයශ  පරශආ ් වන ප්ර ාන , ගරු මිලශන් ජ තිලක 

මන්ත්රීතුමශශේ ප්ර ාන ට  පිිබතුරු දීම ස හශ එතුමි  ූදශනම් නැහැද 

[බශධශ කිරීම්  ගරු ගීතශ කුමශරසිංහ රශජය තමතිතුමි ,  එම 
ප්ර ාන ට උත්තර ශදනවශද, නැේද?  
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ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මම ඊළඟට උත්තර ශදන්නද? දැන් 

උත්තර ශදන්නද? [බශධශ කිරීමක්   හරිද  ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , 
මම පළමුශවන්ම ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත ශවනවශ, ශමවැ,  ප්ර ාන 

ටිකක් - [බශධශ කිරීම්   
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රශජය තමතිතුමි , කරුණශකර අදශළ ප්ර ාන ට පිිබතුරු  

ශදන්නද එශහම නැත්නම් මම ඊළඟ ප්ර ාන ට  නවශද  
 

ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

ශහව යිද පදේගි  වසර ක2 තුළ, - 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ප්ර ාන ට උත්තර ශදන්න එතුමි  ූදශනම් නැහැ වශශගයිද 

ප්ර ාන අංක 8 -30ක්/0200- (ක), ගරු දේදත් මංුවල මහතශ - [සභශ 
ගර්භ  තුළ නැතද  

ප්ර ාන අංක   -3030/0200- (ක), ගරු ඉම්රශන් මහරූෆා මහතශ -
[සභශ ගර්භ  තුළ නැතද  

ප්ර ාන අංක ක2 -306ක/0200 - (ක), ගරු මර්ජශන් ෆලීල් මහතශ - 
[සභශ ගර්භ  තුළ නැතද  

ආණ්ඩු පක්ෂ  සහ විපක්ෂ  කි න ශදපැත්ශත්ම මන්ත්රීවරු 

අද ප්ර ාන අහන්න සභශවට තවිල්ලශ නැහැද  

ශදවන වට ද 

ප්ර ාන අංක ක -0 ් /0200- (0), ගරු ගුණතිලක රශජපක්ෂ 

මහතශද 
 

ෙරු බුේධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු ගුණතිලක රශජපක්ෂ මන්ත්රීතුමශ 

ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන  අහනවශද 

 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ශසෞඛය අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ 

එම ප්ර ාන ට පිිබතුර ලබශ දීම ස හශ සති ශදකක කශල ක් ඉල්ලශ 

සිටිනවශද 
 

ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිිකපත් කිරීම  නිනය ෙ කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංක 0 -3284/0200- (ක), ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතශද 
 
ෙරු ජයන්ත කැ නෙොඩ මහතා  
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මන්ත්රීතුමශ 

ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන  අහනවශද 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , කම්කරු හශ විශේ  රැකි ශ 

අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන ට පිිබතුර ලබශ දීම ස හශ 

සති ශදකක කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනවශද 
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිිකපත් කිරීම  නිනය ෙ කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංක 3 -3කක5/0200- (ක), ගරු (ශම්ජර්) දේදර් න 

ශද, පිටි  මහතශද 

 

ෙරු ජයන්ත කැ නෙොඩ මහතා  
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු (ශම්ජර්) දේදර් න ශද, පිටි  

මන්ත්රීතුමශ ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන  අහනවශද 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මුදල්, ආර්ථික සාථශයීකරණ සහ 

ජශතික ප්රතිපත්ති අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන ට පිිබතුර 

ලබශ දීම ස හශ සති ශදකක කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනවශද 

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිිකපත් කිරීම  නිනය ෙ කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

     

කාර්මික විදයාලව වෘත්ය ය පුහුු මධායසනාාන: 

විසනතර  
ததொழில்நுட்பக் கல்லூொிகள்/ ததொழிற்பயிற்ெி 

நிமலயங்கள்: விபரம் 

TECHNICAL COLLEGES/ VOCATIONAL TRAINING CENTRES: 
DETAILS   

  

3155/2022 
4.  ෙරු සමන්ප්රිය නහේරත් මහතා 
 (ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய மஹரத்)  

 (The Hon. Samanpriya Herath) 
අධයශපන අමශතයතුමශශගන් තූ ප්ර ාන - (ක): 

(අ) (i)  ශ්රී ලංකශ වෘත්තී  පුහුු අධිකශරිශආ සෘුව 
අධීක්ෂණ   ටශත් තති කශර්මික විදයශල සහ 
වෘත්තී  පුහුු මධයසාථශන සංඛයශව ශකවපමණද; 

 (ii)  ඉහත ස හන් එක් එක් කශර්මික විදයශල /වෘත්තී  
පුහුු මධයසාථශන  සාථශපිත කර තති  සාථශන  
ශවන් ශවන් ව ශ න් කවශර්ද; 

 (iii)  එම කශර්මික විදයශලවල/වෘත්තී  පුහුු 
මධයසාථශනවල ශසේව  කරනු ලබන අධය න හශ 
අනධයන ශසේවක න් සංඛයශව ශවන් ශවන් 
ව ශ න් ශකවපමණද; 

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i)  ශේශී  හශ විශේ  රැකි ශ ඉලක්ක කර ග, මින් 
ඉහත ස හන් ආ තන විසින් පවත්වශශගන  නු 
ලබන පුහුු පශධමශලශ සංඛයශව ශකවපමණද; 

2281 2282 



පශර්ලිශම්න්තුව 

 (ii) වර්ෂ 02ක5 වසශර් සිට ශම් දක්වශ ශේශී  හශ 
විශේශී  රැකි ශ ස හශ ශ වමු කර තති 
පුහුුලශභීන් සංඛයශව ශකවපමණද; 

 (iii)   ඉහත ස හන් පශධමශලශ  ශවත්කශලීන කර තිශබ්ද;  

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද?  

(ත) ශනවඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 கல்வி அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மக ததொழிற்பயிற்ெி அதிகொரெமபயின் 

மநரடிக் கண்கொணிப்பின்கீழ் இயங்கும் ததொழில் 

நுட்பக் கல்லூொிகள் ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி 

நிமலயங்களின் எண்ணிக்மக யொது என்ப 

மதயும்; 

 (ii) மைற்படி ததொழில்நுட்பக் கல்லூொி/ததொழிற்பயிற்ெி 

நிமலயம் ஒவ்தவொன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ள 

இடங்கள் தனித்தனியொக யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அத்தமகய ததொழில்நுட்பக் கல்லூொிகள்/ததொழிற் 

பயிற்ெி நிமலயங்களில் கடமையொற்றும் கல்வி 

ெொர் ைற்றும் கல்விெொரொ ஊழியர்களின் 

எண்ணிக்மக தனித்தனியொக யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) உள்நொட்டு ைற்றும் தவளிநொட்டுத் ததொழிற் 

ெந்மதமய இலக்குமவத்து மைற்படி நிறுவனங் 

களொல் நடத்தப்படுகின்ற பயிற்ெிப் பொடதநறி 

களின் எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இதுவமர உள் 

நொட்டு ைற்றும் தவளிநொட்டுத் ததொழில் நிைித்தம் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ள பயிற்ெி தபற்றவர் 

களின் எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (iii) மைற்படி பொடதநறிகள் இற்மறப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Technical Colleges and 
Vocational Training Centres directly 
overseen by the Sri Lanka Vocational 
Training Authority; 

 (ii) separately, the location in which each of 
those Technical Colleges/Vocational 
Training Centres has been established; and 

 (iii) separately, the number of academic and non
-academic staff serving in those Technical 
Colleges/Vocational Training Centres? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of training courses offered by 
the aforesaid institutions aimed at local and 
foreign jobs; 

 (ii) the number of trainees that have been sent 
for local and foreign jobs from 2015 up to 
now; and 

 (iii) whether the above-mentioned courses have 
been updated? 

(c) If not, why? 
 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා 

(අධායාපන අමාතය සහ පාර්ලිනම්න්තුනේ සභානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த - 

கல்வி அமைச்ெரும் பொரொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 
(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament)  
ගරු කථශනශ කතුම, , එම ප්ර ාන ට පිිබතුර මම සභාෙත* 

කරනවශද 

 
* සභානම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ශ්රී ලංකශ වෘත්තී  පුහු  ු අධිකශරිශආ ජුව අධීක්ෂණ  
 ටශත් කශර්මික විදයශල කිසිවක් ශනවමැති අතර, ඒ  ටශත් 
තති වෘත්තී  පුහුු මධයසාථශන සංඛයශව 0කකකිද  

 (ii) වෘත්තී  පුහුු මධයසාථශන සාථශපිත කර තති සාථශන දිසා්රික් 

මට්ටමින් ඇමුුම 01හි** දක්වශ තතද 

 (iii) වෘත්තී  පුහු  ු මධයසාථශනවල ශසේව  කරනු ලබන 
අධය න සහ අනධය න කශර්  මණ්ඩල සංඛයශව ඇමුුම 

02හි** දක්වශ තතද 

(ආ) (i) පවත්වශශගන  නු ලබන පුහු  ු පශධමශලශ සංඛයශව 8 කිද 

ඇමුුම 03හි** දක්වශ තතද 

 (ii)    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 (සටහන: ශ්රී ලංකශ වෘත්තී  පුහුු අධිකශරි  මඟින් රැකි ශගත කළ 
ශතවරතුරු පමණිද ශම් ස හශ පරිගණක මෘදුකශංග ක් සකසා කර 
ශතවරතුරු තතුළත් කරමින් පවතීද) 

 (iii) තෘතියීක හශ වෘත්තී  අධයශපන ශකවමිෂන් සභශව විසින් 
සකසා කරන ලද විෂ  මශලශවන්ට අදශළව පශධමශලශ 
පවත්වශශගන  නු ලැශබ්ද 

(ත) අදශළ ශනවශේද 

 

2283 2284 

[ගරු සමන්ප්රි  ශහේරත් මහතශ  

  2015 2016 2017 2018 2019 

ශේශී  4,696 5,091 5,378 6,542 3,912 

විශේශී  169 204 146 107 47 

සාව ං 776 757 1,137 1,374 687 

එකතුව 5,641 6,052 6,661 8,023 4,646 

  2020 2021 2022.09.30 

ශේශී  2,316 935 3,086 

විශේශී  13 28 84 

සාව ං 426 175 678 

එකතුව 2,755 1,138 3,848 

————————— 
**  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
* * நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර ුවවන් නතොටුපළ පුුලල් 
කිරීනම් වයාපෘතිය: අත්හිටුවීම 

பண்டொரநொயக்க ெர்வமதெ விைொன நிமலய 

விஸ்தொிப்புக் கருத்திட்டம்: இமடநிறுத்தம் 
BANDARANAIKE INTERNATIONAL AIRPORT EXPANSION 

PROJECT: SUSPENSION    
3166/2022 

 

5.  ෙරු බුේධික පතිරණ මහතා (ෙරු ඩේලිේ. එච්. එම්. 

ධාර්මනසේන මහතා නවනුව ) 
 (ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு டப்ளியூ.எச்.எம். 

தர்ைமென ெொர்பொக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. W. H. 
M. Dharmasena) 
වරශ , නශවික හශ ගුවන් ශසේවශ අමශතයතුමශශගන් තූ             

ප්ර ාන  - (ක): 
 

(අ) (i) කටුනශ ක, බණ්ඩශරනශ ක ජශතයන්තර ගුවන් 
ශතවටුපළ පුු ල් කිරීශම් වයශපෘති ක් ක්රි ශත්මක 
කරන ලද බව දන්ශන්ද; 

 (ii) එම වයශපෘති  ස හශ මූලය පහදේකම් ලබශ දීමට 
එකඟ වී සිටි ජශතයන්තර මූලය ආ තනශආ නම 
කවශර්ද; 

 (iii) ශම් වනවිට එම වයශපෘතිශආ වැඩ කටයුතු නතර වී 
තති බව දන්ශන්ද; 

 (iv) එම වයශපෘති  අඛණ්ඩව පවත්වශශගන  ශම ස හශ 
ගනු ලබන ක්රි ශමශර්ග කවශර්ද; 

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ)  ශනවඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற ைற்றும் விைொனச் மெமவகள் 

அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கட்டுநொயக்க, பண்டொரநொயக்க ெர்வமதெ விைொன 

நிமலயத்மத விஸ்தொிக்கும் கருத்திட்டதைொன்று 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டது என்பமத 

அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி கருத்திட்டத்திற்கு நிதி வெதிகமள 

வழங்க இணங்கியிருந்த ெர்வமதெ நிதி நிறுவனத் 

தின் தபயர் யொததன்பமதயும்; 

 (iii) தற்மபொது மைற்படி கருத்திட்டத்தின் பணிகள் 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளன என்பமத அறிவொரொ 

என்பமதயும்; 

 (iv) மைற்படி கருத்திட்டத்மதத் ததொடர்ச்ெியொக 

முன்தனடுத்துச் தெல்வதற்கு மைற்தகொள்ளப்படும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Ports, Shipping and Aviation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that a project 
to expand the Bandaranaike International 
Airport in Katunayake was carried out; 

 (ii) the name of the international financial 
institution that had agreed to provide 
financial assistance to the aforesaid project; 

 (iii) whether he is aware that the activities of the 
aforesaid project have been discontinued by 
now; and 

 (iv) the action taken to continue the project 
mentioned above? 

(b) If not, why? 
 

ෙරු නීතිඥ නිමල් සිිකපාල ද සිල්වා මහතා (වරාය  නාවික 

හා ුවවන් නසේවා අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ - 

துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற ைற்றும் விைொன மெமவகள் 

அமைச்ெர்) 

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

ගරු කථශනශ කතුම, ,  එම ප්ර ාන ට පිිබතුර මම සභාෙත* 

කරනවශද 
 

* සභානම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේද 

 (ii) ජපශන ජශතයන්තර සහශ ෝගිතශ ආ තන  - JICA.  

 (iii) ඔේද 

  ශමම වයශපෘතිශආ වැඩ කටයුතු නතර වී තත්ශත් ශමම 
වයශපෘති  ස හශ සහන ණ  මුදල් සැපයූ ජපන් 
සහශ ෝගිතශ පදනම - JICA - ශමම වයශපෘති  ස හශ 
තවදුරටත් ණ  මුදල් ලබශ දීම අත්හිටුවශ තති , සශශව, ද 
එශසේ අත්හිටුවීමට ශහේතුව ව ශ න් ඔවුන් ශපන්වශ දී 
තත්ශත් මුදල්, ආර්ථික සාථශයීකරණ සහ ජශතික ප්රතිපත්ති 
අමශතයශං ශආ 0200 අශප්රේල් මස ක0 වන දින , ශේදන  
අනුව විශේ  ණ  වශරික ශගවීම අත්හිටුවන ලද බැවි, ද එකී 
, ශේදන  අනුව JICA ආ තන  හශ ශ්රී ලංකශ ආණ්ඩුව 
අතර තති කර ගන්නශ ලද ණ  ලබශ දීශම් ගිවිදේම අනුව 
ණ  ශගවීම පැහැර හැරීමක් සිදු කර තති බවට JICA 
ආ තන  , ගමන  කර තතද ශම් අනුව වයශපෘති  
පවත්වශශගන  ශම ස හශ දැනට ණ  ගිවිදේම ප්රකශර කිසිදු 
මුදලක් ලබශ දි  ශනවහැකි බවත්, ශමම තත්ත්ව  , වැරදි 
කර ණ  ශගවීම ස හශ හැකි වන පරිදි වශතශවරණ  සකසා 
කර ගන්නශ ශතක් ශමම ණ  ගිවිදේම  ටශත් මුදල් ලබශ දීම 
කළ  ශනවහැකි බව දන්වශ තතද 

  ශකශසේ ශවතත් ශ්රී ලංකශ රජ  JICA ආ තන ට ශගවි  
යුතු ණ  ශගවීම ස හශ සි  හැකි ශව ශපන්වශ දුන් විට ශමම 
වයශපෘති  ක්රි ශත්මක කිරීම ස හශ අව ය මුදල් ලබශ දි  
හැකි බවද JICA ආ තන  ශපන්වශ දී තතද දැනට ශ්රී ලංකශ 
රජ  හශ ජශතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ ශමන්ම ණ  
හිමි න් සමඟ පවත්වනු ලබන සශකච්ඡශ , මශවට පත්ව ණ  
ප්රතිවයුහගත කළ වහශම පුරඛතශ පදනමක් මත JICA 
ආ තනශ න් ශමම වයශපෘති  ස හශ අව ය මූලයම  
ප්රතිපශදන ලබශ ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැශබ්ද ශම් පිිබබ ව 
JICA ආ තනශආ දකු  ු ආසි ශනු ශදපශර්තශම්න්තුශේ 
අධයකෂ ශජනරශල් වන ඉශටෝ ශටරුයුකී මහතශ විසින් 
මශශේ අමශතයශං ශආ ශල්කම්වර ශ, මුදල් අමශතයශං ශආ 
, ශ ෝජය ශල්කම්වර ශට පිටපතක් සහිතව ගුවන් 
ශතවටුශපවළ හශ ගුවන් ශසේවශ සමශගශම් සභශපතිවර ශ ශවත 
එවන ලද 0200 ජූ,  2ක වන දින දරන ලිපි  ශමම 
උත්තර ට ඇමුුම** ශලස ලකුු ශකවට ඉදිරිපත් කර 
තතද 

  ශම් පිිබබ ව මශත්  මශශේ අමශතයශං ශආ ශල්කම්තුමශ, 
ගුවන් ශතවටුශපවළ හශ ගුවන් ශසේවශ සමශගශම් සභශපතිවර ශ 
හශ වයශපෘති අධයක්ෂවර ශ සමඟ සශකච්ඡශ වට 20ක් 
පවත්වන ලද අතර, ඔවුන් පැහැදිලිව ප්රකශ  කර සිටිශආ 
ශමම වයශපෘති ට අදශළ ණ  මුදල පමණක් ශනවව JICA 
ආ තනශ න් ශ්රී ලංකශවට ණ  මුදල් සප න වයශපෘතීන් 
ක0ක් ශමශලසම අත්හිටුවශ තති බවයිද එශසේ වුවද ණ  
ප්රතිවයුහගත කිරීම ස හශ ක්රි ශවලි  අවසන් වූ වහශම ශමම 
වයශපෘති  බලශත්මක කිරීම ස හශ අව ය සහ ශ ෝග  ලබශ 
දීමට JICA ආ තන  ූදශනම් බව දන්වශ සිටින ලදීද 

2285 2286 

————————— 
* * පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
* *   நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

* *  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්න්තුව 

 (iv)  ණ  ප්රතිවයුහගතකරණශආදී ශමම වයශපෘති ට අදශළ ණ  
නැවත ලබශ ගැනීම ස හශ ප්රමුඛතශව ලබශ ගැනීමද 

  ඉදි කිරීම් භුමිශආ දේරක් කත බව, පශරිසරික අනුූලලතශව 
පවත්වශශගන  ශමට අව ය මූලික නඩත්තු කටයුතු 
තවදුරටත් ශකවන්රශත්කරු මඟින් ඉටු කරවශ ගැනීමද 

  මුදල්, ආර්ථික සාථශයීකරණ සහ ජශතික ප්රතිපත්ති 
අමශතයශං   0200 අශප්රේල් මස ක0 වන දින , කුත් කරන ලද 
ඉහත ස හන් , ශේදන ට JICA ආ තනශ හි ණ  මුදල 
තතුළත් ශනවකරන ශලස ඉල්ලශ සිටීම සහ ගුවන් 
ශතවටුශපවළ සහ ගුවන් ශසේවශ සමශගම AASL මඟින් ණ  
වශරික ආපදේ ශගවීම ස හශ වන අවසර  ලබශ ගැනීමට 
අනුමැති  ලබශ ගැනීමද 

  JICA අරමුදල්  ටශත් ක්රි ශත්මක ශමම වයශපෘති  ස හශ 
අව ය මූලය ප්රතිපූර්ණ  අඛණ්ඩව ලබශ ගැනීමට මුදල්, 
ආර්ථික සාථශයීකරණ සහ ජශතික ප්රතිපත්ති අමශතයශං   සහ 
වරශ , නශවික හශ ගුවන් ශසේවශ අමශතයශං   හශ එක්ව JICA 
ආ තන  සමඟ තවදුරටත් සශකච්ඡශ කිරීමද 

  JICA ආ තනශආ ණ  මුදල් ලැශබන ශතක් අවසන් 
ශනවකළ ශකවන්ක්රීට් වැඩ ප්රමශණ ක් ගුවන් ශතවටුශපවළ 
සහ ගුවන් ශසේවශ සමශගශම් මුදල් ශ වදවශ අවසන් කිරීම 
ස හශ අමශතය මණ්ඩල අනුමැති  ලබශ ගැනීමද 

(ආ) අදශළ ශනවශේද  
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංක ් -302්/0200- (ක), ගරු මිලශන් ජ තිලක මහතශද 
 

ෙරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මශ එම ප්ර ාන  අහනවශද 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , කශන්තශ, ළමශ කටයුතු හශ සමශජ 

සවිබලගැන්වීශම් අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන ට පිිබතුර 

ලබශ දීම ස හශ සති ශදකක කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනවශද 

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිිකපත් කිරීම  නිනය ෙ කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංක 8 -30ක්/0200- (ක), ගරු දේදත් මංුවල මහතශද 
 

ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்ெி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු දේදත් මංුවල මන්ත්රීතුමශ 

ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන  අහනවශද 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මුදල්, ආර්ථික සාථශයීකරණ සහ 

ජශතික ප්රතිපත්ති අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන ට පිිබතුරු 

ලබශ දීම ස හශ සති ශදකක කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනවශද 
 

ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිිකපත් කිරීම  නිනය ෙ කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down.   

       

පළාත් පාලන ආයතනවල  බඳවා ෙත් අනියම් 

කම්කරුවන්: නසේවය සනථීර කිරීම   
 

உள்ளூரொட்ெி ைன்றங்களுக்கு ஆட்மெர்த்துக் 

தகொள்ளப்பட்ட அைய ததொழிலொளர்கள்: மெமவயில் 

நிரந்தரைொக்குதல்  
 

CASUAL LABOURERS RECRUITED TO LOCAL GOVERNMENT 
INSTITUTIONS: CONFIRMATION IN SERVICE   

 

3232/2022 

 

9.  ෙරු නහේෂා විතානනප මහතා (ෙරු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 

නවනුව )  
 (ைொண்புைிகு மஹெொ விதொனமக - ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப் 

ெொர்பொக) 

 (The Hon. Hesha Withanage on behalf of the Hon. Imran 
Maharoof) 

අග්රශමශතයතුමශ සහ රශජය පරිපශලන, සාවශේ  කටයුතු, පළශත් 

සභශ හශ පළශත් පශලන අමශතයතුමශශගන් තූ ප්ර ාන - (ක): 
 

(අ) (i) පදේගි  රජ  විසින් 02ක5 වර්ෂශආ සිට පළශත් 
පශලන ආ තනවලට අ,  ම් පදනම මත 
කම්කරුවන් වි ශල සංඛයශවක් බ වශ ගන්නශ ලද 
බව දන්ශන්ද; 

  (ii) එශසේ නම්, එම කම්කරුවන් අතරින් ශම් දක්වශ 
ශසේව  කරනු ලබන කම්කරුවන් සංඛයශව 
ශකවපමණද; 

 (iii) එම කම්කරුවන් ශම් වන ශතක් සාථිර කර 
ශනවමැති බව දන්ශන්ද; 

 (iv) ඔවුන් ශසේවශආ සාථිර කරනු ලබන දින  කවශර්ද; 

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද? 
 

(ආ) ශනවඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதை அமைச்ெரும் தபொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், 

ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெருைொன 

வமரக்  மகட்ட வினொ: 

 

(அ) (i) கடந்த அரெொங்கத்தினொல் 2015ஆம் ஆண்டு 

ததொடக்கம் உள்ளூரொட்ெி ைன்றங்களுக்கு அைய 

அடிப்பமடயில் அதிகளவொன ததொழிலொளர்கள் 

ஆட்மெர்த்துக்தகொள்ளப்பட்டனர் என்பமத 

அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அத்ததொழிலொளர்களில் இன்றளவில் 

மெமவயொற்றிக்தகொண்டிருக்கும் ததொழிலொளர் 

களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) அத்ததொழிலொளர்கள் இதுவமர மெமவயில் 

நிரந்தரைொக்கப்படவில்மல என்பமத அறிவொரொ 

என்பமதயும்; 

 (iv) அவர்கள் மெமவயில் நிரந்தரைொக்கப்படும் திகதி 

யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

2287 2288 

[ගරු නීතිඥ , මල් සිරිපශල ද සිල්වශ මහතශ   
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asked the Prime Minister and Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that a large 
number of labourers were recruited to the 
local government institutions on casual 
basis by the former Government from 2015; 

 (ii) if so, the number of labourers serving up to 
now, out of the said labourers? 

 (iii) whether he is aware of the fact that those 
labourers have not been confirmed in 
service up to now; and 

 (iv) the date on which they will be confirmed in 
service? 

(b) If not, why?  
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , අග්රශමශතයතුමශ සහ රශජය පරිපශලන, 

සාවශේ  කටයුතු, පළශත් සභශ හශ පළශත් පශලන අමශතයතුමශ 

ශවනුශවන් මශ එම ප්ර ාන ට පිිබතුර සභාෙත* කරනවශද  
 

* සභානම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේද 

 (ii) 5,828 

 (iii) ඔේද 

 (iv) ඔේද 

  රශජය පරිපශලන චක්රශල්ඛ අංක 0 /02ක  අනුව දේදුදේකම් 
සම්පූර්ණ කරන ලද ශසේවකයින්ට සාථිර පත්වීම් ලබශදීම 
ස හශ මූලික කටයුතු සිදු කළද, ජනශධිපතිවරණ  හශ 
කළමනශකරණ ශසේවශ චක්රශල්ඛ අංක 2ක/0202 (තමුුම් 
අංක 2ක**),  20/0202 (තමුුම් අංක 20**) හශ  23/0200 
(තමුුම් අංක 23**) අනුව ප්රශථමික ශසේවශ ගණ න් ස හශ 
සි ලු බ වශ ගැනීම් තශවකශලිකව අත්හිටුවීම ශහේතුශවන් 
ශමම ශසේවකයින්ට සාථිර පත්වීම් ලබශදීමට ශනවහැකි වි ද 
ඉදිරිශආදී අදශළ චක්රල්ඛ  සංශ ෝධන  වූ පදේ ශම් පිිබබ ව 
ක්රි ශ මශර්ග ක් ගැනීමට හැකි වනු තතද 

(ආ)  අදශළ ශනවශේද 
 

නේරුවල සි  හික්කඩුව දක්වා නවරළ ය රය: 

සශරක්ෂණය 
மபருவமள ததொடக்கம் ஹிக்கடுமவ வமரயொன 

கமரமயொரப்பகுதி: பொதுகொத்தல் 
COASTAL BELT FROM BERUWALA TO HIKKADUWA: 

CONSERVATION 

    3261/2022 
 

10.ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහතා (ෙරු මර්ජාන් ෆලීල් 
මහතා නවනුව ) 

 (ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்ெி - ைொண்புைிகு ைர்ஜொன் 

பளீல் ெொர்பொக)  

 (The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi on behalf of the 
Hon. Marjan Faleel) 

නශගරික සංවර්ධන හශ , වශස අමශතයතුමශශගන් තූ             

ප්ර ාන  - (ක): 

(අ) (i)  ශබ්රුවල සිට හික්කඩුව දක්වශ වූ ශවරළ තීර  සීඝ්ර 
මුහුදු ඛශදන ට ලක් වන බවත්; 

 (ii)  ඒ ශහේතුශවන් ධීවර න් දැඩි අර්බුද කට මුහුණ දී 
තති බවත්; 

  එතුමශ දන්ශන්ද? 

(ආ) (i)  ඉහත ස හන් ශවරළ තීර  සංරක්ෂණ  කිරීම 
ස හශ පි වර ගන්ශන්ද; 

 (ii)  ඒ ස හශ ප්රතිපශදන ශවන් කර තිශබ්ද; 

 (iii)  එශසේ නම්, එම සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ 
කරන්ශන්ද; 

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද?  

(ත) ශනවඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்ெமரக் மகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) மபருவமள ததொடக்கம் ஹிக்கடுமவ வமர 

யிலொன கமரமயொரப்பகுதி மவகைொக கடலொிப் 

புக்கு உள்ளொகி வருகின்றது என்பமதயும்; 

 (ii) அதன் கொரணைொக கடற்தறொழிலொளர்கள் பொொிய 

தநருக்கடிக்கு முகங்தகொடுத்துள்ளனர் என்பமத 

யும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

 

(ஆ) (i) மைற்படி கமரமயொரப் பகுதிமய பொதுகொப்பதற்கு 

நடவடிக்மககள் மைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமத 

யும்; 

 (ii) அதற்கொக நிதி ஒதுக்கீடுகள் மைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், மைற்படி பொதுகொப்புப் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Urban Development and 

Housing: 

 

(a) Is he aware that - 

 (i) the coastal belt from Beruwala to 
Hikkaduwa is being eroded by the sea 
rapidly; and 

 (ii) the fisherfolk are in dire straits as a result of 
it?  

 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to conserve the 
aforesaid coastal belt; 

 (ii) whether allocations have been made for it; 
and 

 (iii) if so, whether the aforesaid conservation 
activities will be commenced?  

(c) If not, why? 
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————————— 
* * පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
* *   நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

* *  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුම, , එම ප්ර ාන ට පිිබතුර මම සභාෙත* 

කරනවශද 

 
* සභානම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ශබ්රුවල සිට හික්කඩුව දක්වශ ශවරළ තීරශආ ශබ්රුවල, 
ශබන්ශතවට, අම්බලන්ශගවඩ - ඌරවත්ත, පැරෑලි , කහව 
සහ හික්කඩුව ශවරළ තීර න් පදේගි  වර්ෂවලදී ශවරළ 
ඛශදන  වීම් වශර්තශ වී තතද 

  ශබ්රුවල ප්රශේ ශආ ශහෝටල් ආ්රිත ප්රශේ   සාථශන 
කිහිප ක ඛශදන  සිදු වි ද එම සාථශනවල ගල් ශ වදශ ශවරළ 
ආරක්ෂශ කර තිබුණත් එම ගල් ගිලශ බැසීම හශ රශළහි රු  
සාවභශව  ශහේතුශවන් එම සාථශන අසාථශයී වී තතද හදිසි 
ශවරළ ආරක්ෂණ   ටශත් නැවතත් කු  ගල් ශ වදශ 
 ක්තිමත් කරන ලදීද 

  ශබන්ශතවට ශහෝටල් පිහිටශ තති වැලිපර  ඉතශ පුු ල් වන 
නමුත් 0200 වර්ෂශආදී ශවරිබන් වැලි ඉවත්වීම සිදු වූ අතර, 
ශවරළ පශර මීටර් 052ක් පමණ බලපෑමට ලක් වි ද ඒ ස හශ 
හදිසි ශවරළ ආරක්ෂණ ක්රමශේද ක් වන වැලි මලු ශ වදශ 
ආරක්ෂශ කරන ලදීද ශම් වන විට නැවතත් ශවරළ තීර  
, ර්මශණ  ශවමින් පවතීද 0200 වර්ෂශආ පමණක් සිදු වූ 
ශමම ශවනසාවීම තවදුරටත් අධීක්ෂණ  කිරීශමන් අනතුරුව 
ශවරළ ආරක්ෂශ කිරීම පිිබබ   තීරණ  කරනු ලැශබ්ද 

  අම්බලන්ශගවඩ, ඌරවත්ත ප්රශේ ශආද මධයසාථ මට්ටශම් 
ශවරළ ඛශදන ක් දක්නට ලැශබන අතර, හදිසි ශවරළ 
ආරක්ෂණ ක්රම ශ වදශ තශවකශලිකව ආරක්ෂශ කර තතද 
තවද, ශමම ශවරළ තීරශආ පිහිටශ තති මධයම ප්රමශණශආ 
ශහෝටල් කිහිප ක් ඔවුන්ට අ ත් ශවරළ තීර න් 
ශපෞේගලික වි දමින් ශදපශර්තශම්න්තුශේ අනුමැති  ලබශ 
ශගන ආරක්ෂශ කර ගැනීමට කටයුතු කර තතද 

  කහව පැරෑලි  ප්රශේ ශආ දැනටමත් ගල් වැටි ශ වදශ 
ආරක්ෂශ කර තතද ශේ ගුණික විපර් ශස ශහේතුශවන් මුහුදු 
රශළහි උපරිම අවසාථශවන්වල ශගවඩබිමට මුහුදු ජල  ගලශ 
ඒම සිදු වන අතර, එම අවසාථශවන් පශලන  කළ ශනවහැකද 
එශහත් ආරක්ෂක වැටි ශහේතුශවන් ආපදශව අවම කර තතද 

  හික්කඩුව, වෑවල සිට තිරශණගම දක්වශ කිශලෝමීටර් එකක 
පමණ ශවරළ තීර ක්ද ඛශදන බලපෑමට ලක්ව තතද පදේගි  
වර්ෂවලද ඛශදන  වීම වශර්තශ වි ද පදේගි  වර්ෂවල ූම සු  
ශමන්ම වැලි මලු ශ වදශ තශවකශලික පිිබ ම් ශ වදන ලදීද 
මධයම ප්රමශණශආ ශහෝටල් පවතින අතර සමහර ශහෝටල් 
ශපෞේගලික වි දමින් ශදපශර්තශම්න්තු අනුමැති  අනුව 
ශේබි න් බැමි ශ වදශ ආරක්ෂශ කරශගන තතද 0200 
වර්ෂශආ වඩශත් ඛශදන ශීඝ්රතශව  තති හික්කඩුව වෑවල 
ප්රශේ ශආ මීටර් 522ක් ආරක්ෂශ කර ගැනීම ස හශ 
ශවරළශරක්ෂක වයුහ ඉදි කිරීමට සැලදේම් කර තිබූ නමුත්, 
ප්රතිපශදන අවම කිරීම ශහේතුශවන් නැවත 0203 වර්ෂශආ ඉදි 
කිරීම් ස හශ ප්රතිපශදන ඉල්ලුම් කර තතද 

 (ii)  හික්කඩුව, පැරෑලි , කහව, ඌරවත්ත ප්රශේ වල ධීවර 
කටයුතු සිදු කරනු ලැශබ්ද ශම් වන විට ශවරළ තීර  පටු වීම 
ධීවර න්ට  ම් අපහදේතශවක් තති කර තතද 

  ශවරළ ආරක්ෂණ ක්රමශේද , ර්මශණ  කරනු ලබන්ශන් 
ප්රශේ ශආ පශරිසරික, සශමශජී  හශ ආර්ථික කරුු පිිබබ  
අවධශන  ශ වමු කිරීශමන් ශේද එබැවින් ශබවශහෝ දුරට ධීවර 
අව යතශද සැලකිල්ලට ග, මින් සාථිර ශවරළ ආරක්ෂණ  
කරනු ලැශබ්ද 

(ආ)  (i), (ii), (iii)  ඉහත ඛශදන ශීඝ්රතශව වැඩි හික්කඩුව ප්රශේ   ස හශ 
ප්රතිපශදන 0203 වර්ෂශආ ඉල්ලශ තති අතර, ශ ෝජිත ඉදි කිරීම් 0203 
වර්ෂශආ අවසශන කිරීමට සැලදේම් කර තතද තවද, අම්බලන්ශගවඩ, 
ඌරවත්ත ප්රශේ   ස හශද ප්රතිපශදන ලබශ ගැනීමට කටයුතු කර තතද 
අශනක් ශවරළ තීර න් ස හශ හදිසි ශවරළ ඛශදන පිිබ ම් ස හශ 
ලැශබන ප්රතිපශදන ශ වදශ ගැනීමට අශප්ක් කත ශේද 

(ත) අදශළ ශනවශේද  

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාථශවර , ශ ෝග 0් (0)  ටශත් ප්ර ාන , ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුමශද [බශධශ කිරීමක්  
 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථශනශ කතුම, , මට වැදගත් ප්ර ාන ක් අහන්න 

තිශබනවශද ඒකට අවසාථශව ශදන්නද ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශව අනුව 

අපි බැඳිලශ ඉන්නවශ, රශට් ජනතශවශේ පරමශධිපතය  ආරක්ෂශ 

කරන්නද අපි සාවවරී රශජය ක්ද එත ශකවට ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට 

ඒ සම්බන්ධශ න් වි ශල වගකීමක් තිශබනවශද ගරු තමතිතුම, , 

ශේ ගුණික විපර් ශස පිිබබ ව සශකච්ඡශ ශකශරන COP27 

සමුු ව ශම් දිනවල පැවැත්ශවනවශද ලංකශව , ශ ෝජන  කරන්න 

ශම් COP27 සමුු වට ගිශආ මශලදිවයිශන් කථශනශ කවර ශද එ  

ජශතයන්තර මශධයවල වි ශල ව ශ න් කථශ බහට ලක් වුු 

කශරණ ක්ද ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පක්ෂ  , ශ ෝජන  

කරන මන්ත්රීවරු අතර ශම් COP27 සමුු ව , ශ ෝජන  කරන්න 

තරම් දේදුදේකම් තිශබන ශකශනක් නැේද? පශර්ලිශම්න්තුශේ ඒ 

සම්බන්ධශ න් වගකිව යුත්ශතක්, දේදුසාශසක් නැත්නම් ශවන 

ශකශනක් නැේද? එශහම නැත්නම්, විෂ  භශර තමතිට ශම් 

දේදුදේකම නැේද? ජශතයන්තර  තුළ අශප් රට ඉතශ හෑල්ලුවට 

ලක්වන ආකශර ට අශප් රට , ශ ෝජන  කරන්න මශලදිවයිශන් 

කථශනශ ක ශමවහමඩ් නෂීඩ් මැතිතුමශ පත් කර තිශබනවශද ගරු 

කථශනශ කතුම, , එතුමශ ඒ ස හශ පත් කරන ලද ලිපි  ශම් 

අවසාථශශේදී මම සභාෙත* කරනවශද 
 

අශප් පශර්ලිශම්න්තුශේ අගමැතිවර ශ ඉන්නවශ, තමතිවරු 

ගණනශවකුත් ඉන්නවශද මම ඔබතුමන්ලශශගන් අහනවශ, ශම් 

විධි ට රට බශල්දු කරන්න, හෑල්ලුවට ලක් කරන්න කටයුතු 

කරන්ශන් තයි කි ලශද  COP27 සමුු ව , ශ ෝජන  කරන්න 

දේදුසාශසෝ ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ නැේද?  
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභශනශ කතුමශද [බශධශ කිරීම්  
 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු මන්ත්රීතුමශ, ශපවඩ්ඩක් ඉන්නද මම උත්තර ශදන්නම්ද 

[බශධශ කිරීම්  මම උත්තර  දුන්නශට පසාශසේ ඒකට අදශළව ප්ර ාන 
අහන්නද ගරු කථශනශ කතුම, , මම නලින් බණ්ඩශර ජ මහ 

මන්ත්රීතුමශශගන් ඉසාශසල්ලශම අහන්න කැමැතියි, COP27 සමුු ව 

කි න්ශන් ශමවකක්ද කි ලශද [බශධශ කිරීම්  
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

උත්තර ශදන්න, ගරු මන්ත්රීතුමශද [බශධශ කිරීම්     
 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
දැන් නලින් බණ්ඩශර මන්ත්රීතුමශ ප්ර ාන ක් තහුවශ ශන්ද [බශධශ 

කිරීම්  ශපවඩ්ඩක් ඉන්නද මම උත්තර  ශදන්න ඉසාසර ශවලශ 
නලින් බණ්ඩශර මන්ත්රීතුමශ අහපු ප්ර ාන  පැහැදිලි කරගන්න ඕනෑ 

ශන්ද [බශධශ කිරීම්   

2291 2292 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ෙරු ප්රසන්න රණතුශෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ප්ර ාන  අහපු මන්ත්රීතුමශට උත්තර ශදන්න කි න්නද [බශධශ 
කිරීම්  බල්ලශශේ වැශඩ් බූරුවශ කරන්න  න්න එපශ කි ලශ 
කි නවශ ශන්ද [බශධශ කිරීම්    

 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු මන්ත්රීතුම, , ශපවඩ්ඩක් ඉන්න, මම උත්තර ශදනතුරුද 

[බශධශ කිරීම්  දන්ශන් නැත්නම් ශපවඩ්ඩක් අහගන්නද [බශධශ කිරීම්  
ශපවඩ්ඩක් ඉන්නද ශම් ගරු සභශශේ දැන් ඉන්නවශ, පශධලී චම්පික 

රණවක හිටපු තමතිතුමශද එතුමශ හිටපු පරිසර තමතිවරශ ක්ද 

එතුමශත් ඔ  විෂ   ගැන ශහව ට දන්නවශද මමත් අවුරුදු 

ශදකහමශරක් ඔ  විෂ   සම්බන්ධශ න් කටයුතු කළශද 
 

ෙරු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
පන්ති ක් පවත්වන්න ශවනවශ, ශම් අ ටද  
 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ඔේ, පන්ති ක් පවත්වන්න ශවනවශද දන්ශන් නැත්නම් 

උගන්වන්න ඕනෑ ශන්ද ගරු කථශනශ කතුම, , 02ක5 වර්ෂශආදී 

ගරු වමත්රීපශල සිරිශසේන මැතිතුමශ ජනශධිපති ශවලශ ර, ල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමශ අගමැති ශවලශ එතුමන්ලශ  හ පශලන 

ආණ්ඩුව හැදුවශට පසාශසේ පැරිසා නුවර එක්තරශ සමුු වක් තිබුණශද  
 

ඒක රශජය නශ ක සමුු වක්ද ඒ රශජය නශ ක සමුු වට එදශ 

අශප් රශට් හිටපු ජනශධිපති වමත්රීපශල සිරිශසේන මැතිතුමශත් 

සහභශගි වුණශද එක්සත් ජශතීන්ශේ සංවිධශනශආ රටවල් ක 3න් 

ශබවශහෝ රටවල පිරිසා ඒ සමුු වට සහභශගි වුණශද එම සමුු ව ඒ 

තරම්ම වැදගත් වනවශ, පරිසර  පිිබබ ව තති ශවච්ච තත්ත්ව  

, සශද 02ක6 වර්ෂශආ මැයි මශසශආ එක්සත් ජශතීන්ශේ සංවිධශනශආ 

මූලසාථශනශආදී සශමශජික රටවල් ක 3ටම ඒ ස හශ ආරශධනශ කළශද 

ඒ අනුව international convention එකක් හැදුවශ, ශේ ගුණික 

විපර් ශස පිිබබ  එක්සත් ජශතීන්ශේ රශමුගත සම්මුති  - United 

Nations Framework Convention on Climate Change -  

කි ලශද මම කි න කශරණ  හරි ශන්ද, පශධලී චම්පික රණවක 

මන්ත්රීතුම, ? ඔබතුමශ පදේව ඉතිරි ටික කි න්නද ඔ  තත්ත්ව  

කශලශන්තර ක් තිසාශසේ ඉසාසරහට ආවශද ශමවකද, ශම් වශශේ 

ශේ ගුණික තත්ත්ව , සශ 0252 වර්ෂ  වනශකවට අඩු තරමින් 

ශසල්සි සා අං ක එකකින් ශහෝ උෂාණත්ව  වැඩි ශවනවශද [බශධශ 
කිරීමක්   මම ඒ ගැන කි නතුරු ශපවඩ්ඩක් ඉන්න, ශහේෂශ 
විතශනශේ මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශ මම කි න ශේ අහ ගන්න  ශකෝද 

රශජය නශ කශ ක් ශමවැ,  සමුු වකට සහභශගි වීශම් 

වැදගත්කමයි මම ශම් කි න්ශන්ද නලින් බණ්ඩශර මන්ත්රීතුමශ අහපු 

ප්ර ාන ට උත්තර ශදන්න තමුන්නශන්ශසේ මට ඉඩ ශදන්නද [බශධශ 
කිරීම්  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණශකර  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලශ තමන්ශේ ආසනවල 

ඉ ශගන ගරු තමතිතුමශශේ උත්තර  අහගන්නද  
 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කථශනශ කතුම, , 02ක6 වර්ෂශආ මැයි මශසශආදී ඒ 

ජශතයන්තර සම්මුති  අත්සන් කළශද එදශ ඒ සම්මුති  ස හශ අශප් 

රට ශවනුශවන් සහභශගි ශවන්න හිටිශආ එවකට හිටපු ජනශධිපති 

වමත්රීපශල සිරිශසේන මැතිතුමශද එක්සත් ජශතීන්ශේ සංවිධශනශආ 

මූලසාථශනශආ පැවැති විදයශ හශ තශක්ෂණ  පිිබබ  සමුු වකට එදශ 

මට සහභශගි ශවන්න තිබුණශද ඒ , සශ එතුමශ කිේවශ, "මම  න්න 

අව ය නැහැ, දේසිල්  න , සශ ශම් සම්මුති ට අත්සන් කරන්න" 

කි ලශද ශමවකද, ඒ සම්මුති  ඒ තරම්ම  වැදගත් වනවශද ඒ 

සම්මුති ට , කම්ම සහභශගි ශවන්න බැහැද ඒකට proxy එකක් 

ශදන්න ඕනෑ, මශස කට කලින්ද Proxy එකක් දීලශ - ඒවශ 

ඔක්ශකවම කරලශ - ඒ සම්මුති ට අත්සන් කළශද එදශ ඉ ලශ ආරම්භ 

කරපු එක තමයි COP කි න නමින් ස හන් කරලශ 0202, 020ක, 

0200 ආදී ව ශ න් ඉසාසරහට ආශේද 
 

ෙරු පාධලී චම්පික රණවක මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථශනශ කතුම, ,- 
 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
මම කථශ කරලශ ඉවර වනතුරු ශපවඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු 

මන්ත්රීතුම, ද 
 

ගරු කථශනශ කතුම, , රශජය නශ ක න්ට තමයි ශම් 

සමුු වලට ආරශධනශ කරලශ තිශබන්ශන්ද ගි  වතශශේ එක්සත් 

ජශතීන්ශේ සංවිධශනශආ IFFEd එක හදන එකට රශජය 

නශ ක න්ට එන්න කිේවශද නමුත්, ඒකට රශජය නශ ක න් වැඩි 

පිරිසක් ආශේ නැහැ, ශදවන එිබසශබත් මහ රැජිනශේ අවමංගලය 

උත්සව  පැවැති , සශද ඒ ශවනුවට සමහරු Zoom එශකන් කථශ 

කළශ; සමහරු ශපෞේගලිකව ආවශ; සමහරු තමතිවරු එේවශද 

එශහම තමයි ඒ කටයුතු සිදු වුශණ්ද ජශතයන්තර සමුු වලදී එවැ,  

තත්ත්ව තති ශවනවශද රශට් ජනශධිපතිවර ශ සහභශගි වි  යුතු 

වැදගත් සමුු වක් තමයි, COP27 කි න්ශන්ද ඒශක් කිසිම 

ප්ර ාන ක් නැහැද මශ දන්ශන් නැහැ, ඒ පිිබබ ව ශවනම 

විශ ේෂශ න් ප්ර ාන කරන්ශන් තයි කි ලශද 

 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු තමතිතුමශ මශගන් ප්ර ාන ක් 

තහුවශද මට ඒ ප්ර ාන ට උත්තර දීමට අවසාථශව  ශදන්නද  

ගරු තමතිතුම, , දැන් මම අහපු කශරණ ට ශනවශවයි, 

ඔබතුමශ පිිබතුරු දුන්ශන්ද ඔබතුමශ කිේශේ ජනශධිපතිවර ශ එම 

සමුු වට සහභශගි වීශම් වැදගත්කම පිිබබ වයිද ඒක ශනවශවයි මම 

කි න්ශන්ද මම අහන්ශන් ශම්කයිද නසීර් අහමඩ් තමතිතුමශ අශප් 

රශට් මුදල් වි දම් කරලශ, මශලදිවයිශන් කථශනශ කවර ශ අශප් 

රශට් , ශ ෝජිත කු විධි ට එම සමුු වට  වන්න කටයුතු කරලශ 

තිශබනවශද එතුමශශේ පත් කිරීම සම්බන්ධව මශලදිවයිශනන් 

, කුත් කරපු ලිපි  මම සභශගත කළශද ඒ ලිපි  මම ඔබතුමශට 

එවන්නම්ද 

එතුමශ එශහම  ැේශේ ශකවශහව මද කි ලශයි මම තහුශේද 

" න්ශන ශකවශහද?" තහුවශම, "මල්ශල ශපවල්" කිේවශ වශශේ 

උත්තර ක් තමයි ඔබතුමශ දුන්ශන්ද " න්ශන ශකවශහද, මල්ශල 

ශපවල්" උත්තර එපශ, ගරු තමතිතුම, ද මම අහපු ප්ර ාන ට උත්තර 

ශදන්නද   
 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔබතුමශශේ ප්ර ාන  ඒක නම්, පරිසර  සම්බන්ධ ප්ර ාන මට 

අදශළ නැහැ කි ලශ තමයි කි න්න තිශබන්ශන්ද [බශධශ කිරීම්   
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු පාධලී චම්පික රණවක මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථශනශ කතුම, , පශසල් දරුවනුත් ශම් ශවලශශේ 

ගැලරිශආ ඉන්නවශද මම හිතන විධි ට COP27 ගැන පශර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීතුමන්ලශත් දැනගන්න ඕනෑද ශේ ගුණ විපර් ශස සිදු වන්ශන් 

ශපවසිල ඉන්ධන දහනශ න්ද, නැේද කි න එක ගැන වි ශල 

විවශද ක් ක 68 වර්ෂශආ ඉ ලශ තිබුණශද ක 8  වර්ෂශආදී 

විදයශඥශ ෝ එකතු ශවලශ පර්ශආෂණ ක් මඟින් "Our Common 

Future" කි ලශ ශල්ඛන ක් මුල් වතශවට , කුත් කළශ, 

ශේ ගුණික විපර් ශස සිදුවන්න ප්රධශන ශහේතුව ගල් අුරරු, ගෑසා 

සහ ශපට්රල්, ීසසල් වැ,  අශනකුත් ශපවසිල ඉන්ධන දහන  

කි ලශද ඒ අනුව, ක  ක වර්ෂශආදී රිශ ෝ ද ජැශනයිශරෝ නගරශආදී 

COP එක ආරම්භ වුණශද COP කි න්ශන් Conference of the 

Parties කි න එකද ඒ අවසාථශශේදී අශප් රජ ත් ඒකට එකතු 

වුණශද එදශ ඉ න් අද දක්වශ අඛණ්ඩව ඒ සමුු ව පවත්වනවශද  

ඒශක් තිශබන වැදගත්කම ශම යිද ක  ් වර්ෂශආදී ශබවශහෝ 
රටවල් එකඟ වුණශ, තම රටවල් විශමෝචන  කරන 
කශබන්ඩශ වක්සයිඩ් ප්රමශණ  පශලන  කරන්නද ඒකට අපි 
කි නවශ, "කිශ ෝශටෝ සම්මුති " කි ලශද කිශ ෝශටෝ සම්මුති  
අශප් රටට එතරම් වැදගත් නැහැද නමුත්, කශබන් විශමෝචනශ න් 
ඉතශ භ ශනක බලපෑමකට දූපතක් හැටි ට අපි ලක් ශවලශ 
තිශබනවශද ඔබතුමන්ලශ දන්නවශ, 0202, 020ක, 0200 කි න වර්ෂ 
තුශන්දීම ඓතිහශසික ව ශ න් කථශ කළ හැකි මට්ටමට අශප් 
රටට වැසාස ලැබුු බවද ඒක ශම් කලශපශආ කිසිම අවසාථශවක සිදු 
ශනවවුු තත්ත්ව ක්ද ලබන අවුරුදුවල පශ යි ද කි න්නත් බැහැද 
දූපත් රශජය ක් හැටි ට අපි ශම් ගැන හිතන්න ඕනෑද අශප් රට 
වි ශල ව  ශ න් කශබන් වි ශමෝචන  ශනවකළත්, ඒ 
සම්බන්ධශ න් ශලවකු වගකීමක් දැරුශේ නැතත්, බරපතළ විධි ට 
ඒශකන් බැට කනවශද ශම් සම්බන්ධශ න් 022් වර්ෂශආදී අපි 
ශ ෝජනශවක් ශගනශවශද අන්තර්ජශතික මශධයවල පවශ පළ ශවලශ 
තිශබනවශ, ශලෝකශආ ධනවතුන් ක02ශදශනක් පරිසර ට , කුත් 
කරන කශබන් ප්රමශණ , සි  ට  2ක් වන දුප්පතුන්ශගන් එක 
පුේගල කු , කුත් කරන කශබන් ප්රමශණ  වශශේ මිලි න ගුණ ක් 
-දස ලක්ෂ ගුණ ක්- වැඩියි කි ලශද එම , සශ දැන් අලුත් 
සංවශද ක් තති ශවලශ තිශබනවශ, කශබන් විශමෝචන  කරලශ 
දියුු වීශම් අවසාථශව දුප්පත් රටවලට නැතිවීම , සශ අපි වශශේ 
රටවල් ගත් ණ  හිලේ කරන්න කි ලශද 022් වර්ෂශආදී මම 
පරිසර හශ සාවශභශවික සම්පත් තමති හැටි ට ඉන්න කශලශආ 
ලංකශශවන් තමයි ඒ ශ ෝජනශව ශගනශශේද 

ඒවශට කි න්ශන් carbon debts කි ලශද අද ලංකශව ණ  බරින් 
ඉතශම බරපතළ විධි ට බැට කශ තිශබන , සශ අපි Paris Club 
එශක් රටවලට ඉල්ලීමක් කළ යුතුයි, ඒ රටවල විශමෝචනශ න් අපි 
බැට කන , සශ අශප් ණ වලින්  ම් ශකවටසක් ඒකට හිලේ 
කරන්න කි ලශද ඒ සමුු වට එතුමශ සහභශගි වීශම් කිසිම ප්ර ාන ක් 
මට නම් ශපශනන්ශන් නැහැද  ශමවකද, ශලෝකශආ ඉදිරි කශල  හශ 
ලංකශශේ ඉදිරි කශල  දිහශ බැලුවශම ඉතශම බරපතළ ප්ර ාන ක් 
තිශබනවශද හැබැයි, අන්තර්ජශතික මශධයවලත්, මශලදිවයිශන්ත් 
ප්ර ාන ක් පැන නැඟිලශ තිශබනවශ, මශලදිව යිශන් කථශනශ කතුමශ 
ශකවශහවමද ලංකශව ,  ශ ෝජන  කශළේ කි ලශද 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාථශවර , ශ ෝග 0්(0)  ටශත් ප්ර ාන , ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුමශද  
 

ෙරු බී.වයි.ීව. රත්නනසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னமெக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ගරු කථශනශ කතුම, ,- 

ෙරු නර හිණී කුමාික විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன)  

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

ගරු කථශනශ කතුම, ,- 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ඒ ප්ර ාන  ගැන කථශ කළශ තති, ගරු මන්ත්රීතුමි ද 
 

ෙරු නර හිණී කුමාික විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன)  

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

ඒ සම්බන්ධව  ශනවශවයි, ශවනත් ප්ර ාන ක් මම අහන්ශන්ද 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශශේ ප්ර ාන  අහන්නද [බශධශ කිරීමක්  

 

ෙරු නර හිණී කුමාික විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன)  

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

ගරු කථශනශ කතුම, , හැම දශම ශමශහම කරන්න එපශද 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමි ලශත් හැම දශම ඔශහවම කරන්න එපශද   

 

ෙරු නර හිණී කුමාික විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன)  

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

ශම්ක වැදගත් ප්ර ාන ක්, ගරු කථශනශ කතුම, ද 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හැම දශම ඔ  වැශඩ් කරන්නත් එපශද මැදින් පැනලශ දවශසේ 

නයශ  පර  අවුල් කරන්න එපශද [බශධශ කිරීමක්   

 

ෙරු නර හිණී කුමාික විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன)  

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

ගරු කථශනශ කතුම, , ඔබතුමශ ශපවඩ්ඩක් අහලශ බලන්න 

ශම්ක වැදගත් ද, නැේද කි ලශද [බශධශ කිරීමක්   
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ  ශේ හැම දශම කරනවශද ඒක වැරදියිද [බශධශ කිරීමක්  
නයශ  පර  අවුල් කරන්න එපශද 
 

ෙරු නර හිණී කුමාික විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன)  

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

මට මි, ත්තුවක් ශදන්න, ගරු කථශනශ කතුම, ද [බශධශ 
කිරීමක්   

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශශේ කටයුතු අවුල් කරන්න එපශද [බශධශ කිරීමක්  ශහව යි, 
කි න්නද 
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ෙරු නර හිණී කුමාික විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன)  

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

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු අගමැතිතුමශ ශම් ශවලශශේ 

සභශශේ ඉන්නවශද රශජය පරිපශලන, සාවශේ  කටයුතු, පළශත් සභශ 

හශ පළශත් පශලන තමතිතුමශ හැටි ට කටයුතු කරන්ශන්ත් එතුමශද 

මට වැදගත් ප්ර ාන ක් එතුමශශගන් අහන්න තිශබනවශද ගරු 

අගමැතිතුම, , ශපවශළවන්නරුව දිසා්රික් ශල්කම්වර ශ ප්රකශ  ක් 

කර තිබුණශ, දරුශවකු 'කන්න නැහැ' කි ලශ දුර දිග ගි  ප්ර ාන ක් 

සම්බන්ධශ න්ද ඒ ගැහැනු දරුවශශේ ව ස  අවුරුදු ක3යිද ඒ  දරුවශ 

ගැබි,  ක් කි ලශ ඒ දිසා්රික් ශල්කම්වර ශ ප්රකශ  කළශද ගරු 

කථශනශ කතුම, , ඉන් පසාශසේ ඒ දිසා්රික් ශල්කම්වර ශ කි නවශ, 

"මට වැරදීමක් වුණශ, සමශශවන්න" කි ලශද හැබැයි, ඒක දැන් 

සමශජගත ශවලශ ඉවරයිද ශම් , සශ ඒ දරුවශට තති වූ මශනසික 

පීඩන  සම්බන්ධශ න් ශමවකක්ද කරන්ශන්?  

පදේගි  දවසාවල Dr. G. G. Chamal Sanjeewa මන්දශපෝෂණ 

තත්ත්ව  ගැන කිේවශම එතුමශ interdict ක ර තිශබනවශද  ශම් රශට් 

මන්දශපෝෂණ තත්ත්ව ක් තිශබනවශ කි ලශ ඊට සති ශදකකට 

පසාශසේ ශසෞඛය තමතිතුමශ පිිබගන්නවශද එතශකවට තත්ත කි පු 

පුේගල ශ ඉල්ලශ අසා වන විධි ට, නැත්නම් ඔහුශේ වැඩ 

නවත්වලශ තිශබනවශද ශම් වශශේ දරුු වැඩක් කරපු- ශම් , සශ අර 

ළම ශශේ අනශගත ම අුමරු ශවන්න පුු වන්ද ශමවකද, ඒ දරුවශ 

මශනසිකව වැශටනවශ - ඒ දිසා්රික් ශල්කම්වර ශ සම්බන්ධශ න් 

ඔබතුමශ ගන්න පි වර ශමවකක්ද කි ලශ මම දැනගන්න කැමැතියිද 

 
ෙරු දිනන්ෂන ුවණවර්ධාන මහතා (අග්රාමාතය සහ රාජය 

පිකපාලන  සනවනේශ ක යුතු  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன - பிரதை அமைச்ெரும் தபொது 

நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெரும்)  

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

ගරු කථශනශ කතුම, , වහශම කරුු පැහැදිලි කරන්න 

කි ලශ ඒ දිසා්රික් ශල්කම්වර ශට දන්වශ  වශ තිශබනවශද ඒ අනුව 

අව ය පි වර අපි ගන්නවශද දරුශවකුශේ පමණක් ශනවශවයි, 

ඕනෑම අශ කුශේ ජීවත් වීශම් අයිති   ටපත් කරන්න ශහෝ 

අපහශස ට ලක් කරන්න කිසිම රශජය ශසේවකශ කුට බැහැද  ඒ 

ප්රතිපත්ති  මත අපි කටයුතු කරනවශද  

ගරු කථශනශ කතුම, , සභශශේ කටයුතු අතරතුර, ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුමශ විසින් නඟන ලද ප්ර ාන ක් සම්බන්ධශ න් මම 

පිිබතුරු දුන්ශන් නැහැ කි ශ එතුමශ ස හන් කළශද මම අද ශම් ගරු 

සභශවට එනශකවට එ ට සවන් දුන්නශද මම ලිඛිතව පිිබතුරු 

එවනවශ කි ලශ එදශ එතුමශට කිේවශද විපක්ෂ නශ කතුමශ 

0200දක2දක8 දින තූ ප්ර ානවලට පිිබතුරු මශ ශම් අවසාථශශේ 

සභාෙත* කරනවශද  

 
* සභානම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

පදේබිම 

පවත්නශ දුෂාකර ආර්ථික වශතශවරණ  තුළ රජ  තශවකශලිකව බ වශ 

ගැනීම් අත්හිටුවශ තති අතර, රශජය ශසේවශආ කශර්  මණ්ඩල 

සමශශලෝචන  පිිබබ ව ද අවධශන  ශ වමු වී ඒ සම්බන්ධශ න් 

ප්රතිපත්තිම  තීරණ කට ද එළඹ තතද ශකශසේ ශවතත් රශජය ශසේවශආ 

වි ශලත්ව  පිිබබ ව ද කරුු ඉදිරිපත් ශවමින් පවතීද ඒ අනුව රජශආ 

ප්රතිපත්ති  වන්ශන්  රශජය ශසේව  ස හශ වන අතයව ය බ වශ ගැනීම් 

පමණක් සිදු කිරීමට තති ඉඩ කඩ ශසව ශ බලශ ඊට පිිබ ම් කිරීම  ද 

එශසේම නවක , ලධශරි බ වශ ගැනීම් ශනවවන උසසාවීම් මශදිලිශආ බ වශ 

ගැනීම් බශධශවකින් ශතවරව සිදු කිරීමට ද රජශආ විශ ේෂ අවධශන  ශ වමු වී 

තතද  

ශමම අතයව ය බ වශ ගැනීම් සිදු කළ හැකි වන්ශන් ද භශණ්ඩශගශරශආ 

පවත්නශ තත්ත්ව  පිිබබ  විමසශ බලශ මහත් සකදේරුවමින් වන අතර, 

ඉහත ස හන් කරන ලද බ වශ ගැනීම් සමශශලෝචන  පිිබබ  ප්රතිපත්තිම  

තීරණ ට අනුව ශම් ස හශ අග්රශමශතය ශල්කම්ශේ සභශපතිත්වශ න් යුත් 

කමිටුවක් ද පත්කර කර තතද කමිටුව විසින් අමශතය මණ්ඩල   ශවත සිදු 

කරන වශර්තශ කිරීම් අනුව දැනට තශවකශලිකව නතර වී තති අතයව ය 

බ වශ ගැනීම් සම්බන්ධව තීරණ ගැනීමට ,  මිත  ද  

 පළමුවන ප්ර ාන :  

උපශධිධශරින් 62,222කට පත්වීම් දීශම්දී අතපදේවීමක් , සශ 465 ශදශනකුට 

පත්වීම් ලබශ දීම් මඟ හැරුණශද මීට ශපර ද අග්රශමශතයවර ශශේ අවධශන  

ශම් සම්බන්ධශ න් ශ වමු කළ අතර, එ  විස න බව ප්රකශ  කළශද 

අමශතයශං  ශල්කම් මශ ශදුන්ශන් මහතශ ද පැවදේශේ කමිටුවක් පත් කර 

තති , සශ ඊට ශ වමු කර ශමම ප්ර ාන  විස න බවයිද ශමම උපශධිධශරින් 

465ට සිදුවූ අසශධශරණ  විස න්ශන් කවදශ ද? 

පිිබතුර 

උපශධිධශරින් 62,222කට පත්වීම් ලබශ දීශම්දී 465  ශදශනකුට 

අතපදේවීමකින් මඟ හැරී තිබීම  න්න පිිබගත ශනවහැකද ඉහත උපශධිධශරි 

වැඩසටහශන්  ම් ප්රමශණ කට පත්වීම් ලබශ දීමට ශනවහැකි වූශආ පහත 

ස හන් ශහේතූ , සශ  ද 

i. ශසේවක අර්ථසශධක අරමුදල ලැබීම  ටශත් රැකි ශ විරහිතභශව  
තහවුරු කිරීමට අසමත් වූ අ දුම්කරුවන් එම කරු  ුතහවුරු කිරීශම් 
දී ප්රමශද වීම 

ii. උපශධි සහතික  ,  මිත දිනට ශනවලැබීම ශහේතුශවන් නැවතත් එම 
ශල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීශම් ප්රමශද  

iii. ප්රශශේශී  ශල්කම්/ ග්රශම , ලධශරි විසින් අදශළ තහවුරු කිරීම් සිදුකර 
ශනවතිබීම 

iv. වි ාවවිදයශල ප්රතිපශදන ශකවමිෂන් සභශශේ වලංගු සහතික  , සි 
ශේලශවට ඉදිරිපත් කිරීමට ශනවහැකි වීම 

v. විශදසාගතව සිටීම ශහේතුශවන් අ දුම් කිරීමට/අභි ශචනශ කිරීමට 
ශනවහැකි වූ තතැම් අ දුම්කරුවන් ද වීම    

vi. විවිධ ශසෞඛය ශහේතූන් සහ දුෂාකරතශ ශහේතුශවන් උපශධි පත්වීම් භශර 
ශනවගත් අ දුම්කරුවන් ද සිටීම 

vii. උපශධි  මට්ටශම් ශනවවන රජශආ රැකි ශවල , රත වීම , සශ රැකි ශ 
විරහිතභශව  ,  මිත දිනට තහවුරු කිරීශම් දී ප්රමශද ක් සිදුවූ 
අ දුම්කරුවන් වීම 

ඉහත අ දුම්කරුවන් ,  මිත දිනට සි  දේදුදේකම් සනශථ කිරීමට සමත් 

වූශආ නම්, ඔවුන්ට පත්වීම් ශනවලැබී  ශමට ඉඩක් ශනවමැති බව ස හන් 

කළ හැකි  ද උක්ත , ලධශරි අනුකමිටුව විසින් ශමම කරුණට අදශළව 

අමශතය මණ්ඩල  ශවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන කරුු අනුව ශම් 

සම්බන්ධව තීරණ කට එළඹීමට ,  මිත  ද 

ශදවන ප්ර ාන :  

රශජය පරිපශලන, සාවශේ  කටයුතු, පළශත් සභශ හශ පළශත් පශලන 

අමශතයශං  ට අදශළව 02ක /02 කළමනශකරණ ශසේවශ තරග විභශග ක් 

පවත්වශ පුරප්පශඩු 0,322ක් ස හශ 6 2 ශදශනකු ශතෝරශ ගැනුණශද 

0200ද23ද08 ඊට අනුමැති  ලැබුණශද 0200ද24ද06 රශජය පරිපශලන 

23/0200 චක්රශල්ඛ   ටශත් ශමම බ වශ ගැනීම් නතර කර තතද 
 

ශමම පිරිස බ වශ ගත්ත ද රජ ට වි ශල පිරිවැ ක් දැරීමට සිදු වන්ශන් 

නැතද තතැම් විට පිරිවැ  අඩුවන අවසාථශ ද තතද ශමම , සශ ශමම 0,322 

ස හශ දේදුදේකම් ලැබූ 6 2 වහශම බ වශ ගන්නැයි ඉල්ලමිද  
 

එශමන්ම, මීට ශපර පූර්වශදර්   අනුව ඉතිරි ලකුු තිශබන අ ශගන් 

අශනකුත් පුරප්පශඩු පිරවීම සිදුවුණශද එවැ,  අ  ්82ක් සිටිතිද ඒ අනුව 

ප්රසිේධි ට පත් කර ශමම ක,4්2 නශමශල්ඛනශ න් මූලිකව ශත්රුු 

6 2ත්, ඉතිරි ්82ත් -6 2+්82- පුරප්පශඩු සදහශ බ වශ ගන්නශ ශලස 

ඉල්ලමිද පුරප්පශඩු 0,322ක් තතද 

2297 2298 



පශර්ලිශම්න්තුව 

පිිබතුර 

2019/20 කළමනශකරණ ශසේවශ සීමිත තරග විභශගශආ ප්රතිලල මත 6 2 

ශදශනකු බ වශ ගැනීමට රශජය ශසේවශ ශකවමිෂන් සභශශේ අනුමැති  හිමි වී 

තති අතර, එ  භශණ්ඩශගශරශආ එකඟතශවට ඉදිරිපත් කර තිබුණිද ශම් 

වනවිට ඊට අදශළව උක්ත , ලධශරි කමිටුශේ අවධශන  ශ වමු වී තතද 

ශමම බ වශ ගැනීම මඟින් පිරවීමට අශප්ක් කත 02ක දක0ද3ක දිනට පවත්නශ 

කළමනශකරණ ශසේවශ , ලධශරි ශසේවශආ පුරප්පශඩු 0,322 සැදුම්ලත් 

වන්ශන් විවෘත තරග විභශගශ න් බ වශ ගැනීමට අශප්ක් කත , ලධශරින් 

ක,6ක2කින් සහ සීමිත තරග විභශගශආ ප්රතිලල  මත බ වශ ගන්නශ 

, ලධශරින් 6 2ශදනශ ශග, ද එබැවින් 6 2ශදනශ බ වශ ගැනීම සම්බන්ධ 

තීරණ කට එළඹීශම්දී විවෘත බ වශ ගැනීම ස හශ වන ශකෝටශව 

සම්බන්ධව ද සැලකිල්ලට ගත යුතු ද දැනට පවතින පුරප්පශඩු ගණනට 

සමශනුපශතිකව 6 2ට වඩශ , ලධශරින් බ වශ ගැනීමට හැකි වන්ශන් ද 

 න්න පිිබබ ව ද ශම් වනවිට කමිටුශේ අවධශන ට ලක්ව තතද 

 තුන්වන ප්ර ාන : 

 හ පශලන ආණ්ඩු කශලශආ වයශපෘති සහශ කයින් ශලස ්,522ක් බ වශ 

ගැනුණිද එයින් 6,54්කට පත්වීම් ලිපි ලබශ දුන්ශන් ද එශහත් වර්තමශන 

ආණ්ඩුව පැමිණි හැටි ශආ ඒ සි ල්ල නතර කශළේ ද පළමුව මැතිවරණ 

කශලශආ පත්වීම් ලබශ දි  ශනවහැකි බව පැවූ අතර, පදේව එ  නතර වි ද 

 හ පශලන ආණ්ඩු සමශආ අග්රශමශතයවර ශ, වර්තමශන ජනශධිපතිවර ශ 

වන , සශ ශමම 6,54්ට  ිබ පත්වීම් ශදන ශලස ඉල්ලමුද එම පත්වීම් ලබශ 

ශදන්ශන් කවදශ ද?  වර්තමශන ජනශධිපතිවර ශට ශම  මඟ හැරි  

 ශනවහැකද 

පිිබතුර 

ශමම ප්ර ාන ට පිිබතුරු ලබශ දි  හැකි වන්ශන් ශමම පිරිස බ වශ ගැනීශම් 

පදේබිම සම්බන්ධව වැඩිදුර අධය න කින් පදේව බව සැලකුව මැනවිද 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාථශවර , ශ ෝග 0්(0)  ටශත් ප්ර ාන , ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුමශද ඔබතුමශ ප්ර ාන  අහන්ශන් නැත්නම් මට කි න්නද  

  
ෙරු දයාසිික ජයනසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථශනශ කතුම, ,-  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමශට ප්ර ාන  අහන්න අවසාථශව ශදන්නද 

 

ෙරු සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථශනශ කතුම, , විපක්ෂ නශ කවර ශ හැටි ට මම 

විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරු කථශ කරනශකවට අවසාථශව ශදනවශද ඒකට 

තමයි 'විපක්ෂ නශ ක' කි න්ශන්ද  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමශශේ ප්ර ාන  අහන්නද [බශධශ කිරීම්  කරුණශකරලශ 

නයශ  පරශනුූලලව එතුමශට ප්ර ාන  අහන්න ඉඩ ශදන්නද  ප්ර ාන  

අහන්න, ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශද 

 නපෞේෙලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ප්රශනනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ළමා ආරක්ෂණය සඳහා වූ වැඩ පිළිනවළ  

ெிறுவர் உொிமைகமளப் பொதுகொப்பதற்கொன 

தெயற்றிட்டம்  
PROGRAMME FOR CHILD PROTECTION    

 

ෙරු සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථශනශ කතුම, , සාථශවර , ශ ෝග 0්(0)  ටශත් මම 

පහත ස හන් ප්ර ාන  ඉදිරිපත් කරනවශද  

ගරු කථශනශ කතුම, , දිශනන් දින වශර්තශ වන ළමශ 

අපශ ෝජන සිේධීන්වල වැඩිවීම ශමරට ළමශ ආරක්ෂණ  

සම්බන්ධශ න් දැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වි  යුතු බව අපට ශපන්වශ 

ශදනවශද එශසේම එක්සත් ජශතීන්ශේ ළමශ අයිතීන් කමිටුව - 

UNCRC - විසින් ද ශමරට ළමශ ආරක්ෂණ  සම්බන්ධශ න්  රතු 

එිබ ක් , කුත් කර තති බව වශර්තශ ශවනවශද ශම් අවසාථශශේ, I 
would like to table* the Advance Unedited Version of the 
Report of the Committee on the Rights of the Child.  

ශමරට දරුවන් ළමශ හිංසන  තතුු  සි ලු අපශ ෝජනවලින් 

ආරක්ෂශ කර ග, මින්, ඔවුන්ට වඩශත් දේරක් කත ශහට දවසක් උදශ 

කර දීම ස හශ රජ  සි ලු පශර් ාව සමඟ එක්ව කටයුතු කළ යුතුව 

තිශබනවශද ඒ අනුව ශම  ජශතික වැදගත්කමකින් යුතු ගැටලුවක් 

ව ශ න් සලකශ පහත ස හන් ප්ර ානවලට ,  ාචිත පිිබතුරු හශ 

පැහැදිලි කිරීම් මම රජශ න් බලශශපවශරවත්තු ශවනවශද  

1. පදේගි  වසර ක2ක කශල සීමශව තුළදී ව ස අවුරුදු ක8ට අඩු 
දරුවන්ට එශරහිව සිදුවූ ලිංගික අපශ ෝජන, ලිංගික 
බලහත්කශරකම්, කෲරත්ව ට භශජන වීම් වැ,  ශචෝදනශ  
සම්බන්ධශ න් ශකවපමණ පැමිණිලි සංඛයශවක් ජශතික 
ළමශ ආරක්ෂක අධිකශරි  ශවත ලැබී තිශබ්ද? එම පැමිණිලි 
සම්බන්ධශ න් ජශතික ළමශ ආරක්ෂක අධිකශරි  විසින් 
ක්රි ශත්මක වී තති ආකශර  පිිබබ  සවිසාතර වශර්තශවක්, 
විශ ේෂශ න්ම ලබශ ශගන තති දණ්ඩ වි,  ාච න් 
සම්බන්ධව ශතවරතුරු ශමම සභශවට ඉදිරිපත් කරන්ශන්ද?  

 ළමශ අපශ ෝජන සිදු කරන පුේගල න්ට එශරහිව පි වර 
ගැනීශම්දී ජශතික ළමශ ආරක්ෂක අධිකශරි  විසින් 
ක්රි ශත්මක කරනු ලබන වැඩපිිබශවළ/ක්රි ශදශම  පිිබබ ව 
රජ  සෑහීමකට පත් වන්ශන් ද? 

 ගරු කථශනශ කතුම, , Child Protection Allianceහි 
වවදය තුෂා වික්රමනශ ක මැති,   ඉදිරිපත් කර තිශබන 
ලිපි මශ ශම් අවසාථශශේදී  සභාෙත* කරනවශද 

2. ළමශ අපශ ෝජන වැළැක්වීම සහ එවැ,  අපශ ෝජනවලට 
ශගවදුරු වූ ළමයින් ආරක්ෂශ කිරීම හශ ඔවුන්ට ප්රතිකශර 
කිරීම පිණිස ජශතික ප්රතිපත්ති ක් සකසා කිරීශම් කශර්   
ස හශ විධිවිධශන ක  8 අංක 52 දරන ජශතික ළමශ 
ආරක්ෂක අධිකශරි  පනත මඟින් සලසාවශ තිශබ්ද එම 
නීතිම  පදනම මත පිහිටුවශ සකසා කළ ජශතික ළමශ 
ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ක් පවතී ද? එශසේ නම්, ජශතික ළමශ 
ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති  කඩිනමින් ක්රි ශත්මක කිරීමට 
කටයුතු ශනවකරන්ශන් මන්ද? 

2299 2300 

[ගරු දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මහතශ   

————————— 
* පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*   நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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3. ළමශ හශ යුක්ති  ප්රතිසංසාකරණ පනත් ශකටුම්පත - Child 

and Justice Reform Bill- පශර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම 
ස හශ කටයුතු සම්පශදන  කර තිබුණශද  එහි ප්රගති  
කවශර්ද? එ  පශර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අශප්ක්ෂශ 
කරන්ශන් කවදශ වන විට ද? 

4. 020ක ශපබරවශරි මස ළමුන්ට  ශරීරිකව දඬුවම් පමුුවීම් 
නතර කිරීමට අදශළව ශරේෂාධශධිකරණ  තීන්දුවක් ලබශ දී 

තිශබනවශ: Supreme Court Case No. SC/FR/97/2017. 
 ළමශ යුක්ති  පසි ලීශම් ක්රි ශවලි  ස හශ ශමම 

ශරේෂාධශධිකරණ තීන්දුව ප්රමශණවත් තරම් අන්තර්ග්රහණ  
කර ගැනීමට රජ  කටයුතු සිදු කර තිශබ් ද?  

 විශ ේෂශ න්ම ළමශ ආරක්ෂණ  පිිබබ  ජශතික ප්රතිපත්ති ට 
අදශළ ශතවරතුරු තතුළත් ලිපිත්, ශරේෂාධශධිකරණ  ලබශ දුන් 
තීන්දුවත් මශ සභාෙත* කරනවශද   

 තවද, එක්සත් ජශතීන්ශේ ළමශ අයිතිවශසිකම් පිිබබ  කමිටුව 
- UN Committee on the Rights of the Child - විසින් 
, ර්ශේ  කර තති පරිදි දණ්ඩ නීති සංග්රහශආ 80, 34ක(i) 
සහ 328(A)  න වගන්ති සංශ ෝධන  කිරීමට රජ  පි වර 
ශගන තිශබ්ද?  

5.  වින්දිත දරුවන් කිහිප ශදශනකුශේ මශනව අයිතිවශසිකම් 
උල්ලංඝන  වීමක් සම්බන්ධශ න් චූදිතශ කු වූ පරිවශස 
හශ ළමශරක්ෂක ශසේවශ ශදපශර්තශම්න්තුශේ , ලධශරි ශ 
නැවතත් එම කශර් ශං ශආම රශජකශරි කටයුතු ස හශ පත් 
ශකරුු බවට ශතවරතුරු වශර්තශ ශවනවශද එ  සතය ක්ද? 
එශසේ නම්, එම පත්වීම සශධශරීමකරණ  කරනු ලබන්ශන් 
කුමන පදනමකින්ද?  

6.  ජශතයන්තර පශසල්වල ළමශ අපශ ෝජන ක් සිදු වුවශහවත්, 
රජශ න් ශහෝ අධයශපන අමශතයශං ශ න් කිසිදු 
ආරක්ෂණ ක් ශනවලැශබන බව වශර්තශ ශවනවශද ශම  
සතය ක්ද? එම පශසල්වලද අධයශපන  ලබන්ශන් අප 
රශට්ම දරුවන් බැවින්, අධයශපන අමශතයශං ශආ විධිමත් 
,  ශමන කට  එම පශසල්  ටත් ශනවකරන්ශන් මන්ද?  

ගරු කථශනශ කතුම, , විශ ේෂශ න් ශම් රශට් දරු පරපුශර් - 
දරුවන්ශේ - අයිතීන් ආරක්ෂශ කරන්න මශනුෂී  ව ශ නුත්, 
මි, දේන් අනුගමන  කළ යුතු ප්රතිපත්ති ව ශ නුත්, ඒ වශශේම 
ජශතයන්තර අවශබෝධතශ, එකඟතශවල ශකවටසාකරුවන් 
ව ශ නුත් අප බැඳී සිටිනවශද හැබැයි, ශම් රශට් දරුවන්ශේ 
අයිතීන් දේරක්ෂශ කිරීශම් කටයුතුවලදී අශප් රට අනුගමන  
කරන්ශන් ඉතශම මන්දගශමී ප්රතිපත්ති ක්ද ශබවශහෝශදනශ හැම 
අවසාථශවකම ශේ පශලන ශේදිකශවලදී දරුවන් ගැන කථශ 
කරනවශද දරුවන් පශවිච්චි කරනවශ, ශේ පශලන ආයුධ ක් 
හැටි ටද නමුත්, දරුවන්ශේ රැකවරණ , දරුවන්ශේ ශපෝෂණ , 
දරුවන්ශේ ආරක්ෂශව, දරුවන්ට  ක්ති  ලබශ දීම සම්බන්ධශ න් 
ක්රි ශත්මක වීශම්දී හැම රජ ක්ම අනුගමන  කර තිශබන්ශන් 
දුර්වල ප්රතිපත්ති ක් බව අපි කි න්න ඕනෑද ඒ , සශ, තුෂා 
වික්රමනශ ක මැති,   ප්රමුඛ ශම් රශට් සිවිල් සංවිධශන ගණනශවක්, 
ඒ වශශේම, ශපවදු ජන ප්රජශවත් ඉදිරිපත් කර තිශබන දරුවන්ශේ 
රැකවරණ  -ආරක්ෂශව- සශක්ෂශත් කරන ඒ නීතිම  ප්රතිපශදන, ඒ 
ශ ෝජනශ, ඒ ක්රි ශමශර්ග ඉක්ම, න්ම ක්රි ශත්මක කළ යුතුව 
තිශබන බව මම විශ ේෂශ න්ම ස හන් කරන්න ඕනෑද ගරු රශජය 
තමතිතුමි ශගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවශ, විශ ේෂශ න්ම ශම් 
ප්ර ාන  ශක්න්ද්ර කරශගන ඉදිරිපත් කළ ශ ෝජනශ ටික ඉක්ම, න් 
ක්රි ශවට නංවන්න කටයුතු කරන්න කි ලශද ඒ වශශේම, මශේ 
ප්ර ානවලට පිිබතුරු බලශශපවශරවත්තු ශවනවශද  

 

ශබවශහවම සාතුතියිද  

ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය (කාන්තා හා ළමා 

ක යුතු රාජය අමාතයතුමිය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ - ைகளிர் 

ைற்றும் ெிறுவர் அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe - State 
Minister of Women and Child Affairs) 

ගරු කථශනශ කතුම, ,  විපක්ෂ නශ ක ගරු සජිත් ශප්රේමදශස 

මැතිතුමශ සාථශවර , ශ ෝග 0්(0)  ටශත් අසන ලද  ප්ර ාන ට මම 

පිිබතුරු ලබශ ශදන්නම්ද  

ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , ඔබතුමශ ශම් ප්ර ාන  තසීම ගැන 
මම ඉතශ සතුටට පත් ශවනවශද දරුවන් පිිබබ ව ඔබතුමශ ඉතශ 
ඕනෑකමින් කථශ කළශ ශසේම, රජ ත්, රජ ට සම්බන්ධ අප සි ලු 
ශදනශත් අශප් අනශගත  දරුවන් ශලස සලකනවශ කි ලශ මශ 
වි ාවශස කරනවශද  

ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , ඔබතුමශ අහපු ප්ර ානශආ පළමු 
ශකවටසට මම දැන් පිිබතුරු ශදන්නම්ද අපට ලැබී තිශබන පැමිණිලි 
අනුව ඒ අපරශධ හශ වැරදි වර්ගීකරණ  කර සකසා කළ 
ශල්ඛන ක් තිශබනවශ.  සිදුවීම් වි ශල සංඛයශවක් තිශබනවශද ඒ 
සි ල්ල ගත් කල, වසර ක2ක කශල ක් තුළ පැමිණිලි  4,585ක් 
අපට ලැබී තිශබනවශද එම අපරශධ හශ වැරදි ස හන් කර තති 

ශල්ඛන  මම සභාෙත* කරනවශද  

 ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , ශ්රී ලංකශ ශපවලීසි , කම්කරු 
ශදපශර්තශම්න්තුව, පරිවශස හශ ළමශරක්ෂක ශසේවශ ශදපශර්තශම්න්තුව, 
අධයශපන අමශතයශං   සහ ජශතික ළමශරක්ෂක අධිකශරි  සමඟ 
අත්වැල් බැ  ග, මින් ශම් සි ලු කශරණශවලට සම්බන්ධ අ , වග 
උත්තරකරුවන් අධිකරණ  ශවත ඉදිරිපත් කර තිශබනවශද ඒ නඩු 
ශබවශහවම ක් දුරට විභශග ශවමින් පවතිනවශද  

මම ශම් ගරු සභශශේ අවංකවම කශරණ ක් කි න්න ඕනෑද ශම් 
නඩු පරක්කු ශවන්ශන් තයි? ඒක මට අව ය උත්තර ක් 
ශනවශවයිද නමුත්, මට ශම් ගරු සභශශේ ඒ ගැන කි න්න ඕනෑද 
ශකෝච්චි   නශකවට එක ශකෝච්චි ශපට්ටි ක් ගැලවුණශම අශනක් 
ශකෝච්චි ශපට්ටි ටික , කම්ම ගැලශවනවශද  

ශම් ගරු සභශශේ සි ලු ශදනශ දන්නවශ ශම් නඩු ශගාශඩ 
ගැහිලශ තිශබන බවද ඒශකදි පළමුශවන්ම වැරැේද ශවලශ 
තිශබන්ශන් ශපවලීසිශආ ශම් සම්බන්ධශ න් කටයුතු කරන අදශළ 
අං ශ නුයිද මම තහුවශ, "තයි ඔ ශගවල්ලන් ශම් කටයුතු ශමච්චර 
පරක්කු කරන්ශන්?" කි ලශද එතශකාශට කිේවශ, "අපට type 

කරන්න ඉන්ශන් තුන්ශදනශයි" කි ලශද ඒ තුන්ශදනශ pension 
 නතුරු type කළත් ඒ තිශබන ප්රමශණ  type කර ගන්න බැහැද ඒ 
ශගවල්ලන් තුන්ශදශනකු දශලශ තමයි ඒ කටයුතු කරන්ශන්ද ඒ තුන් 
ශදනශ නඩුවලට  න්නත් ඕනෑද ඒ , සශ වැඩකටයුතුවල ප්රමශද ක් 
තිශබනවශද ශමහි සම්පූර්ණ වැරැේද ශපවලීසිශආද ශපවලිසාපතිතුමශ ඒ 
ස හශ වහශම , ලධශරින් බ වශගන්න කටයුතු කරන්නද  

ඊළඟට, එතැ, න් නීතිපති ශදපශර්තශම්න්තුවට ඒ නඩු ටික 
 නවශද නීතිපති ශදපශර්තශම්න්තුශේ අහස උසට නඩු ශගවඩ 
ගැශහනවශද ඊට පසාශසේ මශහසාරශත් අධිකරණ ට නඩු ශ වමු 
කරනවශද ඉන්පසාශසේ එතැ, න් ඉහළ අධිකරණ ට ශ වමු කරනවශද 
ශම් විධි ට බලනශකවට, rape කරන මි, සාදේ ගමට තවිල්ලශ 
නැවත වතශවක් කශන්තශවක් rape කරනතුරු නඩුව  නවශද  

ගරු කථශනශ කතුම, , අශප් අධිකරණ තමතිතුමශ ශම් නඩු 
කටයුතු ඉක්ම, න් සිදු කිරීම ස හශ ඉතශ ශහව  සහශ ෝග ක් ලබශ 
ශදනවශද ඒ වශශේම, අශප් අතිගරු ජනශධිපතිතුමශත් ශම් පිිබබ  
කල්පනශ කරලශ විශ ේෂ සහශ ක් ලබශ ශදනවශද  

2301 2302 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ඊළඟට, ඔබතුමශශේ  ප්ර ානශආ ශදවන ශකවටසට පිිබතුර ලබශ 

ශදන්නම්ද කශල  වටිනශ , සශ මම ඉක්ම, න් පිිබතුරු ශදන්නම්ද  

ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , ජශතික ළමශ ආරක්ෂක අධිකශරි  

විසින් ළමශ ආරක්ෂණ  පිිබබ  ජශතික ප්රතිපත්ති ක් හදලශ ඉවරයිද 

පසා අවුරුදු සැලැසාමක් හදලශ තිශබනවශද ගරු කථශනශ කතුම, , 

ළමශ ආරක්ෂණ  පිිබබ  ජශතික ප්රතිපත්ති ; ඒ ශපවත මම  

සභාෙත* කරනවශද ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , මශ ඔබතුමශට 

ශබවශහවම ගරු කරනවශද  ඔබතුමශටත් මශ එහි පිටපතක් ලබශ 

ශදන්නම්ද  

 2019 ඔක්ශතෝබර් මශසශආ තමයි ශම්ක හදලශ තිශබන්ශන්ද 

එශහම නම්, ඊළඟ වැඩ ශකවටස කරන්නයි දැන් තිශබන්ශන්ද ළමශ 

ආරක්ෂණ  පිිබබ  ජශතික ප්රතිපත්ති  සම්බන්ධශ න් ක්රි ශ කිරීම 

ස හශ අමශතයශං  ක2ක් එකතු වුණශද ශම්ක ත, වම කශළේ නැහැද 

අමශතයශං  ක2ක් එකතු කරශගනයි ශම් කටයුත්ත කශළේද ඒ ස හශ 

ළමශ කටයුතු අමශතයශං  , ආපදශ කළමනශකරණ කටයුතු 

සම්බන්ධශ න් වන අමශතයශං  , ආරක්ෂක අමශතයශං  , සමශජ 

සවිබලගැන්වීශම් අමශතයශං  , මශධය හශ ශතවරතුරු තශක්ෂණ 

කටයුතු සම්බන්ධශ න් වන අමශතයශං  , ශසෞඛය අමශතයශං  , 

කම්කරු අමශතයශං  , අධයශපන අමශතයශං  , අධිකරණ 

අමශතයශං   සහ සංචශරක අමශතයශං   කි න අමශතයශං  දහ ම 

එකතු කර ශගන, ඔවුන් සමඟ සශකච්ඡශ කර, ඔවුන්ශගන් 

ශතවරතුරු අරශගන, ඔවුන් සමඟ එකතු ශවලශ තමයි අපි ශම් පසා 

අවුරුදු සැලැසාමක් සහිත ළමශ ආරක්ෂණ  පිිබබ  ජශතික 

ප්රතිපත්ති  හදලශ තිශබන්ශන්ද මම ශම් අමශතයශං   භශරශගන 

තවම මශස ශදකයි ගත වුශණ්ද මම හිතන විධි ට සමහරු අවුරුදු 

ගණනකට කරපු නැති ශේවල් මම ඒ මශස ශදකට කරලශ 

තිශබනවශද ඒ ගැන මම ආඩම්බර ශවනවශද  

ඊළඟට, ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ අහපු ප්ර ානශආ තුන්වන 

ශකවටසට මම පිිබතුර ශදන්නම්ද  ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , ශම  

ශගනශශේ 02ක6 වර්ෂශආදීයිද එතශකවට ගරු චන්ද්රශ,  බණ්ඩශර 

හිටපු තමතිතුමි  ශහෝ, ශරෝසි ශසේනශනශ ක මැති,   හිටිශආද මට 

ඒ ගැන හරි ටම කි න්න බැහැද ඒ ශගවල්ශලෝ අධිකරණ 

අමශතයශං ශ න් ඒ විෂ   ශවන් කරලශ අරශගන, ශම් ප්රතිපත්ති  

හදනවශ කි  කි ශ ති ශශගන හිටි ශද දැන් ඒක හදන්න කමිටුවක් 

පත් කර තිශබනවශ කි ශ අශප් සභශපතිතුමශ කිේවශද මම 

සභශපතිතුමශශගන් තහුවශ, ඔබතුමශ ඕකට ශකවච්චර කශල ක් 

ගත්තශද කි ලශද ශමවකද, එතුමශ අවුරුදු ශදකක්  කමිටුව ති ශශගන 

ඉන්නවශද එ ශහම බැහැද මම සභශපතිතුමශට මශස පහක් කල් දීලශ 

තිශබනවශ, හැකි ඉක්ම, න් ශමහි ප්රතිලල ශපන්වන්න කි ලශද 

වහශම ශපන්වන්න ඕනෑද ගශට ගශටශ , දි කිරන අ ත් එක්ක මට 

වැඩ කරන්න බැහැද ශමවකද, ශම් රශට් දරුශවෝ කි න්ශන් අශප් 

අනශගත , අශප් වර්තමශන ද අපි අතීතශආ සිටි මේදුම 

බණ්ඩශරලශශගන් පැවත එන අ ද ශමවැ,  රටක දරුශවෝ ගැන 

කථශ කරන්න, දරුවන් ශවනුශවන් වැඩ කරන්න අපි ඉන්නවශද  

[බශධශ කිරීමක්  මම ශම් ප්ර ාන ටිකට පිිබතුරු දීලශ ඉවර කරන්න 
ඕනෑද ශවලශව  නවශද    

ශම්ක ගත්ශත් චන්ද්රශ,  බණ්ඩශර හිටපු තමතිතුමි  කි ශ මට 

වි ාවශස ක් තිශබනවශද ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , ඔබතුමශ ඒ 

කශලශආ පශර්ලිශම්න්තුශේ සිටි ශද එතශකවට ඔබතුමශත් දැන ගන්න 

ඕනෑ, ශම්ක වුශණ් ශකවශහවමද කි ලශද දැන් අපිට කි නවශ ජශතික 

ප්රතිපත්ති ක් හදන්න කි ලශද හදලශ ඉවරයිද දීලශත් ඉවරයිද 

ආශ ත්, ආශ ත් ඒ ගැනම අහනවශද ඔබතුමශ ඒ ගැන ශනවදැන 

සිටීම ගැන මට කනගශටුයිද ශමවකද, මම නම් ඒ කශලශආ ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුශේ සිටිශආ නැහැද  

ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , ඔබතුමශශේ ප්ර ානශආ හතරවන 

ශකවටසට ගරු අධයශපන තමතිතුමශ පිිබතුරු ශදන්න භශර ගත්තශද 

මම එතුමශට ශගෞරවශ න් ආරශධනශ කරනවශ, ඒ අදශළ ශකවටසට 

පිිබතුරු ලබශ ශදන්න කි ලශද ඉන්පදේව  මම ඊළඟ ශකවටසට 

පිිබතුරු ලබශ ශදන්නම්ද  

 
ෙරු දයාසිික ජයනසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථශනශ කතුම, , -  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ද ශසිරි ජ ශසේකර මන්ත්රීතුමශ, ශපවඩ්ඩක් ඉන්නද [බශධශ 
කිරීමක්  

 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)  

Hon. Speaker, I will answer to part 4 of that Question 
raised by the Hon. Leader of the Opposition under 
Standing Order No. 27(2). Under part 4, he referred to the 
Supreme Court Case No. SC/FR/97/2017 and further 
referred to the UNCRC recommendations regarding 
amendments to certain Sections of the Penal Code.  

Hon. Speaker and Hon. Leader of the Opposition, I 
just want to highlight a few things. First, Section 82 of 
the Penal Code was referred to. The Penal Code, I have 
here with me at the moment and I will read only the side 
note of Section 82, which states, I quote: 

"Act done in good faith for the benefit of a child or person of 
unsound mind, by or by consent of guardian." 

Then, Section 341(i) was referred to. But, to my 
knowledge, Sir, there is no Section 341(i); Hon. Leader 
of the Opposition, only Section 341 is there. The side 
note of Section 341 states “Criminal force”. The next 
Section referred to is Section 308(A). Again, there is no 
Section 308(A) in the Penal Code, but only Section 308, 
the side note of which states, I quote: 

"Exposure and abandonment of a child under twelve years by 
parent or person having care of it." 

Those are the three Sections of the Penal Code 
referred to by the Hon. Leader of the Opposition. 

මට වවදය තුෂා වික්රමනශ ක මහත්මි  මුණ ගැදේණශද ළමශ 

අයිතිවශසිකම් පිිබබ ව තිශබන, එතුමි ලශශේ සංවිධශන ක් මගින් 

ඉතශ උනන්දුශවන් වැඩ කරශගන  නවශද විශ ේෂශ න්ම එතුමි  

එහිදී ස හන් කශළේ, corporal punishment, ඒ කි න්ශන් පශසල 

තුළදී ළමයින්ට කරන  ම්  ම් දඬුවම් පිිබබ ව ජශතයන්තර ප්රමිති 

අනුගමන  කරන්න ඕනෑ, දණ්ඩ නීති සංග්රහශආ Sections 

කීප ක් තවදුරටත් amend කරන්න ඕනෑ කි න කශරණ යිද ඒ 

2303 2304 

[ගරු ගීතශ සමන්මලී කුමශරසිංහ මහත්මි   

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2022  ශනවවැම්බර්  28 

සශකච්ඡශශේ ප්රතිලල ක් හැටි ට මම ඒක refer කළශ, අශප් Legal 

Officerටද අශප් Legal Officer දැනට ඒ ස හශ අව ය කටයුතු 

කරශගන  නවශද එතුමි  මට නැවත මතක් කිරීමක් කළශද ගරු 

විපක්ෂ නශ කතුම, , ඔබතුමශ දන්නවශ, අශප් රශට් දණ්ඩ නීති 

සංග්රහ ට 0226 දක්වශ සංශ ෝධන කීප ක්ම සිදු කර තිශබන බවද 

ක 82, ක  ක, ක  5, ක  8 සහ 0226 වසරවලදී සංශ ෝධන සිදු කර 

තිශබනවශද දණ්ඩ නීති සංග්රහ  පනවශ තිශබන්ශන් ක885 ජනවශරි 

මශසශආ 2ක වැ,  දශ බ්රිතශනය පශලන යුගශආදීද ඒකට සංශ ෝධන 

කිහිප ක් තවිත් තිශබනවශද පදේගි  කශලශආත් සංශ ෝධන 

කිහිප ක් ශගන ආවශද දණ්ඩ නීති සංග්රහශආ ශම් සම්බන්ධව 

ගැළශපන වගන්ති ශමවනවශද කි න එක අශප් නීති , ලධශරින් 

මඟින් , ර්ණ  කර ඒවශ Ministry of Justice, Prison Affairs and 

Constitutional Reforms ශවත  වශ ගරු අධිකරණ තමතිතුමශ 

සමඟ Joint Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් කරලශ දණ්ඩ නීති 

සංග්රහශආ අව ය Sections සංශ ෝධන  කරගන්න මම 

බලශශපවශරවත්තු ශවනවශද එතුමශ මට දැනුම් දුන්නශ, මීට අදශළව 

අපරශධ නීති  හශ සම්බන්ධශ න් තවත් සංශ ෝධන කිහිප ක් 

කරන්න තිශබනවශ කි ලශද ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , මම දැන් 

ලබශ දුන්ශන් ඔබතුමශ අසශ තිශබන ප්ර ානශආ 4 වන ශකවටසට 

අදශළ පිිබතුරද 

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ අසශ තිශබන 

ප්ර ානශආ 6 වන ශකවටසින් අසශ තිශබනවශ, ජශතයන්තර පශසල්වල 

ළමශ අපශ ෝජන ක් සිදු වුශණවත් තති වන තත්ත්ව  ශමවකක්ද 

කි ලශද ජශතයන්තර පශසල්වලට විතරක් ශනවශවයි, ශවනත් 

පශසලකට වුණත් රශට් සශමශනය නීති ත්, ජශතික ළමශ ආරක්ෂක 

අධිකශරි  පනත  ටශත් තිශබන්නශ වූ බලතලත් එශසේමයිද ඒවශ 

ගැන කිසිම ප්ර ාන ක් නැහැ, ශවනම immunity එකක් නැහැද  

ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , ඔබතුමශ 6වන ශකවටසට අදශළව 

ඊළඟට අසශ තිශබන ප්ර ාන  ශබශහවින් වැදගත්ද  

ශම් රශට් අද වන විට ජශතයන්තර පශසල් 322කට වඩශ 

තිශබනවශද ළමුන් ලක්ෂ එකහමශරක් විතර ඒ පශසල්වල 

අධයශපන  ලබනවශද ඒවශශආ අධයශපන  ලබන්ශන් තශනශපති 

ශසේවශආ සිටින විශේශික න්ශේ දරුවන් ශහෝ ශවනත් 

කටයුතුවලට අශප් රටට පැමිණි අ ශේ දරුවන් විතරක් ශනවශවයිද 

ඒ පශසල්වල අධයශපන  ලබන අතිබහුතර  අශප්ම රශට් දරුශවෝද 

ඒ පශසල් සි ල්ල ලි ශ පදිංචි ශවලශ තිශබන්ශන් සමශගම් නීති  

 ටශත්ද අපි ශමවර වශර්තශව සකසා කරලශ පශර්ලිශම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් කරන්න ූදශනම් කර තිශබනවශද ජශතික අධයශපන 

ශකවමිසම එ  ගරු ජනශධිපතිතුමශට බශර දුන්නශට පසාශසේ ඊට 

අදශළ කටයුතු සිදු කරනවශද සශම්ප්රදශයිකව ශනවශවයි, නීතයනුූලලව 

කළ යුතුව තිශබන්ශන්ත් එශහමයිද එහි ප්රතිපත්ති  තුළ පැහැදිලිව 

ස හන් කර තිශබනවශ, ජශතයන්තර පශසල් ,  ශමන  කිරීම ස හශ 

අං  ශදකකින් කටයුතු කරන්න බලශශපවශරවත්තු වන බවද එකක්, 

අධයශපන අමශතයශං    ටශත් තිශබන ශපෞේගලික පශසල් අං  ද 

අ, වශර් ශ න් එහි ලි ශ පදිංචි ශවන්න ඕනෑ; සි ලු ශතවරතුරු 

සප න්න ඕනෑද ,  ශමන  කිරීම සහ quality assurance කි න 

එක ජශතික අධයශපන ශකවමිසම  ටශත් කිරීම ස හශ අව ය වැඩ 

කටයුතු ශම් වන විට කරශගන  නවශද ඒ , සශ ලබන අවුරුේද 

ආරම්භ වනශකවට අපට පුු වන් ජශතයන්තර පශසල් ,  ශමන  

කිරීම කරන්නද ඒ, විශ ේෂශ න්ම quality assurance 

සම්බන්ධශ න්ද ලි ශ පදිංචි වීම සම්බන්ධශ න් ගත්තශම, එක 

පශරට ගිහින් සමශගම් නීති   ටශත් ලි ශ පදිංචි කරන්න බැහැද 

ඒකට certain criteria තිශබනවශ, තිශබන්න ඕනෑ ඉඩ කඩ 

ප්රමශණ , ගුරුවරුන්ශේ දේදුදේකම් ආදී ව ශ න්ද අපි ඒවශට අදශළව 

අව ය කටයුතු කරශගන  නවශද ගරු විපක්ෂ නශ කතුම, , 

ඔබතුමශ ශම් කශරණ  සම්බන්ධශ න් අවධශන  ශ වමු කිරීම ගැන 

සාතුතිවන්ත ශවනවශද  

ෙරු සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 
නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ෙරු දයාසිික ජයනසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථශනශ කතුම, -  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ද ශසිරි ජ ශසේකර මන්ත්රීතුම, , ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශට 

පදේව ඔබතුමශට අවසාථශව ශදන්නම්ද  

 

ෙරු සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிமரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථශනශ කතුම, , මම ශම් ප්ර ාන  ඉදිරිපත් කශළේ 

ශහේතුවක් තතිවයිද ගරු රශජය තමතිතුමි , , ප්රතිපත්ති තිශබනවශ; 

ශපවත් පත් ලි ශ තිශබනවශ; ශකවළ ලි ශ තිශබනවශ; Cabinet 

Papers ලි ශ තිශබනවශද නමුත්, ක්රි ශත්මක වීශම්දී ඒවශ මහ 

ශපවශළවශේ  ථශර්ථ ක් ශවලශ නැහැද ඔබතුමි  ශම් ප්ර ාන  අතට 

අරශගන විශ ේෂශ න්ම වවදය තුෂා වික්රමනශ ක මහත්මි ත් 

සමඟ සශකච්ඡශවක් පවත්වශ, පවතින විවිධ ඌනතශ, අඩු පශඩුකම් 

පිිබබ ව සශකච්ඡශ කරලශ, ඊට අව ය විසුමම් ශසව න්නද එශහම 

නැතිව දරුවන්ශේ දේරක් කතභශව  තහවුරු කිරීම , කම් 

ප්රතිපත්ති ක ති ලශ, ඒක හැන්සශඩ් වශර්තශවට තතුළත් ශවලශ 

තිබුණශට වැඩක් නැහැ ශන්ද ඒක ක්රි ශත්මක ශවන්න  ඕනෑද ඒ 

ස හශ අව ය නීතිම  ප්රතිපශදන තති ශවන්න  ඕනෑද ඒ වශශේම 

ඔබතුමි ම ප්රකශ  කළශ, මශනව සම්පත් ඌනතශ තිශබනවශ, අඩු 

පශඩු තිශබනවශ කි ලශද ඒ සි ලු ගැටලු විසඳීශම් වගකීම ඔබතුමි  

තතුු  ආණ්ඩුවටයි තිශබන්ශන්ද විපක්ෂ  හැටි ට අශප් වගකීම 

තමයි, දරුවන්ට -ළදරුවන්ට, පශසල්  න දූ දරුවන්ට- බලපශන 

ප්ර ාන ගැටලු ඔබතුමි ශේ අවධශන ට ශ වමු කිරීමද අපි එශසේ 

අවධශන  ශ වමු කරවන්ශන් ගත යුතු පි වර අරශගන කශල 

වකවශනු සහිතව, timetable එකක් සහිතව ඒවශ ඉදිරි ට 

ක්රි ශත්මක කරශගන  ෑම ස හශයිද මම වි ාවශස කරනවශ, 

ඔබතුමි  ඒ කටයුත්ත කරයි කි ලශද ශම් මශතෘකශව පිිබබ ව 

ශතවරතුරු ශනවදැන ශනවශවයි ශම් ප්ර ාන  තහුශේද අයිනකට දශලශ 

තිශබන මශතෘකශවක් එිබ ට අරශගන අප ශම් ප්ර ාන  තහුශේ, ශම් 

සම්බන්ධශ න් ඔබතුමි ශේ අවධශන  ශ වමු ශකවට සශධනී  

විසුමම් ලබශ දීශම් ක්රි ශදශම  උශදසශයිද සාතුතියිද 

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ද ශසිරි ජ ශසේකර මන්ත්රීතුමශ, ඔබතුමශශේ ප්ර ාන   

ඉක්ම, න් අහන්නද 

 

ෙරු දයාසිික ජයනසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථශනශ කතුම, , ශම්ක ඉතශ වැදගත් ප්ර ාන ක්ද 

ඔබතුමශත් ශම් කශරණ  ගැන දන්නවශ තතිද අශප් කශන්තශ හශ ළමශ 

කටයුතු පිිබබ  ගරු රශජය තමතිතුමි ත් දැන් ශම් ගරු සභශශේ 

සිටින , සශයි මම ශම් ප්ර ාන  අහන්ශන්ද ගරු රශජය තමතිතුමි , , 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

මැදිරිගිරි  ජශතික පශසශල් දැරි න් පිරිසක් සංගීත කණ්ඩශ මක් - 

musical group එකක් - හදශශගන තිශබනවශද ඒ ඉතශම දක්ෂ 

දැරි න් පිරිසක්ද කුරුණෑගල දිසා්රික්කශආ පඬුවසානුවරත් ඒ 

අ ශේ සංගීත සංදර් න ක් පැවැත්වුණශද ගරු කථශනශ කතුම, , 

එතැ, න් පදේව ශපවලීසි  ඒ දරුවන්ට ඒ ස හශ අවසර ලබශ දීම 

දිගින් දිගටම නතර කර තිශබනවශද විශ ේෂශ න් ගම්පහ 

දිසා්රික්කශආ ශපවලීසිද ගරු රශජය තමතිතුමි , , ඔබතුමි  

ශබවශහෝ උත්සශහ කළශ ඒ දැරි න්ට අව ය කරන  ක්ති  ශදන්නද 

නමුත්, පදේගි  සතිශආ සිට ගම්පහ දිසා්රික්කශආ කිසිම 

ශපවලීසි කින් ඒ කටයුත්තට අවසර ශදන්න ූදශනම් නැහැද ඒ 

අහිංසක දැරි න් තමන්ශේ දක්ෂතශ එිබ දක්වන්න වැඩ පිිබශවළක් 

හදශශගන ඉතශ අමශරුශවන් ඒ ගමන  න්ශන්ද ඒ අ ශේ ආරක්ෂශව 

සම්බන්ධව කිසිම ආකශර ක ගැටලුවක් නැහැද ශමවකද, ඒ 

දැරි න්ශේ අම්මලශ, තශත්තලශ ඔක්ශකෝම ඒ දැරි න් එක්ක 

 නවශද එතරම් ආරක්ෂශකශරී විධි ට ඒ දැරි න් පිරිසත් ආරක්ෂශ 

කරශගනයි ඒ කටයුත්ත කරන්ශන්ද නමුත්, "ආ ශවරි" කි න ඒ 

musical group එකට එම බලපෑම දිගින් දිගටම සිේධ වනවශද  

අපි දන්නවශ, මයිකල් ජැක්සන් පවශ ශපවඩි කශලශආ ඉ න් ශම් 

ආකශර ට තම හැකි ශව ශපන්වන්න පටන් ගත් ශකශනකු වූ බවද 

තවත් එවැ,  ශබවශහෝ ශදශනක් ඉන්නවශද එම , සශ ඒ දැරි න්ට ඒ 

අ ශේ දක්ෂතශ එිබ දක්වන්න අව ය  වශතශවරණ  සකසා කර 

ශදන්න කි ශ මශ ඉල්ලශ සිටිනවශද "ශදරණ", "සාවර්ණවශහිනී" 

වශශේ රූපවශහිනී නශිබකශවලින් කුඩශ දරුවන්ශේ දක්ෂතශ එිබ 

දක්වන්න වි ශල  ක්ති ක් ලබශ ශදනවශද හැබැයි, මැදිරිගිරි  

ජශතික පශසශල් එම දැරි න්ට -කුඩශ ළමුන් , සශ- තමන්ශේ 

දක්ෂතශ එිබ දක්වන්න අවසාථශවක් නැහැද ළමශ හශ කශන්තශ 

කශර් ශං   තමයි ඊට බශධශ තති කරලශ තිශබන්ශන්, ගරු 

කථශනශ කතුම, ද එ ට ශහේතුව ශමවකක්ද කි ලශ මම දන්ශන් 

නැහැද අශප් ගරු රශජය තමතිතුමි ශගන් මම ශගෞරවශ න් ඉල්ලශ 

සිටිනවශ, කරුණශකර ශපවලීසි ටත් ශම් සම්බන්ධව කරුු පහදශ 

දීලශ එම දැරි න්ට තමන්ශේ දක්ෂතශ එිබ දක්වන්න ඉඩ ශදන්න 

කි ලශද 
 

ෙරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த ெைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථශනශ කතුම, ,- 

 

ෙරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ගරු කථශනශ කතුම, , - 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ජ න්ත සමරවීර මන්ත්රීතුමශ කථශ කරලශ ඉවර වුණශම 

ඔබතුමශ අවසාථශව ගන්නද 

 

ෙරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த ெைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථශනශ කතුම, , අධයශපන අමශතය ගරු දේසිල් 

ශප්රේමජ න්ත මැතිතුමශ ගත් තීරණ ක් සම්බන්ධව ප්රසශද  පළ 

කරමින්, එතුමශශගන් තවදුරටත් පැහැදිලි කරවශ ගැනීම ස හශයි මශ 

ශම  අහන්ශන්ද ලංකශ ගුරු සංගමශආ ප්රධශන ශල්කම් ශජෝ ප් 

සාටශලින් අධයශපන ශල්කම්වර ශ අමතශ ලි ශ තිබුණශ, ආර්ථික 

අර්බුද  තිශබන අවසාථශශේ ගුරුවරුන්ට දේදුදේ සහ පහදේ තුමමක් 

අඳින්න ඉඩ ශදන්න කි ලශද එවිට ඔබතුමශ ඉතශ දැඩිව කි ශ 

තිබුණශ, සශම්ප්රදශ ශනුූලලව ගුරුවරි න් අඳින ඔසරි  ශහෝ 

සශරිශ න් පමණක් සැරසී පශසල පැවැත්ශවන කශල  තුළ 

පශසල්වල ඉගැන්වීශම් කටයුතු ස හශ සහභශගි වන්න කි ලශද 

නමුත්, ඒ සංවශද  තවම අවසන් නැහැද නැවත නැවතත් ඒ 

කශරණ  හිස ඔසවමින් පවතිනවශද ගුරුවරි න්ශේ තුමම ශවනසා 

කිරීශම් වුවමනශශවන් ශපශළන පිරිසක් ඉන්නවශද අපි වි ාවශස 

කරනවශ, ශම් එල්ල වන්ශන් අශප් සංසාකෘතිශආ මුල්වලට තදබල 

ප්රහශර ක් කි ලශද 

ඒ , සශ අපි අධයශපන තමතිතුමශශගන් ඉල්ලනවශ, දැනට 

පශසල් ශේලශව තුළ ගුරුවරි න් අඳින ,  ාචිත තුමම, ඒ වශශේම 

ගුරුවරුන් අඳින ,  ාචිත තුමම තවදුරටත් පවත්වශශගන  ෑම 

සම්බන්ධශ න් ,  ාචිත චක්රශල්ඛ ක් , කුත් කරලශ ශහෝ ඒ ස හශ 

අව ය නීතිම  කටයුතු කරන්න කි ලශද ඒ පිිබබ ව ගරු 

තමතිතුමශශේ සාථශවර  ශමවකක්ද කි ලශ දැන ගන්නත් අපි 

කැමැතියිද  

 

ෙරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ගරු කථශනශ කතුම, , පශසල් ගුරුවරුන්ශේ තුමම පිිබබ ව 

විපක්ෂ නශ කතුමශශේ මත  ශමවකක්ද කි න එකත් අපි දැන 

ගන්න කැමැතියිද  ශමවකද, ශම් වෘත්තී  සමිති සි ල්ල එතුමශ 

එක්කත් කථශ කළශද ඒ , සශ එතුමශශේ මත ත් ඉදිරිපත් කරන්න  

කි ලශ අපි ඉල්ලීමක් කරනවශද 

 

ෙරු පාධලී චම්පික රණවක මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථශනශ කතුම, , වැදගත් කශරණ ක් කි න්න මටත් 

විනශඩි ශදක තුනක් ලබශ ශදන්නද 

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි න්න, ගරු මන්ත්රීතුමශද 

 

ෙරු පාධලී චම්පික රණවක මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථශනශ කතුම, ,  මට ශම් අවසාථශව ලබශ දීම ගැන 

ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත ශවනවශද අශප් රශට් වි ශල ව ශ න් 

සශකච්ඡශ වනවශ, ළමශ මන්දශපෝෂණ  ගැනද විශ ේෂශ න් ශම් 

ආර්ථික අර්බුද  , සශ තතිශවලශ තිශබන නව දුප්පත්කම, ආදශ ම් 

අහිමි වීම හශ විරැකි ශව ගැන පදේගි  ඔක්ශතෝබර් මශසශආ දී 

ශලෝක බැංකුව විසින් විසාතරශත්මක වශර්තශවක් , කුත් කරනු 

ලැබුවශද එම ශලෝක බැංකු , ශ ෝජිත න් ශහට දින සවස 0ද22ට 

අපශේ කශරක සභශ කශමර අංක 2කට පැමිශණනවශද ඒ , සශ 

අගමැතිතුමශ,  ආණ්ඩු පක්ෂශආත්, ඒ වශශේම විපක්ෂශආත් ප්රධශන 

සංවිධශ කතුමශ, විපක්ෂ නශ කතුමශ තතුු  සි ලුශදනශ  ඒ 

අවසාථශවට සහභශගි ශවලශ, එම වශර්තශව පිිබබ ව හශ රශට් සංඛයශ 

ශල්ඛන, දත්ත පිිබබ ව ශලෝක බැංකු , ශ ෝජිත න් එක්ක කරන 

ඒ සශකච්ඡශවට සහභශගි ශවන්න  කි ලශ මශ ආරශධනශ කරනවශද 

එම සශකච්ඡශව මශධය ට විවෘත කරන්ශන් නැහැද අශප් ආර්ථික 

සාථශයීකරණ  පිිබබ  අනුකමිටුශවන් තමයි ආරශධනශ කශළේද  

ඉදිරි කශලශආ දී බල ක්ති ක්ශෂේර  සම්බන්ධශ න් කැබිනට් 

මණ්ඩල ට ඉදිරිපත් ශකශරන    ශ ෝජනශව අවසන් වුණශට පසාශසේ 

ආසි ශනු සංවර්ධන බැංකුව සමඟත් එවැ, ම සශකච්ඡශවක් 
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[ගරු ද ශසිරි ජ ශසේකර මහතශ   
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පශර්ලිශම්න්තුව තුළ පැවැත්වීමට කටයුතු ූදශනම් කරලශ 

තිශබනවශද එම සශකච්ඡශවටත් සහභශගි වන ශලස සි ලු  ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලශට මශ ආරශධනශ කරනවශද 

 
ෙරු විමල් වීරවශශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු දේසිල් ශප්රේමජ න්ත අධයශපන 

තමතිතුම, , මටත් ශබවශහවම වැදගත් ශද ක් කි න්න තිශබනවශද 

පශසල් ගුරුවරි  කි න්ශන් රජශආ ශවනත් ශසේවක කුට ශහෝ 

ශසේවිකශවකට වඩශ ශවනසා චරිත ක්ද දරුශවෝ අනුකරණ  

කරන්ශන්, ආදර්  ට ගන්ශන් ගුරුවරි  ශහෝ ගුරුවර ශයිද ඒ , සශ 

ගුරුවරි ශේ ශහෝ ගුරුවර ශශේ බශහිර ශපනුම රජශආ ශවනත් 

කශර් ශල ක කටයුතු කරන ශකනකුශේ බශහිර ශපනුමට වඩශ 

සංශේදීව බලපශනවශද  

අශනක් කශරණ  ශම යිද හයිටි රශජයශආ බි  වැට්ටවීම ස හශ 

අනුගමන  කරපු උපශ  මශර්ගික සැලැසාශම් එක පි වරක් තමයි, 

පශසල් , ල තුමම නැති කරපු එකද ඒ රශට් කැමැති තුමමක් 

ත ශගන පශසලට එන්න ඉඩ දුන්නශද ඒ , සශ දරුවන් පශසල් කට් 

කරලශ ගි ශද, නැේද කි ලශ ශසව ශ ගන්නත් කශටවත් බැරි වුණශද ඒ 

විධි ට තමයි රටක සමශජයී  විනශ  කට මඟ පශදන්ශන්ද සමහර 

එන්ජීඕ වෘත්තී  සමිති බත්බැලශ ෝ, ඒ ශගවල්ලන්ශේ 

හශම්පුතශලශශගන් ලැබී තිශබන නයශ  පර ට අනුව ශම් රශට් 

මුල්වලටයි ශම් ගහන්ශන්ද ශම් රශට් මුල්වලටයි ගහන්ශන්ද 

ශලතිහශසිකව, අශප් දිසශපශශමවක් තදුරුතුමශ අරශගන 

බලන්නද අපි ශලතිහශසිකව ලැබුශේ ගුරු ශක්න්ද්රී  අධයශපන ක්ද  

ඒ පදනම  ටශත් තමයි අපි රැකුශණ්ද  ගරු අධයශපන තමතිතුම, , 

එක එක එන්ජීඕකශර බත් බැල න් එක එක කශල ට එක එක 

ශ ෝජනශ ශේනවශද ඒවශ මුු  මහත් ගුරු සංහතිශආ ශ ෝජනශ 

ශනවශවයිද ඒ අ  ආදශ ම් මශර්ග උත්පශදන  කරගන්නශ තැන්වල 

අව යතශ  අනුව, ඒ අ  එම ශකවන්රශත්තුව ඉටු කරන්න ඕනෑද 

ලංකශශේ පශසල් දරුවන්ශේ , ල තුමම ගලවන්න කි ලශ එක 

පශරටම කි න්න බැහැද එශහම කි පු ගමන් කන්න ශවනවශ 

කි ලශ දන්නවශද එශහම ශවන බව දන්න , සශ තමයි "අශන්! 

ආර්ථික අර්බුද  , සශ ගුරුවරි න්ට එකම සශරි  ත  ශගන 

පශසලට එන්න ශවලශ තිශබනවශ" වැ,  ශේවල් කි න්ශන්ද එශහම 

නම්, ළමයිනුත් එකම ගවුම අඳිනවශද  මම කුඩශ කශලශආ මට 

තිබුශණ් එක කලිසමයි, එක කමිස යිද මම මුු  සති ම ඒක 

ත ශගන ගි ශද ශසෝද ශසෝදශ ත ශගන ගි ශද අපි ඒක ප්ර ාන ක් 

කර ගත්ශත් නැහැද ඒක , සශ "අශන්! ගුරුවරි න්ට ශලවකු තුමම් 

ප්ර ාන ක් තිශබනවශ" කි ලශ වයශජ අනුකම්පශවක් ඉසාසරහට 

දශශගන ශම් කරන්න  න තක්කඩි වැශඩ්ට කිසි ශලසකින්වත් ඉඩ 

දි  යුතු නැහැද අර කිේවශ වශශේ,  විපක්ෂ නශ කතුමශත් ශම් ගැන 

අදහසක් පළ කරනවශ නම් මමත් ශගවඩක් කැමැතියිද  

 
ෙරු (වවදය) කවින්ද නහේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த மஹஷொன் ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

 
නැඟී සිටිනේය. 
 

எழுந்தொர். 
 

rose. 

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  කවින්ද ශහේෂශන් ජ වර්ධන මන්ත්රීතුමශද 

ෙරු (වවදය) කවින්ද නහේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த மஹஷொன் ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

ගරු කථශනශ කතුම, , විශ ේෂශ න්ම දරුවන් පිිබබ ව කථශ 

කරන්න මටත් අවසාථශව ලබශ දීම පිිබබ ව ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත 

ශවනවශද 

ගරු අධයශපන තමතිතුමශත් සභශශේ සිටින ශම් අවසාථශශේ මම 
ශම් කශරණ  කි න්න ඕනෑද ගරු තමතිතුම, , ඊශආ "ශදරණ" 
නශිබකශශේ පළ වූ ප්රවෘත්තිවල අපි දැක්කශ, පශසලක 
ගුරුවර කුශේ පර්සා එකක් ශහවරකම් කළශ, එශහම නැත්නම් එහි 
තිබුු  ම් කිසි ශද ක් ගත්තශ  කි ලශ එම දරුවන්ට පහර දුන් 
බවට  දරුශවෝ මශධය ට ප්රකශ  කළ ආකශර ද ශපවලීසි  ඒ 
දරුවන්ට  බැටන් ශපවලුවලින් තමයි පහර දීලශ තිශබන්ශන්ද ඒ 
වශශේම ඒ අ ට කරන්ට් එක තල්ලුවශ කි න ශචෝදනශවත් 
කරනවශ, ගරු තමතුතිම, ද ශම්ක ඉතශම බැරෑරුම් ප්රකශ  ක්ද 
දරුවන්ට එශහම පහර දීමක් සිදු කර තිශබනවශ නම්, ඒ පිිබබ ව 
අපක්ෂපශතී පරීක්ෂණ ක් කරන්නද ශපවලිසා , ලධශරින් ශේවශ,  
රශජය , ලධශරින් ශේවශ,  ම් කිසි ශකශනක් දරුවන්ට අගති ක් 
කරලශ තිශබනවශ නම්, පහර දීමක් කරලශ තිශබනවශ නම් ඒ 
පිිබබ ව පරීක්ෂණ ක් කරන්න කි ලශ මම ඉල්ලශ සිටිනවශද  
 

ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்ெி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මටත් ශම් සම්බන්ධශ න් කරුු 

කීප ක් කි න්න තිශබනවශද  ගරු කවින්ද ශහේෂශන් ජ වර්ධන 

මන්ත්රීතුමශ මට ඉසාශසල්ලශ අවසාථශව අරශගන කශරණශ කිහිප ක් 

ඉදිරිපත් කළශද ශමතැනදී "ශදරණ" නශිබකශව විතරක් ශනවශවයි, 

"හිරු" තතුු  මශධය ජශලශ කිහිප ක එම සිේධි  විකශ න  වුණශද 

අශප් රශට් අනශගත  භශර ගන්න ඉන්ශන් දරුශවෝද ශලෝකශආ 

ශකවශහේ වුණත්, අනශගත  භශර ගන්ශන් දරුශවෝද හැබැයි, 

දරුවන්ශේ ශහට දවස හිර ශගවල්වල දශලශ, ශපවලීසිවල දශලශ 

විනශ  ශවන්න අවසාථශව සලසනවශ  කි න එක සමහර 

පශසල්වල සහ ශපවලීසිවල ක්රි ශකශරකම් තුිබන් පැහැදිලි ශවනවශද 

ගරු තමතිතුම, ,  ඒ දරුශවෝ කි න විධි ට ඔවුන්ශේ  ටි 

පතුල්වලට ගහලශ තිශබනවශද එතශකවට වැඩිහිටි ශකශනක්වත් 

ගිහිල්ලශ එශහම, - [බශධශ කිරීමක්  තමතිතුමශ ශනවශවයි, ශම්ක 
ශපවලීසිශ න් කරලශ තිශබන්ශන්ද ශම්ක ශපවලීසි  භශර 

තමතිතුමශටයි, අධයශපන  භශර තමතිතුමශටයි ශදශදනශටම 

අදශළයි, ගරු කථශනශ කතුම, ද දරුවන්ශේ  ටි පතුල්වලට 

ගහලශ, කරන්ට් එක වේදලශ, ඊට අමතරව තවත් හිරිහැර රශශි ක් 

කරලශ තිශබනවශද එක දරුශවක් දැනටත් ඉසාපිරිතශශල් ඉන්නවශද 

ඉතින්, ශම් රශට් අනශගත  ශම් විධි ට වළලන්න උත්සශහ 

කරනවශ නම්, අපට ශහටක් ගැන බලශශපවශරවත්තු තබශ ගන්න  

බැහැද එම , සශ පශසශල් විදුහල්පතිවර ශ සම්බන්ධශ නුත්, ඒ 

වශශේම ශපවලීසි  සම්බන්ධශ නුත් වහශම පරීක්ෂණ ක් කරලශ,  

ඒ අ ට විරුේධව ක්රි ශමශර්ග අරශගන දරුවන්ට සශධශරණ ක් ඉටු 

කරන්නද  
 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු කථශනශ කතුම, , ප්ර ාන ශදකක් ඉදිරිපත් වුණශද මම ඒ 

ප්ර ාන ශදකටම පිිබතුරු ශදන්නම්ද මුලින්ම ගරු කවින්ද ශහේෂශන් 

ජ වර්ධන මන්ත්රීතුමශත්, ගරු ජගත් කුමශර දේමිරශආරච්චි 

මන්ත්රීතුමශත් මතු කරපු ප්ර ාන , - [බශධශ කිරීමක්     
 

ෙරු විමල් වීරවශශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මමත් ප්ර ාන ක් තහුවශ, ගරු තමතිතුමශද 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

මම ඒකටත් උත්තර ශදනවශද මම පළමුශවන්ම ශම් ප්ර ාන 

ශදකට උත්තර ශදන්න තීන්දු කශළේ, ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ අහපු 

සාථශවර , ශ ෝග 0්(0) ප්ර ාන ට ජුවවම සම්බන්ධ වන , සශයිද 

0200 ශනවවැම්බර් 20 වැ, දශ තමයි ශම් සිේධි  ශවලශ තිශබන්ශන්ද 

එම පශසල, බසානශහිර පළශත් සභශව  ටශත් පශලන  වන ගන්ගමුව 

ක, ෂාධ විදයශල , බැල්ලතුඩශව, බණ්ඩශරගමද 

 

ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்ெி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගුන්ගමුව ක, ෂාධ විදයශල ද 

 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ඔේ, ගුන්ගමුවද ගුන්ගමුව ක, ෂාධ විදයශලශආ දරුවන් ක52කට 

ආසන්න සංඛයශවක් අධයශපන  ලබනවශද ක ශරේණිශආ සිට කක 

ශරේණි  දක්වශ උගන්වන පශසලක්, ඒකද පශහේ පන්තිශආ උගන්වන 

ගුරු මහත්මි කශේ මුදල් පදේම්බි ක් නැතිවීම සම්බන්ධශ න් 

ශපවලීසි ට දැනුම් දීලශ, ශපවලීසි  තවිල්ලශ ඒ දරුවන්ව ශපවලිසා 

ජීප් එකට දමශශගන අරශගන ගිහිල්ලශ, නැවත ශගනැල්ලශ 

බසාසවලශ තිශබනවශද ඒ ශතවරතුරු ටික තමයි දැනට කලශප 

අධයශපන අධයක්ෂකශගන් ලැබිලශ තිශබන්ශන්ද ඊට පසාශසේ තමයි 

පහර දීමක් සම්බන්ධව ශදමේපි න් වශර්තශ කරලශ තිශබන්ශන්ද 

එම පහර දීම පශසශල් ගුරුවරු කරපු එකක් ශනවශවයිද නමුත්, 

ශපවලීසි  විසින් කළශ  කි ලශ තමයි දැනට වශර්තශ ශවන්ශන්ද ශම් 

සම්බන්ධශ න් ළමශ ආරක්ෂක අධිකශරි  ශවනම පරීක්ෂණ ක් 

කරනවශද ශම් ශවනශකවටත් ඔවුන් පශසලට ගිහිල්ලශ තිශබනවශද ඒ 

වශශේම අධයශපන අමශතයශං ශආ ශල්කම්තුමශ විසින් ලබශ දුන් 

උපශදසා අනුව බසානශහිර පළශත් අතිශර්ක අධයශපන 

අධයක්ෂකවරශ ක්, අධයශපන අමශතයශං ශආ විමර් න අං ශආ 

, ලධශරිශ න් සහ කලශප කශර් ශලශආ අතිශර්ක 

අධයක්ෂකවරශ කුශගන් සමන්විත  කණ්ඩශ මක් පත්කර අපි 

ශවනම පරීක්ෂණ ක්  සාවශධීනව කරශගන  නවශද 

 එහි ශතවරතුරු ලැබුු ගමන් මම දැනුම් ශදන්නම්ද  ගරු 

කථශනශ කතුම, , දරුවන් සම්බන්ධශ න් පශසල තුළ  කටයුතු 

කළ යුත්ශත් ශකවශහවමද කි න කශරණ  පිිබබ ව චක්රශල්ඛ 

, කුත් කර තිශබනවශද එශහම චක්රශල්ඛ , කුත් කර තිබි දී තමයි 

ශම් විධි ට කටයුතු කර තිශබන්ශන්ද ශමවකද, ශම් කශරණ  

ශපවලීසි ට කි න්න තරම් අව ය ශද ක්ද කි න ප්ර ාන ත් අපට 

මතු ශවලශ තිශබනවශද ඒක පරීක්ෂණවලදී සනශථ ශේවිද ඒ 

පිිබබ ව පරීක්ෂණ ක් තිශබන , සශ මම මීට වඩශ ඒ ගැන කථශ 

කරන්ශන් නැහැද ඒ ශතවරතුරු මම ලැශබන්න සලසාවන්නම්ද 

ශකවළඹ නගරශආ පශසල් ක44ම ආවරණ  වන වැඩසටහනක් 

මම ගි  සතිශආ ආරම්භ කළශද ශපෝෂණ වැඩසටහනත් ක්රි ශත්මක 

වන අතරතුර, counselling, drug prevention and guidance ඒ 

 ටශත් ක්රි ශත්මක ශවනවශද එම පශසල් ක44හිම ගුරුවරුන් 

ක44ශදශනක් ශගන්වලශ drug prevention and counselling 

සම්බන්ධශ න් දින තුනක වැඩමුු වක් පැවැත්වූවශද ඒ වශශේම 

විශ ේෂඥ වවදයවරු ශගන්වලශ පදේගි  සිකුරශදශ පසාවරු 0ද32 

ශවනතුරු විදුහල්පතිවරුන්ට සහ , ශ ෝජය විදුහල්පතිවරුන්ට 

ශවනම වැඩමුු වක් පැවැත්වූවශ, දරුවන්ශේ මනස ශත්රුම්ශගන 

පශසශල්දී සිදුවන ශමවැ,  කටයුතු සම්බන්ධශ න් ක්රි ශ කරන්ශන් 

ශකශසේද කි න කශරණ  පිිබබ වද 

ගරු කථශනශ කතුම, , දණ්ඩ නීති සංග්රහ  තුළ "ළම ශ" 
සම්බන්ධශ න් අර්ථ , රූපණ  තිශබනවශද අවුරුදු ක8ට අඩු සි ලු 
ශදනශට "ළම ශ" කි න අර්ථ , රූපණ  ශදනවශද මම හිතන 
විධි ට ඉදිරිශආ දී අධිකරණ තමතිතුමශ ශම් සම්බන්ධශ න් තවත් 
සංශ ෝධන ශගන ඒවිද ශම් වශශේ ශේවල් දිනපතශ පුවත් පත්වල 
වශර්තශ ශවනවශද මශතර, තිහශගවඩ  ප්රශේ ශආ ශමවනර පිහශටු 
අහුලශගන්න ගි  ළමයින්ට ශපවලීසිශ න් ශවඩි තබශ තිශබනවශද 
ශම්වශ ශනවවි  යුතු ශේවල්ද ශම්වශ වැඩිහිටි න්ශගන් - රැකවරණ  
ලබශ දි  යුතු අ ශගන් - සිදු ශවන වැරැදිද ශම්වශ පශසල්, - [බශධශ 
කිරීමක්   ඔේ, ඒක , සශ තමයි  අපි ඒ කටයුත්ත මුලින්ම ශකවළඔ 
නගර  තුළ ආරම්භ කශළේද ඒ පිිබබ ව ඔබතුමන්ලශත් දැනුවත් 
කරනවශද [බශධශ කිරීමක්  අපි ඒක කරනවශද මුලින්ම හැම 
පශසලකම ගුරුවරශ ක් counsellingවලට පුහුු කරලශ, 
විදුහල්පතිතුමන්ලශ සහ විදුහල්පතිතුමි න් දැනුවත් කරලශ තමයි 
අපි  ශම් වැඩ පිිබශවළ පටන් ගත්ශත්ද ශකවළඹින් ආරම්භ කරපු ඒ 
වැඩ පිිබශවළ ලබන අවුරුේශේ දිවයින පුරශම ක්රි ශත්මක කරන්න 
අපි කටයුතු කරශගන  නවශද  

ශදවැ,  එක තමයි, ගරු ජ න්ත සමරවීර මැතිතුමශ මතු කරපු 

ප්ර ාන ද ඒ සම්බන්ධශ න් අධායාපන අමාතයාශශනේ 
ශල්කම්තුමශට එවන ලද ලිපි ක් පිිබබ ව සමශජ  තුළ  ම් 
කතිකශවක් තති වුණශද ගරුතර මහශ සංඝ රත්න  විතරක් 
ශනවශවයි, මුසාලිම් පූජකතුමන්ලශ, කශතෝලික පුජකතුමන්ලශ, 
කුරුක්කල්තුමන්ලශ ආදී හැශමෝශේම අදහසා අපට දැනුම් දුන්නශද 
ඒ වශශේම ආදි ශිෂය සංගම්, සංවර්ධන සමිති ශම් සම්බන්ධශ න් 
අදහසා ප්රකශ  කළශද අශප් රටට ඔබින සංසාකෘති ක් අනුව තමයි  
ගුරුවරි න්ශේ තුමම , ර්මශණ  ශවලශ තිශබන්ශන්ද අපි ඉශගන 
ගන්නශ කශලශආ වැඩිශ න්ම ජශතික තුමම ත ගත් ගුරුවරුන් 
තමයි අපට ඉගැන්වූශආද දැන් කලිසම්, ෂර්ට් අඳිනවශද  අශප් රශට් 
සංසාකෘති  ඒ විධි ට සකසා ශවලශ තිශබනවශද  අපි දන්නශ 
කශලශආ පටන්ම ගුරුවරි න්  තන්ශේ  සශරි  ශහෝ ඔසරි ද මුසාලිම් 
කශන්තශවන් පවශ සශරි  ත ලශ ඒ ශගවල්ලන්ශේ පර්දශව ඔු වට 
දශනවශද ඒශක් කිසිම ප්ර ාන ක් නැහැද විශ ේෂශ න්ම දමිළ 
සමශජශආ ශම්ක දැඩි ශලස තිශබනවශද මම එදශ ශකවටශහේන 
විශේකශනන්ද විදයශලශආදී ශම් සම්බන්ධශ න් ප්රකශ  ක් කළශද  
අශප් මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමශත් එතැන සිටි ශද කිසි 
ශලසකින්වත් ගුරුවරි න්ට ,  මිත  තුමම් - attire - සහ 
දරුවන්ශේ , ල තුමම් ශවනසා කරන්ශන් නැහැයි කි ලශ මම එදශ 
ප්රකශ  කළශම, මුු   ශලශවම අත් ශපවළසන් දුන්නශද මම හිතන්ශන් 
ඒ hall එශක් දමිළ කශන්තශවන් ශදතුන් සි  ක් පමණ වශඩිශවලශ 
සිටි ශද කුමන ජන වර්ග කට අයිති වුණත්, ශම් රශට් සංසාකෘති  
ර ශ පවතින්ශන් පශසල් පේධති ත් සමඟ ගමන් කිරීම තුළයිද ඒක 
ශවනසා කරන්න පුු වන්කමක් නැහැද ශවනසා කරන්න ශදන්ශනත් 
නැහැද  

 ම් ශකශනක් කි න්න පුු වන් Finlandවල තුමම ශමශහමයි 

කි ලශද Finland කි න්ශන්, මශස ක0න් මශස 6ක්ම හිම වැශටන 

රටක්ද එශහම නැත්නම් අධික සීතල සහිත රටක්ද ඉතින්, ඒ රටට 

ගැළශපන විධි ට ඒ රශට් තුමම ශතෝරශශගන තිශබනවශද එශහම 

නම්, Finlandවල තිශබන අධයශපන ක්රම ටත් අපි  න්න ඕනෑද 

අපි ඒ ක්රම ට  නවශ  කි න කශරණ  ශනවශවයි මම කි න්ශන්ද 

නමුත්, එහි ගත යුතු ශේවල් තිශබනවශද ඒ , සශ  කිසිම 

ආකශර කින් ගුරුවරි න්ශේ තුමම ශහෝ පශසල් දරුවන්ශේ , ල 

තුමම ශවනසා කිරීමට කටයුතු කරන්ශන් නැහැ කි න එක මම  

පැහැදිලිව ස හන් කරනවශද    
 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හර්ෂ ද සිල්වශ මන්ත්රීතුමශද 

 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථශනශ කතුම, , මම ශම් නැඟිට්ශට්  ම් කශරණ ක් 

පිිබබ ව ඔබතුමශශේ අවධශන  ශ වමු කරන්නයිද අද සභශගත 

කරලශ තිශබනවශ, [බශධශ කිරීමක්   ශපවඩ්ඩක් ඉන්න ශකෝද [බශධශ 
කිරීමක්  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රශජය තමතිතුමි , ඔබතුමි  උත්තර දුන්නශ ශන්ද [බශධශ 
කිරීමක්  එශහම නම් කි න්නද   
 

ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

ද ශසිරි ජ ශසේකර හිටපු තමතිතුම, , ඔබතුමශ "ආ ශවරී" 

සංගීත කණ්ඩශ ම ගැන කථශ කළශද  මම ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත 

ශවනවශ, ඒක මතක් කිරීම ගැනද  

ශම්ක කරලශ තිශබන්ශන් ශමශහමයිද පළශත් සභශශේ පරිවශස 

හශ ළමශරක්ෂක ශසේවශ ශදපශර්තශම්න්තුවක් තිශබනවශ ශන්ද ඒ 

ශදපශර්තශම්න්තුශේ , ලධශරින් ගිහිල්ලශ තමයි ශම් ළමයි බ  

කරලශ, ඒ ශගවල්ලන්ශේ සංගීත කණ්ඩශ ම තහනම් කරලශ 

තිශබන්ශන්ද ගරු කථශනශ කතුම, , ශම් මි, සාදේ වැඩ කරන 

විධි ට වැඩ කළශ නම්, ලතශ මංශේෂාකශර්ලශ බිහි ශවන්ශන් නැහැද 

ශමවකද, ව ස අවුරුදු දහතුශනන් ශන්, ලතශ මංශේෂාකශර් 

ගශයිකශවක් වුශණ්ද කලශවට අත ති න්න එපශ, ඒ දරුවන්ශේ 

සංගීත කටයුතු කරශගන  න්න ඉඩ ශදන්නද මම ඔවුන් 

ශවනුශවන් ශපනී හිටිනවශද  

අශප් ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ එතුමශශේ ප්ර ානශආ 5 වන 

ශකවටස අහේදි , ලධශරි ශශේ නම ස හන් කරලශ නැහැද කමක් 

නැහැද ඒ , ලධශරි ශ කවුද කි ලශ මම දන්නවශද ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුම, , ඔබතුමශ අහලශ තිශබනවශ, ශම් , ලධශරි ශ නැවත 

එම කශර් ශං ශආ වැඩ කරනවශ ශන්ද කි ලශද අපි ඒ 

සම්බන්ධශ න් කටයුතු කරලශ, එම , ලධශරි ශව දවසා ක4කට 

රිමශන්ඩ් බන්ධනශගශරගත කළශද ඔහුට විරුේධව පවරපු නඩුව 

අදටත් ඉහළ උසශවිශආ විභශග ශවනවශද දැනට එම , ලධශරි ශ 

රසාසශශවන් අයින් කරලශ තිශබනවශද NGOs කි ශශගන එක 

එක්ශකනශ, එශහම නැත්නම් එක එක ශනෝනලශ තවිල්ලශ , කම් 

කයිවශරු ගහලශ ශවන ශවන ශසල්ලම් දශශගන තමයි ඔ  කථශ 

කි න්ශන්ද ශම් සිේධි  ඒ අ  දන්නශ එකක් ශනවශවයිද ශම්ක 

කරලශ තිශබන්ශන් පළශත් සභශශේ පරිවශස හශ ළමශරක්ෂක ශසේවශ 

ශදපශර්තශම්න්තුශේ , ලධශරිශ ක්ද  
 

ෙරු දයාසිික ජයනසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ශදපශර්තශම්න්තුවත් ඔබතුමි   ටතට ශන් එන්ශන්ද  

 

ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

ඔේද අපි දැන් එම , ලධශරි ශ සම්බන්ධශ න් action අරශගන 

තිශබනවශද අපි වහශම එම , ලධශරි ශශේ ශසේව  නතර කළශද  

ෙරු දයාසිික ජයනසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔහු දැන් රසාසශව හදශශගන තිශබනවශද  

 

ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

නැහැද ශම් සම්බන්ධව ඉහළ උසශවිශආ නඩුවක් තිශබනවශද ඒ 

, ලධශරි ශ දවසා ක4ක් රිමශන්ඩ් බන්ධනශගශරශආ හිටි ශද දැනට 

ඔහුව රසාසශශවන් අයින් කළශද ඔහුට විරුේධව උසශවිශආ නඩුවක් 

තිශබනවශද උසශවිශආ නඩුවක් තිශබනශකවට ඒ නඩුව ඉවර 

ශවනශතක් අපි බලශශගන ඉන්න ඕනෑද ඒක තමයි සම්ප්රදශ ද  

මට තව එක ප්ර ාන ක් තිශබනවශද ගරු කථශනශ කතුම, , මට 

සමශශවලශ තව විනශඩි ක කශල ක් ලබශ ශදන්නද ශම් කශරණ  

මම කි න්න ඕනෑද විපක්ෂ නශ කතුමශ එතුමශශේ ප්ර ානශආ 6 වන 

ශකවටසින් අහනවශ, ජශතයන්තර පශසල් ගැනද ඒ ප්ර ාන ට 

අධයශපන තමතිතුමශ උත්තර දුන්නශද හැබැයි මට නම් 

ජශතයන්තරද, ජශතිකද, පළශත් සභශවද, වන්, ලශ තත්තන්ශේ 

පැත්තද කි ලශ ගණනක් නැහැද මුු  ලංකශශේම දරුශවෝ අපට 

එකයිද දරුවන්ට විරුේධව නැඟී සිටින හැම ශදනශ ශවනු ශවන්ම 

අව ය නීතිම  පි වර මම ගන්නවශද ද ශසිරි ජ ශසේකර මන්ත්රීතුමශ 

කිේවශ වශශේ, පළශත් සභශශේ පරිවශස හශ ළමශරක්ෂක ශසේවශ 

ශදපශර්තශම්න්තුශේ , ලධශරින් ශම් ශවනශකවට අපි කැ වශ 

තිශබනවශද මම ශම් රශජය අමශතය ුරර ට පැමිණ සති ශදකකට පදේ 

එම , ලධශරින්ට කි ලශ තිශබනවශ, ශම් කටයුතු වහශම නතර 

කරන්න කි ලශද මම මශධය ට තවිල්ලශත් කිේවශ, ශම් වශශේ 

ශේවල් කරන්න ඉඩ ශදන්න එපශ කි ලශද  

මට අනව ය ශද ක් ඔන්න මම දැන් කි න්න  නවශද 

ගුරුවරිශ ෝ ගවුම් අඳින්න ආසයි කි ලශ කිේවශ ශන්ද හිතන්න, මම 

ගවුමක් ත  ශගන ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට ආවශ නම්- 

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රශජය තමතිතුමි , , ශකටිශ න් උත්තර දුන්නශ නම් 

ශහව යිද  

 
ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

මම ගවුමක් ත  ශගන ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට ආවශ වශශේ තමයි, 

ගුරුවරිශ ෝ ගවුම් තන්ශදවත්ද ඒක , සශ කරුණශකරලශ ඒ 

ශගවල්ලන්ශේ සශරි  ත ශගන ඒ ශගවල්ලන්ට ඉන්න ශදන්නද  

 
ෙරු විමල් වීරවශශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථශනශ කතුම, - 

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රශජය තමතිතුමි , , ශකටිශ න් උත්තර ශදන්නද විමල් 

වීරවං  මන්ත්රීතුමශ, ඉක්ම, න් ඔබතුමශශේ ප්ර ාන  අහන්නද 

ඔබතුමශ දැන් ශදවරක් නැඟිටලශ ප්ර ාන තහුවශද  

2313 2314 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු විමල් වීරවශශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු රශජය තමතිතුමි , , "ආ ශවරී" සංගීත කණ්ඩශ ම ගැන 

ඔබතුමි  ශබවශහවම සංශේදීව කථශ කළශද ඒ ප්ර ාන  විස න්න, 

ඔබතුමි  රශජය තමතිතුමි ක්ද ඒ , සශ ඒ දුක අපට කි ලශ 

හරි න්ශන් නැහැද අපිත් දන්නවශ, ඒ දුකද ඔබතුමි  ඒකට අදශළ 

පි වර අරශගන ඒ ප්ර ාන  විස න්නද ඒ දරුවන්ට ඒ දරුවන්ශේ 

හැකි ශව , දහශසේ විදහශ දක්වන්න ඉඩ ප්රසාථශ හදලශ ශදන්නද  

 

ෙරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිශහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொரெிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

මම ශබවශහවම සතුටින් දැනුම් ශදනවශ,-  [බශධශ කිරීමක්  

ශපවඩ්ඩක් මට ඉඩ ශදන්න, ගරු මන්ත්රීතුමශ 

  

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථශනශ කතුම, , ශම් ශවලශශේ ශම් සශකච්ඡශවත් 

එක්කම- [බශධශ කිරීමක්  ශපවඩ්ඩක් ඉන්න ශකෝද ගරු රශජය 
තමතිතුමි , , ඔබතුමි  කථශ කරලශ ඉවරයි ශන්ද  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රශජය තමතිතුමි , , ඔබතුමි  ඒ ප්ර ාන ට උත්තර දුන්නශ 

ශන්ද  

 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශපවඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු රශජය තමතිතුමි , ද  

අද අපි ශම් කථශ කරන අතරතුර අශප් ශම්ස මත තබශ 

තිශබනවශ, කැසිශනෝ වයශපශර ආරම්භ කරන්න ලයිසන් ශදන්න 

අවසර ඉල්ලශ ඉදිරිපත් කර තිශබන  ශ ෝජනශ පර ක්ද ගරු 

කථශනශ කතුම, , කැසිශනෝ වයශපශර ස හශ ලයිසන් ශදන්න 

හදන්ශන් මුදල් තමතිවර ශයිද සශමශනයශ න්  හ පශලන  - good 

governance - තිශබන රටවල එශහම කරන්ශන් නැහැද Casinos 

regulate කරන ආ තන ක් තිශබනවශද  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , අපි අද දිනට ,  මිත විවශද  පටන් ගත්තශ 

නම් ශන්ද ශහව ? 

 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථශනශ කතුම, , ශම් ශ ෝජනශව රජශආ මුදල් පිිබබ  

කශරක සභශවට ඉදිරිපත් කරයිද ඊට පදේ ශම  සම්මත කරන්න 

කි ලශ කි යිද තයි, ශමවැන්නක් ඉදිරිපත් කරන්ශන්? සිංගප්පූරුව 

තමයි කැසිශනෝ වයශපශර  සම්බන්ධශ න් ශලෝක ම follow 

කරන්ශන්ද 0224දී තමයි, සිංගප්පූරු පශර්ලිශම්න්තුවට 

ශ ෝජනශවක් ශගනශශේ සිංගප්පූරුශේ කැසිශනෝ වයශපශර  පටන් 

ගන්න ඕනෑ කි ලශද 0226දී තමයි, කැසිශනෝ වයශපශර  ස හශ 

ලයිසන් ශදන්ශන් ශකවශහවමද කි ලශ ඒ රශට් ,  ශමන 

කශර් ශල ක් හැදුශේද ඒ අනුව 02ක2දී තමයි, සිංගප්පූරුශේ 

කැසිශනෝ වයශපශර  පටන් ගත්ශත්ද මට සදශචශර  පිිබබ ව 

ප්ර ාන ක් නැහැද ආණ්ඩුවට කැසිශනෝ වයශපශර  පටන් ගන්න 

ඕනෑ නම්, පටන් ගන්නද හැබැයි, ඒක පටන් ගන්න කලින් ශම් 

සම්බන්ධශ න් ,  ශමන අධිකශරි ක් තිශබන්න ඕනෑද අද දරුශවෝ 

ගැනත් කථශ කළශද කැසිශනෝ එකකට  න්න නම්, ශඩවලර් ක22ක් 

ශගවන්න ඕනෑ කි ලශ නීති ක් තිබුණශද  

නමුත්, කැසිශනෝ වයශපශර  කරන කිසිම ශකශනකු ශඩවලර් 

ක22 ගත්ශත්ත් නැහැ; ආදශ ම් බදු ශගේශේත් නැහැද අවසශනශආ 

මි, සාදේන්ට බදු ගහලශ, ඔක්ශකෝම බදු වැඩි කරලශ තිශබනවශද මම 

කි න්ශන්, ශමශහම කරන්න  එපශ කි ලශද කැසිශනෝ වයශපශර 

පටන් ගැනීම සම්බන්ධශ න් ශනවශවයි මට ප්ර ාන  තිශබන්ශන්ද 

හැබැයි කැසිශනෝ වයශපශර පටන් ගන්නවශ නම්, ඒවශ ,  ශමන  

කරන ආ තන ක් තිශබන්නත් ඕනෑද ඒ ආ තනශ න් තමයි 

කැසිශනෝ වයශපශරවලට ලයිසන් ශදන්න ඕනෑද සිංගප්පූරුව වශශේ 

රටවල දහස  ශදශනකුශගන් යුතු ,  ශමන අධිකශරි කින් තමයි 

කැසිශනෝ වයශපශරවලට ලයිසන් ශදන්ශන්ද ශම් විධි ට කැසිශනෝ 

වයශපශර පටන් ගන්ශන් තයි, ගරු කථශනශ කතුම, ? 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඔ  ගැන විවශදශආදී කථශ කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුම, ද 

ශනවපැමිීමශම් අවසර  පිිබබ  ශ ෝජනශව, ගරු ලක්ෂාමන් 

කිරිතල්ල මන්ත්රීතුමශද 

 

නනොපැමිණීනම් අවසරය: ෙරු රාජවනර දියම් 

සම්පන්දන් මහතා 
வரொதிருக்க அனுைதி: ைொண்புைிகு 

ரொஜவமரொதயம் ெம்பந்தன் 
LEAVE OF ABSENCE: HON. RAJAVAROTHIAM 

SAMPANTHAN 

 

ෙරු නීතිඥ ලක්ෂනමන් කිිකඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මශ පහත ස හන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශශේ 66(ඊ) වයවසාථශව  ටශත්, 

්රිකුණශමල  මැතිවරණ දිසා්රික් පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු 

රශජවශරෝදි ම් සම්පන්දන් මහතශට 0200 ශනවවැම්බර් 28 දින සිට 

මශස තුනක කශල ක් තුළ පශර්ලිශම්න්තුශේ රැසාවීම්වලට 

ශනවපැමිීමමට අවසර දි  යුතු  ද"   
 

ෙරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

විසින් සනථිර කරන ලදී 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විජ දශස රශජපක්ෂ තමතිතුමශද 
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විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසනාා 
සශනශ ධානය ය නත් සනවාධීන නකොමිෂන් 

සභා පිහිටුවීම: අධිකරණ  බන්ධානාොර 

ක යුතු හා ආණ්ඩුක්රම වයවසනාා 
ප්රතිසශසනකරණ අමාතයතුමා නප ප්රකාශය 

அரெியலமைப்புக்கொன இருபத்மதொரொவது   

திருத்தத்தின்கீழ் சுயொதீன 

ஆமணக்குழுக்கமள நிறுவுதல் : நீதி, 

ெிமறச்ெொமலகள் அலுவல்கள் ைற்றும் 

அரெியலமைப்பு ைறுெீரமைப்பு  

அமைச்ெொினது கூற்று 
ESTABLISHMENT OF INDEPENDENT 

COMMISSIONS UNDER TWENTY FIRST 
AMENDMENT TO THE CONSTITUTION: 

STATEMENT BY MINISTER OF JUSTICE, PRISON 
AFFAIRS AND CONSTITUTIONAL REFORMS 

 
ෙරු ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 

(අධිකරණ  බන්ධානාොර ක යුතු හා ආණ්ඩුක්රම වයවසනාා 

ප්රතිසශසනකරණ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) விஜயதொஸ 

ரொஜபக்ஷ - நீதி, ெிமறச்ெொமலகள் அலுவல்கள் ைற்றும் 

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

ගරු කථශනශ කතුම, , මට ශම් අවසාථශව ලබශ දීම පිිබබ ව 

ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත වනවශද ඔබතුමශ අද දින පශර්ලිශම්න්තුවට 

දැනුම් දුන්නශ, විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ සංශ ෝධන ට 

ඔබතුමශ 0200 ඔක්ශතෝබර් මස 3කවන දින අත්සන් තැබූ බවද  ඒ 

පිිබබ ව මශ ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත වනවශද ප්රජශතන්රවශද ත්, 

නීතිශආ ආධිපතය ත් සාථශපිත කිරීම අරමුු කරශගන ශගනශ 

විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ සංශ ෝධන ට අනුව කටයුතු 

කරන ශතක් ශම් රශට් දේවහසක් ජනතශව බලශ සිටිනවශද [බශධශ 
කිරීම්  ගරු කථශනශ කතුම, , ඔබතුමශ ශම් ගරු සභශව ,  ා බ්ද 
කරලශ දුන්ශන් නැත්නම් මම ශම් කථශ කරන එශක් ශත්රුමක් 

නැහැද 

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලශ කරුණශකර ,  ා බ්ද ශවන්නද විපක්ෂ 

නශ කතුමශ, ඔ  සශකච්ඡශව ඔතැ, න් නතර කරන්නද කරුණශකර 

ගරු සභශශවන් පිටතදී ඔ  සශකච්ඡශව කරගන්නද 

 
ෙරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

විපක්ෂ නශ කතුම, ,  න්න එපශද 

 
ෙරු ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) விஜயதொஸ 

ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ශම් ගරු සභශව දිහශ බලශ ඉන්න අ ට 

පශර්ලිශම්න්තුව පිිබබ ව දැශනන හැඟීම,-  [බශධශ කිරීම්  

ෙරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

විපක්ෂ නශ කතුමශ ප්ර ාන ශ න් පැනලශ  නවශ ශන්ද උත්තර 

දුන්ශන් නැහැ ශන්ද 

 

ෙරු ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) விஜயதொஸ 

ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු කථශනශ කතුම, , විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ 

සංශ ෝධන  සම්මත කර ගැනීම ස හශ සහශ ෝග  ලබශ දුන් ගරු 

ජනශධිපතිතුමශටත්, ගරු අග්රශමශතයතුමශටත්, ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුමශටත්, අශනකුත් පක්ෂ නශ කතුමන්ලශ තතුු  

සි ලුශදනශටත් ශම් රශට් ජනතශව ශවනුශවන් ශම් අවසාථශශේදී   

මශේ ශගෞරවනී  සාතුති  පුද කරන අතරම මශ ඔබතුමශශගන් 

ඉල්ලශ සිටිනවශ, ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ සභශව පිහිටුවීශම් කටයුතු 

හැකි තශක් ඉක්මනට සිදු කරන්න කි ලශද ඒ වශශේම ඒ ස හශ 

පක්ෂ නශ කවරුන්ශේ සහභශගිත්ව  සහ දශ කත්ව  ලබශ ශදනු 

තතැයි කි ශත් මශ බලශශපවශරවත්තු වනවශද ඒ එක්කම එම 

විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ සංශ ෝධන   ටශත් පිහිටුවීමට 

,  මිත සහ දැනට පිහිටුවශ තති සාවශධීන ශකවමිෂන් සභශවලට 

ශකවමසශරිසාවරු සහ සභශපතිවරු පත් කිරීශම් ක්රි ශදශම  හැකිතශක් 

ඉක්මනට සිදු කරන ශලසත් ගරු කථශනශ කතුමශශගන් ඉල්ලශ 

සිටින අතර, ඒ ස හශ සි ලු පක්ෂ නශ ක න්ශේ සහශ ෝග  ශම් 

අවසාථශශේදී මශ බලශශපවශරවත්තු වනවශද  

ගරු කථශනශ කතුම, ,  කනගශටුශවන් වුණත් ශම් අවසාථශශේදී 

මම  ම් කරුණක් ස හන් කළ යුතුයිද පදේගි  ඔක්ශතෝබර් මස 3ක 

සහ ශනවවැම්බර් මස 2කවන දින -එම දින  ශදශක්දී- අප උතුරු 

පළශශත්  ශපන  සහ කිලිශනවච්චි  මුල් කර ශගන ජංගම ශසේවශ 

ශදකක් පැවැත්වූවශද  මීට ශපර ගරු අලි සබ්රි තමතිතුමශ ජනවශරි 

මශසශආ පළමුවන ජංගම  ශසේව ත්, පදේගි  ජූලි මශසශආ ශදවන 

ජංගම ශසේව ත් පැවැත්වූවශද අප ඔක්ශතෝබර්, ශනවවැම්බර් 

මශසවල තුන්වන ජංගම ශසේව ත් පැවැත්වූශආ උතුරු පළශශත් 

ජනතශව මුහුණ දීලශ තිශබන ගැටලු රශශි කට පිිබතුරු 

ශහව න්නයිද ඒ අනුව ශමවර ශම් ජංගම ශසේවශ ශදක පවත්වන්න 

විශ ේෂ ශහේතු කිහිප ක් තිබුණශද  

උතුරු පළශශත් ඉන්නවශ, ගැටුම්කශරී වශතශවරණ ක් අශප් 
රශට් තිබුු කශලශආ ඉන්දි ශවට ශගවසා නැවත පැමිණි උදවි  
කක,්80ක්ද අප පදේගි  වතශශේ උතුරු පළශතට ගි  ශවලශශේ ඒ 
උදවි ට තිශබන ප්ර ාන රශශි ක් හුමනශ ගත්තශද ඒ ශබවශහෝ අ ට 
උප්පැන්න සහතික නැහැ;  ජශතික හැුමනුම්පතක් නැහැ; විශේ  
ගමන් බලපර ක් ගන්න බැහැ; ඒ ශගවල්ලන් ඉන්දි ශශේදී ලබශ 
ශගන තිශබන අධයශපන දේදුදේකම්වල සහතික අශප් රශට්දී 
පිිබගන්ශන් නැහැද ඒ ශවනුශවන් අප මශස ගණනශවක් එක දිගට 
කරුු ශසව ශ බලශ අශප් අමශතයශං ශආ ශල්කම්තුමි ශේ 
සභශපතිත්වශ න්, දිසශපතිවරුත් සම්බන්ධ කර ශගන දීර්ඝ 
ව ශ න් අධය න  කළශද අමශතයශං  ශදවළහක් සම්බන්ධ 
කරශගන තමයි අපි ශම් ප්ර ානවලට විසුමම්  ශදන්න කටයුතු කශළේද  

ගරු කථශනශ කතුම, , ඒ එක්කම මම ශම් කශරණ ත් 
කි න්න ඕනෑද 02ක6 වර්ෂශආ පිහිටවපු අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිිබබ  කශර් ශලශආ ක්රි ශදශම  පිිබබ ව අපට ශනවශ කුත් 
විශේචන එල්ල වුණශද ඒකට සශධශරණ පදනම් තිබුණශද පදේගි  
වසර හතරක කශල  පුරශවට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිිබබ  
කශර් ශල  ලිපිශගවනු 65ක් පමණයි අවසන් කරලශ තිබුශණ්ද 
නමුත් අපි භශර ගත්තශට පදේව පදේගි  මශස කිහිප  තුළ ඒ සංඛයශව 
ශදදශහ දක්වශ වැඩි කර තිශබනවශද ඒ අනුව ඒ වින්දිත න්ට ශගවන 
මූලය වන්දි  රුපි ල් ලක්ෂ , රුපි ල් ලක්ෂ ශදක දක්වශ වැඩි 
කර ගන්නත් අමශතය මණ්ඩලශආ අනුමැති  අපි ගි  මශසශආ ලබශ 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ගත්තශද ඒ අනුව ශම් කටයුතු ඉක්ම, න් කරලශ ඉතශ ශකටි 
කශල ක් තුළ අවසන් කරන්න අපි බලශශපවශරවත්තු ශවනවශද ඒ 
ජංගම ශසේවශවන් පවත්වන අවසාථශශේදී ශදමළ ජශතික 
සන්ධශනශආ මන්ත්රීවරශ ක් වන ගරු කශේන්ද්රන් මැතිතුමශ ශදමළ 
කශන්තශවන් 02කට අඩු ප්රමශණ ක් එක්ක ඒ කච්ශච්රි ූමමි  ළඟට 
තවිල්ලශ වි ශල උේශඝෝෂණ ක්  කරලශ ඒ කටයුතු කඩශකප්පල් 
කරන්න උත්සශහ ගත්තශද කිලිශනවච්චිශආ ඒ කටයුතු කරන 
අවසාථශශේදීත් ඒ වශශේම - 

 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

එතුමශ ශදමළ ජශතික සන්ධශනශආ ශකශනක් ශනවශවයිද 
 

ෙරු ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) விஜயதொஸ 

ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

මට සමශශවන්නද මම දන්ශන් නැහැද  
 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

එතුමශ TNA එශක් මන්ත්රීවරශ ක් ශනවශවයිද 
 

ෙරු ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) விஜயதொஸ 

ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

සමශශවන්න, මම පිිබගන්නවශද මම හිතශශගන හිටිශආ 

එශහමයිද  
 

ෙරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

He is from the All Ceylon Tamil Congress.  
 

ෙරු ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) விஜயதொஸ 

ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

සමශශවන්නද ගරු කථශනශ කතුම, , All Ceylon Tamil 

Congress එශක් ගරු මන්ත්රීතුමශ කශන්තශවන් 02කට අඩු 

ප්රමශණ ක් එක්ක තවිල්ලශ උේශඝෝෂණ ක් කළශද 

කිලිශනවච්චිශආදීත් ඒ  හශ සමශන උේශඝෝෂණ ක් කළශද නමුත් අපි 

අශප් වැඩ කටයුතු සි ල්ල කරශගන ගි ශද විශ ේෂශ න් ඒ ප්ර ාන 

විසඳීම සම්බන්ධව මම මුණ ගැදේණශ, ගරු සීද විේශන්ෂාවරන් 

මන්ත්රීතුමශද ඒ කටයුතු සශර්ථකව කරශගන  න්න එතුමශ අපට 

වි ශල සහශ ෝග ක් ලබශ දුන්නශද මම විශ ේෂශ න් ද්රවිඩ ජශතික 

සන්ධශනශආ මන්ත්රීතුමන්ලශශේත් අවධශන  ඒ කශරණ  ශකශරහි 

ශ වමු කරවනවශද අශප් වගකීමක් විධි ට හිතලශ ඉතශ 

සේභශවශ න් ඒ ජනතශවශේ ප්ර ාන විස න්න අපි ඉදිරිපත් ශවලශ 

ඉන්නවශද ඔබතුමන්ලශ ඒ පිිබබ ව ප්රසශද  පළ කර තිශබනවශ; 

අපට සහශ ෝග  දක්වලශ තිශබනවශද නමුත් උතුශර් ජනතශවම 

, ශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවරශ ක් ශම් සි ලු ක්රි ශදශම න් 

කඩශකප්පල් කිරීමට දරන උත්සශහ  අපි ආණ්ඩුව විධි ට ශහළශ 

දකිනවශද ඒ සම්බන්ධශ න් මම තමුන්නශන්ශසේලශශේ අවධශන  

ශ වමු කරවනවශද මින් ඉදිරි ට ඒ කටයුතු  කරශගන  ශශම්දී බශධශ 

සිදු ශනවකරන්න සි ලුශදනශ වග බලශ ගත යුතුයි කි න කශරණ  

මම ශම් අවසාථශශේදී මතක් කරනවශද  

ශබවශහවම සාතුතියි, ගරු කථශනශ කතුම, ද 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධශන වැඩ කටයුතු ආරම්භශආදී ශ ෝජනශද [බශධශ කිරීමක්   
විපක්ෂශආ ප්රධශන සංවිධශ කතුමශද  

 

ෙරු නීතිඥ ලක්ෂනමන් කිිකඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කථශනශ කතුම, , අධිකරණ තමතිතුමශ ඒ කරපු ප්රකශ   

ශමවකක් ද?  
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක අමශතයශං  , ශේදන ක්ද 
 

ෙරු නීතිඥ ලක්ෂනමන් කිිකඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

අද දිනට ,  මිත වැඩකටයුතු  ටශත් ඒක නැහැ ශන්ද  

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමශ ඒ අවසාථශව විශ ේෂශ න් ඉල්ලලශ ගත්ශත්ද  

 

ෙරු නීතිඥ ලක්ෂනමන් කිිකඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ඒක තමයිද අපි දන්ශන් නැහැ, එතුමශ කි න්ශන් ශමවකක් 

ගැන ද කි ලශද එශහම බැහැ ශන්ද අද දිනට ,  මිත වැඩ කටයුතු 

 ටශත් ඒක තිශබන්න එපශ  ැද [බශධශ කිරීමක්  එශහම නම් මට 
ඒකට උත්තර ශදන්න ඕනෑද  

 

ෙරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, may I have a minute, please?  
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  

Yes, Hon. Sumanthiran?  

 

ෙරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir.  

I wish to thank the Hon. Minister of Justice, Prison 
Affairs and Constitutional Reforms for having undertaken 
that trip to the North to conduct the mobile service. It had 
been very useful. We wish that you would conduct more 
like those.  

Particularly, he mentioned about the returnees from 
India. There are about 33,000 more who are willing to 
come, but because of the situation here and due to various 
facilities not being afforded, they are stuck there. We 
would like them to come. Just as much as you have done 
all these, we wish that you would take further steps to 
bring them back and settle them also. I wish to thank you 
as a Member of Parliament for Jaffna District. 
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[ගරු ජනශධිපති නීතිඥ (ආචශර් ) විජ දශස රශජපක්ෂ මහතශ  
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On the question of the OMP, I want to tell you that the 
current Chairman of the OMP, Mr. Mahesh Katulanda, 
has made a statement saying that nobody has actually 
disappeared in this country. That is the reason why people 
are angry. The OMP is set up to inquire into the 
disappearances. Without any inquiry being done, he has 
made a public statement that they are living abroad, 
nobody has gone missing and so on, and that is why that 
had happened. That institution comes under you. We 
expect that institution to function independently and 
conduct investigations with regard to disappearances. 
While that Chairman himself makes a statement like that 
without any basis, recently, the Army has also given a 
reply to a query made under the ශතවරතුරු දැන ගැනීශම් 
අයිතිවශසිකම පිිබබ  පනත, saying that nobody has 
surrendered to the Army. But, the entire complaint is that 
they had been handed over to the Army by their relatives 
themselves - their mothers and wives. When that has been 
the case for so long and when everybody had been 
surrendered before the relatives' own eyes, for the Army 
to make a statement like that tends people to immediately 
lose confidence. So, just as much as we appreciate your 
efforts - I do not want to say anything wrong about that. I 
know you are taking a lot of steps - I would also like to 
say that when statements like that come, naturally, the 
victims lose confidence. So, I wish that the Hon. Minister 
would take steps to counter such statements as well and to 
genuinely make inquiries about the disappeared.  

Thank you.  

 

ෙරු ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) விஜயதொஸ 

ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

Hon. Speaker, I am thankful to the Hon. Member for 
bringing to my notice that such a statement had been 
made by the Chairman of the OMP. I was not aware of 
that and I regret about it. If such a statement had been 
made by him, I will definitely take steps to rectify it.  
Thank you very much. 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Mano Ganesan? 

 

ෙරු නීතිඥ ලක්ෂනමන් කිිකඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කථශනශ කතුම, ,- [බශධශ කිරීමක්  
 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුම, , ගරු ලක්ෂාමන් කිරිතල්ල 

මැතිතුමශට ප්රකශ  ක් කරන්න ඕනෑ ලුද ඔබතුමශ ඊට පදේව 

අවසාථශව ගන්නද 

ෙරු නීතිඥ ලක්ෂනමන් කිිකඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු අධිකරණ තමතිතුමශ සාවශධීන 

ශකවමිෂන් සභශ ගැන කථශ කළශද අපි සාවශධීන ශකවමිෂන් සභශ 

ගැන කථශ කශළේ, 02ක දීද  ඔබතුමන්ලශ තමයි විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසාථශ සංශ ෝධන  ශගනැල්ලශ ඒවශ ඔක්ශකෝම නැති කශළේද 

ඒවශ පත් කරන්න දැන් ආණ්ඩුවට හදිසි ශවලශ තිශබනවශ: 

ඔබතුමශත් slow කි නවශද ඔබතුමශ ශහමින් වැඩ කරනවශ කි ලශත් 

 ම්  ම් අ  කි නවශද  

මම කි න්ශන් ශම්කයිද සාවශධීන ශකවමිෂන් සභශ පත් කරන්න 
ඕනෑද නමුත්, ශම් හදිසි  ශමවකක්ද? ආණ්ඩුවට ඕනෑ අ  ඒවශට 
පත් කරලශ, විශ ේෂශ න් මැතිවරණ ශකවමිසමට පත් කිරීශම්දී  
තමන්ට අවනත , ලධශරින් පත් කරලශ මැතිවරණ කල් දමන්න 
කටයුතු කරන්නයි ශම් හදන්ශන්ද  විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම 
වයවසාථශ සංශ ෝධනශආ අන්තර්කශලීන වගන්ති ක් - interim 
provision එකක් - තිශබනවශද ඒ අනුව ඒ අ ට වැඩ කරශගන 
 න්න පුු වන්ද  ඒ , සශ මැතිවරණ කල් දමන කටයුත්ත කරන්න 
එන්න එපශද ආණ්ඩුව තවම පශඩම් ඉශගන ශගන නැහැද ශම්ශකන් 
ශපශනන්ශන් තවම පශඩම් ඉශගන ශගන නැහැ කි ලශයිද 
මැතිවරණ කල් දමලශ, මර්දන  තති කරන්න කටයුතු කශළවත් 
අපි ඒකට ඉඩ ශදන්ශන් නැහැද මැතිවරණ කල් දමන්න හැදුශවවත් 
ලංකශශේ ඉන්න සි ලුම නීතිඥ මහත්වරු එදශට උසශවි ට එනවශද 
ඒකයි මම කි න්ශන්ද 

 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Mano Ganesan? 
 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු කථශනශ කතුම, , ගරු තමතිතුමශ මතු කළ කශරණ  

ගැනයි මශ කථශ කරන්ශන්ද පදේගි  ආණ්ඩුශේ අවසන් කශලශආ ඒ 

විෂ   භශර තමතිවර ශ ව ශ න් කටයුතු කශළේ මමයිද OMP එක 

ගැන මම දන්නවශද I endorse all what was stated by the Hon. 

M.A. Sumanthiran. OMP එ ශක් Chairmanට පිසාදේද කි ලශ මම 

දන්ශන් නැහැද ගරු තමතිතුම, , එශහම කථශ කරන්න එපශ 

කි න්නද  ඔබතුමශ ඒ ගැන දැනශගන ඉන්න ඕනෑද  කවුරුත් 

අතුරුදහන් වුශණ් නැහැ කි ලශ එතුමශ කි නවශ නම්, ඒ  

සම්බන්ධශ න් කටයුතු කරන්න ශවයිද  

ගරු කථශනශ කතුම, , ශම් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිිබබ  

කශර් ශල  සම්බන්ධශ න් වන පනත් ශකටුම්පත 

පශර්ලිශම්න්තුවට ශගනැල්ලශ ඉතශ අමශරුශවන් තමයි  සම්මත කර 

ගත්ශත්ද දැන් ආණ්ඩු පක්ෂශආ ඉන්න කණ්ඩශ ම තමයි එදශ ඒකට 

විරුේධ වුශණ්ද අපි මශතර කශර් ශල ක් විවෘත කළශද ඒක විවෘත 

කශළේ මමයිද  ශපනශආ, මන්නශරශම් කශර් ශල විවෘත කළශද ගරු 

තමතිතුම, , ඔබතුමශ කිේවශ, ලිපිශගවනු 65ක වැඩ අවසන් කර 

තිශබනවශ, ඔබතුමන්ලශ ආවශට පසාශසේ ඒ සංඛයශව ශදදශහක් දක්වශ 

වැඩි කර තිශබනවශ කි ලශද ඒ සංඛයශ ගැන මම දන්ශන් නැහැද 

ඒවශ ගැන ශහව ලශ බලන්න ඕනෑද හැබැයි, අපි වැඩ කළශද ඔ  

ශගවල්ශලෝ අපට වැඩ කරන්න දුන්ශන් නැහැද දැන් විරුේධ 

පක්ෂ ශආ ඉන්න අපි ඔ  ශගවල්ලන්ට වැඩ කරන්න අව ය 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

සහශ ෝග  ලබශ ශදනවශද ඒ කශලශආ ඔබතුමන්ලශ එශහම 

සහශ ෝග  දුන්ශන් නැහැ ශන්ද ඒ , සශ අපට වැඩ කරන්න බැරි 

වුණශද තත්ත ඒකයිද  

ශම් රශට් ක 88-8  කශලශආත්, ශදදහසා ගණන්වලත් මි, සාදේ 

අතුරුදහන් වුණශද උතුර - නැ ශඟනහිරත්, දකුශණ්ත් මි, සාදේ 

අතුරුදහන් වුණශද  හැම තැනම මි, සාදේ අතුරුදහන් වුණශද ශම් 

සශප , පශප  අශප් රශටන් අතු ගශ දමමුද ඒක කරන්න තමයි, ඒ 

කශර් ශල  අපි විවෘත කශළේද දැන් ආණ්ඩු පක්ෂශආ ඉන්න 

ඔබතුමන්ලශ එදශ විරුේධ පක්ෂශආ ඉන්නශකවට, ආණ්ඩු පක්ෂශආ 

සිටි අපට සහශ ෝග  ශනවදුන්නත්, අපි දැන් ඔ  ශගවල්ලන්ට 

සහශ ෝග  ශදනවශ වැඩ කරන්නද හැබැයි, අර Chairman මශරු 

කරන්නද ඔහු ති ශශගන වැඩක් නැහැ ශන්ද ඔහු කියූ ශේ ගැන 

වශර්තශ ශවලශ ඉවරයි; record ශවලශ ඉවරයිද   
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you are repeating the same thing.  
 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඔහු එශහම ප්රකශ  ක් කරනවශ නම් තත්තටම TNA එකත් 

විරුේධ ශවන්න ඕනෑ ඒකටද TNA එකත් උේශඝෝෂණ කරන්න 

ඕනෑද TNA එශක් ශහව කම , සශ උේශඝෝෂණ කශළේ නැහැද All 

Ceylon Tamil Congress පමණක් ශනවශවයි, TNA එකත් ඒකට 

විරුේධ ශවන්න ඕනෑද තත්තටම ඒක ශවන්න ඕනෑද ශමවකද, ඔහු 

කළ ප්රකශ   වැරදියිද  ආ තන ක ඒ වශශේ ශකශනක් ති ශශගන 

වි ාවශස කරන්ශන් ශකවශහවමද? ඒ විෂ   සම්බන්ධව හිටපු 

තමතිවර ශ මමයිද  
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

All right. Thank you, Hon. Member. You are 
repeating the same thing. 

ශ ෝජනශ පිිබබ  දැනුම් දීම, ගරු සභශනශ කතුමශද 

 

 පාර්ලිනම්න්තුනේ රැසනවීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මශ පහත ස හන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

"පශර්ලිශම්න්තුශේ සාථශවර , ශ ෝග 8හි විධිවිධශනවල සහ 0200 

ඔක්ශතෝබර් ක8 පශර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 

ශ ෝජනශශවහි කුමක් ස හන්ව තිබුණ ද, අද දින රැසාවීම් පැවැත්ශවන 

කශල ශේලශව පූදභශද  ද32 සිට අදභශද 5ද22 දක්වශ වි  යුතු  ද පූදභශද 

ක2ද32ට පශර්ලිශම්න්තුශේ සාථශවර , ශ ෝග 8(5) ක්රි ශත්මක වි  යුතු 

 ද අදභශද 5ද22ට කථශනශ කතුමශ ප්ර ාන  ශනවවිමසශ පශර්ලිශම්න්තුව 

කල් තැබි  යුතු  ද" 
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ආශශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழுக்கள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES  

 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මශ පහත ස හන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 
 

"මතු දැක්ශවන පරිදි ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශ දහ හතක් (ක්) 

පත්කළ යුතු :- 

 

(1)  ආගමික කටයුතු හශ සහජීවන  පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ 
කශරක සභශව 

(2)  ප්රතිසන්ධශන  සහ ජශතික සමඟි  පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ 
කශරක සභශව 

(3)  ජශතික ආරක්ෂශව පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(4)  ජශතික ආර්ථික හශ ශභෞතික සැලදේම් පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ 
කශරක සභශව 

(5)  ජශතයන්තර සබ තශ පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(6) භශණ්ඩ හශ ශසේවශ අපන න ඉහළ නැංවීම පිිබබ  ආංශික 
අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(7) ආර්ථික අර්බුදශආ බලපෑම සමන  කිරීම පිිබබ  ආංශික 
අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(8) බල ක්ති සහ ප්රවශහන  පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක 
සභශව 

(9) ආහශර දේරක් කතතශව හශ කෘ කකර්ම  පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ 
කශරක සභශව 

(10) පරිසර , සාවශභශවික සම්පත් හශ තිරසර සංවර්ධන  පිිබබ  
ආංශික අධීක්ෂණ  කශරක සභශව 

(11) අධයශපන  පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(12) විශදසා රැකි ශ සහ රම  පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක 
සභශව 

(13) යුක්තිගරුක සහ නීතිගරුක සමශජ ක් පිිබබ  ආංශික 
අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(14) ශසෞඛය පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(15) ළමුන්, කශන්තශවන් හශ සාත්රී-පුරුෂභශව  පිිබබ  ආංශික 
අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(16) මශධය, තශරුණය , උරුම  හශ ූතතන පුරවැසි ශ පිිබබ  
ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

(17) විවෘත සහ වගකිවයුතු රජ ක් පිිබබ  ආංශික අධීක්ෂණ 
කශරක සභශව 

 

 

පශර්ලිශම්න්තුශේ සාථශවර , ශ ෝග කකකහි විධිවිධශන ප්රකශරව  කශරක 

සභශව ශවත  ශ වමු කරනු ලබන කරුු සම්බන්ධශ න් සශකච්ඡශ කර 

බලශ වශර්තශ කිරීම ස හශ එක් එක්  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව, 

ශත්රීම් කශරක සභශව විසින් නම් කරනු ලබන පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවර න් 

අට ශදශනකුශගන් (8) සමන්විත වි  යුතු ද 
 

එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශශේ ගණපූරණ  සශමශජික 

මන්ත්රීවර න් තිශදශනකුශගන් (3) සංයුක්ත වි  යුතු ද" 
 
 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
  

2323 2324 

[ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතශ  
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වරප්රසාද නය ජනා 
ெிறப்புொிமைப் பிமரரமணகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 
 

 

ීවවිත තර්ජන 
உயிர் அச்சுறுத்தல் 

THREAT TO LIFE  

 

ෙරු නීතිඥ ලක්ෂනමන් කිිකඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කථශනශ කතුම, , මශ පහත ස හන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරනවශ: 

 "පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු එම්ද ඒද දේමන්තිරන් මහතශ විසින් 
තමශශේ සහ ගරු ෂශනක්කි න් රශජපුත්තිරන් රශසමශණික්කම් 

මහතශශේ වරප්රසශද කඩවී තති බවට 0200  ඔක්ශතෝබර් 26 දින 

පශර්ලිශම්න්තුශේ දී මතු කරන ලද කරුු, පශර්ලිශම්න්තුශේ සාථශවර 

, ශ ෝග කක8 හි විධිවිධශන ප්රකශරව ආචශර ධර්ම සහ වරප්රසශද පිිබබ  

කශරක සභශවට ශ වමු කළ යුතු  ද" 

 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
 
විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නපෞේෙලික මන්ත්රීන්නප පනත් නකටුම්පත් 

தனி உறுப்பினர் ெட்டமூலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සශනශ ධාන) 

පනත් නකටුම්පත  
உள்ளூர் அதிகொரெமபகள் மதர்தல்கள் (திருத்தம்) 

ெட்டமூலம் 
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 

 
 

ෙරු නීතිඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  
(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ගරු කථශනශ කතුම, , මශ පහත ස හන් පනත් ශකටුම්පත 

ඉදිරිපත් කරනවශ: 

 
 " (060 වන අධිකශර  වූ) පළශත් පශලන ආ තන ඡන්ද විමසීම් 

ආඥශපනත සංශ ෝධන  කිරීම ස හශ වූ පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් 

කිරීමට අවසර දි  යුතු  ද"  

 

ෙරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

 
විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 

ප්රශනනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිනය ෙ කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 52(6) වන සනාාවර නිනය ෙය ය නත් පනත් 

නකටුම්පත රාජය පිකපාලන  සනවනේශ ක යුතු  පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන අමාතයතුමා නවත පවරන ලදී. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்ெிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6) இன்படி தபொது நிருவொக, 

உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி 

அமைச்ெருக்கு அறிக்மக தெய்யப்படுதற்கொகச் ெொட்டப்பட்டது. 
  

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

Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils 
and Local Government for report. 
 

ෙරු නීතිඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  
(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ගරු කථශනශ කතුම, , මට ශම් සම්බන්ධශ න් වචන 

කිහිප ක් කථශ කරන්න අව යයිද තරුණ , ශ ෝජන , තරුණ 

පශර්ලිශම්න්තුවක්, තරුණ ශේ පශලන නශ ක න් ගැන තමයි අපි 

කවුරුත් , රන්තරශ න් කථශ කරන්ශන්ද අද ශලෝකශආ තරුණ 

නශ ක න් දිගින් දිගටම බිහි ශවනවශද  ක ්ක කැරැල්ල, ක 8  

කැරැල්ල  නශදී ව ශ න් අශප් රශට් කැරලි කිහිප ක් තති ශවලශ 

තිශබනවශද ඒ වශශේම, පදේගි  කශලශආත් අපි දැක්කශ, තරුණ 

උදවි ශේ නැඟිටීමක්ද ගරු කථශනශ කතුම, , ක 88-8  කශලශආ 

තති වූ තරුණ අසහන ත් එක්ක, තරුණ අසහන  පිිබබ  

ශකවමිෂන් සභශශවන්  පළශත් පශලන ආ තනවලට නශම ශ ෝජනශ 

ලබශ ගැනීශම්දී තරුණ න්ශේ නශමශ ෝජනශ ස හශ සි  ට 05ක 

අවසාථශවක් ලැබුණශද ඒ නශම ශ ෝජනශ තුිබන් පශර්ලිශම්න්තුවට, 

පළශත් සභශවට, පළශත් පශලන ආ තනවලට පදේගි  කශලශආ 

නශ ක න් පත් වුණශද හැබැයි, ඒ අ  හිටපු පශර්ලිශම්න්තුව තුළ 

පවශ -02ක8 කශල වකවශනුශේ- අවශසනශවන්ත ශලස  පළශත් පශලන 

ආ තන , ශ ෝජන ට අවුරුදු 35ට අඩු තරුණ න්ට තිබූ සි  ට 

25 quota එක නැති වුණශද ඒ , සශ පළශත් පශලන ආ තන ඡන්ද 

විමසීම් ආඥශපනත සංශ ෝධන  කරලශ අවුරුදු 35ට අඩු 

තරුණ න්ට සි  ට 05ක නශම ශ ෝජනශවලට තති අයිති  නැවත 

ලබශ ශදන්න තමයි මම පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශ කු හැටි ට අද 

ශම් පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කශළේද   

 

ෙරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ගරු කථශනශ කතුම, , විශ ේෂශ න් තරුණ ශේ පශලන 

, ශ ෝජිත කු හැටි ට පළශත් පශලන ඡන්ද ට ඉදිරිපත් ශවලශ 

එතැ, න් පශර්ලිශම්න්තුවට ආපු මම කි න්න කැමැතියි, ශම් පනත් 

ශකටුම්පත තුිබන් ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන් ඉතශම වැදගත් 

ශ ෝජනශවක් බවද    
 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථශනශ කතුම, , තරුණ , ශ ෝජන  වැඩි කිරීම ස හශ 

පශර්ලිශම්න්තුවට පනත් ශකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම 

එතුමශට සාතුතිවන්ත ශවනවශද ඒ සම්බන්ධශ න්,- 

 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ඒ ගැන කථශ කරන්න බැහැ, ගරු මන්ත්රීතුම, ද  

2325 2326 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඒ ගැන ශපවඩි අදහසක් විතරයි මම කි න්ශන්, ගරු 

කථශනශ කතුම, ද  
 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමශට දැන් සභශව කල් තබන අවසාථශශේ ශ ෝජනශව 

ඉදිරිපත් කිරීමට තිශබනවශද 
 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ලබන මශර්තු 02වැ,  දිශනන් පදේව පළශත් පශලන මැතිවරණ  

කල් දැමීම ස හශ නම් කිසිශසේත්ම කටයුතු ශනවකළ යුතුයිද මශර්තු 

02වන දශට කලින් ඡන්ද  පවත්වන්න ඕනෑද [බශධශ කිරීම්  මශර්තු 
02වන දශට කලින් ඡන්ද  පවත්වන්න ඕනෑද පනත් ශේන්න, 

සංශ ෝධන ශේන්නද හැබැයි, මශර්තු 02වන දශට කලින් ඡන්ද  

පවත්වන්නද 

  

ෙරු නරොෂාන් රණසිශහ මහතා (වාිකමාර්ෙ අමාතය සහ ්රීඩා 

හා නයෞවන ක යුතු අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணெிங்க - நீர்ப்பொென அமைச்ெரும் 

விமளயொட்டுத்துமற ைற்றும் இமளஞர் விவகொர அமைச்ெரும்)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe- Minister of Irrigation and 
Minister of Sports and Youth Affairs) 

ගරු කථශනශ කතුම, , අශප් ශප්රේම්නශත් සීද ශදවලවත්ත 

මන්ත්රීතුමශ ඉදිරිපත් කළ ශපෞේගලික මන්ත්රී ශ ෝජනශවට රජ  

විධි ටත් අපි එකඟ ශවනවශද ක්රීඩශ හශ ශ ෞවන කටයුතු 

අමශතයවර ශ විධි ට ශම් සම්බන්ධශ න් අශප් අනුග්රශහකත්ව ත් 

දක්වශ, ශම් ශ ෝජනශව කැබිනට් මණ්ඩල ටත් ඉන්පදේ 

පශර්ලිශම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කරනවශ, සි  ට 05ක අවසාථශව 

තරුණ න් ශවනුශවන් ලබශ දීම ස හශද රශජය පරිපශලන, සාවශේ  

කටයුතු, පළශත් සභශ හශ පළශත් පශලන අමශතයවර ශ විධි ට 

අග්රශමශතයවර ශශේ සහශ ෝග ත් අපි ශම් ස හශ අශප්ක්ෂශ 

කරනවශද  
 

ෙරු දයාසිික ජයනසේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථශනශ කතුම, , අනුර දිසශනශ ක මැතිතුමශ කි පු 

කශරණ ම තමයි අපටත් කි න්න තිශබන්ශන්ද ශමවැ,  

ශ ෝජනශවක් ශගශනන එක ශහව යිද මශත් ක  ් දී ප්රශශේශී  

සභශවට ආශේ තරුණ , ශ ෝජනශ න්ද හැබැයි, ඒකට අව ය 

කටයුතු කරන්න ගිහිල්ලශ, ඒක පශවිච්චි කරශගන ඡන්ද  කල් 

දැමීශම් ආණ්ඩුශේ ශහවර වැඩ පිිබශවළට ශම් පනත් ශකටුම්පත 

බේධ කරන්න එපශ කි න එකයි අශප් ඉල්ලීමද  
  

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කථශනශ කතුම, , "පශර්ලිශම්න්තුව දැන් කල් තැබි  

යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශද 
 

ප්රශනනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 සභශව කල් තබන අවසාථශශේ ශ ෝජනශව, ගරු අනුර 

දිසශනශ ක මැතිතුමශද  

 
ආර්ථික අර්බුදනයන් පීඩාව  පත් ජනතාව  කඩිනම් 

සහන   
 தபொருளொதொர தநருக்கடியொல் பொதிக்கப்பட்ட 

ைக்களுக்கு துொித நிவொரணம்   
 SPEEDY RELIEF FOR  MASSES AFFECTED  BY  ECONOMIC 

CRISIS  
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ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථශනශ කතුම, ,  පළශත් පශලන මැතිවරණ  දැන් 

අවුරුේදකින් කල් දමශ තිශබනවශ  කි න කශරණ  නැවතත් 

අවධශරණ  කරනවශද නමුත් මශර්තු මශසශආ 02වැ,  දිනට ශපර 

පළශත් පශලන මැතිවරණ  පැවැත්වි  යුතුයිද එම පළශත් පශලන 

මැතිවරණ  පැවැත්වීම ස හශ දැන් මැතිවරණ ශකවමිෂන් සභශව 

ශවත බල  පැවරී තිශබනවශද ඒ , සශ දැන් පළශත් පශලන 

මැතිවරණ  පැවැත්වීශම් කටයුත්ත මැතිවරණ ශකවමිසම හමුශේ 

තිශබනවශද ඔවුන් ශම් ස හශ ක්රි ශමශර්ග ගත යුතුයිද  අපි අශප්ක්ෂශ 

කරනවශ, සාවශධීන මැතිවරණ  ශකවමිෂන් සභශශේ සභශපති , මල් 

ජීද පුංචිශහේවශ මහත්ම ශ එක එක වංගුවලට අහු ශවන්ශන් නැතිව, 

ඒ වංගුවල ශකවටසාකරුවන් ශවන්ශන් නැතිව මශර්තු මශසශආ 

02වැ,  දිනට ශපර පළශත් පශලන මැතිවරණ  පවත්වයි කි ලශද  

ඒ වශශේම, අශප් මැතිවරණ ඉතිහශසශආ  ම් කශර් භශර ක් 

කරන ලද මහින්ද ශේ ප්රි  මැතිතුමශට අපි කි නවශ, ආණ්ඩුව සීමශ 

, ර්ණ  ශකවමිසම අටවමින් තිශබන්ශන් අන් කවරක් , සශවත් 

ශනවශවයි, මැතිවරණ නීති ක් සම්මත වුණශට පදේව එ  

පැවැත්වීම ස හශ ශකවට්ධශස නැති වුණශම, ශකවට්ධශස මත 

එල්ලිලශ ශම  කල් දැමීශම් වුවමනශව , සශ  කි ලශද රටක්,  

උඩින් අටවශ ගන්නශ ලද ආ තන ක කල්ලි ක් විසින් පශලන  

කරන්න බැහැද ජනතශව විසින් ලබශ ශදන වරමකින් තමයි පළශත් 

පශලන ආ තන ක් ශේවශ, පළශත් සභශවක් ශේවශ, පශර්ලි ශම්න්තුව 

ශේවශ, විශ ේෂශ න්ම ජනශධිපතිවර ශ ශේවශ පශලන ක් ශගන  ශ 

යුත්ශත්ද නමුත්, වර්තමශන ජනශධිපතිවර ශටත් ජන වරමක් නැහැද 

එතුමශ ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ක34 ශදශනකු විසින් ශතෝරශ ගත්ත 

ජනශධිපතිවරශ ක්ද ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ජන වරම ශකවශහේද 

තිශබන්ශන්? කලින් අගමැති හැටි ට පත්වුු මහින්ද රශජපක්ෂ 

මහත්ම ශ අගමැතිකම දශලශ  න්න ගි ශද හිටපු මුදල් තමති බැසිල් 

මහත්ම ශ තමතිකම දශලශ  න්න ගි ශද ආණ්ඩුව කඩශශගන 

එිබ ට ආපු දේසිල් ශප්රේමජ න්ත මැතිතුමශට තමතිකම් ලැබිලශ 

තිශබනවශද ශමවකක්ද ශම් ශවලශ තිශබන්ශන්? ශම් තිශබන්ශන් 

ජන වරම , ශ ෝජන  කරන පශර්ලිශම්න්තුව ශනවශවයිද අද අශප් 

රශට් තිශබන්ශන් උඩින් අටවශ ගන්නශ ලද කල්ලි ක් විසින් තති 

කරන ලද ආණ්ඩුවක්; පශලන ක්ද   

 
ෙරු කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 
Hon. Weerasumana Weerasinghe to the Chair? 
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ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)  

Sir,I propose that the Hon. Weerasumana 
Weerasinghe do now take the Chair. 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ෙරු කාානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්  ෙරු 

වීරසුමන වීරසිශහ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 

 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඒ , සශ මම අ, වශර් ශ න් 

කි න්ශන්, පළශත් පශලන මැතිවරණ  කල් දමමින්, තවත් ඡන්ද 

කල් දමමින්, රටක් අල්ලශ ගත්ත ශහවර කණ්ඩශ මක් වශශේ 

කල්ලි ක් විසින් රටක් පශලන  කරන්න බැහැ කි ලශයිද  

ජනතශවශගන් ජනවරම විමසන්න ඕනෑද ඒ , සශ මශර්තු 

මශසශආ 02වැ,  දශට ශපර අ, වශර් ශ න් පළශත් පශලන 

මැතිවරණ  පවත්වන්න ඕනෑද පළශත් පශලන මැතිවරණශආදී 

ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශට ශත්රුම්ගන්න පුු වන් ශේවි, එතුමශට 

ජනතශවශේ තිශබන කැමැත්ශත් තරමද  ශම් ආණ්ඩුවටත් 

ශත්රුම්ගන්න පුු වන් ශේවි, තමන්ට ජනතශවශේ තිශබන 

කැමැත්ශත් තරමද අන්න ඊට පදේව අ, වශර් ශ න් 

ජනශධිපතිවර ශටත් ඔ  විකුම් පශමින් රශට් මුල් පුටුශේ වශඩි ශවලශ 

ඉන්න බැහැද ඒ පළශත් පශලන මැතිවරණශ න් පදේව තමන්ට 

ජනතශවශේ තිශබන කැමැත්ශත් තරම ශපන්නුවශට පදේව ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුශේ තමුන්නශන්ශසේලශටත් ඔ  විධි ට ආණ්ඩු 

කරන්න හම්බ ශවන්ශන් නැහැද ජනතශවශේ ජන වරමට ගරු 

කරනවශ නම්, ජනතශවශේ මත ට ගරු කරනවශ නම්, පළශත් 

පශලන මැතිවරණ  කල් දැමීම ස හශ ශම් දරනු ලබන උත්සශහ   

අපි ශකශසේ ශහෝ  වැළැක්වි  යුතුයිද  

මශ දන්නවශ, අද ශම් ශපෞේගලික මන්ත්රී පනත් ශකටුම්පශත් 

තිශබන  ටි අරමුණ එම මැතිවරණ  කල් දැමීම වන බවද එක 

පැත්තකින්, ශම්ක ඉදිරිපත් කරලශ, කැබිනට් මණ්ඩල ට ශ වමු 

කරලශ, සීමශ , ර්ණ  කරලශ ඡන්ද කල් දමන කුමන්රණ ක් ශම් 

තිශබන්ශන්ද ඒ , සශ ජන වරමක් නැති ආණ්ඩුවක්, ජන වරමක් 

නැති ජනශධිපතිවරශ කු මැතිවරණ කල් දමමින් ශම් කරන ූදුව 

නතර කළ යුතුයි කි න අදහස ඉදිරිපත් කරමින් අද දින සභශව 

කල් තබන අවසාථශශේ ශ ෝජනශව මශ ඉදිරිපත් කරනවශ, 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද   

"රට තුළ ශම් වන විට තතිවී තිශබන ආර්ථික අර්බුද  ශහේතුශකවට 

ශගන නශගරික, අර්ධ නශගරික සහ වතු වැ,  ක්ශෂේරවල ජන කණ්ඩශ ම් 

ගණනශවක් ජීවත්වීශම් අති   දුෂාකරතශව ට පත්ව සිටිතිද උේධමන  

සි  ට ්2 ඉක්මවශ තති අතර භශණ්ඩ හශ ශසේවශවන්හි මිල ගණන් වි ශල 

ශලස ඉහළ ශගවසා තිශබ්ද 

වද, ක ආහශර අව යතශව සපුරශ ගත ශනවහැකි වතු ක්ශෂේර  ප්රමුඛ 

කර ගත් ජනශකවටසා අතර මන්දශපෝෂණ  උග්ර ශවමින් තති අතර, 

දරුවන්ශේ පශසල් පැමිීමමටද එම තත්ත්ව  අති   අහිතකර ශලස බලපශ 

තතද පශන්පිටි ප්රධශන ආහශර ක් වී තිශබන්නශ වූද, ආහශර පිසීම ස හශ 

ූමමිශතල් පශවිච්චි කරන්නශ වූද ජන ප්රජශවට ඒවශශආ මිල ගණන් ඉහළ  ශම 

හශ හිඟ  දැඩිව බලපශයිද රජශආ ශරෝහල් හශ ශබශහත්  ශලශවන්හි ඖෂධ 

හිඟ  ශමම ජනතශවශේ ශසෞඛය තත්ත්ව ට දැඩි අවදශනමක් තති කරවශ 

තිශබ්ද ශම් තත්ත්ව න් වතුකර ජනතශව වි ශල පීඩශවකට ලක්කර 

තිශබන්ශන් ඔවුන් ලබන වද, ක වැටුප ප්රමශණවත් ශනවවන බවට 

දුක්ගැනවිල්ලක් වසර ගණනශවක් පුරශ නැශගමින් තිබි දී  ද 

එශසේම බැංකු ශපවලී අනුපශතික ඉහළ  ශම ශහේතුශවන් ශපෞේගලික 

ණ  ලබශ ගත්, ලබන රශජය හශ ශපෞේගලික අං ශආ ශසේවශ , යුක්තිකශ ෝ 

හශ විරශමිකශ ෝ බරපතළ අසීරුතශවකට පත්ව සිටිතිද දේු  හශ මධය 

පරිමශණ වයවසශ ක න් ණ  ශපවලී වශරික, ලීසිං වශරික, විවිධ බදු, විදුලි 

බිල ඉහළ  ශම ශහේතුශවන්ද අමුද්රවය හිඟ , , ෂාපශදන  කඩශ වැටීම හශ 

අශලවි  සීමශවීම ශහේතුශවන්ද සිටින්ශන් දැඩි පීඩන ක  ද පවතින 

ආර්ථික තත්ත්ව  තුළ ආදශ ම් මශර්ග අහිමිවීශම් ප්රතිලල ක් ශලස 

සමෘේධි වැ,  සහනශධශර ලබන කශණ්ඩවලට තවත් සැලකි  යුතු පිරිසක් 

ඉක්ම, න්ම අලුතින් තතුළත් වි  යුතුව තතද 

ශමම සමසාත තත්ත්ව  බරපතළ ශලස සැලකිල්ලට ග, මින් පීඩශවට 

පත් ජන කණ්ඩශ ම්වලට සහන සැලසීම සම්බන්ධශ න් කඩිනමින් 

ක්රි ශමශර්ග ගත යුතුව තතැයි ශමම ගරු සභශවට ශ ෝජනශ කර සිටිමිද"  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මශ ශමම ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් 

කරන්න ඉවහල් වුු ශහේතුවක් තිශබනවශද ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුශේත්, පුවත් පත් තතුු  මශධයවලත් ශේශී  හශ 

ජශතයන්තර ව ශ න් අශප් රශට් ආර්ථිකශආ තිශබන අර්බුද 

පිිබබ  දත්ත සහ ශතවරතුරු ඉදිරිපත් ශවමින් තිශබනවශද 

උේධමනශආ සාවභශව , ශගවුම් ශ ේෂශආ තති වී තිශබන හිඟ  

පි වශගැනීමට අසමත් වීම, වි ශල ණ  බරක් තති වී තිබීම, 

වි, ම  අනුපශතික ඉහළ  ෑම ආදි විවිධ කරුු එම සංඛයශ දත්ත 

තතුශළේ සශකච්ඡශ ශවමින් තිශබනවශද හැබැයි මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, , සංඛයශ දත්ත තතුශළේ තිශබන තත්ත්ව ත්, මහ 

ශපවශළවශේ තිශබන තත්ත්ව ත් ඉතශම භ ශනකයි කි ශ අපි 

හිතනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , විශ ේෂශ න්ම ශම් සංඛයශ 

දත්ත කි න්ශන් සැබෑ තත්ත්ව  වසන් කිරීශම් tool එකක්ද සැබෑ 

තත්ත්ව  වසන් කිරීශම් tool එකක් ශවලශ තිශබන සංඛයශ දත්ත 

තතුශළේත් ශපන්නුම් කරන්ශන් මශරශන්තික තත්ත්ව ක්ද ඒ 

තත්ත්ව  අනුව බැලුවත් ජනතශවශේ ජන ජීවිත  වි ශල පීඩශවකට 

පත් වී තිශබනවශද විශ ේෂශ න්ම යු, ශසෆා ආ තන  විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද වශර්තශවක තිශබනවශ අපි දැක්කශ, අශප් රශට් 

ලක්ෂ 5්ක පුේගල න් මශනුෂී  ආධශර අශප්ක්ෂශශවන් ජීවත් වන 

තත්ත්ව ක් මතු වී තිශබන බවද ඒ කි න්ශන් තමන්ශේ වද, ක 

ජීවිත  පවත්වශශගන  ෑමට ප්රමශණවත් වන ආහශර ශේලක් අශප් 

රශට් පුරවැසි න් ලක්ෂ 5්කට ගන්න බැරි වී තිශබනවශද ඒ ලක්ෂ 

5් තුළ ආසන්න ව ශ න් ළමයින් ලක්ෂ 03ක් සිටින බව ස හන් 

වී තිශබනවශද ඒ කි න්ශන්, අශප් ගම්වල අශප් රශට් 

පුරවැසි න්ශේ දරුවන් ලක්ෂ 03කට ආසන්න පිරිසකට , සි 

ශපෝෂයදශයී ආහශර ශේලක් ශනවලැශබන තත්ත්ව ක් තති වී 

තිශබන බවයිද අපට කථශ කරන්න පුු වන්, ආර්ථිකශආ විවිධ දත්ත 

ගැනද අපට කථශ කරන්න පුු වන්, ආර්ථිකශආ තති වන ශවනත් 

වර්ධන තත්ත්ව  පිිබබ වද හැබැයි මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , 

රශට් තති වී තිශබන තත්ත්ව  තමයි ලක්ෂ 03ක දරුවන්ට අව ය  

ආහශර ශේලක් ලබශ දීශම් ශනවහැකි ශවකට අද මුහුණ දී තිබීමද අපි 

විශ ේෂශ න්ම දන්නවශ, අශප් ගම්වල අශප් සම්ප්රදශ  තතුශළේ අප 

 මක් ඉතිරි කරලශ ශදන්ශන් දරුවශට බවද ඒ දරුවශටත් ආහශර 

ශේලක් නැහැද ගැබි,  මේවරුන්ට , සි ආහශර ශේලක් නැහැද අශප් 

දරුවන් මන්දශපෝෂණශ න් ශපශළන තත්ත්ව ට පත් වී 

තිශබනවශද දරුවන් කලන්ශත දශලශ වැශටන තත්ත්ව ට පත් වී 

තිශබනවශද ආහශර හිඟකමත්, බසා ගශසාතු ඉහළ  ෑමත් 

ශහේතුශකවටශගන දරුවන් පශසල් ශනවපැමිීමශම් තත්ත්ව ක් මතු 

වී තිශබනවශද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අශප් රශට් 

ආර්ථිකශආ තති වී තිශබන දැවැන්තම අර්බුදශආ බර අශප් රශට් 

ජනතශව මත අද පැටශවමින් තිශබනවශද  

2329 2330 



පශර්ලිශම්න්තුව 

විශ ේෂශ න්ම වතුක රශආ ශම් තත්ත්ව  උග්ර ශවලශ තිශබනවශද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශපවදුශේ ගත්තශම ලංකශශේ අඩු 

බර උපත් අනුපශත  සි  ට ක0ද0යිද හැබැයි, නුවරඑිබ  -වතුකර 

- ගත්ශතවත් අඩු බර උපත් අනුපශත  සි  ට 02යිද සශමශනය ශ න් 

ලංකශශේ අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ශගන් සි  ට ්ද4ක් 

කෘ භශවශ න් ශපශළනවශද හැබැයි, වතුකර  ගත්ශතවත්, ඒ අග  

සි  ට 8ද0යිද ජශතික ව ශ න් ගත්ශතවත් ව සට සරිලන උස 

ශනවමැති දරුවන්ශේ ප්රමශණ  සශමශනයශ න් සි  ට 8ද0යිද වතු 

ක්ශෂේරශආ ඒ අග  සි  ට ක්ද4යිද ඒ කි න්ශන්, ශම් රශට් එකට 

ජීවත් වන අශප්ම සශහෝදර ජනතශවක්, ශම් රශට් ආර්ථික  

ශපෝෂණ  කිරීම ශවනුශවන් වි ශල දශ කත්ව ක් සප න 

ප්රශේ වල ශදමේපි න්, දරුවන් ජශතික ව ශ න් තති වී තිශබන 

පීඩන ට වඩශ වි ශල පීඩන කට දැන් මුහුණ දී සිටිනවශද ඒ , සශ 

අපි ඒ පිිබබ ව අවධශන  ශ වමු කළ යුතුව තිශබනවශද  

ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට රැසා ශවන්න පුු වන්, විවශද කරන්න 

පුු වන්ද ජනශධිපතිවර ශට රැජිනශේ මළ ශගදර  න්න පුු වන්; 

ශලෝක පරිසර පේධති  ගැන කථශ කරන්න ඊජිප්තුවට  න්න 

පුු වන්; ඕනෑ නම් ගිහිල්ලශ පිරමීඩත් බලලශ එන්න පුු වන්ද 

හැබැයි මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඒ ජනශධිපතිවර ශට 

හැඟීමක්, දැක්මක්, සංශේදන ක් තිශබනවශ නම් ශමවකක්ද කළ 

යුතු වන්ශන්? තමන්ශේ රශට් දරුවන්ට ආහශර ශේලක් නැත්නම්, 

තමන්ශේ රශට් ගැබි,  මේවරුන්ට ආහශර ශේලක් නැත්නම්, 

තමන්ශේ රශට් පුරවැසි න්ට ආහශර ශේලක් නැත්නම් ශමවකක්ද 

තති වන තත්ත්ව ? ඒ පිිබබ  සහකම්පන ක් තිශබනවශද ශම් 

නශ ක න්ට? ඕනෑ නම් එතුමශට පුු වන් ගිහිල්ලශ ඊජිප්තුශේ 

පිරමීඩ බලලශ එන්නද හැබැයි ජනතශවශේ ප්ර ාන  ශමවකක්ද? 

ජනතශවශේ ප්ර ාන  පිිබබ  කිසිදු සැලකිල්ලක් නැති නශ කශ ක් 

ඉන්ශන්ද ජනතශවශේ ප්ර ාන  පිිබබ  කිසිදු සැලකිල්ලක් නැති 

ආණ්ඩුවක් තිශබන්ශන්ද ඒ , සශ ඒ ශකශරහි අවධශන  ශ වමු 

කරන්න ඕනෑද  

ඊළඟ ප්රධශන ප්ර ාන  ශමවකක්ද? ඒ තමයි ඖෂධ ප්ර ාන ද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අද අශප් රශට් අතයව ය ඖෂධ 

වි ශල ප්රමශණ ක හිඟ තත්ත්ව ක් තති වී තිශබනවශද ඒ පිිබබ  

කරුු කිහිප ක් මශ කි න්නම්ද බහුලව භශවිත කරන ප්රතිජීවක 

එන්නත් වර්ග කිහිප ක්ම රශට් ශම් වන විට නැහැද මලබේද  

වැළැක්වීම ස හශ ලබශ ශදන සිරප් එක අද නැහැද ඒ වශශේම, හදිසි 

හෘද ශබශධ ස හශ ලබශ ශදන GTN එන්නත නැහැද ඒ , සශ හදිසි 

හෘද ශබශධ ක් වළක්වශගැනීම ස හශ ලබශ ශදන එන්නත ලබශ 

ශදන්න පුු වන්කමක් නැහැද OPD එකට එන සශමශනය මි, දේන් 

ශේදනශවට, කැක්කුමට ගශන්න ශහව න බශම් එක නැහැද ඒක 

හදන්න අව ය අමු ද්රවය නැහැද Cannula එකක් ගහලශ අලවන 

elasto plasters නැහැද ඒකට සශමශනය plasters අලවන්ශන්ද 

ජශතික ශරෝහශල් "වවදය වශයු" බිල මසකට රුපි ල් ශකෝටි 

ශදකකට වඩශ වැඩියිද ඔක්සිජන් හිඟ ක් මතු වීශම් අනතුරක් 

තිශබනවශද මුු  ශසෞඛය පේධති ම කඩශ  වැශටමින් තිශබනවශ, 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද සශමශනය පුරවැසි කුශේ 

ශරෝග කට අව ය ශබශහත් ටික රජශආ ශරෝහල්වලින් ලබශගන්න 

බැරි තත්ත්ව ක් තති වී තිශබනවශද Pharmacy එශකන් 

ලබශගන්නත් අපහදේයිද  ඖෂධවල වි ශල හිඟ ක් මතු වී තිශබනවශ 

වශශේම ඖෂධ මිල ද ඉහළ  මින් තිශබනවශද ඒ , සශ සශමශනය 

ජනතශව  ශලඩට දුකට ශබශහතක් ගන්න බැරි ජනතශවක් බවට 

පත් ශවලශ තිශබනවශද ජනශධිපතිවර ශ ඊජිප්තු  නවශ; රැජිනශේ 

මළ ශගදර  නවශද ශමශහමත් නශ ක න්! "ශලෝශකට පරකශශසේ - 

ශගදරට මරගශශත්ද" රටට මරගශත ශවච්ච නශ ක න් තමයි ශම් 

රශට් ජනතශව ශම් පීඩශවට පත් කරලශ තිශබන්ශන්ද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඊළඟ කශරණ ද අද 

, ෂාපශදන  කඩශ වැටිලශ තිශබනවශද අද දේු  හශ මධය පරිමශණ 

කර්මශන්ත පේධති  වි ශල අනතුරකට මුහුණ දී තිශබනවශද 

තඹිලිපිටි  ප්රශේ ශආ ප්රධශන කර්මශන්ත ශලශවක් තිශබනවශද 

මෑතකදී මම එහි ගි ශද ඒ ආ තනශආ හිමිකරු  ටශත් වැඩ කළශ 

ශසේවක න් 852 ශදශනක්ද ඒ අතරින් 0්5ශදශනක් ඉවත් කළශද 

ඔහුශේ ශලවරි රථ 64ක් රට වශට් දිේවශද අද ශලවරි 04යි දුවන්ශන්ද 

ශලවරි 42කට ආසන්න ප්රමශණ ක් ශකවට උඩ දමශ තිශබනවශද 

ශමවකක්ද, සිදු වී තිශබන්ශන්? දේු  හශ මධය පරිමශණ කර්මශන්ත 

පේධති ම කඩශ වැශටමින් තිශබනවශද ඒ කඩශ වැටීම 

ශහේතුශකවටශගන රැකි ශ වි ශල ප්රමශණ ක් අහිමි ශවමින් 

තිශබනවශද සශමශනය වයශපශරික න් තමන්ශේ වයශපශර අත් 

හරිමින් ඉන්නවශද ශම් ශමවකක්ද සිදු ශවමින් තිශබන්ශන්? පදේගි  

බදශදශ භශණ්ඩශගශර බිල්පත්වල ශපවලී අනුපශතික  සි  ට 33 

දක්වශ ඉහළ ගි ශද අද බැංකු අයිරශවක ශපවලී අනුපශත  සි  ට 

35යි, 36යිද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශ හිතන්න, 

සි  ට 36 ශපවලි ට ණ ක් අරශගන, සි  ට 36ක ලශභ ක් 

උප න්න පුු වන් ශමවන වයශපශර ටද කි ලශද එම , සශ සි ලු 

වයශපශර බංශකවශලවත්භශව ට පත් ශවමින් තිශබනවශද සි ලු 

ජනතශවශේ මිලදී ගැනීශම් හැකි ශව අඩු වී තිශබනවශද , ෂාපශදන 

ආ තන කඩශ  වැශටමින් තිශබනවශද බිසාකට් කර්මශන්ත 

ක්ශෂේරශආ ශවන දශ ප්රමශණශ න් පශහන් එකයි පවත්වශශගන 

 න්ශන්ද දේු  හශ මධය පරිමශණ බතික් කර්මශන්ත ක්ශෂේරශආ 

ශවන දශ ප්රමශණශ න් පශහන් එකකට වඩශ අඩු ප්රමශණ ක් 

පවත්වශශගන  න්ශන්ද  රැකි ශ වි ශල ප්රමශණ ක් අහිමි ශවමින් 

තිශබනවශද ජනතශව  ජීවිත  පවත්වශශගන  ෑශම් අසීරුම කඩ 

ඉමට තවිත් තිශබනවශද 

ඒ විතරක්  ශනවශවයිද ඉදිකිරීම් කර්මශන්ත  ගත්තත් එශහමයිද 

ශම් වන විට ඉදිකිරීම් කර්මශන්ත ට ජුව සහ වක්ර ශලස 

දශ කත්ව  සප න ආ තන ලක්ෂ හ කට ආසන්න ප්රමශණ ක් 

තිශබනවශද ලංකශශේ ප්රධශන ඉදිකිරීම් සමශගම් පහ වැඩ නතර 

කරලශයි තිශබන්ශන්ද ශමවකක්ද ශම් ශවලශ තිශබන්ශන්? වැඩ 

නැහැද ඉංජිශන්රුවන් ශගදරද ඉදිකිරීම් ආ තනවල වැඩ කරපු 

වි ශල පිරිසකට රැකි ශ නැහැද  

ගශම් ශම්සන් වැඩ කරපු අ ට, කම්කරුවන්ට වැඩ නැහැද 

අත්උදේ ශදන අ ට වැඩ නැහැද මුු  ඉදි කිරීම් කර්මශන්ත  ම 

කඩශ වැටිලශ තිශබනවශද ඔවුන්ශේ රැකි ශ අහිමි වී තිශබනවශද ඒ 

, සශ ශම් ශවනශකවට  අශප් රශට් දස දහසා ගණනක් 

පුරවැසි න්ශේ රැකි ශ  අහිමි වී තිශබනවශ, ආදශ ම් මශර්ග අහිමි වී 

තිශබනවශද ශකෝ, තමුන්නශන්ශසේලශ ඒවශ සැලකිල්ලකට භශජන 

කරනවශද? විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ සංශ ෝධන ක් 

ශගනැල්ලශ, මහශ හශසාකමක් කරනකල් ජනතශව බලශශගන 

ඉන්නවශ ලුද ජනතශව බලශශගන ඉන්ශන් විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසාථශ සංශ ෝධන  දිහශ ශනවශවයිද ජනතශව බලශශගන 

ඉන්ශන්  ඔවුන්ට ආහශර ශේලක් -බත් පතක්- , සි පරිදි 

ලැශබන්ශන් ශකවශහවමද,  දරුවන්ට උගන්වන්න පුු වන් 

ආර්ථික ක් හැශදන්ශන් ශකවශහවමද,   දරුවන්ට දිනපතශ පශසල් 

 න්න බසා ගශසාතුව ශහව ශ ගන්ශන් ශකවශහවමද, දරුවන්ට 

ශපෝෂයදශයී ආහශර ශේලක් ශදන්ශන් ශකවශහවමද, ශලඩ ශවලශ 

ඉන්න අම්මශට  තශත්තශට ශබශහත් ටිකක් ලබශ ශදන්ශන් 

ශකවශහවමද, කනශටු ශවලශ තිශබන වගශව දියුු කර ගන්ශන් 

ශකවශහවමද කි ලශයිද 

අද කුකුු  වයශපශරශආ ශ ශදන ප්රධශන සමශගම් කිහිප  

හැරුු ශකවට,  සශමශනයශ න් සත්තු 522ක්, ක222ක් තති කරපු 

කර්මශන්ත  සම්පූර්ණශ න්ම කඩශශගන වැටිලශ තිශබනවශද ඔවුන් 

කල්පනශ කරන්ශන් කුමක්ද? ඔවුන් කල්පනශ කරන්ශන් ඔවුන්ශේ 

ආදශ ම් මශර්ග  නැවත තති කර ගන්ශන් ශකවශහවමද කි ලශයිද 
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විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ සංශ ෝධන  ගැනත් අපි කථශ 

කරමුද හැබැයි තිශබන ප්ර ාන  ශමවකක්ද? ජනතශවශේ  ජීවිත ත් 

එක්ක ගැට ගැසී තිශබන ප්ර ානවලට ඉක්මන් ශහෝ සශධශරණ ශහෝ 

විසුමමක් ලබශ දීම ගැන හැඟීමක්වත් නැති බව තමයි ශම් 

පශලක න් ශපන්නුම් කරලශ තිශබන්ශන්ද  

ඒ විතරක් ශනවශවයි, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද අශප් 

ප්රවශහන පේධති  ගැන කථශ කරනවශ නම්,  ආකශර ශදකකට අශප් 

රශට් වශහන ගන්නවශද එකක් තමයි, ශපෞේගලික පරිහරණ  

ශවනුශවන් වශහන ගන්න එකද ශදවැන්න, ආදශ ම් මශර්ග ක් 

ශවනුශවන් වයශපශර ක් ස හශ ශ දවීමට වශහන ගන්න එනද 

හැබැයි, ශපෞේගලික පරිහරණ  ස හශ ගනු  ලබන වශහනවලට 

ශමවකද ශවලශ තිශබන්ශන්? බැංකු ශපවලී අනුපශත  ඉහළ ගි ශ;  

ලීසිං වශරික  ඉහළ ගි ශද වැටුශපන් ශගවන්න තමයි වශහන  

අරශගන තිශබන්ශන්ද හැබැයි, ඒ වැටුපටත් තව බේදක් ගැහුවශද 

ලීසිං එකත් ශගවන්න ඕනෑද දැන් ලීසිං එකත් ශගවන්න බැරි 

තත්ත්ව ක් මතු ශවලශ තිශබනවශද ඒ , සශ ලීසිං ශකවම්පැ, වලින් 

වශහන උසාසනවශද ආණ්ඩුව කි නවශ, ක0ශව,  මශසශආ 3ක ශව,  

දශ ශවනකන් වශහන උසාසන්න ශදන්ශන් නැහැ කි ලශද නමුත්, 

දැනුත් උසාසනවශද අද ශවශළ  ශපවශළේ වශහන මිල අඩු වුශණ් 

ශමවකක් , සශ ද?    ම් ප්රමශණ කට ශවශළ  ශපවශළේ වශහන මිල 

අඩු ශවලශ තිශබනවශද ඒ අඩු ශවලශ තිශබන්ශන්,  වශහන ආන න  

කරලශ ශනවශවයිද ශඩවලරශආ අනුපශත  පහළ ගිහිල්ලශ ශනවශවයිද 

ශලෝක ශවශළ  ශපවශළේ වශහන මිල අඩු ශවලශ ශනවශවයිද ශවශළ  

ශපවශළේ වශහන මිල අඩු ශවන්ශන් තයි? ලීසිං කරලශ වශහන ක් 

ගත්ත ශකශනකුට තවදුරටත් ඒ  ලීසිං වශරික  දරශ ශගන වශහන  

නඩත්තු කරන්න බැරි වී තිශබනවශද ඒ , සශ මිලදී ගත්ත වශහන    

විකුණන්න දශලශ තිශබනවශ, රශට් පුරවැසි ශද  ශම්කයි අද රශට් 

තත්ත්ව ද ඒ විතරක් ශනවශවයි,  ආදශ ම් මශර්ග ක් ශවනුශවන් 

වශහන ක්  ශ වදශ තිශබන   ්රිවිල් රි දුරන්, බසා රථ රි දුරන්, ඉදි 

කිරීම් කර්මශන්ත ට භශණ්ඩ සැපයීම ස හශ ශලවරි ක් ලබශ ගන්නශ 

අ , ශම් සි ලුශදනශ අද අපහදේතශවට පත් ශවලශ තිශබනවශද ඒ 

අ ශේ  වශහන උදුරශ ශගන, පැහැර ශගන  න තත්ත්ව ට පත් වී 

තිශබනවශද පුරවැසි න්ට ඉතශ ශේදනශශවන්, පීඩශශවන් ජීවත් 

ශවන තත්ත්ව ක් උරුම කර තිශබනවශද ඒ , සශ ශම් වශහන 

හිමි න්ශේ  ජීවිතවලට තති වී තිශබන අර්බුද  පිිබබ වත් 

අවධශන  ශ වමු කළ යුතුයිද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , තමුන්නශන්ශසේලශ පදේගි  දශ  

උප න විට ශගවීශම් බේද  හුමන්වශ දුන්නශද බැලූ බැල්මට ශලවකු 

වැටුප්වලට තමයි ශම් බේද වදින්ශන්ද හැබැයි, ශමශතක් රුපි ල් 

622ක් ශගවපු බේද රුපි ල් 0ක,222ක් ශවනවශද ශමශතක් රුපි ල් 

82,222ක් ශගවපු බේද රුපි ල් 086,222ක් ශවනවශද මූලශසනශරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුම, , අශප් රශට් රම බලකශශ න් සි  ට ක5ක් තමයි 

වෘත්තීම  රම  තිශබන්ශන්ද ඉංජිශන්රුවන්, වවදයවරුන්, IT 

ක්ශෂේරශආ කණ්ඩශ ම්, කළමනශකරුවන් ආදී වෘත්තිම  රම  

තිශබන්ශන් සි  ට ක5යිද අපි ශම් වෘත්තිම  රම  ස හශ  ම් 

සශධශරණ ශගවීමක් කරන්ශන් නැත්නම් ඒ ශගවල්ලන් අශප් රට 

තුළ ර වශ ගන්න බැහැද Electrical engineer ශකශනකුට 

ශලෝකශආ ඕනෑ තරම් ඉල්ලුම තිශබනවශද හැබැයි, ඔවුන් ශම් රශට් 

ර වශ ශගන ඉන්ශන් ශකවශහවමද?  ඔවුන් ර වශශගන ඉන්ශන් 

සශධශරණ වැ ටුප් තල ක පිහිටුවශ, ඔවුන්ට සශධශරණ සමශජම  

රැකවරණ ක් ලබශ දීලශද අශප් රශට් මෘදුකශංග ඉංජිශන්රුවරශ ක් 

ති ශශගන ඉන්ශන් ශකවශහවමද? ඔහු  ර වශශගන ඉන්ශන් ඔහුට 

 ම් වැටුප් තල ක පිහිටුවලශ,  සමශජ ආරක්ෂණ ක් ලබශ දීලශයිද 

අපට වවදයවර කු ර වශ තබශ ගත හැක්ශක් ශකශසේද? ඔහුශේ 

වෘත්තීම  රම ට  ම් සශධශරණ ශගවීමක් කිරීශමන්ද අද සිදු වී 

තිශබන්ශන් ශමවකක්ද? අද ඒ අ ට ශගවන ඒ ශගවීශමන් වි ශල 

බේදක් ශගවන්න සිේධ ශවලශ තිශබනවශද  

අද කවුරුත් පිිබගන්නවශ,  සශධශරණ බේදක් අව යයි කි ලශද 

ඒක පිළිබඳව නනොනවයි විවාදය තිනබන්නන්. හැබැයි, ශම් රශට් 

ආර්ථික   වි ශල කඩශ වැටීමකට ලක් කරලශ, ශලෝක  ඉසාසරහ 

ණ  ශගවශ ගන්න බැරි රටක් බවට පරිවර්තන  කරලශ, , ෂාපශදන 

ආ තන කඩශ වට්ටලශ, රශට් ආහශර උේධමන  සි  ට  5ට 

ශග,  ලශද සශමශනය උේධමන  සි  ට 66ට ගිහිල්ලශ, ආර්ථිකශආ 

මුු  සැලැසාම විනශ  ට පත් කරලශ, ජනතශවට ජීවත් ශවන්න බැරි 

තත්ත්ව කට පත් කරලශ, නැවත ඒ ජනතශවශේ වැටුශපන් 

බේදකුත් අ  කරනවශද  අන්න ඒකයි සශධශරණ නැත්ශත්ද  

ඒ විතරක් ශනවශවයිද  ශම් වයසන  සාවශභශවික වයසන ක් 

ශනවශවයිද අද කබ්රශල්ලශ YouTube නශිබකශවල වහසි බසා 

ශදවඩවනවශ, එ ශ හිටපු කශලශආ ශහව ට කළශ කි ලශද කබ්රශල් 

ශහව ට කළශ කි ලශ වහසි බසා ශදවඩවනවශද බැසිල් රශජපක්ෂ 

ලංකශශේත් නැහැ, ශලවසා තන්ජලීසාවලට ගිහිල්ලශද ශම් ආර්ථික 

අපරශධකරුවන් , දැල්ශල් සිටි  දී සශමශනය  පුරවැසි න්ට බදු 

ගහන එක සශධශරණ නැහැද මහ බැංකු බැුමම්කර ගනුශදනුව 

ශහේතුශකවට ශගන සිේධ වුු හශ,   බලන්නද  මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, , ඒ  බැුමම්කර  අවුරුදු 32ක බැුමම්කර ක්ද ඒ 

බැුමම්කර  , කුත් කශළේ 02ක5 ශපබරවශරි මශසශආ 08ශව,  දශද 

ඒක කල් පිශරන්ශන් 0245 ශපබරවශරි මශසශආ 08ශව,  දශද ඒ 

, සශ අශප් රශට් බැංකු ශපවලී අනුපශතික ට ශම් බැුමම්කර  , සශ 

සිේධ වුු අලශභ හශ,    වි ශලයිද  

සශමශනය බැංකු ශපවලී අනුපශතික  සි  ට ශදකකින් ඉහළ 

ගි ශද ණ  ගන්න හැම පුරවැසිශ කුටම ශම් මහ බැංකු බැුමම්කර 

ශකවල්ල  ශහේතුශකවටශගන සි  ට ශදකකට වඩශ වැඩිශ න් 

වශරික ශගවන්න සිේධ වුණශද ශපවලී අනුපශතික  ඉහළ ගි ශද මුු  

ආර්ථික ශේහ ටම ඒක බලපෑවශද 02ක5 ශපබරවශරි මශසශආ 

08වැ,  දශ ඉ ලශ අවුරුදු 32ක් මුු ල්ශල් ශම්ක බලපශනවශද 

තමුන්නශන්ශසේලශ ශේදිකශ ගශශන් කි පු ශේවල් මට මතකයිද 

ශමවකක්ද කිේශේ? මහ බැංකු බැුමම්කර වංචශවට සම්බන්ධ වුු 

ශකනශට දඬුවම් ලබශ දීම ස හශ ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ බල ට 

ශගශනන්න කිේවශද එශහම ශන් කිේශේද සමහර තමතිවරු වහසි 

බසා ශදශඩේවශද ශමවකක්ද කිේශේ? මහ බැංකු බැුමම්කර වංචශවට 

හවුල් වුු ර, ල් වික්රමසිංහට දඬුවම් ශදනකල් , න්ද  න්ශන් 

නැහැ කිේවශ, මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේද දැන් ඔශඩවක්කුශේ 

ඉන්නවශ  හශ පැටි ශ වශශේද  

 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

අන්තිමට ජනශධිපති කළශ! 

 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශමවකක්ද කශළේ? අන්තිමට ජනශධිපති කළශද  ර, ල් වික්රමසිංහ 

ශගදර  ැේවශද ශගදර  වලශ  ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ  ශගනශවශ,  මහ 

බැංකු ශහවරශට දඬුවම් ශදන්නද දැන් ශමවකද ශවලශ තිශබන්ශන්? 

මහ බැංකු  
 

[මූලාසනනේ අණ පිකදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ජනශධිපති  පුටුශේ ති ලශ ශගෝධශභ   ශගදර ගිහිල්ලශද ශමවන 

ශේ පශලන ක්ද ශම්ක? එවැ,  
 

[මූලාසනනේ අණ පිකදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2333 2334 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ජනශධිපති ුරර  දරේදී ශපවශහවර නැවක් කි ලශ කුනු ශගවඩක් 

ශගනැල්ලශ ශඩවලර් ගණනක් ශගේවශද ශපවශහවර තට ක් 

ලංකශවට ආශේ නැහැද ඒ කටයුත්තට  අදශළ   කන්ද්ර රශජපක්ෂලශ 

අමශතය ුරර දරේදී, මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ ඉන්දි ශශවන් 

නැශනෝ ශපවශහවර කි ලශ එකක් ශගනශවශද ඒ ශපවශහවර ගැන එක් 

මන්ත්රීවරශ ක් කිේවශ මට මතකයි, 'ශබෝම්බ ගැහුවශ වශශේ ලලදශව 

එන්ශන්' කි ලශද දැන් මි, හශ ශහව ශගන්නත් නැහැ; ශකෝම්ශබ්!  

අද ඒ ශගවල්ශලෝ , දැල්ශල්ද 

මතක ති ශගන්න,  අද විගණකශධිපතිවර ශ කි ලශ තිශබනවශ 

සී,  බදු වංචශශේ ප්රමශණ ද ඒ වංච, ක න් , දැල්ශල් ඉන්නවශද 

ඒකයි ශම් සිේධ  ශවලශ තිශබන්ශන්ද රංජිත් සි ඹලශපිටි  කි නවශ, 

එ ශ ශම් ටික නැවත අ  කර ගන්නවශලුද හැබැයි, එශහම ගන්න 

කලින් ඒ අපරශධකශර න්ට දඬුවම් ලබශ ශදන්නද එවැ,  බදු 

, දහසක්  දීලශ ශකෝටි ක,522කට ආසන්න ප්රමශණ ක වංචශවකට 

ඉඩ හැදුශේ කවුද? ඒ ශගවල්ලන් ඔක්ශකවම , දැල්ශල් සිටිේදී 

ශදවසාතරශේ පඩි ට බදු ගහනවශ, ඉංජිශන්රුවශශේ පඩි ට බදු 

ගහනවශ, IT ඉංජිශන්රුවශශේ පඩි ට බදු ගහනවශ, බැංකු 

කළමනශකරුශේ පඩි ට බදු ගහනවශද ශම්ක සශධශරණ ද? ශම්ක 

කිසිශසේත් සශධශරණ නැහැද ඒශකන් සිදු වී තිශබන්ශන් ශමවකක්ද? 

රශට් ආර්ථික  කඩශ වැටී තිශබනවශද සමශජ ආරක්ෂණභශව  බි  

වැටී තිශබනවශද පුරවැසි න්ශේ අනශගත  පිිබබ  බි කරු චිර ක් 

මැවී තිශබනවශද අශප් ර ටින්  න්න පුු වන් හැම ශකනශම රට දශලශ 

 නවශද ලංකශ ඉතිහශසශආ ශමශතක් සිේධ ශවන දැවැන්ත ම බුේධි 

ගලන ට අපි මුහුණ දීලශ තිශබනවශද මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, , මතක තබශ ගන්නද අශප් රට බුේධිමතුන් නැති 

කාන්තාරයක් බව  පත් ශවනවශද , කම් ශරවඩු වශශේ 

මි, දේන්ශගන් සමන්විත රශජය ක් බවට පත් වීශම් අනතුරට අපි 

මුහුණ දී තිශබනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මම ඔබතුමශට ශම් කශරණ ත් 

කි න්නම්ද විශ ේෂශ න්ම හම්බන්ශතවට දිසා්රික්ක  ගත්ශතවත්, 

ශහෝශමෝන සම්බන්ධව, දි වැඩි ශ ශරෝග  සම්බන්ධව ප්රතිකශර 

කරන එක් විශ ේෂඥ වවදයවර කු පමණයි හම්බන්ශතවට 

දිසා්රික්ක ටම සිටිශආද ඔහු රට දශලශ ගි ශද ඒ වශශේම ක්ද්ද්ර ජීව 

විදයශව පිිබබ ව පරීක්ෂණ කිරීම ස හශ හම්බන්ශතවට 

දිසා්රික්කශආ එක් විශ ේෂඥ වවදයවර ශයි සිටිශආ, මුු  

දිසා්රික්ක ටමද ඔහුත් රට දශලශ ගි ශද අද බැංකු පේධතිශආ ඉහළ 

කළමනශකරුවන් සි  ට 52ක් විතර රට දශලශ  නවශද දැන් 

තමුන්නශන්ශසේලශ ශමවකක්ද කරමින් සිටින්ශන්?  ශම් රශට් බුේධි 

ගලනශආ වි ශලතම ශේදවශචක ට අපි මුහුණ දීලශ තිශබනවශද 

එතශකවට ඔබතුමන්ලශට ශහව  තතිද ඔබතුමන්ලශට අශනක් 

අ ශේ ඡන්ද ගන්න පුු වන් තතිද  හැබැයි, ශම් රට ශේදවශචක ට 

මුහුණ දී තිශබනවශද  ඉතින් ශම්වශට ආණ්ඩුශේ පිිබතුරු ශකෝ? ශම් 

පිිබබ ව ආණ්ඩුශේ සැලදේම් ශකෝ? ඒ කිසිවක් නැහැද  

ඊජිප්තුශේ පැවැත්ශවන එක්සත් ජශතීන්ශේ ශේ ගුණික 

විපර් ශස පිිබබ  සමුු වට සහභශගි වීම, රැජිනශේ මළ ශගදරට 

සහභශගි වීම, ශම්වශ ශමවන විකශර ද  මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, ?  එක්සත් ජශතීන්ශේ ශේ ගුණික විපර් ශස පිිබබ  

සමුු වට අපි  න්න ඕනෑ ශවලශවක්ද ශම්?  රැජිනශේ මළ ශගදර 

 න්න ඕනෑ ශවලශවක්ද ශම්? අපි රටක් හැටි ට ශේදවශචක කට 

මුහුණ දී සිටින ශවලශවක් ශම්කද කන්න නැතිව දරුශවෝ 

හූල්ලනවශද ශලඩ ත ශ ේ  සිටින අම්මශ, තශත්තශ ශබශහත් නැතිව 

ශවවුල ශවවුලශ මැශරනවශද  කෘ ක බිම් විනශ වීම ශහේතුශකවටශගන 

ශගවවිශ ෝ කම්පශශවන් ජීවත් ශවනවශද තරුණ පරම්පරශවට තිබුු 

රැකි ශ නැති ශවමින් තිශබනවශද අලුත් රැකි ශ තති ශවයිද කි න 

එක ගැන අවි ාවශස ක් ශගවඩනැ ශඟමින් තිශබනවශද , ෂාපශදන 

කර්මශන්ත කඩශ වැශටමින් තිශබනවශද වශහන හිමි න්ශේ වශහන, 

ලීසිං සමශගම්වලින් රැශගන  මින් තිශබනවශද ශම්කයි රශට් 

තත්ත්ව ද එශහම තත්ත්ව ක්   තිබි දී, ජනශධිපතිවර ශ 

මශලදිවයිශන් කථශනශ කවර ශත් එක්කහු කර ශගන එක්සත් 

ජශතීන්ශේ ශේ ගුණික විපර් ශස පිිබබ  සමුු වට  නවශද 

ශමවනවශද ශම්? මම ඒ ගැන අහනවශද එතුමශශේ වි දම් දැරුශේ 

කවුද කි ලශ ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට කි න්න ඕනෑද මශලදිවයිශන් 

කථශනශ කවර ශ එක්සත් ජශතීන්ශේ ශේ ගුණික විපර් ශස 

පිිබබ  සමුු වට ශගන  න්න වි දම් දැරුශේ කවුද? ශම් 

නශ කශ ෝ ජනතශව ශේ ශේදනශව, ජනතශවශේ හැඟීම් පිිබබ ව 

කිසිදු ශතතමන ක් නැති නශ කශ ෝද එශහම නශ කශ ෝ 

ශමවකටද? ශම් නශ ක න් විසින් අශප් රශට් මුු  සමශජ ම 

ශපවඩිපට්ටම් කරන තත්ත්ව ක් , ර්මශණ  කරමින් තිශබනවශද  

ඒ විතරක් ශනවශවයිද ශම් ආණ්ඩුව පදේගි  ජනශධිපතිවරණශආ 

දී ශදන ලද ප්රධශනම ශපවශරවන්දුව ශමවකක්ද?  සශමශනය ශපළ 

සමත් නැති ලක්ෂ ක් රම බලකශ ක් හැටි ට ආණ්ඩුවට බ වශ 

ගන්නවශ කිේවශද ඒශකන් පළමු කණ්ඩශ ම හැටි ට 34,222ක් 

බ වශ ගත්තශද මම හිතන විධි ට ඊට පදේවත් 03,222ක් විතර බ වශ 

ගත්තශද ඔක්ශකවම ගත්තශම, දැන් ඒ ලක්ෂශ න් 5්,222ක් විතර 

බ වශශගන තිශබනවශද ශම් 34,222ට දැන් ශමවකද ශවලශ 

තිශබන්ශන්? ඔවුන් බ වශශගන ශම් ශනවවැම්බර් මශස  

ශවනශකවට අවුරුදු ශදකකට ආසන්න ශවනවශද අවුරුදු ශදකක් 

තිසාශසේ ඒ අ ශේ වැටුප රුපි ල් 00,222යිද ඒ අ  මශස හශ න් 

සාථිර කරනවශ කි ලශයි කිේශේද සමහර අ  ශපෞේගලික අං ශආ 

කරපු රැකි ශ දශලශ ආවශද ශමවකද, රජශආ රැකි ශවක දේරක් කත 

භශව ක් පිිබබ   වි ාවශස  , සශද අද ඒ අ ට  ශමවකද ශවලශ 

තිශබන්ශන්? ඒ, බහුකශර්  සංවර්ධන කශර්  සශධක බලකශ 

ශදපශර්තශම්න්තුශේ සිටින අ ශගන් සමහරු ශම්සන් වැඩක් කළශ, 

ශමවකක් ශහෝ කශර්මික වැඩක් කළශ, ශමවකක් ශහෝ ආදශ ම් 

මශර්ග ක් උප මින් සිටි ශද  

හැබැයි, තමුන්නශන්ශසේලශට ඡන්ද ඕනෑ වුණශද ඒ ස හශ 

බහුකශර්  සංවර්ධන කශර්  සශධක බලකශ ශදපශර්තශම්න්තුව 

හදලශ 34,222ක් බ වශ ගත්තශ, වැටුප රුපි ල් 00,222යිද දැන් 

ශමවකක්ද ශවලශ තිශබන්ශන්? රුපි ල් 00,222කින් ජීවත් ශවන්න 

පුු වන්ද පවුලකට? ඒශගවල්ලන් අසරණභශව ට පත් ශවලශ 

තිශබනවශද අඩුම තරමින් තමන් විසින් බ වශ ගන්නශ ලද 

කණ්ඩශ ම් පිිබබ වවත්  ම් හැඟීමක් තිශබන්න ඕනෑද ඒ වශශේම 

සත්ව පශලන , ලධශරින් කි ලශ ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශලවලට 

තවත් කණ්ඩශ මක් බ වශ ගත්තශද ඒත් වැටුප රුපි ල් 00,222යිද 

එතැනත් එක්දහසා ගණනක් ඉන්නවශද පවුලක් ශකවශහවමද  

රුපි ල් 00,222කින් නඩත්තු ශවන්ශන්? ලයිට් බිල ශදගුණ කින්, 

තුන්ගුණ කින් වැඩි ශවලශ; වතුර බිල වැඩි ශවලශ; හශල් මිල වැඩි 

ශවලශ; පිටි මිල වැඩි ශවලශද ශම් සි ල්ල වැඩි ශවලශ තිශබන 

ශවලශවක රුපි ල් 00,222කින් පවුලක් ජීවත් වි  යුතුයි කි ලශ 

ශම් ආණ්ඩුව තීරණ  කර තිශබනවශද ඒ , සශ ඒශගවල්ලන්ශේ 

ජීවන තත්ත්ව  පිිබබ වත් තමුන්නශන්ශසේලශ මීට වඩශ කල්පනශ 

කර බලන්න ඕනෑද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අද අශප් රශට් තති වී තිශබන 

තත්ත්ව  ශමවකක්ද? අද වැඩි අවධශන  ශ වමු කරන්ශන් 

විශ ේෂශ න්ම උේධමන , ශපවලී අනුපශතික , වි, ම  

අනුපශතික , ශගවුම් ශ ේෂශආ හිඟ  වැ,  ආර්ථික ශආ ඉහළ සශධක 

පිිබබ වයිද මම නැවතත් කි නවශ, අශප් රශට්  සංඛයශ දත්ත 

කි න්ශන් තත්ත තත්ත්ව  වසන් කිරීම ස හශ තිශබන tool 

එකක් කි න එකද ඒවශයින් තත්ත තත්ත්ව  පිිබබිඹු ශවන්ශන් 

නැහැද තත්ත තත්ත්ව  රට ඊට වඩශ වි ශල ශේදවශචක කට 

මුහුණ ශදමින් තිශබනවශද 

2335 2336 

[ගරු අනුර දිසශනශ ක මහතශ] 
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මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , සශමශනයශ න් තුන්ලක්ෂ 

විසිදහසක් විතර වසරකට දරු උපත් සිේධ ශවනවශද ඒ අනුව හැම 

වසරකම සශමශනයශ න් ලක්ෂ තුනක් විතර අලුතින් රැකි ශ 

අශප්ක්ෂශශවන් රැකි ශ ශවශළ  ශපවළට එකතු ශවනවශද 

තමුන්නශන්ශසේලශ මට කි න්න, රැකි ශවක් උත්පශදන  කරන 

සැලැසාමක් තිබුශණ් ශකවතැනද, අලුතින් රැකි ශවකට අව ය වන 

අවසාථශ , ර්මශණ  කශළේ ශකවතැනද කි ලශ?  ඒ , සශ වි ශල 

සමශජ අසහන කට අද ජනතශව මුහුණ දී තිශබනවශද  

දැන් තමුන්නශන්ශසේලශ කරන්ශන් ශමවකක්ද? දැන් පිිබතුරු 

ශසවි  යුත්ශත් ශකවතැනටද? දැන් පිිබතුරු ශසවි  යුතු වන්ශන් 

ජනතශව මුහුණ දී තිශබන පීඩන ටයිද හැබැයි, 

තමුන්නශන්ශසේලශශේ පිිබතුර බවට පත් වී තිශබන්ශන්  කුමක්ද? 

තමුන්නශන්ශසේලශශේ පිිබතුර බවට පත් වී තිශබන්ශන් පීඩශවට පත් 

වී සිටින ජනතශවට එශරහිව මර්දන , අත්අඩංගුවට ගැනීම්, ර වශ 

ගැනීම් ක්රි ශත්මක කිරීමයිද අන්තශර් කැ වුම්කරුත්, අන්තශර් 

භික්ද් බල මණ්ඩ ලශආ කැ වුම්කරු ශලස කටයුතු කරන සාවශමීන් 

වහන්ශසේත් දීර්ඝ කශල ක් තිසාශසේ ර වශශගන ඉන්නවශද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ර වශශගන මශස තුනක් සම්පූර්ණ 

ශවනවශ, එළශඹන ක්වැ,  දශටද ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ සිටින එක 

තමතිවරශ ක් නැඟිටලශ මට කි න්න, ඒ අ  එශසේ මශස තුනක් 

ර වශ ශගන ඉඳීම ස හශ ඔවුන් කරපු වැරැේද ශමවකක්ද කි ලශ? 

ඔවුන් කරපු රසාත ක්රි ශවක්, අපරශධ ක් මට කි න්නද 

 ජනශධිපතිවර ශශේ ශම්ස  උඩට කඩදශසි එනවශ, රසාතවශද  

වැළැක්වීශම් පනත  ටශත් ර වශ ගන්න කි ශ අත්සන ගහන්නද 

එවැන්නකට අත්සන ගහන්න හදවතක් තිශබන්නත් ඕනෑ, ඔු වක් 

තිශබන්නත් ඕනෑද එශහම අත්සන ගහන්න පුු වන්කම 

තිශබන්ශන් හිරි වැටුු නශ කශ කුට විතරයිද ශම් රශට් 

තරුණශ ක් සහ සාවශමීන් වහන්ශසේනමක්  ශහේතු විරහිතව ර වශ 

ගන්න , කුත් කරන , ශ ෝගවලට අත්සන ගහන්න පුු වන් 

ශවන්ශන් කශටද? එශහම අත්සන් ගහන්න පුු වන්  
 
[මූලාසනනේ අණ පිකදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තිශබන මි, සාදේන්ට විතරයිද සාවශභශවික මි, ශසකුට එශහම 

අත්සන් ගහන්න බැහැද "මම ශම් අත්සන ගහන , සශ ශම් දරුවශ 

මශස තුනක් හිශර්  නවශ" එශහම නැත්නම් "මම ශම් අත්සන ගහන 

, සශ ශම් පුේගල ශ කශමර ක හිර කරලශ තබනවශ" කි ලශ 

දැනශගන එශහම අත්සනක් ගහන්න පුු වන් කශටද? එශහම 

අත්සනක් ගහන්න පුු වන්  
 
[මූලාසනනේ අණ පිකදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
තිශබන මි, ශසකුට පමණයිද  දරුශවක් ගැන ශතතමන ක් නැති 

මි, සාදේන්ට, ආදර , කරුණශව පිිබබ ව හැඟීමක් නැති 

මි, සාදේන්ට, හැම එකක්ම ද්රවය ශලස සලකන මි, සාදේන්ට  එශහම 

කරන්න පුු වන්ද එශහම අ ට පුටුවත් එකයි, ශම්ස ත් එකයි, 

දරුවශත් එකයිද එශහම අ ට දැශනන්ශන් නැහැ, ඒශක් ශේදනශව, 

ඒවශශආ ශවනසාකම්, ඒ හැඟීම්ද මි, ශසක් කි න්ශන් කවුද? ඔහුට 

හැඟීම් තිශබන්න ඕනෑ, ශතතමන  තිශබන්න ඕනෑ, බැඳීම් 

තිශබන්න ඕනෑ, මශනවවශද  තිශබන්න ඕනෑ, සංගීත  රස විඳින්න 

ඕනෑ, ගීත ක් රස විඳින්න ඕනෑද ඒවශ කිසිවක් නැති දරදඬු දර 

කෑල්ලක් වශශේ වි ිබ මි, සාදේ අශප් රට පශලන  කරනවශද ඒ 

වි ිබ මි, සාදේ, ශතතමන ක් නැති මි, සාදේ ශමවකක්ද කරලශ 

තිශබන්ශන්? කිසිදු වරදක් ශනවකරපු ශදශදශනක් හිශර් දමලශ 

තිශබනවශද  

දැන් තමුන්නශන්ශසේලශ හිතන්ශන් ශමවකක්ද? ශම් ජනතශවට 
වි ශල පීඩශවක් දීලශ ඒ පීඩශවට මුහුණ ශදන්න පුු වන් කි ශ 
හිතනවශ, මර්දනශ න්ද මතක තබශ ගන්න, අපි ශලෝකශ න් 
විතැන් ශවලශ ජීවත් ශවන රටක් ශනවශවයිද ශලෝක ඉතිහශසශආ 
ඕනෑවටත් වඩශ උදශහරණ තිශබනවශ, මර්දන  තමන්ශේ 
පැවැත්ශම් ප්රධශන සශධක  බවට පත් කරගත් පශලක න්ට 
ශමවකක්ද සිේධ වුශණ් කි ලශද ඉතිහශසශආ සිටි ඒ හැම 
පශලකශ ක්ම කුු ශගවඩට වැ ටී තිශබනවශද කුු ශගවඩට වැටීම 
විතරක් ශනවශවයි, ඒ හැම පශලක ශම අනතුරුදශ ක 
තත්ත්ව කටත් පත් ශවලශ තිශබනවශද ඒක තමයි ඉතිහශස ද ඒ 
, සශ එවැ,  ඉතිහශස ක් අශප් රටට කිසිශසේත්ම අපි අශප්ක්ෂශ 
කරන්ශන් නැහැද අපි අශප්ක්ෂශ කරන්ශන් ශමවකක්ද? තමන්ට 
තමන්ශේ ශේදනශව ප්රකශ  කරන්න අයිති  තිශබන්න ඕනෑද ඒ 
ශවනුශවන් තමන්ට පශරට බහින්න අයිති  තිශබන්න ඕනෑද ඒ 
ශවනුශවන් තමන්ට කථශ කරන්න අයිති  තිශබන්න ඕනෑද ඒ 
ශවනුශවන් ජනතශව සංවිධශන  කරන්න අයිති  තිශබන්න ඕනෑද 
එශහම අයිති ක් නැති රටක් ශමවකටද? ශම්ක හරි ට , කම් 
ශසෝමශලි ශශේ නැවක් අල්ලශ ගත්ත ශහවරු කණ්ඩශ මක් වශශේයිද 
ජනතශව ශගන් ඡන්ද ක් විමසන්ශන් නැහැද ජනතශවශගන් ජන 
වරමක් ගන්ශන් නැහැද ජනතශවශගන් මත ක් අහන්ශන් නැහැද 
ශහවර කල්ලි ක් නැවක් අල්ලශශගන ඉන්නවශ වශශේ ශහවර 
කල්ලි ක් ආණ්ඩුවක් අල්ලශශගන ඉන්නවශද අල්ලශ ශගන ඉඳිමින් 
ශමවකක්ද කරන්ශන්? ඒ  ශහවර කල්ලිශආ පශලන  තුිබන් ජනතශව 
පීඩශවට පත් ශවනශකවට, පීඩශවට එශරහිව නැඟී සිටින ජනතශව 
මර්දන  කරන්න නීති ක් සම්මත කරන්න  නවශද ඒ , සශ මම 
කි න්ශන් ශම් රසාතවශද  වැළැක්වීශම් පනත ඉවත් කරන්න ඕනෑ 
කි න එකයිද රසාතවශද  වැළැක්වීශම් පනත  ටශත් ර වශ ශගන 
සිටින අන්තශර් කැ වුම්කරු සහ අන්තශර් භික්ද් බල මණ්ඩලශආ 
කැ වුම්කරු , දහසා කරන්න ඕනෑද  

දැන් ශම් ගරු සභශශේ සිටින්ශන් සභශනශ කතුමශ විතරයිද 
ඔබතුමශ නැඟිටලශ මට දැන් කි න්න, ශම් ශදශදනශ ර වශ තබශ 
ගැනීමට එක ශහේතුවක්ද  

ශමන්න ශම් , සශ තමයි ඒ අ  ර වශශගන ඉන්ශන් කි ලශ මට 
ශහේතුවක් කි න්නද දැන් මශස 3කට ආසන්න කශල ක් තිසාශසේ 
පරීක්ෂණ කළශ ශන්ද ශමන්න ශම්ක ශසව ශශගන තිශබනවශ, ශම් 
වශශේ අපරශධ කට ඔවුන් සම්බන්ධයි කි ලශ ශසව ශශගන 
තිශබනවශ කි ලශ ඔවුන් සම්බන්ධශ න් ශසව ශ ගත් ශමවකක් හරි 
ශද ක් කි න්නද ගරු දේසිල් ශප්රේමජ න්ත තමතිතුමශ මට දැන් ශම් 
ශේවල්වලින් එකක් කි න්න, මම මශේ කශලශ න් විනශඩි ක් 
ඔබතුමශට ශදන්නම්ද සභශනශ ක ගරු දේසිල් ශප්රේමජ න්ත 
මැතිතුමශට හෘද  සශක් ක ට එකඟව ඒ ගැන වචන ක් කි න්න 
බැහැ කි ලශ මම දන්නවශද ගරු දේසිල් ශප්රේමජ න්ත තමතිතුමශ 
ශමවකක්ද කි න්ශන්? ඒක එශහම ශනවශවයිද? හෘද  සශක් ක ක් 
තිශබන කිසිම ශකශන කුට ශමතැනදී නැඟිටලශ ශම් ගැන ශමවකුත් 
කි න්න බැහැද හෘද  සශක් ක ක් තිශබනවශ නම්, ශම් ගැන කිසිවක් 
කි න්න නැඟිටින්නත් බැහැද ගරු සභශනශ කතුම, , ඒක තමයි 
ඔබතුමශත් ඔ  ශපන්නුම් කරන්ශන්ද ඒ , සශ ඔබතුමන්ලශ ගිහිල්ලශ 
ශම්වශ ගැන කථශ කරන්නද ජන වරමක් ශනවලැබුු , සශ 
පශර්ලිශම්න්තුවට එන්න බැරිව ඉ ලශ, අවුරුදු එකහමශරකට විතර 
පසාශසේ ශම් ගරු සභශවට තවිල්ලශ වශඩිශවලශ හිටපු, ජනතශව 
පශර්ලිශම්න්තුවට එවපු නැති නශ කශ ක් ශකවශහවමද  ම් 
ශකනකු අත්අඩංගුවට අරශගන හිශර් දශන්න කි ලශ අත්සනක් 
ගහන්ශන්? ඒ , සශ ශම් ජනතශවශේ පීඩන ට සශධශරණ විසුමම් 
ශසව න්න ඕනෑද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශට තවත් විනශඩි ශදකක කශල ක් 

තිශබනවශද 

2337 2338 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශහව යි, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද  

මහ බැංකුශේ අධිපතිතුමශ අප දැනුවත් කරන්න පදේගි  දිනක 

පශර්ලිශම්න්තුවට තවිල්ලශ ශමවකක්ද කිේශේ? පදේගි  මශර්තු, 

අශප්රේල් මශසවල සිේධ වුශණ් ජනතශවශේ මැද පශන්තික නැඟිටීමක්, 

ශදවැ,  නැඟිටීම ශවන්ශන් ජනතශවශේ පීඩශවත් එක්ක, ඒ හින්දශ 

පීඩශවත් එක්ක සිදුවන නැඟිටීමකදී වි ශල ශල් වැගිරීමක් තතිවි  

හැකියි කි ලශ එතුමශ කිේවශද එශහම කි න්ශන් අශප් රශට් 

වර්තමශන මහ බැංකු අධිපතිවර ශද අපි කිසිශසේත්ම අශප් මශතෘ 

ූමමි ට, අශප් මහ ශපවශළවවට නැවත , රපරශශේ ශල් බිංදුවක් 

පතිත ශනවවන ආකශර ට කටයුතු කළ යුතුයිද අපි හැමශදනශම 

සශමකශමීත්ව  අශප්ක්ෂශ කරනවශද හැබැයි, සශමකශමීත්ව  ර ශ 

පවතින්ශන් එක් පශර් ාව ක් කරන ශේවල්වලින් පමණක් 

ශනවශවයිද විශ ේෂශ න්ම ආණ්ඩුව පැත්ශතන් ඒකට දක්වන 

ප්රතිචශර මත ඒ සශමකශමීත්ව  ර ශ පවතිනවශද ආණ්ඩුව 

ශකශනකුට පශරට බහින්න ශදන්ශන් නැත්නම්, උේශඝෝෂණ ක් 

කරන්න ශදන්ශන් නැත්නම්, තමන්ශේ පීඩශව පිිබබ  මත ක් 

ප්රකශ  කරන්න ශදන්ශන් නැත්නම්, ශකශනකුට සංවිධශන  වන්න 

අයිති  ශදන්ශන් නැත්නම් ඒවශට ප්රතිචශර පැන නඟින්ශන් ශවනසා 

ආකශර කින්ද  

ඒ , සශ මශ නැවත කි නවශ, ශම් ජනතශවශේ පීඩන ට 

එශරහිව ජනතශවශේ නැඟිටීම වැළැක්වීම ස හශ ගනු ලබන හැම 

මර්දන ක්රි ශමශර්ග කින්ම අශප් රට ශලෝකශ න් හුශදකලශ 

ශවනවශ; අශප් රට ඉතශම  භ ශනක ඉරණමකට තල්ලු කරනවශ 

කි ලශද ඒ , සශ ජනශධිපති ර, ල් වික්රමසිංහටත්, ඒ කැබිනට් 

මණ්ඩල ටත්, අටවශ ගන්නශ ලද ආණ්ඩුවටත් අපි කි න්ශන්, 

කරුණශකරලශ එවැ,  තත්ත්ව කට  න්න එපශ කි ලශයිද ඒ 

ශවනුවට විශ ේෂශ න්ම වතුකරශආ ජනතශව මුහුණදී තිශබන 

ප්ර ාන , ග්රශමී  ජනතශව මුහුණදී තිශබන ප්ර ාන , ගැබි,  මේවරු 

මුහුණදී තිශබන ප්ර ාන , දේු  හශ මධය පරිමශණ වයවසශ ක ශ 

මුහුණදී තිශබන ප්ර ාන , තරුණ ශ මුහුණදී තිශබන ප්ර ාන , බුේධි 

ගලන  , සශ අශප් රශට් තති වී තිශබන ප්ර ාන  ආදී ශම් සි ල්ල 

පිිබබ ව සශවධශනව බලශ, අඩුම තරමින් ලබන සතිශආ ඉදිරිපත් 

කරන අ  වැ  ශල්ඛනශආදීවත්  ම් සශධශරණ ශ ෝජනශ ඉදිරිපත් 

කරයි කි ශ බලශශපවශරවත්තුශවන් මශේ කථශව අවසන් කරනවශද 

ශබවශහවම සාතුතියි, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ෝජනශව සාථීර කිරීම, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමශද 

ඔබතුමශට විනශඩි ක0ක කශල ක් තිශබනවශද 
 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මශේ කශල  විනශඩි ක0යි 

කි න්ශන් ශකවශහවමද? මට විනශඩි ක5ක් තිශබනවශ ශන්ද කථශව 

පටන් ගන්නශකවටම විනශඩි 3ක් අඩු කරලශ ශන්ද 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , උශේ  ද32 සිට ක2ද32 දක්වශ තමයි ශම් ගරු 

සභශශේ වශචික පිිබතුරු අශප්ක්ෂශ කරන ප්ර ාන ස හශ කශල  ශවන් 

කර තිබුශණ්ද නමුත්, එ  අවසන් කරලශ සභශව කල් තැබීශම් 

ශ ෝජනශව ආරම්භ කිරීමට සිදු වුශණ් කකද32ටද කල් තැබීශම් 

ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරන්න පැ ක කශල ක් ප්රමශද වුණශද එම 

, සශ කථශ කිරීමට ,  මිත සි ලු  මන්ත්රීවරුන්ශේ කශලශ න් 

පැ ක කශල ක් අඩු කර තිශබනවශද  

 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

හරි, හරිද මම දැන් කථශ කරන්නම්ද ඔබතුමශත් මශේ ශවලශව 

ගන්න එපශද  

 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු සභශනශ කතුම, , අපි දිවශ ආහශර ට නවත්වන්ශන් 

නැතිව දිගටම සභශශේ වැඩ කටයුතු පවත්වශශගන  මු ද? 

 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

එශහම කරමු ශකෝද 

 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 

දිවශ ආහශර විශේක  ස හශ අද සභශශේ වැඩ කටයුතු නතර 

කරන්ශන් නැහැද අපි දැනට තිශබන විධි ට කශල  

කළමනශකරණ  කර ග, මුද  

 
[පූදභශද කකද5්  
 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු සභශනශ කතුම, , එශහම නම් මට ,  මිත සම්පූර්ණ 

කශල  ලබශ ශදන්නද ශබවශහවම සාතුතියි, අශප් සභශනශ කතුමශශේ 

හෘද  සශක් ක ටද ඒ වශශේම, අශප් ග න්ත කරුණශතිලක 

මන්ත්රීතුමශටත් සාතුතියිද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අශප් ගරු අනුර කුමශර 

දිසශනශ ක මැතිතුමශ විසින් අද  සභශව කල් තබන අවසාථශශේ 

ඉදිරිපත් කරන ලද ශ ෝජනශව මශ සාථීර කරනවශද මූලශසනශරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ක 58දී, ක ්්දී, ක 83දී ශම් රශට් ජශතිවශදී 

ශකෝලශහල තති වූ ආකශර  අපි දැක තිශබනවශද ඒ ගැන ශබවශහෝ 

අ  දන්නවශද ඒ වශශේම, ක ්කදීත්, 88-8 දීත් දකුශණ් සන්නේධ 

අරගළ තිබුණශද ඒ වශශේම, අවුරුදු 32ක යුේධ ක් අශප් රශට් 

තිබුණශද ඒ අතර 0224දී අපට දේනශමි ශේදවශචක ටත් මුහුණ 

ශදන්න සිදු වුණශද ඒ කිසිම අවසාථශවකදීවත් අශප් රශට් ජනතශව 

වර්තමශනශආ මුහුණදී තිශබන අර්බුද කට මුහුණ දුන්ශන් නැහැ 

කි ලශයි මට මතකද අ ශප් රශට් ශකෝලශහල තිබිච්ච 

අවසාථශවලදීත්, ශේදවශචක තතිවූ අවසාථශවලදීත්, යුේධ  පැවැති 

අසාථශවලදීත්, උතුර, දකුණ, මධයම කුමකර , නැ ශඟනහිර, 

බසානශහිර තතුු  රට පුරශම ජීවත් ශවච්ච ජනතශව දවශසේ 

තුන්ශේලම කෑවශද ප්ර ානවලට මුහුණ ශදමින් ඒ අ  ශහවඳින් ජීවත් 

වුණශද නමුත්, ශම් අවසාථශශේ තමයි අශප් රශට් ජනතශව වි ශල 

අර්බුද කට මුහුණ ශදමින් සිටින්ශන්ද ඒ , සශ අපි ශම් ඉදිරිපත් 

කර තිශබන කශරණශව ශත්රුම් අරශගන, ශම් අර්බුද ශහේතුශවන් 

බරපතළ ශලස ප්ර ානවලට මුහුණ ශදන කණ්ඩශ ම් හුමනශශගන, 

අපි ඒ අ ට සහන ලබශ ශදන්න ඕනෑද   
 

ඒක රජශආ වගකීමක් බව විපක්ෂ  හැටි ට අපි රජ ට 

කි නවශද  

2339 2340 
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තව කශරණ ක් මශ කිව යුතුයි ගරු සභශනශ කතුම, ද  මීට 

කලිනුත් මම ශම් කශරණ  මතක් කළශද ශම් රශට් අද පවතින 

ආර්ථික අර්බුද  , සශ, ආර්ථික ප්ර ාන , සශ marginalized  and 

most vulnerable මට්ටමට වැටිලශ සිටින අඩු ආදශ ම්ලශභීන්ශේ 

පළමු ජන කණ්ඩශ ම තමයි, වතුකරශආ ජිවත් වන කම්කරු 

ජනතශවද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඒක ඔබතුමශ දන්නවශද 

ශමවකද, ඔබතුමශ වශමශංශික නශ කශ ක්ද ඒ , සශ ඔබතුමශ ඒ ගැන 

ශහවඳින් දන්නවශද දැන් ඒක කි න්ශන් අපි ශනවශවයිද හැබැයි, අපි 

හැම දශම ඒක කිේවශද නමුත්, කවුරුවත් වි ාවශස කශළේ නැහැද දැන් 

බලන්න, එක්සත් ජශතීන්ශේ ආහශර හශ කෘ කකර්ම සංවිධශන  

කි න ශේද 

Special Report of UN Food and Agriculture Organization 

එශක් ශමශසේ ස හන් වනවශ, "The highest level of acute food 
insecurity is in the Estate Sector and among female-headed 

households.” ශමවකද, දැන් වතුකරශආ කම්කරු ජනතශවශේ 

පවුල් නඩත්තු කරන්ශන් කශන්තශවන්ද ඒ ශගවල්ලන් overburden 

ශවලශ තිශබනවශද ඊළඟට, World Food Programme එශක්දී 

කි නවශ,"Estate sector records the highest level of food 

insecurity in the country which is at 51 per cent. In the urban 

sector it is 43 per cent and the rural sector, 34 per cent." ඒ 

කි න්ශන්, food insecurity තත්ත්ව  ග්රශමී  ප්රශේ වල සි  ට 

34කුත්, නශගරික ප්රශේ වල සි  ට 43කුත් වනශකවට වතුකරශආ 

සි  ට 5කක්ද අශප් ගරු ජනශධිපතිතුමශ ඉතශ ප්රි  කරන, එතුමශ 

කැමැත්ශතන්ම කතශ කරන subject එකක් තමයි food security 

කි න්ශන්ද මම මුලින් කි පු විධි ට ජනතශවශේ ආහශර ශේල් 

තුන, ශදක වුණශද ශදශේල, එක ශේලක් වුණශද දැන් වතුකරශආ 

ජනතශවට   එක ශේලක් ශවලශ තිශබන්ශන්ද  ඒශගවල්ලන් ඉතශ 

අමශරුශවන් තමයි ජීවත් ශවන්ශන්ද ඒ කශරණ ට  ආණ්ඩුශේ 

අවධශන  මශ ශ වමු කරවනවශද  

ඒ කශරණ  දැන් කි න්ශන් විපක්ෂශආ අපි ශනවශවයි, එක්සත් 

ජශතීන්ශේ ආහශර හශ කෘ කකර්ම සංවිධශන  තමයි ඒක කි න්ශන්ද 

ඒ වශර්තශව මශ ළඟ තිශබනවශද UN Special Rapporteur on 
Modern Forms of Slavery, Tomayo Obakata submitted a 
Report on Contemporary forms of Slavery  in Sri Lanka 
to the UN Human Rights Council. මෑතකදී අවසන් වුණ 

එක්සත් ජශතීන්ශේ මශනව හිමිකම් ශකවමිසමට වශර්තශවක් භශර  දී 

තිශබනවශද ඒ  වශර්තශකරු විශ ේෂශ න්ම ශමවකක්ද කි න්ශන්? 

ඔහු කි නවශ, “In Sri Lanka, contemporary forms of slavery 
have an ethnic dimension.” කි ලශද ඒක බරපතළ 

ශචෝදනශවක්ද ඒ අ  මුහුණ ශදන ප්ර ානවලට කම්කරු බව පමණක් 

ශනවශවයි ශහේතුශවලශ තිශබන්ශන්; ජශති ත් ශහේතුවක්ශවලශ 

තිශබන බව ඒ අ  කි නවශද ඒ  දමිළ ජනතශව , සශ ද කි න 

සැක  ගැන එක්සත් ජශතීන්ශේ මශනව හිමිකම් ශකවමිසමට 

කරුු ඉදිරිපත් කරලශ තිශබනවශද ශම් රශට් තිශබන ප්ර ාන ටික 

අරශගන ගිහිල්ලශ, ජිනීවශවල කතශ කරන්න මම කැමැති නැහැ; 

ශචන්නශයිවලදී කතශ කරන්න මම කැමැති නැහැ; New Delhi 

ගිහින් කතශ කරන්න මම කැමැති නැහැද මම එශහම කැමැති  

නැහැද නමුත්, අප එතැනට තල්ලු කරන්න එපශ කි ලශ මම 

ආණ්ඩුවට කි නවශද ඒක කි න්න ඕනෑද 

අශප් අධයශපන තමතිතුමශ ගරු සභශශේ ඉන්න , සශ මම ශම් 

කශරණ  කි න්නම්ද ගරු තමතිතුම, , දැන් අපට සිදුශවලශ 

තිශබන බරපතළ අසශධශරණ  බලන්නද ඔබතුමශ අධයශපන 

ක්ශෂේරශආ ප්රතිසංසාකරණ - reforms - වි ශල ව ශ න් සිදු 

කරමින්  නවශද ඒ බව අපි දන්නවශද ඔබතුමශ ඊශආ ශපශර්දශ අපිත් 

එක්ක සශකච්ඡශ කළශ, ශකවළඹ නගරශආ තිශබන අධයශපන 

කලශපවලින් ටිකක් ශලවකු කලශප, කලශප ශදකක් ශලස ශබදන්න 

ඕනෑ කි ලශද උතුරු ශකවළඹ හශ මැද ශකවළඹ එක කලශප ක් 

කරලශ, දකුු ශකවළඹ ශවනම කලශප ක් කරන්න ඕනෑ කිේවශද 

ඒක ශහව යිද දැන් බලන්න නුවරඑිබ  දිසා්රික්කශආ තිශබන 

කලශපද නුවරඑිබ  දිසා්රික්කශආ කලශප කීප ක් තිශබනවශද ඒ 

කලශප ටික ශවන් කර තිශබන පිිබශවළ , සශ ඒ ජනතශව වි ශල 

අසශධශරණ කට මුහුණ ශදනවශද නුවරඑිබ  දිසා්රික්ක ට හැටන්, 

නුවරඑිබ , තලවකැශල්, ශනෝවුඩ්  න කලශප 4ක් ඕනෑ කි න 

පදනශම් අපි හැම දශම හිටි ශ; ඉන්නවශද නුවරඑිබ  සහ හැටන් 

කි න කලශප ශදක ගත්තශම වසම් 052ක් තිශබනවශද මම හිතන 

හැටි ට 82,222ක විතර පිරිසක් ජීවත් වනවශද එම , සශ කලශප 

හතරක් ඉල්ලීම සශධශරණයිද නමුත්, ඒ කලශප හතර දැන් කලශප 

තුනක් කරන්න හදනවශද තත්තටම අපට කලශප හ ක් ඕනෑද  

 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු මන්ත්රීතුම, ,  ශම් ශවලශශේ පළශත් නව ම mapping 

කරශගන  නවශ, ශකවච්චර කලශප ඕනෑ ද,  ශකවච්චර ශකවට්ධශස 

ඕනෑ ද, ශකවච්චර clusters ඕනෑ ද කි ලශද , ලධශරි මට් ටශම් 

කටයුතු ඉවර වුණශට පසාශසේ ඉදිරි දේමශන ශදක තුළ ඔබතුමන්ලශ 

සි ලුශදනශ කැ වශ ඒ පිිබබ  අදහසා ටික ගන්නවශද 

 
ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු තමතිතුම, , ශබවශහවම සාතුතියිද ඔබතුමශශේ අවධශන ට 

තමයි ඒ කශරණ  ශගනශශේද 

ඊළඟට, ශම් කශරණ  බලන්නද අශප්  හ පශලන ආණ්ඩුව 

කශලශආ හිටපු විෂ  භශර තමතිතුමශශේ අත්ස, න් 02ක  

ඔක්ශතෝබර් මශසශආ අංක 2147/28 දරන ගැසට් , ශේදන  , කුත් 

කළශ, “Establishment of  Divisional Secretary’s Divisions 
in Nuwara Eliya, Galle and Ratnapura Districts” වලට 

අදශළවද  නුවරඑිබ  දිසා්රික්ක ට ප්රශශේශී  ශල්කම් ශකවට්ධශස 

ක2ක් ඕනෑ කිේවශද එ  තීන්දු කළශ; ගැසට් කළශද ප්රශශේශී  ශල්කම් 

ශකවට්ධශස පහයි තිබුශණ්, දහ ක් කරන්න ඕනෑ කි ලශ ගැසට් 

කළශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ගශල්ල දිසා්රික්කශආ 

ඔබතුමශශේ Baddegama Divisional Secretary’s Division 

එකත් එක්ක අලුතින් ප්රශශේශී  ශල්කම් ශකවට්ධශස ශදකක්  සහ 

Hikkaduwa Divisional Secretary’s Division එකත් එක්ක 

අලුතින් ප්රශශේශී  ශල්කම් ශකවට්ධශස තුනක් ඕනෑ කිේවශද 

රත්නපුර දිසා්රික්කශආ අලුතින් ප්රශශේශී  ශල්කම් ශකවට්ධශස 

ශදකක් පිහිටුවන්න ඕනෑ කිේවශද ඒ අනුව රත්නපු රශආ තති කළශ; 

ගශල්ශල් තති කළශද නමුත් නුවරඑිබ ශආ කශළේ නැහැද ඒක ශලවකු 

අසශධශරණ ක්ද ඒ තයි? නුවරඑිබශආත් අලුතින් තති කරන්න 

ඕනෑද ශමවකද, නුවරඑිබශආ අද ජනගහන  වැඩියිද නමුත්, 

ප්රශශේශී  ශල්කම් ශකවට්ධශස අලුතින් තති කරන්ශන් නැහැද 

ඊළඟට බලන්න, ග්රශම , ලධශරි ශකවට්ධශස ප්රමශණ ද 

සශමශනයශ න් අපි පිිබශගන තිශබන්ශන්, පවුල් 522කට ග්රශම 

, ලධශරි ශකවට්ධශස ක් තිශබන්න ඕනෑ කි ලශද නමුත්, 

නුවරඑිබශආ පවුල් 5,000කට ග්රශම , ලධශරි ශකවට්ධශස එකයි 

තිශබන්ශන්ද ඊශආ ශපශර්දශ අපි දැක්කශ ග්රශම , ලධශරිවරුන්ට 

ශපවලිසා බලතල ලබශ ශදන්න උත්සශහ කරනවශද ශමවනවශ කරන්න 

 නවශ ද කි ලශ මම දන්ශන් නැහැද ඒ  ශකශසේ වුණත් ශම් සිදු වන 

අසශධශරණ  බලන්නද  

2341 2342 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ඉන්දී  සම්භව ක් තිශබන කුමකරශආ ජීවත් වන ශදමළ 

ජන ශශේ බලශශපවශරවත්තුව ශමවකක්ද? ඔවුන් ශ්රී ලංකශශේ පූර්ණ 

පුරවැසි න් වීමට කැමැත්ශතන් සිටින්ශන්ද ඒ බලශශපවශරවත්තුව 

තතිවයි අපි ඉන්ශන්ද අපි රට කඩශශගන  න්න කැමැති නැහැද අප 

පිිබගන්න; ශ්රී ලශංකික න් හැටි ට අප පිිබගන්නද ශ්රී ලශංකික 

ජශති   ශලසට අප තතුු  කර ගන්න කි ලශ අපි කි නවශද ඒකයි 

අපට ඕනෑද දැන් බලන්න, ඒ අ ට ඉඩම් අයිති  නැහැද , වශස 

අයිති  නැහැද රැකි ශ අයිති  අඩුයිද අධයශපන  සම්බන්ධ ප්ර ාන 

තිශබනවශද ඒ වශශේම වතුකරශආ ශන්වශසික ප්රශේ  රශජය 

පරිපශලන වයුහ   ටතට අරශගන ජශතික ප්රවශහ ට තතුු  කර 

ගන්න කි න ඉල්ලීමත් කරනවශද ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න ශකෝද  

අශනක් ප්රශේ වල රශජය පරිපශලන  ශකවශහවමද ශවන්ශන් 

ගරු තමතිතුම, ? දිසා්රික් ශල්කම් කශර් ශල තිශබනවශද ඒ  ටශත් 

ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශල තිශබනවශද ඊළඟට ග්රශම , ලධශරි 

කශර් ශල තිශබනවශද දැන් බලන්න අපට ශවලශ තිශබන ශේද 

නුවරඑිබ  දිසා්රික්ක ට ගැසට් කරපු ප්රශශේශී  ශල්කම් ශකවට්ධශස 

ලැශබන්ශන් නැහැද අශනක් ප්රශේ වල පවුල් 522කට ග්රශම 

, ලධශරි ශකවට්ධශස ක් තිශබන ශකවට, නුවරඑිබශආ පවුල් 

5,000කටම තිශබන්ශන් එක ග්රශම , ලධශරි ශකවට්ධශස යිද එන්න 

ඔබතුමන්ලශට ඒවශ ශපන්වන්නම්ද නුවරඑිබශආ එශහමයිද ඒවශ 

වැරදියිද අපි අද වුණත් ශම් රශට් සම්පූර්ණ පුරවැසිශ ෝ ශනවශවයිද 

තයි, එවැ,  අසශධශරණ ක් කරන්ශන්? ලබන අවුරුේද වනශකවට 

 අශප් ජනතශව ලංකශවට තවිල්ලශ අවුරුදු 022ක් වනවශද තයි ඒ අ  

ආශේ? රට අල්ලන්න ද? නැහැ ශන්ද ඒ අ  රට අල්ලන්න ආශේ 

නැහැද 

ඒ කශලශආ බ්රිතශනයශආ දේේශදෝ ඒ ජනතශව ශගනැල්ලශ ශම් රට 

හැදුවශද එශහම ශගන එන ගමශන්දී සි  ට 05ක් මැරුණශද ඒ 

මි, සාදේ ඉන්දි ශශේ ඉ ලශ ශගන්වනශකවට ශලවකු-ශලවකු ප්ර ාන 

තති වුු බවට කථශවක් තිශබනවශද ඔවුන් තවිල්ලශ වනශන්තර 

ශුේධ කරලශ ශත් වතු හැදුවශ; රබර් වතු හැදුවශද එපමණක් 

ශනවශවයි ශන්ද , ෂාපශදන  කරන ශත්, රබර් ශම් රටින් පිට රටට 

 වන්නට ශකවළඹ වරශ  හැදුවශද වරශ ට ශත් ශගශනන්න  

මහශමශර්ග හැදුවශ, ශකෝච්චි මශර්ග හැදුවශද අවුරුදු ක52කට, 022කට 

ඉසාසර ඒ ගමන් මශර්ග හැදුවශද ඒ වශශේ රට ශවනුශවන් වැඩ කරපු, 

පරිතයශග කරපු ඒ ජනතශවට ශදන තෑේග ශම්කද? අදත් ඒකයි 

ශවන්ශන්ද ශම් ප්ර ාන  විස න්න බැරි වුු , සශ තමයි, ශම් 

සම්බන්ධ කථශව දැන් UN එකට ගිහින් තිශබන්ශන්; මශනව 

හිමිකම් ශකවමිසමට ගිහින් තිශබන්ශන්ද අපි ඒක නවත්වමුද අපි 

ඒක ශවනසා කරමුද අපි ශවනසා විධි කට හිතමුද  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශට තව විනශඩි ශදකක කශල ක් 

තිශබනවශද  

 
ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඔබතුමශත් කථශ කළශද ඒ ශවලශවත්   ශදන්නද 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒකත් එකතු කළශද 

ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මශ ඊශආ විෂ   භශර රශම්ෂා පතිරණ තමතිතුමශට කථශ කළශද 

කලුතර දිසා්රික්කශආ Kotagala Plantations එකට අයිති නෑබඩ 

ප්රශේ ශආ ගීකි න කන්ද වත්ශත් ඉන්න කම්කරු ජනතශවට ජීවත් 

ශවන්න ඕනෑ , සශ ඒ ඉඩම් අල්ලශශගන, ඒවශ වගශ කරශගන 

ඉන්නවශද ඒක වැරැදි ශවන්න පුු වන්ද නමුත් ඒ අ ට දවසා ශදක 

තුනකින් ඒ ඉඩම්වලින් ඉවත් ශවන්න කි ලශ අමශතයශං ශ න් 

ලියුමක් එවලශ තිශබනවශද ඒ ගම්මශනශආ ජීවත්වන ජනතශව 

අක්කර ක52ක් විතර බලහත්කශරශ න් අල්ලශශගන වගශ කරශගන 

ජීවත් ශවනවශද එක රටක් තුළ නීති ශදකක් ක්රි ශත්මක ශවන්ශන් 

තයි? ඒක වැරැදියි ශන්, තමතිතුමශද අපි ඒක ශවනසා කරමුද අශප් 

ජනතශව ශම් රශට් පුරවැසි න් හැටි ට පිිබගන් නද අපි සිංහල 

ජනතශව සමඟ සිංහල භශෂශශවන් කථශ කරමින් ජීවත්වන 

කණ්ඩශ මක්ද ඒ අ  ශ්රී ලශංකික න් හැටි ට පිිබගන්නද මශ ඒ 

කශරණ  තමතිතුමශශේ අවධශන ට ශ වමු කළශද දැන් වතු 

ආ තන ශනවශවයි තිශබන්ශන්ද They are not plantation 
companies, they are "plantation raj." ඒවශ වතු රශජයද අපි 
ශම්ක නවත්වමුද  

ශම් රශට් ජීවත්වන සෑම ජන ශ එක්කම සංසන්දන  කරලශ 

බලනශකවට ඉන්දි ශනු සම්භව ක් තිශබන කුමකරශආ ශදමළ 

ජන ශ අතර ඉන්න වතුකරශආ ජනතශවශේ අධයශපන   මට්ටම 

අඩුයි; ශසෞඛය මට්ටම අඩුයිද අයිතිවශසිකම් ගැන බලනශකවට ඒ 

ශගවල්ලන්ට ඉඩම් අයිති  නැහැ; , වශස අයිති  නැහැ; දුප්පත්කම 

- poverty - වැඩියි; මන්ද ශපෝෂණ  වැඩියිද මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, , අද ශම් රශට් පවතින අර්බුද  තුළ වි ශල ව ශ න් 

පහළට වැටිලශ ඉන්ශන් ශම් ජනතශව තමයිද ඔවුන් කබශලන් ිබපට 

වැටුණශ වශශගයිද ඒ , සශ ඒ ජනතශවශේ ප්ර ාන  ගරු 

තමතිතුමශශේ අවධශන ට ශගශනනවශද  
 

මීට අමතරව තවත් ජන කණ්ඩශ ම් ශම් රශට් ඉන්නවශද ඒ 

තමයි නශගරික දුප්පත් ජනතශව ඉන්නවශද ඔවුන් අමශරුශේ වැටිලශ 

ඉන්නවශද උතුරු-නැ  ශඟනහිර කශන්තශ නශ කත්ව  පවතින 

පවුල්වල - women-headed families - ප්ර ාන තිශබනවශද ඒ අ  

අමශරුශේ වැටිලශ ඉන්නවශද ඒ වශශේම අතෘප්තිමත් ජනතශවශේ 

පවුල්වල පිරිසා අත්අඩංගුශේ ඉන්නවශ, හිර භශරශආ ඉන්නවශද දැන් 

වසන්ත මුදලිශේ ගැන ගරු මන්ත්රීවරශ ක් කථශ කළශද එපමණක් 

ශනවශවයි ශන්ද දමිළ ජනතශව ශවනුශවන් සටන් කරපු අ  අවුරුදු 

5ක්, ක2ක්,  ක5ක්, 02ක් වැ,  කශල ක් තිසාශසේ තවමත් හිර භශරශආ 

ඉන්නවශද ඒ ඔක්ශකවම , දහසා ශවන්න ඕනෑද දැන් ඒ ස හශ 

කශල  හරිද ඒ ස හශ කශල  උදශශවලශ ඉවරයිද ශවනසා විධි ට 

හිතලශ, ශවනසා විධි ට රට හදමුද  ඒ ශගවල්ලන් , දහසා කරන්න 

ඕනෑද රසාතවශද  වැළැක්වීශම් පනත අශහෝසි කරමුද එශහම 

කරන්න බැරි නම් අඩුම ගණශන් ඒ පනත අත් හිටවමුද    

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 
ෙරු මනන  ෙනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

If we cannot repeal it, let us impose a moratorium on 

it. අපි ඒක අත් හිටවමුද එශහම කරලශ ඒ ශගවල්ලන් , දහසා 
කරන්නද හිර භශරශආ මශස කිහිප ක් ඉන්න අ  ගැන දැන් කථශ 

කරනවශද  නමුත් ඒ ශගවල්ශලෝ  අවුරුදු ක2ක්, ක5ක්, 02ක් තිසාශසේ 

2343 2344 

[ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතශ  
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හිර භශරශආ ඉන්නවශද ඒ ඔක්ශකවම ආර්ථික ව ශ න් හශ,  ට 

පත් ජනතශව - vulnerable and marginalized sections. ඒ 

අ ශේ ප්ර ාන ටික ආණ්ඩුවට ශ වමු කරන්න කි ලශ ශම් සභශශේ 

ඉන්න තමතිතුමන්ලශ -දැනට ශම් සභශශේ ඉන්ශන් තමතිවරු 

ශදශදනශයිද-  ශදශදනශටම කි න්න කැමැතියිද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දේසිල් ශප්රේමජ න්ත තමතිතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 6ක 

කශල ක් තිශබනවශද 

 
[අදභශද ක0දක0  

 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , කශලීන ප්ර ාන ක් පිිබබ ව 

තමයි අද ශම් සභශශේ අවධශන  ශ වමු කරලශ තිශබන්ශන්ද  

ඉදිරිපත් කර තිශබන ශම් ශ ෝජනශශේ හර  ගත්ශතවත්, 

ආර්ථක අර්බුද  ශහේතුශවන් විශ ේෂශ න් වතුකරශආ ජනතශව 

මුහුණ දී තිශබන ප්ර ාන, ඉදිකිරීම් ක්ශෂේර  වැ,  විවිධ ක්ශෂේරවල 

අ  මුහුණ දී තිශබන ප්ර ාන, බදු වැඩි කිරීම් මත මධයම 

පශන්තික න්, ඉංජිශන්රුවන්, වවදයවරුන් ආදී සි ලු ශදනශට 

තති වී තිශබන තත්ත්ව  ගැනයි ස හන් වන්ශන්ද ශ ෝජනශව 

ශගනශ ගරු මන්ත්රීතුමශශේ කථශශේදී අදහසා ඉදිරිපත් කශළේ ඒ  

කරුු සම්බන්ධවයිද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශකවවිඩ්-ක හි බලපෑමත් 

එක්ක අශප් රශට් විතරක් ශනවශවයි, මුු  ශලෝකශආම රටවල 

ආර්ථික  පදේබෑමකට ලක්ශවලශ තිශබනවශද Economic recession 

එකක් තති වුණශද ඒකට ශහව ම උදශහරණ  තමයි, දින 44ක් තුළ 

මහශ බ්රිතශනයශආ අගමැතිවරු තුන්ශදශනකු ශවනසා වුණ එකද තයි 

ඒ? ශේ පශලන ප්ර ාන ක් ශනවශවයි, ආර්ථික ප්ර ාන ත් එක්ක 

ගැට ගැහුු කශරණ ක් ශහේතුශවන් තමයි එශහම වුශණ්ද එම , සශ 

මතක ති ශ ගන්න, දීර්ඝ කශලීනව තතිශවලශ තිශබන්නශ වූ 

තත්ත්ව ට අමතරව, ශකවවිඩ්-ක හි බලපෑම , සශ මුු  ශලෝකශආම 

සංවර්ධිත රටවලට, සංවර්ධන  ශවමින් පවතින රටවලට,  ඌන 

සංවර්ධිත රටවලට -ශම් සි ල්ලටම- ශම් ප්ර ාන  අඩු වැඩි 

ව ශ න් බලපෑවශ  කි න එකද සංචිත තිබුු රටවල් ජනතශව 

ජීවත් කරවීම ස හශ විවිධ ක්රම උපශ ෝගි කර ගත්තශද අපි මතක 

ති ශගන්න ඕනෑ, 0202-020ක ශවනශකවට අශප් රශට් ආර්ථික ත් 

ජණ මට්ටමට ගි  බවද ශලෝකශආ ශවනත් රටවලත් එශහම සිේධ 

වුණශද ඒ තත්ත්ව ත් එක්ක තමයි,  රැකි ශ උත්පශදන , රජශආ 

අදශ ම සම්බන්ධශ න්  ම්  ම් කශරණශවලට මුහුණ ශදන්න සිදු 

වුශණ්ද සමෘේධි පවුල් ලක්ෂ ගණනශවකට මශස එක, ශදක, තුන 

ආදී ව ශ න් රුපි ල් 5,222ක දීමනශව දුන්නශද රශට් ජනතශව 

ජීවත් කරවන්නයි එශහම කශළේද ශම් සි ලු ශේවල් අපි 

කල්පනශවට ගන්න ඕනෑද 

වතුකර  ගත්ශතවත්, වතුකරශආ ජීවන රටශව ශවනසාද ඒ 

ප්රශේ වල ජනතශව වැඩි හරි ක් ශ දී සිටින්ශන් වැවිලි 

කර්මශන්තශආද වැවිලි කර්මශන්තශආ ශ දී සිටින ජනතශව මහ 

පශන්දර අවදි ශවනවශ, හවසා ශවනකල් වැඩ කරනවශද අපි දන්නවශ 

ඒ තත්ත්ව ද කශලගුණික තත්ත්ව  ගත්ශතවත්, වැසි තත්ත්ව  

ඉතශම තදින් ඒ අ ට බලපශනවශද ඒ වශශේම, ශීත කශල  

බලපශනවශද ඒ , සශ දැන් විතරක් ශනවශවයි, එදශ ඉ ලශම ඔවුන් 

ඉතශම දුෂාකර ජීවිත ක් ගත කශළේද හැබැයි, දැන් ප්ර ාන  ශවලශ 

තිශබන්ශන්, සමසාත රශට්ම ආර්ථික ට බලපශන්නශ වූ ප්ර ානත් 

එක්ක ඒ ජනතශවට තිශබන ප්ර ාන වැඩිශවලශ තිබීමයිද ඒක තමයි 

ශවලශ තිශබන්ශන්ද විශ ේෂශ න් අධයශපන තමතිවර ශ හැටි ට මශ 

ඒ ගැන දන්නවශද වතු ආ්රිත පශසල් බලශගන්න අපි ශවනම 

තමතිවරශ ක් නම් කර තිශබනවශද වතු ප්රශේ වල පශසල්වල 

තමයි දරුවන්ශේ පැමිීමම අඩුද ශමවකද, ඒ අ  ප්රධශන ව ශ න්  

ගන්නශ වූ ආහශරවල මිල ඉහළ  ෑම දරශගන්න බැරිකම 

ශහේතුශවන්ද රැකි ශවක් ශසව ශ ගැනීශම් තිශබන දුෂාකරතශවත් 

එතැන තිශබනවශද එම , සශ ප්ර ාන ගණනශවක් මතුශවලශ 

තිශබනවශද ඒක අපි වටහශශගන තිශබනවශද 

විශ ේෂශ න් ශම් වර්ෂශආ දිවශ ආහශර ශේලක් ලබශ දීම ස හශ 

ශවන් කර තිශබන මුදලින් පශසල් පේධති  තුළ දරුවන්ශගන් 

සි  ට 0කකට තමයි දිවශ ආහශර ශේලක් ශදන්න පුු වන් 

තත්ත්ව ක් තිබුශණ්ද  ගරු ජනශධිපතිතුමශ විසින් මීට සති තුනකට 

කලින් කැබිනට් ප්රිකශවක් ඉදිරිපත් කරලශ ඒ මුදල ශදගුණ ක් 

කිරීශම් වැඩ සටහනකට  න්න කි න උපශේ   ලබශ දුන්නශද ඒ 

අනුව අපි දැන් කටයුතු කරශගන  නවශද අශප් ඉලක්ක  තමයි, 

පශසල්  න දරුවන්ශගන් සි  ට 52කට  වැඩි පිරිසකට උශේ 

ආහශර ශේලක්, නැත්නම් දිවශ ආහශර ශේලක්, එශහමත් නැත්නම් 

පශසශල්දී ආහශර ශේලක් ලබශ දීමට කටයුතු කිරීමද ඒ අනුව 

චීනශ න් ලැබුු සහල් ශටවන් 5,222ක් ශම් ශවනශකවට ශබදලශ 

ඉවරයිද තව ශටවන් 5,222ක ශතවග ක් එන්න තිශබනවශද එම 

ශතවග  ශබදශ දීම ස හශත් කටයුතු කර තිශබනවශද World Food 

Programme එශකන් ශටවන් ක,522ක් ලබශ දීලශ, ඒවශ ශබදශ 

හැරීශම් කටයුත්තත් කරලශ තිශබනවශද ඊට අමතරව, අපි  විශ ේෂ 

වැඩසටහන් ගණනශවක් ක්රි ශත්මක කළශද 

ශකවළඹ නගර  ඉලක්ක කරශගන පශසල් ක44ක්, දරුවන් 

ක84,222ක් සම්බන්ධශ න්  විශ ේෂ වැඩසටහන් ක්රි ශත්මක කළශද  

ඒ අ ශගන් දිවශ ආහශර ශේලක් ශනවලැශබන දරුවන් ඉලක්ක 

කරශගන පශසල් ක8කට ශවනම වයශපෘති ක් හදලශ පදේ ගි  

පළමුවැ,  දශ සිට ක්රි ශත්මක කරනවශද ශදසැම්බර් මශසශආ , වශඩු 

ශදනකල් ඒ අ  ශවනුශවන් ඒ වැඩ පිිබශවළ ක්රි ශත්මක කරනවශද 

එතැ, න් එහශට නැවත ක්රි ශත්මක කරනවශද ශමම වැඩසටහන 

පළශත් නවශආම ප්රධශන නගරවලටත්, ඒ එක්කම කලශප මට්ටමට 

ශගන  ෑම ස හශත් වන කටයුත්ත අපි දැන් සකසා කරශගන 

 නවශද 

ඒ වශශේම, බදු පිිබබ වත් ශමහිදී ස හන් කරන්න ඕනෑද 

රජ ට තිශබන්නශ වූ ආදශ ම් මශර්ග එකින් එක වැටිලශ තිබුශණ්ද 

ශකවවිඩ්-ක  තත්ත්ව ත් එක්ක සහ ඊට පදේව තති වූ ශේ පශලන 

සහ ආර්ථික පදේබෑම් එක්ක විශේ  සංචශරක න්ශගන් ලැබුු 

ආදශ ම බිංදුවට වැටුණශද විශේ  ශප්රේෂණ ගැන බැලුශවවත්, 

තශමරිකශනු ශඩවලර් බිලි න කද0ක් රටින් පිටට  නශකවට රට 

තුළට ආශේ එයින් ඉතශම දේු  ප්රමශණ යිද ඒ , සශ විශේ  වි, ම  

හිඟකමකට මුහුණ ශදන්න වුණශද ඊළඟට අපන න ආදශ ම බි  

වැටුණශද 

 කඩ, වැලි, සිශමන්ති මිල ඉහළ  ෑම , සශ ඉදිකිරීම් 

කර්මශන්ත  බි  වැටුණශද ඒක ක්ෂණිකව සිේධ ශවච්ච ශද ක් 

ශනවශවයිද රට වසශ තැබීම , සශ දළ ශේශී  , ෂාපශදිත  පහළට 

වැටුණශද ශම් සි ලු ප්ර ානවලට විසුමම් ශදන්න නම් අපි  ම් 

ක්රම කට  න්න ඕනෑද අපට විශේ  ණ  ගන්න බැහැද ණ  

අරශගන, ණ  ශගේවශට එහි ශත්රුමක් නැහැද නැවතත් ණ  

ශවනවශද පදේගි  අවුරුදු ගණනශවක් තුළ ණ  අරශගන 

තිශබන්ශන් ණ  ශගවන්නයිද එහි විෂම ප්රතිලල තමයි අද අපට 

බුක්ති විඳින්න ශවලශ තිශබන්ශන්ද  

ඊළඟට, මුදල් අච්චු ගැහුවශද ඒ , සශ උේධමන  වැඩි වුණශද ඒ 

වශශේම, ඒ වනශකවට ශපවශහවර සම්බන්ධශ න් අනුගමන  කළ 

2345 2346 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ප්රතිපත්ති  , සශත්  ම්  ම් තත්ත්ව  තති වුණශද ශම් සි ල්ල 

එකිශනකට ගැටගැසී තවිත් තිශබනවශද දැන්  විශේචන  කරන්න 

ශබවශහවම පහදේයිද නමුත්, ශම්වශට විසුමම් ශහව න එකයි අමශරුද  

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලශශගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවශද ශම් 
විවශදශආදී ඕනෑම මන්ත්රීවරශ කුට පුු වන්, ශමන්න ශම් ශම් 
ප්ර ානවලට විසුමම් ශ ෝජනශ ශම්වශයි කි ලශ ඔබතුමන්ලශශේ 
අදහසා කි න්නද ඒ පිිබබ ව ගැටලුවක් නැහැද ඒවශ සලකශ බලන්න 
අපි ූදශනම්ද  

ශම් වන විට මම වි ශල අභිශ ෝග කට මුහුණ දී තිශබනවශ 
අධයශපන ක්ශෂේර  තුළ දරුවන්ට , ල තුමම් ලබශ දීම 
සම්බන්ධශ න්ද ඒ ස හශ චීනශ න් සි  ට ්2ක ආධශර ක් 
ලැශබනවශද ඉතුරු සි  ට 32 ස හශ ශටන්ඩර් කැ වලශ දැන් ඒ 
කටයුත්ත කර ශගන  නවශද  

ඊළඟට, ශපළ ශපවත් මුද්රණ  කිරීශම්දී  න වි දම තුන් 
ගුණ කින් ඉහළ ශගවසා තිශබනවශද ඒකට විශේ  වි, ම  
හිඟකමක් ආවශද ඒ , සශ ඉන්දි ශනු ණ  ආධශර ශ ෝජනශ ක්රම 
 ටශත් රශජය මුද්රණ නීතිගත සංසාථශවටත්, ශපෞේගලික අං ශආ 
අ ටත් මුදල් ශවන් කරලශ දැන් ඒ ශපළ ශපවත් මුද්රණ  කිරීශම් 
කටයුතු කරශගන  නවශද අශනක් පැත්ශතන් අභයශස ශපවත් තතුු  
පශසල් උපකරණවල මිලත් ඉහළ ශගවසා තිශබනවශද ශමවකද, 
ශඩවලරශආ මිල රුපි ල් 022 සිට රුපි ල් 3්2ට, 422ට ගි ශම ඒ 
හශ සමශනව භශණ්ඩ ආන න  කිරීශම්දී වැ  වන මුදලත් ඉහළ 
ශගවසා තිශබනවශද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , විශේ  වි, ම  
හිඟකමක් ආපු , සශ මම ශපෞේගලිකවම මැදිහත් ශවලශ මහ 
බැංකුව දැනුවත් කරලශ, ඒ ආන නකරුවන්ට අව ය ප්රතිපශදන 
ලබශ දුන්නශද ඒ අනුව, අභයශස ශපවත් තතුු  පශසල් උපකරණ 
ශගන්වශ ගැනීම ස හශ ක්රම ක් අපි සකසා කර තිශබනවශද ශම් 
ප්ර ාන අපි සශමූහිකව එකතු ශවලශ විස ශ ගන්න ඕනෑද  

ඊළඟට, ජන වරම පිිබබ  ප්ර ාන කුත් ශම් විවශදශආදී කථශ 

කළශද  ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශශේ තිශබන ප්රතිපශදන තමයි අපි  

අනුගමන  කශළේද ඊට එහශ ශද ක් නැහැද [බශධශ කිරීමක්   ඔේද 
මහශ බ්රිතශනය කශළේත් ඒකද එදශ මහශ බ්රිතශනයශආ ශකවන්සර්ශේටිේ 

පක්ෂශආ අගමැති අශප්ක්ෂ ශ ශබවරිසා ශජවන්සන්ද එතුමශ අගමැති 

කරන්න තමයි ඡන්ද  දුන්ශන්ද නමුත් ශමවකද වුශණ්? එතුමශ 

ඉවත් වුණශද  ඊට පසාශසේ ශමවකද කශළේ? රට පශලන  කරන 

බහුතර බල ක් තිබුු පක්ෂශආ අභයන්තර ඡන්ද විමසීශමන් 

තමයි තීන්දු කශළේ පක්ෂශආ නශ ක ශ කවුද කි ලශද ඒ පක්ෂශආ 

නශ ක ශ තමයි අගමැති ශවන්ශන්ද ඒක තමයි ඒ රශට් සම්ප්රදශ ද 
 

ෙරු නීතිඥ අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

ගරු තමතිතුම, ,- [බශධශ කිරීමක්  ඉතශම ප්රජශතන්රවශදීයිශන්ද 
තමන්ශේ පක්ෂශආ කිසිම අශප්ක්ෂක කු ගැන වි ාවශස ශනවකර, 

ත,  අශප්ක්ෂක කු  වි ාවශස කිරීම සහ ප්රජශතන්රවශද  අතර 

ශවනස මට පැහැදිලි කරනවශද? 
 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ප්රජශතන්රවශදශආ උපරිම ලක්ෂණ ක් ඒකද 

 

ෙරු නීතිඥ අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

ඒක ප්රජශතන්රවශදශආ උපරිම ලක්ෂණ ක් කි නවශ නම්, 

ඔබතුමශට ශලවකු වැරැදීමක් ශවලශද  

ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔබතුමශ ඉදිරිපත් වුණශ නම් ඔබතුමශ පත් කරනවශද 

 

ෙරු නීතිඥ අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

නැහැ, නැහැද පක්ෂ ට පුු වන් වුශණ් නැහැ, තමන්ශේ 

ශකනකු ශතෝරශ ගන්න ශහෝ ඒ පක්ෂශආ තව ශකශනකුට 

අවසාථශවක් ශදන්නද කරුණශකරලශ ඒක පිිබගන්න, ඉසාසරශවලශද 
 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔබතුමශ ඉදිරිපත් වුණශ නම් ඔබතුමශ පත් කරනවශද  

 

ෙරු නීතිඥ අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

බ්රිතශනයට සම්බන්ධ කශරණ  ශවනම එකක්ද   
 
ෙරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
මම ශපන්වශ දුන්ශන්- [බශධශ කිරීමක්    ඔේ, ඔේද ඒක තමයිද 

අඩුම ගණශන් අපි පත් කරන්න තිබුණශශන්ද  මම ශපන්වශ 

දුන්ශන්, ඒ රටවල තිශබන්නශ වූ වයවසාථශව සහ සම්ප්රදශ  අනුවයි 

ශම් කශරණශ සිේධ ශවන්ශන් කි න එකද එශසේ වුණශ  කි ලශ ජන 

වරමක් නැහැයි කි න්න බැහැද ජන වරම තීන්දු ශවන්ශන්, ඊළඟ 

පශර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශආදී ජනතශව ශදන ඡන්දශ න්ද එදශට 

ඒක තීන්දු කර ගන්න පුු වන්ද ඒ ගැන කිසි ප්ර ාන ක් නැහැද  

ශමහිදී මම ස හන් කශළේ, ලංකශශේ විතරක් ශනවශවයි, ආර්ථික 

ප්ර ාන හැම රටකම තිශබනවශ කි න එකයිද  

අශප් මශනෝ ගශන්සන් මැතිතුමශත් දන්නවශ, මුඩුබිම් පනත 

ශගනැල්ලශ තමයි ශම් රශට් මුල් අයිතිකරුවන්ට තිබිච්ච ඉඩම් 

ඔක්ශකෝම රජ ට පවරශ ශගන, ඒවශ ශත් වතු බවට පත් කශළේ 

කි න එකද  එතශකවට ඒවශශආ වැඩ කරන්න පිරිස හිටිශආ නැති 

, සශ ඒ පිරිස ශගනශවශද දැන් ඒ අ  අශප්ම ජන ශකවටසක් බවට 

පත් ශවලශ ඉවරයිද ඒ පිිබබ ව කිසි තර්ක කුත් නැහැද මුලින්ම 

වතු ආ්රිතව තමයි ශරෝහල් තිබුශණ්; පශසල් තිබුශණ්ද හැබැයි, දැන් 

ඒ සි ල්ලම රජ ට පවරශශගන තිශබනවශද ඒ ශරෝහල් ප්රශශේශී  

ශරෝහල් බවට පත්ශවලශ තිශබනවශද ඒ පශසල් සි ල්ල පළශත් 

පශසල් බවට පත්ශවලශ තිශබනවශද ඒ සි ල්ල රජශආ 

ශකවටසාකශරශ ෝ ශවලශ තිශබනවශද Commonwealth එශක් 

රටවල් 53ක් තිශබනවශද ඒ හැම රටක්ම ඉතිහශසශආ කටයුතු කශළේ 

ශකවශහවමද? අධිරශජය වශදී යුගශආදී හැම රටකම ධන  අරශගන 

ගි ශද ඉන්දි ශශවන් ධන  අරශගන ගි ශ; ලංකශශවන් ධන  

අරශගන ගි ශද හැබැයි, , දහසා සටශන්දී ඉන්දි ශශේ දහසා 

ගණනක් මි  ගි ශද නමුත්, ඉන්දි ශනු ජශතිකශ කුම -Indian 

origin එකක් තිශබන ශකශනකු- තමයි අද බ්රිතශනයශආ අගමැති 

බවට පත් වුශණ්ද ඒ විධි ට ශලෝක  ශවනසා ශවලශ තිශබනවශද 

අපට විතරක් ශනවශවයි, ආර්ථික ප්ර ාන  ශලෝකශආ හැම රටකටම 

බලපශ තිශබනවශද තව ඉසාසරහට ශේ ගුණික විපර් ශසත් එක්ක 

එ  බලපශන්ශන් ශකවශහවමද කි න එක තවම කශටවත් කි න්න 

පුු වන්කමක් නැහැද  

ජනශධිපතිතුමශ COP27 සමුු වට  න එක අලුත් ශද ක් 

ශනවශවයිද ඒක සි ලු රටවල පශශහේ රශජය නශ ක න් සම්බන්ධ 

වන සමුු වක්ද එහි වි ශල වැදගත්කමක් තිශබනවශද රශට් ප්ර ාන 

තිශබන එක තත්තද ඉතිහශසශආත් ප්ර ාන තිබුණශද ඉතිහශසශආත් 

2347 2348 

[ගරු නීතිඥ (ආචශර් ) දේසිල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ   
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රශට් ප්ර ාන තිබි දී ඒ සහභශගිත්ව   සිේධ වුණශද ඒ , සශ එතුමශ ඒ 

සමුු වට  ෑම අලුත් ශද ක් ශනවශවයිද මශ ඒ බව ශමහිදී පැහැදිලිව 

ස හන් කරනවශද 

මමත් ශපෞේගලිකව දරන මත ක් තිශබනවශද බදු අ  

කිරීශමන් පමණක් ශම් ප්ර ාන  විස න්න බැහැද ශමවකද, බදු අ  

කරන්ශන් උප න ප්රමශණශ න් ශන්ද උප න්න ක්රම ක් නැත්නම් 

බදු ගහලශ වැඩක් නැහැද උප න්න ක්රම ක් නැත්නම්, ශකවශහවමද 

බදු ශගවන්ශන්? බේදක් අ  කරන්න නම්, පුේගල න් ආදශ ම් 

උප න්න ඕනෑද නමුත්, ඉපැයීමට තිශබන අවසාථශ ඉතශම විරලයිද 

රජ  පවත්වශශගන  නශකවට රශජය ශසේවක න් ලක්ෂ ක5කට පඩි 

ශගවන්න ඕනෑද තවම එක මශස ක්වත් ඒවශ arrears වුශණ් 

නැහැශන්; ඒ ඔක්ශකෝම ශගේවශද නමුත් ශපෞේගලික අං ශආ 

තත්ත්ව  ශවනසාද බැංකු ශපවලී අනුපශත  ඉහළ ගි ශම ඔවුන්ට 

ණ ක් ගන්න බැහැ; ආශ ෝජන කට ඉඩක් නැහැ; ණ  ආපදේ 

ශගවන්න බැහැද ඒ සි ල්ල අද ශම් ආර්ථිකශආ තිශබන තත්ත්ව ද 

එශහම නම් අප සි ලුශදනශ අව ය අදහසා ඉදිරිපත් කරලශ ශම් 

අර්බුද  විස ශගැනීශම් ක්රි ශ මශර්ග ට  න්න ඕනෑද  

විශේශික න් දැන් ලංකශවට එන්න පටන්ශගන තිශබනවශද 

ලංකශවට අදශළව විශේ  ගුවන් ශසේවශවල ගුවන් වශර ගණන වැඩි 

ශවමින්  නවශද විශේ  ශප්රේෂණ අද අශප් රටට එන්න පටන්ශගන 

තිශබනවශද ශම් සි ල්ල වැඩි කරගැනීශම් ක්රම කට ගිහින්, 

ජනතශවට ශදන පීඩන  අඩු කරමින් කටයුතු කිරීමට තමයි අප 

බලශශපවශරවත්තු වන්ශන්ද ඒ බව ස හන් කරමින් මශේ කථශව 

අවසන් කරනවශද 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශප්රේම්නශත් සීද ශදවලවත්ත මැතිතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 

ක2ක කශල ක් තිශබනවශද 
 

[අදභශද ක0ද04  

 

ෙරු නීතිඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

සාතුතියි, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද 

මුලින්ම ඡන්ද  දමන දසශදනශශේ අත ප  කපනවශ කි මින් 

ප්රජශතන්රවශද ට එශරහි වූ සමහර කණ්ඩශ ම් ප්රජශතන්රවශද  

ශවනුශවන් අද කෑ ශමවර ශදනවශ දැක්කශම අපට ඒ ගැන සතුටකුත් 

දැශනනවශද හැබැයි, මශ අද ඉදිරිපත් කළ පළශත් පශලන ආ තන 

ඡන්ද විමසීම් (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත ඔ  කි පු විධි ට 

ප්රජශතන්රවශද  හකුු වන්නට, මැතිවරණ කල් දමන්නට ශගන ආ 

එකක් ශනවවන බව මම ශම් ගරු සභශශේදී පැහැදිලිව කි න්න 

ඕනෑද ශමවකක්ද මශ එශහම කි න්න ශහේතුව? මම ඒ ශ ෝජනශව 

මුල් වරට ඉදිරිපත් කශළේ පදේගි  අශප්රේල් මශසශආද ඒ අනුව එ  

අවසාථශනුූලලව ශපෞේගලික පනත් ශකටුම්පතක් හැටි ට අදශළ 

ක්රි ශවලි  තුළ ගමන් කරලශ, ඒ ක්රි ශවලි  තුළ ඉසාසරහට තවිත් 

පශර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීශම් ූලටප්රශප්ති  තමයි අද සිේධ 

වුශණ්ද පැහැදිලිවම එහි මූලික අව යතශව වන්ශන් ශම් රශට් 

තරුණ තරුණි න්ට ශේ පශලන ක්ශෂේරශආ වැඩි අවසාථශවක් ලබශ 

ශදන එකද ක 88-8  කශලශආ තති වූ තරුණ කැරැල්ශලන් පදේව 

පත් කළ තරුණ අසහන ශකවමිසශම් වශර්තශව අනුව තමයි 

තරුණ න්ට ඒ අවසාථශව ලබශ දී තිශබන්ශන්ද අපි දන්නවශ, එදශ 

ක  ක පළශත් පශලන ඡන්දශආ ඉ ලශ පදේගි  02ක් වනකල්ම ඒ 

අව යතශව තිබුු බවද හැබැයි, සමහර දේු  පක්ෂවල අව යතශ 

අනුව කශන්තශවන්ශේ අයිතිවශසිකම් වැඩි කරන ශකවට 

තරුණ න්ශේ අයිතිවශසිකම් නැති වුණශද ගරු ඉමිති ශසා බශකීර් 

මශකශර් මැතිතුමශත් ඒ සම්බන්ධ  ශ ෝජනශවක් ශගනශවශද  

 

ෙරු ඉම්තියාසන බාකීර් මාකාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  
 

 නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ෙරු නීතිඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ඔබතුමශට මම ඒ ශගෞරව  දුන්නශම, ඔබතුමශ මශේ ශවලශවත් 

ශහවරකම් කරන්න හදනවශද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉම්ති ශසා බශකීර් මශකශර් මන්ත්රීතුමශද  

 

ෙරු ඉම්තියාසන බාකීර් මාකාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ඒක ශම් සභශවට ඉදිරිපත් කරලශ, දැන් තමතිතුමශට  වශ 

තිශබනවශ එතුමශශේ , ර්ශේ   ශදන්න කි ලශද හ  මශස ක් 

තතුළත , ර්ශේ   ශදන්න පුු වන්ද නමුත්, දැන් මශස තුනක් ගත 

ශවලශ තිශබනවශ, තවම , ර්ශේ   ලබශ දීලශ නැහැද ඔ  කරුු 

ටික කලින් සභශවට ඉදිරිපත් කරලශ තිශබන්ශන්ද  

 
ෙරු නීතිඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ඒක තමයි මම ඔබතුමශට මශේ ශගෞරව  ලබශ දුන්ශන්ද  

මම ශම් කශරණ  පැහැලිව කි න්න ඕනෑද ශම් අවසාථශශේ 

ආණ්ඩුශේ සහශ ෝග  ලබශශගන, ආණ්ඩුවත් එක්ක එක්කහු 

ශවලශ ඉක්ම, න් ශම් පනත් ශකටුම්පත ශම් ගරු සභශශේදී සම්මත 

කරගන්නයි මම උත්සශහ කරන්ශන්ද ඒකට වැරැදි අර්ථකථන 

ශදන්න එපශ කි ලශ මශ පැහැදිලිව කි නවශද ඒක ශම් ආණ්ඩුශේ 

ශහෝ ශවනත් කිසිම ශකශනකුශේ ආව යතශවක් මත, ඡන්ද  කල් 

දමන්න, ප්රජශතන්රවශදී වයුහශ න් එිබ ට  න්න ශගනශ 

සංශ ෝධන පනත් ශකටුම්පතක් ශනවවන බව පැහැදලිව කි න්න 

ඕනෑද  

අද බුේධි ගලන  සම්බන්ධශ න් ශබවශහෝ විට කථශ කරනවශද 

ක ්කදී ශම් රශට් තරුණ තරුණිශ ෝ වි ශල පිරිසක් මි  ගි ශද 

ක 8 - 2 කශලශආදීත් තරුණ තරුණිශ ෝ වි ශල පිරිසක් මි  ගි ශද 

ඒ සි ලුශදනශ ශම් රශට් බුේධිමතුන්ද කිසිම නශ කත්ව ක් නැති, 

කිසිම අනශගත ක් නැති, ප්රජශතන්ර විශරෝධි කැරැල්ලකට 

නශ කත්ව  ශදන්න ගිහින් එදශ තරුණ තරුණිශ ෝ වි ශල පිරිසක් 

මි  ගි ශද අදත් බුේධි ගලන ක් සිේධ ශවනවශද අපි ඒ බව 

පිිබගන්නවශද අද ශම් තිශබන ගැටලු ගණනශවට ශම් රශට් 

ශේ පශලනඥ න්ශේ ඉ ලශ, රශජය ශසේවක න්ශේ ඉ ලශ 

හැමශකනශම වග කි න්න ඕනෑද හැබැයි, රශජය ශේපළ ක ්කදී 

විනශ  වීම, ක 88-8  විනශ  වීම කි න සි ලු ශේ ශම් රට ණ  

වීමට බලපෑ ශේවල්ද ඒ , සශ තමන් ගශව කුු බි ක්වත් නැහැ 

කි ලශ කි න්න කශටවත් පුු වන්කමක් නැහැද හැබැයි, ශම් 

ශවලශව ඒ කශටවත් තඟිල්ල දිගු කරමින් ඉන්න ශවලශවක් 

ශනවශවයිද  
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ශම් ශවලශශේ අපි සි ලුශදනශ එක්කහු ශවලශ ශම් රට , වැරැදිව 

ඉදිරි ට ශගන  ශ යුතුයි කි න මත  තමයි අපට තිශබන්ශන්ද මට 

පදේගි  කශල  පුරශවට ආණ්ඩුවත් එක්ක ශනවශ ක් විශේචන 

තිබුණශද හැබැයි ශම් අවසාථශශේ අපි ශම් ආණ්ඩුවට සහශ ෝග  

දක්වන්ශන්, ශම් ශවලශව ශබදී ශවන් ශවලශ ශේ පශලන  කරන 

ශවලශවක් ශනවවන , සශයිද ඒ , සශ තමයි අපි ශම් ශවලශශේ 

ආණ්ඩුවට සහශ ෝග  දක්වන්ශන්ද  

ශම් රශට් නශ ක න් සහභශගි වි  යුතු විශේශී  සම්මන්රණ, 

විශේශී  සමුු  ආදි  සම්බන්ධශ න් නලින් බණ්ඩශර ජ මහ 

මන්ත්රීතුමශ ශබවශහවම දේු වට කථශ කළශද එතුමශ දකින්න නැතුව 

තති, එතුමශත් මශත් , ශ ෝජන  කරන අශප් රශට් ජනශධිපතිතුමශ 

COP 27 සමුු වට සහභශගි වීමට ශගවසා කළ ඉල්ලීම් 

සම්බන්ධශ න් ස හන් වන පුවත් පත් වශර්තශවද එහි ස හන් 

ශවනවශ, "දදදPrez Wickremesinghe urges submission of a 

report on food situation,"  නුශවන්ද ඉදිරි ශදවසර ස හශ ආහශර 

අව යතශ තක්ශසේරු කර -, ර්ණ  කර- වශර්තශවක් ඉදිරිපත් 

කිරීමට ශලෝකශආ සි ලු රටවල කෘ කකර්ම අමශතයවරුන්ශේ 

රැසාවීමක් කැ වන ශලස ජනශධිපතිතුමශ එක්සත් ජශතින්ශේ 

සංවිධශනශආ මහ ශල්කම්වර ශශගන් ඉල්ලශ තිශබනවශද ඒ 

කශරණ  සම්බන්ධශ න් සශකච්ඡශවක් කිරීශම් අව යතශව එතුමශ 

ශපන්වශ දී තිශබනවශද ඕනෑ නම්, ශකශනකු ශකශරහි ජනතශව තුළ 

වවර  තති කරවීම ස හශ, අප්රසශද  තති කරවීම ස හශ කරුු 

ඉදිරිපත් කරන්න පුු වන්ද නමුත් ශම්  ථශර්ථ ට මුහුණ ශදන්න 

අපට සිදු ශවලශ තිශබනවශද  

අපට හැම දශම ණ  ගන්න පුු වන්කමක් නැහැද අපට 

ශලෝකශ න් ශවන් ශවන්න පුු වන්කමකුත් නැහැද හැම 

ශවලශශේම ණ  අරශගන ජීවත් ශවන්න අපට පුු වන්කමක් 

නැහැද අද අපි ඉන්ශන් අධික ණ  බරක් සහිතවද දීර්ඝ කශල ක් 

පුරශවට ණ  අරශගන තිශබන අපට අද කවුරුවත් ණ  ශදන්ශන් 

නැහැද ඒ , සශ අපට අද සිේධ ශවලශ තිශබනවශ,  ම් ආකශර ක 

ඉපැයීමක් කරන්නද ඒ ඉපැයීම කරන්න පුු වන් ශහව ම විධි  

තමයි සංචශරක වයශපශර ද අපි කවුරුත් දන්නවශ, අපට ඉදිරි 

කශලශආදී වැඩි ආදශ මක් උප න්න පුු වන් වන්ශන් සංචශරක 

වයශපශර  හරහශ බවද හැබැයි, සංචශරක වයශපශර  හරහශ ඉ පයීම් 

කරන්න නම් අශප් රශට් ශහව  වශතශවරණ ක් තිබි  යුතුයිද දැන් 

අශප් රටට රුසි ශශවන් ගුවන්  ශනශ එනවශ; යුශරෝපශ න් ගුවන් 

 ශනශ එනවශද හැබැයි, ශමවැ,  අවසාථශවකත්  ම්  ම් පුේගල න්, 

විවිධ පුේගල කණ්ඩශ ම් "උේශඝෝෂණ " කි න වචන ට මුවශ 

ශවලශ සිදු කරන අරගළ, කුමන්රණ , සශ ශම් රශට් ආර්ථික 

මර්මසාථශනවලට පහර වදිනවශද අද අප මුහුණ ශදන සි ලු 

අර්බුදවලින් එිබ ට එන්න අපට පුු වන්කම ලැශබන්ශන් අප ශම් 

රශට් ආර්ථික තත්ත්ව  ඉහළ නංවශගත්ශතවත් විතරයි; අශප් 

සංචශරක වයශපශර  දියුු කශළවත් විතරයිද ශම් ළඟ එන season 

එක තුළ ශකවතරම් සංචශරක න් පිරිසක් ශම් රටට එනවශද කි න 

කශරණ  තීරණශත්මක සශධක ක්ද සංචශරක න් වැඩි පිරිසක් 

ආශවවත් එ  ශම් ආර්ථික අර්බුද  නමැති උගුශලන් ගැලවීම ස හශ 

අපට  ම් පිටිවහලක් වනවශද හැබැයි, ශම් ආර්ථික අර්බුද  නමැති 

උගුශලන් ගැලශවන්න තිශබන එකම මශර්ග  අවහිර කරන්න  ම් 

 ම් පුේගල න්, පුේගල කණ්ඩශ ම්, විවිධ පිරිසා උත්සශහ දරනවශ 

නම්, ඒ අ  ආර්ථික රසාතවශද  පතුරන අ  හැටි ට හුමන්වශ 

ශදන්න පුු වන්ද ඒ අ  සම්බන්ධශ න් හදිසි නීති   ටශත් ක්රි ශ 

කරන්න, රශට් නීති   ටශත් ක්රි ශ කරන්න පුු වන්ද අපරශදම  

වරදක් සිදු වීම ස හශ ශබෝම්බ ගහන්නම අව ය නැහැ, කඩු 

කිණිසිවලින් කපන්නම අව ය නැහැ, ශේපළ ගි,  ති න්නම 

අව ය නැහැද ශම් කරන කුමන්රණ ත් ආර්ථික රසාතවශද ක් 

කි ලශ මම හිතනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් සි ලු කශරණශ ශගන 

බලේදී අප සි ලුශදනශට එක්කහු ශවලශ ශම් කටයුතු ඉදිරි ට 

කරශගන  න්න සිදු ශවනවශද මට මතකයි, මැයි ක2වැ,  දශ හිටපු 

ජනශධිපතිතුමශට ලිපි ක් ලි ශ මශ කළ ඉල්ලීමද ශම් රශට් තිශබන 

තත්ත්ව  ගැන සලකශ බලශ ඔබතුමශ පත් කරන ඕනෑම 

නශ කශ කුට සහශ ෝග  ශදන්න අප ූදශනම් කි ලශයි මශ 

ස හන් කශළේද ඔ  කි න සජිත් ශප්රේමදශස මහත්ම ශ, අනුර කුමශර 

දිසශනශ ක මහත්ම ශ, විජ දශස රශජපක්ෂ මහත්ම ශ, ඩලසා 

අලහප්ශපරුම මහත්ම ශ ආදි සි ලුශදනශට අශප් සහශ ෝග  

ශදනවශ කි ලශ අපි කිේවශද හැබැයි, ඒ අවසාථශශේ ඒ වගකීම 

භශරගත්ශත් වත්මන් ජනශධිපතිතුමශයිද අපට සිේධ වුණශ, අප 

කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත්, පූර්වශ න් තිබූ පස මිතුරු 

ආකල්ප පශසක ලශ එතුමශට සහශ ෝග  දක්වන්නද ශමවකද, ශම් 

තිශබන තත්ත්ව  තුළ ශම් රට ශගවඩ ගන්න එතුමශ  ම්  ම් 

සශධනී  කටයුතු ගණනශවක් කරනවශද පදේගි  කශලශආ මම 

එතුමශට විරුේධව කිහිප වතශවක්ම නඩු කි ශ තිශබනවශද ඒ 

නඩුවලින් මම එතුමශ පරශජ  කර තිශබනවශද නමුත් ඒ තති වූ 

සිේධි දශම  තුළ, ශම් රශට් තිබුු තත්ත්ව  තුළ  ම් වගකීමක් 

ඉටු වි  යුතුව තිබූ බව අපි කවුරුත් පිිබගන්නවශද 

 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ,- 

 

ෙරු නීතිඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

අශන්! ගරු මන්ත්රීතුම, , මම ඔබතුමශට කිසි ශචෝදනශවක් 

කශළේ නැහැද මම කිේශේ, ඔබතුමශ ජනශධිපති වුශණවත් මශ 

ඔබතුමශට සහශ ෝග  ශදනවශ කි ලශයිද වශද කරන්න එන්න එපශද 

මම ඔබතුමශශේ කථශවට බශධශ කශළේ නැහැ ශන්ද මම ඔබතුමශ  

විශේචන  කශළේත් නැහැද  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුර කුමශර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශද  

 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ජනශධිපති ුරර  භශරගන්න කි ලශ ඔබතුමශ මට කිේවශද?  
 

ෙරු නීතිඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ගරු මන්ත්රීතුම, , මශ කිේශේ, මශ ලිපි ක් ලි ශ ඉදිරිපත් කළ 

බවද මම ස හන් කළශ ඔබතුමශ ජනශධිපති ුරර  භශරගත්තත්, ශම් 

ශවලශශේ අප ඔබතුමශට සහශ ෝග  දක්වනවශ කි ලශද ඔබතුමශ 

ගැන ශලවකු පැසසීමක් කශළේද ඒ , සශ මම හිතනවශ, ඔබතුමශ 

මශේ කථශවට බශධශ ශනවකරයි කි ලශද   

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් අවසාථශව පශට, පක්ෂවලට 

ශබදිලශ, ශවන් ශවලශ අප එකිශනකශට තඟිල්ල දිගු කරගන්නශ 

අවසාථශවක් ශනවශවයිද අපට පදේවට ශේ පශලන  කරන්න 

පුු වන්ද ශම් ශවලශශේ අමශරුකම් තිශබනවශද තත්ත තත්ත්ව  

ඒකයිද අඩුම තරමින්, ශම් ශවලශශේ අශප් රටට විශේශික න් වැඩි 

පිරිසක් ශගන්වශගන්න අපි එක්කහු ශවලශ වැඩ පිිබශවළක් හදමුද 

ඒ ස හශ අපි ඔක්ශකවම එක්කහු ශවමුද ශම් මශස ශදකතුන තුළ 

උේශඝෝෂණ ශනවකර අපි එකතු ශවලශ වැඩ කරමුද ශම් මශස 

2351 2352 

[ගරු නීතිඥ ශප්රේම්නශත් සීද ශදවලවත්ත මහතශ  
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ශදකතුන තුළ අපි  ශලෝක ට ශපන්වමු, ශම් රට විශේශික න්ට 

සංචශර  ස හශ ඉතශම ශහව  රටක් බවද ඒ ස හශ අපි ඔක්ශකවම 

එක්කහු ශවලශ වැඩ කරමුද  

තමුන්නශන්ශසේලශ කි න විධි ට, ලබන මශර්තු 05ට කලින් 

පැවැත්වීමට ,  මිත ඡන්ද  ප්රජශතන්රවශද ට විරුේධව  මින් 

කල් දමන්න හදනවශ නම් ඊට එශරහිව අපිත් තමුන්නශන්ශසේලශ 

සමඟ එකතු ශවන්නම්; ඒ මැතිවරණ  පවත්වන්න කි ශ අපිත් 

ඉල්ලශ සිටින්නම්ද හැබැයි, එම ඡන්ද  පැවැත්වීම ස හශ මශර්තු 05 

දක්වශ කශල  තිබි දීත්, මැතිවරණ ක් පවත්වන්න කි න ඉල්ලීම 

මුවශශවන් ඒ ශවනුශවන් දැන්ම වීදි බැසාශසවත්, ළඟ එන season 

එකට අශප් රටට සංචශරක න් ශගන්වශගන්න බැරි ශවනවශද ඒ 

, සශ ඒ පශප කර්ම ට තමුන්නශන්ශසේලශ අත ගහන්න එපශද අපි 

ඔක්ශකවම එක්කහු ශවලශ විශේ ගත ශ්රී ලශංකික න්ශගන්,  

විශේශික න්ශගන් ඉල්ලශ සිටිමු, කරුණශකර අශප් රටට විශේ  

ශප්රේෂණ එවන්න කි ලශද ශම් රශට් අහිංසක මි, දේන්ට අව ය 

ශබශහත් ටික ගන්න, ශම් රශට් අහිංසක මි, දේන්ශේ ජන ජීවිත  

නඟශ සිටුවන්න, ශම් රශට් අහිංසක මි, දේන්ට අව ය ීසසල්, 

ශපට්රල් ටික ගහගන්න අව ය ශඩවලර් එවන්න කි ශ අපි ආරශධනශ 

කරමුද මැතිවරණ ක් පවත්වන ශවලශවට අපි ශබදී ශවන් වී එ ට 

ඉදිරිපත් ශවමුද අපි තමුන්නශන්ශසේලශශගන් ඉල්ලශ සිටින්ශන් 

කරුණශකර තමුන්නශන්ශසේලශශේ ඔ  පටු ආකල්පවලින් ඈත් 

ශවන්න කි ලශයිද අශප් ආණ්ඩුව අතින් වැරැදි ශවච්ච බව අපි 

පැහැදිලිව පිිබගන්නවශද කෘ කකර්ම ප්රතිපත්ති  තුළ අපට වැරැදුු 

බව අපි පිිබගන්නවශද නමුත්, ශම් ළඟ එන season එශක්දී -

ශනවවැම්බර්, ශදසැම්බර් මශසවල- ශම් රටට සංචශරක න් එන 

එකට තමුන්නශන්ශසේලශ කිසි ශකශනකු බශධශ කරන්න එපශ කි ශ 

මශ ඉල්ලශ සිටිනවශද   

 
ඒ එක්කම ශම් ආර්ථික මර්මසාථශනවලට පහර ශදන්න 

කුමන්රණ  කරන ආර්ථික ඝශතක න් -ආර්ථික රසාතවශදීන්- 

ගැන තමුන්නශන්ශසේලශ කිඹුල් කුමු  හළන්න එපශ කි න කශරණ  

මශ පැහැදිලිව කි න්න ඕනෑද  

විශ ේෂශ න්ම වශහන සම්බන්ධශ න් වශශේම මූලය ආ තන 

සම්බන්ධශ න් කථශ කරන ශකවට අපි දිගින් දිගටම ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුශේ දී කිේවශ, ශම් මූලය ආ තන ,  ශමන  කළ යුතු 

බවද ශම් ආ තන ,  ශමන  කිරීම අ, වශර් ශ න්ම කළ යුතුයිද ඒ 

අ  ඒ අ ට අව ය පරිදි ශපවලී අනුපශත  වැඩි කරනවශ; දඩ 

ගහනවශ; දඩ ශපවලි  අ  කරනවශද සමහර අවසාථශවල මි, සාදේ 

ණ  ගන්න ගි ශම ඔවුන්ශගන් හිසා ශකවළවලට අත්සන් ගන්නවශ; 

හිසා ශචක් ගන්නවශද ඒ සම්බන්ධශ න් අපටත් පැහැදිලි 

විශේචන ක් තිශබනවශද මහ බැංකුව ඒ සම්බන්ධශ න් අව ය 

,  ශමන  කළ යුතුයිද  
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමශට ලැබී තති කශල  අවසශනයි, ගරු මන්ත්රීතුමශද 
 

ෙරු නීතිඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

අවසශන ව ශ න් ශම් කශරණ ත් මශ කි න්න කැමතියි, 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද ශම් අවසාථශශේ අප ගත කරන්ශන් 

දේවිශ ේෂී කශල සීමශවක්ද පශර්ලිශම්න්තුශේ -වයවසාථශදශ කශආ- 

මන්ත්රීවරුන් හැටි ට අප සි ලුශදනශම -ශදසී  විසිපසාශදනශම- ශම් 

කශල සීමශව තුළ ශදෝෂ දර් න ට ලක් ශවලශ තිශබනවශද ඒ , සශ 

ආණ්ඩු පක්ෂ , විරුේධ පක්ෂ  ව ශ න් ශබදී ශවන් ශවලශ, 

කුලල් කශ ගන්නවශට වඩශ ශම් අවසන් කශල පරිච්ශේද  තුළදී ශම් 

රට තිශබන තැ, න් ශගවඩ  ගන්න අප ශදසී  විසිපසාශදනශම එකට 

එක්කහු ශවලශ,  අඩු තරමින් මශස ශදක තුනක් එකට වැඩ කරමු 

කි න කශරණ  මතක් කරමින් මශ , හඬ වනවශද  

ශබවශහවම සාතුතියිද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ෂශණක්කි න් රශජපුත්තිරන් රශසමශණික්කම් මැතිතුමශද 

ඔබතුමශට විනශඩි අටක කශල ක් තිශබනවශද 
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ෙරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ම ට කථශ කරන්න අවසාථශව ලබශ දීම පිිබබ ව ඔබතුමශට  

සාතුතිවන්ත වනවශ, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද  අශප් අනුර 

කුමශර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ මශ හිතන විධි ට අද ඉතශ 

කශශලෝචිත ශ ෝජනශවක්  සභශව කල් තබන අවසාථශශේ  

ශ ෝජනශව හැටි ට ශම් ගරු සභශවට ඉදිරිපත් කරලශ තිශබනවශද 

විශ ේෂශ න්ම පදේගි  අවුරුදු දහ , පහශළවව, විසාස තතුළත අශප් 

රශට් සිදු ශවච්ච ශේවල් තමයි අද ලංකශව මුහුණ ශදන ආර්ථික 

ප්ර ානවලට ප්රධශන ශහේතුව වන්ශන්ද  ඒ වශශේම ක 48 අවුරුේශේ 

ඉ ලශ ශම් රට පශලන  කරපු නශ ක න් සි ලුශදනශ වශශේම, 

ශේ පශලන  කරපු නශ ක න් සි ලුශදනශත් ඒ ශවනුශවන් වග 

කි න්න ඕනෑද  

අශප් ගරු මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමශ කිේවශ, Tamils of 

Indian origin ශම් රටට කරපු ශසේව  පිිබබ වද ඉන්දි ශනු 

සම්භව ක් තති ශදමළ ජනතශව ඉන්දි ශශේ ඉ ලශ තවිල්ලශ, ඒ 

කශල වකවශනුව තුළදී වරශ  හදපු හැටි, ශත් කර්මශන්ත  වශශේම 

ශකෝපි කර්මශන්ත  තුිබන් අශප් රශට් ආර්ථික ට උදවු කරපු 

විධි  එතුමශ පැහැදිලි කළශද හැබැයි, ක 48 අවුරුේශේ ශ්රී ලංකශවට 

, දහස ලැබුණශට පදේව "ජශතිශආ පි ශ" හැටි ට හුමන්වන ීසදඑසාද 

ශසේනශනශ ක මැතිතුමශ ශමවනවශද කශළේ? ප්රධශන ව ශ න්ම 

ලංකශව තුළ හිටපු Tamils of Indian origin අ ශේ citizenship 

එක අහිමි කළශද අද ලංකශශේ ආර්ථික ට ප්රධශන ව ශ න් 

contribute කරන්ශන් apparel industry එක ශවන්න පුු වන්ද 

හැබැයි,  අද වනශකවටත් අශප් රටට වැඩිපුරම export income එක 

ලැශබන්ශන් ශත් කර්මශන්ත  තුිබන්ද  හැබැයි, ක 48 අවුරුේද 

වනශකවට අවුරුදු ක22ක්, අවුරුදු ක52ක් ශම් රශට් ආර්ථික ට 

උදවු කරපු වතුකරශආ ශදමළ ජනතශව ගැන තවදුරටත් බලන්ශන් 

නැතිව ඔවුන් ශම් රටින්  වන්න උත්සශහ ගැනීම අද වනශකවට 

ශම් රශට් ආර්ථික  කඩශ වැටීමට  බලපෑ එක ශහේතුවක් වනවශද  

අපි ඉඩම් පිිබබ ව කථශ කරනවශ නම්, ඒ කශලශආ අම්පශර 

කි ලශ දිසා්රික්ක ක් තිබුශණ් නැහැද මඩකලපුව දිසා්රික්කශ න් 

කෑල්ලක් අරශගන තමයි අම්පශර දිසා්රික්ක  හැදුශේද හැබැයි, 

එවකට මඩකලපුව දිසා්රික්කශආ ඉඩම් නැති  මි, සාදේ ඕනෑ තරම් 

හිටි ශද කිසිම   ජන ශකවටසකට ඉඩම් ලබශ ශදනවශට අපි විරුේධ 

නැහැද හැබැයි, ඒ කශලශආ මඩකලපුව දිසා්රික්කශආ හිටපු තරුණ-

තරුණි න්ට ඉඩම් ලබශ ශදන්ශන් නැතිව ශමවනවශද කශළේ? 

ගල්ඔ  වයශපශර , වැලිඔ  වයශපශර  හරහශ ශවනත් දිසා්රික්කවල 

තරුණ න්ට ඉඩම් ලබශ දුන්නශද මශතර දිසා්රික්කශආ ඉඩම් නැතිව 

සිටින තරුණ න්ට, ශේ පශලන වශසි ලබශ ගැනීම ශවනුශවන්  

මඩකලපුව දිසා්රික්කශආ ඉඩම් ලබශ ශදනවශ  කිේශවවත් ඔවුන් 

ඒකට එකඟ ශවයිද?  

2353 2354 



පශර්ලිශම්න්තුව 

අදටත් අපි ශම් ආර්ථික ප්ර ාන ගැන කථශ කරනවශද මශ ප්රධශන 

ව ශ න් සෑම මන්ත්රීවරශ කුටම කි න්න ඕනෑ, දැන්වත් සිංහල 

ජනතශවට තත්ත කි න්න කි ලශද ශමශතක් කල් ශේ පශලන  

කළශට දැන්වත් සිංහල ජනතශවට තත්ත කි න්නද ශම් ර ට විනශ  

කශළේ ශේ පශලනඥ න් තමයිද ශමවකද, ශම් රට තුළ ජීවත් වන 

ශදමළ ජනතශව මුහුණ ශදන ගැටලුවලට විසුමමක් ලබශ ශදන්ශන් 

නැතිව ශම් රශට් ආර්ථික  කවදශවත් හදන්න බැහැද  

මට ශපර කථශ කරපු කථික න් බදු සහන ලබශ දීම ගැන කථශ 

කළශද මට ශපර කථශ කළ ශප්රේම්නශත් සීද ශදවලවත්ත මන්ත්රීතුමශත් 

කිේවශ,  ශදසැම්බර් මශස  වනශකවට tourism season එක එනවශ, 

තමුන්නශන්ශසේලශ කිසි ශකශනක් ඒකට බශධශ කරන්න එපශ 

කි ලශද Tourismවලින් විතරක් ශම් රශට් ආර්ථික  හදනවශ  

කි න එක, වික්ශටෝරි ශ ශේල්ල කඩශ ශගන  න ශකවට 'මක බශසා' 

ශකශනක් ගම් ශබෝතල කුයි, එසාශලෝන් බට කුයි අරශගන 

ගිහිල්ලශ හදන්න  නවශ වශශේ වැඩක්ද ක 48 අවුරුේශේ ඉ ලශ 

දීර්ඝ කශලීන ව ශ න් තිබුු ප්ර ාන විසුමශේ නැත්නම් ශම් ර ශට් 

ආර්ථික  කවදශවත් අපට හදන්න බැහැද  Portuguese ශවන්න 

පුු වන්, Dutch ශවන්න පුු වන්, British ශවන්න පුු වන්, ක525 

අවුරුේශේ ඉ ලශ අවුරුදු 422කට වැඩි කශල ක් ශම් රට තුළ හිටපු 

Europeansලශ ක 56 අවුරුේශේ බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශ රශජය 

භශෂශ පනත ශගනශපු ගමන්ම ශම් රට දශලශ ගි ශද  

ශදමළ මි, දේන්ට කලින් ශම් රට දශලශ ගිශආ Europeansලශද 

Civil administrative structure එක අද ශවනශකවට දුර්වලයි; 

ශහව  නැහැ කි නවශද හැබැයි, Civil Service එශක් හිටපු සි ලු 

ශදමළ ජශතික න්ට එක රැ ක් තුළ රසාසශවත් අහිමි වුණශද 

Standardization policy එක ගැන බලන්නද ශමවණරශගල, මශතර, 

කෑගල්ල ශහෝ ශවනත් දිසා්රික්ක ක ඉන්න දරුශවකු university 

 න්න ඕනෑ නැහැ කි ලශ අපි කි න්ශන් නැහැද හැබැයි, මුු  

ලංකශශේම දරුවන් උත්තර ලි න්ශන් එකම paper එකකටද ඒ 

paper එකට  ශපනශආ ඉන්න ළමශ ක් ලකුු සි ශ න්  5ක් 

ගන්නවශද හැබැයි, ඒ ළම ශට වි ාවවිදයශල කට  න්න බැහැද ඒ 

paper එකටම උත්තර ලි න ශමවණරශගල දිසා්රික්කශආ ළම ශට 

ලකුු 52ක් ගත්තත් university එකකට  න්න පුු වන්ද ශම් 

විධි ට ශවනත් දිසා්රික්ක කින් university  න ළමයින්ට  ම්කිසි 

ආකශර ක අසශධශරණ ක් සිදුශවලශ තිශබනවශ කි ලශ හිතනවශ 

නම්, ඒක ශදමළ මනුසාස ශශේ වරදක් ශනවශවයිද British ශහෝ 

Portuguese ජශතික න් උතුරු-නැ ශඟනහිර පළශත්වල ශහව  

පශසල් හදපු , සශ ඒ පැත්ශත් ළමයින් අධයශපන ට වැඩි 

උනන්දුවක් දැක්වූවශද ඒත්, ශමවණරශගල, අම්පශර, හම්බන්ශතවට 

ශහෝ කෑගල්ල දිසා්රික්ක ක දරුශවක් university  න්න ඕනෑ 

, සශ සි ශ න්  5ක් ගත්තු  ශපනශආ දරුශවකුට ඒ අවසාථශව 

අහිමි කිරීම  ශකවයි තරම් වැරැදිද? ඉතිහශසශආ කරපු ශම් වශශේ 

වැරැදි , සශ තමයි ක ්2 ගණන්වලින් පසාශසේ ලංකශවට අවුරුදු 

32ක, 42ක යුේධ කට මුහුණ ශදන්න සිදු වුශණ්ද ඒ , සශ සිංහල 

ජනතශවට අදවත් තත්ත කි න්නද  

අද වුණත් මට ශපර කථශ කරපු කථික  න් ශමවනවශද කිේශේ? 

බදු සහන ලබශ ශදන එක ගැන, ලීසිං ශකවම්පැ, වල තිශබන ප්ර ාන 

ගැන, pension ගි  අ ට තිශබන ප්ර ාන ගැන කිේවශද ඒවශ තත්ත, 

මම පිිබගන්නවශද නමුත්, දීර්ඝ කශලීනව ශනවවිසුමු ප්ර ාන 

විසුමශවවත් විතරයි ශම් තිශබන ප්ර ානවලටත් විසුමම් ලබශ ශදන්න 

පුු වන් වන්ශන්ද ආණ්ඩු පක්ෂශආ ශහෝ විපක්ෂශආ ඉන්නශකවට 

ඕනෑම ශද ක් කි න්න ශල්සියිද බදු සහන ශදන්න ඕනෑ කි ලශ 

කි නවශද ඒක තත්තද හැබැයි, ලංකශව විනශ  කරපු අ ම තමයි අද 

ඒවශට විසුමම් ලබශ ශදන්න හදන්ශන්ද දීර්ඝ කශලීනව ශනවවිසුමු 

ශම් රශට් ශදමළ ජනතශවශේ ශේ පශලන අයිතිවශසිකම් පිිබබ  

ගැටලුව විසුමශේ නැත්නම් ශම් රශට් ආර්ථික  කවදශවත් හදන්න 

බැහැද ශදමළ ජනතශවශේ ප්ර ානවලට ශදන්න තිශබන විසුමම් 

සම්බන්ධශ න් ශහෝ ශදමළ ශේ පශලන සිරකරුවන් , දහසා 

කරන්න කි ලශ ශහෝ කවුරු හරි ශකශනක් අද ශවනතුරු කථශ 

කරලශ තිශබනවශද? තයි, අපට මශනව හිමිකම් ශකවමිසමට  න්න 

වුශණ්? 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශට තවත් විනශඩි ශදකක කශල ක් 

තිශබනවශද  

 

ෙරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශබවශහවම සාතුතියි, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද   

යුේධ  අවසන් කරනශකවට, අපි ශම් රට තුළ ශදමළ 

ජනතශවශේ ගැටලු විස ලශ ශදන්නම් කි ලශ ලංකශශේ එවකට 

පැවැති රජ  ජශතයන්තර ට ශපවශරවන්දු වුණශද 022  ඉ න් 02ක0 

ශවනකල් ඒ කිසිදු ශපවශරවන්දුවක් ගැන උනන්දුවක්වත් දැක්වූශආ 

නැති , සශ තමයි මශනව හිමිකම් ශකවමිසම ඉදිරි ට ශ්රී ලංකශවට 

 න්න වුශණ්ද මම සිංහල මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්ලශ සිටිනවශ, 

පුු වන් නම් එක මන්ත්රීවරශ ක් නැඟිටලශ කි න්න, ශදමළ 

ශේ පශලන සිරකරුවන් , දහසා කරන්න කි ලශද අතුරුදහන් 

කරනු ලැබූ දරුවන්ශේ අම්මලශ කි නවශ, "022 දී මම තමයි මශේ 

පුතශ භශර දීලශ ආශේ" කි ලශද "මම තමයි මශේ සැමි ශ භශර දීලශ 

ආශේද" කි ලශ බිරින්දෑවරු කි නවශද ඒ අම්මශට සශධශරණ 

අයිති ක් තිශබනවශ, තමන්ශේ පුතශට ශමවකක්ද වුශණ් කි ලශ 

දැන ගන්නද අද ශවනශකවට අවුරුදු ක3ක් ගත ශවලශ තිශබනවශද 

මන්ත්රීවරශ ක් පුු වන් නම් නැඟිටලශ කි න්න, "ශම්කට අපි 

විසුමමක් ශදන්න ඕනෑ" කි ලශද කවුරුවත් එශහම කි න්ශන් 

නැහැද  

පදේගි  කශලශආ විපක්ෂශආ ඔක්ශකෝම කණ්ඩශ ම් එකතු 

ශවලශ කිේවශ, මැතිවරණ  පවත්වන්න කි ලශද මමත් ඒ රැසාවීශම් 

හිටි ශද මැතිවරණ කල් දශන්න ශහව  නැහැ කි න එකට අපි 

ඔක්ශකෝම එකඟ ශවනවශද හැබැයි, පළශත් සභශ මැතිවරණ  කල් 

දශපු එක ගැන කවුරු හරි කථශ කරනවශද? නැහැ ද තයි, ශම් නීති 

ශදකක්? "No election should be postponed." කි ලශ 

කි නවශද Then, what about the Provincial Council 
Elections? Why can you not demand the same for the 
Provincial Council Elections? Why do you have a double 
standard in this country?   

එක රටක් තුළ බල  ශබදශ ගැනීමට ක්රම ක් හදන්නද ර ට 

ශදකඩ කරන්න කි ලශ ශනවශවයි අපි කි න්ශන්ද එක රටක් තුළ 

බල  ශබදශ ගැනීශම් ක්රම ක් හැදුශේ නැත්නම් ශම් රටට ඉදිරි 

අනශගත ක් නැහැ කි න එක ශම් අවසාථශශේදී කි න්න ඕනෑද 

එක පැත්තකින් දීර්ඝ කශලීනව ශනවවිසුමු ප්ර ාන ගැන කථශ 

කරනවශද  

මම ශම් කශරණ  කි ලශ මශේ කථශව අවසන් කරනවශ, 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද ශම් රජ  විසින් කෘ කකර්ම 

අමශතයශං   හරහශ ශහක්ශට ශර කට රුපි ල් 02,222ක් බැගින් 

ශගවවීන්ට ශදනවශ ලු, කශබ, ක ශපවශහවර භශවිත කිරීමටද එශහම 

ශදන්ශන් ඒ ශගවවි ශ ඒ ශපවශහවර ගත්ශතවත් විතරයිද ඒ ස හශ මුු  

ලංකශශේම register කරලශ තිශබන්ශන් සමශගම් ක්යිද 

ශහක්ශට ශර කට කශබ, ක ශපවශහවර ස හශ ශගවවිශ කුට ලබශ 

2355 2356 

[ගරු ෂශණක්කි න් රශජපුත්තිරන් රශසමශණික්කම් මහතශ  
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ශදන්ශන් රුපි ල් 02,222යිද මඩකලපුව දිසා්රික්කශආ විතරක් 

ශහක්ශට ශර ්3,222ක් තිශබනවශද රුපි ල් 02,222 ගණශන් ඒ 

ශහක්ශට ශර ්3,222ටම කශබ, ක ශපවශහවර ලබශ ශදනවශ නම්, 

මඩකලපුව දිසා්රික්කශආ ජනතශවට ශපවශහවර ශදන්න රුපි ල් 

මිලි න ක,462ක් ඕනෑද ඒ, ලංකශශේ බදු ශගවන ජනතශවශේ 

සල්ලිද හැබැයි, ශම් සමශගම්වල , ෂාපශදන  කරන කශබ, ක 

ශපවශහවරවලට ගල්, වැලි, පසා, පිච්චුු ශතල්, ශතත ශගවම ආදි  

මිර කරලශ තිශබන්ශන්ද එශහම වුණත්, කශබ, ක ශපවශහවර 

ශදන්ශන්ත් ඒ සමශගම් ක් විතරයිද හැබැයි, කැමැති නම් විතරයි 

ශගවවි ශ ඒවශ ගන්න ඕනෑද මම නම් කි න්ශන් ඒ රුපි ල් 02,222 

ශගවවි ශට ශදන්න කි ලශයිද එතශකවට ශගවවි ශට ප්රශශේශී  

සභශවකින් ශහෝ කශබ, ක ශපවශහවර ගන්න පුු වන්ද හැබැයි, 

රජශ න් ඒ සමශගමට විතරයි ශගවන්ශන්ද ඒත් ශගවවි ශ ඒ 

සමශගශමන් ශපවශහවර ගත්ශතවත් විතරයිද අපි දන්නවශ, ලංකශශේ 

ශමවැ,  ශේවල් සිේධවන විධි ද ශමවැ,  අවසාථශවලදී 

අ, වශර් ශ න්ම දශන්ශන් ශහක්ශට ශර ්3,222ටම ශපවශහවර 

ගත්තශ කි ලශයිද නමුත්, ගත්තශද, නැේද කි ලශවත් රජ  දන්ශන් 

නැහැද  

දිසා්රික්ක  සංවර්ධන  කරන්න  ත පහක් නැහැද හැබැයි, 

දිසා්රික් සංවර්ධන කමිටුවට සභශපතිවරු පත් කරලශ තිශබනවශද 

ඒශගවල්ලන්ට වශහන ලබශ ශදනවශ, වශහන ට ීසසල් ලබශ ශදනවශද 

මම මඩකලපුව දිසා්රික් සංවර්ධන කමිටුශේ සභශපතිවර ශට 

කිේවශ, අඩුම ගණශන් අපි ඒ ශපවශහවර sample බලමු කි ලශද 

නමුත්, ඒකවත් කරන්ශන් නැහැද ඒ, තයි? මම භ  නැතිව 

කි නවශ, දිසා්රික් සංවර්ධන කමිටුශේ සභශපතිතුමශටත් ඒ සමශගම් 

එක්ක සම්බන්ධ ක් තිශබන බවද  ශමවකද, සමශගම් ක්යි 

ලංකශවටම තිශබන්ශන්ද අ, වශර් ශ න් අශප් දිසා්රික්කශආ 

සංවර්ධන කමිටු සභශපතිවර ශට ඒශකන් commission එකක් 

තතිද   ශම් වශශේ දීර්ඝ කශලීනව ශනවවිසුමු ප්ර ාන අපි විස ශ 

ගන්න ඕනෑද  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

,  මිත කශල  අවසශනයිද කථශව අවසන් කරන්න, ගරු 

මන්ත්රීතුමශද  

 
ෙරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් කශරණ ත් කි ලශ මම 

කථශව අවසන් කරන්නම්ද 

QR code එක බලන්නද QR code එක හරහශ ලබශ ශදන ලීටර් 

02න් තමයි අද හැශමෝම ජීවත් ශවන්ශන් කි ලශ අශප් විදුලිබල සහ 

බල ක්ති තමතිතුමශ ශහෝ අශනක් තමතිවරු හිතනවශ නම්, ඒක 

විහිු වක්ද  රැකි ශව ශවනුශවන් හැම දශම වශහන ක් භශවිත 

කරන්න ඕනෑ ශකශනක් ශකවශහවමද ලීටර් 02කින් සති ක් වැඩ 

කරන්ශන්? අද ශවන්ශන් ශමවකක්ද කි ලශ දන්නවශද? මම 

කි න්නම් ශමවකක්ද ශවන්ශන් කි ලශද ඒ QR code එශකන් ලීටර් 

පහක් ගහනවශද ශපට්රල් ශෂඩ් එශක් ඉන්න ශකවල්ලශට රුපි ල් 

ක,222ක් දීලශ  full tank ගහ ගන්නවශද ශම් හදලශ තිශබන්ශන් කු  

කඩ ක්ද හැබැයි, හැම ශපට්රල් ශෂඩ් එකකම එශහම ශනවශවයිද 

මමත් ශපශර්දශ එන ගමන් ශතල් ගැහුවශද එක මහත්මශ ක් කිේවශ, 

"නැහැ, කමක් නැහැ, ඔබතුමශ ශතල් ගහශගන  න්න" කි ලශද 

හැබැයි, QR code එක හරහශ ශතල් දීලශ තමයි, අද ශම් රශට් 

සශමශනය මි, සාදේ ඔක්ශකෝම ජීවත් ශවන්ශන් කි ලශ කවුරු ශහෝ 

හිතනවශ නම් ඒක වැරැදියිද  

අද ලංකශශේ සශමශනය ජනතශව ජීවත් ශවන්ශන් ශකවශහවමද? 

මම කිේවශ වශශේ tourism තතුු  සි ලු ක්ශෂේර හදන්න ඕනෑ 

තමයිද ලංකශව රුපි ල් බිලි න 50ක් ණ  ශගවන්න තිශබනවශ 

නම්, ඒ මුදල ශගවන්න පුු වන් ක්රම ක් හදන්න ඕනෑද අද 

ලංකශශේ උේධමන  - inflation - වැඩි ශවලශද ශඩවලර  රුපි ල් 

362ට, 3්2ට විතර ඉහළ ගිහිල්ලශ තිශබනවශ නම්, දිගින් දිගටම 

බඩු මිල අඩු කරන්න බැහැද ඒ , සශ වි ශල ව ශ න් ආශ ෝජන 

ශේන්න ඕනෑද ඒ ආශ ෝජන ශේන්න ක්රම ක් හදන්න පුු වන්ද 

ඊශආ වනශකවට කැනඩශශේ ඉ ලශ ශදමළ ආශ ෝජකශ ෝ 

ක5ශදශනක් තවිල්ලශ තිශබනවශද හැබැයි, ඒශගවල්ලන් අහනවශ, 

"අපි ශහට ආශ ෝජන  කරලශ  යිද හදිසිශආ ශහෝ ශම් ආණ්ඩුව 

ශවනසා ශවලශ අපි ඔක්ශකෝම රසාතවශදීන්, ශම්  ඔක්ශකෝම ban 

කරන්න කි ලශ කිේශවවත් ඒ ආශ ෝජනවලට ශමවකක්ද 

ශවන්ශන්" කි ලශද ඒ , සශ දීර්ඝ කශලීනව ශනවවිසුමු ශම් 

ප්ර ාන ට විසුමමක් ශහව න්න ආණ්ඩු පක්ෂ, විපක්ෂ සි ලු 

මන්ත්රීවරුන් එකතු ශවන්න ඕනෑද ඔබතුමන්ලශ සිංහල ජනතශවට 

අදවත් සතය කි න්න, "ශම් රට විනශ  කශළේ අපි තමයි" කි ලශද 

ශම් සතය ඔබතුමන්ලශ අද වනතුරු සිංහල ජනතශවට කි ලශ 

නැහැද  

ශබවශහවම සාතුතියිද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Jeevan Thondaman. You 

have 12 minutes. 

 
[பி.ப. 12.46] 

 

ෙරු ීවවන් නතොන්ඩමන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ஜீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய தினம் தபொருளொதொர தநருக்கடியொல் பொதிக்கப் 

பட்டுள்ள ெமூகங்களுக்குத் துொித நிவொரணம் வழங்குவது 

ெம்பந்தைொன ஒத்திமவப்புப் பிமரரமணமயக் தகொண்டு 

வந்தமைக்கொக தகளரவ அநுர திஸொநொயக்க அவர்களுக்கு 

எனது நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன்.  

இந்த விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு மபெிய அமனத்து 

உறுப்பினர்களும் ஏன் ைமலயக ைக்கமள ைட்டும் குறியொக 

மவத்துப் மபெ மவண்டும்? என்ற மகள்வி எனக்குள் எழுகிறது. 

நொன் இந்தச் ெமபக்கு வந்த முதல் நொமள தெொன்மனன், 

"நொங்கள் இழிவொனவர்கள் கிமடயொது; இந்த நொட்டில் 

வொழுகின்ற எல்மலொரும் ெைம்; நொங்களும் இலங்மகயர்கள் 

தொன்" என்று. அமதக் கருத்திற்தகொள்ளொைல், இந்த நொட்டில் 

ஒதுக்கப்பட்ட ெமூகம் என்றொல், அது ைமலயக ெமூகம் என்மற 

நொம் நிமனக்கிமறொம். இந்த நொட்டில் அவ்வொறு மவறு யொரும் 

இல்மலயொ? எனக் மகட்கிமறன். "ைமலயக ைக்கள் பொவம்! 

அவர்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கிறொர்கள்; அவர்கமள ஒதுக்கி 

மவத்திருக்கிறொர்கள்" என்று பலரும் மபசுவமத நொன் இந்தச் 

ெமபக்கு வந்த நொளிலிருந்து அவதொனித்து வருகிமறன். இது 

முட்டொள்தனைொன விஷயம்தொமன! இன்மறக்கு ைமலயக 

ைக்கமளப் தபொறுத்தவமரயில், கிட்டத்தட்ட 135,000 

மபர்தொன் மதொட்டத்ததொழிலில் ஈடுபடுகிறொர்கள். அவர்கமளத் 

தவிர, ஏமனயவர்கள் ைமலயகத்துக்கு தவளிமய மவறு 

ததொழில்களில்தொன் ஈடுபடுகிறொர்கள். நிமறயப் மபர் 

ெட்டத்துமறயில் இருக்கிறொர்கள். அமதமபொல், மவத்தியர் 

களொகவும் இருக்கிறொர்கள். இதமன நொன் இங்கு எத்தமன 

தடமவதொன் தெொல்வது? ஆனொலும், நொங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ெமூகதைன்று நைக்கு நொமை தெொல்லிக்தகொள்கிமறொம்! இதுதொன் 

ைிகக் தகொடுமை!  

எல்மலொரும் ஒரு விஷயத்மத நன்றொக விளங்கிக்தகொள்ள 

மவண்டும். அதொவது, இந்த நொட்டில் இலவெக் கல்வி முமறமை 

வந்திருக்கிறது என்றொல், அது ைமலயக ைக்களுமடய 

வியர்மவயினொலும் இரத்தத்தினொமலயுமை தவிர, மவறு 

எதனொலும் அல்ல என்பமத நொன் இன்மறக்கு இந்த உயர் 

ெமபயில் ஆணித்தரைொகச் தெொல்லிமவக்க விரும்புகிமறன். 

அமத இங்குள்ள ஒருவரொவது நிரொகொியுங்கள் பொர்ப்மபொம். 

அமதக் கருத்திற்தகொள்ளொைல், தவட்கைில்லொைல் தெொல்கி 

றர்கள், "ைமலயக ைக்கள் ஒதுக்கப்பட்ட ெமூகம்" என்று. 

நொங்களும் எத்தமன தடமவதொன் அடிவொங்கிக் 

கஷ்டப்படுவது? இந்த நொட்டில் கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்கள் 

மபொர் நமடதபற்றது. அப்மபொது, நொங்கள் மபொொில் ஈடுபடொைல், 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப முயற்ெித்மதொம்; ைக்களுக்கு இலவெக் 

கல்வி, இலவெ சுகொதொர மெமவகமள வழங்க முயற்ெித்மதொம். 

அது தப்பொ? எனக் மகட்கிமறன். ைமலயகத்தில் ஒரு 

குடும்பத்தில் ஐவர் இருக்கிறொர்கள் என்றொல், அவர்களில் 

இருவர் இந்தியொவில் இருப்பொர்கள்; ஏமனய மூவரும் 

இலங்மகயில் இருப்பொர்கள் என்ற வமகயில் ஒரு ெட்டத்மதக் 

தகொண்டுவந்தொர்கள். அமதவிடக் தகொடுமை எது? எனக் 

மகட்கிமறன். இதற்தகல்லொம் முக்கிய கொரணம், எங்களுக்கு 

இமடயில் கொணப்படுகின்ற பிொிவிமனதொன். எல்மலொருக்கும் 

"ஒப்பொொி மகொச்ெி" பற்றி நன்றொகத் ததொியும்! ததொியொதவர்கள் 

இருந்தொல், மகட்டுத் ததொிந்துதகொள்ளுங்கள்!  

நொன் இங்கு இன்தனொரு விடயத்மதக் குறிப்பிட 

விரும்புகிமறன். ைமலயக ைக்கள் என்றொல், அவர்கள் 

நுவதரலியொ ைொவட்டத்தில் ைட்டும்தொன் வொழ்கிறொர்கள்; அங்கு 

ைட்டும்தொன் கஷ்டப்படுகிறொர்கள் என்று பலர் 

நிமனக்கிறொர்கள். ஆனொல், ைமலயக ைக்கள் நொடளொவிய 

ொீதியில் வொழ்ந்து வருகிறொர்கள் என்பமத நொன் இந்த இடத்தில் 

ததளிவொகச் தெொல்லிமவக்க விரும்புகிமறன். அவர்கள் 

வடக்கிலும் இருக்கிறொர்கள்; கிழக்கிலும் இருக்கிறொர்கள். 

தகொழும்பிலும் இருக்கிறொர்கள். அவர்கமள நொன் தபயர் 

குறிப்பிட்டுச் தெொல்ல விரும்பவில்மல. நொன் சுவொரஸ்யைொன 

ஒரு விடயத்மத இங்மக தெொல்கிமறன். இன்மறக்கு 

தகொழும்பில் இருக்கின்ற முக்கியைொன ெில ததொழில் 

அதிபர்களிடம் மகட்டொல், "நொங்கள் தகொழும்புத் தைிழர்கள்" 

என்றுதொன் தெொல்வொர்கள். ஆனொல், அவர்களுமடய பூர்வீகம் 

ஏதொவது ஒரு மதொட்டைொகத்தொன் இருக்கும். அன்று 'மகொட் சூட்' 

அணிந்திருந்த அவர்களுமடய பொட்டன்ைொமர 'தபொிய 

கங்கொணி' என்று தெொல்லியிருப்பொர்கள். இப்தபொழுது, 'மகொட் 

சூட்' அணிந்திருக்கின்ற இவர்கமள 'ெிமரஷ்ட ததொழில் 

அதிபர்கள்' என்று தெொல்கிறொர்கள். இந்த உண்மைத் தன்மை 

தவளிப்படொைல் இருப்பதற்குக் கொரணம், நைக்குள் இருக்கின்ற 

பிொிவிமனதொன்! 

இன்மறக்கு வன்னி உட்பட வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொணங்களின் ஏமனய பகுதிகளில் எத்தமனமயொ இலட்ெம் 

ைமலயக ைக்கள் வொழ்கிறொர்கள். ஆனொல், அவர்களுக்கு 

எந்தவிதைொன வெதிகளும் இல்மல. நொன் ஒரு நொள் எனது 

தந்மதயொன ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அவர்களுடன் 'பரந்தன்' 

எனும் கிரொைத்திற்குப் மபொயிருந்மதன். அங்கு அந்த ைக்களின் 

நிமலமை மகள்விக்குறியொகத்தொன் இருந்தது. அவர்களுமடய 

நிமலமை ைிகக் தகொடுமையொனது! இங்கு இருக்கும்மபொது ஓர் 

இனம் நம்மை அடிக்கிறது; அங்கு மபொனொலும் இன்மனொர் 

இனம் நம்மை அடிக்கிறது. எங்கு மபொனொலும் அடிவொங்கிக் 

தகொண்மட இருக்கிமறொம். அப்படி அடிவொங்கமவண்டிய 

ெமுதொயைல்ல நம்முமடய ெமுதொயம்! ைமறந்த தமலவர் 

தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் ஐயொ அவர்கள், “தைிழன் 

என்று தெொல்லடொ, தமலநிைிர்ந்து நில்லடொ” என்று 

ததளிவொகச் தெொல்லியிருக்கிறொர். ஆனொல், இன்மறக்கு 

நொங்கள் தமல குனிந்து வொழுகின்ற, மதொியைற்ற ெமுதொயைொக 

ைொறிக் தகொண்டிருக்கிமறொம்.  

எனக்கு முன்னொல் வடிமவல் சுமரஷ் அண்ணன் அவர்கள் 

உட்கொர்ந்திருக்கிறொர். பதுமள - கனவதரல்ல மதொட்டத்திமல 

நடந்த விஷயம் அவருக்கு நன்றொகமவ ததொியும்! அங்கு 25 

வயதுமடய, கலியொணம் நிச்ெயிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கமணெ 

மூர்த்தி என்ற இமளஞன் ைின்ெொரம் தொக்கி உயிொிழந் 

திருக்கிறொன். மதொட்ட நிர்வொகம் அவனுக்குத் ததொியொத 

மவமலமயப் பண்ணச் தெொன்னதனொல்தொன் அவன் இறந் 

திருக்கிறொன். ஒரு ைீன் ைமலமயறுதைன நொங்கள் எதிர்பொர்க்க 

முடியுைொ? ததொழிலொளர்களில் skilled workers, unskilled 

workers என்று இரண்டு பிொிவினர் இருக்கிறொர்கள். Unskilled 

workerக்கு technical workஐ தெய்யச் தெொன்னொல், அவன் 

எப்படி அந்த மவமலமயச் தெய்வொன்? அவ்வொறு 

தெய்யப்மபொய்தொன் கமணெமூர்த்தி இறந்தொன். நொங்கள் மபெி, 

கிட்டத்தட்ட 40 இலட்ெம் ரூபொய் நட்டஈட்மடப் 

தபற்றுக்தகொடுத்மதொம். இது இலங்மகயின் வரலொற்றில் ஒரு 

மதொட்டத்ததொழிலொளியின் ைரணத்திற்குப் தபற்றுக்தகொடுக்கப் 

பட்ட அதிகபட்ெ நட்டஈட்டுத் ததொமகயொகும். இந்தச் ெம்பவம் 

நடந்து ஒரு நொள் கழித்து, அக்கமரப்பத்தமன - டயகை 

கிழக்குப் பிொிவில்  3 பிள்மளகளின் தந்மதயொன 

இரொைகிருஷ்ணன் என்பவர் இறந்திருக்கிறொர். அவரது மூத்த 

பிள்மளக்கு 17 வயது, இரண்டொவது பிள்மளக்கு 15 வயது, 

மூன்றொவது பிள்மளக்கு 12 வயது. இந்தப் பிள்மளகளுக்கு 

யொர் பதில் தெொல்வது?  எனது அப்பொமவ ெிறிய வயதிமலமய 

இழந்தவன் நொன். அதனொல், அந்த வலி எனக்கு நன்றொகமவ 

ததொியும்! அமத மதொட்ட நிர்வொகத்தின் கவனக்குமறவினொல் 

தொன் இரொைகிருஷ்ணன் என்பவரும் இறந்திருக்கிறொர். 

இன்மறக்கு அவருமடய குடும்பத்தின் நிமலமைமயப் பற்றி 

யொரொவது ெிந்தித்துப் பொர்க்கிறொர்களொ? இச்ெம்பவம் 

ததொடர்பில் மதொட்ட நிருவொகத்தினமரக் மகட்டொல், 

"ெட்டவிமரொதைொக ைின்ெொர மவலிமயப் மபொட்டிருக்கிறொர்" 

என்று தெொல்கிறொர்கள். அவர் மதொட்டத்தில் ெட்டவிமரொதைொக 

ைின்ெொர மவலி மபொட்டிருப்பது மதொட்ட நிருவொகத்தினருக்குத் 

ததொியொது என்றொல், அவர்கள் மவமலக்கு ஆகொத மதொட்ட 

நிர்வொகிகள்தொமன! அவர்கள் இரொைகிருஷ்ணனுமடய 

ைரணத்துக்குப் தபொறுப்புக்கூறொைல் நழுவப் பொர்த்தொர்கள். 

அந்தத் மதொட்ட நிர்வொகிகள் தெய்த மகடுதகட்ட கொொியம் 

என்னதவன்றொல், அவர் இறந்த பின்னர், "இவர் 

ைொரமடப்பொல் இறந்துவிட்டொர். விமரவொக hospitalஇற்குக் 

தகொண்டுமபொய் தெய்யமவண்டிய கொொியங்கமளப் பொருங்கள்!" 

என்று தெொல்லியிருப்பதுதொன். அவருமடய post-mortem 

report எங்களுக்குக் கிமடக்க மவண்டுதைன்று நொங்கள் 

ஆணித் தரைொகச் தெொன்மனொம். அவ்வறிக்மகயில், “ைின்ெொரம் 

தொக்கி இறந்திருக்கிறொர்” என்று ததளிவொகக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக் கிறது. ஏன், இந்த ைொதிொியொன 

மவமலமயத் மதொட்ட நிர்வொகிகள் பண்ணுகிறொர்கள்? 

அண்மையில் ததன் தகொொியொவில் இலங்மகமயச் மெர்ந்த 

ஒருவர் ெனதநொிெலில் ெிக்கி இறந்தமை எல்மலொருக்கும் 

ததொியும்! அவருமடய குடும்பத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த 

அனுதொபங் கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன். அவர் 

இறந்ததபொழுது, முழு நொடும் அவருமடய ைரணத்மதப் பற்றிப் 

மபெியது. ஆனொல், ைமலயகத்தில் ஒரு வொர கொலத்துக்குள் 2 

மபர் கவனக் குமறவொல் இறந்தது பற்றி யொரும் மபெவில்மல. 
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ஏன் அதுபற்றி இந்த இடத்தில் மபசுவதற்கு ஒருவருக்மகனும் 

திரொணியில்மல? நொன் மவதமனயுடன்தொன் இங்கு 

மபசுகிமறன். உண்மை யிமலமய ஓர் உமரமயத் தயொர்பண்ணி, 

அமதப் மபெலொதைன்றுதொன் நொன் இங்கு வந்மதன். ஆனொல், 

இன்மறக்கு இங்கு எல்மலொரும் மபசுவமத தவறுைமன 

என்னொல் மகட்டுக்தகொண்டிருக்க முடியொது. அதற்கு நொன் 

ஒன்றும் மவமலயற்ற ஆள் கிமடயொது. 110,000 ைக்கள் 

தங்களுமடய வொக்குகமள அளித்து, என்மன இங்கு அனுப்பி 

இருக்கிறொர்கள். நொன் இங்கு உண்மைமயப் மபெ வந்திருக் 

கிமறமன தவிர, ஐமயொ பொவம்! ைமலயக ெமூகம் ஓர் 

ஒதுக்கப்பட்ட ெமூகம் என்று பொிதொபப்பட்டுப் மபசுவதற்கு 

வரவில்மல. இறந்த இரொைகிருஷ்ணன் அவர்களின் குடும்பத் 

திற்கு 45 இலட்ெம் ரூபொய் பணமும் கொணியும் தபற்றுக் 

தகொடுப்பதற்கு நொங்கள் நடவடிக்மக எடுத்திருக்கிமறொம். அது 

ெம்பந்தைொன மபச்சுவொர்த்மதமய முடித்துவிட்டுத்தொன் நொன் 

இன்று இங்கு வந்மதன்.  45 இலட்ெம் ரூபொயொக இருக்கலொம், 

ஒரு மகொடி ரூபொயொக இருக்கலொம், ஏன் 10 மகொடி ரூபொயொக 

இருக்கலொம், நொங்கள் எவ்வளவு ததொமக நட்டஈட்மடப் 

தபற்றுக்தகொடுத்தொலும்கூட, மபொன உயிர் திரும்பி வரொது. 

நொமளக்கு அவருமடய வீட்டில் அந்தப் பிள்மளகள் “அப்பொ” 

என்று கூப்பிட்டொல், திரும்பிப் பொர்க்க யொருமை இல்மல. 

இமதப் பற்றி எல்லொம் நொங்கள் ெிந்தித்துப் பொர்க்க மவண்டும். 

நொங்கள் எங்கு தென்றுதகொண்டிருக்கிமறொம்? ஏன், இமதப் 

பற்றி யொருமை மபசுவதில்மல? ஒதுக்கப்பட்ட ெமூகத்மதப் 

பற்றி எல்மலொரும் மபசுகிறொர்கள். ஆனொல், அச்ெமூகத்மதச் 

மெர்ந்த இரண்டு மபருமடய உயிர் கவனக்குமறவொல் 

பறிமபொனது பற்றி யொரும் மபசுவதில்மல. இவற்மற நொன் 

accidental deaths - விபத்தொல் ஏற்பட்ட ைரணங்கள் - என்று 

தெொல்லைொட்மடன்.  ைொறொக, இமவ தகொமலகள்! மதொட்ட 

நிர்வொகம் இந்த 2 மபமரயும் தகொமல தெய்திருக்கிறது. 

இவ்வொறொன தகொடூரைொன ெம்பவங்கள் இடம்தபறுகின்ற 

கொலகட்டத்தில்தொன் நொங்கள் வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கிமறொம்.  

இன்று ைமலயக ைக்கள் பல்மவறு பிரச்ெிமனகளுக்கு 

முகங்தகொடுத்துக்தகொண்டு இருக்கிறொர்கள். "தபொருளொதொர 

தநருக்கடியொல் ைமலயக ைொணவர்களொல் பொடெொமலக்குப் 

மபொக முடியவில்மல" என்று தகௌரவ கல்வி அமைச்ெர் சுெில் 

பிமரைஜயந்த அவர்கள் தெொன்னொர். ஆைொம்! அதற்கு முன்னர், 

அவர்கள் நன்றொகப் மபொய்க்தகொண்டிருந்தொர்கமளொ? விஷயம் 

ததொிந்த இவர், தெொல்கின்ற இந்தக் கருத்மத என்னொல் 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. ஏதனனில், தபொருளொதொர தநருக்கடி 

ஏற்படுவதற்கு முன்னமர ைத்திய ைொகொணத்தில் இருக்கின்ற 

நிமறயப் பொடெமலகளில் - 728 பொடெொமலகளில் - தண்ணீர் 

வெதி இருக்கவில்மல; toilet வெதி இருக்கவில்மல. ெில 

பொடெொமலகளுக்கு கூமரகூட இல்மல. 25 பொடெொமலகளில் 

கட்டிடங்கள் பழுதமடந்த நிமலயில் இருக்கின்றன. இவ்வொறு 

பொடெொமலகள் இருந்தொல், ைொணவர்கள் எப்படிப் மபொய் 

படிப்பொர்கள்? பொடெொமலக்குச் தென்றொல்கூட, படிப்பு வருைொ? 

Science, Technology, English, Mathematics ஆகிய பொடங்கமள 

உள்ளடக்கிய STEM Education இன்மறக்கு தபரும்பொலொன 

ைொவட்டங்களில் இருக்கின்றன. ஏன், நுவதரலியொ 

ைொவட்டத்தில் இல்மல? இரத்திரனபுொி ைொவட்டத்தில் 

இல்மல? ைமலயகத்மத உள்ளடக்கியிருக்கின்ற எந்த 

ைொவட்டத்திலும் இல்மல?  இதற்குக் கொரணம் என்ன? 

எைது ெமூகத்மத "ஒதுக்கப்பட்ட ெமூகம்" என்று தெொல்ல 

முடியொது. ைொறொக, "ஒதுக்கிமவக்கப்பட்ட ெமூகம்" என்றுதொன் 

தெொல்ல மவண்டும். எங்களுமடய ைக்கள் படிக்கவில்மல 

என்றொல், மதொட்டத்ததொழிலில் ஈடுபடுவொர்கள் என்ற பயம் 

நிமறயப் மபருக்கு இருப்பதொகத்தொன் நொன் கருதுகின்மறன். 

ஒருமவமள, அவர்கள் படித்து நல்ல நிமலக்கு வந்தொல், 

மதொட்டத்ததொழிலில் ஈடுபடைொட்டொர்கள்.  இமதத் தவிர, மவறு 

ஒன்றும் எனக்குப் புொியவில்மல.   

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ෙරු ීවවන් නතොන්ඩමන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ஜீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
Okay.  
 
நொன் இங்கு றம்தபொமடயிலுள்ள Blue Field Estate 

ெம்பந்தைொகக் கட்டொயம் மபெியொக மவண்டும். இத்மதொட்டம்  

தனியொர்த் மதொட்டைொகும். 2019.05.01 ஆம் திகதி ைமறந்த 

தமலவர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ அவர்கள் அத் 

மதொட்ட நிர்வொகத்துக்கு எதிரொக மவமலநிறுத்தப் மபொரொட்ட 

தைொன்மற ஆரம்பித்துமவத்தொர். அதற்குக் கொரணம், 

அத்மதொட்ட நிர்வொகம் அங்குள்ள ததொழிலொளர்களுக்கு EPF, 

ETF ைற்றும் ஏமனய ெலுமககமள வழங்கவில்மல. 

அத்மதொட்ட நிர்வொகத்துக்கு எதிரொக நடத்திய மவமலநிறுத்தப் 

மபொரொட்டத்மத இன்றுடன் நொங்கள் தவற்றிகரைொக 

நிமறவுதெய்கிமறொம் என்பமத இந்த உயொிய ெமபயிமல 

தபருமையுடன் தெொல்லிக்தகொள்கிமறன். ஏதனனில், இன்று 

அத்மதொட்ட நிர்வொகம் அங்கு பணிபுொிகின்ற ததொழிலொளர் 

களுக்குொிய EPF, ETF தகொடுப்பனவுகமளச் தெலுத்தியிருப் 

பமதொடு, அத்ததொழிலொளர்களின் ஒவ்தவொரு குடும்பத்திற்கும் 

80,000 - 100,000 வமரயொன நிவொரணத் ததொமகமயயும் 

வழங்கி வருகிறது. அதுைொத்திரைன்றி, அவர்களுக்குக் 

கொணியும் வழங்கி வருகிறது. இந்த தவற்றிமய ைமறந்த 

தமலவர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அவர்களுக்கு நொன் 

ெைர்ப்பணம் தெய்கிமறன்.  

Sir, since I do not have much time, I wish to say one 
more thing in English.   I came across a news item 
yesterday, that the chief of Vedda community had put in 
a request that they should be represented in Parliament. 
The Ceylon Workers Congress whole heartedly supports 
this request as that community is an endangered 
community and they are the original people in this land, 
but who make up less than 1 per cent of the population. 
Not only should they be given representation in 
Parliament by a quota or by reservation - because I do not 
believe any political party will come forward and give 
them a chance - but there should also be a Ministry 
permanently allocated for the welfare and the protection 
of the Vedda community.  

Sir, at this point of time, I would like to make a 
humble request to all Parliamentarians. Please do not 
consider the up-country community as a marginalized 
community, as people who are not Sri Lankans, because 
demand equals supply.  All of you, even people at home, 
would ask the question, “Why is the up-country 
community in such a bad situation?”  These persons are 
getting killed when they go for work as domestic helpers.  
If that is the case, change should begin at home.  Why do 
you want to hire children to work in your house?  If you 
do not hire, I am sure you would know someone who has  
hired children to work in their houses. Likewise, there are 
so many instances where we are being put down left, 
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right and centre. The Unions are blaming the political 
representatives.  We have suffered to bring these people 
to where they are today but people are still suffering. The 
issues are not with the representatives but the issues are 
mainly due to exploitation by the companies.  To put an 
end to this, change should begin at home and I really hope 
everybody would come forward to build a better country.  

Thank you so much.    
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ග න්ත කරුණශතිලක මැතිතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි ්ක 

කශල ක් තිශබනවශද 

 
[අදභශද ක0ද58  

 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , උපරිම උත්සශහ කරලශ 

,  මිත ශේලශවට මශේ කථශව අවසන් කරන්නම්ද  

රශට් මහජනතශව අතිමහත් බහුතර ක් අගහිඟකම්වලින් 

මිරිශකමින් බඩගින්න එක්ක සටන් වදිමින් සිටින ශවලශවක අද 

ශම් සභශව කල් තැබීශම් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම සතුටු 

ශවනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , තතැම් ශේ පශලන 
ශේදිකශවල අවුරුදු ්4ක ශේ පශලන ක්රි ශදශම  ශදසට තඟිල්ල 
දිගු කරනවශද නමුත් ශම් රශට් ජනතශව කිරි පැකට් එකක් රුපි ල් 
324ට ගත්ශත්, බිත්තර ක් රුපි ල් ක0ට ගත්ශත්, කුකුු  මසා 
කි ශලෝවක් රුපි ල් 362ට ගත්ශත්, රුපි ල් ක3්ට ශපට්රල් 
ලීටර ක් ගහශගන, රුපි ල් ක24කට ීසසල් ලීටර ක් ගහශගන 
ජීවත් වුශණ් මීට අවුරුදු ්4කට කලින් ශනවවන බවත්, අවුරුදු 
තුනකට කලින් වර්ෂ 02ක දී බවත් මම මතක් කර ශදනවශද එශහම 
ඉන්නශකවට තමයි ජශතිවශද , ආගම්වශද , සංකලන  කරලශ 
දි ශසේන කුමශර ශ සිංහශසනශරූඪ කිරීම පිිබබ ව ශබවරු මිථයශවක් 
ඉදිරිපත් ශකරුශේද දි ශසේන කුමශර ශශේ සහශ ට ආර්ථික  
හදන්න ශමවළ හශත් වි ාවකර්ම ශත් කැ වශශගනයි ආශේද ඒ 
වි ාවකර්ම ශ නම් ශම් දවසාවල ශලවසා තන්ජලීසා නගර ට පි ශසර 
කරලශයි ඉන්ශන්ද හැබැයි, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් 
අ ට අල්ලසාවලින්, ශහවරකම්වලින්, දූෂණවලින් පිරුු ශම් මී 
වදශආ රස වැඩිකල් බලන්න පුු වන් වුශණ්ත් නැහැද අදූරදර්ශී බදු 
ප්රතිපත්ති , සශ භශණ්ඩශගශර  හි ශ නශකවට, ශඩවලර් සංචිත 
බිංදුවට වැශටනශකවට, අත්තශනෝමතික, මුරණ්ඩු  ශපවශහවර 
ප්රතිපත්ති  , සශ ශගවවිබිම් පශු  ශවනශකවට, ශරෝහල්වල ශබශහත් 
ටිකක් නැති ශවනශකවට, ගේ ගණනක් දිග ශපෝලිම් බිහි 
ශවනශකවට, , සි ශවලශවට එන්නත් ශේන්ශන් නැතිව දහසා 
ගණනක් ජීවිත බිලිශදනශකවට තමයි රටටම වැරදුු බවත්, රටම 
බංශකවශලවත් බවත් ශත්රුශණ්ද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශ දන්නවශ වීදඅයිද 
ශල, න්ට අනුව, පීඩන ක් තති තැන අරගළ ක් තිබීම කි න්ශන් 
සාවශභශවික  ථශර්ථ ක් බවද රට තුළ කිසිදශක ශනවදැකපු දැවැන්ත 
අරගළ ක් ජ, ත වුශණ් ඒ  ථශර්ථ  අනුවයිද ඒ අරගළශ න් ඔු ව 
හංගශගන්න ජනතශ මත ට පටහැ, ව අමුතුම ආකශර ක 

ආණ්ඩුවක් අටවශශගන තිශබන බව අපට ශප්න්න තිශබනවශද 
හැබැයි, ඒ අලුත් ශබෝතලශආ තිශබන්ශන්ත් පරණ වයින්ම තමයි 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද ශකවශහවම කිේවත්, ශකවශහවම 
ශපන්වන්න හැදුවත් ශම් රට ශම් විනශ  ට තදලශ දශපු පිරිස තමයි 
අදත් ශම් ආණ්ඩුශේ ඉන්ශන්ද මිලි න ගණනක් තරුණ දරුවන්ශේ 
හීන බිමට සමතලශ කරපු පිරිස තමයි ආණ්ඩුශේ ඉන්ශන් කි න 
 ථශර්ථශ න් හැංශගන්න ශම් රජ ට පුු වන්කමක් තත්ශත්ම 
නැහැද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අශප් දරුවන්ශේ සිහින 
විනශ  කරපු, ශගවල්වල ලුු ශපවල්කට්ට පවශ හිසා කරපු, රටම 
අපශ ක් කළ, ජනතශ මුදල් ශහවරශ කශපු හැශමෝටම සශප ශේවශ 
කි න සශප  බඩගින්ශන් ඉන්න හැම ශගදරකින්ම පක්ෂ, පශට 
ශේදශ න්  ශතවරව උශේ සවස තශහන හැටි අපට ශහව ට 
ශපශනනවශද ශම් ආණ්ඩුව "අරගළ " කි න වචන ට වශශේම 
"මැතිවරණ, ඡන්ද" කි න වචනවලටත් ශම් තරම් භ  ඒ 
 ථශර්ථ ට මුහුණ ශදන්න බැරි බව දන්න , සශයි, මූලශසනශරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුම, ද කලින් දශපු ශසල්ලම් දැන් දශන්න බැහැද නැවත 
වතශවක් ආගම, ජශති  විකුණන්න පුු වන්කමක් නැහැද 
ශමච්චරකල් කළශ වශශේ ජශතයන්තර කුමන්රණ කි  කි ශ 
බිල්ශලෝ මවන්න පුු වන්කමක් තත්ශතත් නැහැද ඉසාසර කළශ 
වශශේ මිථයශව පතුරන්න පුු වන්කමකුත් නැහැද ඒ , සශ 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් දූ කතශ ෝ ඔක්ශකවම 
ජනශධිපති තනතුර නැමැති පලිශහන් තමයි ආරක්ෂශ ශවලශ ඉන්න 
හදන්ශන්ද අරගළ  කි න වචන  තශහනශකවටම දසදහසා 
ගණනක් ශපවලිසා , ලධශරින් ශකවළඹට කැ වලශ අධි ආරක් කත 
කලශප වශට් මහශ ආරක්ෂක පවුරු බැ ශගන ජනතශවශගන් 
ආරක්ෂශ ශවන්න හදන්ශන් ඒ , සශයිද ඒ අතශර් තමයි හිටපු ගමන් 
අරශහන් ශමශහන් නැඟිටිනවශ කි ලශ ආපහු මුට්ටි  දශලශ 
බලන්න හදන්ශන්ද  

ශම් රශට් ජනතශව ආර්ථික ව ශ න් දණ ගසාසපු ශපවදුජන 

ශපරමුණ කි න ශේ පශලන බලශේග  ශම් ශවේදී දණ ගසාසවලශ 

ඉවරයිද ඒ , සශ මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අද ශවනශකවට 

ආර්ථික  හදන්න  ශමවන හශසාකම් ශපන්වනවශ කිේවත්, විවිධ 

පි වර ගන්නවශ කිේවත් අපට දකින්න තිශබන්ශන් නම් එකම  

ශද යිද එනම්, ආර්ථික ප්ර ානවලින් කරවටක් ගිලිලශ ඉන්න 

මි, දේන්ශේ කර මත තවදුරටත් බදු බර පැටවීම හැශරන්න ශම් 

ආණ්ඩුවට ශවනත් විකල්ප ක්  නැහැද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , විවිධ බදුවලින්, ලයිට් 

බිශලන්, වතුර බිශලන්, අතයව ය සෑම භශණ්ඩ කම මිල තුන් 

හතර ගුණ කින් වැඩි කිරීශමන් මි, දේන්ම ූරශ කෑම හැශරන්න 

ශවනත් අමුතු ශද ක් කරපු බවක් නම් ශපශනන්ශන් නැහැද  

අද අශප් ගම්වල කුඩශ ශත් වතු හිමි න්ට පවතින මිලට 

ශපවශහවර ටික ගන්න බැරිව අසරණ ශවලශ ඉන්නවශද රටට බත 

සප න ශගවවි ජනතශවට ශම් කන්න ටවත් අව ය ශපවශහවර ටික 

තවමත් ලැබිලශ නැහැද ශපවශහවර තිශබන්ශන් මැති තමතිලශශේ 

කථශවලයි, රශජය මශධයශ යි විතරක් කි ලශයි රට පුරශම ශගවවි 

ජනතශව අපිත් එක්ක කි න්ශන්ද 

අද වනශකවට සාව ං රැකි ශවක් කරන්න හිතශශගන ණ  ගත් 

මි, සාදේන්ට, කල්බදු ක්රම ට ශපවඩි ශලවරි ක්, එශහම නැත්නම් 

වෑන් එකක් ගත්ත මි, සාදේන්ට ණ  ගන්නශකවට තිබුු ශපවලි ට 

වඩශ වි ශල ශපවලි ක් ශගවන්න සිදු ශවලශ තිශබනවශද ඒ ණ  

ශගවශ ගන්න බැරිව අශප් පළශත්වල මි, සාදේ අන්ත අසරණ ශවලශ 

ඉන්නවශද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , රශජය ශසේවක ශ ගත්තත්, 

ශපෞේගලික අං ශආ ශසේවක න් ගත්තත්, සාව ං රැකි ශවල , රත 

ශවලශ ඉන්න ලක්ෂ සංඛයශත පිරිස ගත්තත්, එදිශනදශ කුලී වැඩක් 

කරශගන හම්බ කරශගන කන පිරිස ගත්තත්, දේු  හශ මධය 
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පරිමශණ වයශපශරික න්, කර්මශන්තකරුවන්, ධීවර න්, ්රිශරෝද රථ 

රි දුරන්, කුඩශ ශත් වතු හිමි න්, විශ ේෂශ න්ම වතුකරශආ අශප් 

වැඩ කරන ජනතශව ගත්තත් ඒ හැශමෝම ජීවත්වීම ස හශ වි ශල 

සටනකයි අද ඉන්ශන්ද ජනතශව එශහම බරපතළ සටනක සිටි දී 

ආණ්ඩුව මැතිවරණවලින් ශබ්රීශම් සටනක , රත වී සිටින බවක් 

පැහැදිලිව ශපශනන්න තිශබනවශද විවිධ උපක්රම,  උප්පරවැට්ටි 

ශ වදමින් ඡන්ද ශනවපවත්වශ ඉන්න සටශන් තමයි ආණ්ඩුව , රත 

ශවලශ ඉන්ශන්ද ඒ , සශ මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ජනතශව 

ප්රතික්ශෂේප කළ ජරශජීර්ණ ශේ පශලන බලශේග, අහුමුලුවලින්  ිබ 

නැඟිටින්න කලින් රශට් ජනතශව වැටිලශ ඉන්න තැ, න් 

නැඟිටුවන්න පි වර ගැනීම රජශආ වග කීමක්  කි න එක ප්රකශ  

කරනවශද 

මශ ඉතශම අමශරුශවන් තමයි කථශ කරන්න ශම් ශවලශව හදශ 

ගත්ශත්ද එවන් ශමවශහවතක ඔබතුමශ මට ශම් වචන සාවල්ප  

ඉක්ම, න් ප්රකශ  කරන්න ශහෝ අවසාථශව ලබශදීම ගැන සාතුති  

පළ කර සිටිනවශද දැන්වත් ජනතශව ශම් අගශධශ න් ශගවඩගන්න 

විධි  බලන්න,  අු මතින් නැඟිටින විධි  ගැන බලනවශට වඩශ 

අන්ත අසරණ ශවලශ ඉන්න ජනතශව නැඟිටුවන විධි  බලන්න  

කි ශ ආණ්ඩුශවන් ඉල්ලශ සිටිමින් මශේ වචන සාවල්ප  අවසන් 

කරනවශද  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු , ශරෝෂන් ශපශර්රශ මැතිතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 

හතරක කශල ක් තිශබනවශද 

 

[අදභශද කද25  

 

ෙරු නිනර ෂන් නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අද සභශව කල් තබන 

අවසාථශශේ ඉදිරිපත් කළ ශ ෝජනශශවන් රට තුළ පවතින ගැටලු 

පිිබබ  කරුු කශරණශ ඉදිරිපත් කර තිශබනවශද අශප් රශට් 

ජනතශව ආහශර මිල ඉහළ  ෑශමන්, ශතල් මිල, විදුලි බිල, ගෑසා 

මිල වැඩි වීශමන්, ශම් රජ  විසින් ශ ෝජනශ කර තිශබන අධික බදු 

බර තුිබන් හශ පදේගි  දවසාවල අපට , රන්තරශ න් තදේු දූෂණ, 

වංචශ හශ නශසාති  පිිබබ  ශචෝදනශවලින් වශශේම, තමති මණ්ඩල 

නඩත්තුව වැ,  ප්ර ාන රශශි කින් පීඩශවට පත් ශවලශ ඉන්නවශද 

ශම් අවසාථශශේ ශම් රජ  IMF වැඩසටහන තුිබන්  ම් 

සහන ක් බලශශපවශරවත්තු වුණත්, ඒක ශම් අවුරුේශේ ක්රි ශත්මක 

ශනවශවන තත්ත්ව ක් තමයි තති ශවලශ තිශබන්ශන්ද ඒ වශශේම, 

ජපශන  මූලික කරශගන ආධශර සමුු වක් පවත්වන්න කටයුතු 

ශ ෝජනශ කළත්, ජපශන  ශම් වනතුරු දේබවශදී පිිබතුරක් දීලශ 

නැහැද   

ජනශධිපතිතුමශ ශම් අවුරුේශේ -0200- අතුරු අ  වැ ක් 

ඉදිරිපත් කළශද  එම අතුරු අ  වැ  කථශශේ 33ශව,  පරිච්ශේදශආ 

එතුමශ ස හන් කර තිශබනවශ දූෂණ  වැළැක්වීම පිිබබ වද නමුත්, 

දූෂණ  වැළැක්වීම පිිබබ ව අද වනතුරු සශධනී  පි වරක් 

පශර්ලිශම්න්තුව තුිබන් ශහෝ රජ  තුිබන් ක්රි ශත්මක කර නැහැද ඒ 

වශශේම, අතුරු අ  වැ  කථශශේ අංක 3ද0  ටශත්, "රජ  කරන්න 

ඕනෑ ප්රතිපත්ති හදන එක මිසක් වයශපශර කරන එක ශනශවයි" 

කි ලශ එතුමශ ස හන් කළත්, ශම් ශවනශකට රජ  සතු වයශපශර 

522කට අධික සංඛයශවක් ශම් රශට් තිශ නවශද රජ  සතු ඒ 

වයශපශරවලින් ශබවශහවම ක්ම පශඩු ලබන වයශපශරද විශ ේෂශ න් 

ශ්රී ලන්කන් ගුවන් ශසේව  ශම් අවුරුේශේ ශම් ගත වූ මශස හශආදී 

රුපි ල්  බිලි න ්  ක් පශඩු ලැබුවශ; ශතල් සංසාථශව රුපි ල් 

බිලි න ක,25්ක් පශඩු ලැබුවශ; විදුලි බල මණ්ඩල  රුපි ල් 

බිලි න 06කක් පශඩු ලැබුවශද ඒ වශශේ පශඩු ලබන ආ තන 

ප්රතිවයුහගත කරන්ශන් ශකවශහවමද කි න කශරණශ ඉදිරිපත් 

කරන්න රජ ට අවසාථශවක් තිබුණශද නමුත්, අද ශවනතුරු 

ශම්වශශආ දූෂණ , නශසාති  අඩු කර ගැනීමට හරි ක්රි ශමශර්ග ක් 

ඉදිරිපත් කර නැහැද ඒ ශවනුවට කර තිශබන්ශන් ශම් රශට් 

ජනතශවට අලුතින් බදු පිට බදු ගහලශ ජනතශව නැත්තටම නැති 

කරන්න ශ ෝජනශ ඉදිරිපත් කිරීමයිද   

බදු ආදශ ම රුපි ල් බිලි න 0,256 සිට රුපි ල් බිලි න 

3,522 දක්වශ සි  ට ්2කින් වැඩි කරන්න දැන් රජ  ශ ෝජනශ 

කරනවශද අශප් රටට ශඩවලර් ශගශනන අපන න කර්මශන්ත ,  

සංචශරක කර්මශන්ත  වැ,  කර්මශන්තවලටත්, ශවනත් රටවලට 

 න්ශන් නැතුව ශම් රශට් ජීවත් ශවන වෘත්තී ශේදීන්ටත් බදු 

ගහලශ ඒ කර්මශන්ත සහ ඒ පුේගල න් ශම් රටින් පලවශ හරින්නද 

 න්ශන් කි ලශ අපි රජශ න් ප්ර ාන කර තිශබනවශද  

ඒ වශශේම, ජනශධිපතිතුමශ ශම් පශර්ලිශම්න්තුව පිිබබ ව ගරු 

කථශනශ කතුමශට ලිපි ක් එවශ තිශබනවශද ශම් පශර්ලිශම්න්තුව 

හරි ට ක්රි ශත්මක ශවන්ශන් නැහැ; ශම් ප්ර ාන විස න්න හරි ට 

ක්රි ශත්මක ශවන්ශන් නැහැ කි ලශ ශචෝදනශ කර තිශබනවශ කි ශ 

මශධය මඟින් අපි දැක්කශද එතශකවට අපට ශම් කශරණ  අහන්න 

සිේධ ශවනවශද ඉදිරිපත් කළ අතුරු අ  වැ  කතශශේ අංක ක4ද3 

 ටශත් කි ශ තිබුණශ,  ක්රම සහ විධි පිිබබ  Parliamentary 

Committee එකක් හදනවශ කි ලශද නමුත්, තවම එ  හදලශ නැහැද 

ක්රම සහ විධි පිිබබ  පශර්ලිශම්න්තු කමිටුව තතුු  අශනකුත් කමිටු 

ක්රි ශත්මක කරලශ නැහැද රජ  එදශ  විපක්ෂශආ සහශ  ලබශ ශදන 

ශලස ඉල්ලීමක් කළශද නමුත්, විපක්ෂශආ සහශ  ලබශ ගන්න 

අව ය , වැරදි ක්රම ක් ශම් පශර්ලිශම්න්තුව තුළ  සාථශපිත කරන්න 

ශම් රජ ට බැරි ශවලශ තිශ නවශද 

ඒ වශශේම, එදශ ජනශධිපතිතුමශ ශපවශරවන්දු වූ පරිදි ධීවර ශට 

ූමමිශතල් සහනශධශර  ලබශ දීම අද ශවනශකවටත් ප්රමශද ශවලශ 

තිශබනවශද වතු කම්කරුවන්ට සහන ලබශ දීම අද ශවනශකවටත් 

ප්රමශද ශවලශ තිශබනවශද ශම් රශට් පවුල් ලක්ෂ 3 කට ලබශ දීමට 

ශපවශරවන්දු වූ ඒ සහනශධශර  ලබශ ශදන එකත් ප්රමශද ශවලශ 

තිශබනවශද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ,  ශම් ගැටලු විස න්න 

ඕනෑ, බදු පිට බදු ගහලශ ශනවශවයිද  සශධශරණ බදු ප්රතිපත්ති ක් 

ශම් රශට් ක්රි ශත්මක කරලශ, ශම් රශට්  ආර්ථික ප්ර ානවලින් 

මිරිකිලශ ඉන්න ජනතශවට සහන ශදන්න කි ශ ඉල්ලමින් මශේ 

කථශව අවසන් කරනවශද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රශජිකශ වික්රමසිංහ මැති,  ද ඔබතුමි ට විනශඩි ්ක 

කශල ක් තිශබනවශද 

 

[අදභශද කදක2  

 

ෙරු රාජිකා වික්රමසිශහ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரொஜிகொ விக்கிரைெிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අපි දන්නවශ, ශම් කශල 

වකවශනුව තුළ අශප් රට ඉතිහශසශආ දරුුතම ආර්ථික අර්බුද ට 

මුහුණ ශදමින් සිටින බවද ඒ , සශ ආණ්ඩුව , ශ ෝජන  කරන 

පක්ෂ  විධි ට ශහෝ විපක්ෂ  විධි ට අපි එකිශනකශට ශචෝදනශ 

කර ග, මින්  ආණ්ඩුශේ වැරදි ශපන්වීමට වඩශ, ආණ්ඩුව 

, ශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවරුන්ට ශහණ ගහනවශ කි නවශට වඩශ  

2365 2366 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ජශතික වගකීමක් තතිව කටයුතු කළ යුතු අවසාථශවක්, ශම්කද ඒ 

, සශ විපක්ෂ , ආණ්ඩුව  තතුු  සි ලු පක්ෂ -ඔබ සි ලු ශදනශ- 

ශම් රශට් ජනතශවශේ ආර්ථික ප්ර ාන  විසඳීමට එකතු ශවනවශ 

නම්, ඒක තමයි පළමු සහ එකම ජශතික අව යතශව වන්ශන් 

අපි දන්නවශ, ශම් රශට් ජන ගහනශ න් සි  ට 06ක් අද වන 

විට දරිද්රතශශවන් ශපශළන බවද ශම , ජනතශවශගන් මිලි න 

පහකට, හතකට ආසන්න පිරිසකට මශනුෂී  ආධශර අව ය කශල 

වකවශනුවක් බව එක්සත් ජශතීන්ශේ සංවිධශනශආ මශනුෂී  කටයුතු 

පිිබබ  සම්බන්ධීකරණ කශර් ශල  පවසශ තිශබනවශද ශමරට 

ජනතශවට එදිශනදශ අව ය ආහශර ටික ගන්න ශකවතරම් දුෂාකරද 

කි න එක ගම , ශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවරුන් විධි ට අපි 

සි ලුශදනශ ශහව ශකශරව දන්නවශද ජනතශවශේ අව යතශ සහ 

දුෂාකරතශ ශමවනවශද කි ලශ අපි හුමනශශගන තිශබනවශද ඒ , සශ 

ආර්ථික ව ශ න් අමශරු ශම් කශල වකවශනුශේ රජ   ජනතශවට 

සහන ලබශ දීම ස හශ ඒ ඒ අමශතයශං  මට්ටමින් ක්රි ශත්මක කරන 

වැඩ පිිබශවළට සි ලුශදනශ එකතු ශවලශ උපරිම ව ශ න් සහශ  

ලබශ දීම තුිබන් තමයි ජනතශව ශම් දුෂාකරතශශවන් මුදශගන්න 

පුු වන් වන්ශන්ද  

අද හැම තැ, න්ම පශශහේ තශහනවශ, "දරුවන්ට , සි 

ශපෝෂණ ක් නැහැද කුලි ක් කරලශ ජීවත් ශවන පවුලක් ශේලක් 

තර ශේලක් තමයි කන්ශන්" කි ලශද ශම් කශල වකවශනුශේ 

ගම්වලට  න විටත් අපි හැශමෝම ඒ බව දකිනවශ; ඒ කථශව 

අහනවශද වතු ආ්රිත ජනතශව වශශේම, ගම්වල ජීවත් වන 

ජනතශවත් ශම් වන විට දැඩි දුෂාකරතශවට සහ ආර්ථික ව ශ න් 

අමශරු තත්ත්ව කට පත්ව සිටිනවශද පදේ ගි  02ක , 0202 වශශේම 

020ක කි න අවුරුදුවලට සශශප්ක්ෂව 0200 වර්ෂ  ස හශ 

අධයශපන , ශසෞඛය වශශේ ක්ශෂේරවලට මුදල් ශවන් කිරීශම් 

අඩුවක් තිශබනවශද ශම්ක ආර්ථික අපහදේතශවත් එක්ක  පැන 

නැුරු ගැටලුවක්ද ඒ ගැටලුව , සශ අධයශපන , ශසෞඛය ආදි 

ක්ශෂේර ශම් වන විට දැඩි දුෂාකරතශවලට මුහුණ පශනවශද ඒ 

දුෂාකරතශ , සශ ගශම් ජනතශව දැඩි පීඩශවකට පත් ශවලශ සිටිනවශද 

ඒ , සශ අපට යුතුකමක්, වගකීමක් තිශබනවශ, උසා පහත් ශේද ක් 

නැතිව, 'තිශබන අ -නැති අ ' කි ලශ බලන්ශන් නැතිව ඒ 

හැශමෝම ශවනුශවන් සහන සැලසීමටද ශම් වරප්රසශද හශ වරදශන 

පැත්තකට දශලශ ජනතශවශේ පැත්ශතන් හිතලශ ජනතශව 

ශවනුශවන් සහන ශදන්න පුු වන් ක්රම  තමයි අප ක්රි ශත්මක 

කරන්න ඕනෑද ඒ , සශ රජ , විශ ේෂශ න් දිිබුම පවුල් ශවනුශවන් 

ශපෝෂණ වැඩසටහන් තවදුරටත් -වැඩි වැඩිශ න්- ක්රි ශත්මක 

කරන්න ඕනෑද අපි දන්නවශ ශම් දවසාවල සමෘේධි දීමනශව ලබශ 

ශදන වැඩ පිිබශවළ තවදුරටත්  ක්තිමත් කරමින් තවත් අඩු 

ආදශ ම්ලශභි පවුල් සංඛයශවකට සමෘේධි දීමනශව ලබශ දීශම් 

වැඩසටහනක් ක්රි ශත්මක කරන්න සැලදේම් කර තිශබන බවද අපි 

හැමදශම කි නවශ, සමෘේධි සහනශධශර  ආදි සහනශධශර ලබශ දීශම් 

ක්රමශ න් ජනතශව මුදශගන්න ඕනෑ කි ලශද හැබැයි, ආර්ථික 

ව ශ න් අමශරු ශම් කශල වකවශනුව තුළ අපි ඒ පවුල් ශගවඩ 

නඟන්න, ඒ පවුල්වල ශසෞඛය තත්ත්ව  ශගවඩ නඟන්න ශම් 

වැඩසටහන තවදුරටත් දි ත් කළ යුතුයි කි ලශ මශ වි ාවශස 

කරනවශද  

මශ , ශ ෝජන  කරන කෑගල්ල දිසා්රික්ක  කෘ කකශර්මික 

දිසා්රික්ක ක්ද ශම් වන ශකවට එහි වැඩි ජන ගහන ක් තම 

ආර්ථික  ශගවඩ නඟශශගන තිශබන්ශන් රබර් සහ ශත්වලින්ද අපි 

දන්නවශ, රබර් , ෂාපශදන  තුිබන් ශහව  ආදශ මක් ලබශගන්න 

පදේගි  කශලශආ පුු වන් වුු බවද හැබැයි, ශම් වන ශකවට රබර් 

ආන න  , සශ අශප් රබර්වල මිල පහත වැටීමක් සිදු ශවලශ 

තිශබනවශද ශම  ඉදිරිශආදී, නැවතත් සිදු ශනවවි  යුතු ශද ක්ද 

කෘ කකශර්මික කටයුතුවලින් ජීවත් වන ජනතශව විධි ට රජ ට 

ශහෝ ශේ පශලන අධිකශරි ට කිසිදු බලපෑමක් ශනවකර ශත් 

වගශකරුවන්, රබර් වගශකරුවන් තමන්ශේ ආර්ථික   ක්තිමත්ව 

ඉදිරි ට ශගන ආවශද ඒ ක්ශෂේර  , ශ ෝජන  කරමින්, ශහව  

ආදශ මක් උප ශග, මින්, පවුලක් විධි ට ශපෝෂයදශයි ආහශර 

ලබශග, මින්, සමශජ ට බරක් ශනවවී ජීවත් වූ පිරිසක් තමයි එම 

පිරිසද නමුත්, අද රබර් කර්මශන්තශආ තිශබන බි  වැටීමත් එක්ක, 

රබර් මිල පහත වැටීමත් එක්ක ඔවුන් මහත් අර්බුද කට මුහුණ 

ශදමින් සිටිනවශද  

ශත් කර්මශන්ත  තුිබන් ශගවඩ නැුරු පවුල් ගත්තත්, ඒ 

වශශේම තමයිද ශත් වගශවට ශ වදන ශපවශහවර මිල වැඩිවීම , සශ 

ඒ ජනතශව අද ශබශහවින් අසරණ ශවලශ සිටිනවශද ඉතින් ශම් 

ශේවල් ශකශරහි වැඩි අවධශන ක් රජ  විධි ට ශ වමු කළ යුතුයි 

කි ශ අපි වි ාවශස කරනවශද ඒකයි මශ කිේශේ  ශම  අශප් ජශතික 

වගකීමක් කි ලශද අපි පශරට බැහැලශ උේශඝෝෂණ කළශ කි ලශ 

අශප් රශට් ආර්ථික  ශගවඩ නඟන්න බැහැද අශප් රට ශම් 

අර්බුදශ න් ශගවඩ ගැනීම ස හශ ශේශී  ව ශ න් ශගවඩ නැඟි  

හැකි ශබවශහෝ ශේ තිශබනවශද  

අද අපට සතුටු ශවන්න පුු වන් කශරණ ක් තිශබනවශද අද 

අශප් රටට විශේශී  සංචශරක න් වි ශල පිරිසක් එමින් සිටිනවශද 

ඉතින්, උේශඝෝෂණ තුිබන් අශප් රට නැවත අර්බුද කට ශගන 

 ෑම ශනවකළ යුතුයිද ශම්  රටට තවිල්ලශ , දහශසේ ශම් රශට් 

අසිරි  බලන්න, විශනෝද ශවන්න පුු වන් ශහව  රටක් බව අපි 

විශේශික න්ට ශපන්වන්න ඕනෑද  

තමන්ශේ ශේ පශලන අරමුු ඉටු කරගන්න  න්ශන් නැතිව 

රට ගැන හිතනවශ නම්, ශම්ක තමයි අවසාථශවද ශම් කරන සි ලු 

උේශඝෝෂණ නවත්වශ, 'තමන්ශේ ශේ පශලන අරමුුවලට ශපර, 

රට' කි න තැන ඉ ලශ, ශම් රටට තවතවත් විශේශික න් 

ශගන්වශගැනීම තුිබන් විශේ  වි, ම  උප ශගැනීශම් හැකි ශව 

අපට තිශබනවශද  

ඒ වශශේම, ශම් කශල වකවශනුව තුළ ශේශී  කර්මශන්ත, කෘ ක 

කර්මශන්ත  තවතවත් වැඩිදියුු කරන්න අව ය සහශ ෝග  

ලබශ ශදන්න අපට පුු වන්ද පදේගි  කශලශආ අපි දැක්කශ කුරුුම, 

ගම්මිරිසා සහ කහ වගශව තුිබන් විශේ  වි, ම  උප ශගන්න 

පුු වන් තැනට අදශළ අමශතයශං   හරහශ කටයුතු කළ බවද ඒ 

වශශේම ශත් වගශව ස හශ නැවතත් ශපවශහවර සහනශධශර  ලබශ දී 

ශත් කර්මශන්ත  තුිබන් විශේ  වි, ම  වැඩි ව ශ න් 

උප ශගන්නට වශශේම අශප් අශනකුත් ශේශී  , ෂාපශදන 

අපන න  තුිබන් විශේ  වි, ම  උප ශගන්නට හැකි ක්රම ක් අපි 

ශගවඩ නැඟි  යුතුයිද ශමවකද, අපට කවදශවත් වි ාවශස කරන්න 

බැහැ, රටක් තවත් රටක දියුුව ශවනුශවන් උදවු උපකශර කරයි 

කි ලශද කුමන රටක් වුවත් තවත් රටකට උදවු උපකශර කරන්ශන්, 

ආධශර ලබශ ශදන්ශන් තමශශගන් උදේ උපකශර ලබන රට පශලන  

කරගන්න හැකි ආකශර  බලශ, ඒ අනුවයිද  ඒ , සශ ශේශී  

කර්මශන්ත ශගවඩ නැඟීම තුිබන් තමයි අශප් රශට් ආර්ථික ට, 

රශට් ජනතශවශේ ආර්ථික ට  ක්ති ක් ශදන්න පුු වන් වන්ශන්ද 

ඒ ස හශ වන ක්රම ක් අපි හැදි  යුතුයිද ශම් රජ ට වි ශල 

වගකීමක් සහ යුතුකමක් තිශබනවශ ශම් කඩශ වැටුු ආර්ථික  

 ිබ ශගවඩ නැඟීමටද අද විපක්ෂ  බලපෑම් කළශට, ශචෝදනශ කළශට 

ශම් වැටුු තැ, න් නැඟිටින්න පුු වන් ශහව  සම්පත් ප්රමශණ ක් 

තිශබන දේන්දර රටක්, අශප් රටද අශප් රශට් ආර්ථික  ශගවඩ 

නඟන්න පුු වන් පශලකශ කු අද ඉන්නවශ කි ශ අපි වි ාවශස 

කරනවශද ඒ , සශ තමයි ශ්රී ලංකශ ශපවදුජන ශපරමුණ , ශ ෝජන  

කරන මන්ත්රීවරුන් විධි ට අපි ඒ අව ය සහශ ,  ක්ති  එතුමශට 

ලබශ දුන්ශන්ද පශර්ලිශම්න්තුව , ශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවරුන් 

005ශදනශශගන්ම මම ශම් ශවලශශේ ඉල්ලශ සිටින්ශන්, ශමවන 
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[ගරු රශජිකශ වික්රමසිංහ මහත්මි   
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පක්ෂ  , ශ ෝජන  කළත් පක්ෂ ශේ පශලනශ න් එහශට ගිහින් 

ශම් අමශරු තැ, න් රට ශගවඩ ගන්නට අපි කටයුතු කරමු කි ලශයිද  

අද ජනතශවට ආර්ථික ව ශ න් ශකවතරම් අමශරුද කි නවශ 

නම්, ශම් දිනවල පවතින වැසාසත් එක්ක, නශ   ෑම් සිේධි එක්ක 

ශගවල් කඩශ වැටීම ආදි  , සශ මි, සාදේ තවත් අසරණ ශවලශ 

සිටිනවශද මම ශම් ගැනත් කථශ කරන්න බලශශපවශරවත්තුවයි 

සිටිශආද නමුත්, ඒකට කශල  හරසා වනවශද පදේගි  කශලශආ නශ  

 ෑම් සිේධිවලදී , වශස ඉදි කරන්න ජනතශවට  ම් මුදල් 

ප්රමශණ ක් ලබශ දුන්නශද අද ඒ සි ල්ල නවත්වශ තිශබනවශද ඒ 

තුිබන් ඒ අහිංසක, දුප්පත් ජනතශව තවත් අසරණ ශවලශ 

තිශබනවශද ඉතින් අපි ශම් ශේවල් ශකශරහිත් වැඩි අවධශන ක් 

ශ වමු කරන්න ඕනෑද ආර්ථික  ශගවඩ නැඟීම අතින් මීට වඩශ 

ඉදිරි ට  මින් ජනතශව ශවනුශවන් ශහට දවශසේ ශුභවශදීව 

ක්රි ශත්මක ශවන්න කි න ඉල්ලීම තමයි සි ලු ශදනශශගන් 

, රන්තරශ න් කරන්නට තිශබන්ශන්ද  

මට ශම් අවසාථශව ලබශ දීම ගැන ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත ශවමින් 

මශ , හඬ ශවනවශ, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Vadivel Suresh. You 

have four minutes. 
 

[பி.ப. 1.18] 
 

ෙරු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහතා 
(ைொண்புைிகு வடிமவல் சுமரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
நன்றி! தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

என்னுமடய ததொப்புள்தகொடி உறவுகள் ெொர்பொகப் 

மபசும்மபொது, முதலில் வவுனியொவில் இடம்தபற்ற 'பஸ்' 

விபத்தில் உயிொிழந்த யொழ். பல்கமலக்கழக ெித்த ைருத்துவபீட 

ைொணவியும் நொவலப்பிட்டி, கதிமரென் ைத்திய கல்லூொியின் 

பமழய ைொணவியுைொன ெயொகொியின் குடும்பத்தினருக்கு 

ைமலயக ைக்களின் பிரதிநிதி என்ற வமகயில், என்னுமடய 

ஆழ்ந்த அனுதொபத்மத இந்த உயொிய ெமபயிமல  

ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன். எங்களுமடய மவண்டுமகொளுக்கு 

இணங்க, அண்மையில் கனவதரல்ல மதொட்டத்தில் ைின்ெொரம் 

தொக்கி உயிொிழந்த கமணெமூர்த்தி அவர்களின் 

குடும்பத்தினருக்கு ததொழில் அமைச்ெின் முயற்ெியொல் 40 

இலட்ெம் ரூபொய் நஷ்டஈடொகக் கிமடத்தமைக்கு அந்த 

ைக்களுமடய பிரதிநிதி என்ற வமகயில் 

ெம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன். அமதமபொல், டயகை - கிழக்கு 

மூன்றொம் பிொிவில் மூன்று பிள்மளகளின் தந்மதயொன 

இரொைகிருஷ்ணன் என்பவர் ைின்ெொர மவலி கொரணைொக 

ஏற்பட்ட விபத்தொல் உயிொிழந்திருக்கிறொர். கமணெமூர்த்தி 

அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எந்த அடிப்பமடயில் நட்டஈடு 

வழங்கப்பட்டமதொ, அந்த அடிப்பமடயில் இரொைகிருஷ்ணன் 

அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் நட்டஈட்மட வழங்க 

மவண்டுதைன நொன் இந்தச் ெமபயிமல மகட்டுக்தகொள்கிமறன்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

ைமலயக ைக்கள் ெொர்பொகப் மபசும்மபொது, விமெடைொக 

தபருந்மதொட்டங்களிமல நிலவுகின்ற ததொழில் பிணக்குகள் 

ெம்பந்தைொகவும் குறிப்பிடமவண்டும். இன்று ததொழில் 

அமைச்சு, ததொழில் ஆமணயொளர், உதவித் ததொழில் 

ஆமணயொளர், ததொழிற்ெங்கங்கள் எனப் பல தரப்பினர் 

ததொழிலொளர்களின் பிரச்ெிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு 

இருக்கின்றதபொழுதும்கூட, தபருந்மதொட்ட ைக்களின் ததொழில் 

பிணக்குகமளப் தபொலிஸ் நிமலயங்களில் தீர்க்கமவண்டிய 

மகவலைொன நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஹொலி-எல, 'தரொெட்' 

மதொட்டத்மதச் மெர்ந்த கனகரத்தினம் என்ற ததொழிலொளிமய 

மதொட்ட உதவி அதிகொொி ஒருவர் தபொலிஸ் நிமலயத்தில் 

மவத்து தொக்கியிருப்பமதொடு, அப்தபொலிஸ் நிமலயப் 

தபொறுப்பதிகொொியும் அவமரத் தடியொல் தொக்கியிருக்கிறொர். 

அதன் விமளவொக, தொக்குதலுக்கு இலக்கொன கனகரத்தினத்மத 

பதுமள ைொவட்ட தபொது மவத்தியெொமலயின் 08ஆம் இலக்க 

wardஇல் அனுைதிக்கமவண்டிய துர்ப்பொக்கிய நிமலமை 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது அரொஜகைொன தெயலொகும்.  

இது தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளிலும் ைமலயகத்திலுள்ள 

தபொலிஸ் நிமலயங்களிலும் இடம்தபறுகின்ற அரொஜகத்மத 

எடுத்துக் கொட்டுகிறது. ததொழிற்ெங்கப் பிரச்ெிமனகமளத் 

தீர்த்துமவப்பதற்கு ைமலயகத்திலுள்ள தபொலிஸ் 

நிமலயங்களிலுள்ள அதிகொொிகளுக்கு யொர் அதிகொரம் 

தகொடுத்தது? களவு, தகொமல மபொன்ற தெயல்கமளச் 

தெய்பவர்கமளக் மகதுதெய்வதுதொன் தபொலிஸ் 

நிமலயத்திலுள்ள அதிகொொிகளின் கடமையொகும். அப்படி 

இருக்மகயில், ஏன் அவர்கள் அங்குள்ள 

தகொமலயொளிகமளயும் கள்வர்கமளயும் கெிப்பு 

உற்பத்தியொளர்கமளயும் மகதுதெய்யொைல், அப்பொவித் 

மதொட்டத்ததொழிலொளிமயத் தொக்கமவண்டும்? அதற்குக் 

கொரணம் என்ன? தபொலிஸ் நிமலயங்களில் 

மதொட்டத்ததொழிலொளர்கமளத் தொக்குவதற்கு எவருக்கும் 

அதிகொரம் கிமடயொது. அதிகொொிகமள ெட்டத்மதக் மகயில் 

எடுத்துக்தகொள்கிறொர்கள் என்றொல், எதற்கொகப் பொரொளுைன்றம் 

இருக்கிறது? எதற்கொக நொங்கள் இருக்கிமறொம்? ஆமகயொல், 

உடனடியொக ஹொலி-எல தபொலிஸ் நிமலயப் 

தபொறுப்பதிகொொிக்கு எதிரொகச் ெட்ட நடவடிக்மக எடுக்க 

மவண்டும். இது ததொடர்பில் ெம்பந்தப்பட்ட அமைச்ெர் 

எதிர்ப்புத் ததொிவிக்க மவண்டும். இன்று அவர்கள் 

தபருந்மதொட்ட ைக்கமள ைிருகங்கமளப்மபொல் 

நடத்துகிறொர்கள். ஆமகயொல், குறித்த தபொலிஸ் நிமலயப் 

தபொறுப்பதிகொொிக்கும் தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளுக்கும் 

இமடயில் இருக்கின்ற உறவு துண்டிக்கப்பட மவண்டும்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

ைமலயக ைக்களுமடய நிமலமை ெம்பந்தைொகப் பலரும் 

மபசுகிறொர்கள். 200 வருடங்களுக்கும் மைலொக இந்த நொட்டில் 

வொழ்கின்ற ைமலயக ைக்கமள, ஏன் இந்த நொட்டின் மதெிய 

இனங்களில் ஒன்றொக ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடொது? 

அம்ைக்கமளயும் இந்த நொட்டின் ஒரு மதெிய இனைொக ஏற்று, 

அங்கு தைிழ் தைொழிமய உொிய முமறயில் அமுல்படுத்த 

மவண்டும். ைமலயகத்திலுள்ள தபொலிஸ் நிமலயங்களுக்குத் 

தைிழ் தைொழி மபெக்கூடிய தபொறுப்பதிகொொிகமள நியைிக்க 

மவண்டும். இன்று ைமலயகத்தில் தைிழ் தைொழி அமுலொக்கம் 

மகள்விக்குறியொகமவ இருக்கிறது.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, "தைிழ் 

தைொழிமூலைொன கல்விப் தபறுமபறுகள் கொரணைொகத்தொன் 

ைமலயகத்தின் கல்வி நிமல பின்னமடந்திருக்கிறது" என்று 

ஒரு கொலத்தில் கூறினொர்கள். ஆனொல், இன்று தைிழ் 

தைொழிமூலைொன கல்விப் தபறுமபறுகள்தொன் ைமலயகத்மத 

தமலநிைிர மவத்திருக்கிறது என்பமத நொன் இங்கு 

ைகிழ்ச்ெியுடன் கூறிக்தகொள்கிமறன். இன்று தைிழ் 

தைொழிமூலைொன கல்வியினூடொகத்தொன் ைமலயகத்தின் கல்வி 

நிமல வளர்ச்ெி அமடந்திருக்கிறது. எனினும், அங்கு வளப் 

பற்றொக்குமற, ஆளணிப் பற்றொக்குமற என பல குமறபொடுகள் 

இருக்கின்றன. அவற்மறக் கருத்திற்தகொள்ளொது, 

2369 2370 



පශර්ලිශම්න්තුව 

அங்கிருக்கின்ற அதிபர், ஆெிொியர்களுடன் தபற்மறொரும் 

முழுமையொக இமணந்து தெயலொற்றுவதன் பலனொக, இன்று 

பல ைொணவர்கள் உயர் தரப் பொீட்மெயில் ெிறந்த 

தபறுமபறுகமளப் தபற்று, பல்கமலக்கழகம் தெல்லக்கூடிய 

நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கிறது.   

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ෙරු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහතා 
(ைொண்புைிகு வடிமவல் சுமரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Sir, please give me one more minute. 

தபொலிஸ் நிமலயங்களில் எைது ைக்கள் தொக்கப்படுவதற்கு 

எதிரொக உொிய நடவடிக்மக எடுக்கொவிட்டொல், நொங்களும் 

தஜனீவொவிலுள்ள ைனித உொிமைகள் ஆமணக்குழுவுக்குச் 

தென்று முமறயிடுமவொம். ைொகொண ெமபகள் இயங்கொமை 

ைற்றும் தைிழ் தைொழி உொிய முமறயில் அமுல்படுத்தப்படொமை 

கொரணைொக இன்று ைொகொண ெமபகளின்கீழ் இயங்குகின்ற 

தைிழ்தைொழிமூல பொடெொமலகள் பொொிய பிரச்ெிமனகமள 

எதிர்மநொக்குகின்றன.  

தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகள் அடொவடித்தனத்மதச் 

தெய்துதகொண்டிருக்கின்றன. தவயிலினொலும் ைமழயினொலும் 

எங்களுமடய ைக்கள் பொதிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

எனினும், அவர்களுக்கு நிவொரணம் வழங்கப்படுவதில்மல. 

இன்று ெமுர்த்திக் தகொடுப்பனவு யொருக்கு வழங்கப்படுகிறது? 

வெதி பமடத்தவர்களுக்குத்தொன் அக்தகொடுப்பனவு வழங்கப் 

படுகிறது. ஏன் அக்தகொடுப்பனமவ தபருந்மதொட்ட 

ைக்களுக்கும் வழங்கக்கூடொது? தபருந்மதொட்ட ைக்களுக்கு 

அக்தகொடுப்பனமவ வழங்கொைல் புறக்கணித்துவிட்டு, வெதி 

வொய்ப்புள்ளவர்களுக்மக வழங்குகிறொர்கள். 

அடுத்து, ைின்ெொரப் பட்டியமல எடுத்துப் பொருங்கள்! 

உண்மையிமலமய ைின்ெொரத்மதக் குமறந்தளவு பயன்படுத் 

துபவர்கள் ைமலயக ைக்கள்! அரெியலுக்கு அப்பொல் தென்று, 

உண்மையொகப் பொதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கமளத் மதர்ந்ததடுக் 

கக்கூடிய வழிமுமறமய இந்த அரெொங்கமும் ெம்பந்தப்பட்ட 

அமைச்சும் மைற்தகொண்டு அந்த ைக்களுக்கு ஏதொவது 

நிவொரணத்மதக் தகொடுக்க மவண்டுதைனக் மகட்டுக்தகொள் 

கிமறன். தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகள் எங்களுமடய ைக்கள்ைீது 

அடொவடித்தனத்மத மைற்தகொண்டு வருகின்றன என்பமத நொன் 

இங்கு ைீண்டும் கூறுகிமறன்.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශත් වතුකර  

, ශ ෝජන  කරන ශද,  ශ  ප්රශේ ශආ ශකශනක්ද අශප් ගරු 

ජගත් පුෂාපකුමශර රශජය තමතිතුමශත් ඉන්නවශද ගරු රශජය 

තමතිතුම, , වතුකරශආ ජනතශවශේ ප්ර ාන සම්බන්ධශ න් 

ආණ්ඩුව ශකවච්චර  කටයුතු කළත්,  ශකවම්පැ, කශරශ ෝ ටික 

කම්කරු ආරවුල් ඔක්ශකවම ශපවලීසි ට ශග,  නවශද හශලිතළ 

ශපවලීසිශආ ශපවලිසා සාථශනශධිපතිතුමශ ශරවශසට් වත්ශත් 

කනගරත්නම්ට ගහලශ ඉසාපිරිතශශල්ද ශපවලුවලින් ගහලශ 

තිශබන්ශන්ද වතු  කම්කරු ප්ර ාන විස න්න තමයි කම්කරු 

කශර් ශල තිශබන්ශන්ද  කම්කරුවන්ශේ ප්ර ාන සම්බන්ධශ න් 

ශපවලීසි  කටයුතු කරනවශ නම්, ශපවලීසිශආ OIC මහත්වරු ඒ 

කටයුතුවලට මැදිහත් ශවනවශ නම්, ශම්ක කරන්න බැහැද ඔවුන්ට 

 ම් වැඩ ශකවටසක් තිශබනවශද 

 ශම් රටට ආදර  කරන මි, සාදේ තමයි වතුකරශආ ජනතශවද 

ඔවුන් හැම දශම ශම් රටට ආදර  කරනවශද අපට "Ceylon Tea" 

නශම  ලබශ දුන්ශන් වතුකරශආ ජනතශවද ඔවුන් ආයුධ ගත්ශත් 

නැහැද ජශතිවශද  කථශ කශළේ නැහැද 88-8  JVP කශලශආත් අපි 

රටට ආදර  කළශද ශකවටි -එල්ටීටීඊ- රසාතවශදීන්ශේ කශලශආත් 

අපි රටට ආදර  කළශද  ශකවවිඩ්-ක  වසංගත  පැවැති කශලශආත් 

ශම් රශට් වතුවල ජනතශව ගිහිල්ලශ දලු කැඩුවශද  රටට ආදර  

කරන ශම් පිරිස අශප් රටට තවිල්ලශ අවුරුදු 022ක් ශවනවශද 

නමුත් ඒ ජනතශවට තවමත් පුංචිඅම්මශශේ සැලකිල්ල තමයි 

ලැශබන්ශන්ද  

ශම්ක ඉල්ලශශගන කන වැඩක්ද ශම්ක අසශධශරණ ක්ද ශම්ක 

සශධශරණ නැහැද කම්කරු කශර් ශලශ න් විස න්න ඕනෑ ප්ර ාන 

ශපවලීසිශ න් විස න්ශන් ශකවශහවමද? ශම් තුිබන් අනව ය 

ප්ර ාන ක් තති කරනවශද එශහම නම් ඒ ප්ර ාන  විස න්න ඉන්දී  

ආණ්ඩුව ශවත  ශහෝ මශනව හිමිකම් ශකවමිසම ශවත තමයි අපට 

 න්න ශවන්ශන්ද අපිත් ජිනීවශ  න්නම්ද කරන්න ශද ක් නැහැද 

වතුකරශආ ජනතශවට ශම් වශශේ අසශධශරණ ශවනවශ නම්, තවත් 

ශම්වශ දරශශගන ඉවසශශගන ඉන්න අපට  පුු වන්කමක් නැහැද ඒ 

ගැන  පශර්ලිශම්න්තුවට තවිල්ලශ තමයි අපට කි න්න පුු වන්ද 

පශර්ලිශම්න්තුශවන් කි න ශේ ක්රි ශත්මක කරන්ශන් නැත්නම්, 

එයින්   නැති ප්ර ාන ක් තති කරනවශද කන්ද උඩරට වතුකරශආ 

ශපවලිසා සාථශනවල OIC මහත්වරුන්ට ශදමළ කථශ කරන්න 

පුු වන් ශවන්න ඕනෑද සිංහල ශකශනක් ශවන්න පුු වන්, 

ප්ර ාන ක් නැහැද නමුත් ශදමළ භශෂශව ශත්ශරන ශකශනක් OIC 

ව ශ න් පත් කරන්නද එතශකවට වැශඩ් ඉවරයිද ශේ පශලන 

පත්වීම් දීලශ, ශේ පශලන ව ශ න් OICලශ පත් කරලශ, ඒ මි, සාදේ 

ශම් වශශේ නශඩගම් නටනවශ නම් නැති ප්ර ාන තති ශවනවශද  

අපට සාතුති කරන්න ඕනෑද ශමවකද,  අවුරුදු 32ක් තිසාශසේ 

එල්ටීටීඊ යුේධ  තිශ ේදී වතුකරශආ ජනතශවට ඒවශට සම්බන්ධ 

ශවන්න ඉඩ ශදන්ශන් නැතිව අපි තමයි ශම් වෘත්තී  සමිති රැක 

ගත්ශත්ද අපි තමයි ඒවශට තඟිලි ගහන්න ඉඩ දුන්ශන් නැත්ශත්ද 

JVP එශකන් අශප් National Identity Cards අරශගන 

 නශකවටත් අපි වතුකරශආ ජනතශව control ක රශගන 

ති ශගත්තශද  

ඒවශ ඔක්ශකවම තිබි දී දැන් unions bulldoze කරශගන 

 නවශද ශපවලීසිශආ OIC මහත්වරුන් වතු තතුළට රිංගලශ ශම් 

කරන වැශඩ්  අපට  පිිබගන්න බැහැ, මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, ද ශම  ඉතශ වැරැදි වැඩක්ද අශප් ජගත් පුෂාපකුමශර 

රශජය තමතිතුමශ ඒ ප්රශේ  ගැන දන්නවශද හශලිතළ ශපවලීසිශආ 

OIC කවුද, ඒ OIC මහත්ම ශට තිශබන දේදුදේකම් ශමවනවශද, ඔහු 

OIC තනතුරට පත් වුශණ් ශකවශහවමද කි ලශත් ඔබතුමන්ලශ 

බලන්නද ඒක ශේ පශලන පත්වීමක්ද ඒ මනුෂය ශ ශපවලු අරශගන 

ගහනවශද හැම OIC මහත්ම ශම එශහම ශනවශවයිද හැම ශපවලිසා 

, ලධශරින්ම එශහම ශනවශවයිද ශම් වශශේ කීපශදශනක් ඉන්න 

, සශ ඒ තනතුශර් ශගෞරව , ශපවලීසිශආ ශගෞරව  නැතිශවනවශද   

මට ශම් අවසාථශව ලබශ දුන්නශට ශබවශහවම සාතුතියිද  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චන්දිම වීරක්ශකවඩි මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි ්ක 

කශල ක් තිශබනවශද 

2371 2372 

[ගරු වඩිශේල් දේශර්ෂා මහතශ  
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ෙරු නීතිඥ චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම්ක ශම් රශට් ජනතශවට 

කන්න නැති ශවලශවක්ද දරුවන්ට අධයශපනශආ අව යතශව 

තිබුණත්,  ඒ ස හශ අවසාථශව නැති ශවලශවක්ද  ශම් රටට ආර්ථික 

ව ශ න් වි ශලතම පහර වැදුු ශවලශවක අද පක්ෂ ශේද කින් 

ශතවරව අපි හැමශදනශම එකතුශවලශ  ඒ ප්ර ාන විස න්න , සි වැඩ 

පිිබශවළක් ක්රි ශත්මක කරනවශද කි න ප්ර ාන  තිශබනවශද ඒ 

, සශ තමයි අපට පශර්ලිශම්න්තුශේ  ශම් විධි ට දිගින්-දිගටම කථශ 

කරන්න සිේධශවලශ තිශබන්ශන්ද  

අද අපට අව ය ශවන්ශන් විශේ  වි, ම  නම්, අප කළ යුතු 

පළමුවන ශේ තමයි සංචශරක කර්මශන්ත  කඩිනමින් 

ප්රතිසංවිධශන  කිරීමද  දැන් අශප් ප්රශේ වලට සංචශරක න් 

පැමිශණන season එකද නමුත් දැන් සංචශරකශ ෝ එනවශද? 

Budget airlines ශදකක්, තුනක් ශගන්වලශ, ශමන්න සංචශරක න් 

එනවශ  කි ලශ ශපන්වනවශද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ,  අශප් 

රටට මුදල් ශගශනන යුශරෝපශආ රටවල සංචශරක න් ට අද අව ය 

ශවලශවට කඩිනමින් visa ලැශබන්ශන් නැහැද Tickets refund 

කරන්න කි ලශ ඉල්ලශ සිටි ශම, SriLankan Airlines එශකන් 

ඒවශ කරන්ශන් නැහැද සමහර විට ඔවුන් දුරකථන තමතුමකටවත් 

පිිබතුරු ශදන්ශන් නැහැද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ,  සංචශරක න් පැමිශණන 

ප්රශේ වල විදුලි  කැපීම ගැන සංචශරක තමතිතුමශශේ අවධශන  

ශ වමු කළශද එතුමශ කිේවශ, ශනවවැම්බර් මශසශආ ඉ ලශ ඒ 

ප්රශේ වල විදුලි  කපන්ශන් නැහැ  කි ලශද නමුත් පදේගි  සති 

අන්තශආදීත්, ශම් ශමවශහවශත්දීත් සංචශරක ප්රශේ වල විදුලි  

කපනවශද ඒ එක්කම ජල  හශ විදුලි  සම්බන්ධ  ප්ර ාන තිශබනවශද 

ීසසල්, ශපට්රල් ශපෝලිම් තවම අවසන්ශවලශ නැහැද ශම් ප්ර ාන 

විස න්නද   

ඒ විතරක් ශනවශවයිද දැන්  උේශඝෝෂණ ගැන කථශ කරනවශද 

සශමකශමී උේශඝෝෂණ පවත්වන්න පුු වන් නම්,  රශට් 

ප්රජශතන්රවශද  තිශබනවශ  කි ලශ,  රශට් මි, දේන්ට , දහස 

තිශබනවශ  කි ලශ සෑහීමකට පත්වුශණවත්   සංචශරක න් ශම් 

රටට එන්න  කැමැති ශවනවශද අද ශම් රටට අව ය ශබශහත් නැහැද 

අද  ශම් රශට් ශබශහත් වර්ග එකසි  හැට ගණනක් නැහැයි 

කි නවශද ශබශහත් නැති රටක සංචශර  කරන්න සංචශරක න්  

එයිද කි න ප්ර ාන  තිශබනවශද ඒ ගැනත් කල්පනශ කරලශ 

බලන්නද  අපි ශම්වශට විසුමම් ශදනවශද?  

ශම් රශට් රසාතවශද ක් නැහැද හැබැයි, රසාතවශද  

වැළැක්වීශම් පනත  ටශත්  ම්  ම් පුේගල න්ට විරුේධව නඩු 

දමශ කටයුතු කිරීශමන් ශම් රශට් රසාතවශද  තිශබනවශ  කි න 

පණිවුඩ  රජ  ශලෝක ට ශදනවශද ඒ අනුව රටට එශරහි, සංචශරක 

වයශපශර ට එශරහි වැඩ පිිබශවළ ක්රි ශත්මක කරන්ශන් රජ යිද ඒ 

, සශ කරුණශකරලශ ශම් පිිබබ ව අවධශන  ශ වමු කර, 

සංචශරක න්ට අව ය  පහදේකම් සප ශ, රටට සංචශරක න් එන 

විධි ට  ඒ  පරිසර  , ර්මශණ  කරලශ ශදන්නද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශද,  ශ  ආසන  

, ශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවර ශ හැටි ට ඔබතුමශත් දන්නවශ තති 

අද ශත්වල මිල පහළ බහිනවශ  කි ලශද ලබන මශස  වනශකවට 

තවත් රුපි ල් 32කින්, රුපි ල් 42කින් ශහෝ රුපි ල් 52කින් ශත් 

දලු කිශලෝවක මිල පහළ බහිනවශද රබර් කිශලෝවක මිල රුපි ල් 

322 ගණනකට පහළ  බහිනවශද එශහම ශවන්ශන් තයි? රබර් 

කිරිත් ශම් රටට ශගන්වන්න අවසර දීලශ තිශබනවශද 

ක ර්මශන්තවලට - industriesවලට  - රබර් කිරි අව යයිද හැබැයි, 

ඒ අව යතශව පිිබබ ව  අධය න ක් කරන්ශන් නැතුව රබර් කිරි 

ශගන්වන්න අවසර දීලශ තිශබනවශද ඒ , සශ ශමවකක්ද සිේධශවලශ 

තිශබන්ශන්? අද රබර් කර්මශන්ත  ඉවරයිද  

අද කුරුුමවලට සල්ලි ලැශබන්ශන් නැහැද  කුරුුම මිල දවසින්-

දවස පහළට  නවශද ශත්, ශපවල්, රබර්, කුරුුම  න ශම් හැම 

ශද කම මිල පහළ ගිහින් තිශබනවශද අද ශගවරකශවල මිල කී ද? 

ඒ හැම ශද කම මිල පහළට  නශකවට, අශප් රටට විශේ  වි, ම  

එන හැම අං  කටම ශම් විධි ට පහර වැශදනශකවට,   

විපක්ෂශආ සිටින අපට එ  උහුලශගන්න බැරි වුණත්,  රජ  ශම් 

පිිබබ ව ක්රි ශත්මක ශවනවශද කි න එක ගැන ප්ර ාන ක් 

තිශබනවශද  

අද  දූෂණ , වංචශව ඉහවහශ ගිහිල්ලශ තිශබනවශද අද හැම 

තැනම කථශ කරන්ශන් ඉන්ධන ගනුශදනුශේ දූෂණ ගැනයි, ගෑසා 

ගනුශදනුශේ දූෂණ ගැනයිද තැන් තැන්වලින් රුපි ල් ශකෝටි 

ගණන් මුදල් හම්බ ශවනවශද ශම් රශට් මි, දේන්ශේ අයිති  

ශදන්ශන් නැතුව  පශලක න් ශම් ශමවශහවශත් තමන්ශේ දේඛ 

විහරණ  ශවනුශවන්  සශක්කු පුරවශ ගැනීශම් වැඩ පිිබශවළ 

ක්රි ශත්මක කරන එක වැරැදියිද 

අපි අන්තර්ජශතික සම්බන්ධතශ ශගවඩනඟශ ගැනීම 

අතයව යයිද ගරු ජනශධිපතිතුමශ ඊජිප්තුශේ පැවැත්ශවන සමුු වට 

සම්බන්ධවීම ගැන අපට ප්ර ාන ක් නැහැද එතුමශ ඒ සමුු වට 

සම්බන්ධ ශවලශ ජශතයන්තර සම්බන්ධතශ ශගවඩනඟශ ගන්න ඕනෑද 

හැබැයි, අපි මශලදිවයිශන් කථශනශ කවර ශ අශප් කණ්ඩශ ශම් 

ශකනකු හැටි ට ශගන  නශකවට ශම් රශට් මි, සාදේ බලනවශ, ශම් 

ශමවකක්ද ශවන්ශන් කි ලශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් වන විට අශප් රශට් බදු 

වැඩි කරලශ තිශබනවශද හැම ශකනකුශගන්ම අ  කරන බේද වැඩි 

කරලශ තිශබනවශද අශප් රශට් ජීවත් වන අහිංසක ජනතශවශගන් 

අ  කරන බදු වැඩි කරන අතර, ශලවකු ශලවකු සමශගම්වල බදු 

කපලශ, ශම් රට කශබශසි,  ශ කරපු නශ ක ශ මැශරනතුරශ පවුලත් 

එක්ක ජීවත් කරවන්න අශප් බදු මුදල් ශ වදවන්න සිේධ ශවලශ 

තිශබනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , හමුදශශේ සමහර ඉහළ 

, ලධශරින් උශේට තවිදින්න  න ආකශර  අපට ශප්නවශද ඒ 

තවිදින , ලධශරි ශශේ ආරක්ෂශවට වශට්ට ආරක්ෂක න් 32ක් 

විතර අනව ය විධි ට  නවශද ඒ වශශේම ඒ එක්ශකශනකුට 

දවසකට වශහන 5ක් විතර  නවශද හමුදශ , ලධශරිශ කුට උශේට 

තවිදින්න වි දම් කරන්න, ශම් රශට් අහිංසක මි, දේන්ශගන් බදු 

හැටි ට අ  කර ගන්නශ මුදලින් දවසකට රුපි ල් ක52,222ක් 

විතර ශවන් කරන්න ඕනෑද එශහම නැත්නම් කවුරු ශහෝ බලවත් 

ශකශනක් ශකවශහේ හරි  නශකවට, ඔහු සමඟ  න පිරිසට වි දම් 

කරන මුදල සශධශරීමකරණ  කරන්න අපට පුු වන්ද? බදු වැඩි 

කරන අතශර්, ඒ බදු මුදල්වලට සශධශරණ ක් ශවන්ශන් නැත්නම් 

ඒක ශහව  ශද ක්ද? දුප්පත් අහිංසක මි, දේන්ට කන්න නැත්නම්, 

දරුවශට පශසල්  න්න ශපවතක්, පෑනක් ගන්න බැරි නම්, ශබශහත් 

ටික නැතිව ශලඩ්ඩු මැශරනවශ නම්, අපි ශකවශහවමද ශම් සි ල්ල 

සශධශරීමකරණ  කරන්ශන්? 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමශට තවත් විනශඩි ශදකක කශල ක් පමණයි 

තිශබන්ශන්ද 

2373 2374 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු නීතිඥ චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශ තතුු  ශම් සභශශවන් 

මම ඉල්ලන්ශන් සශධශරණ ශවන්න; කරුණශකරලශ රට ගැන 

හිතන්න කි ලශයිද අපි විපක්ෂ  හැටි ට රට ශගවඩ නඟන වැඩ 

පිිබශවළට සහශ ෝග  ශදන්න ූදශනම්ද හැබැයි, ඒ සි ල්ලට 

සශධශරණ ක් ශවන්න නම් දූෂණ , වංචශව, නශසාති  නවත්වන්න 

ඕනෑද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමශට තව විනශඩි ක කශල ක් තිශබනවශද 

 

ෙරු නීතිඥ චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මම හිතුශේ ඔබතුමශ මට කි ශ 

සිටිශආ මට ,  මිත කශල  අවසශන බව කි ලශයිද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මම මීට ශපර කි ශ සිටිශආ ඔබතුමශට තවත් විනශඩි ශදකක 

කශල ක් තිශබන බවයිද 

 

ෙරු නීතිඥ චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අපි රටක් හැටි ට ශම් වැටිලශ 

තිශබන තැ, න් ශගවඩ එන්න නම්, ශගවඩ නැ ශඟන්න නම්, ශම් 

රටට ගැළශපන නීති ක් අව යයිද මැතිවරණ ශනවපවත්වමින්, 

මැතිවරණ කල් දශලශ, පළශත් සභශ නැති කරලශ ශම් ශගන  න වැඩ 

පිිබශවළ තුළ අශප් රශට් ජනතශවශේ අයිතිවශසිකම් උදුරශ ගන්න 

උත්සශහ ගන්නශ බව ශලෝක ට අද ශප්නවශද ශම් රට 

ප්රජශතන්රවශද  රකින දකුු ආසි ශශේ තිශබන පැරණිතම 

ප්රජශතන්රවශදී රට , සශ අපි ශම් රශට් මි, දේන්ශේ ප්රජශතන්රවශදී 

අයිති  රැක ගැනීම ශවනුශවන් කැප වි  යුතුයිද  

නමුත් ශම් ශමවශහවත වන විට අපට, රශට් ජනතශවට 

ශත්ශරනවශ, රජ  හැශරන්ශන් ඉදිරිශආදී පැවැත්වීමට ,  මිත 

පළශත් පශලන ඡන්ද  කල් දැමීමට අව ය වැඩ පිිබශවළක් සකසා 

කරන්නයි කි ලශද සීමශ , ර්ණ ක් ගැන දැන් කථශ කරනවශද අශප් 

රශට් පළශත් පශලන ආ තනවල මන්ත්රීවරු අටදහසා ගණනක් 

ඉන්නවශද අශප් රටට එතරම් මන්ත්රීවරු ප්රමශණ ක් තත්තටම 

වැඩියිද අ, වශර් ශ න්ම ඒ ප්රමශණ  අඩු කළ යුතු ශවනවශද ඒක 

අපි පිිබගන්නවශද ශමතරම් මන්ත්රීවරු පිරිසක් තතුළත් කර ගත්ත 

ශම් පනත සම්මත කරලශ ශම් වන විට අවුරුදු 6ක් විතර ශවනවශද ඒ 

අවුරුදු 6 තතුළත ශම් පළශත් පශලන මැතිවරණ පනතට 

සංශ ෝධන ශගන ඒමට කිසිම ශකශනක් කථශ කශළේ නැහැද ශම් 

මන්ත්රීවරු අටදහසා ගණන හශරදහසක් දක්වශ අඩු කරනශකවට ඒ 

හරහශ කශන්තශ , ශ ෝජන  අඩු කරන්න හදනවශද, තරුණ 

, ශ ෝජන  අඩු කරන්න හදනවශද කි න ප්ර ානත් අපට මතු 

ශවනවශද සීමශ , ර්ණ  පිිබබ  ශකවමිෂන් සභශවක් දශලශ ශමවකක්ද 

ශම් කරන්න හදන්ශන්? 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමශට ,  මිත කශල  දැන් අවසශනයිද 

ෙරු නීතිඥ චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody, Attorney-at-Law)  
මට තව විනශඩි ක් ශදන්න, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද  

සීමශ , ර්ණ  තමයි මැතිවරණ  කල් දැමීම ස හශ ශම් අ  

උපශ ෝගි කර ගන්නශ අදිසි හසාත ද ශම් ජනශධිපතිවර ශ, 

අග්රශමශතයවර ශ හැටි ට ඉන්නශකවට ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් 

මණ්ඩල ප්රිකශවක ප්රතිලල ක් හැටි ට පළශත් සභශ මැතිවරණ  

කල් දැම්මශද ඒ අවසාථශශේ පශර්ලිශම්න්තුශේ සිටි ගරු 

කථශනශ කවර ශ සීමශ , ර්ණ  පිිබබ  අවසශන , ගමන කට 

එන්න කමිටුවක් පත් කළශද පනතට සහ ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශවට 

අනුූලලව මශස 0කින් ශදන්න තිබිච්ච ඒ ශකවමිසශම් තීන්දුව අද 

ශවනකම් දීලශ නැහැද ඒ, තයි? මැතිවරණ  කල් දශන්න ඕනෑ 

, සශද ඒ තිත්ත ශබශහතම, ඒ පශවිච්චි කරපු උපක්රම ම පශවිච්චි 

කරලශ ප්රශශේශී  සභශ මැතිවරණ ත් කල් දශලශ, ජනතශවශේ 

ප්රජශතන්ත්රී  අයිති , ඡන්ද අයිති  නැති කරලශ ශම් රට  දියුු 

කරන්න ශනවහැකියි කි න එක අපට ශම් ශමවශහව ශත් කි න්න 

සිේධ ශවලශ තිශබනවශද  

සාතූතියිද 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් ප්රනශන්දු තමතිතුමශ කථශ කරන්නද ඔබතුමශට 

විනශඩි ක0ක කශල ක් තිශබනවශද  

 
[අදභශද කද35  

 
ෙරු නලින් ප්රනාන්දු මහතා (නවළඳ  වාණිජ හා ආහාර 

සුරක්ෂිතතා අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து - வர்த்தக, வொணிப ைற்றும் 

உணவுப் பொதுகொப்பு அமைச்ெர்)  

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

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , සභශව කල් තබන අවසාථශශේ 

ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කළ අනුර කුමශර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශත්, 

එම ශ ෝජනශව සාථිර කළ මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමශත් වද, ක 

ආහශර අව යතශව සපුරශ ගැනීමට ශනවහැකි වතු ක්ශෂේර  ප්රමුඛ 

කර ගත් ජන ශකවටසාවලට සහන ලබශ දීම සම්බන්ධශ න් කථශ 

කළශද වතුකරශආ විතරක් ශනවශවයි, පශලන කින් ශතවරව ආහශර 

මිල වැඩි වීම , සශත්, ආහශර මිල වැඩි වීම , සශ ජනතශවට ආහශර 

ලබශ ගන්න තිශබන අයිති , එශහම නැත්නම් අවසාථශව අඩු වීම 

, සශත් ශම් මුු  රශට්ම ආහශර දේරක් කතතශවට වි ශල ප්ර ාන ක් 

තති වුණශ  කි න එක අප සි ලුශදනශ පිිබගන්නවශද පදේගි  මශස 

කිහිපශආ ශම් රශට් තිබුු ආර්ථික ප්ර ාන, එශහම නැත්නම් ශම් 

රශට් ආර්ථික ට තති වූ බලපෑම , සශ මතු වුු ඉන්ධන අර්බුද , 

ගෑසා අර්බුද  වශශේම විදුලි කප්පශදුව හැරුු විට එ  වි ශල 

ව ශ න් බලපෑශේ ශම් රශට් ආහශර දේරක් කතතශවට බව අප 

කවුරුත් දන්නවශද ආහශර මිල වැඩි වීම මත ශම් රශට් ජනතශව 

මුහුණ දුන් අපහදේතශව , සශ තමයි පදේගි  මශස කිහිපශආම අපි 

ආහශර මිල සම්බන්ධව විවිධ විවශදවලට,  විවිධ කථශ බහට ශ වමු 

වුශණ්ද අපි සි ලුශදනශම දන්නවශ, විවෘත ආර්ථික ත් එක්ක 

ආහශර ආන න  කිරීමට වශශේම, ආන න  කරන ද්රවයවලින් 

 ැශපන ආර්ථික කට අප ගමන් කළ බවද එහි ප්රතිලල ක් විධි ට 

අපට , ෂාපශදන  කර ගන්න පුු වන්කම තිබුු කෘ ක කර්මශන්ත  

ආ්රිත , ෂාපශදනත් ආන න  කරලශ පරිශභෝජන  කරන්න, ඒ 

හරහශ තමන්ශේ අව යතශ සම්පූර්ණ කර ගන්න ශම් රශට් ජනතශව 

කටයුතු කළ බව අප සි ලුශදනශම දන්නවශද ශම් ආර්ථික පදේබෑම 

2375 2376 
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තුළ විශ ේෂශ න්ම ආන , ක භශණ්ඩවල මිල ඉතශ ශීඝ්රශ න් 

ඉහළ  න්න පළමුවැ,  ශහේතුව තමයි, ආන න ස හශ අව ය 

ශඩවලර් ප්රමශණ  රට තුළ ශනවමැති වීමද ඒ එක්කම ශඩවලරශආ 

අග  ශ්රී ලංකශශේ රුපි ලට සශශප්ක්ෂව ඉතශම ඉහළ අග කට පත් 

වූ බවත් අපි දන්නවශද මැයි මශසශආදී රුපි ල් 35 ට තිබුු 

ශඩවලරශආ අග  ුව,  මශසශආ රුපි ල් 362යි; ජූලි මශසශආ 

රුපි ල් 362යි; අශගෝසාතු මශසශආ රුපි ල් 362යි; සැප්තැම්බර් 

මශසශආ රුපි ල් 360යි; ඔක්ශතෝබර් මශසශආ රුපි ල් 363යිද 

ශනවවැම්බර් මශසශආ රුපි ල් 364 දක්වශ ළඟශ ශවලශ තිබුණශද ඊට 

සශශප්ක්ෂව භශණ්ඩ මිල කළමනශකරණ  කර ගැනීමටත්, ඒ 

තුිබන් භශණ්ඩ මිල අඩු කර ගැනීමටත් වි ශල පරිරම ක් දැරීමට 

මශ හට සිදු වුණශද රටට වුවමනශ භශණ්ඩ ශගන්වශ ගන්න අව ය 

ශඩවලර් ප්රමශණ  නැති , සශ තමයි මම මහ බැංකුව සමඟ සශකච්ඡශ 

කරලශ, කැබිනට් අනුමැති ක් ලබශශගන විවෘත ගිුම් තුිබන් මශස 

තුනකට ප්රමශණවත් වන පරිදි ශම් රටට අතයව ය භශණ්ඩ ක2ක් 

ආන න  කිරීමට කටයුතු කශළේද ඒ හරහශ වි ශල සහන ක් රශට් 

ජනතශවට ලැබුණශ වශශේම, භශණ්ඩ මිල අඩු කර ගන්නත් අපට 

අවසාථශව ලැබුණශද ඒ වශශේම ඉන්දි ශනු ණ  ශ ෝජනශ ක්රම  

 ටශත් තශමරිකශනු ශඩවලර් මිලි න 052කට අධික 

වටිනශකමකින් යුතු අතයව ය භශණ්ඩ ශම් රටට ආන න  කිරීමට 

කටයුතු කළශද ශම් ප්ර ාන  දිහශ බලශ මශනුෂී ව අප ගැන කල්පනශ 

කළ ඉන්දි ශව තතුු  රශජය න් වි ශල ප්රමශණ ක් අපට අතයව ය 

භශණ්ඩ ශමට්රික්ශටවන් ්2,222කට ආසන්න ප්රමශණ ක් ආධශර 

විධි ට ලබශ දුන්නශද ආහශර ශකවමසශරිසා ශදපශර්තශම්න්තුව හරහශ 

ඒ ද්රවය අව ය ප්රශේ වල ජනතශවට ලබශ ශදන්න කටයුතු කරන්න 

අපට හැකි ශව ලැබුණශද ඒ අනුව අපට ප්රධශන ගැටලුවක්ව පැවැති 

රටට අව ය ආහශර ප්රමශණ   ලබශ දීශම් ගැටලුවට අපි සශධශරණ 

විසුමමක් ලබශ දුන්නශද  

ඊට පදේව අපට තිබුු ගැටලුව තමයි, මි, දේන්ට දරශ ගන්න 

පුු වන් මිලකට ආහශර ලබශ ශදන්ශන් ශකවශහවමද කි න එකද 

ආහශරවල මිල අඩු කර ගන්ශන් ශකවශහවමද කි න වි ශල 

ගැටලුවට අප මුහුණ දුන්නශද  

ඒ ස හශ අපි පි වර කීප ක් ගත්තශද ඒ අනුව අද වනවිට 
භශණ්ඩ මිල ගණන් අඩු වී තිශබන බව අපි-තමුන්නශන්ශසේලශ 
කවුරුත් දන්නවශද මම උදශහරණ ක් දක්වන්නම්ද මම ශම් මූලශර 
ශගන දක්වන්ශන් මහ බැංකු වශර්තශශවන්ද අපි ජූලි මශස ට 
සශශප්ක්ෂව, ශනවවැම්බර් මශසශආ අතයව ය භශණ්ඩ මිල ශදස 
බලමුද වි ිබ මිරිසා කිශලෝ එකක මිල රුපි ල් 322කින් අඩු ශවලශ 
තිශබනවශද පරිප්පු කිශලෝ එකක මිල රුපි ල් ක65කින් අඩු ශවලශ 
තිශබනවශද පශන් පිටි කිශලෝ එකක මිල රුපි ල් ක52කින් අඩු 
ශවලශ තිශබනවශද අල කිශලෝ එකක මිල රුපි ල් 05කින් අඩු 
ශවලශ තිශබනවශද දේදු සී,  කිශලෝ එකක මිල රුපි ල්  2කින් අඩු 
ශවලශ තිශබනවශද කැකුු  හශල් කිශලෝ එකක මිල රුපි ල් 42කින් 
අඩු ශවලශ තිශබනවශද සම්බශ හශල් කිශලෝ එකක මිල රුපි ල් 
02කින් සහ නශඩු කිශලෝ එකක මිල රුපි ල් ක5කින් අඩු ශවලශ 
තිශබනවශ ද සි  ට  5කට තිබුු ආහශර උේධමන  සැප්තැම්බර් 
මශස ට සශශප්ක්ෂව ඔක්ශතෝබර් මශස  වනවිට සි  ට 85කට -
ඒකක ක2කින්- අඩු කර ගැනීමට අපට හැකි ශව ලැබුශණ් අපි ගත් 
පි වර , සශ  කි න එක මම තමුන්නශන්ශසේලශට කි න්න 
කැමැතියිද  

ඒ වශශේම, පදේගි  කශලශආ ශම් රශට් තිරිුර පිටි මිල වි ශල 
ව ශ න් ඉහළ  ෑම අපට තිබුු තවත් ගැටලුවක්ද තිරිුර පිටි 
කිශලෝ එකක මිල රුපි ල් 422කට පමණ ඉහළ ගි ශද  තිරිුර පිටි 
මිල ඉතශම ඉහළට  ේදී විශ ේෂශ න්ම වතුකර ජනතශවට වශශේම 
අශනක් ප්රශේ වල ජනතශවටත් වි ශල බලපෑමක් එල්ල වුණශද  
විශ ේෂශ න්ම ඒකට ශහේතුවක් වුශණ් තිරිුර    පිටි , ෂාපශදන  කරන 
සමශගම්වලට අව ය තිරිුර    තට ශගන්වශ ගැනීමට තිබුු 
අපහදේතශව සහ ශඩවලර් නැතිවීමයිද ඒ , සශ ඒ අ ට සි  ට 62ක් 

, ෂාපශදන  කර ගන්න බැරි වීම , සශ, සි  ට 42ක , ෂාපශදන 
ධශරිතශවකට  න්න සිදු වුණශද ඒ , සශ අපි තිරිුර පිටි ආන න  
කිරීම තුිබන් ඒ අඩුව පුරවන්න කටයුතු කළත්, ඉන්දි ශව විසින් 
තිරිුර    පිටි අපන න  කිරීම නවත්වපු , සශ, අපට වි ශල 
ප්ර ාන කට මුහුණ ශදන්න සිදු වුණශද ඒ , සශ අපි තුර්කි  තතුු  
අශනක් රශජය සමඟ සශකච්ඡශ කරලශ අව ය තිරිුර    පිටි ආන න  
කිරීම තුිබන් නැවතත් අපට තිරිුර    පිටි මිල පශලන  කරශගන 
තිරිුර    පිටි මිල පහළට ශගන එන්න අවසාථශව ලැබුණශද අද වනවිට 
තිරිුර    පිටි කිශලෝ එකක ශතවග මිල රුපි ල් 032ක් දක්වශත්, 
සිල්ලර මිල රුපි ල් 052ක් දක්වශත් අඩු කරගන්න අවසාථශව ලැබී 
තිශබනවශද ඒ තුිබන් පදේගි  කශලශආ තිරිුර   පිටි මිල ඉහළ  ෑම 
, සශ රශට් ජනතශවට තති වී තිබුු ප්ර ාන , ඒ එල්ල වුු 
බලපෑම අඩු කර ගන්න අපට අවසාථශව ලැබුණශද 

ඒ වශශේම මම විශ ේෂශ න් ස හන් කරන්න ඕනෑ, ශම් රශට් 
ජනතශව මත බර දමන්ශන් නැතුව, ඒ අ ට දරශ ගන්න පුු වන් 
මට්ටමට අපි බිත්තර සහ සහල් ස හශ පශලන මිල ගණන් ශදකක් 
,  ම කර තිශබන බවද තමුන්නශන්ශසේලශ දන්නවශ, පදේගි  
කශලශආ මශස අටකට-නව කට පමණ ඉසාශසල්ලශ ශම් රශට් කෘ ක 
කර්මශන්ත ට බලපෑමක් තිබුු බවද කෘ ක කර්මශන්තශආ 
අසාවැන්න අඩු වීම ශහේතුශවන් රටට අව ය  සහල් ප්රමශණ  නැති 
වීම , සශ  සහල් ආන න  කරන්නත්,  ශේශී  ශගවවි ශට අව ය  
සහන ලබශ දීශම් වැඩ පිිබශවළක් ඉදිරි ට ශගන  න්නත් කටයුතු 
කළශද එහි ප්රතිලල ක් විධි ට අද වනවිට අපට ආන , ක සහල් 
අඩු මිලකට ලබශ ගන්න පුු වන් වුණත්, ඉදිරිශආදී අසාවැන්න 
ශනළන කශල  එන , සශ ආන න  කරන සහල් ප්රමශණ  සීමශ 
කරලශ ශේශී  ශගවවි මහත්වරුන්ට වැඩි වශසි ක් ලබශ ශදන වැඩ 
පිිබශවළකට  ෑමට අපි ශම් දිනවල සශකච්ඡශ පවත්වනවශද  

හැබැයි, මට බිත්තර මිල සම්බන්ධව ප්ර ාන ක් තිශබනවශද 
පදේගි  කශලශආ අපි බිත්තර ස හශ සහතික මිලක් ,  ම කළශද අපි 
දන්නවශ, බිත්තර ශේශී ව , ෂාපශදන  කිරීශම්දී අව ය වන අමු 
ද්රවය තිශබන බවද විශ ේෂශ න්ම දැන් වනවිට බඩ ඉරිුර, rice 

polish, කු  තට වශශේ බිත්තර , ෂාපශදන ට අව ය සි ලු 
ශේවල්වල මිල පහළ ගිහින් තිශබනවශද එශසේ මිල පහළ බැස 
තිබි දීත් ඒ අ  කි නවශ, බිත්තර මිල තවත් වැඩි කරන්න ඕනෑ 
කි ලශද මම දන්නශ ආර්ථික  අනුව නම් අව ය  අමු ද්රවය සහ 
අශනක් භශණ්ඩවල මිල අඩු ශවනවශ නම්, , ෂාපශදන  වැඩි 
කරන්නට අවසාථශව ලැශබනවශද ඒ වශශේම ඒ , ෂාපශදන සශධශරණ 
මිලකට විකුණන්නත් හැකි වි  යුතුයිද අපි පශලන මිලක් පවත්වශ 
ශගන  න්ශන් ශම් රශට් ජනතශව ශවනුශවන් මිසක්, ශවන 
කශරණ ක් , සශ ශනවශවයි කි න එකත් මම විශ ේෂශ න් 
කි න්න ඕනෑද  

මම කලින් කිේවශ වශශේ ඉදිරි මශස කිහිප  තුළ තිරිුර පිටි මිල 
 ම් මට්ටමක ර වශ ගන්නත් අපට වි ශල වගකීමක් තිශබනවශද 
අපට අද ශවනශකවට මශස කට තිරිුර පිටි ශමට්රික්ශටවන් 
52,222ක අව යතශව තිබුණත්, ශේශී  සමශගම් ශමට්රික්ශටවන් 
02,222ක ප්රමශණ ක් තමයි , ෂාපශදන  කරන්ශන්ද 

ඒ , සශ පදේගි  මශස කීපශආ තිරිුර පිටි , ෂාපශදන  දිගින් දිගට 
වැඩි කර ගන්න අපි උත්සශහ ගත්තශද ඔක්ශතෝබර් මශස  ශවේදී 
තිරිුර පිටි ශමට්රික්ශටවන් 33,222ක් දක්වශ , ෂාපශදන  වැඩි 
කරශගන, අපට පුු වන් වුණශ ශේශී ව අව ය ශමට්රික්ශටවන් 
52,222 සීමශවට  න්නද ශම් සෑම භශණ්ඩ ක මිල පශලන  
වශශේම, අව ය  භශණ්ඩ ටික ශම් රශට් තබශ ගන්න අව ය තීන්දු 
ගැනීශම් වගකීම අපට තිශබනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඉදිරිශආදී උත්සව සම  උදශ 
වනවශද  ඒ උත්සව සම  ජනවශරි මශස  වනශතක් තිශබනවශද  ඒ 
, සශ ආන නකරුවන් සි ලුශදනශ සමඟ, ඒ වශශේම ශේශී  
, ෂාපශදක න්, සි ලු දේපිරි ශවශළ  සැල් අයිතිකරුවන් හශ ඒ 
අ ශේ ඉහළ කළමනශකශරිත්ව  සමඟ අව ය භශණ්ඩ පිිබබ ව 

2377 2378 



පශර්ලිශම්න්තුව 

මම සශකච්ඡශ කළශද සශකච්ඡශ කරලශ, අපි වි ශල වැඩ පිිබශවළක් 
හැදුවශද ඉදිරි මශස තුන තුළ භශණ්ඩ මිල වැඩිවීමක් නැතුව 
අතයව ය භශණ්ඩ ටික සශධශරණ මිලකට ලබශ දීම අපට කරන්න 
පුු වන් බව මශ ශම් අවසාථශශේ ස හන් කරන්න ඕනෑද  

අද අපි විශ ේෂශ න්ම කතශ කළශ, මන්දශපෝෂණ  ගැන 

වශශේම වතුකරශආ සහ අශනකුත් ප්රශේ වල ජීවත් වන 

ජනතශවශේ අව යතශ අපට ඉෂාට කරන්න පුු වන් ද කි න 

කශරණශද ඒ ශවනුශවන් අපි ප්රශශේශී  ශල්කම්වරුන්ශේ 

ප්රධශනත්වශ න් සෑම ප්රශශේශී  ශල්කම් ශකවට්ධශස කම 

පශරිශභෝගික ශසේවශ කමිටු පිහිටුවශ තිශබනවශද අද වනශකවට 

ලංකශශේ පශරිශභෝගික ශසේවශ කමිටු 00්ක් පිහිටුවශ තිශබනවශද ඒ 

කමිටු හරහශ ශකශනකුට  අව ය  ආහශර ද්රවය ලබශ ගන්න බැරි 

නම්,   අව ය ආහශර ද්රවය ප්රමශණ  ලබශ ගන්න අමශරු නම් ඒ 

අ ට ශමවන වශශේ උදේවක් ද, ශමවන වශශේ ආහශර ද්රවය ද අව ය 

වන්ශන් කි ලශ වශර්තශවක් ලබශ ගන්න ඒ කමිටුව හරහශ අපට 

අවසාථශව ලැශබනවශද අපට ලැශබන ආධශර, විශේ  ආධශර ශලස 

ලැශබන බඩු භශණ්ඩ  අව යතශව තිශබන පවුල්වලට  ලබශ දීලශ, ඒ 

පවුලට  ම් සහන ක් ලබශ ශදන වැඩ පිිබශවළකට  න්න 

පුු වන්කම අපට ලැශබනවශද  

ඒ , සශ ශම  ඉතශම  කශශලෝචිත ශ ෝජනශවක්ද විශ ේෂශ න්ම 

වතුකරශආ ජනතශව විතරක් ශනවශවයි, ශම්ක ශම් රශට් සි ලු  

ජනතශවට තිශබන ප්ර ාන ක්ද ආහශර අර්බුද ක් හමුශේ 

කළමනශකශරිත්ව  තුිබන් මි, දේන්ශේ අව යතශ සපුරශගන්ශන් 

ශකවශහවමද, ඒ අරමුු ඉෂාට කර ගන්ශන් ශකවශහවමද කි න එක 

පිිබබ ව අපි සි ලුශදනශටම වගකීමක් තිශබනවශද 

විශ ේෂශ න්ම මන්ද ශපෝෂණ  , සශ දරුවන්ශේ 

අධයශපන ට, ඒ අ ශේ එදිශනදශ වැඩ කටයුතුවලට තිශබන 

බලපෑම අඩු කරන්න අපි සි ලුශදනශ එකට එකතු වුශණවත් 

කටයුතු කරන්න පුු වන්ද මම ශවළ , වශණිජ හශ ආහශර 

දේරක් කතතශ අමශතයවර ශ ව ශ න් වැඩ කළ මශස පහ තුළ 

පශරිශභෝගික ශට වශශේම , ෂාපශදක ශටත්  ම් සශධශරණ ක් ඉෂාට 

කර තිශබනවශද ඒ තුිබන් , ෂාපශදක ශශේ , ෂාපශදන වැඩි කර 

ගන්නශ වැඩ පිිබශවළකට  න්න පුු වන් කි න එකත් ප්රකශ  

කරනවශද  

සි ලු ශදනශටම සාතුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථශව අවසශන 

කරනවශද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan. 

You have six minutes. 

Order, please! ඊට ශපර කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශ ක් 

මූලශසන  ස හශ ගරු ඉම්රශන් මහරූෆා මන්ත්රීතුමශශේ නම 

ශ ෝජනශ කරන්නද 

 

ෙරු නක්. කාදර් මසනතාන් මහතා (ග්රාමීය ය ආර්ථික රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன் - கிரொைியப் தபொருளொதொர 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. K. Kader Masthan - State Minister of Rural 
Economy)       

"ගරු ඉම්රශන් මහරූෆා මහතශ දැන් මූලශසන  ගත යුතු "යි මශ 

ශ ෝජනශ කරනවශද 

ෙරු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනණන් මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
 
විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව ෙරු වීරසුමන වීරසිශහ මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වූනයන්  ෙරු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப் 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE left the 
Chair, and  THE HON. IMRAN MAHAROOF took the Chair. 

 
[பி.ப. 1.49] 

 

ෙරු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනණන් මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

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

இன்மறய தினம் தகௌரவ அநுர திஸொநொயக்க அவர்களொல் 

முன்தைொழியப்பட்டு, தகௌரவ ைமனொ கமணென் அவர்களொல் 

வழிதைொழியப்பட்ட ஒத்திமவப்புமவமளப் பிமரமணைீதொன 

விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு, முக்கியைொக ைமலயக ைக் 

கமளப் பற்றிப் மபசுவதற்கொன ெந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிமடத் 

திருக்கிறது. அதில் முக்கியைொக நொங்கள் ஒரு விஷயத்மதப் 

பொர்க்க மவண்டும். ைமலயக ெமுதொயத்மத "பிற்படுத்தப்பட்ட 

ெமுதொயம்" என்று தெொல்லமுடியொது. "பின்தள்ளப்பட்ட ெமுதொ 

யம்" என்றுதொன் தெொல்லமவண்டும். பிற்படுத்தப்பட்ட ெமுதொ 

யம்  என்றொல், scheduled caste. பின்தள்ளப்பட்ட ெமுதொயம் என் 

றொல், அரெொங்கம் அல்லது அரெ உத்திமயொகத்தர்கள் ஒரு 

ைக்கள் ெமுதொயத்மதப் பின்தள்ள மவண்டும் என்ற மநொக்கில் 

தெய்த கொொியங்களொல் பொதிக்கப்பட்ட ெமுதொயைொகும். 

ததன்னிந்தியொவின் பல்மவறு ைொவட்டங்களிலிருந்தும் தபரும் 

எண்ணிக்மகயிலொன ைக்கள் அமழத்துவரப்பட்டு, வருகின்ற 

2023ஆம் வருடத்மதொடு 200 ஆண்டுகள் பூர்த்தியொகின்றன. 

தபருந்மதொட்டத்துமற ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னதொகவும் வரலொற் 

றுக் கொலம் ததொடக்கம் அரெ பமடதயடுப்புகள் ைற்றும்  

வர்த்தக, தபொருளொதொர, ெைய, கலொெொர, பண்பொட்டு பின்னணி 

மயொடும் இந்திய ைக்கள் இலங்மகயில் குடிமயறிய வரலொறும் 

உள்ளது.  

ஆங்கிமலய ஆட்ெியொளர் பிரதடொிக் மநொர்த் ததொடக்கம் 

இன்மறய ஆட்ெியொளர்கள் வமர ‘மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள்’  

அல்லது ‘உமழக்கும் வர்க்கத்தினர்’ அல்லது இலங்மகயில் 

‘இந்திய வம்ெொவளி ைக்கள்’ என்ற அடிப்பமடயிலும், இன்று 

எழுச்ெிதபற்று வருகின்ற ெமூகைொன ‘ைமலயக இலங்மகப் 

பிரமஜகள்’ என்ற நிமலமை வமரயிலும் எைது ைக்கள் 

பல்மவறு ஆட்ெியொளர்களின் அதிகொர ெட்டதிட்டங்கள் ைற்றும் 

ெவொல்கமள எதிர்தகொண்டுள்ளனர். இதனொல் பின்தள்ளப்பட்ட 

ெமூகைொக எைது ெமுதொயம் இருக்கின்றது. இதற்கு உதொர 

ணைொக அவர்களுமடய தபொருளொதொரப் பிரச்ெிமன, ெமூகப் 

பிரச்ெிமன, கல்விப் பிரச்ெிமன, சுகொதொரப் பிரச்ெிமன, 

ததொழில் வொய்ப்பு மபொன்ற பல்மவறு முக்கியைொன பிரச்ெிமன 

கமள நொங்கள் தெொல்லலொம். அதனொல்தொன் இன்மறக்கு இந்த 

subjectஐ பொரொளுைன்றத்தில் எடுப்பதற்கொன சூழ்நிமல 
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ஏற்பட்டிருக்கின்றது; இதுததொடர்பொக இன்று ெிங்கள உறுப் 

பினர்களும் ெொி, தைிழ் உறுப்பினர்களும்ெொி மபெ மவண்டிய 

நிமல உருவொகியிருக்கின்றது.  

1947இல் இலங்மக வொழ் இந்திய வம்ெொவளியினொின் 

குடியுொிமை பறிக்கப்பட்டது; அது படிப்படியொகப் பல்மவறு 

ெட்டங்கள் வொயிலொக ைீளவும் வழங்கப்பட்டது. இலங்மக 

சுதந்திரைமடந்த மகமயொடு பிொித்தொனியர்கள் இலங்மகமய 

விட்டு தவளிமயற ஆரம்பித்தனர். அப்மபொது யொதரல்லொம் 

இலங்மகப் பிரமஜகள் எனத் தீர்ைொனிப்பதற்கொக 1948ஆம் 

ஆண்டின் 18ஆம் இலக்கக் குடியுொிமைச் ெட்டத்மதக் தகொண்டு 

வந்தொர்கள். 1949ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இலக்கப் பொரொளு 

ைன்றத் மதர்தல் ெட்டத்தில், “குடியுொிமை இல்லொதவர்கள் 

வொக்குொிமைமய இழப்பொர்கள்” என்ற ெரத்துச் மெர்க்கப்பட்ட 

தொல், அதற்கு முன் 1947ஆம் ஆண்டுத் மதர்தலில் வொக்களித்து 

7 பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளக் தகொண்டிருந்த இந்திய 

வம்ெொவளி ைமலயகத் தைிழர்கள் தைது வொக்குொிமைமயயும் 

இழந்தனர். இந்த நொட்டில் குடியுொிமை இல்லொைல் ஒரு ெமூகம் 

40 - 50 வருடங்களொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்கள் என்றொல், அது 

ைமலயக  ெமூகம்தொன்! அந்த வமகயில், அவர்கள் ததொடர் 

பொகப் மபெமவண்டிய ெந்தர்ப்பம் இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது.  

இலங்மகயிமல பல்மவறு கொலத்திமல பல்மவறு ெட்டங் 

கமளக் தகொண்டுவந்து இந்த ைக்களுக்குப் பிரஜொவுொிமை 

தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 1964ஆம் ஆண்டின் பிரஜொவுொி 

மைச் ெட்டத்தின்படி இந்தியக் குடியுொிமைக்கு 7,500 மபரும் 

இலங்மகக் குடியுொிமைக்கு 3,25,000 மபரும் ெிபொொிசு 

தெய்யப்பட்டனர். 1964இன் ஒப்பந்த அடிப்பமடயில், பிரஜொ 

வுொிமையற்ற 9,75,000 மபொில் 5.25 இலட்ெம் ைக்களுக்கு 

இந்தியக் குடியுொிமையும், 3 இலட்ெம் மபருக்கு இலங்மகப் 

பிரஜொவுொிமையும் வழங்கப்படவும் ைீதமுள்ள 1.5 இலட்ெம் 

மபொின் நிமலமைமயப் பிற்பொடு தீர்ைொனிப்பதற்கும் முடி 

தவடுக்கப்பட்டது. ஆனொல், அதிகொொிகள் ைட்டத்தில் தபரும் 

பொலொன ெந்தர்ப்பங்களில் உொிய முமறயில் விண்ணப்பிக்க 

வொய்ப்பளிக்கப்படொது, இந்திய வம்ெொவளித் மதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களொன எைது பொட்டொளி வர்க்கத்தினருக்குக் 

குடியுொிமை ைறுக்கப்பட்டது. அப்மபொமதய சூழ்நிமலயின் 

மபொதொன விெொரமணகளில் ‘இந்தியர்கள்’ என அமடயொளப் 

படுத்தப்பட்டு அவர்கமள அங்மகமய திருப்பி அனுப்பும் 

முடிவுக்கு வந்திருந்தமத ைறுக்கமுடியொது.  

இது ததொடர்பில் 1954இல் மநரு - தகொத்தலொவல ஒப்பந்தம், 

1964இல் ெிறிைொ - ெொஸ்திொி ஒப்பந்தம், 1974இல் ெிறிைொ - 

இந்திரொ கொந்தி ஒப்பந்தம் எனப் பல்மவறு ஒப்பந்தங்கமள 

இந்தியொவுடன் இலங்மக அரசு தெய்தது. 1970களின் 

பிற்கூறுகளில் இலங்மகயில் மதொன்றிய இன முரண்பொடுகள், 

உொிமைப் மபொரொட்டங்கள், உள்நொட்டு யுத்த முமனப்புக்கள் 

கொரணைொக, இனப்பிரச்ெிமனக்கொன தீர்வு முயற்ெியொன 'திம்பு' 

மகொட்பொட்டில், நொடற்ற தைிழர்களுக்கும் குடியுொிமை 

வழங்கமவண்டும் என்று வட, கிழக்கு இலங்மகத் தைிழர் 

தரப்பினர் முன்மவத்த மகொொிக்மகயின்மபொில் '1986ஆம் 

ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க ‘நொடற்றவர்களுக்கொன குடியுொிமைச் 

ெட்டம்' நிமறமவற்றப்பட்டது. 1987இல் ரொஜீவ் கொந்தி, 

மஜ.ஆர் ஜயவர்தன ஆகிமயொர்  தெய்துதகொண்ட இலங்மக - 

இந்திய ஒப்பந்தத்மதயும் புறந்தள்ள முடியொது. இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் பிரகொரம் எஞ்ெியிருந்த 96,000 மபருக்கு இங்கு 

குடியுொிமை வழங்கப்பட்டது.  

இவ்வொறு படிப்படியொகக் குடியுொிமை வழங்கப்பட்டொலும் 

1987ஆம், 1988ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்தொன் ைமலய 

கத்திலுள்ள ைொணவர்களுக்கொன கற்றல் தெயற்பொட்டுக்கொன 

அரெ பொடெொமலகள் உருவொக்கப்பட்டன. எனமவ, கடந்த 

கொலங்களிமல அவர்களுமடய உொிமைகள் ைறுக்கப்பட்டிருந்த 

இந்த ைக்கமளப் பின்தள்ளப்பட்ட ெமுதொயம் என்று 

தெொல்லொைல் மவறு எப்படிச் தெொல்வது? படிப்படியொக அந்தச் 

ெமுதொயம் ைொகொண ெமப ைற்றும் உள்ளூரொட்ெிச் ெமபத் 

மதர்தல்கள் மூலைொகத் தைக்தகனத் தனியுகத்மத வகுத்துக் 

தகொண்டுவந்தொலுங்கூட, கடந்த கொலத்தில் ஏற்பட்ட ‘தகொவிட்’ 

ததொற்று, நொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொர தநருக்கடி 

ைற்றும் அரெியல் ெிக்கல்கள் கொரணைொக இன்றும் ைமலயக 

ைக்கள் ைிகவும் பின்தங்கிய ஒரு ெமூகைொகக் கொணப்படுவமத 

எங்களொல் அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது.  

இன்று கொமலயிமல பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் தகௌரவ 

ைமனொ கமணென் அவர்கள் தெொன்னதுமபொல, மூன்றுமவமள 

ெொப்பிட்டவர்கள் தற்மபொது இரண்டு மவமளயும், இரண்டு 

மவமள ெொப்பிட்டவர்கள் ஒரு மவமளயும் ெொப்பிடுகின்ற ஒரு 

நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் பிரச்ெிமன ைமலயக 

ைக்களுக்கு ைட்டும்தொன் இருக்கின்றது என்று நொன் தெொல்ல 

வில்மல. கிரொைத்திமல இருக்கின்ற ெிங்கள ைக்களுக்கும் 

இந்தப் பிரச்ெிமன இருக்கின்றது. ஆனொலும், ஒதுக்கப்பட்ட 

ெமுதொயைொக இருக்கும் இந்த ைக்களுமடய பிரச்ெிமனகமளத் 

தீர்ப்பதற்கு அரெொங்கம் முன்வரமவண்டும் என்பதுதொன் 

எங்களுமடய மநொக்கைொக இருக்கின்றது.  

முன்னொள் ெனொதிபதி ெந்திொிகொ பண்டொரநொயக்க குைொரதுங்க 

அவர்களினுமடய அரெொங்கக் கொலத்தில் தபருந்மதொட்ட 

ைக்களின் பிரச்ெிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கொகத் மதொட்ட 

உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு என்ற விமெட அமைச்தெொன்று 

உருவொக்கப்பட்டது. 2007ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதிக்குப் பின்பு 

வந்த அரெொங்கங்களொல் அதமனத் ததொடர்ந்து தெயல்படுத்து 

வதற்கொன நடவடிக்மககள் எதுவும் 

முன்தனடுக்கப்படவில்மல. இன்று மதொட்டங்களிமல வீடு 

கட்டுவதில் பிரச்ெிமன இருக் கின்றது. கிரொை மெவகர்கள் 

இல்லொத பிரச்ெிமன இருக்கின்றது. தனியொர் கம்பனிகள் 

ைற்றும் மதொட்ட நிருவொகத்தினொின் நடவடிக்மககளொல் 

தபருந்மதொட்ட ெமூகத்திமல அவலநிமல கொணப்படுகின்றது. 

தபருந்மதொட்டக் குடியிருப்புக்கொன அடிப் பமட வெதிகள் 

ைிகமைொெைொக இருப்பமதொடு, அங்குள்ள வீதிகள் ‘மதொட்ட 

வீதிகள்’ எனக் கணிக்கப்பட்டு உள்நொட்டு நிர்வொக வீதிக் 

கட்டமைப்பில் மெர்க்கப்படொதிருக்கிறது. பமழய ‘லயன்’ 

குடியிருப்புக்களுக்கு ஆபத்தொன முமறயில் ைின்ெொரம் 

வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. தபருந்மதொட்டத்துமறயொனது 

தபொல் மெமவயில் இன்னும் முழுமையொக இமணக்கப்படொைல் 

இருக்கின்றது. மதொட்டச் சுகொதொர முமறமையின் நிமல 

ைிகமைொெைொக இருக்கிறது. இப்படிப் பல பிரச்ெிமனகள் 

ைமலயகத்தில் கொணப்படுகின்றன.  

1987ஆம் ஆண்டு ைொகொண ெமப முமறமை அறிமுகம் 

தெய்யப்பட்டமபொது அதற்கு உதவும் அடுத்த படிநிமலயொக 

அதுவமர நமடமுமறயிலிருந்த கிரொை ெமப முமறமைமயப் 

பிரமதெ ெமபயொக ைொற்றியமைக்கத் தீர்ைொனம் எடுக்கப்பட்மட 

பிரமதெ ெமபகள் ெட்டம் உருவொக்கப்பட்டது. ஆயினும், 

1987இல் இருந்து 30 வருடங்கள் கழித்மத த.மு.கூ. அங்கம் 

வகித்த நல்லொட்ெி அரெொங்கத்தினொல் 2018ஆம் ஆண்டின் 

பிரமதெ ெமபகள் ெட்டம் திருத்தப்பட்டு, அமவ ைமலயகப் 

தபருந்மதொட்டப் பகுதியில் மெமவயொற்றலொம் எனும் நிமலமை 

உருவொக்கப்பட்டதொல் ைமலயகப் தபருந்மதொட்ட ெமூகம் 

இலங்மகயின் உள்நொட்டு நிர்வொகத்தில் அதிகொரம் தபற்றனர்.  

இந்த நிமலயில் அவர்களுமடய கல்விமயப் பற்றியும் 

நொங்கள் ஒருெில வொர்த்மதகமளச் தெொல்லமவண்டியிருக் 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

கின்றது.  கொலம் தொழ்த்திமய இலவெக் கல்வி எைது ைக்களுக் 

குக் கிமடக்கப்தபற்றது. ெில ைொவட்டங்களில் பல்கமலக்கழக 

வொய்ப்புகள், உயர் கல்வி, ததொழிற்கல்வி என்பன இன்னும் 

எட்டொக்கனியொகமவ உள்ளது. ைொகொண ெமபகளின் உருவொக் 

கத்தின் பின்னர் ைத்திய, ஊவொ ைொகொணங்களில் ெில ைொற்றங் 

கள் ஏற்பட்டன. அரெொங்கத்தினொல் தெொல்லப்பட்டிருக்கின்ற 

கல்வி ைறுெீரமைப்பின் பிரகொரம் இன்று புதிதொக Zones - கல்வி 

வலயங்கள் பிொிக்கப்படுகின்றன. நுவதரலியொ வலயத்திமல 156 

பொடெொமலகள் இருக்கின்றன; அங்கு கிட்டத்தட்ட 44,951 

ைொணவர்கள் இருக்கிறொர்கள்; 3,520 ஆெிொியர்கள் இருக்கிறொர் 

கள். ஹற்றன் வலயத்திமல 148 பொடெொமலகள் இருக்கின்றன; 

48,196 ைொணவர்கள் இருக்கிறொர்கள்; 3,018 ஆெிொியர்கள் 

இருக்கிறொர்கள். தகொத்ைமல வலயத்திமல  86 பொடெொமலகள் 

இருக்கின்றன; 21,692 ைொணவர்கள் இருக்கிறொர்கள்; 1,538 

ஆெிொியர்கள் இருக்கிறொர்கள். வலப்பமனயிமல 89 பொடெொமல 

கள் இருக்கின்றன; 21,458 ைொணவர்கள் இருக்கிறொர்கள்; 1,445 

ஆெிொியர்கள் இருக்கிறொர்கள். ஹங்குரொங்கத்மதயிமல 69 

பொடெொமலகள் இருக்கின்றன; 22,657 ைொணவர்கள் இருக் 

கிறொர்கள்; 1,572 ஆெிொியர்கள் இருக்கிறொர்கள். ஆனொல், இந்த 

வலயங்கமளப் பிொிக்கும்தபொழுது 21,000 ைொணவர்களுக்கு ஒரு 

வலயம் என்று பிொிக்கப்பட்டுள்ளது. நுவதரலியொமவயும் 

ைஸ்தகலியொமவயும் ஒன்றொக இமணத்து 4 வலயங்களொகப் 

பிொிக்கமவண்டியமத 3 வலயங்களொகப் பிொிப்பதற்கொன 

நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

முடிவமடந்து விட்டது.  
 

ෙරු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනණන් මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

இது ைமலயகக் கல்வியிமல ைிகப் பொரதூரைொன தொக்கத்மத 

ஏற்படுத்தும். ஆகமவ, இமதச் ெொிதெய்து அதமன 4 

வலயங்களொகப் பிொிப்பதற்கொன ஏற்பொடுகமளச் தெய்யுைொறு 

மகட்டுக்தகொண்டு, என்னுமடய உமரமய நிமறவு 

தெய்கின்மறன். நன்றி.  
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி, தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள!  
 

ගරු අරුන්දික ප්රනශන්දු රශජය අමශතයතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 

 ක කශල ක් තිශබනවශද  
 

[අදභශද කද56  
 

ෙරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා (නාෙිකක සශවර්ධාන හා 

නිවාස රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து - நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் 

வீடமைப்பு இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Urban 
Development and Housing) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් ශමවශහවත වන විට රශට් 

තතිශවලශ තිශබන තත්ත්ව  පිිබබ ව සශකච්ඡශ කරන අවසාථශශේ 

වචන කිහිප ක් ප්රකශ  කරන්න ලැබීම සතුටට කරුණක්ද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම  ශේ පශලන පක්ෂ, පශට 

ශේද, ආගම්, ජශති, කුල ශේද සි ල්ල පැත්තක තබශ ශම් රශට් 

අනශගත  ශවනුශවන්, අනශගත අභිවෘේධි  ශවනුශවන්, 

විශ ේෂශ න්ම දරුවන් ශවනුශවන් ඉතිහශසශආ කවදශටත් වැඩි  

අපි සි ලුශදනශම සක්රි ව වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ කශල ක්ද ඒ 

කශල  තමයි දැන් එළැඹිලශ තිශබන්ශන්ද අද  හුඟ ශදශනක් ශම් 

වගකීම ශත්රුම් අරශගන තිශබනවශද පදේගි  දවසාවල අපි අශප් 

රජ  තුළ කටයුතු කරේදී අශපන් ශවන්න ඕනෑ යුතුකම්, අශප් 

අමශතයශං  හරහශ ඉෂාට කළශද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මම වැවිලි කර්මශන්ත රශජය 
අමශතයවර ශ හැටි ට වැඩ භශර ගන්න අවසාථශව වන විට ශපවල් 
කර්මශන්තශ න් ශම් රශට් ආර්ථික ට, නැත්නම් ආදශ මට එකතු 
ශවමින් තිබුශණ් ශඩවලර් මිලි න 022ක පමණ ප්රමශණ ක්ද 
හැබැයි, අපි සශකච්ඡශ කරලශ ශහව  වැඩ පිිබශවළක් ක්රි ශත්මක 
කළශද එවකට හිටපු ජනශධිපති ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 
මැතිතුමශශේත් සම්පූර්ණ  ක්ති  ඒ ස හශ ලැබුණශද අශනක් 
ශේවල් ගැන මම දන්ශන් නැහැද එතුමශශේ සමහර ප්රතිපත්ති, 
සමහර තීන්දු ගැන විශේචන තිශබනවශද අපටත් විශේචන 
තිශබනවශද හැබැයි, එතුමශ වැවිලි කර්මශන්ත ට වි ශල 
සහශ ෝග ක් දුන්නශද එතුමශ ශපවල් කර්මශන්ත  ශවනුශවන් ලබශ 
දුන් සහශ ෝග ත් එක්ක විශ ේෂශ න්ම ශපවල් ආ්රිත 
කර්මශන්තවලින් ශඩවලර් මිලි න  22ක් ශම් රටට ශගනැල්ලශ 
ශදන්න පුු වන් වුණශද අද අපි IMF එකට ගිහිල්ලශ සශකච්ඡශ 
කරලශ ඉල්ලන්ශන් ශඩවලර් බිලි න ශදක තුනක ප්රමශණ ක්ද 
IMF එකට ගිහිල්ලශ ශගශනන ගණනත්  එක්ක green light එකක් 
ලැශබනවශ කි ලශයි සි ලුශදනශම හිතන්ශන්ද ඒකත් එක්ක 
ශලෝකශආ අශනකුත් මූලය සංවිධශනවල සහශ ෝග ත් අපට 
ලැශබයි කි ලශ අපි IMF එකට  නවශද හැබැයි,  IMF එශකන් 
අපට ජුවව ලැශබන මුදල ගත්ශතවත්, එ  සශමශනයශ න් ශඩවලර් 
බිලි න 0ක්, නැත්නම් 3ක්ද හැබැයි, ශපවල් කර්මශන්තශ න් 
විතරක් පදේගි  කශලශආ අපට ශඩවලර් මිලි න  22ක් ලැබුණශද 
ශම් අවුරුේශේත් අපට ශපවල් කර්මශන්තශ න් ශඩවලර් මිලි න 
 22ක වශශේ ගණනක් ලැබී තිශබනවශද එතශකවට වැවිලි 
කර්මශන්ත  තුිබන් ශම් රශට් ආදශ මට වි ශල  ක්ති ක් ලැබී 
තිශබනවශද 

ඊළඟට, සංචශරක කර්මශන්ත  පිිබබ ව අපි කවුරුත් කථශ 
කරනවශද අපිට විශේ  මුදල් ජුවව ලැශබන ප්රධශනම කර්මශන්ත  
තමයි සංචශරක කර්මශන්ත ද   අශප් සංචශරක කර්මශන්ත  ශදස 
බැලුවශම සමහර ශවලශවට අපට පුදුමත් හිශතනවශද අශප් රශට් 
දර් නී  මුහුදු තීර ක් තිශබනවශ, දර් නී  ශවරළක් තිශබනවශ, 
විවිධ ශේ ගුණික කලශප තිශබනවශද ඒ වශශේම, දියුු 
ශිෂාටශචශර ක් සහිතව අපට උරුම වූ ශේවල් වි ශල ප්රමශණ ක් 
තිශබනවශද ශම් රශට් ඉපදිච්ච සි ලු ජශතින් සිනහශවන් අශනකශට 
සංග්රහ  කරන අ ; ආගන්තුක සත්කශර ශහවඳින් දන්නශ අ ද මශ 
හිතන විධි ට විවිධත්ව  - diversity - අතින් ගත්තශම, ශලෝකශආ 
ශහව ම රට තමයි ශම් රටද දූපතක් හැටි ට ශම් රශට් පිහිටීම ඉතශ 
වැදගත්ද ශේ ගුණික කලශප අතින් ගත්තත් එශහමයිද අපට 
කශන්තශර ශේ ගුණ ක් ඕනෑ නම් ඒ ශේ ගුණ  මන්නශරශම් 
තිශබනවශද සීත ශේ ගුණ ක් ඕනෑ නම්, නුවරින් එහශට ගි ශම සීත 
ශේ ගුණ ක් තිශබනවශද ඕසාශේලි ශශේ දි  තල්ලක් බලන්න 
කිශලෝමීටර් ශදතුන්සි  ක්  න්න ඕනෑද ඒකත් දි  තල්ලක් කි ශ 
හිතශගන්න අපට අපහදේයිද නමුත්, අශප් රශට් රත්නපුරශ න් 
පටන්ගත්තශම දි  තලි වි ශල සංඛයශවක් තිශබනවශද අශනක, 
අශප් මුහුදු තීර  සහ ශවරළ තීර  ඉතශම දේන්දරයිද   

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මට දැන් ලැබී තිශබන්ශන්, 

නශගරික සංවර්ධන හශ , වශස රශජය අමශතය ුරර ද නශගරික 

සංවර්ධන අමශතයශං    ටශත් තිශබනවශ, ශවරළ සංරක්ෂණ  

2383 2384 

[ගරු (ආචශර් ) වීද රශධශක්රිෂාණන් මහතශ   
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නමැති විෂ  ; ශවරළ සංරක්ෂණ ශදපශර්තශම්න්තුවද හැබැයි, 

රජශ න් ලැශබන මුදල්වලින් තමයි අශප් රශට් ශදපශර්තශම්න්තු 

 ැශපන්ශන්ද මම පදේ ගි  දවසාවල ශවරළ සංරක්ෂණ 

ශදපශර්තශම්න්තුශේ , ලධශරින් කැ වශ ශම් පිිබබ ව කථශ කළශද 

ශවරළ සංරක්ෂණ ශදපශර්තශම්න්තුව හැමදශම කර තිශබන්ශන්, 

රජශ න් මුදල් ලැබුණශම ශවරළ සංරක්ෂණ කරනවශ කි ලශ ගල් 

වැටි දමන එක; රජශ න් මුදල් ලැබුණශම ශවරළට වැලි දමශ 

පුරවන එකද ඒ ආකශර ට ශවරළ සංරක්ෂණ  කරනවශද ශවරළ 

ආ්රිතව ඒ ආකශරශආ වැඩ කටයුතු කරනවශද මම ඒ අ ට කිේවශ, 

"ශම් ආ තනශආ ශසේවක න්ශේ වැටුප් ස හශත්, කරන වයශපෘති 

ස හශත් රජ ට වි ශල මුදලක් වැ  වනවශද එම , සශ 

ශදපශර්තශම්න්තුවක් හැටි ට සාව ංව නැඟිටින්නට අව ය 

ශ ෝජනශ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි" කි ලශද එවිට තහුවශ, අශප් 

ශ ෝජනශ ශමවනවශද කි ලශද මම කිේවශ, මශේ ශ ෝජනශ 

ශනවශවයි, තමුන්නශන්ශසේලශශේ ශ ෝජනශ ඉදිරිපත් කරන්න 

කි ලශද අද ඒ අ  ශ ෝජනශ කිහිප ක් ශගනැල්ලශ තිශබනවශද මම 

ඒ ගැන ශබශහවින්ම සතුටු ශවනවශද  

අශප් රශට් ශවරළ කලශප නම් කරලශ ඒ ශවරළ කලශපවලට 

අව ය පහදේකම් ටික ලබශ දීම ඉතශම වැදගත්ද ඒ පහදේකම් ලබශ 

දීම කළ යුත්ශත් රජශආ මුදලින් ශනවශවයිද තත්තටම, ශවරළ 

කලශප සංචශරක කර්මශන්ත ත් එක්කම සංවර්ධන  කළ හැකියිද 

තශමරිකශශේ මි ශමි ශවරළ තීර ට ගි ශම මි, දේන් ඒ ශවරළ තීර  

භශවිත කරන ආකශර  අපි දැක තිශබනවශද සමහර මි, සාදේ මුහුශේ 

නශන්න  නවශද ඒ අ  ඒ ශවරශළේ දේන්දරත්ව  අත් විඳිනවශද 

දරුවන් ශවනම, ශදමේපි න් ශවනම ශවරශළේ දේන්දරත්ව  අත් 

විඳිනවශද ඉතශම ලසාසන පරිසර කලශප ක්, ශවරළ කලශප ක් තති 

කරශගන, සංචශරක ආකර්ෂණ  වි ශල ව ශ න් දිනශගැනීමට 

අව ය වැඩ කටයුතු ඒ රටවල කරනවශද   

මශ හිතන්ශන් සංචශරක න් ආකර්ෂණ  කරගැනීමට අශප් 

රටටත් තිශබන ශහව ම සම්පත තමයි අශප් ශවරළ කලශපද 

සංචශරක න් හුඟශදශනකු එන්ශන් ලංකශශේ ශවරළතීර -beaches- 

ශවතද ශම් රශට් සමහර ශවරල තීර සමහර ශහෝටල්වල 

ඒකශධිකශර ට  ටත් කරශගන තිශබනවශද ඒ ශගවල්ලන් ඒවශ 

බුක්ති විඳිනවශද තමන්ශේ කි ලශ සිතශශගන ඒවශ පවත්වශශගන 

 නවශද සමහර ප්රශේ වල ශවරළ තීර   එක් එක් පුේගල න් විසින් 

අත් කරශගන තිශබනවශද සමහර ශවරළ තීරවල අනවසර ඉදිකිරීම් 

කර තිශබනවශද හැබැයි, ලංකශශේ තිශබන ශහව ම ශවරළ කලශප 

ටික නම් කරලශ, ඒවශට අශ ෝජන අවසාථශ සලසශ දීලශ, ඒවශ 

සංචශරක කර්මශන්ත ත් එක්ක සම්බන්ධ කරලශ, ඒවශ ශපවදු මහ 

ජනතශවටත් බුක්ති විඳින්න පුු වන් ආකශරශ න් පවත්වශශගන 

 න්න කශල  එළඹ තිශබනවශ කි ශ මම හිතනවශද ඒශකන් ශවරළ 

සංරක්ෂණ ශදපශර්තශම්න්තුවට වි ශල මුදලක් ලබශගන්න පුු වන්ද  

මශේ විෂ  පථ   ටශත් තිශබනවශ, ශගවඩනැගිලි 

ශදපශර්තශම්න්තුව - Department of Buildings. ගරු විමල් 

වීරවං  මන්ත්රීතුමශ දැන් ශම් ගරු සභශශේ ඉන්නවශද එතුමශත් මීට 

ශපර ශම් ශදපශර්තශම්න්තුව අ ත් අමශතයශං   භශරව කටයුතු 

කළශද ශගවඩනැගිලි ශදපශර්තශම්න්තුව අද රජශ න්  ැශපන 

ආ තන ක් බවට පත් ශවලශ තිශබනවශ;  පුනරශවර්තන වි දම් 

සම්පූර්ණශ න් රජශ න් ලබශගන්නශ ආ තන ක් බවට පත් 

ශවලශ තිශබනවශද රජශ න් මුදල් දුන්ශන් නැත්නම් ඒ ආ තන  

ඉවරයිද ශමවකක්ද ඒ ආ තන ? ඒ ආ තන  තමයි, ශම් රශට් 

සමසාත ශගවඩනැඟිලි ක්ශෂේර ට, රජශආ ශගවඩනැඟිලි ඉදි කිරීම් 

හශ සම්බන්ධව සම්පූර්ණශ න් උපශදසා දුන්, technical services 

ලබශ දුන් ආ තන ද හැබැයි, ඒ ආ තන ට ශපෞේගලික අං ශආ 

ශද කට උදේ කරන්න විධි ක් නැහැද විශේ  මුදල් ප්රභව කින් 

මුදල් ටිකක් අරශගන සාව ංව  ැශපන ආ තන ක් බවට පත් 

ශවන්න රජශආ ශදපශර්තශම්න්තුවලට හැකි ශවක් නැහැද  

මශේ අමශතයශං    ටශත් තිශබනවශ, ශකවශළවන්නශව රජශආ 

කර්මශන්ත  ශලශ ශදපශර්තශම්න්තුවත්ද මම එතැනට ගිහිල්ලශ 

බැලුවශද ශකවශළවන්නශව ප්රශේ ශආ ඉතශම වටිනශ තැනක, අක්කර 

 ක විතර භුමි භශග ක පිහිටි ඒ කර්මශන්ත ශලශව,  කඩවලින් 

හදන සි ලු ශේවල්  හදන්න පුු වන් කර්මශන්ත ශලශවක්ද එ , 

බ්රිතශනය යුගශආ ඉ ලශ රජශආ ශදපශර්තශම්න්තුවලට, 

ශරෝහල්වලට, පශසල්වලට  කඩවලින් , ෂාපශදන  කරන භශණ්ඩ 

ඉතශම ශහවඳින් , ෂාපශදන  කරපු තැනක්ද හැබැයි, අපට බැරි 

ශවලශ තිශබනවශ එහි marketing arm එකක් හදශගන්නද  

Commercially viable වන තැනක් හැටි ට marketing arm 

එකක් හදශගත්තශ නම්, රජශආ මුදල්වලින්  ැශපන ආ තන ක් 

විධි ට ශනවව අඩු ගණශන් සාව ංව නැඟී සිටින ආ තන ක් බවට 

පත් ශවන්න ශහෝ එම ආ තන ට අවසාථශව ලැශබනවශද  

ඉතින් මශ හිතන්ශන්, රජශආ සි ලු ශදපශර්තශම්න්තු සහ 

ආ තනවලට අපි ඉලක්ක ක් ශදන්න ඕනෑ කි ලශයිද ඒ අ ට 

කි න්න ඕනෑ තමන්ශේ ආ තන නඩත්තු කරන්න අව ය මුදල් 

ටික ශසව ශගන්නවශ වශශේම, රශට් ආර්ථික   ක්තිමත් කරන 

විධි ටත් ආ තන  සකසා කරගන්න ඕනෑ කි ලශද මූලශසනශරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම්ක තමයි ඒකට අවසාථශවද ඒ ස හශ අපට 

හරසා වන නීති, අණ පනත් තිශබනවශ නම් ඒ සි ලු නීති, අණ 

පනත් ශවනසා කරශගන ආර්ථික ට  ක්ති ක් වන විධි ට එම 

ආ තන සකසා ශවන්න ඕනෑද රජශආ ශදපශර්තශම්න්තු, සංසාථශ 

ශහෝ ශවනත් ආ තන ශවන්න පුු වන්, ශපෞේගලික අං ශආ 

ආ තන ශවන්න පුු වන් ඒ සි ල්ල ඒ ආකශර ට සකසා වන 

විධි ට නීති පේධති  හදශගැනීම අද සි ලුශදනශශේ යුතුකම 

වනවශද ඊළඟ පශර්ලිශම්න්තු මැතිවරණ  වනකල් තිශබන කශල 

පරිච්ශේද  අප සි ලුශදනශ පශවිච්චි කරන්න ඕනෑ ඒ ශවනසාකම් 

තති කරගන්නයිද  

අපි දන්නවශ අප දැන් ඉතශ වි ශල ප්ර ාන ක සිටින බවද ශම් 

ප්ර ානශ න් ගැලශවන්න අප කළ යුතු ශේවල් තිශබනවශද මැති 

තමතිකම් කළ අ  ශබවශහෝශදශනක් දැන් ශම් ගරු සභශශේ 

ඉන්නවශද ශම් කි න කශරණ   එතුමන්ලශ දන්නවශද සමහර 

ආ තනවල වැඩ කරන්න ගි ශම නීති හරසා ශවනවශද ඒ නීති ටික 

අදශළ පරිදි සකසා කරගන්ශන් නැතිව ශම් ගමන  න්න බැහැ 

කි ලශ අපි ශහවඳින්ම දන්නවශද ඒ කටයුත්ත කරන එක 

පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් හැටි ට ආණ්ඩු පක්ෂශආ සහ 

විපක්ෂශආ අපි සි ලුශදනශශේ වගකීමයිද ඒ නීති ටික, ඒ පනත් 

ටික , සි පරිදි හදශගැනීම, ආ තනවලට , වැරැදි කශර්  පටිපශටි 

හදශගැනීම කළ යුතුයිද හැම ආ තන ක්ම රජශ න්  ැශපන 

ආ තන බවට පත් කරන්ශන් නැතිව, සාව ංව නැඟිටලශ රශට් 

ආර්ථික ට  ක්ති ක් ශදන ආ තන බවට ඒවශ පත් කිරීම තමයි 

අශප් සැබෑ වුවමනශව ශවන්න ඕනෑද ශම්ක තමයි ඒකට අවසාථශව 

කි ලශ මම හිතනවශද අපි දන්නවශ ශකවළඹ නගරශආ නශගරික  

සංවර්ධන අධිකශරි  සහ ඉඩම් සංවර්ධන  කිරීශම් සංසාථශව සතුව 

ඉතශ වටිනශ ඉඩම් -ආශ ෝජන අවසාථශ සලසශ ශදන්න පුු වන් 

ඉඩම්- රශශි ක් තිශබන බවද ශමච්චර කල් ඒවශ සිදු ශවලශ නැහැද   

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මට තව විනශඩි ක් ශදන්නද 

මශේ අමශතයශං    ටශත් තිශබනවශ, ශකවළඹ හ ට් ශහෝටල ද 

මම එතැනට ගිහින් බැලුවශද ඒකට ශඩවලර් මිලි න  2ක් වි දම් 

කරලශ තිශබනවශ ශ්රී ලංකශ රක්ෂණ සංසාථශව, EPF - Employees’ 

Provident Fund - එක, ශසේවක භශරකශර අරමුදල සහ ලිට්ශරෝ 

ගෑසා සමශගමද ශඩවලර් මිලි න  2ක් වි දම් කරලශ තට 

සැකිල්ලක් වශශේ බශශගට හදපු ශගවඩනැඟිල්ලක් තමයි දැන් 

එතැන තිශබන්ශන්ද  

2385 2386 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමශට ,  මිත කශල  අවසශනයි, ගරු අමශතයතුම, ද 
 

ෙරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ශම් කශරණ  කි ශ මම කථශව අවසන් කරන්නම්, 

මූලශසනශරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුම, ද 

ඉතශම වැදගත් කශරණ ක් වන , සශයි මම ශම  ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුවට ප්රකශ  කරන්ශන්ද ඒ ආ තන ටික ඒ ශහෝටල  

ස හශ ශඩවලර් මිලි න  2ක් වි දම් කරලශ තිශබනවශද තවත් 

ශඩවලර් මිලි න  2ක් ඕනෑ ශවලශ තිශබනවශ එහි ඉතිරි වැඩ 

කටයුතු කරන්නද ණ  තිශබනවශ තවත් ශඩවලර් මිලි න 32ක් 

විතරද ඒ විධි ට ගත්තශම ශඩවලර් මිලි න 0ක2ක් අව ය ශවලශ 

තිශබනවශ, හ ට් ශහෝටල ටද මම කිේවශ වි දම් කරලශ තිශබන 

ශඩවලර් මිලි න  2 පැත්තක ති ලශ, ආශ ෝජකශ කුට ආශ ෝජන 

අවසාථශව සලසශ දීලශ, දැනට අව ය ශවලශ තිශබන ශඩවලර් 

මිලි න  2 දශලශ ඉතිරි වැඩ ශකවටසා ටික අවසන් කරලශ ඒක සක්රි  

තැනක් බවට පත් කරන්න ඒ අ ට කි මු කි ලශද එහි operations 

පටන් අරශගන, management හරි ශකශරව කරලශ සංචශරක 

කර්මශන්ත ට වි ශල දශ කත්ව ක් ශදන්න පුු වන්ද ශකවළඹ 

විතරක් ගත්තත් ශම් වශශේ ආ තන ශගවඩක් තිශබනවශ, 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද ශම්ක තමයි ඒවශ ස හශ අවසාථශවද 

ආශ ෝජක න්ට එන්න දීලශ, සංචශරක න්ට එන්න දීලශ පක්ෂ 

විපක්ෂ සි ලුශදනශ එක මත කට තවිල්ලශ කටයුතු කරන්න 

පුු වන් තැනකට අපි දැන් තවිත් සිටිනවශද මට ලැබී තිශබන 

කශල  සීමශ සහිත , සශ ඉදිරි කශලශආදීත් ශම් ගැන ප්රකශ  කරන්න 

මම බලශශපවශරවත්තු ශවනවශද අප ශම් අවසාථශව මඟ 

හරවශගත්ශතවත් නැවතත් ඉතශ අවශසනශවන්ත තැනකට ශම් රට 

 යිද  
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ගරු නලින් බණ්ඩශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 

්ක කශල ක් තිශබනවශද  
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ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මට ශම් අවසාථශව ලබශ 

දුන්නශට ශබවශහවම සාතුතියිද 

වර්තමශන ආර්ථික තත්ත්ව  ගැන කථශ කරන ශම් 

ශමවශහවශත්, ආර්ථික  කඩශ වැට්ටවීමට දශ ක වුු අ  තවදුරටත් 

ඉදිරිපස ආසනවල ඉන්නවශ දැකීම කනගශටුවට කශරණ ක්ද අද 

ගරු නලින් ප්රනශන්දු තමතිතුමශ කථශ කළශද හැබැයි, එතුමශ පදේගි  

කශලශආ හශල් ශමට්රික්ශටවන් ලක්ෂ 6කට වැඩි ප්රමශණ ක් ශම් 

රටට ශගනැල්ලශ තිශබනවශද අපි දන්නවශ ශපවශහවර හිඟකම 

කි න ප්ර ාන  , සශ හශල්  ම් ප්රමශණ ක් ශගන්වීශම් අව යතශවක් 

තිබුු බවද නමුත්, ඒ අව යතශවට වඩශ හශල් ශගනැල්ලශ අද 

ශගවවි ශ අමශරුශේ දශලශ තිශබනවශද ශම්ක කි න ශකවට ශහව  

ශවලශවට කෘ කකර්ම අමශතයතුමශත් දැන් ශම් ගරු සභශවට එනවශද 

සශමශනයශ න් වී කිශලෝ 64ක මිටි ක් තමයි වී මිටි ක් හැටි ට 

අශප් ශගවවීන් ශදන්ශන්ද ශම් ශවලශශේ වී මිටි  මිලදී ගන්ශන්, 

රුපි ල් 6,622කටයි, ගරු කෘ කකර්ම තමතිතුම, ද ඒ කි න්ශන්, වී 

කිශලෝවක් ගන්ශන් රුපි ල් ක25ක්, ක26ක් පමණ අඩු මුදලකටද  

රජ  මීට කලින් සහතික මිලක් දුන්නශ, නශඩු වී කිශලෝවකට 

රුපි ල් ක02ක්, සම්බශ වී කිශලෝවකට රුපි ල් ක05ක්, කීරිසම්බශ 

වී කිශලෝවකට රුපි ල් ක32ක් විධි ටද හැබැයි ඒ මිලට රජ  වී 

මිලදී ගන්ශන්ත් නැහැ, ශපෞේගලික අං   මිලදී ගන්ශන්ත්  නැහැද 

කෘ කකර්ම තමතිතුම, , ඒකට ශහේතුව තමයි  ශවශළ , වශණිජ හශ 

ආහශර දේරක් කතතශ අමශතය නලින් ප්රනශන්දු තමතිතුමශ 

අව යතශවට වඩශ හශල් ශගනශපු එකද ශම්වශ ඔබතුමන්ලශ කථශ 

කරන්න ඕනෑ කශරණශද  මහජන , ශ ෝජිත කු වන  ෂීන්ද්ර 

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ ශමතැන ඉන්නවශද  ගරු රශජය තමතිතුම, ,  

ශමවණරශගල දිසා්රික්කශආ ශගවවිශ ෝ ඔබතුමශ ගැන කථශ 

කරනවශද කුරුණෑගල දිසා්රික්ක  , ශ ෝජන  කරන ීසදබීද ශහේරත් 

මහත්ම ශ ශම් සභශශේ ඉන්නවශද  ශම් කෘ කකර්ම බිම් , ශ ෝජන  

කරන තමතිවරු ශම් ගැන , හඬයිද හැබැයි ශවශළ , වශණිජ හශ 

ආහශර දේරක් කතතශ තමතිතුමශ තවමත් ශම් රටට හශල්  ශගන්වන 

එක නතර කරලශ නැහැද එතුමශ දිගටම ඒ කටයුත්ත කරශගන 

 නවශද ඒ , සශ අද ශගවවි ශට වී ස හශ සශධශරණ මිලක් 

ලැශබන්ශන් නැහැද ශගවවි ශ දැන් කන්න ගණනශවකදී අමශරුශේ 

වැටුණශද කෘ කකර්ම තමතිතුම, , ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 

මහත්ම ශශේ කෘ කකර්ම ප්රතිපත්තිශ න් හශන්සි වුු ශගවවි ශ ශම් 

කන්නශආත් හශන්සි ශවලශ තමයි ඉන්ශන්ද ඒ , සශ වහශම 

ක්රි ශත්මක වන පරිදි දැන්වත් වී ස හශ සශධශරණ මිලක් ලබශ දීලශ 

ශම් හශල් ආන න  කිරීම නතර කරන්න කි ලශ මම ඉතශ 

ශගෞරවශ න් ඔබතුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනවශද   

දැන් ශම් රශට් තිශබන අර්බුද ක් ගැන කථශ කරනවශද කශටද 

ශම් අර්බුදශආ පීතෘත්ව  තිශබන්ශන්? කශටද ශම් අර්බුදශආ 

මශතෘත්ව  තිශබන්ශන්? ශම් අර්බුදශආ පීතෘත්ව  සහ මශතෘත්ව  

තිශබන අ  තමයි ශම්  ආණ්ඩුව කරන්ශන්ද  ර, ල් වික්රමසිංහ 

මහත්ම ශ දැන් එතුමන්ලශට ශහව යිලුද 0220දී  "ර, ල්ට බැහැ" 

කි ලශ එතුමන්ලශ කිේවශද මම හිතන හැටි ට, ර, ල්ට පුු වන් 

කශලශආ තමයි "ර, ල්ට බැහැ" කි ලශ කිේශේද  ර, ල්ට පුු වන් 

කශලශආ "ර, ල්ට බැහැ" කි ලශ,  ර, ල්ට බැරි කශලශආ "දැන් 

ර, ල්ට පුු වන්" කි ලශ එතුමන්ලශශේ කශර් ති ශශගන  නවශද  

හැබැයි ශමතුමන්ලශට ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශශගන් 

ආරක්ෂශව ලැබිලශ තිශබනවශද  ශමවකද, පදේගි  කශලශආ ජශවශරම් 

කරපු අ  තවදුරටත් ශම්  ආණ්ඩුශේ  ජශවශරම් ටික කරනවශද  සී,  

වංචශශවන් රුපි ල් ශකෝටි ගණනක් වංචශ කරපු අ  තමයි 

රශජපක්ෂලශට රැකවරණ  ශදන්ශන්ද සජශඩ් මේදේන්ශේ 

සිංගප්පූරුශේ Sentosa Islandහි තිශබන ශගදර තමයි ශගෝධශභ  

රශජපක්ෂ මහත්ම ශ ගිහිල්ලශ මශස ක් විතර හැංගිලශ හිටිශආද 

එශහම සම්බන්ධතශ තිබි දී ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශ ශම් 

ශහවරුන්ට දඬුවම් කරයි කි ලශ හිතන්ශන් ශකවශහවමද?  දේදු ලූනු 

ජශවශරම්කරුවන්ට, පදේගි  කශලශආ මහශ පරිමශණශ න් බදු වශසි 

ගත්ත අ ට ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශශේ ශම් ආණ්ඩුශවන් 

දඬුවම් ලැශබන්ශන්ත් නැහැ, නීති  ක්රි ශත්මක වන්ශන්ත් නැහැ, 

ඒශගවල්ලන්ශේ මුදල් රජ ට ශහෝ ජනතශවට අයිති ශවන්ශන්ත් 

නැහැද හැබැයි ඒ සල්ලි ශහවරකම් කරපු , සශ මි, සාදේ දුක් විඳිනවශද 

නශවලපිටිශආ මි, සාදේන්ට ශදශේල, තුන්ශේල කන්න නැහැද ඒකට 

වග කි නවශද? කුරුණෑගල මි, සාදේන්ට, ගල්ගමුශේ මි, සාදේන්ට 

කන්න නැහැද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශ 

, ශ ෝජන  කරන ්රිකුණශමල  දිසා්රික්කශආ සශම්පූර්වල, 

ශසේරුවිල මි, සාදේන්ට තුන් ශේල කන්න නැහැද ඒ මි, සාදේ ඒවශට 

පලිද? නැහැද ඒ මි, සාදේ ඒවශට පලි නැහැද ඒවශට වග කිවයුතු 

මි, සාදේ මන්දිරවල හැංගිලශ ඉන්නවශද විශේ ගතව දේවිසල් මැදුරු 

හදශශගන ඉන්නවශද ඒ මදිවශට පැනලශ  නශකවට ඒශගවල්ලන්ට 

රැකවරණ ත් ලැශබනවශද හැබැයි ඒකට වග කිව යුතු නැති 

මි, දේන් අද  දඬුවම් විඳිනවශද  ඒ ශවනුශවන් ශගවවි ශ දඬුවම් 

විඳිනවශ;  ධීවර ශ දඬුවම් විඳිනවශ;  කම්කරුවශ දඬුවම් විඳිනවශ;  

රශජය ශසේවක ශ දඬුවම් විඳිනවශද  
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 ගුරුවරුන්ශේ තුමම ගැන ගුරුවරු කථශ කරනවශද ශමවකද, 

ආර්ථික  කඩශ වැටිලශ , සශ තුමමක් ගන්න විධි ක් නැහැද 

ඔබතුමන්ලශ කථශ කරනවශ අධයශපනශආ උසසා ගුණශංග ගැනද අද 

අධයශපන  කඩශ වැටිලශද ගුරුවරු නන්නත්තශර ශවලශද 

ගුරුවරුන්ට  වැටුශපන් ජීවත් ශවන්න බැරි තත්ත්ව ට පත් කරලශද 

ඒත් ගුරුවරුන්ශේ ගරුත්ව  ආරක්ෂශ කරන්න කථශ කරනවශද 

ශමන්න ශම්ක තමයි තත්ත කතන්දර ,  මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, ද  

ආර්ථික  කඩශ වැටීමට දශ ක වුු අ  තවදුරටත් ශම් 

ආණ්ඩුශේ ඉන්නවශද මම දන්නශ කශලශආ ඉ ලශ මහින්ද අමරවීර 

මැතිතුමශ, තමතිවරශ ක්ද එතුමන්ලශ ශම් ආර්ථික ට දශ ක 

ශවච්ච අ  තමයිද මම දන්නශ කශලශආ ඉ ලශ ශමහි සිටින මැති, 

තමතිවරු ඉන්නවශද  එතුමන්ලශ තමයි අඩු-වැඩි ව ශ න් 

ආර්ථික  කඩශ වැටීමට දශ ක ශවච්ච අ ද  හැබැයි ඒකට වගකිව 

යුතු නැති පිරිස තමයි අද දඬුවම් විඳින්ශන්ද ආර්ථික  කඩශ වැටීමට 

දශ ක ශනවවුු පිරිස තමයි අද දඬුවම් විඳින්ශන්ද ඒ , සශ,  ර, ල් 

වික්රමසිංහ-ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ආණ්ඩුව,  එශහම නැත්නම් ර, ල් 

වික්රමසිංහ-රශජපක්ෂ ආණ්ඩුව ශම් අර්බුද විසඳීමට , සි ශකශරව 

කටයුතු කරයි කි ලශ අපි වි ාවශස කරන්ශන් නැහැද  

අද උශේ මම කථශ කරලශ තහුවශ, ඊජිප්තුශේ තිබුු එක්සත් 
ජශතීන්ශේ ශේ ගුණික විපර් ශස පිිබබ  රශජය නශ ක සමුු වට 
අශප් රට , ශ ෝජන  කරමින් ශමවශහවමඩ් නෂීඩ් නම් 
මශලදිවයිශන් කථශනශ කවර ශ සහභශගි  වුශණ් ශකවශහවමද 
කි ලශද  එතුමශ පත්කිරීම සම්බන්ධ  ලිපි  මම සභශගත කළශද 
පැහැදිලිවම ඒ සමුු ව ස හශ අශප් රට , ශ ෝජන  කරන්න 
ශකශනක් නැේද? ඒක තහුවශම දේසිල් ශප්රේමජ න්ත මහත්ම ශ 
දුන්ශන්, " න්ශන් ශකවශහද, මල්ශල් ශපවල්" වශශේ උත්තර ක්ද 
අපිට පශර්ලිශම්න්තුව , ශ ෝජන  කරන මැති, තමතිවරු 
ඉන්නවශද පරිසර  සම්බන්ධ තමතිවරු පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවශද 
පරිසර අමශතයශං ශආ , ලධශරින් ඉන්නවශද පරිසර  සම්බන්ධව 
ප්රවීණශ ෝ - expertsලශ - ඉන්නවශද අශප් කථශනශ කතුමශ 
ඉන්නවශද එවැ,  පිරිසක් සිටි දී, අශන්,  ශමවශහවමඩ් නෂීඩ් කි න 
ීසල්කශර ශ  තමයි  ලංකශව , ශ ෝජන  කරමින් ඒ සමුු වට 
සහභශගි වුශණ්ද  

මශ නම් ඔහු හුමන්වන්ශන් ීසල්කශරශ කු හැටි ටද ශමවශහවමඩ් 
නෂීඩ් කි න්ශන් ශනවම්මර එශක් ශහව ම ීසල්කශරශ ක්ද ඔහු 
වැඩිපුර ඉන්ශන් ලංකශශේ, ශකවළඹද  ර, ල් වික්රමසිංහ මැතිතුමශ ඒ 
ීසල්කශර ශ තමයි ඊජිප්තුවට  වන්ශන්ද ඔහු ර, ල් වික්රමසිංහ 
මැතිතුමශශේ උප ශේ කවර ශද ශහට-අ, ේදශ වන ශකවට වීරවං  
මහත්ම ශ, ශසෝල්හයිම් මහත්ම ශ තව ශමවනවශ ශහෝ සමුු වකට 
 ැේශවවත් ඒ ගැන පුදුම ශවන්න ශහේතුවක් නැහැද අද ශම් ආණ්ඩුව 
කටයුතු කරන ආකශරශ න් අපට ශපශනනවශ, ශම් ආණ්ඩුව 
කටයුතු කරන්ශන් , වැරැදි පශර හුමනශ ශගන ශනවවන බවද වශළේ 
වැටිලශ හිටි ත් ශම්ශගවල්ලන් තවම , වැරැදි මශර්ග  හුමනශ ශගන 
නැහැද ශම්ශගවල්ලන් තවම ජශවශරම්කශර න්ට  ටත් ශවලශ 
ඉන්නවශද ශම් ජශවශරම්කශර න් ශමවන ආණ්ඩුශේත් ඉන්නවශද අපි 
දන්නවශ, අශප් ආණ්ඩුව පැවති කශලශආත් ජශවශරම්කශර න් 
කැරකුණශද අශප් ආණ්ඩුව කශලශආත් ජශවශරම්කශර න්ට ඒ 
කටයුතු කරන්න සමහර මැති-තමතිවරු අවසාථශව දුන්නශද හැබැයි, 
ශම් ආණ්ඩුව  ටශත්ත් ඉදිරිශආදී තවදුරටත් ඒවශ සිේධ වනවශද 
හැබැයි, ඔබතුමන්ලශ ශහව ට මතක ති ශ ගන්න, සජිත් ශප්රේමදශස 
මැතිතුමශ ප්රමුඛ සමගි ජන බලශේග ත් එක්ක ඒ 
ජශවශරම්කශර න්ට ීසල් දශන්න හම්බ ශවන්ශන් නැති බවද ඒක අපි 
පැහැදිලිව  කි නවශද අශප් ආණ්ඩුවක්  ටශත් අ, වශර් ශ න්ම 
ශම් ජශවශරම්කශර න්ට, බදු ශහවරුන්ට, බදු දැශලන් රිංගපු අ ට, 
බදු වශසි ගත්ත අ ට වශශේම රශජපක්ෂලශට රැකවරණ  ලබශ දුන් 
අ ට, ඒ සි ලුශදනශට විරුේධව දඬුවම් ශදන්න අව ය නීති  
ක්රි ශත්මක කරන්න කටයුතු  කරන බව අප වගකීශමන් යුතුව 
කි නවශද  

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමශට ලැබී තති කශල  අවසශනයි, ගරු මන්ත්රීතුමශද 

 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට තව විනශඩි ක කශල ක් තිශබනවශ ශන්ද, මූලශසනශරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුම, ? 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමශට ලැබී තති කශල  අවසශනයි, ගරු මන්ත්රීතුමශද  

 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අවසශන ව ශ න්  ශම් කශරණ ත් මශ ස හන් කරනවශ, 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද ක්රිකට් ක්රීඩශව ගැනත්  ශගවඩක් 

ශේවල් මට කි න්න තිශබනවශද නමුත් දැන් ඒ ගැන කථශ කරන්න 

මශ බලශශපවශරවත්තු වන්ශන් නැහැද ශහට උශේ මශ ඒ සම්බන්ධව 

වරප්රසශද ප්ර ාන ක් මතු කරනවශද මට ක්රිකට් ක්රීඩශව 

සම්බන්ධශ න් ශගවඩක් ශේවල් කි න්න තිශබනවශද ඒ පිිබබ වත් 

ශහට   මශ කථශ කරන බව මතක් කරමින්,  මට කථශ කරන්න 

කශල  ලබශ දීම සම්බන්ධශ න් ඔබතුමශටත් සාතුතිවන්ත ශවමින් 

මශ , හඬ වනවශ, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශහේරත් රශජය තමතිතුමශද ඔබතුමශට 

විනශඩි දශහතක කශල ක් තිශබනවශද 
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ෙරු ඉන්දික අනුරුේධා නහේරත් මහතා (විදුලිබල හා 

බලශක්ති රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத் - ைின்ெக்தி ைற்றும் 

வலுெக்தி இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Power and Energy) 
මට කථශ කරන්න අවසාථශව ලබශ දීම ගැන ඔබතුමශට  

සාතුතිවන්ත වනවශ, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද රශට් වත්මන් 

ආර්ථික අර්බුද  ගැන විපක්ෂ  , ශ ෝජන  කරන අනුර කුමශර 

දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ විසින් අද සභශව කල් තබන අවසාථශශේ 

ශ ෝජනශවක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවශද ඒ පිිබබ ව  සශකච්ඡශ කරන 

ශම් ශවලශශේ අපි මතක් කරලශ ශදන්න ඕනෑ, අද සමශජ  

පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු ශදසී  විසි පසාශදනශටම තමයි ශචෝදනශ 

කරන්ශන් කි න එකද මන්ත්රීවරුන් කිහිප ශදශනක් ශම් ගරු 

සභශශේදී ප්රකශ  කළශ, පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් ශදසී  

විසිපසාශදනශශගන් තමතිකම් දරපු ශබවශහෝ ශදශනක් අද 

පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු විධි ට, එශහම නැත්නම් ශම් සභශව 

පටිපශටි  , ශ ෝජන  කරමින් ඉන්නවශ කි ලශද අනුර කුමශර 

දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශශේ පශර්ලිශම්න්තු ජීවිත ටත් මශ දන්නශ 

තරමින් ශම් වනශකවට අවුරුදු විසාසකට වඩශ වැඩි කශල ක් ගත 

ශවලශ තිශබනවශද හැබැයි, එතුමශත් ශම් ශදසී  විසිපසාශදනශශේ 

ශගවශඩ් ඉන්න ශකශනක්ද ඒ , සශ "ශම් ඔක්ශකවටම 

වැරැදිකශර න් අහවල්ලු, ශම්  ඔක්ශකවම වැරැදි කශළේ අහවල්ලු" 

2389 2390 



පශර්ලිශම්න්තුව 

කි ලශ එතුමශ කි නවශ නම් ඒක වැරැදියි ද එතුමශ , ශ ෝජන  කළ 

කණ්ඩශ ශම් මන්ත්රීවරු තිසා ගණනක් හිටපු කශල ක් තිබුණශ; 

මන්ත්රීවරු පහශළවවක්, විසාසක් , ශ ෝජන  කළ කශල ක් 

තිබුණශද  අද වනශකවට එතුමශශේ කණ්ඩශ ම මන්ත්රීවරු තුන 

දක්වශ පහත වැටිලශ තිශබනවශද එතුමශ ඒ අවුරුදු විසාසක කශල  

පුරශවට ශම් පශර්ලිශම්න්තුව තුළ  ම්කිසි සැලකි  යුතු 

සශධශරණ ක් ඉෂාට කර තිශබනවශද? එතුමශ කරපු එකම 

සශධශරණ  තමයි, පශර්ලිශම්න්තුශේදීත්, සමශජශආදීත් ශම් සි ලු 

ක්රම විශේචන  කරන එකද ඕනෑම ශද ක් විශේචන  කරන්නශ 

අසමර්ථශ ක් කි න එක අපි දන්නවශද විශේචන  කරන්නශ 

සමර්ථශ ක් ශවන්ශන් නැහැද අවුරුදු විසාසක් පුරශවට කරපු 

විශේචන  අද එතුමශ මහ පශරට ශගන ගිහිල්ලශ තිශබනවශද  

අද ආර්ථික අර්බුද ක් නැහැ, රට ශබවශහවම ශහව යි, ර, ල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමශ ආවශට පසාශසේ ශබවශහවම ශහවඳින් රට පවත්වශ 

ශගන  නවශ  කි ලශ  කි න්න අපි ූදශනම් නැහැද හැබැයි, ශම් 

සි ලු ශේවල්වලට වග කිව යුත්ශතෝ මහජන , ශ ෝජිත න් 

විධි ට ජනතශ වි ාවශස  මත පත් කරලශ එේවශට පසාශසේ 

එතුමන්ලශට කි න්න බැහැ, "අපට බල  තිබුශණ් නැහැ  ශන්, අපි 

විපක්ෂශආ ශන් හිටිශආ, අපි සාවශධීන වුණශ ශන්, අපි ඒවශ ශකරුශේ 

නැහැ" කි ලශද එශහම කි ලශ කිසි ශකශනකුට තඟ ශබ්රශ ගන්න 

බැහැද අපි ජනතශවශේ ඡන්ද  ලබශ ගන්ශන්,  "අපට වරම ශදන්න, 

අපි  ශම් ක්රම  ශවනසා කරන්නම්" කි ලශයිද ජනතශ විමුක්ති 

ශපරමුණ ගම්වල ජනතශවශගන් ඡන්ද  ඉල්ලුශේ, "විපක්ෂ ට 

ගිහිල්ලශ , කම් කශලශ බීලශ, ඩබල් කැබ් එකක් අරශගන, මන්ත්රී 

දීමනශශවන් ශමවකක් හරි අරශගන එන්නම්" කි ලශ ශනවශවයිද 

එතුමන්ලශ පළශත් සභශවට ශත්රී පත් ශවලශ මන්ත්රී ුරර ගණනශවක් 

ලබශ ශගන වැඩ කටයුතු කළශද එතුමන්ලශ 02ක8 අවුරුේශේ පැවති 

පළශත් පශලන මැතිවරණශආදීත් මන්ත්රී ුරර  ම් ප්රමශණ ක් ලබශ 

ගත්තශද ඒ ආ තනවල හිටපු ජනතශ විමුක්ති ශපරමුණ , ශ ෝජන  

කළ අ ත්, ආණ්ඩු පක්ෂ  , ශ ෝජන  කළ අ ත් වි ශල 

ශවනසකින් යුක්තව ගම්වල වැඩ කරලශ තිශබනවශද එතුමන්ලශශේ 

පක්ෂශආ අ  හැම දශම විශේචන  කරමින් හිටි ශද නමුත්, බල  

ලබශ ගත් කණ්ඩශ ම් හැම දශම වැඩ කළශද  

 
, දහශසන් පදේ අවුරුදු 62, ්2ක ශේ පශලන ඉතිහශස  තුළ 

වගකිව යුත්ශතෝ කි න අ  ශම් සභශවට තවිල්ලශ කළ කටයුතු 

තුිබන් කිසිදු ශද ක් ශනවවුණශ  කි න එක ඔවුන්ට කරන ශලවකු 

අසශධශරණ ක්ද ඔවුන් , දහසා අධයශපන ට, අධයශපන 

ප්රතිපත්ති ට, ගමනශගමන ප්රතිපත්ති ට, කෘ ක කර්මශන්ත ට, 

ශසෞඛය අං  ට  ම් කිසි දශ කත්ව ක් ලබශ දුන්නශද හැබැයි,  ඒ 

අ  අතරින්ම තමයි අඩු පශඩුත් මතු වුශණ්ද  ඒ අඩු පශඩු නැවත සිදු 

ශනවවන්න  ම් ප්රතිපත්ති ක් හදශ ගන්න වැඩ කටයුතු ශකරුවශ 

නම්, ඒක තමයි රටක අනශගත  බවට පත් ශවන්ශන්ද මම එශහම 

කි න්ශන් තයි? ක ්2දී, ක 88දී අරගළ  මහ ශපව ශළවවට 

ශගනශශේ ජනතශ විමුක්ති ශපරමුණයිද ඒ වශශේම 020කදීත් 

 අරගළ  මහ ශපවශළවවට ශගනැල්ලශ, "අපි තමයි අරගළශආ 

අයිතිකශරශ ෝද ප්රජශතන්රවශද  වැඩක් නැහැ, ආණ්ඩුක්රම 

වයවසාථශව වැඩක් නැහැද බලහත්කශරශ න් හරි ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුව අල්ලන්න ඕනෑ" කි ලශ ඔවුන් කිේවශද ශදවතශවක් 

කර ගන්න බැරිව ගි  එක අන්තිම ශමවශහවශත් හරි කරගන්නවශ 

කි ලශ ශම් විධි ට සටන් ශකරුශේ ජනතශ විමුක්ති ශපරමුණයිද 

ඔවුන් අද දේේධවන්තශ ෝ ශවන්න හදනවශ; දේදශනෝ වශශේ කථශ 

කරනවශද  

ජනතශ විමුක්ති ශපරමුණ වර්තමශනශආ එක එක අ  ශතෝරශ 

ශගන ඔවුන්ට මඩ ගහනවශද එක එක දිසා්රික්කවලට ගිහිල්ලශ 

රැසාවීම් ති ශශගන අර ශකනශශේ අසමත්කම, ශම් ශකනශශේ 

ශනවහැකි ශව කි මින් ශබවශහෝ අ  විශේචන  කරනවශද හැබැයි, 

ඒ විශේචනශ න් ප්රතිලල ලැබිලශ තිශබනවශද? සමහර කරුු 

ශහව ශ බලනශකවට මට අද දැන ගන්න ලැබුණශ, අනුර දිසශනශ ක 

මන්ත්රීතුමශ COPE එක , ශ ෝජන  කරමින් කී වතශවක් සම්බන්ධ 

ශවලශ තිශබනවශද කි ලශද COPE එක රැසාවුු වශර ගණ, න් 

භශග කටවත් එතුමශ සහභශගි ශවලශ නැහැද දහ වතශවක් තිබුණශ 

නම්, පසා වතශවක්වත් අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ ඒකට 

සම්බන්ධ ශවලශ නැහැද ඒ, එතුමශ විසින් ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට 

එතුමශශේ වගකීම ඉටු කරන ආකශර ද? 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ආණ්ඩුවට එකතු වන්න 

කි ලශ පදේගි  දිනවල සි ලුශදනශට ජනශධිපතිතුමශ ආරශධනශ 

කළශද ජනතශව ශවනුශවන් අපට ශමවකුත්ම කර ගන්න බැරිව ගි , 

රටම අමශරුශේ වැටුු ශවලශශේ තමයි ජනශධිපතිතුමශ  ශම් රජ  

භශර ගත්ශත්ද එතුමන්ලශට හරි ශල්සියි, හරි සරලයි ශම් රටට 

ශඩවලර් එවන්න එපශ කි න්නද අපි දැක්කශ, 020ක අවුරුේශේ 

එශහම නැත්නම් 0202 අවුරුේශේ ආපු ශඩවලර් ප්රමශණශ න් 

භශග ක්වත් විශේ  රමික න්ශේ ශප්රේෂණ ශම් අවුරුේශේ ශම් 

රටට එවශ නැති බවද ඒ පක්ෂශආ , ශ ෝජිතශ ෝ කි නවශ,  රටට 

ශඩවලර් එවන්න එපශ  කි ලශද සංචශරකශ ෝ රටට එන්න අව ය 

නැහැ කි ලශත් ඔවුන් කි නවශද ශම් රටට තවිල්ලශ , දහශසේ 

සංචශර  කළ හැකි වශතශවරණ ක් නැති ශවන ආකශරශ න් ඔවුන් 

විශරෝධතශ මහ පශරට ශගනශවශද ශම්වශත් ශම් රශට් ආර්ථික  

විනශ  කරන්න දශ ක ශවච්ච ශේවල්ද  

ශකවශහේ හරි පශරක් හදනශකවට ඒශකනුත් ශහවරකම් කරනවශ 

නම්, ශගවඩනැඟිල්ලක් හදන ශකවට ඒශකනුත් ශහවරකම් කරනවශ 

නම්, ශකෝච්චි ශපට්ටි ක් ශගනැල්ලශ ඒශකනුත් ගසශ කනවශ නම්,  

ශකවල්ල කනවශ නම්, ඒවශ කථශ කරන්න, ඒවශ ශපන්වශ ශදන්න, 

ඒවශට දඬුවම් ශදන්න  තමයි පශර්ලිශම්න්තුශේ නීති සම්පශදන  

කරලශ තිශබන්ශන්ද ඒ මත කටයුතු කරලශ තමයි ඒ වැරැදිකරුවන් 

අනශවරණ කරන්න ඕනෑද එශහම නැතිව ට්රන්ක් ශපට්ටි  කශර් 

ති ශශගන  නවශ වශශේ, "මම ළඟයි, ෆයිල් තිශබන්ශන්ද මම 

ළඟයි, ශතවරතුරු තිශබන්ශන්ද මම තමයි, ශහවරු අල්ලන්ශන්" 

කි  කි ශ තවිේදශට වැඩක් නැහැද ඒක , කම් පිසාදේශවන් 

තවිදිනවශ වශශේ වැඩක්ද ඒ ස හශ වඩශ ක්රමවත්ව   ජශතික 

ආදශ මට  ආදශ ම් එකතු කර ශදන වැඩ පිිබශවළක් 

පශර්ලිශම්න්තුව තුළ තිශබනවශද නමුත්, එතුමන්ලශ ඒක කරන්ශන් 

නැහැ, විශේචන  කර කර, විශේචන  කර කර රට වශට් 

තවිදිනවශද  

අද ඔබතුමන්ලශ  අමතන කුඩශ හශ මධය පරිමශණ 

වයවසශ කශ ෝ කවුද? ශහව ට මතක් කරලශ බලන්නද මහින්ද 

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ ජනශධිපති කරලශ එදශ -0225න් පසාශසේ- ශම් 

රශට් වගකීම එතුමශට භශර ශදන්න ඔබතුමන්ලශත් දශ ක වුණශද 

අපි ඒකට ඔබතුමන්ලශට සාතුතිවන්ත ශවනවශද එතුමශ ශම් රශට් 

බල ට තවිල්ලශ එදශ ජනතශව බලශශපවශරවත්තු වුු, අවසන් 

කරන්න බැරිව තිබුු යුේධ  අවසන් කරලශ රටට ශපන්වූවශද ඒ 

වශශේම එතුමශ එදශ රට සංවර්ධන  කරශගන ආවශද හැබැයි, 

ඔබතුමන්ලශ 0226, 022් ශවේදි එතුමශ අත්හැරලශ ගි ශද එතුමශ 

ශම් රට හරි ට ශගන  නශකවට ඔබතුමන්ලශ එදශ එතුමශ දශලශ 

පැනලශ ගි ශද ගිහිල්ලශ ක වුරු ගැහුවශද හිටපු හමුදශපතිවර කු වූ 

ශෆවන්ශසේකශ ශගනැල්ලශ 02ක2 ජනශධිපතිවරණ ට ඉදිරිපත් කළශද 

එදශ ක වුරු බඳිමින් මහින්ද රශජපක්ෂ මැතිතුමශට විරුේධව 

කටයුතු කළශද හැබැයි, අවංකව හිතන්න ඕනෑ, කල්පනශ කරන්න 

ඕනෑ, එදශ අධයශපන  ශමවන තරම් දුරකට සංවර්ධන  කර ගන්න 

පුු වන් වුණශද, අලුතින් වි ාවවිදයශල තති කර ගන්න පුු වන් 

වුණශද, විදුලි බලශගශර සංඛයශව වැඩි කරගන්න පුු වන් වුණශද, 

අ, කුත් සංවර්ධන කටයුතු තවතවත් වැඩි කරගන්න පුු වන් 

වුණශද, මශර්ග පේධති  දියුු කර ගන්න පුු වන් වුණශද කි ලශද  

2391 2392 

[ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශහේරත් මහතශ   
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2005 ඉ ලශ 02ක5 වනකල් වි ශල කශර් භශර ක් සිේධ වුණශද 

ශම් රට හරිගැසාසීශගන එේදි තමයි ඔබතුමන්ලශ කැරලි ගහලශ ඒ 

කටයුතු ශවනසා කශළේද අපි කි නවශ නම්, ශම් රශට් ශලවකුම 

විනශ   වුශණ් අහවල් කශලශආ, ශම් රශට් ශලවකුම විනශ   

කරලශ තිශබන්ශන් ශම් ඉන්න පශලකශ ෝ කි ලශ ඒ  ශචෝදනශව  

ඔබතුමන්ලශශේ පැත්තටත් එල්ල ශවනවශද  

අද කි නවශ, රශට් ූමමිශතල් නැහැ කි ලශද හැබැයි, රටට ඒවශ 

ශගන්වශ ගන්න ශඩවලර් ඕනෑද ඒ ස හශ විශේ  සංචශරකශ ෝ ශම් 

රටට එන්න ඕනෑ, විශේ  ආශ ෝජකශ ෝ ශම් රටට එන්න ඕනෑද ඒ 

වශශේම විශේ  රමික න්ශේ ආදශ ම ශම් රටට ගන්න ඕනෑද එශසේ 

වුවත් ශම් හැම එකක්ම නවත්වන්න කටයුතු කශළේ ඔබතුමන්ලශයිද 

අපට මතකයි, ශකවවිඩ් වසංගත  පැවැති කශලශආ  අධයශපන 

ක්ශෂේරශආ ඉන්න ඔබතුමන්ලශශේ , ශ ෝජිතශ ෝ දමලශ 

විශරෝධතශ දැක්වූ ආකශර ; රට වහන්න කිේවශද රට විවෘත කරලශ 

ශකවවිඩ් වසංගත  වැඩි කරන්නයි හදන්ශන්, ජීවිත නැති 

කරන්නයි හදන්ශන් කිේවශද අපි  ම් ක්රම ක් තතිව වැඩ කටයුතු 

කරශගන  ේදී,  ම් වැඩ පිිබශවළක් තතිව ශකවවිඩ් වසංගත ට 

මුහුණ ශදේදී ඔබතුමන්ලශ ඒකට බශධශ කළශද අවුරුදු ශදකක්, 

තුනක් රට වහලශ තිබුණත් එකයිද මශස ක් රට වහලශ තිබුණත් 

එකයිද ශමවකද, අවුරුදු හතරකට පහකට ඒක බලපශනවශද ඒ අනුව, 

අද ඒක අපට බලපශ තිශබනවශද අපට වශශේම අද ප්රං  ටත් ඒ 

තත්ත්ව  බලපශ තිශබනවශ; එංගලන්ත ටත් බලපශ තිශබනවශද 

තවත් ශනවශ ක් බටහිර රටවලට පවශ ඒ තත්ත්ව  බලපශ 

තිශබනවශද පදේගි  කශලශආ එංගලන්තශආ අගමැතිවරු ශදතුන් 

ශදශනක් එක දිගට ඉවත් වුණශද එතුමන්ලශට වග කීම ගන්න බැහැ 

කි නවශද ඒ කි න්ශන්, එශහත් සිටි ශද 'රශජපක්ෂ' ශකශනක්? 

එශහම නැත්නම් එශහත් සිටි ශද, ආර්ථික  විනශ  කරන්න වැඩ 

කළශ  ැයි ශචෝදනශ කරන ලංකශශේ හිටපු අ ? නැහැද ඒක තමයි 

සශමශනය සාවභශව ද ඒක අපි දන්නවශද  ශනවශ ක් අ  පශවිච්චි 

කරමින්, ශනවශ ක් ශේවල් ගැන කථශ කරමින්, වි ාවවිදයශල 

පේධති  අඩපණ කරමින්, ජන ජීවිත  අඩපණ කරමින් 

ඔබතුමන්ලශ මි, දේන්ශේ සිත් තුළ වවර  වපුරනවශද  

අද අපි වතු කම්කරුවශට, ධීවර ශට අව ය ූමමිශතල් ටික ලබශ 

ශදනවශද ඒ වශශේම ශවළ , වශණිජ හශ ආහශර දේරක් කතතශ 

තමතිතුමශ සංඛයශ ශල්ඛනවලින් ශපන්වශ දුන්නශ, අද ජනතශවට 

අව ය ආහශර සම්බන්ධව රට තුළ , ර්මශණ  ශවලශ තිශබන 

උේධමන   ම්තශක් දුරට අඩු කරගන්න හැකිවී තිශබන ආකශර ද 

විශ ේෂශ න්ම සි  ට  5කට විතර තිබුු ආහශර උේධමන  

සි  ට 85 දක්වශ අඩු කරගන්න අද අපට පුු වන් ශවලශ 

තිශබනවශද මම හිතන්ශන් අද වනශකවට විදුලි  කප්පශදුව පැ කට 

ශදකකට වශශේ සීමශ කරන්න අපට පුු වන් ශවලශ තිශබනවශද 

0200 වසර පටන් ගත්ත දවශසේ ඉ ලශ ඔබතුමන්ලශ කටයුතු කළ 

ආකශර  අනුව ඔබතුමන්ලශශේම පක්ෂශආ අ  කිේවශ, "අරගළ  

අපි ශගනශවශ තමයිද හැබැයි, අරගළශ න් පසාශසේ ශමවකක්ද 

කරන්ශන්, අරගළශ න් පසාශසේ ශමවකක්ද ශවන්ශන් කි ලශ අපට 

ශලවකු වැටහීමක් තිබුශණ් නැහැ" කි ලශද  

එදශ ශම් ජනශධිපතිතුමශ පත් කර ගැනීමට පැවැත්වූ ඡන්ද ට 

මන්ත්රීතුමන්ලශ තුන්ශදශනක් ඉදිරිපත් වුණශද ඒ ඉදිරිපත් වුු 

තුන්ශදනශශගන් ශකශනකුට  ම්කිසි විධි කින් ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුව ශම් වග කීම භශර දුන්නශ නම්, එදශටත් කි යි, 

"අයිශ ෝ! අවුරුදු ්2ක් විනශ  කරපු රට අපි ශකවශහවමද 

මශසශ න් ශදශකන් ශගවඩ දමන්ශන්? අපි ශකවශහවමද 

අවුරුේශදන් ශදශකන් ශගවඩ දමන්ශන්?" කි ලශද අද කෑම නැහැ, 

කන්න නැහැ කි ලශ ජනතශවට අසතය ශතවරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් 

කටයුතු කරන තමුන්නශන්ශසේලශ හැරිලශ බලන්න, ශමවකක්ද 

ශවලශ තිශබන්ශන් කි ලශද  ම්කිසි විධි කින් එතුමන්ලශට බල  

ලැබුණශ නම්, ශම් රශට් ජනතශවට කෑම බීම ශකශසේ ශවතත්, හත් 

අවුරුේදකට උලශ කන්නවත් හම්බ ශවන්ශන් නැහැද  

ඔබතුමන්ලශශේ ප්රතිපත්ති , වැඩ පිිබශවළ තවම ජනගත 

ශවලශ නැහැද ඔබතුමන්ලශ එ  ජනගත කරන්ශන්ත් නැහැ; 

ජනතශව ඒක දන්ශන්ත් නැහැද ජනතශව අතරට ගිහිල්ලශ 

ඔබතුමන්ලශ දේරංගනශ ශලෝක මවනවශද ඒ දේරංගනශ ශලෝකවල 

ඉ ශගන කථශ කරනවශද එශහම කථශ කරලශ ජනතශවට  ම්කිසි 

ශද ක් කි න්න උත්සශහ කරනවශද  

අපි දන්නවශ, දේු  හශ මධය පරිමශණ වයශපශරික ශට, සංචශරක 

ක්ශෂේරශආ ,  ැශළන්නශට, කෘ ක කර්මශන්තශආ ,  ැශළන්නශට 

ගැටලු තිශබන බවද ඉදිකිරීම් ක්ශෂේරශආ ,  ැී  ඉන්න අ ටත් ශම් 

ශපවලී අනුපශත ත් එක්ක ඒ ඉදිකිරීම් කටයුතු කරශගන  න්න 

බැරිව ඒවශ කඩශ වැටී තිශබන බව අපි දන්නවශද අපි ඒවශට විසුමම් 

ශහව න්න ඕනෑද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , පක්ෂ විපක්ෂ ශේද කින් 

ශතවරව ජනශධිපතිතුමශ සි ලුශදනශටම කථශ කරලශ බල ක්ති  

සම්බන්ධශ න් වැඩ පිිබශවළක් හදන්න ආරශධනශ කිරීම ගැන අපි 

සතුටු ශවනවශද පශධලී චම්පික රණවක හිටපු තමතිතුමශ ඒ වග 

කීම භශරශගන තිශබනවශද අශනකුත් කමිටුවලට තරුණ 

මන්ත්රීවරුන්ට සම්බන්ධ ශවන්න කි ලශ තිශබනවශද ඔබතුමන්ලශ 

ශමන්න ශම්වශට අදහසා ඉදිරිපත් කරන්නද මම හිතන විධි ට 

"තැටි  රත් වුු ශවලශශේ ශකවශහවම හරි ශරවටි  පුච්චශ ගන්න 

ඕනෑ" කි න නයශශආ ඉඳිමින් ශම් වැඩ පිිබශවළ කඩශශගන 

ඡන්ද කට ගිහිල්ලශ, ඡන්ද ක් තුිබන් ඔබතුමන්ලශට ජ ග්රහණ 

ලබශ ගන්න පුු වන් ශවයි කි ලශ හිතශශගන අද ජනතශව අන්දවන 

එක නම් මහශ අපරශධ ක්ද  

ශම් ආර්ථික ට සිේධ ශවච්ච විනශ   එශහම නැත්නම් ශම් 

ආර්ථික ට සිේධ ශවච්ච බලපෑම ශවනසා කර ගන්න තමයි ශම් 

මන්ත්රීවරු 005ශදනශම කටයුතු කරන්න ඕනෑද එශහම ශනවකර,  

අපි පක්ෂයි, අපි විපක්ෂයි, අපි සාවශධීනයි, අපි දන්ශන් නැහැ, 

එශහම ශනවශවයි, අපි කි පු ශේ කශළේ නැහැ කි න එක 

ශනවශවයි කළ යුත්ශත්ද හැශමෝම කටයුතු කරන්න ඕනෑ, ශම් 

වගකීම අප සි ලුශදනශට බලපශනවශ කි ලශ හිතශශගනයිද ඒ ගැන 

ජනතශව අද ශබවශහෝ  කථශ කරනවශද ජනතශව ශම් 005ශදනශටම 

තඟිල්ල දිගු කරනවශද ඒක සශධශරණයිද ඒ තයි? ඒශගවල්ලන් 

ශලවකු වි ාවශස ක් ති ශශගන හිටි ශ, ශම් 005ශදනශ 

පශර්ලිශම්න්තුවට ගි ශට පසාශසේ අපි ගැන බලයි කි ලශද එශහම 

බලයි කි ලශ හිතන මි, සාදේ ටිකක් තමයි පශර්ලිශම්න්තුවට එේශේ 

කි ලශ ජනතශව අදටත් වි ාවශස කරනවශද හැබැයි, ඒ වි ාවශස  

දවස ගණශන් කඩශශගන වැශටේදි තමයි ජනතශව ශම් අ  කවුද 

කි ලශ බලන්ශන්ද ඒ අතර විපක්ෂශආ කි න, සාවශධීනයි කි න 

 ම් කිසි පිරිසක් ගිහිල්ලශ කි නවශ, "අන්න අරශගවල්ලන් ආණ්ඩු 

කරන්ශන්, අපි ශනවශවයිද අපි දන්ශන් නැහැද ඒශගවල්ලන්ට බල  

ශදන්න එපශ කි ලශ අපි එදශ ඉ න් කිේවශ" කි ලශද ශම් විධි ට අද 

අපට තඟිල්ල දිගු කරයිද ශහට අපිත් තඟිල්ල දිගු කරයිද 

ශදපැත්තට තඟිලි දිගු කිරීම තුිබන් ශම් උේධමන  වැඩි ශවන 

එකත්, සංවර්ධන  නැති ශවන එකත්, අතයව ය ශේවල් 

ජනතශවට ශනවලැශබන එකත්, අධයශපන ට දක්වන ප්රමුඛතශව 

ශනවලැශබන එකත් සිේධ  ශවනවශද ඒ , සශ මම ශගෞරවශ න් 

කි නවශ, ශම් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂ ට  ම් 

කිසි බලපෑමක් කිරීමට උත්සශහ කිරීම ගැන අපි කලබල ශවන්ශන් 

නැහැ කි ලශද  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමශට ,  මිත කශල  අවසන්, ගරු රශජය තමතිතුම, ද   

2393 2394 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු ඉන්දික අනුරුේධා නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

මශේ කථශව තව විනශඩි කින් අවසන් කරන්නම්, 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ද  

ශම් ශවලශශේ මැතිවරණ කට  ෑම, මැතිවරණ කශලසටහශන් 

 ම් කිසි තැනක තිශබන ශද ක් නම්, ඒක කළ යුතුයිද එහිදී 

තමුන්ශේ  පක්ෂ  මැතිවරණශ න් දිනයිද, පරදියිද කි න එක 

අදශළ නැහැද ඒ මැතිවරණවලට ශවලශවට  න්න ඕනෑද  

අපට අද වශශේ මතකයි, මහින්ද රශජපක්ෂ මැතිතුමශ 

ප්රජශතන්රවශද  ශවනුශවන් කලට ශවලශවටත් කලින් මැතිවරණ 

ති පු බවද ඒ වශශේම මැතිවරණ කදී හැුමනුම්පත අ, වශර්  

ශකරුවශද එශහම වැඩ කරපු පක්ෂ ක් සහ වැඩ පිිබශවළක් 

එක්කයි අපි කටයුතු කරන්ශන්ද හැබැයි, ශම් ශවලශශේ ජනශධිපති 

ර, ල් වික්රමසිංහ මැතිතුමශ ශගනැල්ලශ තිශ න කමිටු ක්රම  හරහශ 

ශම් ප්ර ානවලට උත්තර ශහව ලශ, උත්තර ලබශ ශගන, ජනතශව 

ඉදිරි ට  ෑමට වැඩ කටයුත්තක් සකසා කර ගන්න සි ලුශදනශ 

එකතු ශවන්න ඕනෑ කි ලශයි අපි ශ ෝජනශ කරන්ශන්ද  

ශබවශහවම සාතුතියිද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 8ක කශල ක් 

තිශබනවශද  

 

[අදභශද 0ද30  

 
ෙරු විමල් වීරවශශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මට විනශඩි ක2ක කශල ක් 

තිබුණශද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මට කලින් කථශ කරපු ගරු 

ඉන්දික අනුරුේධ මැතිතුමශ කථශව අවසන් කශළේ ර, ල් වික්රමසිංහ 

මහතශශේ ජනශධිපති ුරර කශල   ටශත් ශම් අර්බුදශ න් ශම් රට 

ශගවඩ ගැනීම ගැන දේබවශදී බලශශපවශරවත්තු පළ කරමින්ද පදේගි  

 හ පශලන ආණ්ඩු කශලශආ තමුන්නශන්ශසේලශ-අපි එක ක වුරක 

ඉ ශගන සටන් කශළේ ඒ ර, ල් වික්රමසිංහශේ ආණ්ඩුව පරශජ ට 

පත් කරන්නයිද ඒක  පරශජ ට පත් කරන්න ඕනෑ වුශණ් තයි? එදශ 

තශමරිකශ එක්සත් ජනපද ත් එක්ක ශම් රශට් ආරක්ෂශවට 

බලපශන ගිවිදේම් අත්සන් කරන්න පටන් ගත්තශද ඒ වශශේම 

Millennium Challenge Corporation වැ,  තව තව ගිවිදේම් 

අත්සන් කරන්න ලෑසාති වුණශද රශට් ආර්ථික  වි ශල අර්බුද කට 

ශග, ච්චශද රශට්  ආරක්ෂශව බිංදුවට වැට්ටුවශද ශම්වශත් එක්ක තමයි 

ඒ පශලන තන්ර ට එශරහිව තුශනන් ශදකක බල ක් ශ්රී ලංකශ 

ශපවදුජන ශපරමුු පශලන ට දුන්ශන්ද ඒ කශරණ ම වට ක් 

ගහලශ කැරකිලශ, කැරකිලශ, කැරකිලශ තවිල්ලශ අන්තිමට 

ශමතුමන්ලශ ශකවච්චර අසරණශ ෝද කි නවශ නම්, අර පලවශ 

හරින්නයි කි පු ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශ දැන් ධශතු කරඬුව 

කරශගනද දැන් ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශ තමයි ශකරුමශද ඒක 

එශහම නම් කලින් ඒ ප්රඥශව පහළ වුශණ් නැත්ශත් තයි? ඒ අවුරුදු 

හතරහමශර තුළ තමයි සශමශනය මූලය ශවළ ශපවශළන්, බැුමම්කර 

ශවළ ශපවශළන් සි  ට 6, 7, 8 ශපවලි ට ශඩවලර් බිලි න ක0ද5ක් 

ගත්ශත්ද ඒ ශඩවලර් බිලි න ක0ද5ක බරට තමයි ඊට පදේව පැමිණි 

පශලන ට ක්ෂණිකව මුහුණ ශදන්න වුශණ්; වි ශල ණ  

වශරික ක් ශගවන්න වුශණ්ද ඒ වි ශල ණ  වශරික  ශගවන්නට 

තිබුු ශඩවලර් ටික වි දම් කරපු , සශ තමයි තවදුරටත් එදිශනදශ 

ජීවත් ශවන්න ඕනෑ කරන වි දමට ශඩවලර් නැති වුශණ්ද 

එතශකවට තමයි අලුත් මහ බැංකු අධිපතිතුමශ ආශේද එතුමශ 

තවිල්ලශ දවශසන් ශදශකන් තමයි ණ  ශගවන්න බැහැ කි ලශ 

ප්රකශ  ට පත් කශළේද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් අලුතින් 

ආපු මහ බැංකු අධිපතිතුමශ ගැන තමුන්නශන්ශසේලශ ශමවන විධිශආ 

වි ාවශස කින් ඉන්නවශද  කි න්න මම දන්ශන් නැහැද මශ දන්නශ 

විධි ට එතුමශට වැටුප් ශදකක් තිශබනවශද එශහම නැත්නම් එතුමශ   

කි න්න ඕනෑ ඒක නැහැ කි ලශද එතුමශට මහ බැංකුශවන් හම්බ 

ශවන වැටුප තිශබනවශ, ඒක රුපි ල් ලක්ෂ 05කට වැඩියිද අ, ක් 

වැටුප, ජශතයන්තර මූලය අරමුදශල් විරශම වැටුපද මම දන්ශන් 

නැහැ, එ  ශඩවලර් කී ද කි ලශද එතුමශ අවුරුදු තුනක් ජශතයන්තර 

මූලය අරමුදල ශවනුශවන් වැඩ කරලශ තිශබනවශද ජශතයන්තර 

මූලය අරමුදල ශවනුශවන් ශකශනක් අවුරුදු ශදකකට වඩශ වැඩ 

කළශ නම්, ඔහුට විරශම වැටුප් හිමිකම ලැශබනවශද එතශකවට 

ජශතයන්තර මූලය අරමුදශල් විරශම වැටුපත් ගන්නවශද මහ 

බැංකුශවන් හිමි වැටුපත් ගන්නවශද එතශකවට බැඳි ශව අතර 

ගැටුමක් එන්ශන් නැේද?   

අද තමුන්නශන්ශසේලශට සශර්ව ආර්ථික සැලැසාමක් නැහැ ශන්ද 

අපි අද අහනවශ, ශකෝ ශම් ආර්ථික අර්බුදශ න් රට ශගවඩ ගැනීශම් 

සැලැසාම? එශහම එකක් තිශබනවශද? තිශබනවශ නම්  

ශපන්වන්නද එශහම එකක් නැහැද තමුන්නශන්ශසේලශ කරන්ශන්  

"එදශ ශේල ටුවර්සාද" ඒශක්දී ශමවකද ශවන්ශන්? අන්න, මහ බැංකු 

අධිපතිතුමශ ජශතයන්තර මූලය අරමුදල කි න පද ට ඔක්ශකෝම 

කරශගන  නවශද මූලය ක්ශෂේර  කඩශ වැශටයි කි න භ ට වි ශල 

බැංකු ශපවලී අනුපශත ක් ශදනවශද කර්මශන්ත හශ වයශපශරවලට ඒ 

බැංකු ශපවලී අනුපශත  ශගවශ ගන්න බැහැද ඒ , සශ ඒවශ 

කඩශශගන වැශටනවශද ඒවශශආ රැකි ශ කරන මි, සාදේ පශරට 

වැශටනවශද මූලය ක්ශෂේර  දිහශ විතරක්  බලශශගන තීරණ ගන්න 

අපට අයිති ක් නැහැද මූලය ක්ශෂේර ත් රැක ගන්න ඕනෑද ඒක 

තීරණශත්මකයි තමයිද හැබැයි, ඒක විතරක් රැක ගත්තශට 

ආර්ථික  රැශකන්ශන් නැහැද බැංකු ආරක්ෂශ ශවයි ද, කර්මශන්ත 

හශ වයශපශරික ශට සි  ට 32කට වැඩි ශපවලී ශගවන්න වුණශම? 

නැහැ, ඒ කර්මශන්ත වැශහනවශද දේු  හශ මධය පරිමශණ කර්මශන්ත 

වැශහනවශ; වයශපශර වැශහනවශද ඒවශ වැහුණශම බැංකුවලට 

ආදශ ම් එන්ශන් ශකවශහන්ද? ඒ ශපවලි  ශගවන්ශන් කවුද? ණ  

වශරික  ශගවන්ශන් කවුද? ඒ , සශ ඒකත් වක්රශකශරශ න් 

නැවතත් මූලය සාථශවරභශව ට තීරණශත්මක  බලපෑමක්, අහිතකර 

බලපෑමක් කරනවශද ඒවශ ශනවසලකශ මහ බැංකු අධිපති 

ජශතයන්තර මූලය අරමුදල කි න විධි ට ඒ තීරණ ගන්නවශද  මහ 

බැංකුව ශම් ශවනශකවට බැංකුවලට කි නවශ,  ශඩවලරශආ අග  

ශමන්න ශම් අගශආ සිට ශම් අග  දක්වශ  න අග ක් තීරණ  

කරන්න කි ලශද 

ඒ මඟ ශපන්වීම ශනවකර, සම්පූර්ණශ න්ම , දහසා කරන්න 

කි ලශ දැන් බලපෑම් කරනවශද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශම් 

 න්ශන් ආර්ජන්ටිනශව ගි  මශර්ගශආද ක 82 ගණන්වල තමයි 

පළමුවැ,  වතශවට ආර්ජන්ටිනශවට ණ  වශරික ශගවශ ගන්න බැරි 

වුශණ්ද ඊට පදේව තමයි ජශතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ 

ශපළවහට ගිශආද ජශතයන්තර මූලය අරමුදල අපට වශශේම කැරට් 

අල  ශපන්ව ශපන්වශ දක්කශශගන ගි ශද ආර්ජන්ටිනශව හතර පසා 

වතශවක් bankrupt වුණශද ණ  ශගවශ ගන්න බැරුව නැවත 

නැවතත් bankrupt වුණශද අදත් ආර්ජන්ටිනශව ඒ අර්බුද  

තතුශළේම තමයි ජීවත් ශවන්ශන්ද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , 

අපි අරශගන තිශබන ණ වලින් සි  ට 45ක විතර පංගුවක් 

සාවවරී බැුමම්කරවල ණ ද යුශරෝපශආ, තශමරිකශශේ එක එක 

2395 2396 
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ධනපතීන්ශේ, එශහම නැත්නම් අරමුදල්වල සල්ලි තමයි සාවවරී 

බැුමම්කර හැටි ට අපි සි  ට හශආ, හශත්, අශට් ශපවලි ට 

අරශගන තිශබන්ශන්ද ඒවශ reschedule කර ගන්නවශ  කි න එක 

ශල්සි ශසල්ලමක් ශනවශවයිද ඒ , සශ ශකශරන්ශන් නැති නයශ  

පර ක් තමයි අශප් ඔු වට දමලශ තිශබන්ශන්ද අපි හිතමු, විශේ  

රටවලින් ගත්ත ණ  ගැනද එක රටක් කිේශවවත්, "reschedule 

කරන්න අපි කැමැති නැහැ" කි ලශ, ඔක්ශකෝම අනශථයිද 

එතශකවට සමසාත ණ  reschedule කර ගන්න ශවන්ශන් නැහැද 

විශේ  රටවලින් ගත්ත ණ  reschedule කර ගත්තත්, සාවවරී 

බැුමම්කරවල ණ  reschedule කර ගන්න බැහැද ඒවශශආ පංගුව -

ප්රමශණ - වැඩියිද එශහම reschedule කරශගන තිශබනවශ, 

සාවවරී බැුමම්කර ණ  ශනවගත්ත රටවල්, එශහම නැත්නම් 

ඒවශයින් ශපවඩ්ඩක් ගත්ත රටවල්ද එතශකවට පුු වන්ද නමුත් අපි, 

ඉතශම සංකීර්ණ තත්ත්ව ක තමයි ඉන්ශන්ද ශම් ,  ම කරලශ 

තිශබන්ශන් අශප් ශලශඩ්ට ගැළශපන ශබශහත ශනවශවයි, පීඩශව  

ශදගුණ ශතගුණ කරන, මි, දේන් මත පැට ශවන බර ශදගුණ 

ශතගුණ කරන ශබශහතක්ද  

දැන් ශම් දවසාවල රබර් කිරි මිල පහළ බැහැලශ තිශබනවශද 

ශමවකක්ද ශහේතුව? ශමවළ හතශශණෝ ඉල්ලශ අසා වුණශට පසාශසේ ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුවට මන්ත්රී ශකශනක් ශගන්නුවශ ශන්ද ඒ මන්ත්රීතුමශ 

අවුරුේදකට සෑශහන රබර් කිරි මල ශසි ශශවන් ශගනැල්ලශ! 

ශකවශහවමද ඒවශට ශඩවලර් හම්බ වුශණ්? අවුරුේදකට සෑශහන 

රබර් කිරි ලංකශවට ශගශනන්න ශඩවලර් හම්බ වුශණ් ශකවශහවමද? 

එශහම ශගනශපු , සශ තමයි අශප් රබර් ශගවවි ශශේ රබර් කිරි මිල 

පහළ බැහැලශ තිශබන්ශන්ද ශම් වශශේ අර්බුද කදී ඒ විධිශආ 

සශහසික තීරණ ගන්න ඉඩ දීලශ ඔශහේ බලශශගන ඉන්න ආණ්ඩුවක් 

තමයි තමුන්නශන්ශසේලශශේ ආණ්ඩුවද ශම් රශට් සල්ලි නැහැද 

තමුන්නශන්ශසේලශ කි නවශ, "අශප් , ෂාපශදන පිට රටවලට 

විකුණලශ ශමච්චර ආදශ ම ශහේවශ" කි ලශද  ශඩවලර් බිලි න 

35කට වඩශ ඒ සල්ලි ශම් රටට තවිල්ලශ නැහැද ඒ සල්ලි ශම් රටට 

ශගන්වශ ගන්න ශමවකක්ද  ක්රි ශත්මක කරපු නීති ? ඒ ස හශ ශම් 

රශට් විශේ  වි, ම  පනත සංශ ෝධන  කළශද, බලශත්මක 

කළශද? ශනවඑන මුදල් ටික ශගන්වශ ගන්න ඕනෑ වන විධි ට නීති 

සංශ ෝධන  කළශද? නැහැද ඒ ශමවකක්වත් කශළේ නැහැද ඒ 

ශමවනවත් ශනවකර, බදු ශපෝරි ල්  එක පටවනවශ; ශපවලී 

අනුපශත  සි  ට තිහට වඩශ උසාසනවශ; ශම් රශට් , ර්ධන පන්ති  

අඩි හ ක් ශපවශළවව  ටට වළලනවශ; මධයම පන්ති  , ර්ධන 

පන්ති  බවට ශපරළනවශ; දේපිරි ධනපතිශ ෝ ටික විතරක් 

වැජශඹනවශද බදු සහන, අර සහන අරශගන ඒ ශගවල්ලන් විතරක් 

වැජශඹනවශද තමුන්නශන්ශසේලශ මුු  මහත් සමශජ ම අරශගන 

 න්ශන් පතුළ ශනවශපශනන අගශධ කටද තමුන්නශන්ශසේලශ ඒ 

කශලශආත් ඔහ ශාාශම ශන් හිටිශආද අපි කැබිනට් මණ්ඩලශආ 

සිටි දී ශකවච්චර කරුු ඉදිරිපත් කළශද? ශමවළ හතශශණෝ 

ශකවච්චර උේධච්ච විධි ටද ඒවශට පිිබතුරු දුන්ශන්?  වැඩි හරි ක් 

ශමවළ හතශශණෝශේ කුක්ශකෝ වශශේ ශන් හිටිශආ; මහ කපුටශශේ 

පිටුපසින් ගිශආද එදශ ශමවළ හතශශණෝ දීපු උත්තර ගැන ප්ර ාන 

කළශද? ඒවශට උත්තර ශනවලැශබනශකවට, කන් තශහන්ශන් 

නැතුව වශශේ ඉන්නශකවට තමයි අපි රටට කථශ කශළේද ඒකට 

ප්රතිචශර  වුශණ් අශප් තමතිකම් ඉවත් කිරීමද ඒක අපට ශබවශහවම 

දේු  ශද ක්ද අපි ශේ පශලන  කරන්ශන් තමතිකමට වහල් ශවලශ 

ශනවශවයිද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අපි ශම් අර්බුද  කලින් 

දැක්කත්, ඒක ශපන්වශ දුන්නත් පිිබගත්ශත් නැහැද එශහම 

අර්බුද ක් එන්ශන් නැහැ කිේවශද මට මතකයි, "විශේ  වි, ම  

අර්බුද ක් නැහැ, money change කරන සමශගම් ශදක තුනක 

ප්ර ාන ක් තිශබන්ශන්, මම සතිශ න් ශම්ක settle කරනවශ" 

කිේවශද මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ හිටපු තමතිතුම, , එශහම 

කිේශේ නැේද? ඔ  ඔු ව වනන්ශන්! කැමරශව ශපවඩ්ඩක් ඒ 

පැත්තට හරවන්නද එතුමශ ඔු ව වනනවශද එශහම තමයි එන්න 

,  මිතව තිබුු ශම් අර්බුද  වසශ ගත්ශත්; එන්න ,  මිතව 

තිබුු ශම් අර්බුද ට සංශේදී වීම වැළැක්වූශේද වළක්වලශ, 

අන්තිමට ශම් අර්බුද  දරශ ගන්න බැරි වන විධි ට පතිත වුණශම,  

හිටපු ජනශධිපති රට දශලශ දුවන තත්ත්ව ට පත් වුණශද  ඒක තමයි 

වුශණ්ද ඒ , සශ අපි කි න්ශන්, දැන්වත් අවම වැඩ පිිබශවළක්වත් 

ඉදිරිපත් කරන්න කි ලශද තමුන්නශශන් සේලශශේ නශ ක ශ රට 

රටවල  නවශද [බශධශ කිරීමක්  ජනශධිපතිතුමශද මම නශ ක ශ 
කිේශේ, ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශටද තමුන්නශන්ශසේලශශේ 

නශ ක ශ දැන් ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශ ශන්ද [බශධශ කිරීමක්  
හරි, හරිද කමක් නැහැද ඒ , සශ ශම් විධිශආ අසංශේදී ප්රශේ  කින් 

ශම් අර්බුද ට උත්තර ශහව න්න බැහැද ශම්ක අසංශේදී 

ප්රශේ  ක්ද  

ශවන දශ නම් නශ කශ ෝ රට  නශකවට අරශගන  න්ශන් 

ලංකශශේ අ ද දැන් මශලදිවයිශන් අ ත් අරශගන  නවශද තව 

ටිකක් කල්  නශකවට තූත්තුකුඩිශආ කට්ටි කුත් අරශගන  න්න 

ඉඩ තිශබනවශද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , පිට රට  න අශප් 

අ ශේ ගණනත් අඩු කරලශ පුු වන් තරම් ශඩවලර් පිරිමහන්න 

ඕනෑ කශල ක් ශම්ද එශහම කශල ක මශලදිවයිශන් ඉන්න අ ත් 

අශප් ශඩාශලර් ටික වි දම් කරලශ අරශගන  නවශද ශමශහම 

අසංශේදී නශ ක  මඟශපන්වීමකට ශම් අර්බුදශ න් එිබ ට එන්න 

බැහැද ජශතයන්තර මූලය අරමුදශල් වට්ශටෝරුව දිහශ විතරක් 

බලශගත්තු ගමනකදී ශම් අර්බුදශ න් එිබ ට එන්න බැහැද ඒ 

ශවනුවට අර්බුද  වවශ ශගන කන්න පුු වන්;  උත්සන්න කරන්න 

පුු වන්ද අද ශම් කරමින් ඉන්ශන් ඒකද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අශප්ක්ෂශ ශරෝහශලන් 

පරිතයශගශීලින්ට ලබශ දීලශ තිශබන ඖෂධ ලැයිසාතුව දිහශ 

බලන්නද ශම් ලැයිසාතුශේ තිශබන්ශන් සැත්කම්වලට භශජන කරන 

ශරෝගීන්ට ඕනෑ කරන ඖෂධද ඖෂධ ක2කට වැඩි ලැයිසාතුවක් 

තිශබනවශද ශම් ඖෂධ නැහැද අද අශප්ක්ෂශ ශරෝහලට අව ය 

ශබශහත් ටික නැහැද පිිබකශ ශරෝගි ශට ශදන්න ශබශහත් ටික 

නැහැද ඒ ශබශහත් ටික ලබශ ශදන්න  ශඩවලර් ටික වැ  කරනවශ 

ශවනුවට, මශලදිවයිශන් කථශනශ කවර ශත් අරශගන,  ඒ ශඩවලර් 

ටික වි දම් කරශගන අපි රට සවශරි  නවශද මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, , ශම් රශට් තත්ත්ව  දිහශ සංශේදීව ශනවබලන, ශම් 

රශට් ශපවදු ජනතශව වැටිලශ ඉන්න විපශත් ගැඹුර ශනවතකන, 

විශ ේෂශ න්ම අඩු ආදශ ම්ලශභී දුප්පත් ජන ශට විශ ේෂ සහන වැඩ 

පිිබශවළක් ගැන වචන විතරක් වපුරන, ක්රි ශකශරී සැලැසාමක් 

නැති, වැශටන කර්මශන්ත ටික රැක ගන්න ශනවබලන, වැශටන 

කර්මශන්ත ටික පණ ගන්වන්න ශනවබලන ගමනක් තුිබන් ශම් 

අර්බුදශ න් ශගවඩ එන්න බැහැද තමුන්නශන්ශසේලශ IMF එශක් 

ශඩවලර් බිලි න 0ද ක් දිහශ කට තරශගන බලශශගන ඉන්නවශද 

මම වි ාවශස කරනවශ ජශතයන්තර මූලය අරමුදශලන් 

තමුන්නශන්ශසේලශ හිතන ඒ කිසි ශද ක් ලැශබන්ශන් නැහැ 

කි ලශද ඒ , සශ රට පශලන  කරනවශ නම් හරි ට පශලන  

කරන්නද නැත්නම් "බැහැ" කි ලශ දශලශ  න්නද ශම් රටට ආදර  

කරන මි, සාදේ ශම් රට පශලන  කිරීශම් අභිශ ෝග  භශර ග, යිද ඒ 

කශරණ  කි මින් මශේ වචන සාවල්ප  අවසන් කරනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශට ශබවශහවම සාතුතියිද  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 

ක6ක කශල ක් තිශබනවශද  
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පශර්ලිශම්න්තුව 

[අදභශද 0ද44   

 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ජනතශ විමුක්ති ශපරමුශණ් 

නශ ක ගරු අනුර කුමශර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ ශම් රශට් පවතින 

ආර්ථික අර්බුද  සම්බන්ධශ න් වන ශ ෝජනශවක් අද සභශව කල් 

තබන අවසාථශශේදී ශම් ගරු සභශවට ඉදිරිපත් කර තිශබනවශද ශම් 

ආර්ථික අර්බුද  ශම් රශට් නශගරික, අර්ධ නශගරික ජනතශවට සහ 

වතු ක්ශෂේර ට බලපශන ආකශර  ගැන එතුමශ පැහැදිලි කර 

තිශබනවශද  

ගරු අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශ ශගනශ 

ශ ෝජනශවට අපිත් පක්ෂයිද අපිත් ඒ කශරණශ පිිබගන්නවශද 

ඔබතුමශශේ ශ ෝජනශව ගැන අපට කිසි තර්ක ක් නැහැද වත්මන් 

ආර්ථික අර්බුද  ශම් රශට් ජීවත් වන සි ලුශදනශට බලපශ තිශබන 

බරපතළ ප්ර ාන ක් කි න එක අපි පිිබගන්නවශද ඒ පිිබබ ව අපට 

ඔබතුමශ එක්ක තර්ක ක් නැහැද  ලංකශ ශේ පශලන ඉතිහශසශආ 

අපි මුහුණ දුන්න දැවැන්තම මූලය අර්බුද ට තමයි අපි ශම් මුහුණ 

දීලශ තිශබන්ශන් කි න එක අපි පිිබගන්න ඕනෑද ශම්ක පැවැති 

යුේධ  , සශ තති වූ ආර්ථික පීඩන ක් එශහම නැත්නම් 

කැරැල්ලක් , සශ තති වූ ආර්ථික පීඩන ක් ශනවශවයිද එයින් එහශට 

ගි , ලංකශ ශේ පශලන ඉතිහශසශආ දැවැන්තම ආර්ථික 

අර්බුද කටයි අපි මුහුණ දීලශ ඉන්ශන්ද ඒ වශශේම, ශම්ක අපි 

විතරක් අසමත් වීමක් ශනවශවයි, ශලෝක ආර්ථික අර්බුද ක 

අසමත්වීමක්  කි න එක අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑද ශලෝකශආ 

ආර්ථික ව ශ න් බලසම්පන්නම රටවලට පවශ ශම් ආර්ථික 

අර්බුද  දැඩි ශලස දැ, ලශ තිශබනවශද ඒ වශශේම ශලෝකශආ රටවල 

ජනතශව ශම් ආර්ථික අර්බුද   ශහේතුශවන් ආණ්ඩුවලට විරුේධව 

පශරට බැහැලශ උේශඝෝෂණ  කරනවශ අපි දකිනවශද ඒ , සශ ශම් 

ආර්ථික අර්බුද  අපට පමණක් සීමශ ශවච්ච  අර්බුද ක් ශනවශවයිද 

ශම්ක ශකවවිඩි වසංගත ,  පවතින  යුේධ   නශදී  සි ල්ල 

ශහේතුශකවට ශගන බලපෑ ප්ර ාන ක් කි න එක අපි පිිබගන්න 

ඕනෑද 

පදේගි  අශප්රේල් මශස  වන විට තමයි ශම් ආර්ථික අර්බුද ට අපි 

මුහුණ ශදන්න පටන් ගත්ශත්ද පදේගි  අශප්රේල් මශස , මැයි මශස  

වන විට ශම් රශට් දවසකට පැ  ක3ක විදුලි කප්පශදුවක් තිබුණශද 

ශම් රශට් දින ගණන් ඉන්ධන නැතිව මි, සාදේන්ට වශහන ක් 

එිබ ට ගන්න බැරි තත්ත්ව ක් තිබුණශද ශම් රශට් මි, සාදේන්ට දින 

ගණන්, සති ගණන් තමන්ශේ ශගදර  කෑම ටික උ ශ ගන්න ගෑසා 

ටිකක් ශගන්වශ ගන්න බැරි වුණශද ශකවළඹ මහල් , වශසවල 

ජීවත්වන මි, සාදේ තට්ටු ක4, ක5, 02 පඩි ශපළ නැඟලශ  ගිශආද තයි 

ඒ? විදුලි  නැති , සශ විදුලි ශසෝපශනශආ  න්න විධි ක් නැති 

, සශද ඒ මි, සාදේන්ට කෑම උ ශ ගන්න ගෑසා ටික නැහැද කශඩන් 

කෑම ටික ශගන්වශ ගන්න බැහැද ඒ , සශ මි, සාදේන්ට කෑම ටික 

ශවලශවට ගන්න බැරි බරපතළ අර්බුද ක් පදේගි  අශප්රේල් මශස , 

මැයි මශස  වන විට තිබුණශද  

ඒ වශශේම  ඒ ශවනශකවට අතයව ය ගෑසා ටික, ශපට්රල් ටික, 

විදුලි  නැති වුණශ පමණක් ශනවශවයි, සහල් කිශලෝව රුපි ල් 

0්2කට විතර ඉහළ ගි ශද පරිප්පු කිශලෝව රුපි ල් 652කට විතර 

ඉහළ ගි ශද පිටි කිශලෝව රුපි ල් පන්සි  ගණනකට ඉහළ ගි ශද 

ශම් ආකශර ට අතයව ය භශණ්ඩවල මිල ශීඝ්ර ශලස ඉහළ ගි  හැටි 

අපි දැක්කශද මි, දේන් ට ජීවත්වීමට  අමශරු තත්ත්ව ක් තිබුණශ  

කි න එක අපට ශහව ට දැනුණශද කශල  හරි ටම ගත්ශතවත්, අපි 

ශම් ආර්ථික අර්බුද ට මුහුණ දීලශ ශම් ශවනශකවට මශස 5ක් 

ශවනවශද හැබැයි, අපි අද විදුලිබල සහ බල ක්ති තමතිතුමශට 

සාතුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑද ශමවනවශ වුණත් ශතල්, විදුලි , ගෑසා 

ටික මි, සාදේන්ශේ අව යතශව පරිදි ලබශ ශදන්න ශම් මශස 5 තුළ 

එතුමශ කටයුතු කර තිශබනවශද  

විමල් වීරවං  හිටපු තමතිතුමශ තහුවශ, "ශමවකක්ද, 
ඔබතුමන්ලශශේ වැඩ පිිබශවළ?" කි ලශද  තිශබන වැඩ පිිබශවශළේ 
ප්රතිලල ක් විධි ට තමයි අද ශවනශකවට මි, සාදේන්ට අව ය 
ඉන්ධන ටික, ගෑසා ටික, විදුලි  ලබශ දීමට රජ  කටයුතු කර 
තිශබන්ශන්ද රුපි ල් 042ට, 052ට තිබුු සහල් කිශලෝව අද 
රුපි ල් ක62ට, ක65ට ගන්න පුු වන්කම තිශබනවශද රුපි ල් 
652ට තිබුු පරිප්පු කිශලෝව අද රුපි ල් 305ට ගන්න 
පුු වන්කම තිශබනවශද රුපි ල් පන්සි  ගණනකට තිබුු පිටි 
කිශලෝව අද රුපි ල් 052කට ගන්න හැකි ශව ලැබී තිශබනවශද ඒ 
පිිබබ ව අපි ශවළ , වශණිජ හශ ආහශර දේරක් කතතශ තමතිතුමශට 
සාතුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑද ශම් මශස 5ක ශකටි කශල  තුළ 
අතයව ය භශණ්ඩ ගණනශවක මිල අඩුශවමින් පවතින බව අපි 
දකිනවශද අශප්රේල් මශස  සමඟ සංසන්දන  කිරීශම්දී භශණ්ඩ 
සි  ට 05ක, 32ක ප්රමශණ ක මිල අඩුවීමක් අපි දකිනවශද ඉදිරි 
මශස ශදක, තුනක කශල  වනශකවට ශම් තත්ත්ව  මීට වඩශ එහශට 
ගිහිල්ලශ මි, සාදේන්ශේ ජීවන මට්ටමට සරිලන පරිදි ශම් 
භශණ්ඩවල මිල අඩුශවයි කි න වි ාවශස  අපට තිශබනවශද 
ජනතශවට සහන ලබශදීම ස හශත්, ශම් අර්බුදශ න් සම්පූර්ණශ න් 
ශගවඩ ඒම ස හශත් ආණ්ඩුව ශම් ශවනශකවට කටයුතු කරමින් 
සිටිනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අපි කවුරුත් පිිබගන්න ඕනෑ 
අද අපි ණ  ශනවශගවන රටක් බවද අපි අද ණ  ශගවශගන්න බැරි 
රටක් බවට පත් ශවලශ තිශබන්ශන්ද ඒ , සශ අපට කවුරුත් ණ  
ශදන්ශන් නැහැද අශනක් අතට මි, සාදේ බදු ශගවන්ශන් නැහැද බදු 
වැඩි කරන්න ගි ශම ඒකටත් පහර ගහනවශද මි, සාදේ බදු 
ශගවන්ශන්ත් නැහැ, බදු වැඩි කරන්න ශදන්ශන්ත් නැහැද  
ශලෝකශආ කිසිම රටක් අපට ණ  ශදන්ශන් නැහැද දැන් 
ඔබතුමන්ලශ තහුවශ, ශම්කට විසුමම ශමවකක්ද කි ලශද රජ  ශම් 
ශවනශකවට ජශතයන්තර මූලය අරමුදලට ගිහින් තිශබනවශද අපි 
වැඩි ව ශ න්ම ණ  අරශගන තිශබන්ශන් චීනශ න් සහ 
ඉන්දි ශශවන්ද ඒ වශශේම, අපි ණ  අරශගන තිශබනවශ Paris 
Club එශකන්ද එහි සශමශජික රටවල් 40ක් සිටිනවශද ජපශන ,  
ප්රං   තතුු  යුශරෝපී  රටවල් 40ක් Paris Club එශක් සිටිනවශද ඒ 
රටවල් ගණනශවක් ශම් ශවනශකවට අපට සහශ ෝග  ශදන්න 
එකඟතශව පළ කර  තිශබනවශද අපි ඒ ගැන ශමශහම කි න එක 
හරි නැහැද තව ටික දවසක්  නශකවට රජ  ඒක , ල ව ශ න් 
ප්රකශ  ට පත් කරයිද අපට සි  ට ශදසි  ක වි ාවශස ක් 
තිශබනවශ ශදසැම්බර් මශස  ශවනශකවට ඉන්දි ශව, චීන , 
ජපශන  සහ ශම් Paris Club එශක් සි ලු රටවල් අපට සහශ ෝග  
ලබශ ශදන්න එකඟ ශේවි කි ලශද  නමුත් විමල් වීරවං  හිටපු 
තමතිතුමශ කිේවශ, ඒ කවුරුවත් එකඟ ශවන්ශන් නැහැ කි ලශද 
එතුමන්ලශ එශහම කි න එක ගැන අපි පුදුම ශවන්ශන් නැහැද 
ශමවකද, ජශතයන්තර මූලය අරමුදල එකඟ ශවලශ, රටවල් ණ  
ප්රතිවයුගතකරණ  කරන්න එකඟ ශවලශ ශම් ආර්ථික   ක්තිමත් 
වුශණවත් විපක්ෂ  ඉවරයිද විපක්ෂ ට අනශගත ක් නැහැද 
විපක්ෂ ට වැඩ පිිබශවළක් නැහැද විපක්ෂ  කැමැතියි, ශම් 
ආර්ථික අර්බුද  තව තවත් ඉදිරි ට ගිහිල්ලශ, ආණ්ඩුව වැටිලශ, 
කැඩිලශ, චුත ශවලශ, නැතිශවලශ  නවශ නම්ද එශහම ශවන එක 
තමයි විපක්ෂශආ කැමැත්තද ඒ , සශ විපක්ෂ  ශම් වැඩ පිිබශවළ 
ගැන ශුභවශදීව දකින්ශන් නැහැද හැම ශවලශශේම ඒ ශදස 
බලන්ශන් අශුභවශදීවයිද නමුත්, ශම් වසර අග, ලබන අවුරුේද මුල 
ශවනශකවට ජශතයන්තර මූලය අරමුදශල් මැදිහත්වීම තුළ 
ඉන්දි ශව සහ චීන  එක්ක  ම් එකඟතශවකට තවිල්ලශ, ශම් 
ආර්ථික අර්බුද  සෑශහන දුරකට , මශ කර ගන්න පුු වන්කම 
ලැශබයි කි න වි ාවශස  අපට තිශබන බව අපි ඔබතුමන්ලශට 
වගකීමකින් කි නවශද 

2399 2400 
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ජනතශ විමුක්ති  ශපරමුශණ් අනුර කුමශර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ 

ශම් දවසාවල ගිහිල්ලශ රැසාවීම් පවත්වනවශද ඔබතුමන්ලශශේ 

රැසාවීම්වලට ශසනඟ එන බව අපි දැක්කශද අපිත් රැසාවීමක් 

පැවැත්වූවශද මශත් රැසාවීමක් පැවැත්වුවශද බැනුම් අහමින් අශප් 

රැසාවීම්වලටත් ශසනඟ එනවශද ඔබතුමන්ලශශේ රැසාවීම්වලටත් 

ශසනඟ එනවශද ඔබතුමශ කි නවශ, ශම් අර්බුද ට ඔබතුමන්ලශ ළඟ 

විසුමම් තිශබනවශ කි ලශද NPP එශක් අ ටත් විසුමම් තිශබනවශ 

කි නවශද ඒ විසුමම් ශමවනවශද කි ලශ ඔබතුමන්ලශ අපට කි න්නද 

ශම් රටට ශුභවශදී වැඩ පිිබශවළක්, ප්රශශ ෝගිකව ක්රි ශත්මක 

කරන්න පුු වන් වැඩ පිිබශවළක් ඔබතුමන්ලශට තිශබනවශ නම්, 

අපි ශේ පශලනශ න් ඉවත් ශවලශ හරි ශම් රට ඔබතුමන්ලශට භශර 

ශදන්න අපි කැමැතියිද ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශ කි න්න, "අපි 

ජශතයන්තර මූලය අරමුදලට  න්ශන් නැහැ, අපි ශම් රශට් 

මි, සාදේන්ට බදු වැඩි කරන්ශන් නැහැ, අපි බඩු මිල අඩු කරනවශ, 

අපි රක්ෂශ ටික ශදනවශ, අපි ශම් සංවර්ධන වැඩ ටික කරනවශ, 

ශමන්න ඒ ස හශ වන අශප් වැඩ පිිබශවළ" කි ලශද අපි කි න්ශන් 

ඔබතුමන්ලශශේ,- 

 
ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශහවරකම් කරපු අ ට දඬුවම් -[බශධශ කිරීමක්  

 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමශ කි නවශ, ශහවරකම් කරපු ඒවශ ගන්නවශ  කි ලශද  

ශහවරකම් කරපු ඒවශ ගන්නවශ කි ලශ ඔබතුමශ කි නශකවට, 

ජනතශ විමුක්ති ශපරමුශණ් පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ 

බිරින්දෑවරුන්ට තිශබන ශේවල්- [බශධශ කිරීමක්  ඒ ශහවරකම් 
කරපු සි ලු ශේපළ ගන්න ඕනෑද ඒ හැම ශකශනකුම ශහවරකම් 

කළ ශේපළ ගන්න ඕනෑද ඒවශ අහිමි කරන්න ඕනෑ, මන්ත්රීතුම, ද 

[බශධශ කිරීමක්  ගරු මන්ත්රීතුම, , අපි ඒකට සි  ට ක22ක් 
එකඟයිද ජනතශ විමුක්ති ශපරමුණ 02ක4 කශලශආදීත් ඔ  විධි ට 

ශහවරකම් ගැන කිේවශ ශන්ද එදශත් ඔබතුමන්ලශ ඔ  විධි ට 

ශහවරකම් ගැන කි ලශ පැමිණිලි දැම්මශ ශන්ද මට විරුේධවත් නඩු 

දැම්මශ ශන්ද මම නීතිපතිතුමශ පදේපස ගිශආ නැහැ; එශහම ගිහිල්ලශ 

නඩු අයින් කරගත්ශත්ත් නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමශද මම නඩුවලට 

මුහුණ දුන්නශද මම නඩුවලට මුහුණ දීලශ - [බශධශ කිරීමක්   

 
ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම කි න්නද ඔබතුමශ ගැනත්? 

 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම ඔබතුමශට කි න්ශන් ඒ නඩුවලට - [බශධශ කිරීමක්   

 
ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම ඔබතුමශට කි න්නම්ද  

 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කි න්න, ගරු මන්ත්රීතුමශද 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම ඔබතුමශ එක්ක පැටශලන්න  න්ශන් නැහැද හැබැයි, 

නීතිපති ශදපශර්තශම්න්තුශවන්, අපරශධ පරීක්ෂණ 

ශදපශර්තශම්න්තුශවන් දැනුම් දුන්නශ, ඔබතුමශ අත්අඩංගුවට 

අරශගන අධිකරණ ට ඉදිරිපත් කරන්න කි ලශද  ඒ ලිපි  

වමත්රීපශල සිරිශසේන මහත්ම ශ ආපදේ හකුළශගත්තශද [බශධශ 
කිරීමක්  ඒ ලිපි  ක්රි ශත්මක කරන්න එපශ කි ලශ හිටපු 
ජනශධිපතිවර ශ  , ශ ෝග ක් දුන්නශද [බශධශ කිරීමක්  ඊට වඩශ 
කි න්න ඕනෑ නැහැ ශන්ද තවත් පැටශලනවශ නම් පැටශලමුද 

තවත් පැටශලනවශ නම්  උසශවි වශර්තශ මත- [බශධශ කිරීමක්  තවත් 
පැටශලනවශ නම් පැටශලමුද මම කි න්ශන් ශම්කයි, මහින්දශනන්ද 

මන්ත්රීතුමශද , කම් ඔශහේ ගහශගන  න්න එපශද [බශධශ කිරීමක්  
තවත් පැටශලනවශ නම්, කඩුශවල උසශවිශආ තිශබන ෆයිල් එක, 

ශේපළ වශර්තශ කි න ඔක්ශකෝම ගැන අපි කථශ කරමුද එශහම 

නැත්නම් ඔබතුමශ ශම් විවශද ට අදශළව කථශ කරන්නද එශහම 

නැතුව, ඔ  මයික් එක තිශබනවශට ශමවනවශ ශහෝ කි ශශගන 

 න්න එපශද 
 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමශ හිතනවශද, ඔශහවම සේශද දමලශ මහින්දශනන්ද 

අලුත්ගමශේ බ  කරගන්න පුු වන් කි ලශ? ඔබතුමශ මීට ශපර 

අවුරුදු පහකුත් අප බ  කරන්න හැදුවශ ශන්ද ඔබතුමශ ඒ අවුරුදු 

පශහේදී අපට විරුේධව නඩු දැම්මශ ශන්ද වමත්රීපශල සිරිශසේන 

මැතිතුමශ ඒ ලියුම අයින් කරගත්තශ කි ලශ ඔබතුමශ ඔප්පු කශළවත්

- [බශධශ කිරීමක්  අනුර කුමශර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ, වමත්රීපශල 

සිරිශසේන මැතිතුමශ තමයි මට විරුේධව කැරම් ශබෝඩ් සම්බන්ධ 

නඩුව විශ ේෂ අධිකරණශආ දමන්න , ශ ෝග කශළේද මම ඔබතුමශට 

එ  වගකීශමන් කි නවශද තයි, ඔබතුමශ දන්ශන් නැේද? කැරම් 

ශබෝඩ් සම්බන්ධ නඩුව මට විරුේධව විශ ේෂ අධිකරණශආ දමන්න 

කි ලශ , ශ ෝග කරන්ශන් වමත්රීපශල සිරිශසේන මැතිතුමශද එශහම 

නම් ශමවකටද, මශ අත්අඩංගුවට ගන්න කි ලශ දීපු ලියුම එතුමශ 

අයින් කරගන්ශන්? කවුරු වුණත් ඔබතුමශට දීලශ තිශබන ඒ 

ශතවරතුරු වැරැදියිද  මම ඒක , වැරැදි කරන්න ඕනෑද [බශධශ 
කිරීමක්  මම දන්ශන් නැහැද [බශධශ කිරීමක්  අනුර කුමශර 
දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ, ඔබතුමශ දන්නවශද,- [බශධශ කිරීමක්  
ශපවඩ්ඩක් ඉන්නද [බශධශ කිරීමක්  ශපවඩ්ඩක් ඉන්නද  මශ 
අත්අඩංගුවට ගත්ශත් නැේද? [බශධශ කිරීමක්   මශ අත්අඩංගුවට 
ගත්ශත් නැේද?  

 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඒ අශනක් නඩුව- [බශධශ කිරීමක්  
 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මශ බන්ධනශගශරගත කශළේ නැේද? [බශධශ කිරීමක්   
 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නඩුවක් ශනවතිබුු- [බශධශ කිරීමක්  
 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශමවකක්ද, නඩුවක් ශනවශවයි කි ලශ කි න්ශන්? [බශධශ 
කිරීමක්  ශමවකකටද  නඩු දමන්න කි න්ශන්? [බශධශ කිරීමක්   

2401 2402 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නඩු කී ක් තිබුණශද? 

 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ, මට විරුේධව උසශවිශආ තමුන්නශන්ශසේලශ 

නඩු හතක් දමලශ තිශබනවශද නඩු හතක්! පහකින් , ශදවසා ශකවට 

, දහසා ශවලශ තිශබනවශද [බශධශ කිරීමක්  කැරම් ශබෝඩ් නඩුව 
එකක්ද තවත් නඩු තිශබනවශ ද ඒ නඩුවලටත් මුහුණ ශදනවශද මම 

ඔබතුමන්ලශට කි න්ශන් ශම්කයිද වැරැදි කරපු, ශහවරකම් කරපු 

අ  ඉන්නවශ නම්, ඒ සි ලුශදනශ ගැන ශහව න්න, ඒ සල්ලි ගන්න 

කි ලශයිද ඔබතුමන්ලශශේ NPP එශක් වැඩ පිිබශවළ අනුව, ශම් 

රශට් ශහවරකම් කරපු අ ශේ සල්ලි ටික අරශගන ශම් ආර්ථික  

හදනවශ කි ලශ ඔබතුමශ හිතනවශ නම්, වැඩ පිිබශවළ ඒක නම් - 

[බශධශ කිරීමක්   ඒක ශහව යිද [බශධශ කිරීමක්   
 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඒක, එක සශධක ක්ද 

 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එක සශධක ක්ද? ඒකත් ශහව යි මන්ත්රීතුමශද ඒක කරන්නද 

ඒක හරිද මම ඔබතුමන්ලශට කි න්ශන් ශම්කයිද ශම් අර්බුදශ න් 

ශගවඩ එන්න නම්,- [බශධශ කිරීමක්   ඔබතුමශට විතරක් ශනවශවයි, 
මම ශම් කි න්ශන්, අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශද  

මම දකිනවශ, අශප් ග න්ත කරුණශතිලක මන්ත්රීතුමන්ලශ -

සමගි ජන බලශේග - ශම් දවසාවල ගම් මට්ටමින් දැනුවත් කිරීම් 

කරශගන  න බවද තමුන්නශන්ශසේලශත්  නවශද විපක්ෂශආ සිටින 

ඔබතුමන්ලශශේ පක්ෂවල වැඩ පිිබශවළ ගැන කි න්නද අපි 

කි න්ශන් ඒකයිද  "ශමන්න අශප් වැඩ පිිබශවළද අපිට ජශතයන්තර 

මූලය අරමුදලට  න්න ඕනෑ නැහැ, මි, දේන්ට බදු ගහන්න ඕනෑ 

නැහැද හැබැයි, අපිට තිශබනවශ  ශමශහම වැඩසටහනක්ද" කි ලශ 

ඔබතුමන්ලශ කථශ කරලශ කි න්නද එවැ,  වැඩසටහනක් නැතුව ඒ 

ගැන කි න එක ප්රශශ ෝගික නැහැ, තර්කශනුූලල නැහැ කි ලශයි 

මශ කි න්ශන්, ගරු අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුම, ද ඔබතුමන්ලශ 

සශර්ථක වැඩ පිිබශවළක් ඉදිරිපත් කරනවශ නම් අපි ඒක 

පිිබගන්නවශද මම කලිනුත් කිේවශ ශන්ද ඒ වැඩ පිිබශවළ සශර්ථකයි 

කි ලශ පිිබශගන අපි අයින් ශවලශ ඔබතුමන්ලශට සහශ ෝග  

ශදනවශද අපි ඔබතුමන්ලශශේ ශේදිකශවට එනවශ කි න එක 

ශනවශවයි ශම් කි න්ශන්ද සශර්ථක වැඩ පිිබශවළක් ඉදිරිපත් 

කශළවත් ඔබතුමන්ලශශේ ඒ වැඩ පිිබශවළට සහශ ෝග  ශදනවශ 

කි න එක අපි ඔබතුමන්ලශට කි නවශද ශහව  ශද ක් ශවනවශ 

නම්, රටට ඉතශම ශහව යිද  

මි, දේන් ඉදිරිපිට ලසාසනට කථශ කරන්න පුු වන්ද අපි ඕනෑ 

ශකශනකුට  ලසාසන කතන්දර කි න්න පුු වන්, දේරංගනශ කථශ 

කි න්න පුු වන් ද විවිධ ලසාසන වචන පශවිච්චි කරන්න අපට 

පුු වන්ද හැබැයි, ඒ වචන මහ ශපවශළවශේ  ථශර්ථ ක් කරගන්න 

බැරි නම්, ඒක ප්රශශ ෝගික නැහැද ඒකයි මශ කි න්ශන්ද  

අශප් පැත්ශත් ඉ ලශ විපක්ෂ ට ගි  අශප් සශහෝදරශ ෝ, අශප් 

මිරශ ෝ ශබවශහෝ ශදශනක් ඉන්නවශ ද ඒ ඔක්ශකෝම අපිත් එක්ක 

හිටපු අ ද ඔ  කථශ කරන කවුරුවත් ඒ කශලශආ විරුේධව 

වචන ක්වත් කථශ කශළේ නැහැද ඒ කශලශආ ඒ අ  ඔක්ශකෝම තටි 

ශකශහල් කශපු රිළවුන් වශශේ අපිත් එක්ක එකට ඉ ලශ, දැන් 

විපක්ෂ ට ගිහිල්ලශ ශවනත් මත ක් දරනවශ නම්, ඒක සශධශරණ 

නැහැද  

අපි ඒ හැශමෝශගන්ම ඉල්ලීමක් කරනවශද දැන් ඔබතුමන්ලශ 

ඒකශබේධව ඉන්ශන් විපක්ෂශආ ශන්ද ඔබතුමන්ලශ දැන් ශම් 

ආණ්ඩුශේ වැරැදි කි නවශද ශම් ආණ්ඩුව වැරැදියි කි ලශ 

ඔබතුමන්ලශ කි නවශද විපක්ෂශආ ඔක්ශකෝම එකට එක්කශදේ 

ශවලශ ආණ්ඩුවට විරුේධව අඩු ගණශන් පුු ල් ශපරමුණක් 

හදන්නද ඒකත් බැහැ ශන්ද අද තමුන්නශන්ශසේලශට -විපක්ෂ ට- 

එක්කශදේ ශවලශ ආණ්ඩුවට විරුේධව ශපරමුණක් හදශගන්නත් 

බැහැ ශන්ද විපක්ෂ නශ කතුමශ අරගළ  ශකශරන සාථශන ට ගි ශද 

විපක්ෂ නශ කතුමශට හූ කිේවශද රශට් අරගළ ක් තිශබන 

ශවලශශේ, ආණ්ඩුවට විරුේධව ශබවශහෝ විශේචන තිශබන 

ශවලශශේ, රශට් පශර්ලිශම්න්තුශේ විපක්ෂ නශ කතුමශට හූ 

කි නවශ නම්, ශමවකක්ද මහත්තශ ෝ එයින් එහශට කථශ 

කරන්ශන් තමුන්නශන්ශසේලශ? 

ශ්රී ලංකශ , දහසා පක්ෂශආ මහ ශල්කම්තුමශත් ගි ශ, උඩ දමශ 

ශගනද එතුමශටත් ශමවකක්ද වුශණ්? එතුමශටත් ඒකම තමයි වුශණ්ද 

ඒ , සශ අපි විපක්ෂ ට කි නවශ, අඩු ගශශන් ශම් ආණ්ඩුවට 

විරුේධව තමුන්නශන්ශසේලශ එකට හිටගන්න කි ලශද අඩු ගශශන් 

විපක්ෂශආ සි ලු පක්ෂ එක මත කට ශේන්නද අනුර කුමශර 

දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ කිේවශ, "අපි ඒ විශරෝධතශවට  න්ශන් 

නැහැ" කි ලශද මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඒක එතුමන්ලශශේ 

මත  ශවන්න පුු වන්ද එශහම එක්කශදේ ශනවවී ඉන්න එක 

එතුමන්ලශශේ මත  ශවන්න පුු වන්ද හැබැයි අනුර කුමශර 

දිසශනශ ක මන්ත්රීතුම, , ආණ්ඩුවට විරුේධව හඬ නැඟීමක් 

කරනවශ නම් තමුන්නශන්ශසේලශ එකට  න්නද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ශමතුමන්ලශ අපට අද 

ශචෝදනශ එල්ල කරනවශ, "ඔබතුමන්ලශ එදශ ර, ල් වික්රමසිංහ 

මහත්ම ශට පහර ගැහුවශද ඔබතුමන්ලශ එදශ ර, ල් වික්රමසිංහ 

මහත්ම ශ විශේචන  කළශද නමුත්, ඔබතුමන්ලශ අද ර, ල් 

වික්රමසිංහ මහත්ම ශ ශවනුශවන් හිට ගන්නවශද" කි ලශද ර, ල් 

වික්රමසිංහ මහත්ම ශට එදශ කරපු විශේචන අපි ඉල්ලශ අසා 

කරශගන නැහැද අශප් ප්ර ාන  වුශණ්, ශම් ආර්ථික අර්බුද ට අශප් 

රට මුහුණ දීපු ශවලශශේ එයින් ශගවඩ එන්න වගකීම බශර 

ශදන්ශන් කශටද කි න එකයිද අපි උත්සශහ කළශ ශම් වගකීම දේදුදේ 

කශට ශහෝ භශර ශදන්නද ශම්ක අශප් ශේ පශලන ප්ර ාන ක් 

 ශනවශවයිද ශම්ක ශේ පශලන නයශ  පර ක් ශනවශවයිද අපි 

කල්පනශ කළශ, 'අපි ශකවශහේටද ශම් රට ශගන  න්ශන්, අපි කශටද 

ශම් රට බශර ශදන්ශන්' කි ලශද දැන් මශේ මිර විමල් වීරවං  

මන්ත්රීතුමශ කි පු ආකශර ට එතුමශ කි පු ජනශධිපතිවර ශ පත් 

කළශ නම් ශමවකද ශවන්ශන්? එශහම නම් ඊටත් එහශ ශන්ද එශහම 

නම් සජිත් ශප්රේමදශස මහත්ම ශ තමයි ශගෝධශභ  මහත්ම ශශගන් 

පසාශසේ ඊළඟ ජනශධිපති ශවන්ශන්ද ඩලසා අලහප්ශපරුම 

මන්ත්රීතුමශ ජනශධිපති වුණශ නම් ශදෝෂශභිශ ෝග ක් ශගනැල්ලශ 

එතුමශ අයින් කරලශ- [බශධශ කිරීමක්  ඒක තමයි ඒක තතුශළේ 
තිබුු කුමන්රණ ; සජිත් ශප්රේමදශස මහත්ම ශ ජනශධිපති වන 

එකද ඉතින්, ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශ ජනශධිපති කළත් එකයි, 

සජිත් ශප්රේමදශස මහත්ම ශ ජනශධිපති කළත් එකයිද ශමවකක්ද ඒ 

ශදශක් ශවනස? ඒ , සශ අපි ඔබතුමන්ලශට කි න්ශන් ශමච්චරයිද 

අපට ශම් ශවලශශේ ශවනත් විකල්ප ක් තිබුශණ් නැහැද අශප් රට 

බරපතළ ආර්ථික අර්බුද කට මුහුණ දීලශ තිශබන ශම් ශවලශශේ 

ඒකට විසුමම් ශදන්න අපි කල්පනශ කළශද  ශම් ශවලශශේ පටු 

ශේ පශලන නයශ  පරවලට ගිශ වත් අපට ශම් අර්බුද ට විසුමමක් 

ශසව ශගන්න බැහැද මම අහශගන හිටි ශ, විපක්ෂශආ ඉන්න 

සමහර මන්ත්රීවරුන් දැන් ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශට කථශ 

කරන්ශන් "ර, ල්" කි ලශද හැබැයි, ඉතින් ඒ දවසාවල "Good 
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morning, Sir!", "Yes, Sir, yes, Sir, three bags full, Sir" 

කි ලශයි කිේශේද ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශ පහළට බැහැලශ 

එනශකවට එතුමශ ළඟ ඉ ශගන, කර වැශහන්න ත ශගන, "ජ  

ශේවශ"  කි මින් හිටපු අ  තමයි අද එතුමශට ඒ විධි ට කථශ 

කරන්ශන්ද ඉසාසර අපි වශශේ සශමශනය තුමම ත ශගන හිටපු අ  

ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශ ආවශට පසාශසේ එතුමශ අඳිනවශ වශශේ ඒ 

ූට් එකටත් බැසාසශද ර, ල් වික්රමසිංහ මහත්ම ශට ගරු කිරීමක් 

හැටි ට එතුමශ අඳිනවශ වශශේ ඒ ූට් එකටත් බැසාසශද එශහම කරපු 

අ  ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවශද එශහම ශන්ද, පශධලී චම්පික 

රණවක මන්ත්රීතුමශ? එශහම කරපු අ  ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්නවශද  

 

ෙරු පාධලී චම්පික රණවක මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

අපි එශහම නැහැද 

 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම ඔබතුමශට එශහම කිේශේ නැහැ ශන්ද ඔබතුමශ එශහම 

ශනවවුු , සශ ශන් ඔබතුමශශේ තුමම ඒ විධි ටම තිශබශන් න්ද 

ඔබතුමශ ඒ ශතවප්පි  දශගන්න එපශද අනුර කුමශර දිසශනශ ක 

මන්ත්රීතුමශ නම් දැන් ටිකක් ලසාසන ශවලශද ඉසාසර නම් අපිත් 

එක්ක හිනශ ශවලශ කථශ කළශද දැන් ටිකක් ආඩම්බර ශවලශද දැන් 

හිනශ ශවන්ශන්ත් නැහැද [බශධශ කිරීමක්   

 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඒ කශරණ  ශමවකක්ද කි ලශ දන්නවශද? 

 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නැහැද  

 

ෙරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඔබතුමශ ූට් එක මශරු කළශම-  [බශධශ කිරීමක්  

 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමනප මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුම, , මම ඔබතුමශට කිේවශ ශන්ද මම 

කෘ කකර්ම අමශතය ුරර  භශරගත්තශට පසාශසේ ඒ තුමමට බැසාශසේද 

[බශධශ කිරීමක්   නැහැ, බ  ශවන්න එපශද ඒ ගැන බ  ශවන්න 
එපශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අවසශන ව ශ න් මම ශම් 

ගැනත් කි න්න ඕනෑද ශම් ආර්ථික අර්බුද  හමුශේ අපට දැනුු 

ශේ, අපි වි ාවශස කරපු ශේ තමයි වත්මන් ජනශධිපතිවර ශට ශම් 

අර්බුද  විස ශගන්න පුු වන් ශවයි කි න එකද ඒ , සශ රටක් 

හැටි ට හිතලශ ශම් ආර්ථික අර්බුදශ න් ශගවඩ එන්න තමයි අපි 

එතුමශට සහශ ෝග   දුන්ශන්ද ඔබතුමන්ලශ කි න ඒ තශමරිකශනු 

ගිවිදේම ශහෝ ශවනත් ගිවිදේමක්, ශම් රටට අහිතකර කුමන ශහෝ 

ගිවිදේමක් ර, ල් වික්රමසිංහ ජනශධිපතිතුමශ ශේනවශ නම්, අපි ශම් 

ආණ්ඩුව තතුශළේ ඉ ශගන ඒකටත් විරුේධව සටන් කරනවශද අපි 

ඒ බව පැහැදිලිව ඔබතුමන්ලශට කි නවශද  එතුමශ ජනශධිපති 

කළශ  කි ලශ අපි එශහම "එශහයිශ ෝ" ශවන්ශන් නැහැ, අනුර 

දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශද ශම් රටට අහිතකර ශද ක් එතුමශ 

ශගනැල්ලශ තිශබනවශ නම් ඔබතුමන්ලශ කි න්නද  ඒක වැරැදියි 

කි ලශ අපිත් ඔබතුමන්ලශ එක්ක එතැන හිටගන්නවශද ඒකත් අපි 

ඔබතුමන්ලශට පැහැදිලිව කි නවශද ශම් ශවලශශේ ශම් ආර්ථික 

අර්බුදශ න් ශගවඩ එන්න අපි ජනශධිපතිවර ශට සහශ  ලබශ දී 

තිශබනවශද අපට ශලවකු වි ාවශස ක් තිශබනවශ, ශම් ආර්ථික 

අර්බුදශ න් අශප් රට ශගවඩ ගන්න එතුමශට හැකි ශව ලැශබයි 

කි ලශද පදේගි  මශස 5ක කශල  තුළ එතුමශ අශප් රට  ම්තශක් 

දුරකට ඉදිරි ට ශගනැල්ලශ තිශබනවශ කි ශ අපට දැශනනවශද 

ජශතයන්තර මූලය අරමුදලට ගිහින් ලබන අවුරුේශේ ශම් 

වනශකවට ශම් අර්බුද සෑශහන දුරකට සමථ කට පත් කරලශ, ශම් 

රශට් මි, දේන් දරිද්රතශශවන් ශගවඩ අරශගන, ශම් ආර්ථික 

ප්ර ානවලට විසුමම් ලබශ ශදන්න ශම් රජ ට හැකි ශව ලැශබයි 

කි ලශ මම වි ාවශස කරනවශද  

ශබවශහවම සාතුතියිද 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහක්ටර් අප්පුහශමි මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි ්ක 

කශල ක් තිශබනවශද 

 
[අදභශද 3ද22  

 

ෙරු නහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මට කථශ කරන්න අවසාථශව 

ලබශ දීම සම්බන්ධශ න් ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත ශවනවශද 

විශ ේෂශ න්ම වර්තමශනශආ අශප් රට ආර්ථික ව ශ න් විතරක් 

 ශනවව, සමශජයී  ව ශ න් සහ අශනක් සෑම පැත්තකින්ම කඩශ 

වැටිලශ තිශබන ශමවශහවතක තමයි අපි ශම් කථශ කරන්ශන්ද 

මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මැතිතුමශ දැන් කිේවශ, ර, ල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමශ තවිත් ශම් රට බශරගන්න එක හැර ශවනත් 

විකල්ප ක් තිබුශණ් නැහැ කි ලශද ඒ කි න්ශන්, ඒශක් ශත්රුම 

තමයි, රශට් ඉදිරි කශල  තුළ ශමවකක්ද කරන්ශන් කි ලශ ආණ්ඩු 

පක්ෂශආ කශ ළඟවත් විකල්ප ක් තිබුශණ් නැහැ කි න එකද රට 

පරිහශ,  ට පත් වනශකවට ඒ ශවනුශවන් අව ය තීන්දු තීරණ 

ගන්න, ඒකට අව ය නශ කත්ව  ගන්න ශකශනකු ආණ්ඩුශේ 

හිටිශආ නැහැ කි න එක එතුමශ පිිබගත්තශද ඒක පිිබගත් එක 

වැදගත්ද හැබැයි, ශමතැන තවත් ප්ර ාන ක් තිශබනවශද වර්තමශන 

ආණ්ඩුශේ ජනශධිපතිතුමශ ළඟ තමයි ශහව ම තමතිකම් ටික 

තිශබන්ශන්ද එශහම නම්, ජනශධිපතිතුමශත් තීන්දුවක් අරශගන 

තිශබනවශ, ඒ තමතිකම් ටික බශර ශදන්න ශම් ආණ්ඩුව තතුශළේ 

කවුරුවත් නැහැ කි ලශද 

ඒ අනුව පැහැදිලිව ශපශනනවශ, ආණ්ඩුව තතුශළේ පරසාපර ක් 

තිශබන බවද ඔබතුමන්ලශ ඒක හරි ට හුමනශශගනත් තිශබනවශද 

අපි ඒ ගැන  එක පැත්තකින් ආඩම්බර වනවශද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අපි අරගළ ට ගිශආ නැහැද 
අශප් පක්ෂශආ කණ්ඩශ ම එකට එකතු ශවලශ, වෘත්තී  
සමිතිවලින් කරපු වැඩසටහනකට සහශ ෝග  ශදන්න ගි ශද අපි, 
මං ශකවල්ලකශර න්වත්, කඩශකප්පල්කශර න්වත්, ශගවල් ගි,  
තබන, ශහෝ  ශවනත් ශේවල් කරන කණ්ඩශ මක් ශනවශවයිද 
ශපවලීසි ට ගහන, , ලධශරින්ට බණින කණ්ඩශ මකුත්  ශනශවයි, 
අපිද රට ශවනුශවන් සහ රශට් ජනතශව ශවනුශවන්,  රශට් තිශබන 
ප්ර ාන ගැන ප්රජශතන්රවශදී විධි ට කථශ කරන්නයි අපි ගිශආද අපි 
එකමුතු වැඩසටහනකට ගිශආද  කඩශකප්පල්කශරී කණ්ඩශ මක් ඒ 

2405 2406 



පශර්ලිශම්න්තුව 

තුළට කඩශශගන පැන්නශට අපට කරන්න ශද ක් නැහැද අපි ඒකට 
කැමැත්ත දුන්ශන් නැහැද හැබැයි, අශප් කවුරුත් අශප් නශ ක ශට 
'හූ' කිේශේත් නැහැද එදශ ශපවලීසි  පැත්තට හැරිලශ 'හූ' කි පු එක 
dub කරලශ ශවනම හදලශ, මඩ ගහන වැඩසටහනක් ක්රි ශත්මක 
වුණශද හැබැයි, අපි ඒ මඩවලට ශහව ට ඔශරවත්තු ශදනවශද අපි 
මඩවලට ඔශරවත්තු ශදන කණ්ඩශ මක් , සශ අපට ඒ ගැන 
ගැටලුවක් නැහැද හැබැයි මතක ති ශ ගන්න, අපි  ඕනෑම තැනකදී 
ඒවශට මුහුණ ශදන්න ූදශනම් බවද ඒ , සශ තමයි අපි පශරට 
බහින්ශන්ද  අපි පශරට බහින්ශන්, ආපහු , කම් එන්න ශනවශවයිද 
අපි පශරට බහින්ශන් ප්රජශතන්රවශදි විධි ට කටයුතු කරන්නයිද 
හැබැයි, කශටවත් හිංසශ වන විධි ට කටයුතු කරන්න ශනවවන බව 
පැහැදිලිව මතක් කරනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , දැන් එතුමශ ශගවඩක් ශේවල් 
ගැන කථශ කළශද රශට් අර ශේවල් කරලශ තිශබනවශ, ශම් ශේවල් 
කරලශ තිශබනවශ කිේවශද මැතිතුම, , නැහැද එශහම ශේවල් කරලශ 
නැහැද එ  මම පැහැදිලිව කි නවශද අද රශට් කරන්න වැඩ 
ශගවඩක් තිශබනවශද ශම් අවසාථශශේ රට වැටී තිශබන තැ, න් 
නැගිට්ටවන්න ශගවඩක් වැඩ කරන්න තිශබනවශද ශම් රශට් පහළම 
අඩිශආ සිටින ජනතශවශේ ඉ ලශ මහශ මැදුශර් සිටින මි, සශ දක්වශ 
අද ූදශනමින් ඉන්නවශ, රට ශවනුශවන් තවිල්ලශ පරිතයශගශ න් 
තමන්ශේ වැඩ ශකවටස  කරන්නද හැබැයි, තමුන්නශන්ශසේලශ ඒ 
ශවනුශවන් වැඩ ශකවටසක් කරලශ නැහැද අද ප්රශශේශී  ශල්කම් 
කශර් ශලවල  අතිරික්ත , ලධශරින් ඉන්නවශද  සමහර ශවලශවට 
ග්රශම , ලධශරි වසමක වැඩකටයුතු කරන්න හ , හත් ශදශනකුට 
වඩශ , ලධශරින් ඉන්නවශද තමුන්නශන්ශසේලශ ඒ , ලධශරින් 
සම්බන්ධ කරශගන ගම්වලට අව ය ශේවල් සම්බන්ධව වැඩ 
පිිබශවළක් ශහෝ සැලැසාමක් හදලශ නැහැද දූපතක් වන ශ්රී ලංකශව 
සම්පත් ශගවඩකින් පිරිච්ච රටක්ද රශට් එක් එක් ගම්වල තිශබන 
සම්පත් ප්රමශණ  ශවනසා; වුවමනශ එපශකම් ප්රමශණ  ශවනසා; 
අයිතිවශසිකම් ප්රමශණ  ශවනසා; සමශජයී  ක්රම  ශවනසාද හැබැයි 
තමුන්නශන්ශසේලශශේ ආණ්ඩුවට පළමුශවන්ම කරන්න තිබුශණ් 
IMF එක පසාශසේ දුවනවශට වඩශ, ග්රශමී  අව යතශ හුමනශශගන වැඩ 
පිිබශවළක් හදන එකද IMF එක පසාශසේ දුවන ගමන් 
තමුන්නශන්ශසේලශට කරන්න වැඩ ශකවටසක් තිබුණශද  හැම ගමක් 
සම්බන්ධවම තමුන්නශන්ශසේලශට ශපවඩි සමීක්ෂණ වශර්තශවක් 
ගන්න තිබුණශද ඒ ගමට ශමවනවශ ද ඕනෑ කරන්ශන්, ඒ ගමට අපි 
කළ යුත්ශත් ශමවනවශ ද කි න කශරණශ පිිබබ ව සමීක්ෂණ ක් 
කරන්න තිබුණශද ඒ ශතවරතුරු අරශගන ඒවශට අව ය විසුමම් 
ගශමන්ම ලබශ  ශදන වැඩසටහන් ටික හදන්න තිබුණශද 

බලන්න, අද සමුපකශර ක්ශෂේර ට ශමවකද ශවලශ තිශබන්ශන් 
කි ලශද සමුපකශර ක්ශෂේර  තමුන්නශන්ශසේලශශේ ආණ්ඩුශේ 

ශහංචයි ලශශගන් පිරිලශද එ  ශහවරශ කන, දූෂණ හශ වංචශවලින් 

පිරුු තැනක් ශවලශද එ  ග්රශමී ව ජීවත් වන රැකි ශවක් නැති, 
ආදශ මක් ශනවලබන අ ට  ම් ආදශ මක් උත්පශදන  කර ගන්න 

පුු වන්කම තිශබන ශහව ම ආ තන ක්ද ඒ ආ තනශ න් 
ප්රශ ෝජන ක් ගන්න තිබුු ශහව ම අවසාථශවක්, ශම්කද හැබැයි, 

එවැ,  වැඩ පිිබශවළක් තමුන්නශන්ශසේලශ ක්රි ශත්මක කශළේ නැහැද 
තමුන්නශන්ශසේලශ ගම ශවනුශවන් එවැ,  වැඩසටහන් ක්රි ශත්මක 

කශළේත් නැහැද ජශතයන්තර ව ශ න් ශම් රටට ආදශ ම් 

ශගශනන්න පුු වන් මශර්ග සම්බන්ධව වැඩ පිිබශවළක් ක්රි ශත්මක 
කශළේත් නැහැද අද තශනශපති කශර් ශලවලින් අව ය   වැඩකටයුතු 

ටික හරි ට කරනවශද? තශනශපති කශර් ශලවලින් marketing 
සම්බන්ධව වැඩසටහන් ක්රි ශත්මක වනවශද? එශහම නැත්නම් 

සමීක්ෂණ ක් සිේධ වනවශද? අඩු ගණශන් විශේ ගත ශ්රී 
ලශංකික න්ට අව ය  ක්ති  ලබශ ශදනවශද? ඔවුන්ශේ දැනුම, 

හැකි ශව ප්රශ ෝජන ට අරශගන රශට් ආර්ථික  නඟශ සිටුවීම 

ශවනුශවන් වැඩකටයුත්තක් කරලශ නැහැද හැබැයි, විශේ ගත 

රමික න්ශගන් හිඟශ කනවශද ඔවුන්ට කි නවශ, බැංකු පේධති  

හරහශ ශම් රටට සල්ලි එවපන්, සල්ලි එවපන් කි ලශද නමුත්, 
එ ට වඩශ කළ හැකි වැඩ සහ ක්රම ශගවඩක් තිශබනවශද 

අපි ළඟ ආශ ෝජන අවසාථශ තිශබනවශද ශවනත් රටවල ශසේව  

කරන ශ්රී ලශංකික න්  වි ශල ප්රමශණ ක් ආශ ෝජක න් හැටි ට 
ශම් රටට ශගශනන්න පුු වන්කම තිශබනවශද හැබැයි, ඒ 

වැඩකටයුත්තට අපි කශට ද කථශ කරන්ශන්? කථශ කරන්න 
අවසාථශවක් තමුන්නශන්ශසේලශ දීලශ තිශබනවශ ද? කථශ කරන්න 

කිසිම අවසාථශවක් දීලශ නැහැද විශේ ගත අශප් ශ්රී ලශංකික න්ට 
තවිල්ලශ  ශම් රශට් වැඩක් කර ගන්න අවසාථශව දීලශ තිශබනවශද? 

ඒ අවට ඒ ගැන ශකවතැනක ශහෝ කථශ කරන්න අවසාථශවක් දීලශ 

තිශබනවශද? Immigration and Emigration Department එකට 
ගි ත්, ශකවශහේ ගි ත් ඒ ශකනශශේ ශබල්ල මිරිකනවශ හැශරන්න, 

අව ය සහශ ෝග  ශහෝ  ක්ති  ශදන වැඩසටහනක් 
තමුන්නශන්ශසේලශ ක්රි ශත්මක කරලශ තිශබනවශද? ජශතයන්තර 

ව ශ නුත් නැහැද ජශතික ව ශ නුත් රශට් එවැ,  වැඩසටහන් 
තමුන්නශශසේලශශේ පැත්ශතන් සැලදේම් කරලශ  නැහැද ගශම් 

මි, හශ  ජීවත් කරවන්න ග්රශමී  ව ශ න්  අව ය වැඩ පිිබශවළ 

තමුන්නශන්ශසේලශ හදලශ නැහැද හැබැයි, තමුන්නශන්ශසේලශ ගම්වල 
ශහව  වැඩ ශකවටසක් කරනවශද ගම්වල තිශබන ශබවරලු ටික, වැලි 

ටික, මැටි ටික  නශදි සම්පත් සි ල්ල ූරශශගන කශලශ 
තමුන්නශන්ශසේලශ සශකච්ඡශ කරන්ශන් ශමවනවශද?  ඉක්ම, න් 

ආණ්ඩු කශල  ඉවර ශවයිද ඒ , සශ ශහව ට හම්බ කරග, මු  
කි ලශ තමයි අද කථශ කරන්ශන්ද අශප් පුත්තලම, වනශතවිල්ලුව, 

මශදම්ශප් කි න ප්රශේ  ගත්ශතවත් සම්පූර්ණශ න්ම ක්රි ශත්මක 

ශවන්ශන් එවැ,   වැඩකටයුතුද අධිකරණ , ශ ෝග  තිබි දීත් 
සමහර ශවලශවට හලශවත පශලශමන් ශමහශට වැලි ටික 

ශගශනනවශ, අධිකරණ ටත් වැලි ගහලශද එවැ,  වැඩ කටයුතු 
තමයි ගම තතුශළේ සිේධ ශවන්ශන්ද තත්තටම ගශම් කළ යුතු 

කශර්   ශනවශවයි ගම තතුශළේ සිේධ ශවන්ශන්ද ඒ , සශ ගශම් 
කළ යුතු කශර්   ශවනසා  කි න කශරණ  ශහව ට මතක තබශ 

ගන්නද  

ඒ විතරක් ශනවශවයිද මීට ශපර තමුන්නශන්ශසේලශශේ ආණ්ඩුව 
පැවති කශලශආ පැමිණි ආශ ෝජක න්ශගන් තමුන්නශන්ශසේලශ 

වි ශල ව ශ න් ශකවමිසා ඉල්ලපු , සශ,  තමන්ශේ රටවලට ආපදේ 

ගි  ආශ ෝජකශ ෝ නැවත ශම් රටට එන්න බලශශපවශරවත්තුශවන් 
ඉන්නවශද හැබැයි, තමුන්නශන්ශසේලශ ඉන්න කල් ඔවුන් එන්න 

ූදශනමක් නැහැද තමුන්නශන්ශසේලශට ක්රම ක් නැති එක ගැන, 
තමුන්නශන්ශසේලශට වැඩ පිිබශවළක් නැති එක ගැන, 

තමුන්නශන්ශසේලශ නැවත වතශවක් ඒ මි, දේන්ශේ ශබල්ල මිරිකයි 
කි න එක ගැන ඒ ශගවල්ලන්ට භ ක් තිශබනවශද  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , IMF එකට  න එකට 
ශනවශවයි අපි විරුේධ වුශණ්ද IMF එක කි න හැම ශද ක්ම 
කරන්න එපශ කි ලශයි විපක්ෂ   හැටි ට අපි කි න්ශන්ද  IMF 

එශකන්  ම්කිසි සහශ ෝග ක් ලබශ ගන්න ඕනෑද හැබැයි, ඒ 
සහශ ෝග  ලබශ ගන්න ක්රම ක් තිශබනවශද මතක තබශ ගන්න, ඒ 
ස හශ අපි ළඟ වැඩ පිිබශවළක් තිශබන බවද විපක්ෂ  හැටි ට අපි 
වැඩ පිිබශවළක් නැතුව රට වශට් ගිහින් වැඩ කටයුතු කරන්ශන් 
නැහැ; සශකච්ඡශ කරන්ශන් නැහැ; රැසාවීම් පවත්වන්ශන් නැහැද අපි 
ළඟ ශ ෝජනශ තිශබනවශද විශ ේෂශ න්ම ශම් රශට් අපන න 
ආදශ ම ශදගුණ ක් කරන්න අව ය වැඩ පිිබශවළ ට අපි ූදශනම්ද 
ඒ ස හශ අව ය  සම්පත් අප ළඟ තිශබනවශද ඒ ස හශ අව ය  
මි, දේන් අප ළඟ ඉන්නවශ  කි න කශරණ  අවසශන ව ශ න් 
මතක් කරමින්, කශල ශේලශව නැති , සශ මශේ කථශව 
නවත්වනවශද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මට ශම් අවසාථශව ලබශ 
දුන්නශට ඔබතුමශට ශබවශහවම සාතුතියිද  
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[ගරු ශහක්ටර් අප්පුහශමි මහතශ  
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ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජගත් පුෂාපකුමශර රශජය තමතිතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 

ක0ක කශල ක් තිශබනවශද   

 
[අදභශද 3ද28  

  
ෙරු ජෙත් පුෂනපකුමාර මහතා (විනේශ රැකියා ප්රවර්ධාන 

රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர - தவளிநொட்டு மவமலவொய்ப்பு 

மைம்பொடு இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara - State Minister of Foreign 
Employment Promotion)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ,  ජනතශ විමුක්ති ශපරමුශණ් 

නශ ක අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

ශ ෝජනශවට පක්ෂ බවත්, අද මුු  රටම  එතුමශ කි න  තත්ත්ව ට 

පත් වී තිශබන අතර එ  වළක්වශ ගැනීම ස හශ කටයුතු කිරීම 

අතයව ය බවත් මශ ස හන් කරනවශද  

1948 වර්ෂශආ අශප් රට , දහස ලැබීශමන් පදේ  වසර ්4ක් 

තිසාශසේ විවිධ ශේ පශලන පක්ෂ විසින්, විවිධ නශ ක න් විසින් ශම් 

රට පශලන  කරනු ලැබුවශද ශම් රට පශලන  කරපු පක්ෂවලට 

විතරක් ශනවශවයි, පශලන  ශනවකරපු අ ටත් ශම් සම්බන්ධශ න් 

වගකීම් ගන්න සිේධ ශවනවශ  කි න එක  ශම් අවසාථශශේදී මශ 

ප්රකශ  කරන්න ඕනෑද මශ එශහම කි න්ශන් තයි? 1958 හර්තශල  

සිදු වූ කශලශආ ශම් රශට් ශපවදු ශේශපවළ ශකවයි තරම් විනශ  

වුණශද? ඒ ශපවදු ශේශපවළ නැවත නඟශ සිටුවන්න අශප් ජශතික 

ධන  ශකවයි තරම් වැ  කළශද? 1971 වර්ෂශආ තිබුු සිවිල් 

අරගළ තත්ත්ව  මත අශප් රශට් ශපවදු ශේශපවළ ශකවයි තරම් 

විනශ  වුණශද? ඒවශ නඟශ සිටුවන්න ජශතික ධන  ශකවයි තරම් 

වැ  කළශද? 1983 කු  ජූලි  ආරම්භශආ සිට වසර 32කට අධික 

කශල ක් ශම් රශට් මහශ ධන සම්භශර ක් විනශ  කළශද එදශ 

රසාතවශදී සංවිධශන ක් විසින් ශ්රී ලංකශ මහ බැංකුවට ශබෝම්බ 

ගහලශ, බසා රථ ගි,  ති ලශ, දුම්රි වලට ශබෝම්බ ගහලශ, උතුශර් 

දුම්රි  මශර්ග  ගලවලශ, ගුවන් හමුදශවට වි ශල විනශ  කරලශ, 

දැවැන්ත විනශ  ක් සිදු කරනු ලැබුවශද ඒවශ නැවත නඟශ සිටුවීම 

ස හශ ශකවයි තරම් මහශ ධන සම්භශර ක් වැ  කළශද? 1988 - 

1989 වකවශනුශේ ශම් රශට් ශගවවිජන ශසේවශ මධයසාථශන ගි,  

ති ලශ, බැංකු ශකවල්ල කශලශ, ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශල ගි,  

ති ලශ, හැුමනුම් පත් එකතු කර ග, මින් මහශ විනශ  ක් සිේධ 

කළශද ඒවශ නැවත නඟශ සිටුවීම ස හශ ශකවයි තරම් මුදල් 

සම්භශර ක් වි දම් කළශද?  

ඊළඟට, පදේගි  අරගළ ට අපි  මුද ශම් අරගළ  ඔසාශසේ බසා 

රථ, ඒ වශශේම ජීවිත, ශගවල් ගි,  තැබීම් ශකවයි තරම් ප්රමශණ ක් 

සිදු කළශද? ඒවශ සම්බන්ධශ නුත් පශලක පක්ෂ  විතරක් 

ශනවශවයි, පශලන  ශනවකරපු පක්ෂත් වග කි න්න ඕනෑද 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ,   විනශ   කළ ශම් රට නැවත 

ශහව  තත්ත්ව ට ශගන ඒම ස හශ අපි ශලෝකශආ රටවලට වි ශල 

ව ශ න් ණ  ශවලශ තිශබනවශද ඒ රටවලට ණ  වීශම් ප්රතිලල ක් 

හැටි ට අද ලබශ ගත් ණ  ශගවශ ගන්න බැරි තත්ත්ව කට 

පත්ශවලශ තිශබනවශද  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.   

  අනතුරුව ෙරු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා  මූලාසනනයන් ඉවත් 
වූනයන්  නිනය ජය කාානායකතුමා [ෙරු අජිත් රාජපක්ෂ මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ] தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 
ෙරු ජෙත් පුෂනපකුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , මශ කථශ කරමින් සිටිශආ 

 අවුරුදු ්4ක් තුළ අශප් රශට් වූ සිදුවීම් ගැනයිද  

රට පශලන  කරපු අ  වශශේම, රට පශලන  ශනවකරපු අ ත් 

ඒ විනශ  ට වගකිව යුතුයිද  

අපි වි ශල ව ශ න් ණ  ගත්තශද එශසේ ණ  ගැනීශම් ප්රතිලල 

බලමුද ඒ ණ  වි ශල සංවර්ධන කටයුතු ස හශ ශ වදවන අතරම, 

පත් වන රශජය නශ ක න් ශමවකක්ද කශළේ? අපි දන්නවශ, මහින්ද 

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ ශමවනවශද කශළේ කි ලශද  එතුමශ , ශ ෝජන  

කළ හම්බන්ශතවට දිසා්රික්ක ට තමයි ඔක්ශකෝම ටික දුන්ශන්ද 

ඒක වැරැේදක් කි ලශ අපි කි න්ශන් නැහැද සම්මන්රණ  ශලශව 

හම්බන්ශතවට, වරශ  හම්බන්ශතවට, ගුවන් ශතවටුශපවළ 

හම්බන්ශතවටද ඒ සි ල්ලම හම්බන්ශතවටද අශප් පක්ෂශආ නශ ක 

වමත්රීපශල සිරිශසේන මැතිතුමශ ජනශධිපති වුණශට පසාශසේ 

සි ල්ලම දුන්ශන් ශපවශළවන්නරුවටද තහුවශම කිේශේත්, සි ලු 

සංවර්ධන  ශපවශළවන්නරුවට කි ලශයිද ශම්ක තමයි අපි දකින 

එතුමන්ලශ තුළ තිබුු වැරැේදද රශජය නශ කශ ක් පත් වුණශම 

තමන්ශේ දිසා්රික්ක  පමණක් ශනවශවයි, අශනකුත් දිසා්රික්කත් 

සංවර්ධන  කිරීශම් වගකීම ගන්න ඕනෑද තමන්ශේ දිසා්රික්ක ට 

වැඩිශ න් කරන්න ඕනෑ තමයිද නමුත්, ඒ සි ල්ල අමතක කරලශ 

ණ  අරශගන තමන්ශේ දිසා්රික්ක ට පමණක් වැඩ කිරීම දේදුදේ 

නැහැද 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අපි වි ශල ව ශ න් ණ  
ගැනීම , සශම ශඩවලර කට රුපි ල් ක32ක් වශශේ මුදලක් ශගවි  
යුතු වකවශනුවක් තිබුු බව මට මතකයිද ඊට පසාශසේ 
ශඩවලර කට රුපි ල් ක82ක් ශගවන්න වුණශද ඊටත් ටික 
කශල කට පසාශසේ ශඩවලර කට රුපි ල් 032ක් ශගවනශකවට 
හිටපු මහ බැංකු අධිපතිතුමශ මශස ගණනක් ශඩවලර  ඒ 
තත්ත්වශආම ර වශ තබශ ශගන සිටි ශද ඒ ස හශ සංචිතශආ තිබුු 
මුදල් ශපවම්ප කළශද පදේව එ  ඔශරවත්තු ශනවශදන තත්ත්ව ට 
ආවශද අවසශන ප්රතිලල  වුශණ් ශමවකක්ද? ශඩවලර ක් ස හශ 
ශගවි  යුතු මුදල රුපි ල් 3්5 දක්වශ වැඩි වුණශද දැන් ශඩවලර  
රුපි ල් 365ක් පමණ ශවනවශද එදශ පිට රටින් ශඩවලර කට 
ශගනශපු භශණ්ඩ ක් ස හශ අපි රුපි ල් ක82ක් ශගේවශ නම්, අද 
රුපි ල් 365ක් ශගවන්න ශවලශ තිශබනවශද ඒ , සශ අද බඩු මිල 
ශදගුණ ක් ශවලශ තිශබනවශද අද අපි පරිප්පු ශේනවශ නම්, සහල් 
ශේනවශ නම්, ශතල් ටික ශේනවශ නම්, ගෑසා ටික ශේනවශ නම් ඒ 
ස හශ ශදගුණ ක් ශගවන්න ශවලශ තිශබනවශද අපි කවුරුත් 
ශම්ශක් වගකීම ගන්න ඕනෑද එශහම නැතිව කශටවත් තඟිල්ල දිගු 
කරලශ වැඩක් නැහැද මමත් අවුරුදු ගණනශවක් ශම් පශර්ලිශම්න්තුව 
, ශ ෝජන  කළශද මම කි න්ශන්, ශම් ස හශ මශත් වග කි න්න 
ඕනෑ බවයිද අප සි ලුශදනශම ශම් වගකීම ගන්ශන් නැතිව 
කශටවත් තඟිල්ල දිගු කරලශ හරි න්ශන් නැහැයි කි න එක තමයි 
මශේ මත ද  

ශම් ආර්ථික අර්බුද  ගැනත් අපි බලමුද ශම් ආර්ථික අර්බුද  
තති ශවන්න ශහේතුව ශමවකක්ද? ඒ වශශේම ශම් ආර්ථික අර්බුද  
නැති කිරීමට අව ය ක්රි ශමශර්ග ගැනත් අපි සශකච්ඡශ කරන්න 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ඕනෑද එශහම නැතිව, "අපි ළඟ විසුමම් තිශබනවශ, අපි ළඟ විසුමම් 
තිශබනවශ" කි ලශ කිේවශට වැඩක් නැහැද පක්ෂ ක් හැටි ට 
ශනවශවයි, ඊළඟට ආණ්ඩු බල  ගන්නශ කණ්ඩශ ම හැටි ට 
ශනවශවයි, ශම් ශවලශශේ අප සි ලුශදනශම එකතුශවලශ රට ගැන 
හිතලශ කටයුතු කිරීම කශශේත් වග කීමක් කි න එක මම මතක් 
කරන්නට ඕනෑද 

පදේගි  කශලශආ ශගවවි ශට අව ය ශපවශහවර ටික නැති වුණශද 

ශගවවි ශට අව ය රසශ , ක ශපවශහවර ටික සප ශ ශනවදී කශබ, ක 

ශපවශහවරවලින් වගශ කරන්න කිේවශද ගරු , ශ ෝජය 

කථශනශ කතුම, , අපි පුංචි කශලශආ හැම දශම උශේට කිරි භශග ක් 

බිේවශද ඔබතුමශටත් ශමවැ,  ශේවල් මතක තතිද අපි ගම්වල 

ඉන්නශකවට පශසල්  න්න ඉසාශසල්ලශ කිරි කශලක් හරි, භශග ක් 

හරි ශබවනවශද නමුත්, එදශ අපට කිසි ශලඩක් හැදුශණ් නැහැද 

හැබැයි, දැන් කිරි කශල බැගින් සති ක් බිේශවවත් ශසම හැදිලශ අපි 

අසනීප ශවනවශද ඒකට ශහේතුව ශමවකක්ද? දැන් අශප් තඟ ඒ 

තත්ත්ව ට ශවනසා ශවලශද එශහම නැත්නම් අශප් තඟ දැන් 

ශවනත් ශේවල්වලට හුරුශවලශ තිශබනවශද එම , සශ අපි ශරෝගී 

තත්ත්ව ට පත් ශවනවශද ඒ වශශේම තමයි මහ ශපවශළවවත්ද දැන් 

මහ ශපවශළවවත් රසශ , ක ශපවශහවරවලට හුරුශවලශ 

තිශබන්ශන්ද ඒ හුරු ශවලශ තිශබන ශපවශළවවට එක සැශර්ම 

රසශ , ක ශපවශහවර ශ වදන එක නවත්තලශ වි ශල අසාවැන්නක් 

බලශශපවශරවත්තු ශවන්න බැහැද 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ඉසාසර වැසාස කශලශආ 

ශගදර මිදුශල් වතුර පිශරනශකවට ඒ වතුර ටික බසාසන්න අපි 

කශනුවක් කැපුවශද එදශ ඒ කශනුව කපනශකවට ශකවයි තරම් නම් 

ගැඩවිල්ලු මැරුණශද? එතශකවට ඒ වතුර පශරට ශකවච්චර ශල් 

එකතු වුණශද? ශපවශළවවට හිතකර ඒ සතුන් කෘමි නශ ක , සශම 

අද වනශකවට විනශ  ශවලශද දැන් ඒ තත්ත්ව ට ශපවශළවව 

හුරුශවලශද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , දැන් බඩු මිල වැඩි ශවලශ 

තිශබනවශද පදේගි  කශලශආ අශප් රශට් ගෑසා තිබුශණ් නැහැද 

ගෑසාවලට ශපෝලිම් තිබුණශද ඒ වශශේම ඉන්ධනවලටත් ශපෝලිම් 

තිබුණශද ගෑසා ශපෝලිම්වල, ඉන්ධන ශපෝලිම්වල හිටපු සමහරු 

මැරුණශද හැබැයි, අද ශවනශකවට ඒ තත්ත්ව   ම් ආකශර කට 

සමන  කරන්න හැකි ශව ලැබී තිශබනවශද අද ගෑසා ශපෝලිම් 

නැහැද  මුදල් රශජය තමතිතුමශත් ශම් ශවලශශේ ශම් ගරු සභශශේ 

ඉන්නවශද කෘ්රිමව හදන ඉන්ධන ශපෝලිම් මිසක්,  අද වනශකවට 

ශබවශහෝදුරට ඉන්ධන ශපෝලිම් අවම ශවලශ තිශබනවශද ඒ වශශේම 

මීට මශස කිහිප කට ශපර තිබුු තත්ත්ව ට වඩශ අද වනශකවට 

 ම් මට්ටමකට බඩු මිලත් අඩු ශවලශ තිශබනවශද මම කි න්ශන් 

නැහැ, සි  ට සි  ක් අඩු ශවලශ කි ලශද නමුත්, එදශට වඩශ  ම් 

මුදලකින් ශහෝ අඩු ශවලශ තිශබනවශද මුදල් අමශතයශං  ත්, ශවළ , 

වශණිජ හශ ආහශර දේරක් කතතශ අමශතයශං  ත් ඒ සම්බන්ධව 

කටයුතු කර තිශබනවශද ශපවශහවර සම්බන්ධශ නුත් එශහමයිද 

ශවන දශ අපි ගමට  න්න බ යිද ශපවශහවර ටික නැහැ කි ලශ 

ශගවවිශ ෝ කෑ ගහනවශද හැබැයි, අද  ම් ප්රමශණ කින් ශගවවීන්ට 

ශපවශහවර ලැශබමින් පවතිනවශද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , විශේ  රැකි ශ ස හශ ගි  

පිරිස පිිබබ ව මම අද පරීක්ෂශ කර බැලුවශද පදේගි  අවුරුේදටම 

විශේ ගතව තිබුශණ් ක0්,222ක් පමණයිද ගරු රශජය මුදල් 

තමතිතුම, , අද වනශකවට 068,222ක් විශේ  රැකි ශ ස හශ 

ගිහිල්ලශ තිශබනවශද  

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රශජය තමතිතුම, , ඔබතුමශට තව මි, ත්තු ශදකක 

කශල ක් තිශබනවශද 
 

ෙරු ජෙත් පුෂනපකුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ගරු ප්රමිත බණ්ඩශර රශජය 

තමතිතුමශට ,  මිත ශවලශවත් මට ගන්න කිේවශද  

ඊරශ ල ට  න පිරිසට අද උශේ   මශේ අතින් ටිකට් පත් 

දීලශයි ආශේද ඒ, මශේ සල්ලි ශනවශවයිද හැබැයි, ඒ අවසාථශව 

සංශක්තවත් කිරීමටයි එශහම කශළේද අද හවසා ශවනශකවට වි ශල 

පිරිසක් ශකවරි ශවටත්  නවශද අපි ඒ කටයුතු උේදීපන  කරන්න 

අව ය පි වර ගන්නවශද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අපි ශපවල් ආ්රිත ආදශ ම 

සලකශ බලමුද හිටපු වැවිලි කර්මශන්ත රශජය තමතිතුමශ ශම් 

සභශශේ කථශ කරනවශ මම දැක්කශද 02ක2 වර්ෂශආ මම ශපවල් 

සංවර්ධන තමතිවර ශ ව ශ න් කටයුතු කරනශකවට ශපවල් 

ආ්රිත , ෂාපශදනවලින් ලැබුශණ් ශඩවලර් මිලි න 46ක ආදශ මක්ද 

මම එදශ තීරණ  කළශ, හැකි හැම ප්රශේ  කම ශපවල් වගශව වැඩි 

කරන්නද එක අවුරුේදක මම ශපවල් පැළ ලක්ෂ  2ක් වගශ 

ශකශරේවශද ඊට ශපර අවුරුේශේ ශපවල් පැළ ලක්ෂ 62කුත්, ඊටත් 

ශපර අවුරුේශේ තවත් ශපවල් පැළ ලක්ෂ 62කුත් වගශ ශකශරේවශද 

02කක අවුරුේශේත් මම ශපවල් පැළ ලක්ෂ 42ක් වගශ ශකශරේවශද 

ඒ පිිබබ ව අද මම සතුටු ශවනවශද හිටපු ශපවල් සංවර්ධන රශජය 

තමතිතුමශ අද සනශථ කළශ, එතුමශ ශම් කර්මශන්ත  භශර 

ගන්නශකවට එහි ආදශ ම ව ශ න් තිබුශණ් ශඩවලර් මිලි න 

022යි කි ලශද මම භශර ගන්නශකවට ඒ ආදශ ම ශඩවලර් මිලි න 

46යිද අද එ  ශඩවලර් මිලි න  22කට ආසන්න ශවලශ තිශබනවශද 

එදශ අපි වගශව ආරම්භ කළ , සශ තමයි අද ශපවල් ආ්රිත 

, ෂාපශදනවලින් ලැශබන ආදශ ම වැඩි ශවලශ තිශබන්ශන්ද එදශ 

අපට ඉලක්ක ක් තිබුණශද ඒ තමයි 0202 අවුරුේද ශවනශකවට 

ශපවල් ආ්රිත , ෂාපශදනවලින් ශඩවලර් බිලි න ක ආදශ මක් 

ඉපැයීමද එශහම දර් න ක්, ඉලක්ක ක් තතුවයි අපි වැඩ කශළේද 

නමුත්, 02ක5 වකවශනුශේදී හිටපු වැවිලි කර්මශන්ත අමශතයතුමශ 

ඉලක්ක කශළේ ශත් කර්මශන්ත  විතරයිද අශනක් කර්මශන්ත ශදක 

කඩශවැශටන තත්ත්ව ක  තිබුශණ්ද හැබැයි, දැන් ඒ කර්මශන්ත 

වැඩිදියුු කිරීමට නැවත කටයුතු කර ශගන  නවශද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ශම් රටට වි ශල ආදශ මක් 

ලැශබන්ශන් සංචශරක කර්මශන්තශ න්ද ශනවවැම්බර්, ශදසැම්බර්, 

ජනවශරි, ශපබරවශරි, මශර්තු මශසවලදී තමයි යුශරෝපී  රටවල දැඩි 

සීතලක් තිශබන්ශන්ද ඒ , සශ ඔවුන් ඒ කශල  ඒ රටවල ගත 

කරනවශට වඩශ, ගෑසාවලට වි දම් කරනවශට වඩශ, කශමරශආ 

රිංගශශගන ඉන්නවශට වඩශ, එිබ ට බැහැලශ අඩු වි දමින් ජීවත් 

ශවන්න පුු වන් රටවලට ශපවඩි සංචශර ක්  න්න වඩශ කැමැතියිද 

ඒ ස හශ දේදුදේ රටක් හැටි ට ලංකශව ශමශතක් කල් තිබුණශද 

නමුත්, කි න්න කනගශටුයිද දැන් තශක්ෂණ  දියුුයිද ඒ , සශ 

ඔවුන් සංචශර  කිරීමට ශපර ඒ රටවල ශතවරතුරු ශසව ශ බලනවශද 

එශහම බලනශකවට එක පැත්තකින් අශප් රශට් ශතල් ශපෝලිම් 

තිශබන බව ශප්නවශද දැන් ඒවශ සමන  ශවලශ තිබුණත්, අශනක් 

පැත්ශතන් ශකවළඹ නගරශආ ශපළපශිබ  නවශ දකිනවශ; 

ශපළපශිබවලට කුමු  ගෑසා ගහනවශ දකිනවශ; ශපළපශිබවලට ජල 

ප්රහශර එල්ල කරනවශ දකිනවශ; තවත් ශපළපශිබ ක් විධි ට 

ශපවලීසිශආ පිරිසක් තවිල්ලශ ඒවශ නතර කරනවශත් ශප්නවශද 

2411 2412 

[ගරු ජගත් පුෂාපකුමශර මහතශ  
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ශම්වශ දකිනශකවට අශප් රටට සංචශරකශ ෝ එනවශද ගරු 

, ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ? ඒ , සශ ශමන්න ශම් තත්ත්ව  අපි 

සමන  කළ යුතුයිද ප්ර ාන ගැන කථශ කරනවශ වශශේම, අප 

සි ලුශදනශ එකමුතුව ශම් අර්බුදශ න් රට ශගවඩ ගැනීම ස හශ 

කටයුතු කළ යුතුයිද ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , 

මැතිවරණ ක් තිශබන්ශන් මශර්තු මශසශආ නම්, ඒක පළශත් සභශ 

මැතිවරණ ද, පශර්ලිශම්න්තු මැතිවරණ ද, පළශත් පශලන 

මැතිවරණ ද කි න ශමවකක් වුණත් කමක් නැහැද 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , දැන් ශහෝ අපි ශම් රශට් 

ආදශ ම වැඩි කර ගන්න ඕනෑද කවුරු බල ට ආවත් ශම් 

තත්ත්වශ න් රට ශග,  න්න බැහැද ඒ , සශ ඒ තශක් කල්, අඩු 

ගශශන් මශර්තු ශවනකම්  සි ලුශදනශ එකතු ශවලශ කටයුතු කරන්න 

ඕනෑ කි න එක තමයි මශේ අදහසද  

1993 ඉ ලශ මම ශ්රී ලංකශ , දහසා පක්ෂශආ සංවිධශ කවර කු 

හැටි ටත්, තවම ඒ පක්ෂශආ සශමශජික කු හැටි ටත්, ශ්රී ලංකශ 

, දහසා පක්ෂ  , ශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවර කු හැටි ටත් 

කටයුතු කරනවශද මම කනගශටු ශවනවශ, අශප් පක්ෂශආ මහ 

ශල්කම්වරුන්ශේ කවදශවත් ශනවදැකපු හැසිරීම් දැන් දකින්න 

ලැශබන එකටද ධර්මසිරි ශසේනශනශ ක මැතිතුමශ, වමත්රීපශල 

සිරිශසේන මැතිතුමශ, එසාදබීද දිසශනශ ක මැතිතුමශ වැ,  මහ 

ශල්කම්වරු සමඟ අපි කටයුතු කළශද  නමුත් පළමුශව,  වතශවට 

අපි දැක්කශ, අශප් මහ ශල්කම් ද ශසිරි ජ ශසේකර මැතිතුමශ 

ශසනඟ 322ක්වත් නැතිව, 022ක් විතර එක්ක රැසාවීමකට ගිහින් 

අන්තිමට "හූ" අහශගන එන්න සිේධ වුණ බවද ශම් වශශේ 

තත්ත්ව කදී අපටත් ලේජශවක් තති ශවනවශද රට අර්බුද කට 

ගිහින් තිශබන ශම් ශවලශශේ එක එක ශකවශළවප්පම් වැඩවලට 

 න්ශන් නැතිව, විහිු  වැඩවලට  න්ශන් නැතිව රට ගැන හිතලශ 

වැඩ කරන්න කි ශ ඉල්ලශ සිටිමින් මශ , හඬ ශවනවශද  

ශබවශහවම සාතුතියිද 

 
ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු පශධලී චම්පික රණවක මැතිතුමශද ඔබතුමශට මි, ත්තු 5ක 

කශල ක් තිශබනවශද 

 
[අදභශද 3ද03  

 
ෙරු පාධලී චම්පික රණවක මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ශම් කල්තැබීශම් ශ ෝජනශව 

ශගන එන ලද ගරු අනුර දිසශනශ ක මැතිතුමශටත්, එ  සාථිර කරන 

ලද ගරු මශනෝ ගශන්සන් මැතිතුමශටත් මම පළමුශවන්ම 

සාතුතිවන්ත ශවනවශද  

විශ ේෂශ න්ම උේධමන , එශහම නැත්නම් බඩු මිල ඉහළ 

 ෑම ගැන කථශ කශළවත්, පදේගි  දවසාවල උේධමන  අඩු වුණශ 

කි ලශ ප්රකශ  ක් කළශද  Year-on-year උේධමනශආ පදනම් 

බලපෑම , සශ, එශහම නැත්නම් base effect එක , සශ ලබන 

වසශර් අ, වශර් ශ න්ම ශම් උේධමන  අඩු ශවනවශද නමුත්, 

ශමවර උේධමන  අඩු ශවන්න ප්රධශන ශහේතුව වුශණ් ඉන්ධන මිල 

අඩු වීමයිද 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , 0200 ජනවශරි මශසශආ  

සි ලු දි ර ඉන්ධන වර්ග පශවිච්චි  ශමට්රික් ශටවන් කක,ක40යිද  

ඔක්ශතෝබර් මශසශආ දිනක අශළවි  ශමට්රික් ශටවන් 5,5ක6යිද 

ශවනත් වචනවලින් කි නවශ නම් ශපට්රල්, ීසසල්, ූමමිශතල් 

භශවිතශව හරි ටම සි  ට 52කින් අඩු ශවලශ තිශබනවශද ඒක ශම් 

රශට් ආර්ථික ට ඉතශම නරක විධි ට බලපශ තිශබනවශද ඒ 

වශශේම මෑත කශලශආ මශධය වශර්තශ කළශ ශතල් විකිීමශමන් 

0200 වර්ෂශආ පළමුශව,  මශස 8 තතුළත රුපි ල් බිලි න  56ක 

ආදශ ම් ලැබුණශ කි ලශද  

මුදල් රශජය තමතිතුමශත් ශම් ශවලශශේ ගරු සභශශේ ඉන්නවශද 

ගරු රශජය තමතිතුම, , ශතල් ආන න  ස හශ ගි  වි දම 

රුපි ල්වලින් ගණන් බැලුශවවත් බිලි න 35්යිද ආන න ට 

බිලි න 35්ක් ගි ශද විකුණලශ බිලි න  56ක් ගත්තශද ඒක 

දැක්කශම මට වි ාවශස කරන්නත් අමශරුයිද ශවනත් වචනවලින් 

කි නවශ නම්, බිලි න 622ක පමණ ඉතුරුවක් පළමුශව,  මශස 

8තුළ ශතල්වලින් ලැබිලශ තිශබනවශද ඒශකන් බිලි න 5ක3ක් ගි ශ 

කි නවශ ණ  ශගවන්නද නමුත් අපි මතක ති ශ ගන්න ඕනෑ 

කශරණ ක් තිශබනවශද ශවශළ  ශපවළ මිලට වඩශ ඉතශ අධික 

මිලකට ශතල් විකිීමශමන් ශවන්ශන් ශමවකක්ද? මම කිේවශ 

වශශේ ශතල් භශවිතශව අඩු ශවලශ ආර්ථික  කඩශ වැශටන තැනට 

ගමන් කිරීම පමණයි ඒශකන් ශවන්ශන්ද ශතල් මිල විදුලි බිලට 

බලපශනවශද අද වන විට විදුලි බිල සි  ට ්5කින් වැඩි කරලශද 

නමුත් තත්ත ශතල් මිල එනවශ නම් විදුලි බිල මීට වඩශ අඩු 

කරන්න පුු වන්ද ඒ මඟින් ආර්ථික ක්රි ශකශරිත්ව  වැඩි කරන්න 

පුු වන් කි ලශ ශම් අවසාථශශේ මම මතක් කරනවශද  

ශපවලී අනුපශතවල තත්ත්ව ත් එශහමයිද ශනවවැම්බර් 

ක2ශව,  දශ භශණ්ඩශගශර බිල්පත් , කුත් කරලශ තිශබනවශද දැනට 

ආණ්ඩුශේ තීරණ ක් නැතිකමින්, ශේශී  ණ  ප්රතිවයුහගත 

කරනවශද නැේද කි න අතීරණ  , සශ  ශවශළ  ශපවළ විසින් ශම් 

භශණ්ඩශගශර බිල්පත් ශපවලි  සි  ට 35, 42 දක්වශම වැඩි 

කරශගන  නවශද ඒ , සශ ශම් ගැන ,  ාචිත තීරණ ක් අරශගන 

ශවශළ  ශපවශළේ සාථිර වි ාවශස  දිනශ ගැනීමට කටයුතු කරන්න 

කි ලශ මම ආණ්ඩුවට ප්රකශ  කරනවශද  

ජශතයන්තර වි ාශල්ෂක න්ට අනුව 020කදී ශඩවලර් බිලි න 

8 ක් වූ ලංකශ ආර්ථික  ලබන වසශර්දී ශඩවලර් බිලි න 66ට 

වැශටනවශද තත්තටම  8 දී එශහම වුශණ්ත් ශඩවලර  රුපි ල් 

023 මට්ටශම් ති ශශගන වයශජ ක් කළ , සශයිද , සි අග  

ලැබුණශ නම් ඒශක් අග  8  ශනවශවයි 55යිද 0205දී ශඩවලර් 

බිලි න ක02ක ආර්ථික ක් හදන්න ගි  රටක ශඩවලර් බිලි න 

62කින්, ඒ කි න්ශන් සි  ට 52කින් ආර්ථික  සංශකෝචන  

ශවමින් පවතින බව අපි ශත්රුම් ගත යුතුයිද අපට ශම් 

සංශකෝචන  වළක්වන්නට බැරි නම්, ශම් කුඩශ වීම වළක්වන්නට 

බැරි නම්,  අපි සැලදේම් සහගත විධි ට  කටයුතු කර ගත යුතුයිද 

විශ ේෂශ න්ම ශලෝක බැංකුව වශර්තශවක් , කුත් කරලශ 

තිශබනවශ, සමශජ බලපෑම -දුප්පත්කම වැඩි වීම, විරැකි ශව වැඩි 

වීම සහ ආදශ ම් අහිමි වීම- පිිබබ වද ඒ ගැන අවධශන ක් තතිව 

ආණ්ඩුව ක්රි ශ කළ යුතුයිද  

ජශතයන්තර මූලය අරමුදශල් මශර්ශගෝපශේ  ක්රි ශත්මක කිරීම 

ගැනත් මම  මක් කිව යුතුයිද ජශතයන්තර මූලය අරමුදල ශම් ප්ර ාන 

විස න්න තිශබන එකම මශවත හැටි ට මම නම් වි ාවශස 

කරන්ශන් නැහැද නමුත් ආණ්ඩුව එ  වි ාවශස කරනවශ නම්, ඒ 

ස හශ මශනුෂී  ශලස කටයුතු කරන ශලස අපි ඉල්ලශ  සිටිනවශද 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ශමවකද, පළමුශවන්ම ශම් තිශබන මර්දන , ශම් හිංසන නතර කළ 

යුතුයිද අදත් ශමතැනදී ඒ පිිබබ ව සශකච්ඡශ කළශද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , වවදය චමල් සංජීව 

මහත්ම ශ ගැන ඔබතුමශ දන්නවශද එතුමශ හම්බන්ශතවට දිසා්රික් 

ශසෞඛය ශසේවශ අධයක්ෂ හැටි ට හිටි ශද එතුමශශේ වැඩ තහනම් 

කර තිශබනවශ, හම්බන්ශතවට දිසා්රික්කශආ මන්දශපෝෂණ  ගැන 

කථශ කළශ කි ලශද  නමුත් ශලෝක ආහශර වැඩසටහන පැහැදිලිව 

කි ශ තිශබනවශ, ලංකශශේ මන්දශපෝෂණ තත්ත්ව  වැඩි ශවලශ, 

විරැකි ශව වැඩි ශවලශ, ආදශ ම් අහිමි ශවලශ කි ලශද ශම් තත්ත 

පිිබගන්ශන් නැතුව, තත්ත ප්රකශ  කරන , ලධශරින් හඹශ  ෑම ඒ 

වශශේම තරුණ න් මර්දන  කිරීම කිසිශසේත්ම ජනතශ වි ාවශස  

දිනශගන්න ශහේතු වන්ශන් නැහැද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , දූෂණ  ගැනත් මම 

කි න්නම්ද අද බල ක්ති තමතිතුමශ ශතල් පිිබබ  වශර්තශවක් 

ඉදිරිපත් කළශද  ගල් අුරරු පිිබබ  වශර්තශවක් විගණකශධිපති 

ඉදිරිපත් කර තිශබනවශද ඒක කිශ ේවශට පසාශසේ ඒ ගැන අපට 

ශත්ශරනවශද ශම් ශතල්, ගල් අුරරු, ගෑසා  සි ල්ල ශගන්වීශම්දී 

අතිමහත් දුෂණ ක් සිදුශවමින් පවතින බවට ශතවරතුරු වශර්තශ 

ශවලශ තිශබනවශද ශමමඟින් මහජන වි ාවශස  දිනශගන්න බැහැද ඒ 

, සශ අවංකත්ව ,  ආදර්  , පරිතයශග   න ඒවශයින් ශතවරව 

ජශතයන්තර මූලය අරමුදශල් මශර්ශගෝපශේ  ක්රි ශත්මක කරන්න 

බැහැ, සමශජ පිපිරීම් තති ශවනවශමයිද ඒ , සශ පිරිමැදේම්කරණ , 

එශහම නැත්නම් austerity measures ලංකශව තුළ ක්රි ශත්මක 

කරනවශ නම්, අ, වශර් ශ න්ම ශම් මර්දන  නතර කරන්න, 

දූෂණ  නවත්වලශ අවංකත්ව  ශපන්වන්න, පරිණතභශව  

ශපන්වන්න, පරිතයශගශීලිත්ව  ඉහළ ඉ න්ම ශපන්වන්න කටයුතු 

කිරීම අව ය ශවනවශද  

ඊළඟට මම කි න්න ඕනෑ, වැඩ බැරි පිරිස ශවනුවට අලුත් 

තරුණ කුසලතශවශදීන්ට මුදල් අමශතයශං  ත්, ශම් ආර්ථික 

ක්ශෂේර ත් කළමනශකරණ  කරන්න ඉඩ ශදන්න කි ලශද ඒ 

වශශේම, අනශගත  ගැන තත්ත කි න්නද ශමවකද, මම නම් 

වි ාවශස කරන්ශන් නැහැ, ලබන වසශර් පළමුවැ,  මශස තුන, 

නැත්නම් හතර තතුළත ජශතයන්තර මූලය අරමුදශල් ඒ මශණ්ඩලී  

එකඟතශශවන් ඔබ්බට ගි  අධයක්ෂ මණ්ඩල එකඟතශව අපට 

ලැබිලශ ජශතයන්තර මූලය අරමුදශල් ක්රි ශදශම ට අපට තතුු  

ශවන්න පුු වන් ශවයි කි ලශද  ඒ , සශ එ ට විකල්ප ක්රි ශ 

මශර්ග ක් රජ  සකසශ ගැනීම අතයව යයිද ශමවකද, එක මශවතක 

විතරක් ශම් ගමන  න්න බැහැද ඒ , සශ ජශතයන්තර මූලය 

අරමුදශල් මශවතට එනවශ නම්, මශනුෂී  ශවන්නද ඒ ශවනුශවන් 

මශනුෂී  ක්රි ශ මශර්ග ක් ගන්නද ඒ අතර ඒ මශර්ග  වැරදුශණවත්, 

ගන්නශ ක්රි ශ මශර්ග  ගැනත් වැඩ පිිබශවළක් සකසා කරන්නද  

අපට ජශතික සභශශවන් දීපු වරම අනුව, අශප් ආර්ථික සාථශයීකරණ 

අනුකමිටු ශවන් වහශම සිදු කරන්න ඕනෑ ශවනසාකම් පිිබබ ව වැඩ 

පිිබශවළක් ලබන ක2වැ,  දශ ජශතික සභශවට අපි ඉදිරිපත් කරනවශද 

මුදල් අමශතයශං  , ජනශධිපතිතුමශ ශමවර අ  වැ  ශල්ඛන ත් 

එක්ක  ම්කිසි ඉදිරිගශමී ක්රි ශ මශර්ග ක් ග, යි කි න 

බලශශපවශරවත්තුව තති කර ග, මින් මශ , හඬ ශවනවශද  

 
ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ීසදබීද ශහේරත් රශජය තමතිතුමශද ඔබතුමශට විනශඩි 6ක 

කශල ක් තිශබනවශද  

[අදභශද 3ද32  

 

ෙරු ඩී.බී. නහේරත් මහතා (පශු සම්පත් සශවර්ධාන රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. மஹரத் - கொல்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  

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

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අද විපක්ෂශ න් ශම් සභශව 

කල් තබන අවසාථශශේ ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන් රශට් 

වර්තමශන තත්ත්ව  පිිබබ ව කථශ කරන්නයිද පදේගි  කශල  

පුරශවටම ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ පළ වූ පක්ෂ, විපක්ෂ අදහසා දිහශ 

බැලුවශම ශපශනනවශ, හැශමෝම කරන්ශන්, ප්රතිවිරුේධ කණ්ඩශ ම 

විත්ති ූලඩුවට නංවන එක බවද ශචෝදනශ පර ඉදිරිපත් කරනවශද 

ඉදිරිපත් කරමින් සාවකී  බල  තහවුරු කර ගැනීම ස හශයි 

විපක්ෂ  උත්සශහ කරන්ශන්ද හැබැයි විපක්ෂ ට වගකීමක් 

තිශබනවශ,  අපි රට කරවන්ශන් ශමන්න ශමශහමයි කි ලශ 

ජනතශවට කරුු පැහැදිලි කරන්නද ඔවුන් ඒ ශවනුශවන් ශම් 

කශල  භශවිත කරන්ශන් නැහැද හැම ශවලශවකටම ඔවුන් උත්සශහ 

කරන්ශන් ආණ්ඩු පක්ෂශආ පැත්තට ශචෝදනශ පර  ඉදිරිපත් 

කරලශ රට විනශ  කරන්න හවුල් වුශණ් ආණ්ඩු පක්ෂ  කි ලශ 

කි න්නයිද හැබැයි ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට තවිල්ලශ ඉන්න පක්ෂ, 

විපක්ෂ හැමශදශනක්ම අවුරුදු ්3ක  පශලන තන්ර ට  ම්  ම් 

මට්ටම් තුිබන් හවුල් ශවලශ තිශබනවශද ලංකශශේ පුරවැසි න්ශේ 

මනස ගැන අපක්ෂපශතී විධි ට විග්රහ ක , රත ශවනවශ නම්,  ශම් 

රට ශමවන් තත්ත්ව කට පත් කරන්න ශම් පශර්ලිශම්න්තුව 

, ශ ෝජන  කරපු හැම ශකශනක්ම කුමන ශහෝ විධි කට 

දශ කශවලශ තිශබන බව ශපශනනවශද ශමන්න ශම්ක තමයි 

සතය ද ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ශම් කශරණශවත් එක්ක 

තමයි, අපි ශහට කි න දවස , ර්මශණ  කරන්න ඕනෑද අද පශලක 

පක්ෂ   හැටි ට අපට බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ ශදන්න සිේධ 

වුණශද අශප් රශට් විතරක් ශනවශවයි, මහශ වි ශල  ක්ති සම්පන්න 

ආර්ථික ක් තිශබන එංගලන්ත  කි න  රශට් අගමැතිවරු පවශ 

ශවනසා ශවනවශද ඒ රශට් මුදල් තමතිවරු හතරශදශනක් ශම් 

ශවනශකවට ශවනසා ශවලශ තිශබනවශද ආර්ථික ට මුහුණ ශදන්න, 

ගැටලුවලට විසුමම් ශදන්න ජශතයන්තරශ න් ගත්ත උදශහරණ 

තමයි අපට තිශබන්ශන්ද ඒ විධි ට ගත්තශම, ශම් රශට් 

පශර්ලිශම්න්තුශේත් තනතුරු ශවනසා වුණශද පවතින අර්බුදවලට 

විසුමම් ලබශ ශදන්න අපි කටයුතු කරන්ශන් ශකවශහවමද කි න 

කශරණශවට ශම් පශර්ලිශම්න්තුව ශහව ම උදශහරණ දීලශ තිශබනවශද  

 අද අපට මහ පශරට ගි ශම ශතල් ශපෝලිම් දකින්න නැහැද 
අශප් පශධලී චම්පික රණවක මැතිතුමශ ප්රකශ  කළශ, ශතල් 

පරිශභෝජන ප්රමශණ පිිබබ වද තත්තටම ආර්ථික  කඩශ ශගන 

වැටුණශම, ආර්ථික  හැකුු ණශම අපට පරිශභෝජන  කි න 

කශරණ ට සීමශ බන්ධන පනවන්න වනවශද ඒ අනුව තමයි ශතල් 

පිිබබ   තිබුු උග්ර අර්බුදශ න් ශම් රට මුදශ ගන්න කංචන 

විශේශසේකර තමතිතුමශ, රශජය තමතිතුමන්ලශ ශදශදනශ එක්ක 

එකතු ශවලශ, QR ක්රම  හුමන්වශ දීලශ, ශම් රශට් ජනතශවට ශතල් 

ලබශ දීශම් කටයුත්ත කළමනශකරණ  කරන්න කටයුතු කශළේද ඒ 

, සශ රශට් ජනතශවට සිදු ශවලශ තිශබනවශ, තමුන්ශේ ආර්ථික ට 

ගැළශපන විධි ට ඉන්ධන භශවිත කරන්නද ඒක ශම් රශට් ඉදිරි 

පැවැත්ම ශවනුශවන් ගත්ත එක්තරශ ක්රි ශ මශර්ග ක්ද ඒ විතරක් 

ශනවශවයිද මශ කල්පනශ කරනවශ, පශර්ලිශම්න්තුවට මීට වඩශ වග 

කිව යුතු වගකීම් සමුදශ ක් ඉටු කරන්න සිදු ශවලශ තිශබන බවද 

රටක් හැටි ට ගත්තශම ශමශතක් කල් ශම් පශර්ලිශම්න්තුව රශට් 

ශභෞතික සංවර්ධන  ශවනුශවන්,  ටිතල පහදේකම් ලබශ දීම 

ශවනුශවන් හැම වසරකදීම අ  වැ  ශල්ඛනශ න් මුදල් ශවන් 

කළශද  අ  වැ  ශල්ඛනවලින් මුදල්-හදල් ශවන් කරන ශකවට ඉන් 

සි  ට 88ක්, සි  ට 8 ක්ම ශවන් කරන්ශන් රශට් සංවර්ධන  

2415 2416 

[ගරු පශධලී චම්පික රණවක මහතශ  
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ශවනුශවන්ද හැබැයි, ශභෞතික සංවර්ධන  ගැන කථශ කළශට 

මි, සාදේන්ශේ ආධයශත්මික සංවර්ධන  පිිබබ ව කථශ කශළේ 

නැහැ; මි, සාදේ හදන වැඩ පිිබශවළකට ගිශආ නැහැද ශම් වැඩ 

පිිබශවළ පශසශලන් පටන් ගන්න ඕනෑ බව අප කවුරුත් පිිබගන්න 

ඕනෑද පශසල් පේධති  තුළ අද අපට ශලවකු වගකීමක් පැවරී 

තිශබනවශද පිරිහුු සමශජ   ථශවත් කරන්න නම්, මශනව සම්පත 

සංවර්ධන  කිරීම  පශසල් පේධති  තුිබන් අපි ආරම්භ කරන්න 

ඕනෑද  

අද අශප් රශට් මි, සාදේ වි ශල ව ශ න් මත් ද්රවයවලට තබ්බැහි 

වී සිටිනවශද මත්වීම , සශ තති වන විකෘති ට තතැම් මි, සාදේ 

ආසයිද පවතින තත්ත්ව  එක්ක ශබවශහෝ ශදශනකු හුදකලශ 

ශලෝක කට  න්න මත් ද්රවය භශවිත කරනවශද ශම්  තත්ත්ව  

තවත් ඔබ්බට ගි ශම, පවුල් ආරශවුල් තති ශවලශ, මංශකවල්ලකෑම් 

වැඩිශවලශ, පශතශල  , ර්මශණ  ශවලශ මි, සාදේ මහ පශශර් මරන 

තත්ත්ව කට පත් ශවලශ තිශබන බව අපට ශපශනනවශද තයි, අශප් 

රට ශම් වශශේ තත්ත්ව කට පත් වුශණ්? ශමන්න, ශම්වශ පිිබබ ව 

තමයි අපි ශම් පශර්ලිශම්න්තුව තුළ කථශ කරන්න ඕනෑද ගරු 

, ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ශම් ප්ර ානවලට අපි විසුමම් ශදන්න 

ඕනෑද අපි ශභෞතික සංවර්ධන  ශවනුශවන් පශරවල්, ශබෝක්කු, 

අධිශේගී මශර්ග හදනවශද නමුත්, එතැ, න් එහශට ගිහිල්ලශ 

මි, දේන්ශේ ආධයශත්මික සංවර්ධන  හැදුශේ නැත්නම් මශ කලින් 

කි පු ආකශර ට ඒ ශභෞතික සංවර්ධනශ න් අපට වැඩක් 

ශවන්ශන් නැහැද ඒ , සශ අපි ශ ෝජනශ කරනවශ, ශම් ශවලශශේ 

මශනව සම්පත  ක්තිමත්ව ශගවඩ නඟන්න නම්, ඔවුන්ශේ 

මශනසික  ක්ති  හදන්න නම් ශම් පශර්ලිශම්න්තුව තුිබන් 

පූර්වශදර්  ක් ශදන්න ඕනෑ බවද 

අද ශම් පශර්ලිශම්න්තුව , ශ ෝජන  කරන විපක්ෂ මන්ත්රීවරු, 
පක්ෂ නශ කවරු ඉදිරිපත් කරන අදහසා දිහශ බැලුවශම අපට 
බරපතළ ප්ර ාන ක් මතු වනවශද ඒ හැම තැනකම තිශබන්ශන් 
වවර ද සාවකී  අභිමතශර්ථ මුදුන් පමුුවශ ගන්න වශශේම, ශම් 
රශට් පශලන තන්ර  කරශ ළඟශ ශවන්න මහ ජනතශවට තිශබන 
ප්ර ාන භශවිත කරන හැටි අපට ශපශනනවශද ඒ  ශවනුශවන් මහ 
ජනතශව ශේ ප්ර ාන භශවිත කිරීම අප දකින්ශන් අවභශවිත ක් 
හැටි ටයිද ඒ , සශ මහජන , ශ ෝජිත න් ව ශ න් අපි ශම් 
පශර්ලිශම්න්තුව තුිබන් රටට ශහව  පණිවුඩ ක් ශදන්න අව යයිද ඒ 
පණිවුඩ  හරි විධි ට දුන්ශනවත් මශ ඉසාශසල්ලශ කි පු ආකශර ට 
මශනව සම්පත ඉහළ තැනකට ශගශනන්න පුු වන් ශේවි කි න 
වි ාවශස  අප තුළ තිශබනවශද ඒ ශවනුශවන් අපි ශපනී සිටින්න 
ඕනෑද විශ ේෂශ න්  ශම් ගරු සභශව , ශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවරු 
005ශදනශශේ අනුගශමික න් අතිවි ශල පිරිසක් දම් වැලක පුරුක් 
වශශේ ගම්වල ඉන්නවශද ඒ අ ට , වැරැදි පූර්වශදර්  ක් දුන්ශනවත් 
ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 005ශදනශටම  මක් කරන්න පුු වන් 
ශවයි කි ශ අපි වි ාවශස කරනවශද  

විපක්ෂ  හැම ශවලශවකම සලකන්ශන් ආණ්ඩු පක්ෂශආ 
ඉන්ශන් ශහවරකම් කරන පිරිසක් හැටි ටයිද ආණ්ඩු පක්ෂශආ 
කිසි ම් ශකශනකු ශහවරකම් කර තිශබනවශ නම්, දූෂණ ක් සිදු 
කර තිශබනවශ නම් ඔවුන් අධිකරණ  කරශ ශගන  ෑශම් වගකීමත් 
විපක්ෂ ට තිශබනවශද ශම් සමශජ ක්රි ශදශම  තුළ පශර්ලිශම්න්තුශේ 
කිසි ම් ශකශනකු එවන් ක්රි ශකශරකමකට ලක් වුණශ නම්, දූ කත 
ක්රි ශකශරකම්වලට හවුල් වුණශ නම්, ශහවරකමට සහ වංචශවට 
එකඟ වුණශ නම් ඒ හැම ශකශනකුම නීතිශආ රැහැනට හදේ කර 
දීශම් වගකීමත් අපට පැවරී තිශබන බව මශ පැහැදිලිව කි න්න 
ඕනෑද ඒ ක්රි ශදශම   ටශත් පශර්ලිශම්න්තුව තුළ පිරිසිදු බව 
, ර්මශණ  කරලශ, පශර්ලිශම්න්තුශවන් , වැරැදි පණිවුඩ ක් 
සමශජ ට දුන්ශනවත් අපි වි ාවශස කරනවශ, අන්ත අසරණ 
තත්ත්ව ට පත් ශවච්ච ශ්රී ලංකශව නැවත ශගවඩ ගන්න පුු වන් 
ශවයි කි ලශද ඒ කශරණ  ප්රකශ  කරමින්, මට කථශ කරන්න 
අවසාථශව ලබශ දුන් ඔබතුමශටත් සාතුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථශව 
ශමශතකින් අවසන් කරනවශ, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද  

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මහශචශර්  චරිත ශහේරත් මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට මි, ත්තු 

හ ක කශල ක් තිශබනවශද 

 
[අදභශද 3ද0්  

 

ෙරු (මහාචාර්ය) චිකත නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ெொித்த மஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අද සභශව කල් තබන 

අවසාථශශේ ඉදිරිපත් කරන ලද ශ ෝජනශව සම්බන්ධශ න් වන 

විවශදශආදී අදහසා ප්රකශ  කරන්න ලැබීම ගැන මශ ඉතශ සන්ශතෝෂ 

ශවනවශද  

අශප් රශට් ආර්ථික තත්ත්ව  සම්බන්ධව සහ අශප් රශට් 

ජනතශව ශම් ශවලශශේ විඳින පීඩශව සම්බන්ධව ශම් සභශව මීට 

වඩශ සංශේදීව සශකච්ඡශ කළ යුතුයි කි න අදහස අපිත් 

පිිබගන්නවශද ඒ , සශ අනුර දිසශනශ ක මැතිතුමශ විසින්  ඉදිරිපත් 

කරන ලද ශ ෝජනශව ඉතශ කශශලෝචිත, වැදගත් ශ ෝජනශවක් කි ශ 

මශ වි ාවශස කරනවශද  

අපි ශම් ගත කරමින් ඉන්ශන් ආර්ථික අර්බුද කුත්, 

ශේ පශලන අර්බුද කුත් කි න අර්බුද ශදකක් එකට ගැට ගැහුු 

කශල ක්ද ගරු මුදල් රශජය තමතිතුමශ ශම් අවසාථශශේ සභශශේ 

ඉන්නවශද ආණ්ඩුශේ ශදශදශනකු හැශරන්න කවුරුවත් ශම් 

සංවශද  අවසාථශශේ ශම් සභශශේ නැහැද අපි ශම් ප්ර ානවලට 

පිිබතුරු ශසවීම ස හශ දමශ තිශබන බර ශකවච්චරද කි න එක 

තමයි ශම්ශකන් ශපන්නුම් කරන්ශන්ද 

අපි, 02ක දී අලුත් ආණ්ඩුවක්, අලුත් ජනශධිපතිවරශ ක් එක්ක 

අලුත් ශේ පශලන ක් සහ අලුත් වැඩසටහනක්  ශගශනන්න 

උත්සශහ කරපු කණ්ඩශ මක්ද නමුත්, ඉතශ කනගශටුදශ ක විධි ට 

ඒ උත්සශහ  කඩශශගන වැටුණශද අශප් ශේ පශලන  විතරක් 

ශනවශවයි, රශට් ආර්ථික  සහ රශට් ශේ පශලන ත් බිමට 

කඩශශගන වැටුණශද ඒ ගැන අපි අද ඉන්ශන් ශමවන වශශේ 

විශේචන ක ද කි න එක ගැන විශ ේෂශ න් ශ්රී ලංකශ ශපවදුජන 

ශපරමුශණන් ඡන්ද  ඉල්ලශ ශත්රී පත් වුු හැම ශකනශශේම 

අභයන්තර සාව ං විශේචන ක් තිශබන්න ඕනෑද  

අපි  ශපවදුජන ශපරමුශණන් ඡන්ද  ඉල්ලශ ශත්රී පත් වුු 

මන්ත්රීවරු වුණත් අද විපක්ෂ  පැත්තට තවිල්ලශ ඉ ශගන 

ඉන්ශන් තයි? අපට දැශනනවශ, අපි ශම් රශට් ජනතශවට දීපු 

ශපවශරවන්දු ඉටු කරන්න පුු වන් ශේ පශලන ක් අපට , ර්මශණ  

කරන්න බැරි වුණශ කි ලශද අපි ශම් රශට් ජනතශවට දීපු 

ශපවශරවන්දු ක්රි ශත්මක කරන්න පුු වන් ශේ පශලන ක් අපට ශම් 

තශක් කශල ක් තුළ ශගවඩ නඟන්න බැරි වුණශද ජනතශව 

ඡන්දශ න් පත්  කළශට අපි ශම් රශට් ජනතශවට දීපු ශපවශරවන්දු 

ඉදිරි ට ශගන  න්න පුු වන් ජනශධිපතිවරශ ක් අපට , ර්මශණ  

කරගන්න බැරි වුණශද ඒ , සශ අපි ශම් පිිබබ   බරපතළ සාව ං 

විශේචන කට  න්න ඕනෑද ඒ , සශ සභශව කල් තබන අවසාථශශේ 

ශම් ශ ෝජනශව ශගශනන්න ඕනෑ අනුර දිසශනශ ක මැතිතුමශ 

ශනවශවයි, අශප් ශේ පශලන ක වුශර් හිටපු අ  කි ලශ මම 

වි ාවශස කරනවශද 

මට කලින් කථශ කළශ, අශප් හිටපු කෘ කකර්ම අමශතය, 

මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මැතිතුමශද එතුමශ කිේවශ, "අද 

විපක්ෂ ට ගිහිල්ලශ ඉන්න සමහර අ  ඒ කශලශආ ,  ා බ්දව 

හිටි ශද දැන් කථශ කරනවශ" කි ලශද මම කි න්න කැමැතියි, 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

එතුමන්ලශ කෘ කකර්ම ක්ශෂේරශආ අර්බුද හදන ශවලශශේ, ශපවශහවර 

අර්බුද  හදන ශවලශශේ, ශගවවි ජනතශවශේ පශර් ාව  , ශ ෝජන  

කරපු ශම් පැත්ශත් ඉන්න මන්ත්රීවරුත්, ඔ  පැත්ශත් ඉන්න 

මන්ත්රීවරුත් තති තරම් ඒ ගැන කථශ කළශ  කි න එකද හැම 

Group Meeting එකකදීම තති තරම් ඒ ගැන කථශ කළශද නමුත්, 

ඒ කිසිම කථශවකට, කිසිම පිිබගැනීමක් ලැබුශණ් නැහැද 

බුේධිමත්භශව  පැත්තකට වීසි කරලශ, මිථයශ දෘෂාටි , අඥශනකම 

ඉසාසරහට ශගනැල්ලශ තමයි කෘ කකර්ම ක්ශෂේරශආ ප්ර ාන ක් තති 

කරලශ අශප් ර ට වි ශල අර්බුද කට වැටුශණ්ද අද ශම් පවතින 

ආර්ථික අර්බුදශආ ආරම්භක තැන එතැනද ඒ ගැන අපි සාව ං 

විශේචන ක් කරන්ශන් නැතුව, ශවන අ ට තඟිල්ල දිගු කරන 

එක  වැරැදියිද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ඒ විතරක් ශනවශවයිද 

ආර්ථික  පිිබබ  ශම් ප්ර ාන  සාවශභශවිකව තති වූ එකක් 

ශනවශවයිද වහිනවශ, වතුර ගලනවශද ඒකට අපි කි නවශ, 

සාවශභශවික අනතුරක් කි ලශද දේනශමි එනවශ, මුහුද ශගවඩ ගලනවශද 

ඒකට අපි කි නවශ, සාවශභශවික අනතුරක් කි ලශද කුම නශ   නවශ, 

ගම්  ට ශවනවශද ඒකට අපි කි නවශ, සාවශභශවික අනතුරක් කි ලශද 

හැබැයි, අද අපි මුහුණ ශදන ආර්ථික අර්බුද  සාවශභශවික අර්බුද ක් 

ශනවශවයිද ඒක man-made crisis එකක්; ඒක හදපු එකක්ද 

, ර්මශණශීලිව ඒක  හැදුශේ ශකවශහවමද කි ලශ බලන්න අව යයිද  

මම COPE එශක් සභශපතිවර ශ හැටි ට හිටපු අවසශන 

කශලශආ ඒ සම්බන්ධව ශහව න්න අපි වැඩ ආරම්භ කළශ විතරයි, 

ජනශධිපතිතුමශ තවිල්ලශ ඒක නවත්වශ දැම්මශද නමුත් අද ශම් 

අර්බුදශ න් පීඩශ විඳින හැශමෝශේම ජීවිත එක්ක ගැට ගැහුු ශම් 

ප්ර ාන  ශකවශහවමද ආශේ කි ලශ අපි බලන්න ඕනෑද ඒ වශශේම, 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ශම් ආර්ථික අර්බුද ත් එක්ක 

ගැට ගැහුු ශේ පශලන අර්බුද ක් තිශබනවශද ශමවකක්ද ඒ 

ශේ පශලන අර්බුද ? අද පශර්ලිශම්න්තුවයි, සමශජ මත යි අතර 

පරසාපර ක්, විරසක ක්, ශනවගැළපීමක් තිශබනවශද  

අද ජනශධිපතිතුමශයි, රශට් ජනතශවශේ මත යි අතර 

ශනවගැළපීමක්, පරසාපර ක්, විරසක ක් තිශබනවශද ජනතශව 

ශතෝරශගත් ජනශධිපතිවර ශ ඉල්ලශ අසා වීම , සශ අපි අනුප්රශප්තික 

ජනශධිපතිවරශ කු - succeeding President - එක්ක වැඩ කරන 

කශල ක්, ශම ද ඒ , සශ එතුමශයි, රටයි අතර තිශබන ශම් විරසක  

ශේ පශලන විරසක ක් විධි ටයි ශපශනන්ශන්ද එශහම නම්, අපි 

ශම් ශවලශශේ කළ යුතු බුදධිමත්ම ශේ තමයි, ශම් ශගන  න 

පශලන  හරිද, ශම් පත් කළ කැබිනට් එක හරිද, ශම් පත් කළ 

ජනශධිපතිවර ශශේ වැඩසටහන හරිද කි ලශ රශට් 

අයිතිකරුවන්ශගන් අහන එකද ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , 

ශගදරක කුලි ට ඉන්නශකවට ඒ ශගදර ශවනසා කරන්න ඕනෑ නම් 

ශගදර අයිතිකශර ශ ශගන් අහන්න ඕනෑද එශහම නැතිව 

කුලීකශර ශට, ශගදර බලශගන්න දීපු මනුසාස ශට එහි වහල  

ගලවන්න අයිති ක් නැහැද ඒ වශශේ අද ශම් ආණ්ඩුශේ සිටින 

ප්රතිසංසාකරණ ශ ෝජනශ ඉදිරිපත් කරන අ  කල්පනශ කරන්න 

ඕනෑ, අයිතිකශර ශ ජනතශව නම්, ඒ ගැන ජනතශවශගන් අහන්නද 

නමුත්, ජනතශවශගන් අහන්ශන් නැතිව කරශගන  න පශලන ක් 

දැන් තිශබන්ශන්ද එවැ,  පශලන ක් අරශගන  න්න පුු වන් 

සීමශවක් තිශබනවශද  

ඒ , සශ අපි වි ාවශස කරනවශ, ඉතශ නුදුශර් එන පළශත් පශලන 

මැතිවරණ  ශම් ශගන  න පශලන  ගැන ජනතශවශගන් අහන්න 

තිශබන කදිම අවසාථශවක් කි ලශද පළශත් පශලන මැතිවරණශආදී 

ජනශධිපතිවරශ කු පත් වන්ශන් නැහැ තමයිද පළශත් පශලන 

මැතිවරණශආදී පශර්ලිශම්න්තුවක් පත් වන්ශන් නැහැ තමයිද 

හැබැයි, ජනතශවශේ අභිලශෂ , ජනතශවශේ මත , ජනතශව ගමන් 

කරන, හිතන ආකශර  එමඟින් අපට බලශගන්න පුු වන්ද ඒ , සශ 

අපි කි නවශ, ඉදිරි පළශත් පශලන මැතිවරණ  නවත්වන්න දමන 

උප්පරවැට්ටිවලට හදේ ශනවවි  යුතුයි කි ලශද  

විශ ේෂශ න්ම මම ශම් ශවලශශේ ශම් කශරණ ත් කි න්න 

ඕනෑද මශේ ශහව ම හිතවශතකු වන අශප් මහින්ද ශේ ප්රි  

මැතිතුමශශේ නම දැන් ඡන්ද  කල් දමන්න පශවිච්චි කරනවශද 

මහින්ද ශේ ප්රි  මැතිතුමශට මශ කි න්ශන්, ඒකට අහු ශවන්න එපශ 

කි ලශයිද ඔබතුමශ පශවිච්චි කරලශ එිබ ට වීසි කරන්නයි  න්ශන්ද 

ඔබතුමශ ඉදිරි ට දමලශ, ඡන්ද  කල් දමන වැඩසටහනක් 

ශගශනන්නයි  න්ශන්ද අපි ශම්ක පරේදනවශ! අපි ශම්ක 

පරේදනවශ! අපි ශම්ක පරේදනවශ! මශ ජනමශධය හශ ප්රවෘත්ති 

අමශතයශං ශආ ශල්කම් කශලශආ මශේ මිර මහින්ද ශේ ප්රි  

මැතිතුමශ තමයි මැතිවරණ ශකවමසශරිසාවර ශ ව ශ න් කටයුතු 

කශළේද අපි ශබවශහවම ශහවඳින් වැඩ කරලශ තිශබනවශද මම 

එතුමශශගන් ඉතශ ශගෞරවශ න් ඉල්ලන්ශන්, ශම් වැශඩ්ට අත 

ති න්න එපශ කි ලශයිද ඔබතුමශත් ඉවර වන වැඩක් තමයි ශම් 

ආරම්භ වන්ශන්ද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , මම ශම් ශවලශශේ ශම් 

කශරණ ත් කි නවශද අශප් රශට් ආර්ථික අර්බුද , බරපතළ 

ශේ පශලන අර්බුද ක් , ර්මශණ  කර තිශබනවශද ඒ , සශ 

ශම්ශකන් ශගවඩ  න්න ජනතශවශේ මත  විමසන ළඟම 

අවසාථශශේ, ආසන්නම අවසාථශව අත්පත් කර ග, මු කි ශ 

ශ ෝජනශ කරමින් මශේ වචන සාවල්ප  , මශ කරනවශද 

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු  ශන්ත බණ්ඩශර රශජය තමතිතුමශද ඔබතුමශට මි, ත්තු 

හතක කශල ක් තිශබනවශද  

 

[අදභශද 3ද45   

 

ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා (ජනමාධාය රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர - தவகுென ஊடக இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Shantha Bandara - State Minister of Mass 
Media) 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , මට ලැබී තිශබන ශම් ශකටි 

ශවලශව තුළ මුලින්ම ප්රකශ  කළ යුතු විශ ේෂ කශරණ ක් 

තිශබනවශද ඒ තමයි, ගරු ජනශධිපතිතුමශ ශහෝ පළශත් සභශ හශ 

පළශත් පශලන අමශතයවර ශ හැටි ට කටයුතු කරන ගරු 

අග්රශමශතයතුමශ ශහෝ ශම් රජ  ශහෝ පළශත් පශලන මැතිවරණ  

ශහෝ එළශඹන කුමන ශහෝ මැතිවරණ ක් ප්රමශද කරන්න ශහෝ 

කල් දමන්න කිසි ශලසකින් ූදශනම් නැහැ කි න එකද 

අ, වශර් ශ න් ,  මිත ශවලශවට මැතිවරණ පැවැත්වීශම් වග කීම 

රජ  භශරශගන තිශබනවශද අපි ඒ ගැන ආණ්ඩු පක්ෂ රැසාවීශම්දී 

සශකච්ඡශ කළශද ඒ , සශ මැතිවරණ කල් දමන්න අපට අව ය 

නැහැද  

මහින්ද ශේ ප්රි  මැතිතුමශ කි න්ශන් ශම් රශට් දීප්තිමත් රශජය 

, ලධශරිශ ක්ද  අද විපක්ෂ  පැත්ශත් සිටින ඔබතුමන්ලශ 

, ශ ෝජන  කළ පදේ ගි   හ පශලන ආණ්ඩුව කශලශආ  හ 

පශලන ආණ්ඩුව විසින් තමයි ශම් පළශත් පශලන මැතිවරණ ට 

අදශළ   පනත ශගනශශේද එදශ ඒ පනත් ශකටුම්පත ශගනැල්ලශ 

සම්මත කරන ශවලශශේත් අපි අශප් ශපෞේගලික අදහසා කිේවශ, 

ශමහි වි ශල ගැටලුසහගත තත්ත්ව තිශබනවශ කි ලශද නමුත්, එදශ 

2419 2420 

[ගරු (මහශචශර් ) චරිත ශහේරත් මහතශ  
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ඒ කරුු සැලකිල්ලට ගත්ශත් නැහැද තත්තටම එදශ ශ ෝජනශ 

වුශණ් ශකවට්ධශස ක්රම  සහ සමශනුපශතික ක්රම  අනුව, එශහම 

නැත්නම්, ශක්වල සහ සමශනුපශතික ක්රම  අනුව සි  ට ්2:32 

අනුපශත ට සභික න් ශතෝරශ පත් කරගැනීමටයිද නමුත්, ඒ 

අනුපශත  62:42 දක්වශ ශගනැල්ලශ ශම් සභශව එ  ඒකමතිකව 

සම්මත කළශද "ඒකමතිකව" කි න වචන   ටින් ඉරක් ත  

ශපන්වනවශ වශශේ මශ ඒ වචන  විශ ේෂශ න් අවධශරණ  

කරනවශද පළශත් පශලන ආ තන ඡන්ද විමසීම් (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුම්පත ඒකමතිකවයි එදශ ශම් ගරු සභශශේ සම්මත කශළේද ඒ 

, සශ තමුන්නශන්ශසේලශ කවුරු කවුරුත් එහි වගකීම ගන්න ඕනෑද 

නමුත්, ඒ ප නශත් ගැටලු වි ශල ප්රමශණ ක් තිශබනවශද ඒ මඟින්   

සභික න් අතිවි ශල ප්රමශණ ක් පත් වුණශද ඒ සභික සංඛයශව 

8,24්ක් දක්වශ ඉහළ ගි ශද දැන් එ  ශවනසා කිරීම ස හශ 

ජනතශවශේ වි ශල උනන්දුවක් සහ කැමැත්තක් තිශබනවශද  

ශකවට්ධශස සීමශ , ර්ණ  කිරීම ගැනත් මශ කි න්න ඕනෑද 

මැතිවරණ ශකවමිෂන් සභශශේ සභශපතිවර ශ හැටි ට දීර්ඝ 

කශල ක් කටයුතු කළ සීමශ , ර්ණ  පිිබබ  කටයුත්ත 

ප්රශශ ෝගිකව කරන්න පුු වන් පුේගලශ කු, ශහව  අවශබෝධ ක් 

තිශබන ශකශනකු වන , සශ තමයි මහින්ද ශේ ප්රි  මැතිතුමශ සීමශ 

, ර්ණ  කමිටුශේ සභශපතිවර ශ ශලස පත් කරලශ තිශබන්ශන්ද 

එතුමශට මඩ ගහන්න එපශ, මැතිවරණ කල් දමන්න එතුමශ ඒ 

කමිටුශේ සභශපති ශලස පත් කරලශ තිශබනවශ කි ලශද ලබන 

අවුරුේශේ ශපබරවශරි මශසශආ 08වන දශ තමයි ඒ කමිටුව වශර්තශව 

ඉදිරිපත් කරන්න තිශබන අවසශන දින ද ඒ වශර්තශව ශපබරවශරි 

මශසශආ 08වන දශට කලින් ලැබුු වහශම මැතිවරණ  පවත්වන්න 

අව ය බල  මැතිවරණ  ශකවමිසමට ති ශබනවශද එශහම නම් අපි 

ඔක්ශකවම එකතු ශවලශ ඊළඟට පළශත් පශලන ආ තන ඡන්ද 

විමසීම සම්බන්ධශ න් වන පනත් ශකටුම්පතක් ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑද පශර්ලිශම්න්තුවට ඒ 

පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කළශම විපක්ෂශආ ඔබතුමන්ලශයි, අපියි 

ශදශගවල්ශලෝම එකතු ශවලශ ඒක සම්මත කරමුද  

 
ෙරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
බළලශ පැන්නශ, මල්ශලන් එිබ ටද  

 
ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඒක සම්මත කළශට පසාශසේ අ, වශර් ශ න් ඒ මැතිවරණ ට 

 න්න පුු වන්කම තිශබනවශද  

පැවැති පළශත් පශලන මැතිවරණ  සම්බන්ධවත් අද කථශ 

කළශද ඒ මැතිවරණශආ ප්රතිලල මත පිහිටුවූ ප්රශශේශී  සභශවල සැබෑ 

ජනමත  පිිබබිඹු වනවශද? උදශහරණ ක් හැටි ට රත්නපුර 

ප්රශශේශී  සභශව ග, මුද ශ්රී ලංකශ ශපවදුජන ශපරමුණ ශකවට්ධශස 

ක0ක් දිනුවශ, ශකවට්ධශස තුනක් පරශදයිද හැබැයි, ඒ පක්ෂශ න් 

ප්රශශේශී  සභශශේ සභශපති පත් කරගන්න බැරි තත්ත්ව ක් තමයි 

තති වුශණ්ද ශකවට්ධශස ක0ක්ම දිනලශත් -ශකවට්ධශස තුනක් 

පැරදිලශ- ඒ දිනපු පක්ෂශ න් සභශපතිවර කු, නගරශධිපතිවර කු 

පත් කරගන්න බැරි වී තිශබනවශද එශහම නම්, එතැන ජනමත  

පිිබබිඹු වනවශද? ජනමත  පිිබබිඹු වන්ශන් නැත්නම් ශම් තිශබන 

පනත ශවනසා ශවන්න ඕනෑ නැේද? ශම් පනත ශවනසා කරන්ශන් 

අශප් කශශේවත් ශපෞේගලික වුවමනශවක් , සශ ශනවශවයි, ශම් 

පනශත් අඩු පශඩු තිශබන , සශද විපක්ෂ  පැත්ශත් සිට කථශ කරන, 

මශ ශගවඩක් ආදර  කරන අශප් ගරු ඩිලශන් ශපශර්රශ හිටපු 

අමශතයතුමශත් තතුු ව එදශ ශම් සභශව , ශ ෝජන  කළ 

ඔක්ශකවම ඒ පනත් ශකටුම්පතට පක්ෂව අත ඔසවශ  සම්මත කළශද 

නමුත් එහි වරදක් තිශබනවශද ඒ වරද , වැරැදි කරගැනීම ස හශ වූ 

වැඩ පිිබශවළක් ක්රි ශත්මක කරන එක පශර්ලිශම්න්තුශේ අප 

සි ලුශදනශශේ වගකීමක්ද  

 
ෙරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , මම උත්තර ශදන්න එපශ ැ, 

එතුමශ මශේ නම කි පු හින්දශද අවසරයි ශන්ද?  

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශකටිශ න් කි න්න, ගරු මන්ත්රීතුමශද  

 
ෙරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු මන්ත්රීතුම, , දැන් ඔබතුමශ කි නවශ 4,222ක් වූ පළශත් 

පශලන , ශ ෝජිත න් සංඛයශව 8,222ක් වීම ගැනද නමුත්, අපි 

සි ලුශදනශ ශමහිදී අමතක කරන කශරණශ ශදකක් තිශබනවශ ශන්ද 

එක කශරණ ක් තමයි, කශන්තශ , ශ ෝජන  සි  ට 05ක් කිරීමද 

එදශ ශම් රශට් හැම ශකනශම වශශේ කිේවශ කශන්තශ ,  ශ ෝජන  

ඕනෑ කි ලශද කශන්තශ , ශ ෝජන  ඕනෑ කි ලශ කි පු අපි, 

8,222ක් වන මන්ත්රී ුරර සංඛයශව 4,222ක් කිරීම කි න ලසාසන 

ශබෝඩ් එකට  ට ශවලශ කශන්තශ , ශ ෝජන  අද අඩු කරනවශද? 

ඊළඟට, ශදවන කශරණ ද 4,222ක් පමණ වූ මන්ත්රී ුරර සංඛයශව 

8,222ක් වුශණ් තයි? ඒ , සශ ඒ ඒ ශකවට්ධශස  , ශ ෝජන  

කරන්න මන්ත්රීවර න් නම් වුණශද ඒක එතැනට ශගනශ ඉතශම 

වැදගත්, ශහව , අලුත් සංශ ෝධන ක්ද ඒ සංශ ෝධන  අමතක 

කරලශ දැන් ශවනත් වැල්වටශරම් කි න්න එපශද  

 

ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

එහිදී තති වුශණ් කශන්තශ , ශ ෝජන  පිිබබ  ප්ර ාන  

ශනවශවයිද එහිදී මූලිකව ශ ෝජනශ ශවලශ තිබුු ්2:32 අනුපශත  

අනුව කටයුතු කළශ නම්, ඒ ඒ සභශවල ජනමත  පිිබබිඹු ශවනවශද 

දැන් ජනමත  පිිබබිඹු වන්ශන් නැහැද ඒක එක ගැටලුවක්ද [බශධශ 
කිරීමක්   

 
ෙරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
මන්ත්රී ුරර 5,622ක් තමයි- [බශධශ කිරීමක්    

 
ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඒක තමයිද එශසේ ශනවවීම ගැන එදශ ශම් ගරු සභශශේ හිටපු 

ඔක්ශකවම වගකි න්න ඕනෑද ශමහි සිටි මහජන , ශ ෝජිත න් 

සි ලුශදනශ ඒකමතිකවයි එදශ එ  සම්මත කශළේද ආණ්ඩු පක්ෂ  

විතරක් ශනවශවයි, ශමහි සිටි ඔක්ශකවම එකතු ශවලශයි ඒ නීති  

සම්මත කශළේද එතැන වරදක් ශවලශ තිශබනවශද දැන් ඒක , වැරැදි 

කරන්න ඕනෑද ඒකයි මශ කි න්ශන්ද අපි ඒක , වැරැදි කරමුද 

ඒශකන් අදහසා කරන්ශන් නැහැ, මැතිවරණ  කල් දමනවශ 

කි ලශද මැතිවරණ  ,  මිත ශවලශවට ති මුද  
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , දැන් සමහර අ  තවිත් 

කි නවශ, "ජනතශව මිලි න 00ම එක්ක මම එිබ ට බහිනවශ" 

කි ලශද මිලි න 00ක් එක්ක කශටද එිබ ට බහින්න පුු වන්? ශම් 

රශට් ඡන්ද  ශදන්ශන් එක්ශකෝටි තිසාලක්ෂ යි; උපරිම  

එක්ශකෝටි තිසාපන්ලක්ෂ යිද මැතිවරණ පිිබබ ව, ශේ පශලන  

පිිබබ ව උනන්දුවක් දක්වන්ශන් අශප් රශට් ජනතශවශගන් මිලි න 

අටක් විතර පිරිසක්ද ඒ වුණශට කි න්ශන් මිලි න 00ම මශත් එක්ක 

එිබ ට බහිනවශ කි ලශද තවත් සමහර අ  කි නවශ, "අපට තමයි 

ජනමත  තිශබන්ශන්" කි ලශද ශ්රී ලංකශ ශපවදුජන ශපරමුශණ් 

රැසාවීමක ශසනඟ තුන්හශරදහසක් හිටි ශම, ඒක ජනමත  

ශනවශවයි ලුද හැබැයි, සමගි ජන බලශේග  තතුු  අශනක් 

පක්ෂවල රැසාවීම්වල ශදදහසක්, තුන්දහසක් හිටි ශම, අන්න ඒක 

ලු, ජනමත ද ඒ අ  උේශඝෝෂණ ක් කශළවත්, අන්න ඒක ලු, 

ජනමත ද පදේගි  මැතිවරණශආදී ශ්රී ලංකශ ශපවදුජන ශපරමුණට, 

හිටපු ජනශධිපතිතුමශට ඡන්ද  දුන්ශන් නැති ලක්ෂ 58ක් විතර ශම් 

රශට් ඉන්නවශද ඒ ලක්ෂ 58 - [බශධශ කිරීමක්  

 

ෙරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඩිලශන්  ශපශර්රශ මන්ත්රීතුමශශේ රීති ප්ර ාන  ශමවකක්ද? 

 

ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ශම් මශේ ශවලශවද 

 

ෙරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ශම්ක රීති ප්ර ාන ක්ද දැන් ශකෝටි ගණන් ඡන්ද ඕනෑ නැහැද 

දැන් ඕනෑ ඡන්ද ක34යි!  

 

ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , මැතිවරණ  පැවැත්වූවශම 

තමයි ජනතශවශේ මත  කුමක්ද කි ලශ පැහැදිලි කරගන්න 

පුු වන් වන්ශන්ද ඒ , සශ ,  මිත ශවලශවට මැතිවරණ ට  මුද 

හැබැයි, දැන් සමහර අ  හිතශශගන ඉන්ශන්, 'අපිට තමයි  ශලවකුම 

ජනමත  තිශබන්ශන්' කි ලශද ඒකත් ම, න්න පුු වන් 

මැතිවරණ ට ගි ශමද ඒ , සශ නීතයනුූලලව, වයවසාථශනුූලලව ශම් 

පනත්වල තිශබන ගැටලු , රශකරණ  කරලශ, සීමශ , ර්ණ  ගැටලු 

, රශකරණ  කරලශ, සභික සංඛයශශේ ගැටලු , රශකරණ  කරලශ 

ලැශබන ආසන්නම ශමවශහවශත් අපි අ, වශර් ශ න් මැතිවරණ ට 

 නවශද ඒ ඕනෑම ශවලශවක ආණ්ඩුව හැටි ට අපි මැතිවරණ කට 

ූදශනම් කි න එක  මශ ශබවශහවම පැහැදිලිව ප්රකශ  කරන්න 

කැමැතියිද 

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු ආචශර්  නශලක ශගවඩශහේවශ මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට 

මි, ත්තු 6ක කශල ක් තිශබනවශද 

[අදභශද 3ද53  

 

ෙරු (ආචාර්ය) නාලක නෙොඩනහේවා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) நொலக்க தகொடமஹவொ)  

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa)  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ශම් දවසාවල අශප් ආණ්ඩු 

පක්ෂශආ  සශහෝදර මන්ත්රීවරු, තමතිතුමන්ලශ ගම්වල තවිදින 

බවක් මම නම් දකින්ශන් නැහැද හැබැයි, අපි නම් ගම්වල 

තවිදිනවශද ඒ තවිදිනශකවට රශට් වර්තමශන ආර්ථික තත්ත්ව  

ගැන අපට ජනතශව ශබවශහවම ශහව ට පැහැදිලි කරනවශද ඒ , සශ 

ඒ ජනතශවශේ පැත්ශතන් -අශප් ඡන්දදශ ක න්ශේ පැත්ශතන්- 

අද  ශමවනවශද කි න්ශන් කි ලශ කරුු කිහිප ක් මම පැහැදිලි 

කරන්නම්ද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අපට රශජය ශසේවක කු හමු 

වුණශම හැම තිසාශසේම කි න්ශන්, "මන්ත්රීතුමශ අශප් වැටුප් නම් 

වැඩි ශවලශ නැහැ, එදශ තිබුණශ වශේමයිද හැබැයි, අශප් වි දම 

සි  ට ක22කින් වැඩි ශවලශ, ඒ , සශ ජීවත් ශවන්න අමශරුයි" 

කි න එකයිද ඒ වශශේම ශම්සන් වැඩ කරන, වඩු වැඩ කරන 

ශකශනක්, විදුලි කශර්මිකශ ක් හමු වුණශම කි න්ශන් ශමවකක්ද? 

"අපි වැඩ කරන්ශන් දවසා පඩි ටද හැබැයි, ඉදි කිරීම් කර්මශන්ත  

කඩශ වැටිලශ , සශ අපට සතිශආ දවසා හශතන් සමහර විට දවසා 

තුනක් විතර තමයි වැඩ තිශ න්ශන්ද ඒ ආදශ ශමන් තමයි මුු  

සති ම ශගවශ ගන්න තිශ න්ශන්ද" කි නවශද  සාව ං රැකි ශවක් 

කරන කශන්තශවක් එක්ක කථශ කළශම  කි නවශ, "එදශ අපි තුමම් 

ටිකක් මැහුවශ, මල් ටිකක් වික්කශ, ශමවනවශ හරි භශණ්ඩ ක් 

, ෂාපශදන  කළශද අද ඒ භශණ්ඩ ට ඉල්ලුමක් නැහැ, , ෂාපශදන 

පිරිවැ ත් වැඩි ශවලශ, ඒ , සශ අපට ආදශ මක් නැහැද  පුු වන් 

නම් අඩුම ගණශන් අපට ශවශළ  ශපවළක් ශසව ශ ශදන්න" 

කි ලශද පිරිශවශණ් හශමුදුරුවන්ට කථශ කළශම හශමුදුරුශවෝ 

කි නවශ, "මහත්තශ ෝ අපට ඉසාසර වශශේ දැන් දශන  

ලැශබන්ශන් නැහැ,  මි, සාදේන්ට කරදර කරන්නත් අපට බැහැද  

මි, සාදේ අමශරුශවන් දශන  ශගනැවිත් ශදන්ශන්ද සමහර ශවලශවට 

සශමශණ්ර හශමුදුරුවන්ට දශන  ශදන්න ඕනෑ , සශ  දශන  නැති 

අවසාථශවල අපිත් උ ශ ගන්න උත්සශහ කරනවශද  හැබැයි, අශප් 

අශත්ත් මුදලක් නැහැද ශමවකද,  එදශ රුපි ල් 5,222ක් ශගවපු විදුලි 

බිල අද රුපි ල් 32,222ක් ශගවන්න සිදුශවලශ තිශබනවශ" කි ලශද  

ශපෞේගලික අං ශආ ශසේවකශ කුට කථශ කශළවත් ඒ ශසේවක ශ 

කි න්ශන් ශමවකක්ද? "අශප් ආදශ ශමන් අශප් බඩුවලට 

ශකවපමණ  නවශද, ණ  ශගවන්න ශකවපමණ  නවශද ආදී 

ව ශ න් අපි සැලදේම් කරලශයි තිබුශණ්ද  හැබැයි, දැන් අශප් 

, වශස ණ  ශහව ටම වැඩි ශවලශද අශප් වශහන ලීසා එක ශහව ටම 

වැඩි ශවලශද අශනක් පැත්ශතන් අශප් බදු වැඩිශේශගන  නවශ, 

අපට ජීවත් ශවන්න විධි ක් නැහැ"  කි නවශද  තරුණ දරුවන් 

සිටින ශදමවුපි න්ට කථශ කළශම ඒ අ  කි නවශ, "මන්ත්රීතුමශ, 

ඉසාසරහට අශප් රට ගැන කිසිම බලශශපවශරවත්තුවක් අපට නැහැ, 

අශප් දරුවන්ට අනශගත ක් නැහැද ඒ , සශ තිශ න ඉඩමක් 

කඩමක් හරි විකුණලශ ශකවශහවම හරි දරුවශ පිට රට  වන්න 

තමයි අපි බලශශගන ඉන්ශන්" කි ලශද ඊළඟට, හැම තැනම සිටින 

කුඩශ හශ මධය පරිමශණ වයශපශරිකශ ෝ කි නවශ, "අපි ඉසාසර 

ශසේවකශ ෝ 32ක්, 42ක්, 52ක් ති ශශගන හිටි ත් දැන් ඒශකන් 

භශග යි ඉන්ශන්ද  ශමවකද, අපට ශම් වයශපශර  කරන්න බැහැ, 

සි  ට 32ක ශපවලි ට සල්ලි අරශගන අපට බිසානසා කරන්න 

බැහැ,  පිරිවැ  ශහව ටම වැඩි ශවලශද  අශප් ශසේවක න්ටත් අපි 

වැඩිපුර ශගවන්නට ඕනෑද ශම් විධි ට බිසානසා කරනවශට වඩශ 

ශහව යි ශම් බිසානසා වහලශ දශලශ පිටරටකට හරි  න එක" කි ලශද 

ඒ වශශේම රබර් , ෂාපශදක ශ කි නවශ, "එදශ රුපි ල් ්22ක් හම්බ 

ශවච්ච රබර්වලට අද හම්බ ශවන්ශන් රුපි ල් 422යි" කි ලශද  ඒ 

වශශේම ශගවවි ශ කි නවශ, "වගශව කර ගන්න බැහැ, ලැශබන 

ශපවශහවර  කිශලෝ ප්රමශණශ න් එ  කර ගන්න බැහැ" කි ලශද 

2423 2424 

[ගරු  ශන්ත බණ්ඩශර මහතශ 
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ශපවල් , ෂාපශදක ශත්, ශපවල් අපන න  කරන ශකනශත්, කෘ ක 

, ෂාපශදන අපන න  කරන ශකනශත් අද පුදුම කථශවක් කි නවශද 

ඒ ශගවල්ලත් කි නවශ, "අද අපට order  එකක් තිබුණත් බඩු ටික 

 වශ ගන්න බැහැ" කි ලශද ඒ ශගවල්ලන් කි න්ශන් containers 

නැහැ කි නවශද Imports restrict කර තිශබන , සශ  ලංකශවට එන 

containers ප්රමශණ  අඩුයිද ඒ , සශ ඒ ශගවල්ලන්ට ඒ භශණ්ඩ 

export කර ගන්න බැහැද  ඉසාශකෝශල් විදුහල්පතිතුමශ කි නවශ, 

"මන්ත්රීතුමශ, පශසලට එන ළමයින්ට අශප් උශේ රැසාවීම දැන් 

ති න්ශන් නැහැද ශමවකද, රැසාවීශම්දී ළමයි ක්ලශන්ත  දශලශ 

වැශටනවශ" කි ලශද "අපි  මක් කමක් තිශ න ශදමවුපි න්ට  

කි ලශ තිශ නවශ  දවල්ට කෑම ටිකක් වැඩිපුර එවන්න කි ලශ,  

අශනක් ළමයින් එක්ක  ශබදශ ගන්නද ඒ ළමයින්ට ලේජශ , සශ අපි 

ඒ කෑම ශවනම තැනක ති නවශද හැශරන පමශශවන් ඒ කෑම ටික 

ඉවරයි" කි ලශ විදුහල්පතිතුමශ කි නවශද   ඒ වශශේම ශබශහත් 

අව ය ශරෝගිශ කු සිටින පවුලකට කථශ කළශම ඒ අ  කි නවශ, 

"අපි දන්ශන් නැහැ, ශකවශහවමද ශම් ශරෝගි ශට ප්රතිකශර කරන්ශන් 

කි ලශද ඉසාපිරිතශශල් ශබශහත් නැහැ, එිබශ න් ශබශහත් ගන්න 

ගි ශම සි  ට 322කින්, 422කින් ශබශහත් මිල වැඩි ශවලශ" 

කි ලශද  ශදවසාතර මහත්ත ශට කථශ කළශම ශදවසාතර මහත්ත ශ 

කි නවශ, "මශේ නම්  ශු ශවෝ  822ක් විතර ශම් අවුරුේශේ රට 

දශලශ ගි ශද සමහරු තත්තටම පැනලශ ගි ශද  මමත් ශම් එිබ ට 

 න්ශන් ශකවශහවමද කි ලශ කල්පනශ කර කර ඉන්නවශ"  කි ලශද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ඒ විධි ට නශනශප්රකශර 

මි, සාදේ ගැන අපට කථශ කරන්න පුු වන්ද හැශමෝම  ප්ර ානවලින් 

මිරිකිලශ අන්තිම අසරණ ශවලශ ඉන්ශන්ද ශම් සි ලු ප්ර ානවලට 

මූලික ශහේතුව ශවලශ තිශ න්ශන් අද ශම් ආර්ථික   සංශකෝචන  

වීමයිද ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , 020ක වසශර් -

ශකවශරෝනශ අර්බුදශ න් එිබ ට ආපු වසශර්- සි ලු අමශරුකම් 

මැේශේ සි  ට 3ද6ක ආර්ථික වර්ධන ක් තිබුණශද හැබැයි, ශම් 

වසශර් කවුරු ශමවනවශ කථශ කළත්, ආර්ථික වර්ධන ශේග  පළමු 

කශර්තු ශදශක් ජණ 8දකයිද ශම් අවුරුේද ඉවර ශවනශකවට ජණ 

8ද4ක් ශවනවශ කි ලශ දැන් පුශරෝකථන  කරලශ තිශබනවශද  ශම් 

විධි ට ආර්ථික  කඩශශගන වැශටනශකවට,  මම ඒ කලින් කි පු 

ප්ර ාන වශශේ ශනවශවයි, දහසා ගුණ කින් ශම් ප්ර ාන වැඩි ශවනවශද  

අශප් ජනශධිපතිතුමශ ඊශආ ශපශර්දශ කිේවශ,  එතුමශත් දැන් 

ටයිටැ, ක් නැව හිම කන්ශේ හැපුණශ වශශේ ඉන්ශන් කි ලශද  හිම 

කන්ශේ ශනවශවයි, අපි ගි,  කන්ශේ ඉන්ශන්ද ශකවයි ශවලශශේ ශම් 

ගි,  කන්ද පුපුරයිද දන්ශන් නැහැද තව ටික දවසකින් මි, සාදේ 

එිබ ට එනවශ,  අපට ඒක දරශ ගන්න බැරි ගි,  කන්දක් බවට පත් 

ශවනවශද 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ශම් ප්ර ාන ගැන අපි 

ශකවච්චවරවත් කථශ කරනවශද ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ කරන කථශ 

අහශගන  සිටිේදී  මට පුදුම හිශතනවශද  ශම් මන්ත්රීතුමන්ලශශගන් 

හරි අඩකට,  විශ ේෂශ න් ආණ්ඩු පක්ෂශආ ඉන්න අ ට ශම් 

ප්ර ාන  ගැන තවම අවශබෝධ ක් නැහැද  

එතුමන්ලශ තවම කථශ කරන්ශන් ශරෝග ලක්ෂණ ගැනද ශරෝග 

ලක්ෂණ ගැන කථශ කර කර ඉ ලශ ශම් ප්ර ාන  විස න්න බැහැද 

අපි ශරෝග , ධශන  වටහශ ගන්න ඕනෑද එතුමන්ලශජ හැම තිසාශසේම 

කථශ කරන්ශන් ශමවකක් ගැනද? හැම තිසාශසේම කථශ කරන්ශන්, 

ණ  ගැන; ණ  ප්රතිවයුහගත කරන එක ගැන; IMF එශකන් US 

Dollars 2.9 billion ණ ක් ගන්ශන් ශකවශහවමද කි න එක ගැනද 

"ණ " කි න්ශන් ශම් ශරෝගශආ ලක්ෂණ ක් පමණයි, ගරු 

, ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද ඒක ශනවශවයි ශරෝග , ධශන ද 

 ශරෝග , ධශන  ඉතශම සරලයිද ශම් රශට් කශලශන්තර ක් 

තිසාශසේ පවතින, දිගින් දිගටම වැඩි වන අ  වැ  පරතර  පිිබබ  

ප්ර ාන  තමයි පළමුවැ,  ශරෝග , ධශන ද ශදවැ,  ශරෝග , ධශන  

තමයි අපට කශලශන්තර ක් තිසාශසේ විස ශ ගන්න බැරුව තිශබන 

ශගවුම් ශ ේෂ හිඟ  පිිබබ  ප්ර ාන ද අශප් රශටන් පිටතට  න 

විශේ  වි, ම  ප්රමශණ ට වඩශ අඩුයි, අශප් රට තතුළට එන 

විශේ  වි, ම  ප්රමශණ ද ශමන්න ශම් ප්ර ාන ශදකට විසුමම් 

ශහව න්ශන් නැතුව අපට ශම් ප්ර ානශ න් ශගවඩ එන්න බැහැද 

ණ  ගැන විතරක් කථශ කර කර ඉ ලශ ශම් ප්ර ාන  විස න්න 

බැහැද හැබැයි, ශම් ප්ර ාන ට ශම් විධි ටම මුහුණ දීපු රටවල් ඕනෑ 

තරම් ශලෝකශආ තිශබනවශද පදේගි  අවුරුදු පනහක කශල  තුළ 

නම් බංශකවශලවත් වුු රටවල් ශබවශහවම ටිකයි තිශබන්ශන්; 

අටකටත් අඩුයිද ආසි ශශේ බංශකවශලවත් වුශණ් එක රටයි; 

ලංකශව පමණයිද හැබැයි, අශප් ආසන්න රට වන ඉන්දි ශව ක  2 

ගණන්වල මීට ආසන්න තත්ත්ව කට ආවශද අශප් රට ශම් 

අවුරුේශේ මුල් කශලශආ තිබුු තත්ත්ව ට ඉතශ ආසන්න 

තත්ත්ව කට ආවශද හැබැයි, ඒකට "බංශකවශලවත්" කි ලශ කිේශේ 

නැහැද ඒ ශේලශශේ ඉන්දි ශව ශමවකක්ද ක ශළේ? ඒ ශේලශශේ 

ඉන්දි ශශේ හිටපු නශ කශ ෝ -නරසිංහ රශඕ අගමැතිතුමශ- ඒ රශට් 

හිටපු ආර්ථික විශ ේෂඥ න් කැ ශ ේවශද මන්ශමෝහන් සිං 

මහත්ම ශ කැ වලශ, ආර්ථික විශ ේෂඥ න් පිරිසක් පත් කරලශ ඒ 

අ ට කිේවශ,  ශම් අර්බුදශ න් ශගවඩ එන්න අපට සැලැසාමක් 

ශදන්න කි ලශද ඒ අ  උපශ  මශර්ගික සැලැසාමක් ඉදිරිපත් කළශද 

ඒ සැලැසාම සශකච්ඡශ කරලශ, රජ  ප්රතිපත්ති මශලශවක් හුමන්වශ 

දුන්නශද ඊට පදේව ආණ්ඩු ගණනශවක් ශවනසා වුණශද හැබැයි, 

ශකවච්චර ආණ්ඩු ශවනසා වුණත් ප්රතිපත්ති මශලශව ශවනසා වුශණ් 

නැහැද එකම ප්රතිපත්ති කට අනුව දිගටම ක්රි ශ කරශගන  ෑශම් 

ප්රතිලල ක් ව ශ න් ඉන්දි ශව ඒ ආර්ථික ආර්බුදශ න් ශගවඩ 

ආවශද ඒ  විතරක් ශනවශවයි, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ,  

ඉන්දි ශව, අද ශලෝකශආ ශේගශ න් සංවර්ධන  වන රටක් බවට 

පත් ශවලශ තිශබනවශද පදේගි  ද ක  තුළ දළ ව ශ න් සි  ට 

හතක-අටක ආර්ථික වර්ධන ශේග ක් පවත්වශ ගත් ඉන්දි ශව,  

තව අවුරුදු කිහිප කින් ශලෝකශආ තුන්වැ,  ට ප්රබල ආර්ථික  

හිමි රට බවට පත් ශවනවශද  ඉතින්, අපටත් ඒක කරන්න පුු වන්ද  

අපටත් ඒක කරන්න පුු වන්, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද 

ඒක කරන්න නම්,  ඒ සම්බන්ධශ න් සැලැසාමක් අව ය ශවනවශද 

ඒ , සශ අපි ආණ්ඩු පක්ෂ ට කි නවශ, ශමතැන තවිල්ලශ විකශර 

කථශ කර කර ඉන්න එපශ කි ලශද ඔබතුමන්ලශශේ සැලැසාම 

කි න්නද ඔබතුමන්ලශශේ උපශ  මශර්ගික සැලැසාම කි න්නද  

ඔබතුමන්ලශ සැලැසාම කිේශවවත්, අපි ඒ සම්බන්ධශ න් අශප් 

අදහසා ශදන්නම්ද අශප් උපශ  මශර්ගික සැලැසාම අපි කි නවශද 

", දහස ජනතශ සභශව" -සාවශධීනව ඉන්න කණ්ඩශ ම- ශම් 

මශසශආ දහතුන්වැ,  දශ අශප් උපශ  මශර්ගික සැලැසාම කි නවශද ඒ 

වශශේම විපක්ෂශආ තවත් කණ්ඩශ ම් ගණනශවක් ඒ අ ශේ 

වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරලශ තිශබනවශද ඒවශ බලන්න, ඒවශ ගැන 

සශකච්ඡශ කරන්නද ඒවශයින් ගන්න පුු වන් ශද ක් අරශගන, 

ශදවි න්ශේ නශමශ න් තමන්ශේම කි ලශ උපශ  මශර්ගික 

සැලැසාමක් හදශශගන, ඒක ක්රි ශත්මක කරන්නද එශහම නැතුව 

ශම් විධි ට කථශ කර කර, ජනතශව රවට රවටශ ඉ ලශ ශම් 

ප්ර ානශ න් එිබ ට එන්න බැරි බව මතක් කරමින් මශශේ කථශව 

අවසන් කරනවශ, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද 
 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශේලු කුමශර් මැතිතුමශද ඔබතුමශට මි, ත්තු පහක කශල ක් 

තිශබනවශද 
 

[பி.ப. 4.00] 
 

ෙරු නේලු කුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு மவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கமள, இன்மறய இந்த 

விவொதத்தில் மபெச் ெந்தர்ப்பம் தந்தமைக்கு நன்றி. இன்று 

நொட்டினது தபொருளொதொர நிமல நலிவமடந்திருக்கின்றது. 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

நொட்டு ைக்கள் அமனவருமை தபொருளொதொர ொீதியிமல 

பின்னமடவுக்குட்பட்டிருக்கிறொர்கள். ைக்களது அன்றொட 

வொழ்க்மக ெிக்கலொன ஒரு நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. 

இன்மறய நொமளச் ெைொளித்து முன்தெல்கின்றமபொது நொமளய 

தினத்மத எவ்வொறு எதிர்தகொள்வது என்ற ெந்மதகத்துடனொன 

நிமலயிமலமய ைக்கள் இருக்கின்றொர்கள். இவ்வொறொன 

சூழ்நிமலயில், இலங்மகயிமல இருக்கின்ற அறுபது 

இலட்ெத்துக்கும் அதிகைொன ைக்கள் ஒருமவமள உணவுக்கொகத் 

திண்டொடுகின்ற நிமலமை மதொன்றியிருக்கின்றததன்று 

பல்மவறு ெர்வமதெ அமைப்புகளும் சுட்டிக்கொட்டியிருக்கின்றன. 

அத்துடன், இது இன்னும் ஒரு ெில வொரங்களில் அல்லது ஒரு 

ெில ைொதங்களில் ைிக மைொெைொன சூழ்நிமலக்குத் தள்ளப் 

படுதைனப் புள்ளிவிபர ொீதியொகத் ததொிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இவ்வொறொன ஒரு நிமலயிமல, இதமனப் புொிந்துதகொண்டதொக 

இந்த அரெொங்கத்தினுமடய தெயற்பொடுகள் இல்லொதிருக் 

கின்றது.  

உள்நொட்டில் இடம்தபற்ற ஒரு ைக்கள் 

மபொரொட்டத்தின்மூலம் இந்த நொட்டுக்கும் அரெொங்கத்திற்கும் 

“ைக்களுமடய ஆமணதபற்ற அரெொங்கதைொன்மற உருவொக் 

குங்கள்!” என்ற தெய்தி தெொல்லப்பட்டது. இன்று ெர்வமதெ 

ெமூகமும் அமதத்தொன் சுட்டிக்கொட்டிக்தகொண்டிருக்கின்றது. 

ஆனொல், இன்று இந்த அரெொங்கம் என்ன தெய்து 

தகொண்டிருக்கின்றது? வரப்மபொகின்ற உள்ளூரொட்ெிச் 

ெமபகளுக்கொன மதர்தமலப் பிற்மபொடுவதற்கொக எல்மல 

நிர்ணய ெமபமய உருவொக்க முயற்ெிக்கின்றது. அதற்கொக 

இன்று ஆளும் கட்ெிப் பிரதிநிதிதயொருவர்மூலம் உள்ளூர் 

அதிகொரெமபகள் மதர்தல்கள் திருத்தச் ெட்டமூலத்மத 

முன்மவத்திருக்கின்றது. இதன்மூலம் இந்த அரெொங்கைொனது 

உள்ளூரொட்ெிச் ெமபகளுக்கொன மதர்தல்கமளப் பின்தள் 

ளுவதற்குொிய உபொயங்கமள மைற்தகொண்டிருக்கின்றது என்பது 

ைிகத் ததளிவொக விளங்குகின்றது. அதற்கொன நகர்வுகள் ைிகவும் 

சூட்சுைைொக மைற்தகொள்ளப்படுகின்றது என்ற மைொெடியொன 

விடயத்மத நொங்கள் இந்த ெமபயிமல தெொல் 

லமவண்டியிருக்கின்றது. ஆகமவ, இந்த நொட்டின் 

தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்பமவண்டுதைன்றொல், 

இன்மறய சூழ்நிமலயிலிருந்து நொடு ைீதளழமவண்டுதைன்றொல் 

நிச்ெயைொக ைக்கள் முன்தென்று, அவர்களின்  ஆமணமயப் 

தபற்ற ஓர் அரெொங்கத்மத அமைக்கமவண்டிய நிமலமை 

இருக்கின்றது.  

இன்று நொட்டினது நிமலமை எப்படியிருக்கின்றது? ைிகவும் 

தவட்கக்மகடொனதொக இருக்கின்றது. ைக்கள் அரெொங்கத்திற்குத் 

ததொியொைல் நொட்மடவிட்டு தவளிமயறுகின்ற நிமலமை 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. மநற்மறய தினம் வியட்நொம் - ெிங்கப்பூர் 

அருகிலுள்ள கடற்பரப்பில் 300க்கும் அதிகைொன இலங் 

மகயர்கள் ைீட்கப்பட்டிருக்கின்றொொர்கள். தவளிநொட்டுக்குச் 

தெல்வதற்கொக இந்த நொட்மடவிட்டு தவளிமயறிச் தென்றவர் 

கள்தொன் அவ்வொறு ைீட்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, 

'எங்கமள விட்டொல் மபொதும் ெொைி! நொங்கள் மவறு நொட்டுக்குப் 

மபொய் எங்கள் உயிமரக் கொப்பொற்றிக்தகொள்ளுகிமறொம்' என்று 

நிமனக்கும் நிமலமைமய இந்த அரெொங்கம் ஏற்படுத்திவிட்டு, 

இன்று ஆட்ெியில் இருந்துதகொண்டு மதர்தமலப் பிற்மபொட 

முற்படுவது ஒரு தவட்கக்மகடொன தெயலொகும்.  

இன்று இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற தபொருளொதொர 

தநருக்கடியினொல் ைிக மைொெைொகப் பொதிக்கப்பட்ட ஒரு 

ெமூகைொக ைமலயகத் மதொட்டத் ததொழிலொளர் ெமூகம் இருப்பது 

எங்களுக்குத் ததொியும்; இது யொரொலும் ைறுக்க முடியொத ஒன்று. 

அன்று இந்தச் ெமூகத்மதப் பிரதிநிதித்துவம் தெய்தவர்கள், 

“தைிழ் முற்மபொக்குக் கூட்டணியினர் இந்தச் ெமபயிமல மபெி 

என்ன தெய்யப்மபொகின்றொர்கள்? பத்திொிமகயிமல அறிக்மக 

தவளியிட்டு என்ன தெய்யப்மபொகின்றொர்கள்? நொங்கள் 

ஜனொதிபதிமயொடும் பிரதைமரொடும்தொன் மபசுமவொம்” 

என்றொர்கள். இன்று அவர்கள் இந்தச் ெமபக்கு வந்து, “ஏன் 

இந்தப் பிரச்ெிமனகமளதயல்லொம் மபசுகின்றீர்கள்? அவ்வொறு 

இல்மல" என்று தெொல்கின்றொர்கள். பத்திொிமகயிமல பக்கம் 

பக்கைொக அறிக்மககமள தவளியிடுகின்றொர்கள்; அது நல்லது, 

நொங்கள் அதமன வரமவற்கிமறொம். ஆனொல், “ைமலயக 

ைக்களின் பிரச்ெிமனமய இந்தச் ெமபயிமல யொரும் 

மபெொதீர்கள்; அவ்வொறில்மல” எனக் கூறி மூடிைமறக்கப் 

பொர்க்கிறொர்கள். இன்று ைமலயக ைக்கள் எதிர்மநொக்கும் 

பிரச்ெிமனகமள இந்தச் ெமபயிமல மபெமவண்டும். 

அமதமபொல, ெர்வமதெத்திலும் மபெமவண்டும். எங்கள் 

ைக்களுக்குப் பல பிரச்ெிமனகள் இருக்கின்றன. எைது ைக்கள் 

பின்தள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்; அவர்கள்  ஓரங்கட்டப் 

பட்டிருக்கின்றொர்கள். அந்த ைக்கள் பட்டினிமய எதிர்மநொக்கிக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். மதொட்டங்களில் அவர்களுக்குச் 

ெம்பளப் பிரச்ெிமன இருக்கின்றது. ததொழில் பிரச்ெிமன 

இருக்கின்றது. இவற்மறதயல்லொம் ைமறத்து நொங்கள் 

முன்தெல்ல முடியொது. ஆகமவ, இந்த நொட்டில் இருக்கக்கூடிய 

ெகல ெமூகத்தினரும் - வடக்கின் பிரதிநிதிகளொக இருக்கலொம், 

ததற்கின் பிரதிநிதிகளொக இருக்கலொம், ைத்திய ைொகொண 

பிரதிநிதிகளொக இருக்கலொம் - எங்களது பிரச்ெிமனமய 

தவளிப்படுத்தமவண்டும்; இந்தச் ெமபயிலும் முன்மவக் 

கமவண்டும். அவ்வொறு பிரச்ெிமனகமள முன்மவப்பதன் 

ஊடொகத்தொன், தவளிக்தகொண்டுவருவதனூடொகத்தொன் 

எங்களது உண்மைநிமல ததொிந்து, அதற்குத் தீர்வு கொண 

முடியும். ஆகமவ, அங்குள்ள பிரச்ெிமனமய ைமறக்கொது 

தவளிப்படுத்துவதொனது எங்களது ைக்களின் தகௌரவத்திற்குத் 

தொக்கத்மத ஏற்படுத்துவதல்ல. எங்களுமடய ைக்களின் 

பிரச்ெிமனமய தகௌரவைொக எடுத்துச் தெொல்வதற்மக இந்தச் 

ெமப இருக்கின்றது.  

 
ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , දැන් ඔබතුමශශේ කථශව අවසන් කරන්නද 

 
ෙරු නේලු කුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு மவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கமள, இன்று நொங்கள் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்மறொம், ஓரங்கட்டப்பட்டிருக்கின்மறொம், 

பின்தள்ளப்பட்டிருக்கின்மறொம். எங்களுக்குப் பல பிரச் 

ெிமனகள் இருக்கின்றன. நொங்கள் அந்தப் பிரச்ெிமனகமள 

இந்தச் ெமபயிமல கூறி, அதற்குத் தீர்வு கொணமவண்டிய 

கொலகட்டம் வந்திருக்கின்றது. இன்று நீங்களும் இந்தச் 

ெமபக்கு வந்து உங்களது கருத்துக்கமளச் தெொல்லக்கூடிய 

நிமலமயத் தைிழ் முற்மபொக்கு கூட்டணி ஏற்படுத்தியிருக் 

கின்றது. இன்னும் ெில நொட்களில் அதமனச் தெொல்லக்கூடிய 

பரந்த ைனப்பொன்மைமய நீங்கள் வளர்த்துக்தகொள்ளக்கூடிய 

சூழலுக்கும் எைது கட்ெி அடித்தளைிட்டுத் தரும் என்பமத 

இந்தச் ெமபயிமல கூறிமவக்க விரும்புகிமறன். இறுதியொக, 

ைமலயக ைக்களின் இன்மறய நிமலமைக்கு அல்லது இந்தப் 

தபொருளொதொரச் சூழ்நிமலயினொல் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொொிய 

தநருக்கடி நிமலக்கு இந்த அரெொங்கம் தபொறுப்புக்கூற 

மவண்டும்; அதற்கு நிவொரணம் வழங்குவதற்கொன ெொியொன 

வழிமுமறமய ஏற்படுத்த மவண்டுதைன்பமதக் கூறி, 

விமடதபறுகின்மறன்.  
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[ගරු ශේලු කුමශර් මහතශ  
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ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු එම්ද උද කුමශර්  මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට මි, ත්තු 5ක 

කශල ක් තිශබනවශද  

 
[பி.ப. 4.07] 

ෙරු එම්. උදයකුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய தினம் இச்ெமபயிமல முன்மவக்கப்பட்டுள்ள 

இப்பிமரரமணயின்ைீது உமரயொற்றுவதிமல நொன் ைகிழ்ச் 

ெியமடகின்மறன். இதமனக் கொலத்திற்குத் மதமவயொன 

முக்கியைொனததொரு பிமரமணயொக நொன் கருதுகின்மறன். 

குறிப்பொக, இந்த நொட்டிமல தபொருளொதொர தநருக்கடி ஏற்பட்டு 

அமனத்துத் தரப்பினரும் இன்று பல்மவறு விதைொன 

இன்னல்களுக்கு முகங்தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

இந்த நிமலயில், இலங்மகயில் வொழும் தைொத்தச் 

ெனத்ததொமகயிமல கிட்டத்தட்ட 57 இலட்ெம் ைக்களுக்கு 

உணவு உதவி மதமவதயன ஐ.நொ. அறிக்மக ததொிவித்துள்ளது. 

இதிமல கணிெைொனவர்கள் ைமலயகத்மதச் மெர்ந்தவர்கள் 

என்று கூறினொல் அது பிமழயில்மல என்று நொன் 

நிமனக்கின்மறன். இந்தப் தபொருளொதொர தநருக்கடியின் 

கொரணைொகப் தபருந்மதொட்டப் பகுதியிமல வொழும் ைமலயக 

ைக்களுமடய நிமலமை முன்மனற்றைின்றி ஒமர இடத்திமல 

மதங்கிக் கிடக்கின்றது. அவர்களின் உமழப்புக்மகற்ற ஊதியம் 

கிமடக்கொததும் இதற்தகொரு முக்கிய கொரணைொகும். ைமலயக 

ைக்களின் உமழப்பு தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளொல் பொொியளவு 

சுரண்டப்படுகின்றது. தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளின் 

வருைொனத்மத அதிகொித்து, தவளிநொடுகளிலும் ைற்றும் ைொற்று 

வழிகளிலும் அவர்கள் முதலீடுகமளச் தெய்வதற்கு 

உறுதுமணயொக இருக்கும் இந்தப் தபருந்மதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களுக்கு நியொயைொன ெம்பளத்மத வழங்குவதற் 

குக்கூட இந்தக் கம்பனிகள் முன்வருவதில்மல. இதன் 

கொரணைொக ஆண்டொண்டு கொலைொக இந்த நொட்டின் 

தபொருளொதொரத்திற்கு முதுதகலும்பொக இருக்கின்ற தபருந் 

மதொட்ட ைக்களின் வொழ்க்மகத்தரம் இன்னும் உயர்ந் 

தபொடில்மல. ஆனொலும், அவர்கள் தங்களுமடய தெொந்த 

முயற்ெியொலும் கல்வி ொீதியொகவும் படிப்படியொக வளர்ந்திருக் 

கின்றொர்கள். இதுவமர கொலமும் ைொறிைொறி வந்த 

அரெொங்கங்கள் இந்த ைமலயக ைக்கமள ஒரு ைொற்றொன் தொய் 

ைனப்பொன்மைமயொடுதொன் பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கின்றன. 

இதமன ைிகுந்த கவமலக்குொிய ஒரு விடயைொகமவ நொங்கள் 

பொர்க்கின்மறொம். இதன் கொரணைொகப் தபருந்மதொட்டப் 

பகுதிகளில் வொழும் ைக்கள் தங்களுமடய பிள்மளகளுக்குத் 

மதமவயொன சுகொதொரம் ைற்றும் கல்வி வெதியிமனக்கூட 

முழுமையொகப் பூர்த்திதெய்துதகொள்ள முடியொைல் தவித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

தற்மபொமதய அரெொங்கம் ஆட்ெிக்கு வந்த பிறகு இந்த 

நொட்டிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொரப் பிரச்ெிமன 

நொளுக்கு நொள் அதிகொித்து, இந்த ைக்கள் பல்மவறு 

இன்னல்களுக்கு முகங்தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

நொட்டிமல வொிகள் ைற்றும் அத்தியொவெியப் தபொருட்களின் 

விமல அதிகொிப்பு, ைின் கட்டணம், நீர்க் கட்டணம் 

மபொன்றமவ அதிகொிக்கப்பட்டமை மபொன்ற கொரணங்களினொல் 

ைக்கள் பல்மவறு விதைொன பிரச்ெிமனகளுக்கு முகங் 

தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கும் அமதமவமள, தைது வொழ் 

வொதரத்மத முன்தகொண்டுதெல்ல முடியொத ைக்கள் ைத்தியில் 

தபருந்மதொட்ட ைக்கள் ைிகவும் கஷ்டப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கும் 

நிமலயில், இந்தப் தபருந்மதொட்ட ைக்களுக்தகன உடனடியொக 

இந்த அரெொங்கம் ஒரு விமெட நிவொரணத் திட்டதைொன்மற 

முன்மவக்கமவண்டும் என்ற மகொொிக்மகமய நொம் முன்மவக் 

கின்மறொம். இங்கு மபெிய பலருங்கூட இந்த நொட்டிலுள்ள 

அமனத்து ைக்களும் பொதிக்கப்பட்டிருந்தொலும் குறிப்பொகப் 

தபருந்மதொட்ட ைக்களின் பிரச்ெிமனகமளத் ததளிவொக 

எடுத்துக்கூறினொர்கள். ஆகமவ, இவர்கள் குறித்து அரெொங்கம் 

கூடிய கவனம் எடுத்துக்தகொள்ள மவண்டுதைன்று 

இச்ெந்தர்ப்பத்தில் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

மைலும், தற்மபொது அபிவிருத்தி ைற்றும் தபொருளொதொர 

ொீதியொகப் பின்தங்கியுள்ள ைமலயக ைக்கமள அரெியல் 

ொீதியொகவும் பின்தள்ளுவதற்குச் ெதிதயொன்று 

நமடதபறுகின்றதொ என்ற ஒரு ெந்மதகம் எங்கள் ைத்தியிமல 

எழுந்துள்ளது. குறிப்பொக, தற்மபொது எல்மல நிர்ணய 

ெமபதயொன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்தச் ெமபக்குத்  மதர்தல் 

ஆமணக்குழுவின் முன்னொள் தமலவர் ைஹிந்த மதெப்பிொிய 

அவர்கள் தமலவரொக நியைிக்கப்பட்டுள்ளொர். அதிலுள்ள 

ைற்மறய உறுப்பினர்கள் ததொடர்பொக ஆரொயும்மபொது, 

தபரும்பொன்மை இனத்மதச் மெர்ந்த இருவரும், வடக்கு, 

கிழக்குத் தைிழ் ைக்கமளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

ஒருவரும், ெிறுபொன்மை முஸ்லிம் ைக்கள் ெொர்பொகக் குரல் 

தகொடுக்க ஒருவரும் நியைிக்கப்பட்டுள்ள நிமலயிமல, இந்த 

நொட்டில் ைமலயகத்துக்கு தவளிமய வொழும் சுைொர் 15 இலட்ெம் 

இந்திய வம்ெொவளி ைமலயக ைக்கமளப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஒருவர்கூட உள்வொங்கப்படவில்மல 

என்பது ைிகவும் கவமலக்குொியததொரு விடயைொகும்.  

குறிப்பொக, நுவதரலியொ ைொவட்டத்திமல அதிக ைக்கள் 

ததொமகமயக் தகொண்ட பிரமதெ ெமபகள், அதிக ைக்கள் 

ததொமகமயக் தகொண்ட பிரமதெ தெயலகங்கள், அமதமபொல 

அதிகளவொன ைக்கள் ததொமகமயக் தகொண்ட கிரொை மெவகர் 

பிொிவுகள் கொணப்படுகின்றன. ஆகமவ, நொட்டிலுள்ள ைற்மறய 

கிரொை மெவகர் பிொிவுகளுக்கு இமணயொகக் கணிெைொன ைக்கள் 

ததொமக தகொண்ட பிரமதெத்திற்கு நியொயைொன முமறயில் 

கிரொை மெவகர் பிொிவுகள் அங்கும் அமைக்கப்பட மவண்டும் 

என்பமத ஒரு மகொொிக்மகயொக முன்மவக்கின்மறன். ஏதனன் 

றொல், இதன்மூலம்தொன் அரெொங்கத்தொல் முன்தனடுக்கப்படும் 

அபிவிருத்தித் திட்டங்களொக இருக்கலொம், நிவொரணத் 

திட்டங்களொக இருக்கலொம் அல்லது ெமுர்த்தி மபொன்றமவயொக 

இருக்கலொம், அமவ இந்த ைக்களுக்கு நியொயைொன முமறயிமல 

கிமடக்கும். நுவதரலியொ ைொவட்டத்மதப் தபொறுத்தவமரயிமல 

அங்கு குமறந்தளவு கிரொை மெவகர் பிொிவுகள் இருப்பதும்  ஒரு 

கிரொை மெவகர் பிொிவில் அதிகளவொன ைக்கள் ததொமக 

இருப்பதும் ஒரு பொதிப்பொகமவ இருக்கின்றது. இதனொல் 

அங்குள்ளவர்களுக்கு நியொயைொன தகொடுப்பனவுகள், 

உொிமைகள் ைற்றும் நிவொரணங்கள்கூடக் கிமடக்கொைற் 

மபொனமதக் கடந்த கொலங்களில் எங்களொல் பொர்க்கமுடிந்தது.  

இந்த நிமலயிமல, புதிய ெனொதிபதி அவர்கள் நொட்மடப் 

தபொறுப்மபற்றமபொது, அவர் இந்த நொட்மடப் புதிய பொமதயில் 

தகொண்டுதெல்வொர் என்றததொரு நம்பிக்மக எங்களுக்கு 

இருந்தது. ஆனொல், அவ்வொறு நமடதபறொைல் அவரும் அமத 

பமழய வழியிமலமய தென்றுதகொண்டிருப்பமதத்தொன் 

கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. குறிப்பொக, எொிதபொருட்களின் 

பிரச்ெிமனக்குத் தீர்வு கொணப்படவில்மல. ெமையல் எொிவொயுப் 

பிரச்ெிமனக்குத் தீர்வு கொணப்படவில்மல. ைொறொக, ெிறிதளவு 

விமலக் குமறப்மப மைற்தகொண்டு, பின்னர் ைீண்டும் 

விமலகமளப் பொொியளவு அதிகொிப்பமத எம்ைொல் 

கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. அமதமபொல, எொிதபொருள் 

களின் விமலயும் ைீண்டும் அதிகொிக்கப்படவிருப்பதொகக் 

2429 2430 



පශර්ලිශම්න්තුව 

கூறப்படுகின்றது. ெமையல் எொிவொயுவின் விமல ஏற்தகனமவ 

அதிகொிக்கப்பட்டுள்ளது. அமதவிட, ஏற்தகனமவ இருந்த 

ெனொதிபதி ைற்றும் நிதி அமைச்ெர் தெய்த மவமலமய இந்த 

அரெொங்கமும் ஆரம்பித்திருக்கிறது. அதொவது, ைீண்டும் பணம் 

அச்ெிடும் படலத்மத ஆரம்பித்திருக்கிறது. அதனொல் நொட்டில் 

பணவீக்கம் ைீண்டும் அதிகொிக்கக்கூடிய ெொத்தியக்கூறு 

அதிகைொகக் கொணப்படுகிறது. அடுத்த வொரம் இச்ெமபயிமல 

2023ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தெலவுத்திட்டம் ெைர்ப்பிக்கப் 

படவிருக்கின்றது. அதன்மூலம் ைக்கள் தைது வயிற்றிமல அடி 

விழுைொ அல்லது தமலயிமல இடி விழுைொ என்றமவொர் 

அச்ெத்தில் இருக்கிறொர்கள். அரெொங்கம் ெர்வமதெ நொணய 

நிதியத்திடம் கடன்மகொொிச் சுைொர் ஒரு வருடத்திற்கு மைலொகியும் 

இதுவமர ஒரு தடொலர்கூட அரெொங்கத்திற்குக் கிமடத்ததொகத் 

ததொியவில்மல. இதுவும் நொட்டின் மதக்கநிமலக்கு ைிகவும் 

முக்கியைொனததொரு கொரணைொகப் பொர்க்கப்படுகிறது.  

அண்மைக் கொலங்களில் இமளஞர்கள், மவத்தியர்கள், 

புத்திஜீவிகள் எனப் பலர் ெட்ட ொீதியொகவும் ெட்ட 

விமரொதைொகவும் நொட்மடவிட்டு தவளிமயறும் நிமலமய 

அதிகைொகக் கொணப்படுகிறது. இது நொட்டின் எதிர்கொலச் 

ெந்ததியினருக்கு ைிகவும் பொதிப்பொன ஒரு விடயைொகக் 

கொணப்படும். நொன் ஏற்தகனமவ கூறியதுமபொல, எல்மல 

நிர்ணய ெமப தொபிக்கப்பட்டதனூடொக நொட்டின் உள்ளூரொட்ெிச் 

ெமபகளுக்கொன மதர்தமலப் பிற்மபொடும் ஒரு மகங்கொியம் 

நமடதபறுவதொகத் ததொிகிறது. இதமனப் பயன்படுத்தித் 

மதர்தமலப் பிற்மபொட்டு, தனது ஆட்ெிமயத் தக்கமவத்துக் 

தகொள்ளும் நிமலமயத்தொன் அரெொங்கம் ஏற்படுத்திக்தகொண்டு 

இருக்கிறது. இது உண்மையிமல ஒரு ஜனநொயக விமரொதச் 

தெயற்பொடொகும். இதமன நொம் ைக்களின் அடிப்பமட உொிமை 

ைீறலொகப் பொர்க்கின்மறொம். அரெொங்கம் உண்மையில் ைக்களின் 

மகொொிக்மககளுக்கு, ைக்களின் ைனநிமலக்கு ைதிப்பளித்து, 

நியொயைொன முமறயில் மதர்தமல நடத்தமவண்டும். “ைக்கள் 

தீர்ப்மப ைமகென் தீர்ப்பு” என்கின்ற நிமலயில் அரெொங்கம் 

அதற்குச் தெவிைடுக்கத் தயொரொக இருக்கமவண்டும் என்பமத 

நொன் இங்கு மகொொிக்மகயொக முன்மவக்கின்மறன். 

இறுதியொக நொன் ஒரு விடயத்மதக் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன். நொட்டிலுள்ள அமனத்துப் பிரச் 

ெிமனகளுக்கும் ஒரு தீர்வு கிமடக்கமவண்டுதைனில் 

ஸ்திரைொன ஓர் அரெொங்கம் உருவொக்கப்படமவண்டும். 

அதன்மூலம் ைட்டும்தொன் ெர்வமதெத்தின் நன்ைதிப்மபயும் 

எைக்குத் மதமவயொன உதவிகமளயும் தபற்று நொம் 

முன்மனொக்கிச் தெல்லமுடியும். அதற்கு அரெொங்கம் நிச்ெயைொக 

ைக்களின் தீர்ப்புக்கு ஏற்பச் தெயற்படமவண்டுதைன்று 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். நன்றி. 

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
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ෙරු එම්. රානම්ෂනවරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம். ரொமைஷ்வரன்)  

(The Hon. M. Rameshwaran)  
தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கமள, இன்று முன்மவக் 

கப்பட்டுள்ள இந்தப் பிமரரமணயின்ைீது உமரயொற்றுவதற்குச் 

ெந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்கு நன்றி. இது நொட்டுக்குத் 

மதமவயொன விடயம் பற்றிய ஒரு பிமரரமணயொகும். இன்று 

நொடு தபொருளொதொர ொீதியிமல ைிகவும் பின்தங்கியிருக்கிறது. 

இந்தச் சூழ்நிமலயில் நொம் எல்மலொரும் ஒன்றிமணந்து 

தெயற்படமவண்டிய ஒரு கொலகட்டத்தில் இருக்கிமறொம். 

அதற்மகற்றவொறு தெயலொற்றி நொட்மட முன்மனொக்கிக் 

தகொண்டு தெல்லமவண்டியது நொட்டு ைக்களொகிய 

எங்களுமடய கடமை.  

இன்று இந்தச் ெமபயிமல தபருந்மதொட்ட ைக்கள் 

ெம்பந்தைொக அதிகம் மபெப்பட்டது. தபருந்மதொட்ட ைக்கள் 

இந்த நொட்டுக்கு வருமகதந்து கிட்டத்தட்ட 200 

வருடங்களொகின்றது. இந்த 200 வருட கொலத்தில் இந்த 

நொட்டுக்குப் பலவமகயிலும் அவர்கள் வருைொனத்மத ஈட்டிக் 

தகொடுத்திருக்கிறொர்கள். ‘தகொமரொனொ’ ததொற்றுக் கொலத்தில் 

பலர் மவமலக்குச் தெல்லவில்மல என்பது உங்கள் 

எல்மலொருக்கும் ததொியும். ஆனொல், தபருந்மதொட்ட ைக்கள் 

மவமலக்குச் தென்று இந்த நொட்டுக்குப் தபருவொொியொன 

வருைொனத்மத ஈட்டிக் தகொடுத்தொர்கள். அப்படியிருக் 

கின்றதபொழுது, இந்த 200 வருடகொல வரலொற்றிமல 

தபருந்மதொட்ட ைக்கள் எமதயுமை மபொரொட்டங்களின்மூலந் 

தொன் தபற்றுக்தகொள்ள மவண்டியததொரு சூழ்நிமல 

இருந்துவருகின்றது. இந்த நொட்டிலிருந்த ஒவ்மவொர் 

அரெொங்கமும் தபருந்மதொட்ட ைக்களுக்குச் தெய்யமவண்டிய 

கடமைகமளச் ெொிவரச் தெய்திருந்தொல், இன்று எல்மலொரும் 

அவர்கமளப் பற்றிப் மபெமவண்டிய சூழ்நிமல ஏற்பட் 

டிருக்கொது. எந்த அரெொங்கைொக இருந்தொலும் அவர்கமள 

ஒருபடி பின்மநொக்கித்தொன் பொர்த்திருக்கிறது. அதனொல்தொன் 

இன்று எல்மலொரும் அவர்கமளப் பற்றிப் மபெமவண்டியததொரு 

சூழ்நிமல உருவொகியிருக்கிறது. பதவிக்கு வந்த 

ஆட்ெியொளர்கள் ஏமனய ெமூகங்கள் மபொன்று அந்த 

ைக்களுக்குச் மெரமவண்டிய உொிமைகமள வழங்கியிருப்பொர் 

களொக இருந்தொல் இன்று அவர்கமளப் பற்றிப் மபெ மவண்டிய 

நிமல இருந்திருக்கொது. அமதவிட அங்குள்ள கிரொை ைக்கள் 

தபொருளொதொர ொீதியிமல தபருந்மதொட்ட ைக்கமளவிடப் தபரும் 

பொதிப்புக்கு உள்ளொகியிருக்கிறொர்கள். ஆகமவ, ஆட்ெியொளர் 

கள் யொரொக இருந்தொலும் அவர்கள் எல்மலொமரயும் ெைைொக 

ைதித்து ஏமனய ெமூகங்களுக்கு என்தனன்ன கிமடக்கின் 

றமதொ அமதமய அவர்களுக்கும் வழங்கியிருந்தொல் இன்று 

இவ்வொறொனததொரு பிமரரமணமயக் தகொண்டுவரமவண்டிய 

மதமவயுைில்மல; அவர்கமளப் பற்றிப் மபசுவதற்கொன 

சூழ்நிமலயும் ஏற்பட்டிருக்கொது.  

ைமறந்த தமலவர் தெௌைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் ஐயொ 

அவர்கள் தபருந்மதொட்ட ைக்களுக்கொகப் பல மபொரொட்டங் 

கமளச் தெய்துதொன் பல வழிகளிலும் தவற்றிகமளப் 

தபற்றிருக்கின்றொர். அந்தவமகயில் இன்று தபருந்மதொட்ட 

ைக்கள் கல்வியினூடொக வளர்ச்ெியமடந்து எல்லொத் 

துமறகளிலும் பிரகொெித்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இன்று 

அவர்கள் ஓரளவுக்கு ஏமனய ெமூகங்கமளப்மபொல் வொழக் 

கூடிய ெந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நொங்கள் ஒவ்தவொன் 

மறயும் மபொரொட்டங்கள்மூலம்தொன் தபறுகின்மறொம்.  

இன்றுகூட கொமலயில் நொங்கள் கல்வி அமைச்ெருடன் 

நுவதரலியொ ைொவட்டக் கல்வி வலயங்கள் ததொடர்பொகக் கலந் 

துமரயொடல் ஒன்மற மைற்தகொண்டிருந்மதொம். நுவதரலியொ 

ைொவட்டத்திமல 5 கல்வி வலயங்கள் இருக்கின்றன. அதில் 

நுவதரலியொ வலயத்திமல கிட்டத்தட்ட 156 பொடெொமலகள் 

இருக்கின்றன; 40,000இற்கும் மைற்பட்ட ைொணவர்கள் 

இருக்கிறொர்கள்; 3,000இற்கும் மைற்பட்ட ஆெிொியர்கள் 

இருக்கிறொர்கள். அமதமபொன்று, வலப்பமன கல்வி வலயத்மத 

எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு 89 பொடெொமலகள் இருக்கின்றன; 

21,000இற்கும் மைற்பட்ட ைொணவர்கள் இருக்கிறொர்கள்; 
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கிட்டத்தட்ட 1,400 ஆெிொியர்கள் இருக்கிறொர்கள். எனமவ, 

அந்த வலயங்கமள 4 வலயங்களொகப் பிொிப்பதொக ஏற்தகனமவ 

எங்களுக்கு உறுதிதைொழி வழங்கியிருந்தொர்கள். ஆனொல், 

மநற்று அதமன 3 வலயங்களொகப் பிொிப்பதொகக் கூறப்பட்டது. 

ஆகமவ, எங்கள் ைக்களுக்கு இவ்வொறொன அநீதிகள் 

இமழக்கப்படுகின்றமபொது, எப்படி அவர்கள் முன்மநொக்கிச் 

தெல்வது? ஏமனய ெமூகங்களுக்கு என்தனன்ன வெதி 

வொய்ப்புகள் கிமடக்கின்றனமவொ, அமவ இந்தப் 

தபருந்மதொட்டப் பகுதிமயச் ெொர்ந்தவர்களுக்கும் கிமடக்குைொக 

இருந்தொல் நொங்கள் அதற்கொகப் மபொரொட மவண்டிய சூழ்நிமல 

ஏற்படொது. இவ்வொறு மபசுவதற்கொன ெந்தர்ப்பமும் எங்களுக்கு 

ஏற்படொது. அந்த வளங்கள் எங்களுக்கும் கிமடக்கும்.  

அதற்குப் பின் இன்று குறித்த அமைச்சுெொர் 

ஆமலொெமனக் குழுக் கூட்டத்தில் நொங்கள் இது 

ெம்பந்தைொகப் மபெிமனொம். அதன்மபொது அந்த இரண்டு 

வலயங்கமளயும் 4 வலயங்களொகப் பிொிக்க மவண்டுதைன்று 

அமைச்ெமர ஒத்துக்தகொண்டொர். ஏதனன்றொல், அங்கு 

ஏமனய பகுதிகளில் இருக்கின்ற பொடெொமலகளுடன் 

நுவதரலியொ, ஹற்றன் வலயங்களில் இருக்கின்ற 

பொடெொமலகளின் ைொணவர்கள், ஆெிொியர்களின் எண்ணிக் 

மகமயப் பொர்க்கின்றமபொது,  நிச்ெயைொக அங்கு 4 

வலயங்கள் இருக்கமவண்டும் என்பதிமல அமைச்ெர் 

அவர்களும் உறுதியொக இருக்கின்றொர். ஒருெில அதிகொொிகள் 

தெய்கின்ற பிமழயினொல்தொன் ைமலயக ைக்கள் 

பின்மனொக்கிச் தெல்வதற்கொன சூழ்நிமலகள் 

ஏற்படுகின்றன. இவ்வொறுதொன் எல்லொத் துமறகளிலும் 

நமடதபறுகின்றது.  

பிரமதெ தெயலங்கமளப் பிொிக்கின்றதபொழுது, 

உதொரணத்திற்குக் கொலி, நுவதரலியொ மபொன்ற ைொவட் 

டங்கமள எடுத்துக்தகொண்டொல், நுவதரலியொ ைொவட்டத் 

திமல உப கொொியொலயங்கள்! கொலி ைொவட்டத்திற்குச் 

தெயலகங்கள்! இவ்வொறு தெய்கின்றதபொழுது ைமலயக 

ைக்கள் எப்படி முன்மனொக்கிச் தெல்வது? எனமவ, 

எதிர்கொலத்திமல எந்த ஆட்ெியொளர்களொக இருந்தொலும் 

இவ்வொறொன பிமழகள் ஏற்படுவமதத் தவிர்த்துக்தகொள்ள 

மவண்டும். அப்மபொதுதொன் ைமலயக ெமூகமும் ைற்மறய 

ெமூகங்கள்மபொல் முன்மனறி வருவதற்கொன சூழ்நிமல 

ஏற்படும்.  

ைமலயகத்மதப் தபொறுத்தவமரயிமல தபருந்மதொட்டக் 

கம்பனிகள் அரெொங்கத்திடம் மதொட்டங்கமளக் குத்தமகக்கு 

எடுத்திருந்தொலும் அவர்களுக்குத் மதமவதயன்றொல் எந்த 

ஒரு கொணிமயயும் அவர்கள் அதற்குப் பயன்படுத் 

துகிறொர்கள். அது எங்கள் ைக்களுக்குத் மதமவயொக 

இருந்தொல் அதற்குத் தமடயொகப் பல ெட்டங்கள் 

உருவொக்கப்படுகின்றன. எங்களுமடய தபொதுச் தெயலொளர் 

மபசுகின்றதபொழுதுகூட அக்கமரப்பத்தமன, நமுனுகல 

மபொன்ற பிளொன்மடஷன் கம்பனிகளில் கடந்த வொரங்களில் 

நடந்த ெம்பவங்கள் பற்றிக் கூறியிருந்தொர். இவ்வொறன 

நடவடிக்மககள்மூலம் இப்மபொதுதொன் எங்களுக்குச் 

ெொியொன தீர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இந்தமுமறதொன் பொொிய இழப்பீட்டுத் ததொமகமயப் 

தபற்றுக்தகொடுக்கக்கூடியதொக இருந்தது. அதற்குக் 

கொரணம், எல்லொத் ததொழிற்ெங்கங்களும் ஒன்றிமணந்து 

அந்தக் கம்பனிகளுக்கு அழுத்தங்கள் தகொடுத்தமையொகும். 

இல்லொவிட்டொல் அதுவும் அவர்களுக்குக் கிமடக்கொது. 

எனமவ, எதிர்கொலத்திமல நொங்கள் எல்மலொரும் 

ஒன்றிமணந்து தெயற்படமவண்டும். அமதமபொன்று 

ஆட்ெியொளர்களுக்கும் நல்ல ைனசு வரமவண்டும். அந்த 

ைக்கள் 200 வருட கொலைொக இந்த நொட்டில் வொழ்ந்து 

அரெொங்கத்திற்கும் நொட்டுக்கும் பொொிய வருைொனத்மதப் 

தபற்றுக் தகொடுப்பவர்கள். அவர்களுக்கும் நீங்கள் நன்மை 

தெய்யமவண்டும். ெில முன்னொள் ஜனொதிபதிகள் தபருந் 

மதொட்ட ைக்களுக்குப் பொொிய அபிவிருத்தித் திட்டங்கமள 

உருவொக்கிக் தகொடுத்திருக்கிறொர்கள்; அதமன நொங்கள் 

ைறந்துவிட முடியொது. அமதமபொன்று, இப்மபொது இருக்கின் 

றவர்களும் ஏமனய ைக்களுக்குச் தெய்கின்ற உதவிகமள 

நிச்ெயைொகப் தபருந்மதொட்ட ைக்களுக்கும் தெய்ய 

மவண்டும். அவர்களுக்கும் அந்த உொிமை கிமடக்க 

மவண்டும். அப்மபொதுதொன் அவர்கள் இந்தக் ைனக் 

குமறயிலிருந்து தவளியில் வருவொர்கள். எனமவ, ஏமனய 

ைக்கமளப் மபொன்று அவர்கமளயும் வழிநடத்துவீர்களொக 

இருந்தொல் எதிர்கொலத்திமல எல்லொச் ெமூகமும் ஒன்றொக 

இருப்பதற்கொன ஒரு சூழ்நிமல ஏற்படும் என்று கூறி, 

வொய்ப்பளித்தமைக்கு ைீண்டும் நன்றி ததொிவித்து, 

விமடதபறுகின்மறன்.  

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු එසාද ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට මි, ත්තු 8ක කශල ක් 

තිශබනවශද 
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ෙරු සිවඥානම් ශ්රීතරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிவஞொனம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர்  அவர்கமள, இன்மறய தினம் 

எதிர்க்கட்ெிமயச் மெர்ந்த ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க 

அவர்களொல் தகொண்டுவரப்பட்ட இந்தப் பிமரரமண ைிக 

முக்கியைொனது. இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற களச் சூழல், 

நொட்டினுமடய தபொருளொதொர இயலொமை, பட்டினியினொல் 

ெொவின் விளிம்பிமல இருக்கின்ற ைக்களுமடய பிரச்ெிமனகள் 

ததொடர்பிமல இந்த விவொதம் ைிக முக்கியைொனது. இந்த 

நொட்டிமலயிருக்கின்ற ெம்பந்தப்பட்ட அரெியல் தமலவர்கள் 

தகௌரவ அநுர திஸொநொயக்க அவர்கள் முன்மவத்த இந்தப் 

பிமரரமணக்குச் ெொியொன பதிமலக் தகொடுக்க முடியொதவர் 

களொக அல்லது அதற்குப் பதிலளிக்க முடியொதவர்களொக 

இருக்கிறொர்கள் என்பதுதொன் ைிகவும் தவட்கைொனது. இந்த 

நொட்டினுமடய தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்புவதிமல 

அல்லது தபொருளொதொரத்மத நிைிர்த்துவதிமல அரெொங்கத்திடம் 

என்ன திட்டம் இருக்கிறது? ஓடிமயொடி ஒவ்தவொரு நொட்டிடமும் 

கடன்தபறுவதும் ஒவ்தவொரு நொட்டினதும் கொல்களில் 

விழுவதும் கடனுக்கொகக் தகஞ்சுவதும்தொன் இந்த நொட்டின் 

தமலவர்களுமடய அரெியல் பணியொக இருக்குதைன்றொல், 

இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப் 

புவதற்கு சுய தபொருளொதொரத்மத அபிவிருத்தி தெய்வதற்குொிய 

என்ன திட்டத்மத இதுவமர இந்த அரெொங்கம் 

முன்மவத்திருக்கின்றது? ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அணியினுமடய 

கொலம் முடிந்து, ரணில் விக்கிரைெிங்ஹ அவர்கள் 

ஜனொதிபதியொக வந்த பிற்பொடு இந்தப் தபொருளொதொரத்மத 

வளர்ப்பத்திமல அவொிடம் என்ன ெிந்தமன இருக்கின்றது? 

அவருமடய அமைச்சுக்களொல் என்ன திட்டங்கள்  முன்மவக் 

கப்பட்டிருக்கின்றன? என்ன முன்மனற்றம் நடந்திருக்கின்றது?  

இங்மக எங்களுமடய ைமலயகச் ெமகொதரர்கள் பல 

விடயங்கமள முன்மவத்தொர்கள்; அந்த ைக்களுமடய பட்டினிச் 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ெொவு நிமல பற்றி எச்ெொித்தொர்கள். நொனும் பலமுமற இந்தச் 

ெமபயிமல தெொல்லியிருக்கிமறன், இந்த நொட்டிமல பட்டினி 

நிமலதயன்று ஒன்று வந்தொல் முதலிமல பொதிக்கப்படப்மபொவது 

எங்களுமடய ைமலயகச் ெமகொதரர்களொகத்தொன் இருக் 

குதைன்று. ஏதனன்றொல், அவர்களுமடய தபொருளொதொர 

வல்லமை ைிகக் குமறவொகமவ இருக்கின்றது. இந்த 

நிமலமையிமல இந்த நொட்டிமல ைிக மைொெைொன பொதிப்புகள் 

நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. அண்மையில்கூட, FAO - 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 

என்ற ஐக்கிய நொடுகளின் உணவு ைற்றும் விவெொய 

நிறுவனத்தின் உதவித் திட்டத்தின்கீழ் வடக்கு ைொகொணத்தில் 

ஓர் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கொலமபொக தநற்தெய்மகயில் 

ஈடுபட்டுள்ள விவெொயிகளுக்கு ஓர் அந்தர் அமெதனப் 

பெமளயும் 30,000 ரூபொய் நிதியுதவியும், 2.5 ஏக்கருக்குக் 

குமறவொன நிலப்பரப்பில் தநற்தெய்மகயில் ஈடுபடும் 

விவெொயிகளுக்கு ஓர் அந்தர் அமெதனப் பெமளயும் வழங்கும் 

திட்டத்தில் கிளிதநொச்ெி ைொவட்ட விவெொயிகள் ைட்டும் 

புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளமத நொங்கள் பொர்க்கின்மறொம்.  

இலங்மகயிமலமய மபொஷொக்கு ைட்டம் குமறந்த 

ைொவட்டைொகக் கிளிதநொச்ெி விளங்குகின்றது. அந்த 

ைொவட்டத்தின் தபொருளொதொரம் வீழ்ச்ெியமடந்திருப்பதொக 

ைொவட்ட அரெொங்க அதிபர் குறிப்பிட்டிருந்தொர். அவர் ஒரு 

பத்திொிமகயொளர் ைொநொட்டிமல ததொிவித்திருந்த தெய்தி கடந்த 

2022.10.20ஆம் திகதி ‘தினக்குரல்’ பத்திொிமகயிலும், அடுத்த 

நொள் 21ஆம் திகதி ‘வீரமகெொி’ பத்திொிமகயிலும் 

தவளிவந்திருந்தது. அதொவது, “576 குழந்மதகள் ைற்றும் 784 

கர்ப்பிணித் தொய்ைொர் உட்பட 9,971 குடும்பங்கள் - கிட்டத்தட்ட 

50,000 மபர் கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்திமல தபொருளொதொரப் 

பின்னமடவொல் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்” என்று அவர் 

அதில் ைிகத் ததளிவொகச் தெொல்லியிருந்தொர். இவ்வொறொன 

பற்றொக்குமற நிமலமை இருக்கின்றதபொழுது ஏன் FAO 

நிறுவனைொனது ைொற்றொந்தொய் ைனப்பொன்மைமயொடு 

நடக்கிறது? வடக்கு ைொகொணத்தின் யொழ்ப்பொணம், வவுனியொ, 

முல்மலத்தீவு, ைன்னொர் மபொன்ற ைொவட்டங்களில் மைற்படி 

திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ளமபொதும், கிளிதநொச்ெி 

ைொவட்டத்தில் FAO நிறுவனத்தினொல் மகொரப்பட்டதற்கு 

அமைவொக வறிய விவெொயிகள் எவருைில்மல என்றும் 

கிளிதநொச்ெி ைொவட்ட விவெொயிகள் அதிக நிலப்பரப்பில் 

தநற்தெய்மகயில் ஈடுபடுவமதொடு ைிமக அறுவமடமயப் 

தபறுபவர்களொக இருப்பதொகவும் 2022.02.28ஆம் திகதி 

நமடதபற்ற ைொவட்ட விவெொயக் குழுக் கூட்டத்தில் 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட தவறொன உற்பத்தித் தரவுகமள, எைது 

ைொவட்ட விவெொயிகளுக்கொன உதவித் திட்டம் 

நிரொகொிக்கப்படக் கொரணம் எனப் பொதிக்கப்பட்ட விவெொய 

அமைப்புக்கள் சுட்டிக்கொட்டியுள்ளன.  

தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கமள, கிளிதநொச்ெி 

ைொவட்ட அரெொங்க அதிபர் அவர்களின் தமலமையில்தொன் 

அந்த இரண்டு கூட்டங்களும் நமடதபற்றிருக்கின்றன. 

“ெிறுவர்கள் ைற்றும் கர்ப்பிணித் தொய்ைொர் உட்பட கிட்டத்தட்ட 

10,000 குடும்பங்கள் - 50,000 மபர் - பட்டினியின் விளிம்புக்குப் 

மபொயுள்ளொர்கள்” என்று அவர்தொன் தெொல்லியிருந்தொர். 

அமதமநரம், “கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்தில் தநல் உற்பத்தி 

அதிகைொக இருக்கிறது; நிரம்பல் மபொதுைொனளவு இருக்கின்றது” 

என்றதவொரு தெய்திமயயும் அவர் தெொல்லியதன்மூலம் FAO 

நிறுவனம் தன்னுமடய உதவிமய நிரொகொித்தமையொல் 

குமறந்த நிலப்பரப்பில் தெய்மக மைற்தகொள்ளுகின்ற 

விவெொயிகளுமடய விவெொய நடவடிக்மக பொதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. இரமணைடு கைக்கொரர் அமைப்புக்களின் 

ெம்மைளனத்தினரொல் எனக்குச் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள 

தரவுகளின் அடிப்பமடயில், FAO நிறுவனத்தினொல் 

குறித்துமரக்கப்பட்டதற்கு அமைவொகக் கிளிதநொச்ெி 

ைொவட்டத்தின் 10 கைநல மெமவ நிமலயங்களின்கீழ், ைிமக 

வறுமையிலுள்ள 1,523 விவெொயிகள் ஓர் ஏக்கருக்கு 

குமறவொன நிலப்பரப்பிலும் 6,237 விவெொயிகள் 1 முதல் 2.5 

ஏக்கருக்கு இமடப்பட்ட நிலப்பரப்பிலும் இவ்வருடம் 

கொலமபொக தநற்தெய்மகயில் ஈடுபட்டுள்ளதொகத் ததொிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. இது ததொடர்பில் 2022.02.08ஆம் திகதிய ைொவட்ட 

விவெொயக் குழுக் கூட்டத்தில் ததொடர்புமடய அதிகொொிகளொல் 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட தரவுகள் தவறொனமவ எனத் தொம் 

சுட்டிக்கொட்டியிருந்தமபொதும் அதற்கு உொிய தரப்பினர் 

தெவிெொய்க்கவில்மல என இரமணைடு கைக்கொரர் 

அமைப்புக்களின் ெம்மைளனம் தன்னுமடய ஆதங்கத்மதத் 

ததொிவித்திருக்கின்றது. ைிக முக்கியைொக, தரவுகளின் 

அடிப்பமடயில் கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்தில் வறிய விவெொயிகள் 

எவருைில்மல என்று முரணொன தகவல்கள் வழங்கப் 

பட்டிருப்பது ைிக மவதமனயொனது. இந்த நொட்டிமல 

இருக்கின்ற பல்மவறு தநருக்கடிகளிலிருந்து ைீளுவதற்கும் 

விவெொய உற்பத்திகமள மைற்தகொள்வதற்கும் இந்த நொட்டிமல 

எவ்வொறொன திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன? 

இந்த விடயங்கள் ததொடர்பில் அரெ அதிகொொிகள் பிமழ 

விடுகின்றொர்களொ? அவர்கள் தவறொன தெய்திகமளத் 

தருகிறொர்களொ? அதனொல் ஏமழகள் பொதிக்கப்படவில்மலயொ?  

தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கமள, கடந்த 

2022.10.23ஆம் திகதி நொனும் வன்னி ைொவட்டப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர் தகௌரவ ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன் அவர்களும் 

ையிலிட்டி வடக்கிமல யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்மதச் மெர்ந்த 

பொதிக்கப்பட்ட மைட்டுநிலப் பயிர்ச் தெய்மகயொளர்கமளச் 

ெந்தித்திருந்மதொம். 2022.10.28ஆம் திகதி புளியங்கூடல் 

பகுதியிமல ைண்கும்பொன், அல்மலப்பிட்டி, மவலமண, 

ைண்மடதீவு, சுருவில் பகுதிகமளச் மெர்ந்த விவெொயப் 

பிரதிநிதிகமள நொன் ெந்தித்திருந்மதன். அமதமபொல, 

2022.10.29ஆம் திகதி தநல்லியடி, கரணவொய் கிழக்கு, ெந்நிதி, 

உடுப்பிட்டி, தகருடொவில், வதிொி, ைண்டொன், கரதவட்டி 

பகுதிகமளச் மெர்ந்தவர்கமள வதிொி ெனெமூக நிமலயத்தில் 

ெந்திக்கக் கிமடத்தது. அப்தபொழுது அத்தொய், 

தொைந்மதொட்டத்மதச் மெர்ந்த விவெொயிகமளயும் 

ெந்தித்திருந்மதன். அப்தபொழுது அவர்கள்  “ைண்தணண்தணய் 

இல்மல; உள்ளீடுகள் இல்மல. இப்படி இருக்கும்மபொது 

நொங்கள் எவ்வொறு உற்பத்தி தெய்வது?” என்று அவர்களின் 

ஆதங்கத்மதத் ததொிவித்திருந்தனர்.  

ையிலிட்டியிமல இருக்கின்ற 3,000 ஏக்கருக்கும் மைற்பட்ட 

விவெொயக் கொணிகளில் அந்த விவெொயிகமளச் தெய்மக 

பண்ணவிடொைல் இரொணுவம் மதொட்டம் தெய்கின்றது. 

இரொணுவம் அங்மக ைரக்கறிகமள உற்பத்தி தெய்து 

தவளியிமல குமறந்த விமலயில் விற்கின்றது. ஆனொல், அந்தக் 

கொணிக்குொிய விவெொயிகள் ததருவிமல நிற்கின்றொர்கள். “ஒரு 

கொலத்திமல, நொங்கள் ஒரு கிழமையில் இரண்டு தலொறிகளில் 

மதமவயொனளவு ைரக்கறிகமள ஏற்றித் தம்புள்மளக்கு 

அனுப்பியவர்கள். ஆனொல், இன்று அங்கு எந்த உற்பத் 

திமயயும் தெய்ய முடியொைல் எங்களுமடய மதொட்டத்மதத் 

ததருவிமல நின்று பொர்க்கிமறொம். இரொணுவம், கடற்பமட, 

விைொனப் பமடயினுமடய ஆக்கிரைிப்புக்குள் எைது கொணிகள் 

இருப்பதனொல் எங்களுமடய உற்பத்திகமளச் தெய்ய 

முடியொைல் இருக்கின்றது” என்று கூறுகின்றொர்கள். விைொனப் 

பமடக்குத் மதமவயொனது என்று கூறிமய அந்த நிலங்கமளப் 

பறித்து மவத்திருக்கின்றொர்கள் என்று அந்த ைக்கள் 
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குறிப்பிடுகின்றொர்கள். அந்த ைக்கள் தங்களுமடய தெொந்த 

நிலத்திமல உற்பத்திகமளச் தெய்யமுடியொத நிமலயில் 

இருக்கின்றொர்கள். அவ்வொமற, ைமலயகத்திமல இருக்கின்ற 

ைக்களுக்கு நிலம் வழங்கப்படவில்மல. கிளிதநொச்ெியிமல 

இருக்கின்ற ைக்கள் பட்டினி நிமலக்குத் தள்ளப்படுகின்றொர்கள். 

அப்படிதயன்றொல் எப்படி நொடு  முன்மனற முடியும்? எப்படி 

இந்த நொட்டு ைக்களுக்குொிய வளர்ச்ெி கிமடக்கும்? 

தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கமள, யொழ்ப்பொண 

ைொவட்டத்திமல மைட்டு நிலப் பயிர்ச்தெய்மகயிமல 

ஈடுபடுகின்ற விவெொயிகமள நொன் வதிொிப் பிரமதெத்தில் 

புலவனொமரொமட ெனெமூக நிமலயத்திமல ெந்தித்ததபொழுது, 

அவர்கள் ைிகக் கவமலமயொடு தெொன்னொர்கள், விவெொய 

நடவடிக்மகயில் ஈடுபடுவதற்குத் மதமவயொன ைண்தணண் 

தணய் ைற்றும் உரம் முதலியன இல்லொைல் எவ்வொறு தொங்கள் 

விவெொயம் தெய்யமுடியும் என்று. அதமனவிட, அவர்கமள 

நம்பியிருக்கின்ற அன்றொடம் கொய்ச்ெிகளொன கூலித் 

ததொழிலொளர்களுக்கு என்ன விமடமய இந்த அரெொங்கம் 

தெொல்லப்மபொகின்றது? ஆகமவ, இதற்தகொரு ெொியொன 

திட்டத்மத வமரயுங்கள்! தகௌரவ உறுப்பினர் அநுர 

திஸொநொயக்க தெொன்னதுமபொல, நொட்டினுமடய வளர்ச் 

ெிதயன்பது சுய தபொருளொதொரத்தின் அடிப்பமடயிலொனதொக 

இருக்கமவண்டும்; ைக்கள் தெொந்தக் கொலிமல நிற்கக்கூடிய 

உமழப்மப வழங்கக்கூடியதொக இருக்கமவண்டும். 

அமதவிடுத்து, அரெியல் தமலவர்கள் அல்லது அரெியல் 

வொதிகளுமடய எண்ணங்களுக்மகற்ற தபொருளொதொரைொக அது 

ைொறினொல் இந்த நொடு முன்மனற முடியொது. எனமவ, ெிறந்த 

திட்டத்மதக் தகொண்டுவொருங்கள் என்பமத ைீண்டும் 

வலியுறுத்தி, நிமறவுதெய்கின்மறன்.  

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු වීරදේමන වීරසිංහ මන්ත්රීතුමශද ඔබතුමශට මි, ත්තු  ක 

කශල ක් තිශබනවශද 

 

[අදභශද 4ද0   
 

ෙරු වීරසුමන වීරසිශහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , මට ශම් අවසාථශව ලබශ 

දුන්නශට ශබවශහවම සාතුතියිද  

අද සභශව කල් තබන අවසාථශශේ ගරු අනුර කුමශර දිසශනශ ක 

මැතිතුමශ ඉදිරිපත් කළ, පවතින ශම් ආර්ථික ගැටලුව තුළ පීඩශවට 

පත් වුු ක්ශෂේරවලට සහන ලබශ දීම උශදසශ වන ශ ෝජනශව 

පිිබබ  සංවශද  පක්ෂ විපක්ෂ අදහසා ගණනශවකුත් එක්ක දැන් 

අවසශන භශග ට පැමිණ තිශබනවශද  

ශම් ආර්ථික අර්බුද  අහම්බ ක් විධි ට තති වුු ශද ක් 

ශනවශවයිද මුදල් රශජය අමශතයතුමශත් දැන් ශම් සාථශනශආ සිටිනවශද 

එතුමශ තතුු  අප කවුරුත් දන්නශ කශරණශවක් තිශබනවශද 

කශලශන්තර ක් තිසාශසේ අශප් රට ගි  වැරැදි ආර්ථික ගමන් ම ශේ 

ශ ෝචනී  අවසශන  තමයි ශම් ස, ටුහන් වුශණ්ද එක් පැත්තකින් 

බැලුවශම, ජනශධිපතිතුමශ කි න විධි ට ටයිටැ, ක් නැවට ශවච්ච 

ශේ තමයි අශප් රටට සිේධ වුශණ්ද ආණ්ඩුශේ විනශ  ත්, ශම් 

ආර්ථිකශආ විනශ  ත්, ශ්රී ලශංකී  මශතශවශේ විනශ  ත් හරි ට 

ටයිටැ, ක් නැවට ශවච්ච ශේ වශශගයිද අපි හැශමෝම තමයි ශම් රට 

නමැති ටයිටැ, ක් නැව ශගවඩ නැුරශේද කවුරුත් එකතු ශවලශ 

ශගවඩ නඟපු ශම් රට නමැති ටයිටැ, ක් නැව වැරැදි කප්පිත්ශතකු 

අතට ගිහින් ඒ කප්පිත්තශ තමශ පිිබබ  අධිවි ාවශසශ න් එ  

පදවශශගන ගි ශද ටයිටැ, ක් නැව iceberg එශක් හැශපන්ශන්, ඒ 

iceberg එකට නැව ඔශරවත්තු ශදයි කි න වි ාවශස  කපිතශන් 

තුළ තති ශවලශ, ඔහු ඒ ශදසට නැව පදවශශගන ගි  , සශද ඒ වැරැදි 

අධිතක්ශසේරුව , සශ ඔහු iceberg එක ශදසට ටයිටැ, ක් නැව 

ශගන ගිහින් එහි හප්පලශ  විනශ  කළශද අවසශනශආදී ඒ නැව 

තතුශළේ හිටපු අ  විනශ  වුණශද ඒ නැශේ ගි  ජැක් සහ ශරෝසා 

ගැනත් පදේගි  දවසාවල කථශ කළශද ජැක් සහ ශරෝසා අතර තිබුු 

ආදර සම්බන්ධතශශේ ලල ක් විධි ට ජැක් මි  ගිහින් ශරෝසා ඉතිරි 

වුණශ වශශේ, ශපවශහවට්ටුව සහ එජශප  අතර තිබුු ආදර 

සම්බන්ධතශශේ ලල ක් විධි ට ශපවශහවට්ටුව විනශ  ශවලශ 

එක්සත් ජශතික පක්ෂ  ඉතිරි ශවලශ තිශබනවශද ඒ ශප්රේමනී  

චරිත  වූ ශරෝසා දැන් ඊජිප්තුවට ගිහින් ඉන්නවශද  

ශම් සමසාත විනශ   හිතශ මතශ  ගි  ආර්ථික ගමනක 

ප්රතිලල ක්ද ශම් ශ ෝජනශශවන්ද අවධශරණ  ශකශරන අවිධිමත් 

ක්ශෂේර  තුළ අශප් රශට් ජනගහනශ න් සි  ට ්2ක් පමණ 

ජීවත් ශවනවශද ඒ ක්ශෂේර  තුළ ජීවත් වන අතිබහුතර  බරපතළ 

ශලස පීඩශවට පත් ශවලශ සිටිනවශද ශම් ශ ෝජනශශේ ස හන් වන 

ආකශර ට වතුකරශආ මි, දේන් අද ශනවවිඳිනශ දුක් විඳිමින් තමයි 

ජීවත් වන්ශන්ද අශනක් පැත්ශතන් බැලුවශම, නශගරික වතුකර  

තතුු  සශමශනය පන්තිශආ මි, සාදේ සි ලුශදනශත් ශම් ආර්ථික 

අර්බුද  තුළ බරපතළ ශලස පීඩශවට පත් ශවලශ සිටිනවශද අශනක් 

පසින් බැලුවශම, ශමශතක් කශල ක් ශගෞරවනී  විධි ට  ම් 

මට්ටමකින් ජීවත් වුු රශජය ශසේවක න්, ශපෞේගලික අං ශආ 

වැටුප් ලබන ශසේවක න් ආදි සි ලුශදනශ ශම් අර්බුද  තුළ 

දරශගන්න බැරි දැවැන්ත ශේදවශචක කට ශගවදුරු ශවලශ සිටිනවශද 

ශම් ප්ර ාන ට උත්තර ශහව න්න නම් ප්ර ාන  ශත්රුම්ගන්න ඕනෑද 

ඊශආ ශපශර්දශ සිදු කළ කථශ, ආණ්ඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න සහ 

ඒවශ සම්බන්ධශ න් පැවැත්වුු විවශද, මීට ශපර ශගන ආ mini-

Budget එක අනුව ශපශනනවශ, වර්තමශන පශලක න්ටවත්, 

ඔවුන්ශේ ශම් ආණ්ඩුවටවත් ශම් අර්බුදශආ සැබෑ දිග පළල 

ශත්රුම්ගන්න හැකි ශවක් නැති බවද එශහම තිශබනවශ  කි ලශ 

මශ කිසි ශලසකින් වි ාවශස කරන්ශන් නැහැද ශනවවැම්බර් මස 

ශගන එන විවිධ ශ ෝජනශ තතුළත් අ  වැශආදීත් , සැක 

ව ශ න්ම එ  එශසේම ශේවිද ශම් අර්බුදශආ සැබෑ දිග පළල 

ශත්රුම්ගන්න පුු වන් නම්, ශම් ගත වුු මශස තුනහතරක කශල 

සීමශව තුළ ශම් අලුත් ආණ්ඩුශේ ගමන් මඟ ශම් වශශේ ගමන් 

මඟක් ශවන්න විධි ක් නැහැද ශමවකද, අද ලල  ගැන කථශ 

කරමින් තීන්දු ගන්න  නවශද ලල  ගැන කථශ කරලශ තීන්දු ගන්න 

ඉසාශසල්ලශ ශම් සිදුවීම්වලට පදනම් වුු ශහේතු ගැන ශසව ශ 

බලන්න ශවනවශද එශහම නම්, ලල ට ශනවශවයි උත්තර ශදන්න 

ඕනෑද ශහේතුවට උත්තර ශදන ක්රම ක් , ර්මශණ  ශනවවන තශක් 

ශම් අර්බුදශ න් අපට ශගවඩ එන්න ලැශබන්ශන් නැහැද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , දැන් අලුත් ආර්ථික 

උපක්රම ක්, අලුත් සමශජ උපක්රම ක්, එශහම නැත්නම් තක්කඩි 

ශේ පශලන උපක්රම ක් තිශබනවශද ඒ තමයි, බරපතළ ප්ර ාන ක් 

ආවශම ඒ ප්ර ාන   ට කරන්න අලුත් ප්ර ාන ශගශනන එකද සමශජ 

මශධය තතුු  මශධය සි ල්ලත් ඒවශ පසාශසේ  නවශද ශගවුු අවුරුදු 

පහහ  කශල  , රීක්ෂණ  කළශම අපට ශපශනන ශද ක් තමයි 

එ ද සමශජශආ පුු ල් කතිකශවක් තති වන සිදුවීමක් වුණශම ඒක 

 ටපත් කරන්න ශමවනවශ හරි news එකක් plant කරනවශද අශප් 

මශධය සශහෝදර න් සමශශවන්න, ශමශහම කිේවශට! එම 

සිදුවීම්වලට වැඩි ඉඩ කඩක් ලබශ දීලශ ජනමශධය, සමශජ මශධය 

තතුු  මශධය සි ල්ල ඒවශ පදේපස  නවශද ඉතින්, සැබෑ ප්ර ාන  ට 

 නවශද  

ශම් ශමවශහවශත් කථශ කරනවශ තිිබණි ප්රි මශලි කි න 

කශන්තශව ගැනද " ෘංගශර රැජිණ" කි න අපූරු හැඳින්වීමකුත් 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

දශලශ මශධයශේදීන්, මශධය ආ තන ත  ගැන කි නවශද තිිබණි 

ප්රි මශලිශේ සිදුවීමට මශධයවලින් ශලවකු ප්රචශර ක් ශදනවශද ශම්ක 

අහම්බ ක්ද? ඒකත් ශම් තක්කඩි ආර්ථික ක්රමශආ එක් ප්රතිලල ක්ද 

තිිබණි ප්රි මශලි, ශම් ක්රම  තුළ බිහි වුු පළමුශව,  මූලය 

වංචශකශරි  ශනවශවයිද ත  , සැක ව ශ න් අවසශන වංචශකශරි  

ද ශනවශවයිද ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ඔබතුමශ දන්නවශ 

ඔබතුමශශේ ප්රශේ ශආ "දඬුවම් මුදලශලි" කි න ශකශනකු 

කරලි ට ආ බවද ඊටපදේව ආවශ, "සක්විති" කි ලශ ශකශනක්ද ඊට 

පදේ ඔ  වශශේ තක්කඩි විධි ට මුදල් උප න ක්රම පදේගි  කශලශආ 

එක් එක් නම්වලින් , ර්මශණ  වුණශද අශනක් පැත්ශතන්, ක්ද්ද්ර 

මූලය සමශගම්ද ශබවශහවම අපූරුවට ටයි ශකෝට් දශශගන මහශ 

පරිමශණ සමශගම්වල අතු විධි ට ආ ක්ද්ද්ර මූලය සමශගම් ශම් රශට්  

මි, දේන්ශගන් දැවැන්ත විධි ට ූරශ කන්න පටන්ගත්තශද ගරු 

මුදල් රශජය තමතිතුම, , එ  වළක්වන්න පදේගි  කශලශආ මහ 

බැංකුව කරලශ තිශබන්ශන් ශමවනවශද? තසා කන් පි ශශගනයි 

ඉ ලශ තිශබන්ශන්ද තිිබණි ප්රි මශලි ගහන ශසන්ට් එශක් දේව  

වදින දුරින් තමයි මහ බැංකුව තිශබන්ශන්ද මහ බැංකුවට ත  කළ 

කටයුතුවල ඉව වැටුශණ් නැේද? මහ බැංකුව තුළ තිශබන වග කිව 

යුතු ආ තනවලට එ  දැනුශණ් නැේද? ශම් පවතින ක්රම  ශවනසා 

කරන්ශන් නැතුව ශකවශහවමද ශම් ආර්ථික විනශ   

වළක්වන්ශන්? තිිබණි ප්රි මශලිශේ සිදුවීම සම්බන්ධව කරන 

පරීක්ෂණ ගණනශවක් ගැන මශධය දිනපතශ වශර්තශ කරනවශද 

එශහම වශර්තශ කරන ශකවට සැබෑ ප්ර ාන   ට  නවශද ශම් 

ආර්ථිකශආ දැවැන්ත විධි ට ශකරුු ශහවරකම වන මහ බැංකු  

ශහවරකම ගැන පරීක්ෂණ දැන් ඉදිරි ට  නවශද? පදේගි  කශලශආ 

කථශ කරපු Panama Papers, Pandora Papers සම්බන්ධ 

පරීක්ෂණ ක් ගැන කතිකශවක් තිශබනවශද? අද සී,  බදු වංචශව 

ගැන කථශ කරනවශද? මශ හිතන්ශන් ගරු මුදල් රශජය තමතිතුමශ 

ශහට අ, ේදශ ඉදිරිපත් කරශවි ඒකට අදශළ විගණන වශර්තශවද 

රුපි ල් බිලි න ක6ක් වූ සී,  බදු වංචශව සම්බන්ධව ගත්ත ක්රි ශ 

මශර්ග ශමවනවශද? සැබෑ ශලසම සිදු කළ යුත්ශත් ශමවැ,  වංචශ 

පිිබබ  විමර් න  කරලශ රටට අහිමි වූ මුදල්   අත්පත් කරගැනීම 

හැර ශකවශහේවත් සිටින අ  පිටුපස ගමන් කිරීම ශනවශවයිද  

නමුත්, ශම් සිදුවන ශේවල් දිහශ බලන ශකවට ශපශනන්ශන් 

අලුත් news plant කරන බවක් තමයිද  

ඊශආ ශපශර්දශ නටපු ශලවකුම වන්නම තමයි 'සශරි වන්නම'ද 

රජශආ ශසේවිකශවන්ශේ, එශහම නැත්නම් ගුරුවරි න්ශේ සශරි  ද 

දැන් තිශබන ප්ර ාන ? අද අධයශපන ක්රම ම බරපතළ 

ශේදවශචක කට මුහුණ දීලශ තිශබනවශද රශජය ශසේවශආ , යුතු 

සි ලුශදනශ බරපතළ කඩශ වැටීමකට ලක් ශවලශයි අද ශසේව  

කරන්ශන්ද ඉහළම රශජය , ලධශරි ශශේ ඉ න් පහළම රශජය 

, ලධශරි ශ දක්වශ කිසි ශකශනකු තෘප්ති කින් යුතුව ශනවශවයි 

ශසේව  කරන්ශන්ද ඒ , සශ අද , සි රශජය ශසේව ක් ශම් රශට් ඉටු 

වනවශ ද කි න එක ප්ර ාන ක්ද එදිශනදශ ජීවත් ශවන්න,  ැශපන්න 

උත්සශහ කරනවශ මිස, ලබන වැටුපට ශසේව ක් ලබශ ශදන්න 

ඔවුන්ට ඉඩ කඩ , ර්මශණ  ශවලශ නැහැද අද තිශබන ප්ර ාන  

ගුරුවරි න්ශේ සශරි  ද? ඒ මත්ශත්ද හැශපන්න ඕනෑ? අද 

අධයශපන ක්රම ම කඩශ වැටිලශද අද පශසල් දරුවශට පශසලට එන්න, 

පශසලට වි දම් කරන්න පුු වන්කමක් නැහැද මට එක අම්මශ 

ශකශනක් කිේවශ, "මට දරුශවෝ තුන් ශදශනක් ඉන්නවශ, 

මහත්තශ ෝද මම දවසක් හැර දවසක් තමයි මශේ දරුවන් 

ඉසාශකෝශල්  වන්ශන්ද  ඒ, දරුවන්ට වි දම් කරන්න, බසා කුලි  

ශදන්න පුු වන්කමක් නැති , සශයි" කි ලශද අද දරුවන්ට කෑම 

ටික ශදන්න විධි ක් නැහැද ඒ , සශ පශසල්වල දරුවන් වි ශල 

පිරිසක් ක්ලශන්ත  දශලශ වැශටනවශ  කි න එක තත්තක්ද ඒ 

ප්ර ාන   ට ගහන්න හදන්න එපශද ඒක තත්ත ප්ර ාන ක්ද ඒ , සශ 

අධයශපන ක්රම  තුළ අද බරපතළ ප්ර ාන ක් තති ශවලශ 

තිශබනවශද ශහට අ, ේදශ අලුත් පශසල් වශර  පටන්ගන්නවශද ඒ 

පශසල් වශර ට දරුවන්ට අව ය ශපවත් පත් ටික ගන්න අද 

අම්මලශ, තශත්තලශට බැහැද අද පශසල් උපකරණවල, ශ දවුම්වල 

මිල දැවැන්ත විධි ට වැඩි ශවලශද අධයශපන ක්ශෂේරශආ තිශබන 

ශම් සැබෑ ප්ර ානවලට විසුමම් ශදන්න ඕනෑද අද ඒ ප්ර ාන  ටපත් 

කරලශ ශවනත් ශේවල් ගැන කල්පනශ කරලශ තමයි ශම් ඉසාසරහට 

 න්ශන්ද  

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමශට තවත් විනශඩි ශදකක කශල ක් 

තිශබන්ශන්ද  

 

ෙරු වීරසුමන වීරසිශහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 
ශහව යි, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, .  

ඊශආ ශපශර්දශ ධනුෂාක ගුණතිලකශේ සිදුවීමක් ගැන මශධයශආ 

වශර්තශ වුණශද ධනුෂාක ගුණතිලකශේ සිදුවීම ශම් රශට් 

පුරවැසිශ කුශගන් සිදු වූ පළමුශව,  සිදුවීම ශනවශවයිද මීට කලින් 

ඕසාශේලි ශශේ ගිහිල්ලශ ශකවටු පැනපු තමතිවරුත් ශමහි සිටි ශද 

එශහම නම්, ශම් සිදුවීම පළමුවැ,  සිදුවීමවත්, අවසශන සිදුවීමවත් 

ශනවශවයිද ඒ සිදුවීශමන් අප ගත යුත්ශත් ශමවකක්ද? ශම් රශට් 

වින ක් නැතිකශම් එක ප්රතිලල ක් තමයි ඒ සිදුවීමද අප හශ අශප් 

රට , ශ ෝජන  කරන ක්රීඩක න් කක ශදශනකුශගන් 

එක්ශකශනකු එශහම හැසිශරන ශකවට, ශම් රශට් වින  පිිබබ  

තත්ත්ව , තක්ශසේරුව තමයි ශලෝක ටම විදහශ පශන්ශන්ද එක් 

පැත්තකින් බැලුවශම ශම්ක අධයශපන ක්රමශආ එක වරදක්ද අශප් 

රට වින කින් ශතවරව ගමන් කිරීශම් ප්රතිලල  තමයි, ශම ද ඒ 

වශශේම සාත්රී දූෂණ, ළමශ අපචශර සිදුවීම්  නශදි  ශම් කශල 

පරිච්ශේද  තුළ දවසින් දවස වැඩි ශවමින් තිශබනවශද  ඒ , සශ 

සැබෑ ප්ර ාන   ට කරමින් අලුත් ප්ර ාන මතු ශවනවශද  

ඊශආ ශපශර්දශ කන්දකශඩු පුනරුත්ථශපන මධයසාථශනශආ වූ 

සිදුවීමක් ගැනත් වශර්තශ වුණශද ඒ සිදුවීම පිටුපස තිබුශණ් 

ශමවකක්ද? අද සමශජ ට දරශගන්න බැරි ප්රමශණ ට දැවැන්ත 

විධි ට මත් ද්රවය වයශප්ත ශවනවශද අද ඒ ක වුරුවලට, ක වුරු 

, වශසවලට, සිර මැදිරිවලට පුනරුත්ථශපන  ස හශ එන රැ වි න් 

පිරිස දරශගන්න බැහැද ඒක තමයි තත්තද හැබැයි, ඒ ප්ර ාන  

විසඳීමට අද , වැරැදි ක්රම  , ර්මශණ  වන්ශන් නැහැද මත් ද්රවය, 

මත්පැන් භශවිතශ න් පුනරුත්ථශපන  කළ යුතු අ  ශවනුශවන් 

වන මධයසාථශන තවතවත් වැඩි ශවන්න ඕනෑ ශවලශවක ඒ ස හශ 

කිසිම කටයුත්තක් කරන්ශන් නැහැද ඒවශ තමයි ශම් සමශජශආ 

තිශබන සැබෑ ගැටලුද නමුත් ඒවශට ශනවශවයි ශම් ශමවශහවශත් 

අවධශන  ශ වමු වන්ශන්ද ශවනත් ශමවන ශමවනවශ ශහෝ සිදුවීම් 

පදේපස දුවන්න තමයි උත්සශහ කරන්ශන්ද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අවසශන ව ශ න් ශම් 

කශරණ ත් කි න්න ඕනෑද අශප් රශට් ශඩවලර් නැති ප්ර ාන ක් 

තිශබනවශද අපට ශඩවලර් නැහැද තත්ත තමයිද ශඩවලර් නැති 

ශවන්න බලපශන ප්රධශන ශහේතු ගණනශවක් තිශබනවශද අශප් රශට් 

අපන න ආදශ ශමන් ලැශබන්න ඕනෑ ශඩවලර් ටික අපට 

ලැශබනවශ ද? මශ , ශ ෝජන  කරන ශද,  ශශආ, වතුකරශආ, ඒ 

වශශේම රශට් ශත් වගශ කරන අශනකුත් ප්රශේ වල ජනතශව දුක් 

වි ලශ ශත් ටික පිටරට  වන ශකවට, ඒ ශත් ස හශ ලැශබන්න ඕනෑ 

ශඩවලර් ටික ලංකශවට , සි පරිදි එනවශ ද? සංචශරක ක්ශෂේරශ න් 

ලැශබන්න ඕනෑ ශඩවලර් ප්රමශණ  අශප් රටට , සි පරිදි ලැශබනවශ 
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ද? ශම්වශ සම්බන්ධව මැදිහත්වීමක් ශනවවන තශක්, පවතින 

ආන න අපන න නීති රීති දේදුදේ පරිදි ශවනසා ශනවකරන තශක් 

ශම් ප්ර ානවලට උත්තර ශසව න්න හම්බ ශවන්ශන් නැහැද  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , මම අවසශන ව ශ න් 

කි නවශ, ශම් සිේධි සම්බන්ධව ගත් කල පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීන් 

005ශදනශටම වග කීමක් තිශබන බවද ඒ වශශේම පවතින නීති 

පේධති ත් ප්රමශණවත් නැහැද ශම් ආර්ථික ක්රම  ශවනසා කරන්න 

නම් නීති ගණනශවක් ශවනසා කරන්න ඕනෑද ගරු , ශ ෝජය 

කථශනශ කතුම, , අපි ආණ්ඩුවට කි නවශ, ඕනෑම සශධනී  

ශ ෝජනශවක් ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට ශගන එන්න,  අශප් 

සහශ ෝග  ඒවශට ලබශ ශදනවශ කි ලශද අහිමි වූ බදු අ  කරගැනීම 

ස හශ වන, ශම් ශහවර තක්කඩිකම් වැළැක්වීම ස හශ වන ඕනෑම 

නීති ක් ශගන එන්න; ශම් රශට් අධිකරණශආ නඩු විසඳීශම්දී වන 

ප්රමශද  වැළැක්වීම ස හශ වන ඕනෑම ශ ෝජනශවක් ශගන එන්නද 

ඒ සශධනී  ශ ෝජනශවලට අශප් සහශ ෝග  ශදන්න අපි ූදශනම්ද 

එවැ,  ක්රම කින් ශතවරව ශම් අර්බුද  විස න්න බැහැ කි න 

කශරණශව මශ ශම් ශමවශහවශත් සිහිපත් කරනවශද   

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අවසශන ව ශ න් මට 

කි න්න තිශබන්ශන් ශම යිද ශම්  න ගමන් මශඟහි නම් 

තවදුරටත්  න්ශන්, , සැක ව ශ න් ටයිටැ, ක් විනශ  ට වඩශ 

දැවැන්ත විනශ  කින් ශම් ගමන අවසන් ශවනවශද ඒ ආකශර ට 

ශම් රට විනශ  කරන්න එපශ කි න ඉල්ලීම කරමින් මශ , හඬ 

වනවශද  

ශබවශහවම සාතුතියිද  

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රංජිත් සි ඹලශපිටි  රශජය අමශතයතුමශද ගරු රශජය 

අමශතයතුම, , ඔබතුමශට මි, ත්තු 00ක කශල ක් තිශබනවශද 
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ෙරු රශජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (මුදල් රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - State Minister of 
Finance )  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ,  අද  සභශව කල් තබන 

අවසාථශශේ ඉතශම කශශලෝචිත ශ ෝජනශවක් ඉදිරිපත් කරමින් 

වැදගත් විවශද කට මග පෑදීම  පිිබබ ව ගරු අනුර කුමශර 

දිසශනශ ක මැතිතුමශට මශ සාතුතිවන්ත ශවනවශද   

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ,  වතු කම්කරුවන්ට ජීවන 

වි දම දරශ ගැනීශම්දී තිශබන අසීරුතශව ගැන එතුමශ කරුු 

දැක්වූවශද ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැද ජීවත්වීම ස හශ ශම් රශට් 

බරපතළම සටනක ශ ශදන සශහෝදර ප්රජශවක් තමයි, ඒද රුපි ල් 

දහසක වද, ක වැටුපකට සීමශ වුු, ශවනත් කිසිදු ප්රතිලශභ ක් 

නැතුව තම පවුශල් අ ත් එක්ක ජීවන සටශන් ශ ශදන ඒ වතු 

කම්කරු සශහෝදර න්ශේ ප්ර ාන  ඉතශම බරපතළයිද  

ඒ වශශේම රශජය සහ ශපෞේගලික අං ශආ ශසේවක න්ට -

විශ ේෂශ න්ම ,  ාචිත මශසික වැටුපක් ලබන සමශජ පන්තිශආ 

අ ට- තිශබන ප්ර ාන ත් එතුමශ ශපන්වශ ශදනවශද ගරු , ශ ෝජය 

කථශනශ කතුම, , සි  ට  5ක ආහශර උේධමන ක් තති 

ශවනශකවට, සි  ට ්2ක සශමශනය උේධමන ක් තති 

ශවනශකවට, ,  ාචිත මශසික වැටුපක් ගත්ත පවුලකට තති ශවන 

ගැටලුව ඉතශම බැරෑරුම්ද පවතින විවෘත ආර්ථික ක්රම ත් එක්ක 

හැම ශකශනකුම තමන්ශේ ආදශ මට සමශන ශහෝ එශහම 

නැත්නම් ආදශ ම ඉක්මවශ ගි  වි දම් රටශවකට පුරුදු ශවලශ 

තිබුණශද බැංකු ණ  තතුු  විවිධ වි දම් රටශවකට හුරු ශවලශ 

සිටි ශද ඒ , සශ සි  ට  5ක ආහශර උේධමන ක් තති 

ශවනශකවට, ,  ාචිත වැටුපක් ගත් සි ලු ශදනශට -ශමතැනට 

විරශමික නුත් තතුළත් ශවනවශ- දැවැන්ත අර්බුද කට මුහුණ 

ශදන්න සිේධ ශවනවශද  

දේු  හශ මධය පරිමශණ වයවසශ ක න් ගැනත් එතුමශ ස හන් 

කර තිශබනවශද ඔේ, එතුමශ කි න කථශව තත්තද ඉහළ ශපවලී 

අනුපශත, බදු වැඩිවීම, විදුලි හශ ජල බිල්පත් ගශසාතු ඉහළ  ෑම, 

අමුද්රවය හිඟ , ශවශළ  ශපවළ සීමශ වීම සහ සි  ට 8ද3ක ආර්ථික 

සංශකෝචන ක් සිදු වුු ර ටක ඔවුන් පවශ ශලවකු ප්ර ාන කට 

මුහුණ ශදනවශද ඒ , සශ, සහනශධශර ලබන කණ්ඩශ ම් - [බශධශ 
කිරීමක්  ඔේ, අපි ඒ සම්බන්ධව ගණන  කර තිශබනවශද දැනට 

ශම් රශට් පවුල් ලක්ෂ 42ක් සහනශධශර ඉල්ලනවශද පවුල් ලක්ෂ 

68යි ලංකශශේ ඉන්ශන්ද එයින් සි  ට ්2කට ආසන්න ප්රමශණ ක් 

සහනශධශර බලශශපවශරවත්තුශවන් ශල්ඛනගත ශවලශ තිශබනවශ, 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද  ඒ , සශ තමයි මම කිේශේ ශම් 

ශ ෝජනශව ඉතශ වැදගත්, කශශලෝචිත ශ ෝජනශවක් කි ලශද  

එතුමශශේ ශමම ශ ෝජනශවට මම ඌන පූරණ ක් කරනවශද 

අශප් රශට් සිටින ශදශකෝටි විසිලක්ෂ ක් වන සමසාත ජනතශවම 

අද සිටින්ශන් පීඩන කද  ආදශ ම් මට්ටම් අනුව ඔවුන්ට ප්ර ාන ක් 

තිශබනවශද  ැපුම් මට්ටශම් සහ  ැපුම් ම ට්ටමට ආසන්න -අප 

කලින් ස හන් කළ වතුකරශආ සශහෝදර න් වශශේ- සමහර සමශජ 

පන්තිවලට තමන්ශේ එදිශනදශ ජීවන පැවැත්ම ආරක්ෂශ කර 

ගැනීම ගැන ප්ර ාන ක් තිශබනවශද මට්ටමින්, මට්ටමට අශනක් 

ප්රජශවල අ ටත් විවිධශකශර පීඩනවලට ආර්ථික ව ශ න්, 

සමශජයී  ව ශ න් මුහුණ ශදන්න සිේධ ශවලශ තිශබනවශද අපි 

ගත්ශතවත්, එදිශනදශ ජීවශනෝපශ  සප ශ ගන්නශ කණ්ඩශ ම්,  ඒ 

කි න්ශන් ක්රමශනුූලල රැකි ශවක් ශනවකරන පිරිසා අශප් රශට් 

වි ශල ප්රමශණ ක් ඉන්නවශද අවිධිමත් ජීවන රටශවක් ශගවන 

ඔවුන් අද පත් ශවලශ තිශබන්ශන් මුලින් කි පු තත්ත්ව ටත් වඩශ 

අමශරු තත්ත්ව කටද උදෑසන , වසින්, එශහම නැත්නම්  

පැල්පතින්  එිබ ට ගිහිල්ලශ ශමවකක් ශහෝ රැකි ශවක ශ දී කී ක් 

හරි ශහව ශ ශගන එන මි, සාදේ අද සිටින තත්ත්ව  ගැන අපට හිතශ 

ගන්න බැහැ, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද  

ධීවර න් ගැන, ශගවවීන් ගැන බලන්නද වී ශගවවීන් ගත්තශම, 

 ැපුම් මට්ටශම් වී ශගවවීන් ලක්ෂ 42ක් අශප් රශට් ඉන්නවශද අලුත් 

ශපවශහවර මිලත් සමඟ අද ඔවුන් අර්බුද කට පත්ශවලශ ඉන්නවශද  

අපි අදත්  එක්තරශ රැසාවීමක දී ශම් ගැන කථශ වුණශද වී අශලවි 

මණ්ඩල ට වී මිලදී ගන්න මුදල් නැහැද  ඒ ස හශ උදේ කරන්න 

බැංකුවලට ක්රම ක් නැහැද ශම් පවතින්ශන් ආර්ථික අර්බුද ක්ද ඒ 

, සශ වි දම් වන මුදලට සමශන මිලකට වී විකුණන්න ශගවවීන්ට 

සිේධ ශවලශ තිශබනවශ ද ඉතින් ඔවුන් සිටින්ශන් සතුටින්ද? නැහැ, 

ඔවුන්ටත් ප්ර ාන තිශබනවශද  

්රි-ශරෝද රථ රි ැදුරන් ගන්නද ඔවුන්ට තිශබන ප්ර ාන ත් ඒ හශ 

සමශනයිද ඉන්ධන මිල ඉහළ  ෑම , සශ ඔවුන්ටත් ප්ර ාන 

තිශබනවශද  අද ්රි-ශරෝද රථවල  න මගීන් සංඛයශව දිහශ බලන්නද 

එදශ ගි  ශකනශ අද  න්ශන් නැහැද ඔහුට  න්න බැහැ, ශම් 

තිශබන ප්ර ානත් එක්කද අද කුඩශ ශත් වතු හිමි ශ, කුඩශ රබර් 

වගශකරුවශ, එළවලු හශ පලතුරු ශගවවීන් පවශ ප්ර ානවලට මුහුණ දී 

සිටිනවශද ඉදිකිරීම් ක්ශෂේරශආ කම්කරුවන් ලක්ෂ ක2කට ආසන්න 

ප්රමශණ කට රැකි ශ අහිමි ශවලශ තිශබනවශ  කි ලශ අපි කි නවශද 

ශම්ක ආර්ථික අර්බුද ක්,  ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද ඒ 

, සශ තමයි මම එතුමශශේ කථශව ට ඌන පූරණ ක් එකතු කශළේද 

2441 2442 



පශර්ලිශම්න්තුව 

සමශජශආ සි ලු ශදනශ පීඩන ට පත් ශවලශද ඒ , සශ  ැපුම් 

මට්ටශම් සහ  ැපුම් මට්ටමට ආසන්නශආ හිටපු අ ට තමන්ශේ 

බත් පත ගැන හිතන්න සිේධ ශවන තරමටම ප්ර ාන  උග්රයිද 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , ශම් ප්ර ාන  ආශේ 

ශකවශහවමද? ශම් ආර්ථික අර්බුද  , සශ අශප් ආහශර උේධමන  

සි  ට ක22ක් කි ලශ අපි කි නවශද සශමශනය උේධමන  සි  ට 

්2ක් කි ලශ අපි කි නවශද ඒ කි න්ශන් පදේගි  මශසශආ තිබුු 

මිල ගණන්, පදේගි  වර්ෂශආ ඒ මශස ට අදශළව තිබුු මිල 

ගණන්වලට සශශප්ක්ෂව බැලුවශම හරි ටම ශදගුණ කින් වැඩි 

ශවලශ තිශබනවශද  

ශකවශහවමද අපි ඒක දරශ ගන්ශන්? ශම් වර්ෂශආ අශප් රශට් 

ආර්ථික  ආසන්න ව ශ න් සි  ට 8ද3කින් ජණ ශවනවශ 

කි ලශ කි නවශද ඒ කි න්ශන් ශමවකක්ද? හැම ශකශනකුටම 

තමන් පරිශභෝජන  කරපු ශේ, තමන් , ෂාපශදන  කරපු ශේ, 

තමන්ශේ ආදශ ම පදේගි  වර්ෂ ට වඩශ සි  ට 8කින්,  කින් අඩු 

ශවනවශද ශම්ක අපි කශටවත් ශනවදැනී තිශබන්න විධි ක් නැහැද 

ශඩවලර ට සශශප්ක්ෂව රුපි ල පදේගි  අශප්රේල් මශසශආ සි  ට 

ක22කට ආසන්න ප්රමශණ කින් අවප්රමශණ වුණශද රුපි ල් 022ට 

ගත්ත ශඩවලර  රුපි ල් 382 ශවනකම් ඉහළ ගි ශද අප සතු විශේ  

සංචිත ශුනය ශවලශ  නවශද අපි ළඟ විශේ  සංචිත නැහැ කි ලශ 

කි න්න අපට සිේධ ශවනවශද ණ  ශනවශගවන බවට ප්රසිේධිශආ 

ප්රකශ  කරන්න මහ බැංකුවට සිේධ ශවලශ තිශබනවශද ශම්ක 

ආර්ථික අර්බුද ක්ද විශේ  සංචිත ශුනය ශවලශ ණ  ශනවශගවන 

බවට ප්රසිේධ කරන්න ශවන්ශන්, දළ ජශතික , ෂාපශදිතශ න් 

සි  ට 03ද0ක් ආන න ට සම්බන්ධ ශවච්ච රටකයිද දළ ජශතික 

, ෂාපශදිතශ න් සි  ට 03ද0ක් අපි වි දම් කරන්ශන් පිට රටින් 

භශණ්ඩ ශගන්වන්නයිද අපි අදටත් ඉන්ධන, ශපවශහවර, ගෑසා, ඖෂධ 

සි ල්ල ආන න  කරන රටක්ද අපට අතයව ය ආහශර ද්රවයවලින් 

අතිවි ශල ප්රමශණ ක් අපි අදටත් ආන න  කරනවශ, ගරු 

, ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද අශප් රශට් සහල් අව යතශශවන් 

සි  ට ක2ත්, 02ත් අතර ප්රමශණ ක් අපි ආන න  කරනවශද අශප් 

රශට් එළවලු අව යතශශවන් සි  ට 02කට ආසන්න ප්රමශණ ක් 

අපි ආන න  කරනවශද අපි ශම්වශ ආඩම්බරශ න් කි න කථශ 

ශනවශවයිද නමුත්, ශම්වශ සතය කථශද අපි ශම් ගැන කථශ කරන්න 

ඕනෑද අශප් රශට් පලතුරු අව යතශශවන් සි  ට 02ක්, මසා 

අව යතශශවන් සි  ට 0ත්, 5ත් අතර ප්රමශණ ක්, මශු  

අව යතශශවන් සි  ට ක2ක්, කිරි අව යතශශවන් සි  ට 02ක්, 

සී,  අව යතශශවන් සි  ට  2ක්, තිරිුර පිටි අව යතශශවන් සි  ට 

ක22ක් අපි ආන න  කරනවශද ශමවැ,  තත්ත්ව ක් තිශබන්ශන්ද 

මම කි න්න උත්සශහ කශළේ, විශේ  සංචිත ශුනය ශවලශ තිශබන 

අවසාථශවක ශම් අව යතශ අපි සම්පූර්ණ කර ගන්ශන් ශකවශහවමද 

කි න එකයිද අපි මුහුණ ශදන ගැටලුව ගැන පැහැදිලි කරන්නයි 

මම ශම් කරුු කිේශේද අශප් රශට් ඉන්ධන අව යතශශවන් 

සි  ට ක22ක් අපි ආන න  කරන්න අව යයිද ගෑසා 

අව යතශශවන්, ඖෂධ අව යතශශවන් සි  ට ්5ක් ආන න  

කරන්න අව යයිද රසශ , ක ශපවශහවර අව යතශශවන් සි  ට 

ක22ක් ආන න  කරන්න අව යයිද අපි ශම් අභිශ ෝගවලට මුහුණ 

ශදන්ශන් ශකවශහවමද කි ලශ කල්පනශ කරන්න ඕනෑද  අපි ළඟ 

ශඩවලර් එකක්වත් නැතිව අපි ශම් ගැටලුවලට මුහුණ දුන්ශන් 

ශකවශහවමද? ශම්ක සැබෑ ආර්ථික අර්බුද ක්ද  

අ  වැ  හිඟ  ගත්ශතවත්, 02ක දී සි  ට  යි; 0202දී සි  ට 

ක2ද5යි; 020ක සි  ට කකද6යිද අපි හැම විටකම ශම් අ  වැ  

හිඟශ න්  හරි අඩකට ආසන්න ප්රමශණ ක් පි වශ ගත්ශත් 

ශමවනවශයින්ද? අපි ඒක පි වශ ගත්ශත් විශේ  මූලයනශ න්, 

නැත්නම් විශේ  ණ  ලබශ ගැනීශමන්ද ණ  ශගවන්ශන් නැහැ 

කි ලශ ප්රසිේධ කරපු රටක් ශමවැ,  තත්ත්ව කට මුහුණ ශදන්ශන් 

ශකවශහවමද කි න බැරෑරුම් තත්ත්ව  පිිබබ ව අපි අවශබෝධ කර 

ගන්න අව යයි, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද ඒ වශශේම, දළ 

ශේශී  , ෂාපශදිත ට සශශප්ක්ෂව රශජය ආදශ ම පැත්ශතන් අපි 

වශර්තශවක් ති ලශ තිශබනවශද ශලෝකශආ රටවල් අතරින් රශජය 

ආදශ ම අඩුම රටක් බවට අශප් රට පත්ශවලශ තිශබනවශද අශප් 

රශට් දිනකට පැ  5ක්, 6ක් විදුලි  කැශපන තත්ත්ව ට අපි 

ගිහිල්ලශ තිශබනවශද අශප් ශපවශහවර භශවිත  වහශ ශවනසා කිරීම 

, සශ එක කන්න කදී ශේශී  අතයව ය ආහශර , ෂාපශදන  

සි  ට 42කින් විතර අඩු ශවච්ච කශලවකවශනුවකට අපි මුහුණ 

දීලශ තිශබනවශද ඒ සමඟම ප්රවශහන අපහදේතශත්, ඉන්ධන ප්ර ානත් 

ඒකට එකතු වුණශම තතිවන අර්බුද  ශමවන වශශේ ද කි ලශ 

ශත්රුම් ගන්න ඔබතුමශටත්, ශම් සභශවටත් අපහදේ නැහැ, ගරු 

, ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද  

ඊට සමශනව තති ශවච්ච ශේ පශලන අර්බුද කුත් අශප් රට 

තුළ තිබුණශද අශප් රශට් අගනුවර දින ක04ක දැවැන්ත අරගළ ක් 

තිබුණශද ජනශධිපති ශල්කම් කශර් ශල  ආදී රශට් මර්මසාථශන දින 

ක4ක් අරගළකරුවන් අශත් තිබුණශද අග්රශමශතයවර ශ ඉල්ලශ 

අසාවීමත් සමඟ මැයි මශසශආ  වැ,  දශ කැබිනට් මණ්ඩල  බල 

රහිත ශවනවශද ශම් ආර්ථික අර්බුද ට සමගශමීව, එහි  ම්  ම් 

ප්රතිලලත් එක්ක තති ශවච්ච ශේ පශලන අර්බුද ක් ශම් 

තිශබන්ශන්ද 6 ලක්ෂ ක් ඡන්ද ගත්ත ජනශධිපතිවර ශ ඉල්ලශ අසා 

වුණශද  ආණ්ඩු පක්ෂ  තුළ වගකීමක් භශර ගන්න ශකශනක් 

ශනවමැති ශවනවශද ප්රධශන විපක්ෂ ත් ඒකට දේදශනම් නැති 

ශවනවශද ශමවැ,  ආර්ථික අර්බුද කට සමගශමී ශවච්ච 

ශේ පශලන අර්බුද කුත් එකට පැටශලනවශ, ගරු , ශ ෝජය 

කථශනශ කතුම, ද  

අපි වතුකරශආ පශසල් දරුවන් ගැන කථශ කරනවශද 0202 

වර්ෂශආදී බසානශහිර පළශශත් දින ක22ක් පශසල් වසශ දමශ තිබුණශද  

ශවනත් පළශත්වල දින කක්ක් පශසල් වසශ දමශ තිබුණශද 020ක 

වර්ෂශආදී බසානශහිර පළශශත් දින ක0්ක් පශසල් වසශ දමශ තිබුණශද 

ශවනත් පළශත්වල දින 86ක් පශසල් වසශ දමශ තිබුණශද ගරු 

, ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අශප් රශට් , වශසවල ගෑසා පිපිරීම් 

602ක් වශර්තශ ශවලශ තිශබනවශද ශගවල්වල ගෑසා ලිප් පත්තු 

කරන්න මි, සාදේ බශ න් හිටපු කශල ක් තිබුණශද ශකවතැන පුපුරයි 

ද කි ලශ කවුරුවත් දන්ශන් නැහැද ඒ වශශේම, ඉන්ධන 

ශපෝලිම්වල මරණ 8ක් වශර්තශ වුණශද ඒ ශපෝලිම්වල දිග ගැන මම 

කථශ කරන්න  න්ශන් නැහැද මම ශම් කිේශේ අශප් රශට් පැවති 

ආර්ථික අර්බුද  ගැනයිද ශම් අර්බුද  තවම , වුණශ විතරයිද තවම 

ඒශක් දුම පහව ගිහිල්ලශ නැහැ, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද 

ඒ , සශ ශම්ක එකින් එකට පැටලුු අර්බුද ක්ද ශම්ක ආර්ථික 

අර්බුද ට එහශ ගි  ශේ පශලන අර්බුද ක්, ශේ පශලන අර්බුද ට 

එහශ ගි , එ  පරදවන ආර්ථික අර්බුද ක් ශම් තිශබන්ශන්ද 

ශම්ශක් තමයි අපි පැටලිලශ ඉන්ශන්ද අපි උත්සශහ කරන්ශන් ඒක 

ලිහශ ගන්නයිද ශමතැනදී ශම් එකකටවත් අපට පහදේ පිිබතුරු 

නැහැද ශම් හැම තැනකින්ම, ඒ පිිබබ ව ගන්නශ වූ හැම 

පි වරකින්ම අපට තවත් පැත්තකින් ඒශක් එල්ශලන්න ශපවටක් 

තිශබනවශද හැබැයි, අපට උගුරට ශහවරශ ශබශහත් ශබවන්න බැහැ, 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද  

ශම් ශ ෝජනශශේත් තිශබනවශ, අතිවි ශල ප්රමශණ කට 

සහනශධශර ශදන්න සිදු ශේවි කි ලශද ඔේ, ඒක තත්තද රජ  ඒක 

ශත්රුම් අරශගන තිශබනවශද ඒ , සශ තමයි ශමවර අ  වැ  

ශල්ඛනශ න් -විසර්ජන පනත් ශකටුම්පතින්- වැඩි මුදලක් අපි 

සමශජ දේබසශධන  ශවනුශවන් ශවන් කශළේද හැබැයි ඔබතුමන්ලශ 

2443 2444 

[ගරු රංජිත් සි ඹලශපිටි  මහතශ   
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කි නවශ, විවිධ බදු පනවනවශ කි ලශද නමුත්, අපි වශශේ රටක් බදු 

අ  කරන්ශන් නැතිව ආදශ ම් ශහව ශ ගන්ශන් ශකවශහවමද? 

020කදී අශප් රශට් ආදශ ශමන් සි  ට  0ක්ම ලැබුශණ් බදුවලින්ද 

එක පැත්තක් විතරක් බලශ අපට පහදේශවන් කි න්න පුු වන්, 

ජනතශවට වි ශල ව ශ න් සහනශධශර ශදන්න කි ලශද තවත් 

පැත්තක් බලශ අපට කි න්න පුු වන්, බදු අ  කරන්න එපශ 

කි ලශද බදු අ  කරනවශ කි න්ශන්, තත්තටම ජනතශවට පීඩශවක්ද 

ශමවැ,  ආර්ථික සංශකෝචන ක් තිශබන ශමවශහවතක බදු 

ශගවන්නශට හැම විටම එ  බරක්ද හැබැයි, ශමවකක්ද පිිබතුර? 

ශේ පශලන ජනප්රි භශවශ න් එහශට ගිහිල්ලශ කවුරු ශහෝ 

ශකශනක් ශම් වගකීම භශර ගන්න ඕනෑ, ගරු , ශ ෝජය 

කථශනශ කතුම, ද අශප් ගම්වල ජීවත් වන සශමශනය පුේගලශ ෝ 

පවශ ඒ බව දන්නවශද 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , මම , තර ගශම් ඉන්න 

ශකශනක්ද පදේගි  දේමශශන් මම  ටි න්ශතවට මළ ශගදරකට ගි ශද 

එහිදී මශේ ගශම් ඉන්න ව සක පුේගලශ ක් කරපු ප්රකශ  ක් 

ගැන මම ඉතශම ශකටි වි ාශල්ෂණ ක් කරන්න කැමැතියිද ඒ 

පුේගල ශ කි පු කතශව මම අද කි න්නම ඕනෑ කි ලශ හිතශ 

ගත්තශද ඔහුශේ නම තල්බට්ද ඔහු පැරණි වශමශංශිකශ ක්ද මම මළ 

ශගදර ගිහින් වශඩිශවලශ ඉන්නශකවට ඔහු මශේ ළඟට ආවශද මම 

හිතුවශ, ඔහු එන්ශන් ශමවකක් ශහෝ ශලවකු ශදෝෂශශරෝපණ කට 

කි ලශද ශමවකද, අපි ගත්ත ශම් පි වර ගැන ශම් දවසාවල විවිධ 

ශකෝණවලින් කතශ කරනවශ ශන්ද හැබැයි, තල්බට් කි න ඒ 

ගැමි ශ මට කිේශේ ශමවකක්ද? අශප් ගම්වල ජීවත් වන පැරණි 

මි, සාදේ 'උන්නැශහේ' කි ලශ ශකශනකු ආමන්රණ  කරන්ශන් 

ශගෞරව කිරීමටයිද "තමතිතුමශ, වික්රමසිංහ උන්නැශහේත් ශම්ක කර 

හැරි ශ නම්, ශම්ක භශර ශනවගත්තශ නම්, අපට ශවන්ශන් කශ 

ශකවටශ ශගන මැශරන්නයි" කි ලශ තල්බට් මට කිේවශද ඒක තමයි 

තත්තද කවුරු ශහෝ ශම් වගකීම භශරශගන ශම් අභිශ ෝග ට මුහුණ 

ශදන්න ඕනෑද එශහම නැතිව එක එක ශකෝණවලින් බලශ, ඕනෑම 

ශකශනකුට ඕනෑම සටන් පශධ ක් , ර්මශණ  කරන්න පුු වන්ද 

ඒක ඉතශ පැහැදිලියිද හැබැයි කවුරු ශහෝ ශම් අමශරු අවසාථශවට 

කර දීලශ, ශම් බැරෑරුම් ප්ර ාන ට මුහුණ දුන්ශන් නැත්නම්, අපි 

ශකවශහවමද ශම් රශට් අනශගත  , ර්මශණ  කරන්ශන්? ශම් කි න 

විධි ට ශම් රශට් සමසාත ප්ර ානවලට එකවර විසුමමක් ලබශ ශදන්න 

පුු වන්ද?  

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, , අපි දැන් අගශධශආ පතුල 

අතගශමින් ඉන්ශන්; පතුලට ළඟයිද අපි දැන් බලමු, අපට සන්ශතෝෂ 

වන්න පුු වන් ශපවඩි ශපවඩි කශරණශ ශමවනවශද කි ලශද පදේගි  

මශස  වනශකවට සශමශනය උේධමන  සි  ට 6 ද8යිද හැබැයි, 

ඔක්ශතෝබර් මශස  වනශකවට එ  සි  ට 66යිද ශපවඩි ශහව ක් 

තිශබනවශ ශන්ද? පදේගි  මශසශආ ආහශර උේධමන  සි  ට 

 4ද යිද දැන් සි  ට 85ද6යිද ශම් අඩුවීම ඉශබ් තති වුශණ් නැහැද 

ශම්, අපි ගත්ත  ම්  ම් තීන්දු-තීරණ හශ වැඩ පිිබශවළ ආදිශආ 

ප්රතිලලද සංචශරක න්ශේ පැමිීමම 020ක අවුරුේදටම ක 4,4 5යිද 

ශම් අවුරුේශේ පළමු මශස නව ට සංචශරක න්ශේ පැමිීමම 

506,030යිද ඒ අනුව, සි  ට 362කින් සංචශරක න්ශේ පැමිීමම 

වැඩිශවලශ තිශබනවශද 020ක අවුරුේදටම සංචශරක ක්ශෂේරශ න් 

ලද ආදශ ම, තශමරිකශනු ශඩවලර් මිලි න 063ද යිද ශම් අවුරුේශේ 

පළමු මශස නව ට ඒ ආදශ ම තශමරිකශනු ශඩවලර් මිලි න 

ක,26්යිද එ  සි  ට 53 ක වැඩිවීමක්ද 020ක අවුරුේශේ බදු 

ආදශ ම, රුපි ල් මිලි න ක,0 8,2ක යිද ශම් අවුරුේශේ පළමු මශස 

නව ට ඒ ආදශ ම රුපි ල් මිලි න ක,083,368යිද එ  පදේගි  

වර්ෂ ට සශශප්ක්ෂව සි  ට ක3කක වැඩිවීමක්ද අපි බදු අ  කරන 

එක ශහව යි කි නවශ ශනවශවයිද අපට ශලවකු ප්ර ාන ක් තිබුණශ, 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, - රශජය ආදශ ම වැඩි කර ගැනීශම් 

අව යතශව අපට තිබුණශද 020ක අවුරුේදට සශශප්ක්ෂව 0200 

අවුරුේශේ පළමු මශස මශස නව  තුළ රශජය ආදශ ම සහ වි දම 

අතර ශවනස සි  ට 02ක්ද ඒ කි න්ශන් අඩුවක් තිශබනවශද නමුත් 

ඒකත් අප ලද ජ ග්රහණ ක්ද  

ශගවුම් ශ ේෂ හිඟ  බලන්නද තශමරිකශනු ශඩවලර් 

මිලි නවලින් ගත්ශතවත්, සි  ට 36ක ශවනසක් 020ක අවුරුේශේ 

සහ 0200 අවුරුේශේ පළමු මශස නව  අතර පැහැදිලිව තිශබනවශද 

අපි හැම දශම කතශ කරන්ශන් අපන න ගැනයි, ගරු , ශ ෝජය 

කථශනශ කතුම, ද අශප් අපන න ප්රමශණ  ගත්ශතවත්, 020ක 

අවුරුේශේ තශමරිකශනු ශඩවලර් මිලි න 8, 38යිද 0200 අවුරුේශේ 

ජනවශරි සිට සැප්තැම්බර් මශස  වනශකවට ඒ ප්රමශණ  

තශමරිකශනු ශඩවලර් මිලි න  , 8කයිද එ  සි  ට කකද්ක 

වර්ධන ක්ද ආන නත් ඒ වශශේමයිද අපි ආන න පශලන  කර 

තිශබනවශද අපට අනව ය ශබවශහෝ ශේවල් ශගන්වීම සීමශ කර 

තිශබනවශද ආන න ගත්ශතවත්, 020ක අවුරුේශේ පළමු මශස 

නව ට සශශප්ක්ෂව 0200 අවුරුේශේ පළමු මශස නවශආ සි  ට 

5ද්කින් ආන න අඩුශවලශ තිශබනවශද ඒකත් අප ලද 

ජ ග්රහණ ක්ද ශවශළ  ශ ේෂශආ හිඟ  ගත්ශතවත්, -ආන න 

වි දම සහ අපන න ආදශ ම අතර ශවනස- ශම් අවුරුේශේ පළමු 

මශස නවශආ එ  සි  ට 3කද6කින් අඩුශවලශ තිශබනවශද ඒ 

කි න්ශන් අශප් අපන න වර්ධන  ශවලශ තිශබනවශද තත්තටම 

ශම්වශ ආර්ථික ජ ග්රහණයිද සටන් පශධ කි ලශ ඉශබ් තති වුු 

ඒවශ ශනවශවයිද ශම්වශ,  ම්කිසි අසීරු තීරණ අරශගන වැඩ 

පිිබශවළක් ක්රි ශත්මක කරලශ, ඒ තුිබන් තති කර ගන්නශ වූ 

ජ ග්රහණයිද  

අපි භශණ්ඩ මිල අරශගන බලමුද ශපට්රල් ලීටර ක මිල රුපි ල් 

4්2ක් දක්වශ වැඩි වුණශද ඒ මිල ගණන් අඩු ශවලශ දැන් ශපට්රල් 

ලීටර ක මිල රුපි ල් 4ක2ක් ශවලශ තිශබනවශද ඒ වශශේම ගෑසා 

සිලින්ඩර ක මිල රුපි ල් 4,862ක් දක්වශ වැඩි වුණශද දැන් එ  

රුපි ල් 4,362ක් දක්වශ අඩු ශවලශ තිශබනවශද ඊශආ-ශපශර්දශ 

නැවතත් මිල වැඩි වුණශද හැබැයි, එ  මුල් ගණනත් එක්ක 

සංසන්දන  කර බලන්නද තිරිුර පිටි කිශලෝවක මිල රුපි ල් 

435ක් දක්වශ වැඩි වුණශද දැන් එ  රුපි ල් 32්ක් දක්වශ අඩු ශවලශ 

තිශබනවශද   

පදේගි  දවසාවල පැ  6ක් විදුලි  කැපුවශ, දැන් විදුලි  

කපන්ශන් පැ  0යිද මශ කි න්ශන්, ඒක ශහව යි කි ලශ ශනවශවයිද 

දැන් අපි  ම් තැනක ශුභවශදී ලකුණක් දකිනවශද සී,  කිශලෝවක 

මිල රුපි ල් 422කට ආසන්න මිලකට වැඩි වුණශද දැන් එ  

රුපි ල් 064යිද කුකුු  මසා කිශලෝවක මිල රුපි ල් ක,502ක් දක්වශ 

වැඩි වුණශද දැන් එ  රුපි ල් ක,252ක් දක්වශ අඩු ශවලශ තිශබනවශද 

අශප් ගශම් ශගවවිශ ෝ යූරි ශ ශපවශහවර මිටි  රුපි ල් 42,222කට 

ගත්තශද දැන් එම ශපවශහවර  මිටි ක මිල රුපි ල් 0ක,222යිද මම 

ඒක සශධශරණයි කි ලශ කි නවශ ශනවශවයිද අශප් ගම් පළශත්වල 

ශගවවිශ ෝ ශත් ශපවශහවර මිටි ක් ගත්ශත් රුපි ල් 35,222ක 

මිලකටයිද අද එ  රුපි ල් ක , ්5යිද ශම් අනුව, අපට  ම් ශුභවශදී 

දැක්මක්, බලශශපවශරවත්තුවක් තබශගන්න පුු වන්ද  

විශ ේෂශ න්ම ශම් ශ ෝජනශශවන් කි ැවුු පවුල් දිහශ 

බැලුවශම, ශම් වර්ෂශආ ශම් මශස කිහිප  තුළ සමෘේධි පවුල් 

ක,්22,222කට දුන් දීමනශව රුපි ල්, ්,522ක් දක්වශ අපි වැඩි 

කළශද ශපවශරවත්තු ශල්ඛනශආ සිටි පවුල් ්06,222කටත් හදිසි 

මශසික දීමනශවක් ව ශ න් රුපි ල් 5,222ක් බැගින් ලබශ දුන්නශද 

වකුගඩු ශරෝගීන් සිටිශආ 508,062යිද රුපි ල් ්,522ක දීමනශවක් 

ඔවුන්ටත් ලබශ දුන්නශද ශපව ශරවත්තු ශල්ඛනශආ වකුගඩු ශරෝගීන් 

ක4ක,052ක් සිටි ශද ඔවුන්ටත් රුපි ල් 5,222ක මශසික දීමනශවක් 

ලබශ දුන්නශද පවුල් ලක්ෂ 02කට සහල් ශමට්රික් ශටවන් 42,222ක් 

2445 2446 



පශර්ලිශම්න්තුව 

හශ කිරි පිටි ශමට්රික් ශටවන් ක,222ක් ශනවමිශල් ශබදශ දීමට කටයුතු 

කළශද වතුකරශආ සශහෝදරවරුනුත් ශම්කට අයිතියිද අති යින් 

අවදශනමට ලක් වුු පවුල් කක4,022කට රුපි ල් ක5,222ක් වටිනශ 

වි ිබ ආහශර ලබශ දුන්නශද පවුල් 325,්02කට රුපි ල් බිලි න 

4ද3ක් වටිනශ වි ිබ ආහශර නැවතත් ලබශ දුන්නශද ගර්භිීම 

මවුවරුන්ට ලබශ දුන් රුපි ල් 0,222ක දීමනශවට තවත් රුපි ල් 

0,522ක් එකතු කරලශ රුපි ල් 4,522ක් බැගින් ලබශ දුන්නශද කිරි 

ශදන මවුවරුන් ක3,833කට රුපි ල් ක5,222ක් බැගින් මශසික 

දීමනශවක් ලබශ දුන්නශද පශසල් දරුවන් ගැන අපි කථශ කළශද 

ප්රශශේශී  ශල්කම් ශකවට්ධශස 036ක තිශබන පශසල් 3,8ක2ක 

ළමුන්  2,652කට උශේ ආහශර  ලබශ දීමට අපි කටයුතු කරලශ 

තිශබනවශද ශමම ළමුන් සංඛයශව ක55,222ක් දක්වශ වැඩි කරන්න 

අශප් බලශශපවශරවත්තුවක් තිශබනවශද අධයශපන කලශප ක22ක 

තිශබන පශසල් ්, 06ක ළමුන් මිලි න කද28කට දිවශ ආහශර  

ස හශ අපි රුපි ල් මිලි න 0,ක62ක් වි දම් කරලශ තිශබනවශද 

ඊළඟට, වවදය ශසේවශව ගැන බලමුද අපි හැම විටම කි නවශ, 

ඖෂධවල හිඟ ක් තිශබනවශ කි ලශද ඖෂධ ස හශ තශමරිකශනු 

ශඩවලර් මිලි න 322ක දේරක් කත ගිුමක් තති කරලශ තිශබනවශද  

බැංකු ශපවලි  ගැන අපි කථශ කරනවශද දැන් උේධමන  අඩු 

වුණශ  කි ලශ කි නවශ, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද 

උේධමන  අඩු කිරීම ස හශ ප්රධශන කශරණශ තුනයි අපට කරන්න 

තිබුශණ්ද එක කශරණ ක්, මුදල් අච්චු ගැසීම අවම කිරීමද ශදවන 

කශරණ , බැංකු ශපවලී අනුපශත  වැඩි කිරීමද දැන් කි නවශ, 

බැංකුවල ගනුශදනු අඩුයි කි ලශද බැංකුවල ගනුශදනු අඩු වුශණ් 

ශම් , සශ තමයිද ශම් තත්ත්ව  පශලන  ශනවකර ගනුශදනු 

වැඩිශවන්න-වැඩිශවන්න ශමලහකට ආහශර උේධමන  සි  ට 

022ක් දක්වශ ඉහළ ගිහිල්ලශද එශහම නම් පශන් ශගඩි ක් ගන්න 

රුපි ල් 522ක් අරශගන  න්න ශවනවශද  ම්කිසි ආර්ථිකම  

තීන්දුවක් ගත්තශම ඒ තුිබන් එක පශර් ාව කට ආපදශවක් තති 

ශවනවශද  

උේධමන  අඩු කරන්න කළ යුතු තුන්වන කශරණශව තමයි, 

භශණ්ඩ දේලබ කිරීමද ශම් සි ල්ලටම රජ  අතගහලශ තිශබනවශද ශ්රී 

ලංකශ මහ බැංකුව ශවනම චක්රශල්ඛ ක් , කුත් කරමින්, 

අපහදේතශවට පත් වුු ගනුශදනුකරුවන්ට උදවු කරන්න කි ලශ 

බැංකුවලට බල කරනවශද හැබැයි, ඒ චක්රශල්ඛශආ මුලින්ම ස හන් 

කරන්ශන් බැංකුශේ සාථශයීතශව ආරක්ෂශ කරශගන ශම් කටයුත්ත 

කරන්න කි ලශයිද බැංකු ඉන්ශන්ත් ද්රවශීලතශව පිිබබ  සීමශසහිත 

තැනකයිද ශම්වශත් ආරක්ෂශ කරන්න ඕනෑද ආර්ථික අර්බුද ක 

ඉන්නශකවට අපට සිේධ ශවනවශ, ශම් ගනුශදනුව සි ලු පශර් ාව 

සමඟ හරි ශකශරව කරන්නද ශමවකද, ඔවුන් සි ලුශදනශම ආරක්ෂශ 

කර ගන්න අපට අව ය ශවලශ තිශබනවශද 

IMF එක ගැන අපි කථශ කළශද ශබවශහෝ අ  කි නවශ, IMF 

එකත් එක්ක කරන කටයුතු ප්රමශදයි කි ලශද අපි IMF එකට ක6 

වතශවක් ගි ශද අපි ඒ ක6 වතශවක් ගිශආ බංශකවශලවත් වුු රටක් 

හැටි ට ශනවශවයිද ඒ , සශ ඒ අවසාථශවලදී අපට ගනුශදනුව 

ඉක්ම, න් ශබ්රශ ගන්න පුු වන් වුණශද 

 

ෙරු නිනය ජය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රශජය තමතිතුම, , ඔබතුමශට තව මි, ත්තු ශදකක 

කශල ක් තිශබනවශද 

ෙරු රශජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  
(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ශහව යි, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද  

එම , සශ ශම් වතශශේ අපට ඊට වඩශ වෑ මක් දරන්න 

සිේධශවලශ තිශබනවශද මශණ්ඩලික එකඟතශව අප ලද පළමු 

ජ ග්රහණ යිද මශණ්ඩලික එකඟතශව තති කර ශගන ශම් වර්ෂ  

අවසශන වනශකවට ගිවිදේම්ගතශවලශ ශම් ගමන  න්න පුු වන් 

ශවයි කි ලශ මශ වි ාවශස කරනවශද ඒශකන් අදහසා කරන්ශන් 

නැහැ, අපි IMF එක මතම  ැශපනවශ  කි ලශද හැබැයි, 

ජශතයන්තර ව ශ න් ඉතිරි ගනුශදනුවලදී ඒ මඟ ශගන්වීම අපට 

ඉතශ වැදගත් ශවනවශද මම දැන් කිේශේ ආර්ථික ජ ග්රහණ ගැනයිද 

ශේ පශල, ක ව ශ න් ගත්තත්, වර්තමශන ජනශධිපතිවර ශ 

ශම් ආණ්ඩුව භශර ගත්ශත් තීරණශත්මක අවසාථශවකද ත,  

පුේගල කු හැටි ට පශර්ලිශම්න්තුවට පත් වුු ශකනශ 

ජනශධිපතිවර ශ ශත්රීශම්දී ඡන්ද ක34ක් අරශගන ජනශධිපතිවර ශ 

බවට පත් ශවනවශද එතුමශ ඊට කලින් අග්රශමශතයවර ශ හැටි ට 

ඉදිරිපත් කළ අතුරු අ  වැ ට පක්ෂව ඡන්ද ක02ක් අරශගන 

ජ ග්රහණ  කළශද ඒ වශශේම, විසිශදවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථශ 

සංශ ෝධන  සම්මත කරන්න තුශනන් ශදකක බල ක් අව ය 

ශවලශශේ -ආණ්ඩු පක්ෂශආ ශවන්න පුු වන්, විපක්ෂශආ ශවන්න 

පුු වන්- එ ට පක්ෂව ඡන්ද ක් ක් අරශගන ශම් රට තුළ  ම් 

සාථශවරභශව ක්,  ම් කිසි පිිබගැනීමක් තති කරශගන තිශබනවශ, 

ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද 

අශප් රට වැශටමින් තිශබන ආර්ථික අගශධශආ පතුල අද අපි 

දකිනවශද ඒශක් ගැඹුර ශකවච්චරද කි ලශ අපට ශත්ශරනවශද 

හැබැයි, අපි වැශටන ශේග  දැන් අඩු කරශගන තිශබනවශද උදේ 

කළ යුතු අ  හුමනශශගන තිශබනවශද  

අනුර කුමශර දිසශනශ ක මැතිතුමශ විශ ේෂශ න් සමශජ 

ආරක්ෂශව ගැන කථශ කරලශ තිබුණශද මම එතුමශට ඒ ගැන 

සාතුතිවන්ත ශවනවශද ශවන දශ නම් ශම් රශට් ආරක්ෂක වි දම 

තමයි විසර්ජන පනතින් හැම වසරකම වශශේ වැඩි වුශණ්ද හැබැයි, 

අද සමශජ ආරක්ෂශව ශවනුශවන් තමයි වැඩිම වි දමක් -රුපි ල් 

බිලි න 5්0ක්- ශවන් කරලශ තිශබන්ශන්ද අපි ඉතශම අමශරු 

කශල කයි ශම් ඉන්ශන්ද අපි පතුලටම වැටුණත් දැන්  ශන්තම් 

අහස දකිනවශද ඒකයි, ශම් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන සාතුති 

කරමින් මශේ කථශව පටන් ගත්ශත්ද ශම් කශරණ  ඉතශම වැදගත්ද 

අශප් ගශම් ජීවත් වන තල්බට් කිේවශ වශශේ අපි ශේ පශලන 

ශේද ට එහශ ගිහිල්ලශ පුු ල් දර් න ක් තතිව 0203 වර්ෂ  අශප් 

රට නැඟිටින වධර් වත් වර්ෂ  බවට පත් කර ග, මු කි ශ 

ශ ෝජනශ කරමින්, ඔබතුමශට සාතුතිවන්ත ශවමින් මශ , හඬ 

වනවශ, ගරු , ශ ෝජය කථශනශ කතුම, ද 
 
එකල්හි නේලාව අ.භා. 5.00 වූනයන් ෙරු නිනය ජය 

කාානායකතුමා විසින් ප්රශනනය නනොවිමසා පාර්ලිනම්න්තුව කල් 
තබන ලදී. 

පාර්ලිනම්න්තුව ඊ  අනුකූලව  2022 නනොවැම්බර් 09වන බදාදා 
පූ.භා. 9.30 වන නතක් කල් ගිනේ ය. 

அப்தபொழுது, பி.ப. 5.00 ைணியொகிவிடமவ ைொண்புைிகு பிரதிச் 

ெபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைமலமய பொரொளுைன்றத்மத 

ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2022 நவம்பர் 09, புதன்கிழமை மு.ப. 

9.30 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

It being 5.00 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Wednesday, 
09th November, 2022.   

2447 2448 

[ගරු රංජිත් සි ඹලශපිටි  මහතශ   



 

 

 

 

සැ.යු. 
 

ශමම වශර්තශශේ අවසශන මුද්රණ  ස හශ සාවකී  කථශවල , වැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 , වැරදි කළ යුතු ආකශර  එහි පැහැදිලිව ලකුු ශකවට, පිටපත ලැබී ශදසති ක් ශනවඉක්මවශ  

හැන්සාඩ් සංසාකශරක ශවත ලැශබන ශසේ එවි  යුතු ද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5  නපොල්නහේන්නෙොඩ  කිරුළපන පාර  අශක 163 දරන සනාානනයහි පිහිටි 

රජනේ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්තුනේ පිහිටි රජනේ ප්රකාශන කාර්යාශශනයන්  

මිල දී ෙත හැක. 
 

නමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාෙත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

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

அரெொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකශ රජශආ මුද්රණ ශදපශර්තශම්න්තුශේ මුද්රණ  කරන ලදීද 


