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කිරීම 
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மீளப்தபறுதல் சட்டமூலம்:  

முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது 
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පූ.වා. 9.30ට පාර්ලිනම්න්තුව රැෙ  විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මි න්ද යාපා අනේවර්ධාන මහත්ා] මූලාෙනාරූඪ 

විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

in the Chair. 

 

නිනේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

රජනේ ගිුම් පිළිබඳ කාරක ෙවාව: ොමාජිකයන් 

නම් කිරීම 
அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழு: உறுப்பினர்கள் 

நியமனம் 
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිශම්න්තුමශේ ස්ථාවර ිදශයෝග 119 හි විධිවිධාන සස 2022 

අශගෝස්තුම 29 දින පාර්ලිශම්න්තුමව විසින් සම්මත කරන ලද 

ශයෝජනාශවහි කුමක්කය සඳසන්ව තිබුණ ද, 2022 ඔක්කයශතෝබර් 18 දින 

පාර්ලිශම්න්තුමව විසින් සම්මත කරන ලද ශයෝජනාව ්රකාරව, 

රජශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය කිරීම සඳසා මතුම 

සඳසන් මන්ත්රීවරයන් ද ශීරීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරන ලද 

බව දන්වනු කැමැීශතමි.  

ගරු ්රසන්න රණවීර මසතා 

ගරු ශේලු කුමාර් මසතා 

 
II 

නපොදු වාපාර පිළිබඳ කාරක ෙවාව: ොමාජිකයන් 

නම් කිරීම 
அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள் நியமனம் 
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: NOMINATION OF 

MEMBERS  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිශම්න්තුමශේ ස්ථාවර ිදශයෝග 120 හි විධිවිධාන සස 2022 

අශගෝස්තුම 29 දින පාර්ලිශම්න්තුමව විසින් සම්මත කරන ලද 

ශයෝජනාශවහි කුමක්කය සඳසන්ව තිබුණ ද, 2022 ඔක්කයශතෝබර් 18 දින 

පාර්ලිශම්න්තුමව විසින් සම්මත කරන ලද ශයෝජනාව ්රකාරව, 

ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය කිරීම සඳසා මතුම 

සඳසන් මන්ත්රීවරයන් ද ශීරීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරන 

ලද බව දන්වනු කැමැීශතමි. 
 

ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මසතා 

ගරු )ශම්ජර්) සුදර් න ශදිදපිටිය මසතා 
 

III 

රජනේ මුදල් පිළිබඳ කාරක ෙවාව: ොමාජිකයන් 

නම් කිරීම 
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு: உறுப்பினர்கள் நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිශම්න්තුමශේ ස්ථාවර ිදශයෝග 121 හි විධිවිධාන සස 2022 

අශගෝස්තුම 29 දින පාර්ලිශම්න්තුමව විසින් සම්මත කරන ලද 

ශයෝජනාශවහි කුමක්කය සඳසන්ව තිබුණ ද, 2022 ඔක්කයශතෝබර් 18 

දින පාර්ලිශම්න්තුමව විසින් සම්මත කරන ලද ශයෝජනාව ්රකාරව, 

රජශේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාශේ ශසේවය කිරීම සඳසා මතුම 

සඳසන් මන්ත්රීවරයන් ද ශීරීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරන 

ලද බව දන්වනු කැමැීශතමි.  
 

ගරු )ආචාර්ය) නාලක ශගෝශසේවා මසතා 

ගරු යූ.ශක්කය. සුමිී උඩුකුඹුර මසතා 

 

ලිපි නල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා 

(අධාාපන අමාත් ෙහ පාර්ලිනම්න්තුනේ ෙවානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த - 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමමිද, 2018 වර්ෂය සඳසා ලංකා ජර්මානු 

කාර්මික අභයාස ආයතනශේ වාර්ක ක වාර්තාව මම මදිරිපී 

කරමි.  

ශමම වාර්තාව අධයාපන කටතුතුම පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තුතුම යැයි මම ශයෝජනා 

කරමි.  
 

ප්රශයීය නය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ ප්රෙන්න රතතුාංග මහත්ා (නාගරික ොංවර්ධාන හා 

නිවාෙ අමාත් ෙහ පණ්ු  පාර්ශයීය වනේ ප්රධාාන 

ොංවිධාායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

லகாலாசானும்) 

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

ගරු කථානායකතුමමිද, අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටතුතුම සා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමමා ශවනුශවන් මම 

815 816  



පාර්ලිශම්න්තුමව 

2002 අංක 25 දරන සාපරාධී කාරණාවල දී අශනයෝනය 

සසශයෝගීතාව දැක්කයවීශම් පනශී 2 වගන්තිය යටශී අධිකරණ, 

බන්ධනාගාර කටතුතුම සා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ්රතිසංස්කරණ 

අමාතයවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2022 ඔක්කයශතෝබර් 12 දිනැති 

අංක 2301/33 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පරශේ පළ කරන ලද 

ිදයමය මදිරිපී කරමි. 

ශමම ිදයමය අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටතුතුම සා ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ්රතිසංස්කරණ කටතුතුම පිළිබඳ අමාතයාං  ය උපශේ ක 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තුතුම යැයි මම ශයෝජනා කරමි. 
 
ප්රශයීය නය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා (විුණ ධා පාර්ශයීය වනේ 

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමමිද, විශ ේෂශයන්ම අධිකරණ ක්කයශෂේරය 

පිළිබඳී, අධයාපන ක්කයශෂේරය පිළිබඳී වාර්තා ශදකක්කය මදිරිපී 

වුණු ශම් ශමොශසොශී ගරු සභානායකතුමමාටී, විශ ේෂශයන්ම 

අධිකරණ ඇමතිතුමමාටී පණිවු්යක්කය ලබා ශදන්න මට අවස්ථාව 

ලබා ශදන්න. 

ගරු කථානායකතුමමිද, නීති විදයාලශේ විභාගවලට අදාළ 

ගැටලුව ශම් ශමොශසොත වන විට බරපතළ ්ර ්නයක්කය වී තිශබනවා. 

ඊළඟ දින කිහිපය තුමළ එම විභාගය පැවැීශවනවා. 2020 වසශර් 

ගැසට් එකක්කය ිදකුී කර තිශබනවා, 2023 වසශර් සිට subjects 

අශටන් තුමනක්කය ද, ඊළඟ වසශර් සිට subjects අශටන් පසක්කය ද, ඊළඟ 

වසශර් සිට subjects අශටන් අටම ද ව ශයන් මංග්රීසි භාෂාශවන් 

විභාග පැවැීවීම සඳසා. ඇීත ව ශයන්ම මංග්රීසි භාෂාව, එම 

සාක්කයෂරතාව වර්ධනය කරමින් එම මාධයශයන්   වැ් කටතුතුම 

කරනවාට අශේ විරුේධීවයක්කය නැසැ.  

ගරු කථානායකතුමමිද, මම අධිකරණ ඇමතිතුමමා සමඟී 

සාකච්ඡා කළා. එතුමමාී එකඟ වුණා. විශ ේෂශයන්ම එතුමමා නීති 

අධයාපන කවුන්සලයටී ශයෝජනා කර තිශබනවා, 2020 ගැසට් 

එක amend කරලා   ක්රියා දාමය අඩුම ගණශන් වසර තුමනකට 

පසුව ක්රියාීමක කරන්න කියලා. ගරු කථානායකතුමමිද, අපි 

වුණී කියනවා මංග්රීසි භාෂා ක්කයශෂේරය ශම් රශට් ්රගුණණ කරන්න 

ඕනෑ;   පිළිබඳ සාක්කයෂරතාව වර්ධනය කරන්න ඕනෑ කියලා. 

ඔබතුමමා දන්නවා, ශම් රශට් සමාජ ශබදීමක්කය තිශබන බව; 

අධයාපනය අනුව ශබදීමක්කය තිශබන බව.   ශබදීමට සසුව සිටින   

දරුවන්ට අවස්ථාවක්කය ලබා දීම වැදගී ශවනවා.   ශවනස්කම -   

transformation එක - ක්රමානුූලලව ක්රියාීමක කරන්න. ගරු 

කථානායකතුමමිද, මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමමා සමඟී ශම් 

ගැන කථා කළා. නීති අධයයන කවුන්සලයට ශයෝජනාවක්කය 

මදිරිපී කරන්න, කරුණාකර පුළුවන් නම් එය වසර තුමනකින් 

කල් දමන ශලසට. කළ තුතුම ශසොඳම ශේ  කයි. Subjects අශටන් 

තුමන, අශටන් පස, අශටන් අට ව ශයන් මසත සඳසන්   

වැ්සටසන තවී වසර තුමනකින් ආරම්භ කිරීම ශයෝගය යැයි මම 

ශයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමමිද, මම ශම් කාරණයී කියන්න 

කැමැතියි. අපට ආරංචියක්කය ලැශබනවා, නීති විදයාලශේ  fee එක 

රුපියල් 15,000 මඳලා 60,000 දක්කයවා වැඩි කරන්න යනවා කියලා. 

 ක ශයෝජනාවක්කය.  ක අනුමත ශවලා නැසැ. එය අනුමත ශවන්න 

ශපරයි ගරු සභානායකතුමමාශ  අවධානය මම   සම්බන්ධශයන් 

ශම් ශයොමු කරවන්ශන්. ඇීත ව ශයන්ම   වැඩි කිරීම   

දරුවන්ට උහුලන්න බැසැ. අපි අසලා තිශබනවා, එහි එක hostel 

කාමරශේ දරුවන් 10කට, 12කට මන්න සිදු ශවනවා කියලා; එක 

කෑම පැකට් එක ශදන්නා, තුමන්ශදනා ශබදා සදාශගන කනවා 

කියලා.   වාශ  ශබොශසොම අමාරු තීීවයකට තමයි අද   සිසු 

දූ දරුවන් මුහුණ දීලා තිශබන්ශන්. ශම් කාලශේ රටටී අමාරුයි, 

  අයටී අමාරුයි.   ිදසා මම මල්ලා සිටිනවා, ශම් රුපියල් 

15,000 සිට 60,000 දක්කයවා ගාසත්ුම වැඩි කිරීම නතර කරන්න 

කියලා. එය පාර්ලිශම්න්තුමශේ ශයෝජනාවක්කය සැටියට අපට නීති 

අධයාපන කවුන්සලයට එවන්න පුළුවන් නම්,  ක වැදගී 

ශවනවා. 

නැවත වරක්කය මම කාරුණික මල්ලීමක්කය කරනවා. ශමවර 

විභාගය, එකපාරටම - ක්ා වැටුණා වාශ  - English 

mediumවලින්  පවීවනවා කියලා තීන්දු කරන්න එපා. ශම් රශට් 

සමාජ ශබදීම, අධයාපන ශබදීම තුමළ ශමශසම ශදයක්කය එක පාරටම 

ක්රියාීමක කරන්න එපා. ශම් දූ දරුවන්ට  කට සැ් ගැශසන්න 

වසර තුමනක පුංචි විරාමයක්කය ලබා ශදන්න.  ගරු කථානායකතුමමිද, 

මම ශපෞේගලික  කාරණයක්කය කියන්න කැමැතියි.  ශම් රශට් ිදදසස ්

අධයාපනය ලබලා මටී සිේධ වුණා, එක පාරටම විශේයය 

අධයාපනය මංග්රීසි භාෂාශවන් සැම subject එකක්කයම කරන්න. 

ශබොශසොම අමාරු කර්තවයයක්කය   transformation එක.  ක, එක 

වසරකින් කරන්න බැසැ. අපටී  ක කරන්න බැරි වුණා.   ගැන 

මට ශපෞේගලික අීදැකීම් තිශබනවා.   ිදසා කරුණාකර ශම් 

ගැන සානුකම්පිතව, සංශේදීව හිතන්න කියලා මම මල්ලා 

සිටිනවා. 
 

ගුණ බු ධික පතිරත මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු කථානායකතුමමිද, ස්ථාවර ිදශයෝග 91 (අ) යටශී මම 

ඔබතුමමාශගන් ශපොඩි ශේලාවක්කය මල්ලනවා, විපක්කයෂ නායකතුමමා 

කියපු කාරණය ගැන අදසසක්කය මදිරිපී කරන්න.  

වවදය ීඨවවල විභාග පවීවන්ශන් සම්ූරර්ණශයන් මංග්රීසි 

භාෂාශවන් කියලා දැන් මතයක්කය තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමමිද.  

 ක ඇීත. ශමොකද, පළමුවැිද ශේ නශේ - lecture එශක්කය - 

මඳන්ම මංග්රීසි භාෂාශවන් උගන්වලා, මංග්රීසි භාෂාශවන් විභාග 

පවීවනවා. ලංකාශේ තිශබන ්ර ්නය ශම්කයි. ශකොළ  

වි ්වවිදයාලශේ නීති ීඨවය තුමළ සිංසල, ශදමළ, මංග්රීසි මාධය 

තුමශනන්ම ශේ න පැවැීශවනවා; විභාග පවීවනවා. ශ්රී ලංකා 

විවෘත වි ්වවිදයාලශයී සිංසල, දමිළ, මංග්රීසි කියන භාෂා 

තුමශනන්ම ශේ න පැවැීශවනවා; විභාග පවීවනවා. යාපනය 

වි ්වවිදයාලශේ නීති ීඨවශේී, ශේරාශදණිය වි ්වවිදයාලශේ නීති 

ීඨවශේී ශේ න පැවැීශවන්ශන් මංග්රීසි භාෂාශවන් පමණයි. 

පළමු දවශසේ මඳලා  සිංසශලන් ශසෝ දමිළ භාෂාශවන් 

ශේ නවලට සසභාගි වුණු දරුශවකුට එක්කයවරම මංග්රීසිශයන් 

විභාගයට ලියන්න කිේවාම පාරිභාක ක වචන පරිවර්තනය කර 

ගැනීශම් ්ර ්නයක්කය ඇති ශවනවා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා නීතිය 

ගීශතොී, අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ තිශබන සමසර සිංසල 

වචනී අපට ශීශරන්ශන් නැතිශකොට,  කම සති ගණනක්කය 

ඇතුමළතදී මංග්රීසිශයන් ලියන්න කිේශවොී ශමොකද ශවන්ශන්  

සාමානය ශකශනකු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ශීරුම් ගන්න ගියී 

සාමානයශයන් ශදතුමන් වරක්කය කියවන්න ඕනෑ. එශසම එශක්කය, 

ශමශසම මංග්රීසි මාධයශයන් විභාග පැවැීූවවාම  ක ගැටලුවක්කය 

ශවනවා.  ක, පළමුවැිද  කාරණය.  

ගරු කථානායකතුමමිද, ශදවැිද කාරණය ශමයයි. ශම් 

සම්බන්ධව ගැසට් පරශේ පළ කළාට තවම ශම්ක 
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පාර්ලිශම්න්තුමවට මදිරිපී කරලා නැසැ.   ිදසා විකල්ප ශදකක්කය 

තිශබනවා. ශම් සම්බන්ධව අපට අද ම උීතරයක්කය ශදන්න ඕනෑ 

නැසැ. සඳුදාට අධිකරණ ඇමතිතුමමා ඇවිල්ලා ශම් සභාශේදී අපට 

උීතරයක්කය දුන්ශනොී ඇති. අධිකරණ ඇමතිතුමමාට විකල්ප 

ශදකක්කය තිශබනවා. එකක්කය තමයි, සංශ ෝධිත ගැසට් පරයක්කය ිදකුී 

කරන එක. ශදවැන්න, ශම් ගැසට් පරය ම පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ශගනැල්ලා   සම්බන්ධව ඡන්දයක්කය පවීවා ශම් පාර්ලිශම්න්තුම 

මන්ත්රීවරුන් 225ශදනා ශම්කට ශකොයි වාශ  තීන්දුවක්කය ද ගන්ශන් 

කියලා බලන එක.   කියන්ශන්,  ශම් සඳසා සරල ශදයයි කරන්න 

තිශබන්ශන්. එක්කයශකෝ, සංශ ෝධිත ගැසට් පරයක්කය ශගශනන එක, 

එශසම නැීනම් ශම් ගැසට් පරය සම්බන්ධශයන්  

පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඡන්දයක්කය පවීවන එක.  

  
ගුණ ේදය ගම්මන්පිල මහත්ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුමමිද, විපක්කයෂ නායකතුමමා කරපු   

ශයෝජනාවට එකඟ වන ගමන්ම, ඊට ව්ා බරපතළ තීීවයක්කය 

එන බව මම කියන්න ඕනෑ. අනාගතශේ දී ශනොශවයි, සදාකාලිකව 

ස්වභාෂාශවන් විභාගයට මුහුණ දීශම් අයිතිය තිශබන්න ඕනෑ. අපි 

සැශමෝම දන්නවා, උතුමර, නැ ශඟනහිර පළාීවල උසාවි කටතුතුම 

පවීවාශගන යන්ශන් ශදමළ භාෂාශවන් බව. අශනක්කය පළාීවල 

උසාවි කටතුතුම පවීවාශගන යන්ශන් සිංසල භාෂාශවන්. මංග්රීසි 

භාෂාශවන් උසාවි කටතුතුම කරන්ශන් අභියාචනාධිකරණය සස 

ශරේෂ්වාධිකරණය පමණයි. මතින්, ශම් දරුවන්ට මංග්රීසි දැනුම සා 

සමානවම සස ඊටී ව්ා සිංසල සස ශදමළ භාෂාශේ ිදපුණීවය 

නීතිඥයකු වීමට අතයව යයි. ගරු කථානායකතුමමිද, එශසම 

ශනොවුශණොී ශම් රශට් ජනතාවටී ශවන්ශන් "බේශේගම" 

නවකථාශේ සිලිඳුට සිදු වුණා වාශ  ශදයක්කය. නඩුකාරයා සස 

නීතිඥයා මංග්රීසිශයන් කථා කරනවා, සිලිඳුට මරණ දවමවම දුන්නා 

කියලා දන්ශන්ී නැසැ, මරණ දවමවම දුන්ශන් ඇයි කියලා 

දන්ශන්ී නැසැ. එම ිදසා, සිලිඳුට අීවුණු මරණම වාශ  

මරණමක්කය ශම් රශට් ජනතාවට අීශවන්න ම් තබන්න එපා, ගරු 

කථානායකතුමමිද. [බාධා කිරීමක්කය  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එකම කාරණය ගැන සියලු ශදනාම කථා කරන්න අව ය 

නැසැ ශන්. 

 
ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමමිද, - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මෂාක්කය රහුමාන් මන්ත්රීතුමමා, ශමොකක්කයද ඔබතුමමා 

කියන්ශන්   සැබැයි, එකම කාරණය නම්   ගැන නැවත කියන්න 

එපා. 

 

ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු අධයාපන ඇමතිතුමමිද, මම ශම් කාරණය ශයොමු 

කරන්ශන් ඔබතුමමාටයි. මම ශම් සභාශේදී ඔබතුමමාට විශ ේෂ 

ස්තුමතියක්කය පුද කරනවා. මම මීට මාසයකට පමණ ශපර ්ර ්නයක්කය 

මතුම කළා, මස්ලාම් ධර්මය පිළිබඳ පාසල් ශපළ ශපොී සම්බන්ධව. 

ඔබතුමමා සමස්ත ලංකාවටම එම ශපළ ශපොී නැවත ලබා දීමට 

කටතුතුම කර තිශබනවා.   සම්බන්ධව ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත 

ශවනවා. ජාතිවාදය, අන්තවාදය ිදසා තමයි ඔබතුමමාට ශපර ශමම 

ශපොී ලබා දීම නවීවලා තිබුශණ්.  නමුී නැවත වාරයක්කය ශම් 

කාරණය සම්බන්ධශයන් ඔබතුමමාට ම් ගසලා, ජාතිවාදය 

අවුස්සලා, සමසර අය කටතුතුම කරන බව ශපශනනවා. ශම් ශේවල් 

කරන්ශන්  කවුද කියා ශසොයා බලා,    අය නීතිය සමුවට 

ශගනැල්ලා   අයට වසාම දවමවම් ශදන්න, ගරු ඇමතිතුමමිද.  

  
ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කථානායකතුමමිද, ගරු මෂාක්කය රහුමාන් මන්ත්රීතුමමා 

මාසයකට පමණ කලින් ශම් සභාශේදී ්ර ්නයක්කය මතුම කළා. 

ආරක්කයෂක අමාතයාං ශේ උපශදස් අනුව, සයවැිද ශරේණිශේ සිට 

 එශකොළස ශරේණිය දක්කයවා ූව මස්ලාම් ධර්මය පිළිබඳ ශපළ ශපොී 

ආපසු කැඳවා තිබුණා. මම ශම් අමාතයාං ය භාර ගැනීමට ්රථම   

සම්බන්ධශයන් සර්ව ආගමිකයන් ිදශයෝජනය වන ආකාරයට 

කමිටුවක්කය පී කරලා,   ශපළ ශපොීවල අව ය සංශ ෝධන සිදු 

කර, නැවත මුද්රණය කර තිබුණා.  වා ශබදා සැරීශම්දී තිබුණු 

්රමාදය වැළැක්කයවීමට මම කඩිනමින් කටතුතුම කළා.   පිළිබඳව අද 

"ශේලි මිරර්" පුවී පශී පළමුශවිද පිටුශේී සඳසන් ශවලා 

තිශබනවා.   පිළිබඳව සමසර websitesවලින් පළ කර තිශබන 

කාරණය ගැන තමයි ගරු මන්ත්රීතුමමා දැන් සඳසන් කශළේ.   

කියන්ශන් සංශ ෝධන රහිතව එම ශපොී ශබදා සැර තිශබනවා 

කියා තමයි  වාශේ පළ කර තිබුශණ්. මම ශම් අමාතයාං ය භාර 

ගන්න කලින් තමයි  වා සංශ ෝධනයට අව ය කටතුතුම කර 

තිබුශණ්.  වා ශබදා සැරීමට පැවති ්රමාදය වැළැක්කයවීමට තමයි මම 

කටතුතුම කශළේ. 

ගරු කථානායකතුමමිද, අශේ රශට් මූලික නීතිය ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව. මම මීට කලින් වතාවකී ශම් කාරණය ගැන සඳසන් 

කළා.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ IV වන පරිච්ශේදශේ "භාෂාව" කියන 

මාතෘකාව යටශී තිශබන වයවස්ථා ගැන බලන්න. එහි 21. (1) 

අනුවයවස්ථාවට අදාළ side note එශක්කය තිශබන්ශන්, "මගැන්වීශම් 

මාධයය" - "Medium of instruction" - කියලායි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 21. (1) අනුවයවස්ථාශේ ශමශසේ සඳසන් ශවනවා: 

"යම් තැනැීතකුට ජාතික භාෂා ශදශකන් කවර මාධයයකින් වුව ද 

අධයාපනය ලැමටමට හිමිකම ඇීශී ය;"  

The following is the proviso.  

"එශසේ වුව ද, ජාතික භාෂාවක්කය ශනොවන භාෂාවක්කය මගැන්වීශම් භාෂා 

මාධයය වන උසස් අධයාපන ආයතනයකට ශමම අනුවයවසථ්ාශේ 

විධිවිධාන අදාළ ශනොවන්ශන් ය."  

මංග්රීසි භාෂාශවනුී මම  ක කියවන්නම්. Article 21.(1) 
under Chapter IV - Language - of the Constitution states, I 
quote: 

"A person shall be  entitled to be educated through the medium of 
either of the National Languages: Medium of instruction" 

That means, in Sinhala or Tamil. Then, the proviso 
states, I quote: 

"Provided that the provisions of this paragraph shall not apply to an 
institution of higher education where the medium of instruction is a 
language other than a National Language." 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

So, it is very clear in Article 21. (1) of the Constitution. 

ගරු කථානායකතුමමිද, එහි තිශබන තීීවයයි මම දැන් ශපන්වා 

දුන්ශන්.  

ශම් සම්බන්ධශයන්ම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමමාට අද මතුම කළ 

කාරණය මීට කලිනුී ශම් සභාශේදී මස්මතුම කර තිශබනවා. එතුමමා 

ශම් සම්බන්ධශයන් ගන්නා පියවර සස පැසැදිලි කිරීමක්කය සඳුදා 

දිනශේදී කරන බව දැනුම් දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමමිද, මම ශම් කාරණයී කියන්න ඕනෑ.   

කාලශේදීී යම් සමාජ පරතරයක්කය තිබුණා. 1962 වසශර්දී පාසල් 

රජයට පවරා ගන්නශකොට මංග්රීසි මාධයය ශවනුවට තමයි මේ 

බසින් අධයාපනය ලබන්න අවස්ථාව ලැබුශණ්. ඊට පස්ශසේ 

කාලාන්තරයක්කය තිස්ශසේ   විධියට ශම් කටතුතුම කරශගන ආවා. 

1962 වර්ෂශයන් පස්ශසේ විදයා විෂයය ධාරාශවන් ආරම්භ කළ 

මංග්රීසි මාධය පාසල් අධයාපනය, අද වනශකොට අධයයන ශපොදු 

සසතික පර උසස් ශපළ විභාගශේ සිට 6වන ශරේණිය දක්කයවාම 

පාසල්වලට ලැමට තිශබන්ශන්, 2000දී අධයාපන අමාතයවරයා 

සැටියට මා මදිරිපී කළ කැබිනට් පත්රිකාව අනුවයි. එශසම 

ශනොවුණා නම්, අද වන තුමරු 6වන ශරේණිශයන් මසළට ශසෝ මංග්රීසි 

භාෂාශවන් අධයාපනය ලැමටශම් අවස්ථාව ලැශබන්ශන් නැසැ. දැන් 

අපි ්රතිපීතිමය තීන්දුවක්කය අරශගන ශම් ්ර ්නයට විසඳුමක්කය 

ශදන්න ඕනෑ. මා ඊශේ දිනශේ පටන් ගීතා, ජාතික අධයාපන 

ආයතනය සරසා trainersලා train කරන්න. මා හිතන සැටියට ගරු 

්ලස් අලසේශපරුම හිටපු අමාතයතුමමාී   ්රයීනශේ සිටියා.  

රශට් තිශබන පළාී නවය තුමළ සිටින මංග්රීසි විෂයය පිළිබඳ 

අධයක්කයෂවරු, ගුණරු උපශේ කවරු, ්රාථමික අධයක්කයෂවරු කැඳවා 

උතුමරු-මැද පළාශී දින 3ක වැ්මුළුවක්කය ඊශේ ආරම්භ කළා. 

ශදසැම්බර් මාසශේ 21වැිද දා වන විට ශම් ආකාරශයන් මුළු 

දිවයිශන්ම trainersලා 450ශදනකු පුහුණු කර අවසන් කරනවා.   

අනුව, භාවිතශයන් මංග්රීසි, activity-based oral English, පළමුවන 

ශරේණිශයන් ආරම්භ කරනවා. ශම් සඳසා British Council එශක්කය 

සස ශයෝගයී ලබාශගන තිශබනවා. නව මගැන්වීශම් ක්රම අනුව 

දරුවන්ට ලබා ශදන workbooks ශම් දිනවල design කරශගන 

යනවා. ගරු කථානායකතුමමිද, ශම් වැ් පිළිශවළ යටශී මාර්තුම 

මාසය අවසන් වීමට මීශතන් පළමුවන ශරේණිශේ උගන්වන 

්රාථමික ගුණරුවරුන් 13,000ක්කය ගුණරු මධයස්ථාන මට්ටමින් සස 

පළාී මට්ටමින් පුහුණු කිරීම සඳසා GEM Project එක යටශී 

්රතිපාදන ශවන් කරන්න කටතුතුම කරලා තිශබනවා.   කටතුතුම 

අවසන් වනශකොට ශදවන ශරේණිශේ උගන්වන ්රාථමික 

ගුණරුවරුන්ටී අර විධියටම පන්ති කාමරය තුමළ මංග්රීසි භාෂාව 

භාවිතශයන් මගැන්වීම සඳසා අව ය පුහුණුව ලබා ශදනවා. ශම් 

වැ් පිළිශවළ මීට අවුරුදු 5කට ශසෝ 6කට කලින් කරන්න පටන් 

ගීතා නම්, අද ශම් ්ර ්නය මතුම වන්ශන් නැසැ. සැබැයි, අපි දැන් 

  වැ් පිළිශවළ ආරම්භ කරලා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමමිද,   සම්බන්ධශයන් පළාී නවශේම 

ිදලධාරින් දැනුවී කිරීම සඳසා ලබන සතිශේ දින 5ක්කය ශවන් කර 

ශගන තිශබනවා.   සඳසා පාර්ලිශම්න්තුමශේ කාරක සභා කාමර 

අංක 1 ශවන් කර ශගන තිශබනවා. අධයාපන ්රතිසංස්කරණ 

සම්බන්ධශයන් වන දළ සැලැස්ම පිළිබඳවී, ජනවාරි මාසශේ 

ආරම්භ කිරීමට ිදයමිත පරිපාලනමය ශවනස්කම් පිළිබඳවී 

දැනුවී කිරීම සඳසා මන්ත්රීවරුන් 225ශදනාටම ආරාධනා කර 

තිශබනවා. 

එම වැ්මුළුවට     පළාීවල බලධාරින් එනවා,   විෂයය 

භාරව මන්න අමාතයාං  බලධාරින් එනවා. පැයක්කය ශවන් කරලා 

තිශබනවා, එක දිස්ත්රික්කයකයකට. ශම් තුමළින් මන්ත්රීවරුන්ට 

administrative reforms සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව අවශබෝධ 

කරශගන,   සම්බන්ධශයන් අදසස් තිශබනවා නම්,  වාී 

මදිරිපී කරන්න පුළුවන්.  

මම ශමහිදී ශපන්වා දුන්ශන් නීති විදයාල ශේ අවසාන වසශර් 

විභාගය මංග්රීසි භාෂාශවන් පැවැීවීම පිළිබඳව මතුම වී තිශබන 

්ර ්නය සම්බන්ධශයන් කාරණා කීපයක්කය, ගරු කථානායකතුමමිද. 

ශමවැිද ්ර ්න දිගින් දිගටම එනවා. ශම් තීීවය වළක්කයවා ගන්න 

නම් අපි ්රතිපීතිමය තීන්දුවක්කය ගන්න ඕනෑ. මංග්රීසි භාෂාව 

පළමුවැිද ශරේණිශේ සිට භාවිතශයන් භාවිත කිරීමට මගැන්වීම 

පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුමශේ සියලුශදනාශ  සසශයෝගය පරස්පරයක්කය 

නැතිව ලැ ශබයි කියා මම හිතනවා.  

 
ගුණ බු ධික පතිරත මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු කථානායකතුමමිද, - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමා ශදවරක්කය කථා කළා, බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමමිද.  

ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමමා. 

 
ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමමිද, අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ එක 

තැනක කියනවා, භාෂා තුමශනන්ම මශගන ගන්න පුළුවන් කියලා. 

එය උසස් අධයාපනයට අදාළ ශනොශවයි කියන කාරණය සරසා 

අධයාපනශේ ගුණණාීමකභාවය වර්ධනය ශවනවා කියන කාරණය 

අපට සැ ශඟනවා, ගරු ඇමතිතුමමිද.  ක සරි. සැබැයි, ශම් අය රශට් 

පුරවැසිශයෝ ශන්. එතශකොට ශම් වයවස්ථා ශදක සරසා ශම් රශට් 

පුරවැසියන්ට නීති ශදකක්කය ක්රියාීමක ශවනවා.  ක ්රාශයෝගික 

නැසැ. එය ශවනස් විය තුතුමද කියන කාරණයයි මම අසන්ශන්. ශම් 

රශට් සිදු විය තුතුම ශදයක්කය   වයවස්ථාව සරසා ශවනස් කිරීමට 

ඔබතුමමා උීසාසයක ශයදීම පිළිබඳව අපි කනගාටු ශවනවා. ගරු 

ඇමතිතුමමිද, ශම් බරපතළ ්ර න්ශේ වගකීම අපි භාර ගන්න 

එපායැ. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ඇවිී අවුරුදු පසමාරක්කය 

ශවනවා . ගරු අධයාපන ඇමතිතුමමා ගීශතොී, එතුමමා හිටපු 

අධයාපන ඇමතිවරශයක්කය. එතශකොට එතුමමාට අවුරුදු 25ක 

කැබිනට් ඇමති ධුර වගකීමක්කය තිශබනවා. අවුරුදු 25ක්කය තිස්ශසේ 

විවිධ කැබිනට් ඇමති ධුර දරලාී ශම් රශට් මිිදසුන්ට තිශබන ශම් 

්ර ්නය ්රාශයෝගිකව විසඳන්න ඔබතුමමන්ලාට තවමී බැරි නම්, 

කවුද ශම්වාට වගකියන්න ඕනෑ    කට ශම් රශට් පුරවැසියා 

ශනොශවයි, ඡන්දශයන් පාලනයට පී වුණ අයයි වගකියන්න 

ඕනෑ. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම, රාජය අමාතය ගරු ්රමිත 

බණ්්ාර ශතන්නශකෝන් මසතා. 

821 822 

[ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසිල් ශ්රේමජයන්ත මසතා  
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අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාරක ෙවා 
වාර්ත්ා 

அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගුණ ප්රමිත් බණ්ඩාර නත්න්නනකෝන් මහත්ා (පරක්ෂක 

රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னலகான் - பாதுகாப்பு 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon - State Minister of 
Defence) 

ගරු කථානායකතුමමිද, ආරක්කයෂක කටතුතුම පිළිබඳ අමාතයාං  ය 
උපශේ ක කාරක සභාශේ සභාපතිතුමමා ශවනුශවන් මම එම 
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කරන ලද පසත සඳසන් වාර්තා 
සම්බන්ධශයන් එකී කාරක සභාශේ වාර්තාව මදිරිපී කරමි. 

(i) 2019  වර්ෂය සඳසා අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික 
මණ්්ලශේ වාර්ක ක වාර්තාව; සස 

(ii) 2019 වර්ෂය සඳසා රණවිරු ශසේවා අධිකාරිශේ වාර්ක ක 
වාර්තාව.  

 

ෙවානම්ෙය මත් තිබිය යුතුයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
නපත්ෙම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගුණ ේදය ගම්මන්පිල මහත්ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුමමිද, පානදුර, දිබ්බැේද, කසටගසවීත, 
2වන පටුමඟ, අංක 142/47 දරන ස්ථානශයහි පදිංචි ීඨ. .ශක්කය. 
ගණනාී මසතාශගන් ලැබුණු ශපීසමක්කය මම පිළිගන්වමි. 

 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කථානායකතුමමිද, ලුණුවිල, උතුමරු කිරිමැටියාන යන 
ලිපිනශයහි පදිංචි  .එම්. ධර්මසිරි මසතාශගන් ලැබුණු ශපීසමක්කය 
මම පිළිගන්වමි. 

 

ගුණ නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ගරු කථානායකතුමමිද, බලපිටිය, දුම්රියශපොළ පාර, අංක 65 
දරන ස්ථානශයහි පදිංචි ීඨ.යූ.ීඨ. කුමාර ද සිල්වා මසතාශගන් 
ලැබුණු ශපීසමක්කය මම පිළිගන්වමි. 
 

ගුණ කුණතාදාෙ නකොඩිතුවක්කු මහත්ා 
(மாண்புமிகு கருணாதாஸ தகாடிதுவக்கு)  

(The Hon. Karunadasa Kodithuwakku)  

ගරු කථානායකතුමමිද, වැලිගම, සල්ලල, "තරංග " යන 
ලිපිනශයහි පදිංචි එස්.ීඨ. අනූෂා  යාමලී මසීමියශගන් ලැබුණු 
ශපීසමක්කය මම පිළිගන්වමි. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්ෙම්  මහජන නපත්ෙම් පිළිබඳ කාරක 
ෙවාවට පැවරිය යුතු යයි නිනයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයාං  ිදශේදන, මුදල් රාජය අමාතය ගරු රංජිී 

සිය ලාපිටිය මසතා.  

 
ලිපි ද්රව මත් නෙෙ  බ නදි  බලපමම: මුදල් 

රාජ අමාත්තුමාන  ප්රකාශයීයය 
எழுதுகருவிகள்மீதான 'தசஸ்' வாியின் தாக்கம்: நிதி 

இராஜாங்க அகமச்சாினது கூற்று 

IMPACT OF CESS ON STATIONERY: STATEMENT 
BY STATE MINISTER OF FINANCE   

 
ගුණ රාංජිත් සියඹලාපිටිය මහත්ා (මුදල් රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - State Minister of 
Finance )  

ගරු කථානායකතුමමිද, ශසස් බදු ශ්ොලරශේ අගයට ගැළීඨම 

ිදසා පාසල් සිසුන් එදිශනදා භාවිත කරන ද්රවයවල මිල දැඩි ශසේ 

මසළ ශගොස් ඇතැයි කරන ්රකා ය පිළිබඳව කරුණු පැසැදිලි 

කිරීමට මා බලාශපොශරොීතුම ශවනවා. 

කථා බසට ලක්කය වී ඇති ද්රවය අතරින් ආනයන කරනු ලබන 
මුද්රිත ශපොී, අභයාස ශපොී, පැන්සල්, මකන සා අභයාස ශපොී 

ිදෂ්පාදනය සඳසා අව ය ක්දාසි ආදී කිසිවක ශසස් බේද 
ශනොවැම්බර් 15 දින සිදු ූව ගැළීඨම තුමළින් ශවනස් වී ශනොමැත.  

එම ද්රවයවල මිශලහි ආනයනයන්ශ  ශසෝ ශේයය ිදෂ්පාදනවල 

කිසිදු වැඩිවීමක්කය ශසස් බදු ගැළීඨම ිදසා සිදු ශනොශේ.  

ආනයන වටිනාකම මත ශසස් බේදක්කය පනවන්ශන් ශමම 

ආනයන සඳසා ආශේ න අප රට තුමළම ිදෂ්පාදනය කරන විටදීය. 
එච්එස් සංශක්කයත 1,500කට ආසන්න ද්රවය ්රමාණයක්කය එක්කයවර 

නැවතීමට තරම් විශේ  විිදමය හිඟයකට පී ූව රටක බදු 
සැසිරවීම මත අප රශටහි ිදපදවන ිදෂ්පාදන ආරක්කයෂා කර 

ගැනීශම් වැදගීකම මතා පැසැදිලිය.   අනුව ශ්රී ලංකාශේ 

ිදෂ්පාදන ආනයන භාණ්්වලට මතා ශසොඳ තරගකාරිීවයක්කය 
ලබාශදන ශබෝල්ශපොයින්ට් පෑන්, පාවසන් සා බෑ  ආදිශයහි ශසස ්

බේද ශ්ොලරශේ වටිනාකම ශවනස් වීමට ගැළීඨමක්කය කළ අතර   
ිදසාශවන් ආනයනය කරනු ලබන එම ද්රවයයන්ශ  මිල වැඩිවීශම් 

්රවණතාවක්කය ඇති නමුදු ශේයයව ිදපදවන එම ද්රවයවල මිල 
කිසිශසේී වැඩිවීමට ම්ක්කය ශනොමැත. එශසේම ශේයයව ිදපදවන 

එම උපකරණ සඳසා යම් ශකොටස් ආනයන කරනු ලබන්ශන් නම් 

 වාශයහි ශසස් බදු ශවනස් වී ඇීනම්   පිළිබඳව ද අවධානය 
ශයොමු කිරීමට කටතුතුම කරනු ලැශබ්.  

අවසන් ව ශයන් සඳසන් කළ තුීශී ශසස් බේශදන් ලබා 
ගන්නා ආදායම ශයොදවන්ශන් එම ආනයිදක භාණ්්යට 

ආශේ නයක්කය ශලස අප රශටහි කරන ිදෂ්පාදනයට අත දීම 
සඳසාය. ශමවන් අවස්ථාවක ශමම අරමුශණ් ඇති වැදගීකම 

වටසා ගත තුතුමය. අදාළ බදු ශනොවැම්බර් 15ට ශපර පැවති 

තීීවය සා ශනොවැම්බර් 15 වන දින ශ්ොලරශේ අගය අනුව 
ගැළීඨශමන් පසු ශවනස් ූව ආකාරය දැක්කයශවන සටසනක්කය ද 

ඇමුණුම ව ශයන් මා මදිරිපී කරනවා. එම ඇමුණුම මා 

ෙවාගත්* කරනවා.  ස්තුමතියි.  
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————————— 
*  පුෙ ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගුණ නක්.පී.එෙ . කුමාරසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு லக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ගරු කථානායකතුමමිද, අධයාපන ඇමතිතුමමාශගන් ශපොඩි 

පැසැදිලි කිරීමක්කය කර ගන්න මට ටික ශවලාවක්කය ශදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමමිද, ශම් ශවනශකොට උතුමරු මැද පළාත විදයාව 

විෂය යටශී පළාී නවශයන් නවවැිද ස්ථානයට ගිහිල්ලා 

තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමමිද, මම පසුගිය දවසක කලා සස වාණිජ 

විෂයන්ට අදාළව ශනොමිශල් සම්මන්රණ මාලාවක්කය  පවීවන්න 

සියලු කටතුතුම සූදානම් කළා. අනුරාධපුර මධය මසා විදයාලශේ එම 

සම්මන්රණ පවීවන්න රුපියල් 30,000ක්කය දීලා hall එකකුී 

ශවන් කර ගීතා. 

ගරු ඇමතිතුමමිද, ශේ පාලන වැ් පිළිශවළක්කය කියලා 

ආණ්ඩුකාරතුමමා එය සම්ූරර්ණශයන් තසනම් කළා. මම 

ඔබතුමමාශගන් අසනවා, ආණ්ඩුකාරවරුන්ට එශසම බලයක්කය 

තිශබනවාද කියලා. එශසම නැීනම්, අධයාපන අමාතයාං ය ඊට 

අදාළව ගැසට් ිදශේදනයක්කය ිදකුී කර තිශබනවාද  ගරු 

ඇමතිතුමමිද, අපි කටවුට්, ශපෝස්ටර් ගැහුශේී නැසැ. උතුමරු මැද 

පළාශී දරුවන්ශ  අධයාපනය ශවනුශවන්, 2022දී අශපොස උසස ්

ශපළ විභාගයට ශපනී සිටින දරුවන් ශවනුශවන් තමයි ශනොමිශල් 

  සම්මන්රණ මාලාව සූදානම් කශළේ. සැබැයි,  ක කරන්න ම් 

දුන්ශන් නැසැ.  ක එශසම නවීවන්න පුළුවන්ද, ගරු 

ඇමතිතුමමිද    

 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු ඇමතිතුමමිද,-  

 
ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කථානායකතුමමිද, අශපොස උසස් ශපළ විභාගය යම් කාල 

සීමාවකින්- [බාධා කිරීමක්කය    

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමා, මම හිතන විධියට ශසක්කයටර් අේපුසාමි 

මන්ත්රීතුමමාී ඔබතුමමාශගන් ්ර ්නය අසන්ශන්.  

 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මම අසන ්ර ්නයට අධයාපන ඇමතිතුමමාටී උීතර ශදන්න 

පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමමිද. 

 
ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
කලින් අසපු ්ර ්නයට මම උීතර දීලා මන්නම්, ගරු 

කථානායකතුමමිද.   

 අශපොස උසස් ශපළ විභාගය සති සතකින් පමණ කල් ගියා, 

ගරු කථානායකතුමමිද. ගරු මන්ත්රීවරුී   පිළිබඳව ශපන්වා 

දුන්නා.   අනුව අපි කාල සටසන් සියල්ල නැවත සකස් කළා. 

ිදවාඩු කාල සටසන සස පාසල් වාර සටසන නැවත සකස් කළා.   

අතරතුමර අධයාපන අමාතයාං ය විසින් දැනට මාස තුමනකට කලින් 

වි ්වවිදයාලවල අදාළ ීඨව -විදයා ීඨව, වාණිජ ීඨව ආදී ව ශයන්-  

අනුව විෂයයන් 24ක්කය සඳසා, උසස් ශපළ උගන්වන ගුණරුවරුන්ට 

online පාවමාලාවක්කය කළා, දැනුම යාවීකාලීන කිරීමට සස 

ධාරිතා වර්ධනයට. ඊට පසුව   අය මාර්ගශයන් උසස් ශපළ 

සිසුන්ට සම්මන්රණ පැවැීවීමට, වැඩිදුර මගැන්වීම් කටතුතුම 

කිරීමට උපශදස් දීලා, දැන්   කටතුතුම ශකරීශගන යනවා.   

කටතුීත ශසොඳට ශකශරන තැනුී තිශබනවා. අපට  වාශේ 

ඡායාරූප පවා ලැමට තිශබනවා. විභාගයට   ිදයමිත කාලයට 

ශපරාතුමව පිළිගී ්රවීණ ශේ කයන් ලවා දරුවන්ට සම්මන්රණ 

පැවැීවීම සාමානයශයන් ශකශරනවා.  ක අලුී ශදයක්කය 

 ශනොශවයි.   ිදසා   ගැන අපට කිසි ්ර ්නයක්කය නැසැ. ගරු 

මන්ත්රීතුමමාට ්ර ්නයක්කය තිශබනවා නම්  ක මට ශයොමු කරන්න. 

මම අව ය වැ් පිළිශවළ සකස් කර ශදන්නම්.   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශසක්කයටර් අේපුසාමි මන්ත්රීතුමමිද, දැන් ඔබතුමමාශ  ්ර ්නය 

මදිරිපී කරන්න. 
 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කථානායකතුමමිද, අධයාපනයට සම්බන්ධ ්ර ්නයක්කය 

මැේශේ ශම් කාරණාව පැවසීම ගැන මම සමාව මල්ලනවා. ශම් 

කාරණය අධයාපනයට සම්බන්ධ එකක්කය ශනොශවයි. සැබැයි, ශම්ක 

මම කිව තුතුමයි. 

විශේ  රැකියාවලට කියලා අශේ රශට් කාන්තාවන් 

ඕමාන්වලට ශගන ගිහින් එහිදී   අය විකුණපු සිේධිය පිළිබඳව 

දවස් ගණනක්කය තිස්ශසේ සිරස ඇතුමළු අශනකුී මාධය මිනන් වාර්තා 

කළා. අද උශේ ශවනශකොට එම  ජන්සිකරුවා airport  එශකදී 

අල්ලා ශගන තිශබනවා.   ගැන පළමුශවන්ම මශ  ස්තුමතිය පුද 

කරනවා. සැබැයි, ශමතැන තිශබන ්ර ්නය ශම්කයි. මැදශපරදිග 

යන්ශන් අශේ රශට් දුේපීම අය.   අය මැද ශපරදිග යන්ශන්, 

තමන්ශ   ශගවල් උකස් තියලා, ම්ම් උකස් තියලා කාශගන් සරි 

ණයට සල්ලි අරශගනයි.   විධියට මැදශපරදිග යන අපි මතා ගරු 

කරන අශේ අම්මලා, අක්කයකලා, නංගිලා යම් පුේගලයන් විසින් ශම් 

විධියට විකුණනවා නම්   සම්බන්ධශයන් වසාම පියවර ගත 

තුතුමයි.  ශම් සිේධියට අදාළව අල්ලාශගන සිටින අයශ  නම, ගම 

ඇතුමළු සියලු ශතොරතුමරු වසාම සමාජයට මදිරිපී කරන්න.   

වාශ   ජන්සිකරුවන් තව ශගෝක්කය මන්නවා. ශම් රටට  විශේ  

විිදමය අව යයි කියලා අපි විශේ  රටවල මන්න අශේ 

රමිකයන්ශගන් මුදල් මල්ලනවා නම්, ඔවුන්ට ගැටලුවක්කය ඇති ූව 

ශම් වාශ  අවස්ථාවක අපි සියලු ශදනාම එකතුම ශවලා   දුෂ්ට 

ක්රියාව සිදු කළ පුේගලයන්ට, මිනී මරුවන් සා සමාන   

පුේගලයන්ට දවමවම් ශදන නීතිමය ක්රියාමාර්ගය ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළින් සදමු කියලා මම ශයෝජනා කරනවා.   

සඳසා සියලු ශදනා වසාම මදිරිපී ශවන්න කියලාී මා 

විශ ේෂශයන් මල්ලීමක්කය කරනවා. 

 

ගුණ ජගත් පුෂ පකුමාර මහත්ා (වින ශයීය රැකියා ප්රවර්ධාන 

රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார - தவளிநாட்டு லவகலவாய்ப்பு 

லமம்பாடு இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara - State Minister of Foreign 
Employment Promotion)  

ගරු කථානායකතුමමිද, එතුමමා මතුම කරපු කාරණයට මම 

පිළිතුමරක්කය ශදන්නම්.  

ගරු මන්ත්රීතුමමිද,   අය ගිහිල්ලා තිශබන්ශන් visit visa 

අරශගන මිසක්කය, විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති කාර්යාං ශේ අනුමැතිය 

825 826 
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යටශී ශනොශවයි.   ශගොල්ලන්   රශට් සංචාරය සඳසා යන 

විධියටයි ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්.  ඩුබායි ශසෝ ශවනී රටකට 

ගිහිල්ලා එතැන මඳලා cross කර තිශබනවා ඕමාන්වලට.  

  සිේධිය පිළිබඳව ශසොයා බලා වැරදි කරපු සෑම ශකශනකුටම 

විරුේධව තරාතිරම ශනොබලා අපි කටතුතුම කරනවා.  ශම් 

ශවනශකොට visit visaවලින් යන එක අීහිටුවන්න, නවීවන්න 

අපි තීරණය කර තිශබනවා. [බාධා කිරීම්    අය අපි සරසා 
ගිහිල්ලා නැසැ. 

 
ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඔබතුමමන්ලා සරසා ගියාද, නැේද කියන කථාව ශනොශවයි මම 

කියන්ශන්. 

 

ගුණ ජගත් පුෂ පකුමාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

නැසැ, මම ශම් කියන්ශන්   අය විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති 

කාර්යාං ශේ ලියාපදිංචි ශවලා ගිය අය ශනොශවයි කියලා. අපි 

අව ය පියවර ගන්නවා. මදිරි කටතුතුම සඳසා විශේ  කටතුතුම 

අමාතයාං ය දැනට සාකච්ඡා කරමින් මන්නවා. [බාධා කිරීමක්කය   

 
ගුණ ීමතිඥ ලක්ෂ මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

ගරු කථානායකතුමමිද, ශපශර්දා මශ  කථාශේදී මම පාසල් 

උපකරණ ගැන කිේවා.[බාධා කිරීමක්කය  

 
ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කථානායකතුමමිද, මට විනාඩියක්කය ශදන්න.[බාධා කිරීමක්කය  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිශවළක්කය නැසැ ශන්, ඔබතුමමන්ලාශ .  

 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මට විනාඩියක්කය ශදන්න, ගරු කථානායකතුමමිද. ශම්ක 

භයානක ්ර ්නයක්කය. භයානක උීතරයක්කය දුන්ශන්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කිසිම භයානක තීීවයක්කය නැසැ. [බාධා කිරීම්  

 
ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති කාර්යාං ය ගැන ශනොශවයි මම ශම් 

කියන්ශන්. [බාධා කිරීමක්කය  

 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ගරු කථානායකතුමමිද,   අය අශේ රශට් පුරවැසිශයෝ. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරු සතර ශදශනක්කය නැිනටලා මන්නවා. කාටද 

අවස්ථාව ශදන්ශන්  

 
ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මට විනාඩි භාගයක්කය ශදන්න, ගරු කථානායකතුමමිද. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශසොඳයි, ශසොඳයි. ඔබතුමමා කියන්න, එශසම නම්. 

 
ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

අපි ශම් කියන්ශන් විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති කාර්යාං ය ගැන 

ශනොශවයි. විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති කාර්යාං ය ගැන කාරණය 

පැීතක තියන්න. TV එශක්කය ශපන්නනවා අශේ අම්මලා, 

අක්කයකලා, නංගිලා විකුණන එක ගැන.  ක ගැනයි අපි අසන්ශන්. 

  අය ශම් රශට් මිිදස්සු ශනොශවයිද  විශේ  කටතුතුම 

අමාතයාං ශයන්   ගැන පියවරක්කය ගන්න පුළුවන්.  ක කරන්න 

කියලායි අපි මල්ලන්ශන්. විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති කාර්යාං ය ගැන 

අපි කථා කශළේ නැසැ.  

 
ගුණ ජගත් පුෂ පකුමාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු කථානායකතුමමිද, ශම් සභාශේදී "ශපොරවල්" ශවන්න 

කථා කරන්න පුළුවන්. Ticket එකක්කය අරශගන, visit visa 

අරශගන   අය පිට රට ගිහින් තිශබනවා. අපට   ගැන කිසිම 

වගකීමක්කය නැසැ.   අය අීතශනෝමතික විධියට ගිහින් 

තිශබන්ශන්. ශකොශසොම වුණී,   අය ශ්රී ලාංකීය පුරවැසියන් 

ිදසා විශේ  කටතුතුම අමාතයාං ය   සම්බන්ධශයන් අව ය 

පියවර ගිදමින් මන්නවා.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය ්ර ්නය දැන නතර කරන්න. [බාධා කිරීමක්කය  ගරු 
ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමමා.  

 
ගුණ ීමතිඥ ලක්ෂ මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කථානායකතුමමිද,- 

 
ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

  ශගොල්ලන් අහිකුණ්වකශයෝ වාශ  මන්නවා. [බාධා කිරීම්  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමමා, දැන් ඔබතුමමාශ  

කාරණය කියන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගුණ ීමතිඥ ලක්ෂ මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කථානායකතුමමිද, පාසල් උපකරණවල මිල සියයට 

300කින් පමණ වැඩි ශවලා තිශබනවා කියලා මම ශපශර්දා මශ  

කථාශේදී කිේවා. අදී   තීීවය එශලසම පවතිනවා. පාසල් 

උපකරණවල මිල වැඩි ශවලා නැසැ කියලා ගරු රාජය ඇමතිතුමමා 

කිේවාට, අදී බිම් මට්ටශම්   ්ර ්නය තිශබනවා. ්ර ්නය 

තිශබන්ශන් ශසස් බේශේ ශනොශවයි. ්ර ්නය ති ශබන්ශන් අද මිල 

පාලනයක්කය ශනොමැතිකම ිදසායි; there is no price control.   ගරු 

රාජය ඇමතිතුමමිද, ඔබතුමමාට කියන්න පුළුවන්, ඔබතුමමා පනවපු 

ශසස් බදු අනුව මිල වැඩි ශවන්ශන් නැසැ කියලා. නමුී, බිම් 

මට්ටශම් මන්න ශවශළන්දන්   උපකරණවලට කැමැති-කැමැති 

මිල ගණන් අය කරනවා. That is the problem. රශට් මිල 

පාලනයක්කය නැසැ. රශට් ආණ්ඩුවක්කය නැසැ.  
 

ගුණ වීරසුමන වීරසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු කථානායකතුමමිද,   කාරණයටම සම්බන්ධ ්ර ්නයක්කය මා 

අසන්න කැමැතියි. මුදල් රාජය ඇමතිතුමමාට මා ස්තුමතිවන්ත 

ශවනවා, අද   සම්බන්ධශයන් ්රකා යක්කය කිරීම පිළිබඳව. ශසස් 

බදු සංශ ෝධනය පාසල් උපකරණවල මිල ශකශරහි බලපානවා 

නම් එය ශවනස් කරනවා කියන කාරණය  ඔබතුමමා ඊශේ දවශසේ 

කියා තිබුණා, ගරු රාජය ඇමතිතුමමිද.   කාරණය පිළිබඳව 

අවධානය ශයොමු කිරීම සම්බන්ධශයන් මා ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත 

ශවනවා. විපක්කයෂශේ ්රධාන සංවිධායක ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල 

මැතිතුමමා  පාසල් උපකරණවල මිල සම්බන්ධශයන් ශපශර්දා මතුම 

කරපු කාරණා පිළිබඳව ඊශේ දවශසේී, ශපශර්දා දවශසේී වි ාල 

සමාජ කතිකාවක්කය ිදර්මාණය වුණා. නමුී, ශම් ශමොශසොශී 

පාසල් උපකරණවල මිල වැඩි ශවලා තිශබන්ශන් ශසස් බේද 

ිදසාශවන්  ශනොශවයි. ශ්ොලරශේ අගයට සමපාතව වැඩිවීමට ව්ා 

වැඩි  ්රමාණයකින්  වාශයහි මිල වැඩි ශවලා තිශබනවා.  කට 

්රධාන ශසේතුමව ශම්කයි. අවුරුේදකට ශම්රික්කය ශටොන් ලක්කයෂ 

පසසමාරක, සයක ක්දාසි ලංකාවට අව යයි. දැන් අපි ශේයයව 

ිදෂ්පාදනය කරනවාය කියා උපකල්පනය කර ක්දාසිවලට ශසස් 

බදු පැශනේවා කියමුශකෝ.  2019දී ක්දාසි ශම්රික්කය  ශටොන් 

513,000ක්කය ආනයනය කර තිශබනවා. 2020 දී ශම්රික්කය ශටොන් 

454,000ක්කය ආනයනය කර තිශබනවා. 2021 දී ශම්රික්කය ශටොන් 

469,000ක්කය ක්දාසි ආනයනය කර තිශබනවා.   කියශන් න්, දළ 

ව ශයන් ක්දාසි අව යතාශවන් සියයට 90කට ආසන්න 

්රමාණයක්කය  අප ආනයනය කර තිශබනවා. ශම්කට ශසස් බේදක්කය 

පැශනේශවොී ිදයත ව ශයන්ම අද වනශකොට සියයට 300ට වැඩි 

ශවච්ච පාසල් උපකරණවල මිල තවී ශදගුණණයකට ආසන්න 

්රමාණයකින් වැඩි ශවනවා, ගරු රාජය ඇමතිතුමමිද.  

  ිදසා අභයාස ශපොී ිදෂ්පාදනය කිරීම සඳසා අව ය 

ක්දාසි, ඊළඟට පෑන්, පැන්සල් සස පාසල් උපකරණ ිදෂ්පාදනය 

කරන්න අව ය අමු ද්රවය ගැන විශ ේෂ අවධානයක්කය ශයොමු කරන්න. 

ශම්ක දැවැන්ත ්ර ්නයක්කය. අම්මලා, තාීතලා තමන්ශ  දරුවන් 

පාසල් යවන්ශන් නැති තීීවයකට අද පී ශවලා තිශබනවා. 

වතුමකරශේ ගම්වල දුේපී දරුවන්ට ශමය බරපතළ ්ර ්නයක්කය 

ශවලා තිශබනවා.   ිදසා ඔබතුමමා අද සඳසන් කරපු කාරණාව 

වසාම ක්රියාීමක කරන්න අව ය මැදිසීවීම කඩිනමින් සිදු 

කරන්න කියා මා මල්ලා සිටිනවා.  
 

ගුණ රාංජිත් සියඹලාපිටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)   

ගරු කථානායකතුමමිද, මම මශ  පිළිතුමශරහි පැසැදිලිව කියා 

තිශබනවා, අභයාස ශපොී ිදෂ්පාදනය කිරීම සඳසා අව ය 

ක්දාසිවලට අලුතින් ශසස් බේදක්කය කිසිශසේී පනවා නැසැ කියලා. 

 වාශේ යම්කිසි මිල වැඩිවීමක්කය තිශබනවා නම්,  ක ශවනම 

ශසොයා බැලිය තුතුම කාරණාවක්කය. නමුී, ශම් කියන අවසථ්ාශේදී 

මුද්රිත ශපොී, අභයාස ශපොී, පැන්සල්, මකන, අභයාස ශපොී 

ිදෂ්පාදනය සඳසා ගන්නා ක්දාසි ආදි කිසිවකට අලුතින් ශසස් 

බේදක්කය සඳුන්වා දීම කරලා නැසැ; ශසස් බේද ගැළීඨමක්කය කරලාී 

නැසැ, ගරු කථානායකතුමමිද. [බාධා කිරීමක්කය    

 
ගුණ ඩලෙ  අලහප්නපුණම මහත්ා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථානායකතුමමිද, මුදල් රාජය ඇමතිතුමමා කියන, ආයාත 

ආශේ  ්රතිපීතිය පිළිබඳව ගැටලුවක්කය නැසැ.  ක රටකට වැදගී 

්රතිපීතියක්කය. නමුී අපි සංශේදී ශවන්න ඕනෑ, ්රාශයෝගිකව බිශම් 

තිශබන තීීවය ශීරුම් ගන්න. මා කියන ශම් කාරණාවට ගරු 

සුසිල් ශ්රේමජයන්ත ඇමතිතුමමාී එකඟ ශවයි. ගරු ඇමතිතුමමිද, 

ශබොශසෝ අධයාපන කලාපවල සියයට 10ක්කය, 15ක්කය විතර ෂ්ෂයශයෝ 

පාසලට එන්ශන් නැසැ.   දරුවන්ට ආසාර ්ර ්නය, ශපොී පී 

මිල වැඩි වීශම් ්ර ්නය, ්රවාසන ්ර ්නය ආදී ව ශයන් බරපතළ 

ගැටලු ගණනාවක්කය තිශබනවා. ගරු රාජය ඇමතිතුමමිද, ඔබතුමමා 

තාක්කයෂණික කරුණු සැටියට   ශේවල් කිේවාට, පාසල් 

උපකරණවලට අදාළව බිශම් පවතින මිල  පවුල්වලට දරාගන්න 

බැසැ, ගරු කථානායකතුමමිද. අද සපීතුම කුට්ටමක්කය රුපියල් 

4,000ට ව්ා වැඩියි. කවකටු ශපට්ටියක මිල ගරු රාජය ඇමතිතුමමා 

දන්නවා.   ිදසා අඩුම ගණශන් දරුවන්ශ  අධයාපනය 

සම්බන්ධශයන් වාශ ම ඔවුන්ට අදාළ අශනකුී කාරණා 

සම්බන්ධශයන් තීන්දු තීරණවලට එළැඹීශම්දී සංශේදී ශවන්න, 

බිශම් පවතින තීීවය ශීරුම් ගන්න කියලායි මා මල්ලන්ශන්, 

ගරු කථානායකතුමමිද.  

ගරු ජගී පුෂ්පකුමාර රාජය ඇමතිතුමමිද, ගරු ශසක්කයටර් 

අේපුසාමි මන්ත්රීතුමමා මතුම කළ කාරණාව පිළිබඳවී මම යමක්කය කිව 

තුතුමයි. විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති කාර්යාං ශේ ගැටලුවක්කය ශනොශවයි 

මම ශම් කියන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමමිද,   අය visit visaවලින් ගිය 

අය ශවන්න පුළුවන්.   අය මන්ශන් තානාපති කාර්යාලශේ; 

ඔවුන්ශ  රැකවරණය යටශී. එතශකොට ශචෝදනාව එන්ශන් 

තානාපති කාර්යාලයට. ගරු කථානායකතුමමිද, අශේ විශේ  

ශසේවය මාංස ශවශළඳාශම් ශයශදනවාද කියන ්ර ්නය මතුම ශවලා 

තිශබනවා. ශම්ක ශේ පාලනඥයන්ට ලඝු කරගන්න ශසොඳ නැසැ; 

අමාතයාං යට ලඝු කරන්න ශසොඳ නැසැ. ශම්ක බිශම් තිශබන 

දැශවන ්ර ්නයක්කය.   ්ර ්නයට අපි උීතර ශසොයන්න ඕනෑ. 

 
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 
නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්කයෂ නායකතුමමා. 

 
ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමමිද, මටී කාරණයක්කය කියන්න තිශබනවා. 

 කට අවස්ථාව ශදන්න. 

829 830 

(2nd Start) 
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ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද, විපක්කයෂ නායකතුමමා කථා කරන්න නැිනටලා 

ශන් මන්ශන්. ඔබතුමමා   ශගෞරවය තියන්න. 

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථානායකතුමමිද, විශ ේෂශයන්ම ශම් කාරණය ගරු මුදල් 

රාජය ඇමතිතුමමාශ  අවධානයට ශයොමු කරන්න මම කැමැතියි. 

ශම් රශට් ආර්ථිකය  ක්කයතිමී කරන්න, ආර්ථිකය stabilize 

කරන්න අපි ඇීතටම කැමැතියි.   වාශ ම, අපි   ශවනුශවන් 

ක්රියාීමක ශවනවා.  

ආර්ථික ස්ථා කරණය ඇති කරන්න මස බැංකුව දැන් ශලොකු 

උීසාසයක ිදයැශළන බව ඔබතුමමා දන්නවා. මස බැංකුශේ 

අධිපතිතුමමාශ , මුදල් අමාතයාං ශේ ශල්කම්තුමමාශ ,   වාශ ම 

භාණ්්ාගාර ශල්කම්තුමමාශ  ක්රමශේද, මතිමතාන්තර, ශයෝජනා 

පිළිබඳව අපට විශේචන තිශබනවා.  වාශේ අඩු පාඩුකම් 

තිශබනවා.  ක ශවනම ශදයක්කය. සැබැයි, ආර්ථිකය ස්ථා කරණය 

කිරීම සඳසා   අය යම් උීසාසයක්කය ගන්නවා.   ශවනුශවන් ඔවුන් 

අනුගමනය කරන ක්රමශේද පිළිබඳව අපට මත ගැටුම් තිශබනවා. 

සැබැයි, මම ඔබතුමමාශ  අවධානය ශයොමු කරවන්න කැමැතියි, 

මුළු ශලෝකශේම ක්රියාීමක වන ්රතිපීතියක්කය -ජාතයන්තර 

්රතිපීතියක්කය- ශකශරහි.   තමයි තම තමන්ශ  රටවල මස බැංකු 

ස්වාධීන කිරීම, ිදර්ශේ පාලනීකරණය කිරීම. ගරු රාජය 

ඇමතිතුමමිද,   සඳසා අව ය අණ පනී ටික මක්කයමිදන් 

ශගශනන්ශන් නැීශී ඇයි  

 මම ඔබතුමමාට තවී කාරණයක්කය කියන්න කැමැතියි, ගරු 

රාජය ඇමතිතුමමිද. දැන් මම ඔබතුමමාට කියන ශම් කාරණාව 

ශසොඳින් අවශබෝධ කරගන්න. ගරු අගමැතිතුමමිද. ඔබතුමමාී 

ශසොඳින්ම දන්නවා, මස බැංකුව මස දවල් ශකොල්ල කෑ බව. එය 

මස දවල් ශකොල්ල කාපු කල්ලිය දැන් මාන බලනවා, ශකොශසොම 

සරි තමන්ශ  ගජමිතුමරන් ශකොට්වාසයක්කය මස බැංකුවට දමාගන්න. 

ශමොකක්කයද ශසේතුමව  ආපහු  ශකොල්ලයකට යන්න ශම් සදන්ශන්. 

දැන් මුට්ටිය දාලා බලනවා,  ක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා; 

ශමදා පාර මස බැංකුව ක්න්ශන් ශකොශසොමද කියලා. එම ිදසා 

ගජමිතුමරු කල්ලියකට මස බැංකුශේ අයිතිය ලබා ගන්න ශදන්නට 

බැසැ.   කාරණය ශකශරහි මම ඔබතුමමාශ  අවධානය ශයොමු 

කරවන්නට කැමැතියි. මස බැංකු අධිපතිතුමමාශ  සස මුදල් 

අමාතයාං ශේ ශල්කම්තුමමාශ  ක්රමශේද පිළිබඳව, වැ් පිළිශවළ 

පිළිබඳව අපට විශේචන තිශබනවා; ගැටලු තිශබනවා. සැබැයි, 

ගජමිතුමරු කල්ලිවලට මස බැංකුව පාලනය කරන්න ම් තබන්න 

අපට බැසැ. විශ ේෂශයන්ම ගරු අගමැතිතුමමා එවකට ශම් ගරු 

සභාශේ විපක්කයෂශේ සිටින විට මස බැංකු ශකොල්ලය ගැන කියපු 

කථාව ආපහු rewind කරලා බලන්න කියා මම මල්ලා සිටිනවා. 

  රට බංශකොශලොී කරපු කණ්්ායම් ශම් ශමොශසොත වන විට 

රතුම පලස මතින් ශගෝ ශවන්න සදනවා කියන කාරණයී මම 

ඔබතුමමාට කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමමා දන්නවා, කට්ටියක්කය දැන් 

අළු පිස දමා එන්න සදන බව. තවී කට්ටියක්කය අළු පිස දමපු 

කට්ටියට ඔක්කයසිජන් ලබා ශදනවා.   වාශ ම, ආර්ථික ඝාතන වැ් 

පිළිශවළක්කය ක්රියාීමක කරපු කට්ටිය අද ශපොී ලියනවා. තමා ලු 

හිටිශේ, ආර්ථික ඝාතකයන් මැද. ඔහු තමයි ශලොකුම ආර්ථික 

ඝාතකයා. දැන් ශමොකක්කයද කරන්න සදන්ශන්  දැන් තමන්ශ  

ශසන්චයියන් ටිකක්කය, තමන්ශ  ශගෝල බාලයන් ටිකක්කය, තමන්ශ  

අතශකොළු ටිකක්කය මස බැංකුවට දමාශගන තවී මස බැංකු  

ශකොල්ලයක්කය සිදු කරන්න සදනවා. ගරු අමාතයතුමමිද,  කට ම් 

තබන්න එපා කියා මම ඔබතුමමාට කියනවා. කරුණාකර මස 

බැංකුව සව්ාධීන කරන අණ පනී ටික මක්කයමිදන් පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ශගන එන්න. ඔබතුමමන්ලා විසිඑක්කයවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනී ශකටුම්පත ශගන ආවාම අපි  කට උදේ 

කළා; අශේ සසශයෝගය ලබා දුන්නා. තවී මස බැංකු  

ශකොල්ලයකට ම් තබන්ශන් නැතුමව මස බැංකු ශකොල්ලශේ 

අතශකොළු සඳුනාගන්න.   අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ආශේ ජාතික 

ලැයිස්තුමවට පින් සිේධ ශවන්නයි.  මම මල්ලීමක්කය කරනවා,   

ශකොල්ලකාරයන්ට ම් ශදන්න එපා කියලා.   

 

ගුණ රාංජිත් සියඹලාපිටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)   

ගරු කථානායකතුමමිද, ශම් රශට් මසළ උේධමනයක්කය තිශබන 

බව අපි කවුරුී දන්නවා. සියයට 70ක උේධමනයක්කය අදටී 

තිශබනවා. පාසල් උපකරණවල මිලී   තීීවශයන් මිදිලා 

නැසැ. ඊශේ ශපශර්දා වන ශකොට ශලොකු ආන්ශදෝලනයක්කය ඇති 

වුණා, ශනොවැම්බර් 15වැිද දා සිට ශ්ොලරයට සාශේක්කයෂව මිල 

ගැළීඨම මත පාසල් උපකරණවලී මිල වැඩි වුණා කියලා.   

සම්බන්ධශයන් මම මතා පැසැදිලිව කිේවා, "අභයාස ශපොී, 

පැන්සල්, මකන, අභයාස ශපොී ිදෂ්පාදනය කරන ක්දාසි ආදී 

කිසිවකට  ක බලපාන්ශන් නැසැ" කියලා. ශබෝල්ශපොයින්ට් පෑන්, 

පාවසන්, බෑ  ආදිය ිදපදවන මතා ශසොඳ කර්මාන්තයක්කය අශේ 

රශට් තිශබනවා.   කර්මාන්තය ආරක්කයෂා කරගන්න ශම් ගැළීඨම 

කරලා තිශබනවා. 'අපි ශපොශළොශේ පය ගසලා හිතන්න ඕනෑ' 

කියමින් ඇතැම් අය ශමහිදී කථා කළා. ශපොශළොශේ පය ගසලා 

මස්ශසල්ලාම හිතන්න ඕනෑ කාරණයක්කය තිශබනවා, ගරු 

කථානායකතුමමිද. HS Codes 1,500කට අදාළ භාණ්් ශම් රටට 

ශගන්වන එක සපුරා නවීවන්නට අපට සිදු වුණා. ශම් රශට් 

ිදෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳසා, ිදෂ්පාදකයන්  ක්කයතිමී කිරීම 

සඳසා අප යම් පාලනයක්කය කළ තුතුමව තිශබනවා. ශම් රශට් 

ිදෂ්පාදනය කරන ශේවල් ශවනුශවන් අමු ද්රවය සැටියට පිට රටින් 

යමක්කය ශගශනන්න අව ය නම්, අපි  වාශේී බදු අඩු කරනවා.   

ිදසා ශම් ශවලාශේ රටක්කය සැටියට අපට කරන්න පුළුවන් උපරිම 

කටතුතුම අපි සිදු කරනවා. අපි විශ ේෂශයන් පාසල් දරුවන් 

ශවනුශවන් අව ය කටතුතුම කරනවා කියන එක මම වගකීශමන් 

කියනවා, ගරු කථානායකතුමමිද. 

 

ගුණ ජගත් කුමාර සුමිත්රාපරචි ම මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථානායකතුමමිද, - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රීති ්ර ්නයක්කය ද ගරු මන්ත්රීතුමමා  
 

ගුණ ජගත් කුමාර සුමිත්රාපරචි ම මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථානායකතුමමිද, මම ඊශේ ශම් ගරු සභාශේ කථා 

කරලා ගියාට පස්ශසේ අශේ ශරෝහිණී කවිරීන මන්ත්රීතුමමිය ්රකා  

කර තිබුණා, මා එතුමමිය සම්බන්ධව ්රකා යක්කය කළා කියලා. ගරු 

කථානායකතුමමිද, මම එතුමමියට ශසෝ ශවනී ශකශනකුට ශසෝ 

ශදෝෂයක්කය කිේශේ නැසැ. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමා ඕක වර්රසාද ්ර ්නයක්කය සැටියට නඟන්න.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගුණ ජගත් කුමාර සුමිත්රාපරචි ම මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථානායකතුමමිද, මම ශකටිශයන් කියලා අවසන් 
කරන්නම්. මට වැඩි ශදයක්කය කියන්න නැසැ.  

මම මශ  කථාශේදී කිේශේ ශමොකක්කය ද  පංචතන්රය 
උදාසරණයට අරශගන එතුමමිය කිේවා, බූරුවාට වන ශේයි 
ජනාධිපතිතුමමාටී ශවන්ශන් කියලා.   සම්බන්ධශයන් මම 

කිේවා, "එළිශේදී එතුමමියලා ශමශසම කියනවා. ඇතුමළට ගියාම 

එතුමමියලා මන්ශන් ජනාධිපතිතුමමාශ  කාමරශේ. විපක්කයෂශේ 
බහුතරයක්කය අය මන්ශන් එතැන" කියලා.  කයි මම කිේශේ. [බාධා 
කිරීම්  

 

ගුණ නශයීයහාන් නෙේමසිාංහ මහත්ා (මුදල් රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க - நிதி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Finance) 

 ගරු කථානායකතුමමිද, විපක්කයෂ නායකතුමමා මස බැංකුව 

සම්බන්ධව කියපු කාරණාව ගැන මම ශකටි පැසැදිලි කිරීමක්කය 

කරන්නම්. මස බැංකුව ව්ා ස්වාධීන ආයතනයක්කය සැටියට කටතුතුම 
කිරීමට අව ය නීති රාමුව මස බැංකුවී   වාශ ම නීතිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුමවී ශම් වන ශකොට සකස් කරමින් පවතිනවා.   
කටතුතුම අවසාන වුණාට පසුව අපට පුළුවන් ව්ාී ස්වාධීනව 

කටතුතුම කළ සැකි මස බැංකුවක්කය ශවනුශවන් අව ය වන අණ 
පනී ටික පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගන එන්න. ශම් වන විටී   වැ් 

කටතුතුම ශබොශසෝ දුරට කරමින් පවතිනවා, ගරු කථානායකතුමමිද. 

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමමිද, - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්කයෂ නායකතුමමිද,   ්ර න්ය ගැන දැන් කථා කළා 
ඇති ශන්.  

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අශේ මුදල් රාජය ඇමතිවරුන් ශදශදනාම ශම් ගරු සභාශේ 

මන්නවා. මම එතුමමන්ලාට ගරු කරනවා.  
 

ගුණ ගුතතිලක රාජපක්ෂ මහත්ා 
(மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

දැන් ඇති. 
 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම දන්නවා, දැන් රටටම ඇති ශවලා තිශබන්ශන් කියලා. 

ඔබතුමමාට විතරක්කය ශනොශවයි, රටටම ඇති ශවලා තිශබන්ශන්. 

මුදල් රාජය අමාතයවරු ශදපළම සභාශේ මන්නවා.  ගරු 
කථානායකතුමමිද, ඊශේ දවශසේ මන්ත්රීවරශයක්කය වයංගශයන් 
තර්ජනයක්කය එල්ල කළා, මස බැංකුශේ ිදලධාරින්ට.  කට අපි 
විරුේධයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  කාරණයට ශවනම විවාදයක්කය ගන්න. 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ජාතික ලැයිස්තුමශවන් පිනට ආපු මන්ත්රීවරශයක්කය වයංගශයන් 

කිේවා,   ශගොල්ලන්ටී වන්දි ශගවන්න සිේධ ශවයි,   

ශගොල්ලන්ටී උීතර බඳින්න ශවයි කියලා. ශම් රශට් 

බංශකොශලොීභාවය ඇති කශළේ මස බැංකුශේ ිදලධාරින් 

ශනොශවයි, ශපොශසොට්ටු ආණ්ඩුව; ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ ආණ්ඩුව. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය කාරණය ශමතැනට අදාළ නැසැ.  කට ශවනම විවාදයක්කය 

ගන්න.  

ගරු අගමැතිතුමමා. 
 

ගුණ දිනන්ෂ  ගුතවර්ධාන මහත්ා (අග්රාමාත් ෙහ රාජ 

පරිපාලන, ෙ වන ශයීය කටයුතු, පළාත් ෙවා හා පළාත් පාලන 

අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன - பிரதம அகமச்சரும் தபாது 

நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சரும்)  

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

ගරු කථානායකතුමමිද, ශම් ගරු සභාශේ විශ ේෂ කාරණයක්කය 

ගැන සඳසන් වුණා. අශේ ගරු ්ලස් අලසේශපරුම මැතිතුමමාී   

ගැන සඳසන් කළා, අශේ රාජය ඇමතිතුමමා  කට උීතර දුන්නා. 

පසුගිය මාස එකසමාරක කාලය පුරා ගරු ජනාධිපතිතුමමාශ  

විශ ේෂ අවධානය ශයොමුශකොට, ඕමානය සා තවී ස්ථානවල ඇති 

ූව සිේධීන් සම්බන්ධශයන් තිශබන පැමිණිලි ගැන ශසොයා බලා 

අව ය නීතිමය පියවර ගැනීම සඳසා අපි විශ ේෂ කණ්්ායමක්කය  

පිටී කළා. ශමොකද, ශමය ජාතික ව ශයන් බලපාන ්ර ්නයක්කය.  

එම  ක්රියාමාර්ගශේ ්රතිලලයක්කය ශලස එයට සම්බන්ධ ූව පිරිස දැන් 

අී අ්ංගුණවට ශගන තිශබනවා. කුමන තනතුමරක්කය ශසබවුවී, 

ශමොන තරාතිරමක වුණී   අය වසාම අී අ්ංගුණවට ගැනීමට සා 

  සම්බන්ධශයන් අව ය ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳසා රජය වසා 

මැදිසී වී තිශබනවා. ශමය කාලයක්කය තිස්ශසේ වර්ධනය වුණු 

ශදයක්කය. විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති කාර්යාං ශේ ලියාපදිංචිය ඇතිව 

අශේ රශට් මිලියනයකට කිට්ටු සංඛ්යාවක්කය  -ලක්කයෂ නවයසමාරක්කය 

පමණ- විශේ  රටවල  ශසේවයට ගිහිල්ලා තිශබනවා. ගරු ්ලස ්

අලසේශපරුම ඇමතිතුමමාී   ගැන දන්නවා ඇති. දැනට කර 

තිශබන සමීක්කයෂණ අනුව, ඊට අතිශර්කව ලක්කයෂ 16ක්කය පමණ විශේ  

රටවල, - විශ ේෂශයන් ගල්ෆ් ්රශේ ශේ රටවල -  ශම් ආකාරශේ 

රැකියාවලට ගිහිල්ලා මන්නවා. විශේ  ශසේවා ිදතුක්කයති 

කාර්යාං ශේ   සරියාකාරව  ලියාපදිංචි වී ශනොගිය අය වුණී,    

අය රැකියා කරලා ශකොශසොම සරි රටට, තමන්ශ  

ශගවල්ශදොරවල්වලට මුදල් එවනවා. ශමය ක්රමානුූලල කර ගැනීම 

සඳසා  හිටපු විශේ  රැකියා ්රවර්ධන අමාතයවරුන් සියලු ශදනාී 

යම්කිසි උීසාසයක්කය ශගන තිශබනවා. ශම් පනතට සංශ ෝධනයක්කය 

අව ය ශවනවා.  

ශදවන කාරණය ශම්කයි. අශේ විශේ  තානාපති කාර්යාල මීට 

ව්ා අවධිශයන් සක්රියව කටතුතුම කරන්නට අව ය ශවනවා.   

වාශ ම ශම් රමිකයන්ට ලැමට තිශබන අවස්ථාව ිදසි ශලස  භාවිත 

කිරීම සඳසා ේවිපාර් ්වික ගිවිසුම් අීසන්ශකොට ක්රියාීමක කිරීම 

සඳසා පියවර ගැනීම අතයව ය කරුණක්කය ශවනවා. ශම් වන විටී 

ගරු ජනාධිපතිතුමමා අදාළ බලධාරින් කැඳවා සාකච්ඡාශකොට,   

සඳසා ්රමුඛ්ීවය ශදන ශලසට උපශදස් සා  ිදශයෝග ලබා දී 

තිශබනවා. ශම් ්ර ්නය ඇසීම ගැන  ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලාට මම 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. 
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ශමවැිද නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගැනීම සඳසා රජය පසුබසින්ශන් 

නැසැ. ූරර්ව පරීක්කයෂණයක්කය සිදුශකොට ශතොරතුමරු සම්ූරර්ණ 

කරශගන, අව ය නම් අශේ සුවිශ ේෂ ශතොරතුමරු ශසේවා අං  

පිටීශකොට   සඳසා පියවර ගැනීම සඳසා   අව ය ක්රියා 

මාර්ගවල අප ිදරතව සිටින බව ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලාට මම සඳසන් 

කරන්න කැමැතියි. නමුී අශේ රශට් වි ාල පිරිසක්කය ිදසියාකාරව 

ලියා පදිංචි ශනොවී විශේ  රටවලට ගිහින් තිශබනවා.    ිදසා ඔබ, 

අපි සැම ශදනාම ශමය ජාතික ්ර ්නයක්කය සැටියට සලකා කටතුතුම 

කරන්න ඕනෑ. විශේ  රටක රස්සාවක්කය කරන්න තිශබන ඕනෑකම 

ිදසාී, දරිද්රතාවට මුහුණ දීම ිදසාී විශේ ගත වන  අශේ රශට් 

ජනතාවට,   අවස්ථාව සුරක්කයක තව ලබා ගැනීම සඳසා 

මැදිසීවන්න කියලා අපි ඔබතුමමන්ලාට කියනවා. ශමය, අපි 

 කාබේධව ගත තුතුම පියවරක්කය සැටියට සලකා සසශයෝගය 

දක්කයවන්න.  

ශදවැිද කාරණය සම්බන්ධව මුදල් රාජය අමාතයතුමමා විසින් 

ගරු විපක්කයෂ නායකතුමමාට පිළිතුමරක්කය ලබා දුන්නා. එතුමමා සඳසන් 

කළා, මස බැංකුව ස්වාධීන කරන අණ පනී ටික මක්කයමිදන්ම 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගශනන්න කියලා. ශම් පනී ශකටුම්පත 

පිළිබඳව මීට මාස සතරකට කලින් පක්කයෂ නායකයන් මදිරිශේ දී 

අපි සාකච්ඡා කළා. එම පනී ශකටුම්පත මදිරිපී කිරීමට ්රමාද වී 

තිශබන්ශන් රශට් ඇති වී තිබුණු තීීවය මතයි. දැන් ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා මුදල් අමාතයවරයා සැටියට වැ් භාරගීතාට පසු 

ශම් පනී ශකටුම්පත මදිරිපී කිරීම පිළිබඳව ස්ථිර ්රතිපීතියක 

සිටින බව මම ගරු විපක්කයෂ නායකතුමමාට මතක්කය කරන්න කැමැතියි. 

නමුී  මධයම බැංකුව සම්බන්ධව සදපු පරණ පනී ශකටුම්පත 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමමන්ලා, අපි සාකච්ඡා කරන්න ශවයි. I have 
discussed this matter with the Hon. Eran Wickramaratne 

also. එය මීට ව්ා  ක්කයතිමී කළ තුතුමයි. ආණ්ඩුශේ සස 

විපක්කයෂශේ සියලු ශදනාට මම අද ශම් කාරණය ්රකා  කරන්න 

ඕනෑ.  රටක ශක්කයන්ද්රීය බැංකුව මස බැංකුවයි. රටක තිශබන්ශන් 

එක මස බැංකුවයි.  මම විපක්කයෂශේ සිටියදී කිේශේී, අද 

කියන්ශන්ී ශම්කම තමයි. එය ආරක්කයෂාශකොට  ක්කයතිමීව 

මදිරියට ශගන යාමට අව ය ශම් පනී ශකටුම්පත ශම් සභාවට 

ශගනැවිී සම්මත කිරීශම් ක්රියා මාර්ගයට මක්කයමිදන් ගමන් 

කරන්න අපි බලාශපොශරොීතුම ශවනවා.  

අශේ විපක්කයෂ නායකතුමමාශ  පැීශතන් ශපොඩි පසරකුී 

දුන්නා, මස බැංකු ශසොරකම සම්බන්ධව මම කළ කථාව replay 

කරලා අසන්න කියලා. මම එය කිහිප සැරයක්කය replay කළා.  ශක්කය 

වැරැේදක්කය නැසැ. අධිකරණයට අයිති බලය ඔබතුමමාට ශසෝ මට 

ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන් කථානායකතුමමා ිදශයෝගයක්කය දුන්ශනොී 

පමණයි.   

අධිකරණ බලයට මසළින් ිදශයෝගයක්කය දිය සැක්කයශක්කය ඔබතුමමාට 

පමණයි; ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට පමණයි, ගරු කථානායකතුමමිද. 

එශසම නැීනම් අපි අනුගමනය කරන්ශන් අධිකරණයට 

ශගෞරවයක්කය ඇතිව කටතුතුම කිරීමයි. අධිකරණයට අපසාස කරන්න 

සමසර අය ගිය සුමාශන් ඇවිල්ලා ්රකා යක්කය කළා. 

පාර්ලිශම්න්තුමවක්කය එශසම කටතුතුම කරන්ශන් නැසැ. අපි   

ආයතනවලට ශගෞරවශයන් කටතුතුම කළ තුතුමයි.  

මශ  කථාව replay කර අසගන්නවා වාශ ම, එදා අමාතය 

මණ්්ලශේ හිටපු ඔබතුමමන්ලා කළ කථාී replay කර 

අසගන්නවා නම් ව්ා ශසොඳයි. ශමොකද,   කාලශේ  තිබුශණ් 

ඔබතුමමන්ලාශ  ආණ්ඩුව.  අශේ ආණ්ඩුවක්කය ශනොශවයි.  

ගරු කථානායකතුමමිද, ශම් සඳසා අව ය ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

සඳසා තවී  ක්කයතිමීව නව පනතක්කය අව ය බව අපි පිළිගන්නවා. 

ජනාධිපතිතුමමා   ගැන ්රකා  කර තිශබනවා. මුදල් අමාතයාං ය 

ශවනුශවන් අශේ රාජය අමාතයතුමමා දැන්   පිළිබඳව ්රකා  කළා. 

ස්තුමතියි.  

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමමිද, මම ගරු අග්රාමාතයතුමමාට ශබොශසොම 

ශකටිශයන් උීතර ශදන්නම්. ඔේ, අපිී replay කළා. එකවරක්කය 

ශනොශවයි, ශදවරක්කය ශනොශවයි, දසස් වතාවක්කය replay කර තමයි 

අපි සමගි ජන බලශේගය කියන පක්කයෂය සැදුශේ.   

 
ගුණ ඩලෙ  අලහප්නපුණම මහත්ා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථානායකතුමමිද, තානාපති ශසේවශේ වගකීම් 

විරහිතභාවය පිළිබඳව කථා කළ ිදසායි මම ශම් ගැන සඳසන් 

කරන්ශන්. ගරු අගමැතිතුමමිද, ඊශේ අශේ රශට් ්රධාන නාළිකා 

සියල්ශල්ම විකා ය කළා, නැවත ශම් රටට  මට ශනොසැකිව 

94ශදශනක්කය සුරක්කයෂා ිදවාසයක සිටිනවා කියන කාරණය. මම 

හිතන විධියට ශම් ගැන ජගී පුෂ්පකුමාර රාජය ඇමතිතුමමාී 

දන්නවා. ශම් වැරැේද ිදවැරදි කරන අතශර්, අවම ව ශයන් අශේ 

රශට් පුරවැසියන් වන, අශේ සශසෝදරියන් වන   අයව ශම් රටට 

ශගන්වා ගැනීම සඳසා කඩිනමින් තීන්දුවක්කය ගැනීම යසපී කියන 

එකයි මම ඔබතුමමාට කියන්ශන්.  

 
ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමමිද, [බාධා කිරීමක්කය  ශම් සම්බන්ධවම 
තමයි, - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ඔය ්ර ්නය ගැන කථා කළා ඇති, ගරු මන්ත්රීතුමමා. [බාධා 
කිරීමක්කය  ඕනෑ නැසැ, ඔය ඇති.  

 පනී ශකටුම්පී පිළිගැන්වීම,  

 

පනත් නකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

බ දට දී ඇති පරිශ්රවල ෙන්ත්කය පපසු ලබා 

ගැීමනම් පනත් නකටුම්පත් 
குத்தககக்குக் தகாடுக்கப்பட்ட வளவுகளின் 

உகடகமகய மீளப்தபறுதல் சட்டமூலம்  
RECOVERY OF POSSESSION OF PREMISES                                      

GIVEN ON LEASE BILL  

"බදු ගිවිසුමක්කය යටශී බේදට දී ඇති පරිරවල සන්තකය ආපසු 

ලබා ගැනීමට අදාළ කාර්ය පටිපාටිය සම්බන්ධශයන් විධිවිධාන 

සැලැස්වීම පිණිස ද; හිඟ බදු වාරික මුදල්, ශසේවා ගාස්තුම සස ්රමාණ 

කළ අලාභ අයකර ගැනීම විධිමී කිරීම පිණිස ද; සස   සා සම්බන්ධ 

ශසෝ ඊට ආනුෂංගික කරුණු සඳසා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද ූව 

පනී ශකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ල න  අධිකරත, බන්ධානාගාර කටයුතු හා 

පණ්ු ක්රම වවෙ ථා ප්රතිොංෙ කරත අමාත්තුමා නවුවවට ගුණ 
(පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා විසිනි. 

2022 නනොවැම්බර් 26වන නෙනසුරාදා නදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුද්රතය කළ යුතුයයි ද නිනයෝග කරන ලදී.  

835 836 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

நீதி, சிகறச்சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலகமப்பு 

மறுசீரகமப்பு அகமச்சர் சார்பாக மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) 

சுசில் பிலரமஜயந்த அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2022 நவம்பர் 26, சனிக்கிைகம இரண்டாம் முகற மதிப்பிடப்பட 

லவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட லவண்டுதமனவும் கட்டகளயிடப் 

பட்டது. 
 

Presented by the Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, on behalf the 
Hon. Minister of  Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms;  

to be read a Second time upon  Saturday, 26th November, 2022 and 
to be printed. 

 
පාර්ලිනම්න්තුනේ කටයුතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කථානායකතුමමිද, මා පසත සඳසන් ශයෝජනාව මදිරිපී 

කරනවා: 

"2022 ශනොවැම්බර් 23 බදාදා, 24 බ්රසස්පතින්දා, 25 සිකුරාදා, 26 

ශසනසුරාදා, 28 සඳුදා, 29 අඟසරුවාදා, 30 බදාදා සස 2022 ශදසැම්බර් 

01 බ්රසස්පතින්දා, 02 සිකුරාදා, 03 ශසනසුරාදා, 05 සඳුදා, 06 

අඟසරුවාදා, 08 බ්රසස්පතින්දා "විසර්ජන" (2023) පනී ශකටුම්පත 

සලකා බැලීම සඳසා ශවන් කළ දිනයන් විය තුතුම ය." 

 
ප්රශයීය නය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

පාර්ලිනම්න්තුනේ රැෙ වීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

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

ගරු කථානායකතුමමිද, මා පසත සඳසන් ශයෝජනාව මදිරිපී 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුමශේ ස්ථාවර ිදශයෝග 75(2) හි විධිවිධානවල කුමක්කය 

සඳසන්ව තිබුණද, "විසර්ජන" (2023) පනී ශකටුම්පත සලකා බැලීම 

සඳසා 2022 ශනොවැම්බර් 23 බදාදා සිට 30 බදාදා දක්කයවා ද, 2022 

ශදසැම්බර් 01 බ්රසස්පතින්දා සිට 06 අඟසරුවාදා දක්කයවා ද, ශවන් කළ 

දිනයන්හි පාර්ලිශම්න්තුම රැස්වීම් පැවැීශවන කාල ශේලාව ූර.භා. 9.30 

සිට අ.භා. 7.00 දක්කයවා විය තුතුම ය. අ.භා. 7.00 ට කථානායකතුමමා 

්ර ්නය ශනොවිමසා පාර්ලිශම්න්තුමව කල් තැබිය තුතුම ය." 

 
ප්රශයීය නය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

II 
 

ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

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

ගරු කථානායකතුමමිද, මා පසත සඳසන් ශයෝජනාව මදිරිපී 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුමශේ සථ්ාවර ිදශයෝග 75(2) හි විධිවිධානවල කුමක්කය 

සඳසන්ව තිබුණද, "විසර්ජන" (2023) පනී ශකටුම්පත සලකා බැලීම 

සඳසා ශවන් කළ, 2022 ශදසැම්බර් 08 බ්රසස්පතින්දා පාර්ලිශම්න්තුම 

රැස්වීම පැවැීශවන කාල ශේලාව ූර.භා. 9.30 සිට අ.භා. 5.00 දක්කයවා 

විය තුතුම ය. අ.භා. 5.00ට කථානායකතුමමා ්ර ්නය ශනොවිමසා 

පාර්ලිශම්න්තුමව කල් තැබිය තුතුම ය." 
 

ප්රශයීය නය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විසර්ජන පනී ශකටුම්පත - 2023, පස්වැිද ශවන් කළ දිනය.  

විවාදය ආරම්භ කිරීම, ගරු ිදශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා.  
 

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

 

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාෙනනයන් ඉවත් වූනයන්, 

නිනයෝජ කථානායකතුම [ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහත්ා] මූලාෙනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலலவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு அஜித் 

ராஜபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள். 

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

 

විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත්, 2023 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2023 

APPROPRIATION BILL, 2023 
 

කල් ත්බන ලද විවාදය ත්වදුරටත් පවත්වුව පිණිෙ නිනයෝගය 
කියවන ලදී.   

ඊට අදාළ ප්රශයීය නය - [නනොවැම්බර් 14] 
"පනත් නකටුම්පත් දැන් නදවන වර කියවිය යුතු ය." - [ගුණ 

රනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා]  
ප්රශයීය නය යළිත් ෙවාිමමුඛ කරන ලදී.  
 

ஒத்திகவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ததாடங்குதற்கான 

கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ நவம்பர் 14] 

"சட்டமூலம் இப்தபாழுது இரண்டாம்முகற மதிப்பிடப் 

படுமாக." - [மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ] 

வினா மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [14th 
November] 

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

Question again proposed. 

 
[ූර.භා. 10.21  
 

ගුණ නිනරෝෂන් නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு நிலராஷன் தபலரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, අපි 2023 වසරට අදාළ අය 

වැය ගැන විවාද කරන ශම් අවස්ථාව වනශකොට අශේ රට 

බංශකොශලොී රටක්කය බවට පී ශවලා තිශබනවා. ශම් රශට් 

මිිදසුන්ට දරා ගන්න බැරි විධියට උේධමනය වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. ශපොලී අනුපාතය මසළ යාම ිදසා අද වන විට ශම් රශට් 

සාමානය ජනතාව වාශ ම වයාපාර පන්තියී වි ාල අර්බුදයකට 

මුහුණ දී සිටිනවා. අද වනශකොට අශේ රශට් රුපියල විනා  ශවලා 

තිශබනවා. 

837 838 
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රාජය ශසේවක වැටුේ ශගවන්න අද ආණ්ඩුවට මුදල් අච්ු 

ගසන්න සිේධ ශවලා තිශබනවා. අද ශම් ශපොශසොට්ටු ආණ්ඩුව ශම් 

රශට් මිිදසුන් කන්න නැති තීීවයට ඇද දමා තිශබනවා. 

රසායිදක ශපොශසොර තසනම ිදසා ශම් රශට් මතිසාසශේ මඳලාම 

කරශගන ආ කෘක  කර්මාන්තය නැීතටම නැති කරලා -විනා  

කරලා- තිශබනවා.   වාශ ම භූමිශතල් මිල වැඩි වීම ිදසාී, 

අිදකුී ධීවර ආම්පන්නවල මිල වැඩි වීම ිදසාී ශම් රශට් ධීවර 

ජනතාව අන්ත අසරණ තීීවයට පී ශවලා සිටිනවා.   ජනතාව 

නැීතටම නැති කරන්න ශම් ආණ්ඩුව කටතුතුම කළා.   විතරක්කය 

ශනොශවයි. දැන් අලුීම ශේ තමයි, ශම් රශට් වයාපාරිකයාට බදු පිට 

බදු පනවන එක. එශසම කරලා ශම් රශට් වයාපාරිකයාව සදසටම 

සාන්සි කරන වැ් පිළිශවළක්කය ශම් ආණ්ඩුව ක්රියාීමක කරශගන 

යනවා. ශම් ආර්ථික අර්බුදය ිදර්මාණය කළ එවකට සිටි 

ජනාධිපතිතුමමාට, අගමැතිතුමමා ට, මුදල් ඇමතිතුමමාට, මස බැංකුශේ 

අධිපතිතුමමා ඇතුමළු ිදලධාරින්ට විරුේධව කිසිම නීතියක්කය ශම් 

වනතුමරු ක්රියාීමක කශළේ නැසැ. අද   ශගොල්ලන්   

තනතුමරුවලින් මවී ශවලා ගිහින් ශගවල්වල මන්නවා, කිසිම 

ශදයක්කය වුශණ් නැති විධියට. හිටපු ජනාධිපතිතුමමා ඇතුමළු   

ිදලධාරින් ශම් ශේවල් කරනශකොට ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය 

කරන ඔබතුමමන්ලා බලාශගන සිටියා. පාර්ලිශම්න්තුමශේදී අත 

උස්සලා, විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සං ශ ෝධනය සම්මත 

කරලා   පිරිසට රැකවරණය දුන්නු ිදසා තමයි ශම් ආර්ථික 

ඝාතනය සිේධ කශළේ. නමුී,  අද   අය ශමොනවාද කරන්ශන්  

හිටපු මස බැංකු අධිපතිතුමමා ශම් රශට් ආර්ථිකය ඝාතනය කරලා, 

"ආර්ථික ඝාතකයන් මැද" නමින් ශපොතක්කය ලියා තිශබනවා. එතුමමා 

ආර්ථික ඝාතකයන් මැද නම්, ශම් රශට් මිිදසුන් ශකොශසේද මන්ශන් 

කියා ශම් ශවලාශේ අපට ්ර ්න කරන්න සිේධ ශවනවා.   ශපොත 

ලියලා එතුමමා අපට  ක රුපියල් 2,500කට විකුණනවා.   

ශගොල්ලන් ආර්ථිකය ඝාතනය කශළේ ශකොශසොමද කියන එක ගැන 

ශපොතක්කය ලියලා,  ක අපට බලන්න කියලා තමයි ශම් කියන්ශන්. 

අශේ ආර්ථිකය විනා  කිරීම සම්බන්ධශයන් සම්ූරර්ණ වගකීම ශම් 

රජය භාර ගන්න ඕනෑය කියලා ශම් අවස්ථාශේදී මම මතක්කය කර 

ශදනවා.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද,  ජනාධිපතිතුමමා ශම් අය වැය 

ශල්ඛ්නය මදිරිපී කළී, ශම්ක සම්මත කරන්ශන් ශපොශසොට්ටුශේ 

මන්න මන්ත්රීවරු පිරිසක්කය. එතශකොට ශම් අය වැය ශපොශසොට්ටුශේ 

අය වැයක්කය. ශම් ශපොශසොට්ටුශේ අය වැය තුමළින් අද ශම් රටට 

අව ය ආර්ථික ශවනස්කම් කරන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. ශම් 

අය වැය ශල්ඛ්නශේ ශකොපමණ සුන්දර වචන තිබුණී,   වාශ ම 

දැනට මාස කිහිපයකට ශපර මදිරිපී කළ අතුමරු අය වැය 

ශල්ඛ්නශේ ශකොපමණ සුන්දර වචන තිබුණී, පාර්ලිශම්න්තුමව 

සරසා ිදයම ආර්ථික වැ් පිළිශවළක්කය ශම් රශට්  ්රාශයෝගිකව 

ක්රියාීමක කරන්න බැසැ කියලා ශම් රශට් ජනතාව දැන් ශසොඳටම 

දන්නවා. 

බලන්න, ශම් අය වැශයන් මුළු ආදායම ශලස   ශගොල්ලන් 

අශේක්කයෂා කරනවා රුපියල් බිලියන 3,415ක්කය. වියදම රුපියල් 

බිලියන 5,819ක්කය ශවනවා. එතශකොට හිඟය රුපියල් බිලියන 

2,404යි. මතිසාසය බැලුවාම, මුදල් අමාතයාං ශයන් සදන අය 

වැයවල සඳසන් අශේක්කයක ත ආදායම කවදාවී ශම් රටට ලැබිලා 

තිශබනවාද  සැම දාම මතාම මසළ අශේක්කයක ත ආදායමක්කය ශපන්වා 

අය වැශයන් වි ාල මුදලක්කය වියදම් කරලා අශේ රට ණයකාරශයක්කය 

බවට පී කළ මතිසාසයක්කය තමයි අපට තිශබන්ශන්. අද අය 

වැශයන් කියන   ආදායම එකතුම කර ගන්න අද ිදවැරැදි බදු 

යන්රණයක්කය තිශබනවාද  නැසැ. කළු සල්ලි ආර්ථිකශේ වැජශ න 

පිරිසට ශම් බදු දැශලන් රිංගලා යන්න අද ඕනෑ තරම් ම් දීලා 

තිශබනවා. බලන්න, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්න සමසර 

මන්ත්රීවරුන්ට ශේ පාලනයට එනශකොට තිබුශණ් බයිසිකලයක්කය 

පමණයි. නමුී, අද   මන්ත්රීවරු යන්ශන් ්රාශ්ෝවල. එදා කුලී 

ශගවල්වල හිටපු මන්ත්රීවරු අද මන්දිරවල වතවී ශවනවා. 

එතුමමන්ලාට අද ශසෝටල් පවා අයිතිව තිශබනවා. අද එතුමමන්ලා 

ධනය වි ාල ශලස එකතුම කරමින් ශම් රශට් වතවී ශවනවා.   

වාශ ම ශේ පාලනයට එනශකොට තමන්ශ  බැංකු ගිණුශම් 

රුපියල් දසසක්කය තිබුණු ශකනා, අද පිට රට බැංකුවල විශේ  මුදල් 

ශකෝටි ගණන් තැන්පී කරලා තිශබනවා. එදා ශම් රට 

බංශකොශලොී කරපු අයට අද ශම් system change එක කරන්න 

පුළුවන්ද කියා අපි අසනවා. ගරු කථානායකතුමමිද, ඔබතුමමාට 

වාඩිශවන්න තිශබන ඔය පුටුශේ වතුමර සලපු, mike ක්පු, මිරිස ්

කුඩු ගසපු   පුේගලශයෝ අද ශම් ආණ්ඩුශේ අමාතයවරු. එම 

වැරැදිවලට නීතිය ක්රියාීමක ශනොවි, අශේ රට විනා  කරපු පිරිස 

අමාතය ධුර ලබාශගන ශම් රට සදයි කියලා ශම් රශට් ජනතාව 

වි ්වාස කරනවාද, නැේද කියලා අසලා බලන්න. 

 ශම් අය වැශයන්වී ආණ්ඩුශේ නාස්තිකාර වියදම් අඩු කරාවි 
කියා අපි බලාශපොශරොීතුම වුණා. නමුී, අද ශවනශකොටී ශම් 
නාස්තිකාර වියදම් අඩු කරලා නැසැ. අද ශවනශකොට ඔබතුමමන්ලා 
වි ාල අමාතය මණ්්ලයක්කය පී කරශගන තිශබනවා. මදිරිශේදී   
අමාතය මණ්්ලය පැටේ ගසනවා ලු. අමාතයවරු පී කරශගන, 
වර්රසාද දීලා ඔබතුමමන්ලාශ  පාර්ලිශම්න්තුම බහුතරය ආරක්කයෂා 
කරශගන මස්සරසට යන්න තමයි ශම් කටතුතුම කරන්ශන්. රාජය 
අං ශේ කළ තුතුම ්රතිසංස්කරණ කිසිවක්කය අද ශම් අය වැශයන් 
මදිරිපී කරලා තිශබනවාද  අද ලක්කයෂ 16කට ආසන්නව මන්න 
රාජය ශසේවකයන් සරියට ස්ථානගත කරලා, ශම් රශට් ආර්ථිකය 
මදිරියට ශගන යන්න වැ් පිළිශවළක්කය සදලා තිශබනවාද  
ජනතාවට රජශේ කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා සරියට වැ්ක්කය කර 
ගන්න පුළුවන් වැ් පිළිශවළක්කය අද ඔබතුමමන්ලා මදිරිපී කරලා 
තිශබනවාද  ශම් රශට් ම්ම් නඩුවක්කය කිේශවොී, එය අවසන් 
ශවන්න අවුරුදු 40ක්කය විතර ගතශවනවා; පරම්පරා ගණනාවක්කය 
දක්කයවා   නඩුව ඇශදමින් යනවා. විභාග වන නඩුවක්කය අඩුම තරශම් 
අවුරුදු 10කින්, 20කින්වී අවසන් වීශම් වැ් පිළිශවළක්කය 
ඔබතුමමන්ලා මදිරිපී කරලා තිශබනවාද   

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, පාඩු ලබන වයාපාර ගැනී 
ශම් ශවලාශේ මම විශ ේෂශයන් කථා කරන්න ඕනෑ. එදා 
එමිශර්ට්ස් සමාගම පන්නා දමලා, ශ්රීලන්කන් ගුණවන් ශසේවයට 
ශේ පාලන පීවීම් මත  බඳවාශගන, ශ්රීලන්කන් ගුණවන් ශසේවය 
විනා  කශළේ රාජපක්කයෂවරු. අද වනශකොට ශ්රීලන්කන් ගුණවන් 
ශසේවයට අයී plane එකක මගීන්ට ව්ා ශසේවකශයෝ මන්නවා. 
 වා ශවනස් කරන වැ් පිළිශවළක්කය අතුමරු අය වැශේදිී මතක්කය 
කළාට ශම් අය වැශයන්   ගැන සරියට ශපන්වා නැසැ. ඛ්ිදජ 
ශතල් නීතිගත සංස්ථාව, විදුලිබල මණ්්ලය වැිද වි ාල ව ශයන් 
පාඩු ලබන ආයතන ්රතිවයුසගත කරන්ශන් නැතිව අද ශම් අය 
වැශයන් ශමොනවාද ශයෝජනා කරන්ශන්  අද ශයෝජනා කරනවා, ශ්රී 
ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනය විකුණන්න. ශටලිශකොම් ආයතනශේ 
පසුගිය මාස සශේ ලාභය රුපියල් බිලියන 7.2යි. අද ශ්රී ලංකා 
රක්කයෂණ සංස්ථාවට ශමොනවාද කරන්න සදන්ශන්  රක්කයෂණ 
සංස්ථාවී විකුණන්න ශම් අය වැශයන් ශයෝජනා කරනවා. 
පසුගිය මාස සශේ රක්කයෂණ සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 7.7ක 
ලාභයක්කය ලැබුවා. පාඩු ලබන ආයතනවලට කිසිවක්කය ශනොකර, එම 
ආයතන එශලසම තබාශගන ලාභ ලබන ආයතන විකුණන්න අද 
ශම් අය වැශයන් ඔබතුමමන්ලා ශයෝජනා කරනවා. ඔබතුමමන්ලාශ  
ශම් ආර්ථික වැ් පිළිශවළ ශමොකක්කයද  ඔබතුමමන්ලාශ  ගජ 
මිතුමරන්ට සලකන ශම් වැ් පිළිශවළ වසාම නතර කරලා, ශම් 
ආර්ථික විනා ශයන් අශේ රට සස ජනතාව ශබ්රා ගැනීශම් වැ් 
පිළිශවළ වසාම ක්රියාීමක කරන්න. එශසම ශනොකශළොී 
ඔබතුමමන්ලාී යන්ශන් රට බංශකොශලොී කළ පාශර් තමයි කියලා 
අපි ශම් අවස්ථාශේ මතක්කය කරලා ශදනවා. 

ශම් ශවනශකොට රාජය වයාපාර 527ක්කය තිශබනවා. ඔය තරම් 
ආයතන ශවන ශමොන රශට්ද තිශබන්ශන් කියලා බලන්න.   වා 
ශබොශසොමයක්කයම පාඩු ලබන, ශේ පාලනඥයන් සල්ලි සම්බ කරන 

839 840 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

තීීවයට ඔබතුමමන්ලා පරිවර්තනය කර තිශබනවා. අඩු තරශම් 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ක්රියාීමක වන රජශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාව, COPE එක වැිද කාරක සභාවලින්වී ඔය ශසොරකම් ටික 
නතර කරන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. ශමොකද,  වාී සුදු අලි 
විතරයි; කථා ශපට්ටි විතරයි. ඔබතුමමන්ලා   ශසොරකම් ගැන 
පාර්ලිශම්න්තුමවට වාර්තාවක්කය මදිරිපී කරලා  වා පුස් අල්ලන්න 
එක එක තැන්වල ඔශසේ දමලා තිශබනවා. ළමයින්ට අව ය පාසල් 
උපකරණවල මිල අද වි ාල ව ශයන් මසළ  ගිහින් තිශබනවා 
කියලා අද ශමතැනදී කථා කළා. ශම්ක තමයි ්ර ්නය. 
අමාතයවරයාට මුදල් අමාතයාං ශයන් වාර්තාවක්කය ශදනවා, එශසම 
වැඩි වුශණ් නැසැ කියලා. "සී ශදයියශන්!  ශම් රශට් ්රාශයෝගිකව 
ශවන ශේවල්  මුදල් අමාතයාං ය  දන්ශන් නැසැ. මතින්, ශම් තරම් 
උදාසරණයක්කය තවී තිශබනවාද  ශම් රශට් සියලුශදනාම දන්නවා, 
පාසල් උපකරණවල මිල වැඩි ශවලා කියලා. නමුී මුදල් 
අමාතයාං ය කියනවා, "එශසම මිල වැඩි ශවලා නැසැ" කියලා. 
එම අමාතයාං යම තමයි අශේ අමාතයවරුන්ට උපශදස් ශදන්ශන් 
ශම් විධියට අය වැය  සදන්න කියලා. මතින්, ශම්ක ්රාශයෝගික 
නැති අය වැයක්කය.  

  ආසියාශේ වැඩිම ිදෂ්පාදන වියදමක්කය තිශබන රටක්කය සැටියට 

අද ශ්රී ලංකාව නම් ශවලා තිශබනවා. මන්දියාශේ ිදෂ්පාදන වියදම 

අපට ව්ා අඩුයි. චීනය, මැශල්සියාව, තායිලන්තය වැිද රටවල 

අපිට ව්ා ිදෂ්පාදන වියදම අඩුයි. ඔබතුමමන්ලා  වා ගැන 

ශසොයන්ශන් නැතුමව,  වාට විසඳුම් ශදන්ශන් නැතුමව ශේයය 

කර්මාන්ත ආරක්කයෂා කරනවාය කියලා බදු පනවලා ශම් රශට් 

ජනතාවට  ගන්න තිශබන බඩු ටිශකී මිල අද වි ාල ව ශයන් 

වැඩි කර තිශබනවා.   හින්දා ිදවැරදි ආර්ථික ්රතිසංස්කරණ ගැන 

ඔබතුමමන්ලා  අවධානය ශයොමු කරන්න. ශමොකද, ිදෂ්පාදන වියදම  

වි ාල ව ශයන් වැඩි ශවලා තිශබන්ශන් ශම් රශට් ආර්ථික 

යන්රණය සරියට ක්රියාීමක වන්ශන් නැති ිදසායි. ආර්ථික 

යන්රණය ක්රියාීමක වීශම් කාර්යක්කයෂමතාව මිදන දණ්්ක්කය තමයි 

Ease of Doing Business Index එක.  ක බලලා තමයි ශම් රටට 

විශේ  ආශයෝජකශයක්කය එන්ශන්.  ක බලලා තමයි ශේයය 

ආශයෝජකශයෝ ිදෂ්පාදනයක්කය කරලා තරගකාරීව ශලෝකයට 

ගිහිල්ලා  විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා  තීරණය කරන්ශන්. නමුී 

අද ශවනශකොට Ease of Doing Business Index එක අනුව 

රටවල් 190කින් 99වැිද ස්ථානශේ තමයි අශේ රට තිශබන්ශන්.   

Ease of Doing Business Index එක අනුව, 2014 දි රටවල් 

190කින් 112වැිද ස්ථානශේ තමයි අශේ රට තිබුශණ්. 

2019 වනශකොට අපි ලංකාව 99වන ස්ථානයට ශගනාවා. 

නමුී අද වනශකොටී අපි 99වන ස්ථානශේ හිර ශවලා තිශබනවා. 

අප සමඟ තරග කරන, අශේ ජනගසනයට ව්ා වි ාල 

ජනගසනයක්කය මන්න මන්දියාව අද Ease of Doing Business 

Index එශක්කය 63වන ස්ථානශේ මන්නවා. එතශකොට විශේ  

ආශයෝජකශයක්කය මන්දියාවටද යන්න ඕනෑ, නැීනම් ලංකාවටද 

එන්න ඕනෑ   ක මතාම පැසැදිලියි. අද මන්දියාවට විශේ  

ආශයෝජන ගලාශගන යනවා.   සඳසා අපිී තරග කරන්න ඕනෑ. 

අද චීනය Ease of Doing Business Index එශක්කය 31වන සථ්ානශේ 

මන්නවා.   වාශ ම අශේ අසල්වැසි තරගකාරී රටවල් -

මලයාසියාව, තායිලන්තය, අශනක්කය රටවල් ගීතී   ඔක්කයශකෝම- 

අද අපට ව්ා කාර්යක්කයෂම ආර්ථිකයක්කය සහිත රටවල් බවට 

පරිවර්තනය ශවලා තිශබනවා.   ශගොල්ලන්ශ  ආර්ථිකශේ 

කාර්යක්කයෂමතාව පිළිබඳව යම් කිසි ්ර ්නයක්කය තිශබනවා නම්, 

පාර්ලිශම්න්තුමව  වා ිදවැරදි කරනවා. අද අශේ රශට් 

පාර්ලිශම්න්තුමව  වා ිදවැරදි කරන්ශන් නැසැ. අද පාර්ලිශම්න්තුම 

මන්ත්රීවරුන්ශ  මනශසේ තිශබන්ශන්, ජනාධිපතිතුමමාට වැඳලා ශසෝ 

ඇමතිකමක්කය ගන්ශන් ශකොශසොමද කියන එකයි. ඇමතිකමක්කය 

අරශගන ශටන්්ර්වලින් ශසොරකම් කරන්ශන් ශකොශසොමද,   කළු 

සල්ලි සංගන්ශන් ශකොශසේද කියලා තමයි අද අමාතයවරුන්ශ  

ඔළුශේ තිශබන්ශන්.  

අද අරගළකරුවන් system change එකක්කය මල්ලුවී, තරුණ 

තරුණියන් system change එකක්කය මල්ලුවී, ඔබතුමමන්ලා  ක 

ශදන්ශන් නැතුමව සුපුරුදු පාශර්ම යන්න පටන් අරශගන තිශබනවා. 

ජනාධිපතිතුමමා ශමවර අය වැශයන් තරුණ පරපුශර් අශේක්කයෂා ගැන 

කථා කළී, ඔබතුමමන්ලා අද තරුණ පරපුශර් අශේක්කයෂාව බිඳ 

දමලා තිශබනවා. ඔබතුමමන්ලා අද බදු වැඩි කරලා, තරුණ 

වෘීතිකයන් ශම් රට සැර දාලා  ශවනී රටවල පුරවැසිභාවය 

ගන්නා තැනට තල්ලු කරලා තිශබනවා. ඔබතුමමන්ලා අරගළයට 

ඇහුම්කන් දීලා නැසැ. ඔබතුමමන්ලා ශවනස් ශවලා නැසැ. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය සිදු කළ පාර්ලිශම්න්තුමවම තමයි 

අද ශම් රශට් ක්රියාීමක වන්ශන් කියන කාරණය අපි ශම් 

අවස්ථාශේදී මතක්කය කරලා ශදනවා. වි ාල ශලස බදු වැඩි කරලා, 

බූමිශතල් මිල වැඩි කරලා අද වනශකොට අහිංසක ධීවර ජනතාව 

විනා  කරලා තිශබනවා.  ශපොශසොර ටික ශදන්ශන් නැතිව අශේ 

කෘක කර්මය විනා  කළා. ශම් වන විට අඩු බරකින් තුී ශපොශසොර 

ශගනැල්ලා ශගොවියාට තව තවී පසර ගසන ක්රියාවලියක්කය තමයි 

අද ඔබතුමමන්ලා කරශගන යන්ශන්. 

රට රැකියා කරන අශේ විශේ  රමිකයන් ගැන ශමොන කථාද  

අද ඔබතුමමන්ලා උීතර දුන්න ආකාරය අනුව අපට ශපනී යනවා, 

  මිිදස්සු හිටියී නැතී ඔබතුමමන්ලාට කිසිම වැ්ක්කය නැසැ,   

මිිදස්සු මැරුණී කමක්කය නැසැ කියන එක. ශම් රටට මුදල් ශ න 

අශේ අක්කයකලා, නංගිලා, අම්මලා, සශසෝදරයන් ඇතුමළු විශේ  

රැකියාවල ිදතුතුම සියලු ශදනාශගන්ම ශකොවිේ වසංගතය අතශර්ී 

ගසා කාලා  ශකනුී මුදල් සම්බ කරන ජාවාරමකුයි ඔබතුමමන්ලා 

කශළේ.  

අතුමරු අය වැය - 2022 තුමළින් ශපොශරොන්දු වුණු සමාජ 

ආරක්කයෂණ වැ් පිළිශවළ ඔබතුමමන්ලා ක්රියාීමක කර නැසැ.  ක 

වචනවලට විතරක්කය සීමා කර තිශබනවා. ඔබතුමමන්ලා 

බංශකොශලොී කරපු ශම් රශට්, ඔබතුමමන්ලා උේධමනය මසළ දමපු 

ශම් රශට්, ඔබතුමමන්ලා කන්න නැති කරපු ශම් රශට් අහිංසක 

ජනතාව ශබ්රා ගන්න ශගනාපු සමාජ ආරක්කයෂණ වැ් පිළිශවළ  

ක්රියාීමක ශනොකර මන්ශන් ඇයිද කියලා අපට ්ර ්න කරන්න 

සිේධ ශවනවා. නාස්තිය සා වියදම අඩු කිරීම, වංචාව සා දූෂණය 

නැති කිරීම, රාජය වයවසාය ්රතිවයුසගත කිරීම ඇතුමළු ශබොශසෝ 

ශේවල් පැසැර සැර, අද ඔබතුමමන්ලා  බලය රැක ගැනී ශම් සැලසුම් 

ක්රියාීමක කිරීම පටන්ශගන තිශබනවා.  

අපට ආරංචියි, දැන් කපුටාී ඇශමරිකාශේ මඳලා ලංකාවට 

එනවා ලු. ශම් අය වැයට තුමශනන් ශදශක්කය බහුතර බලයක්කය ලබා 

ගන්නට ඔබතුමමන්ලා සැලසුම් ක්රියාීමක කරනවා ලු. අපි බලමු, 

කවුද ශම්කට අත උස්සලා ශම් රශට් ආර්ථිකය වළ පල්ලට 

යවන්න සදන්ශන් කියලා.  

ඔබතුමමන්ලා කිේවා, පාර්ලිශම්න්තුමශේ Committee system 

එකක්කය සදලා විපක්කයෂශේ සසායී අරශගන වැ් කටතුතුම කරනවා 

කියලා. අද Committees පී කරලාී නැසැ; ශමොනවී කරලා 

නැසැ. ඔබතුමමන්ලා  වා ක්රියාීමක කරන්න. ශම්ක බංශකොශලොී 

වුණු රටක්කය. අඩු තරශම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළින්වී එකට එකතුම 

ශවලා ඔබතුමමන්ලාට කිසිම යන්රණයක්කය සදා ගන්න බැරි වුණා.   

ිදසා ශම් රශට් මිිදස්සුන්ට ශම් system එක ගැන කිසිම 

වි ්වාසයක්කය නැසැ.  

ස්තුමතියි, ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද. 

841 842 

[ගරු ිදශරෝෂන් ශපශර්රා මසතා  



2022 ශනොවැම්බර් 19 

ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ්රසන්න රණතුමංග ඇමතිතුමමා. ඔබතුමමාට මිිදීතුම 20ක 

කාලයක්කය තිශබනවා. 

 
[ූර.භා. 10.39  

 
ගුණ ප්රෙන්න රතතුාංග මහත්ා (නාගරික ොංවර්ධාන හා 

නිවාෙ අමාත් ෙහ පණ්ු  පාර්ශයීය වනේ ප්රධාාන 

ොංවිධාායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

லகாலாசானும்) 

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

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, මශ  කථාව ආරම්භ 

කරන්න මස්ශසල්ලා මට කලින් කථා කළ මන්ත්රීතුමමාට පිළිතුමරු 

කිහිපයක්කය ශදන්න ඕනෑ. එතුමමා කිේවා අපි Committees සදලා 

වැ්කටතුතුම කරන්න ශයෝජනා කළා, නමුී  ක ශවලා නැසැයි 

කියලා.  

විපක්කයෂශේ ්රධාන සංවිධායකතුමමාී ශම් ශවලාශේ සභාශේ 

මන්නවා. අපි  ක පාර්ලිශම්න්තුම කටතුතුම පිළිබඳ කාරක 

සභාශේදීී සාකච්ඡා කර ශම් ශවනශකොට අශේ නම් ටික යවා 

තිශබනවා. නමුී, විපක්කයෂශයන් තවම නම් ටිකවී එවලා නැසැ. 

  ිදසා ඔබතුමමන්ලා ශචෝදනා කරන්න මස්ශසල්ලා ශම් කරන 

කැප කිරීම අවශබෝධ කර ගන්න. පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ විශේචනය 

කරනවාට ව්ා, ශම්වාට ්රාශයෝගිකව මැදිසී ශවලා කටතුතුම 

කරන්න කියලා තමයි මම කියන්ශන්. අද ශමතුමමන්ලා කථා 

කරන්ශන්- 

 
ගුණ ීමතිඥ ලක්ෂ මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ ප්රෙන්න රතතුාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, මශ  කථාශවන් පස්ශසේ ඔබතුමමා කථා 

කරන්න.  

 
ගුණ ීමතිඥ ලක්ෂ මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

ඔබතුමමා මශ  නම කිේවා. 

 
ගුණ ප්රෙන්න රතතුාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නැසැ, නැසැ. මම කිේශේ විපක්කයෂශේ ්රධාන සංවිධායකතුමමා 

සභාශේ මන්නවා කියලා, මම නමක්කය කිේශේ නැසැ. කරුණාකර 

ඔබතුමමා වාඩි ශවන්න.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, අද ශම් මන්ත්රීවරු කියපු 

කාරණා මම අසශගන හිටියා. [බාධා කිරීමක්කය  

ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ලක්කයෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමමා, ගරු ඇමතිතුමමාශ  

කථාශවන් පස්ශසේ ඔබතුමමා කථා කරන්න. 
 

ගුණ ප්රෙන්න රතතුාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, විපක්කයෂ නායකතුමමාී 

කිේවා "මස බැංකු ශසොරකම සම්බන්ධව replay කරලා, අසලා 
අසලා අපි සමගි ජන බලශේගය සැදුවා" කියලා. සැබැයි,   සමගි 

ජන බලශේගශේ කණ්්ායම තුමළ තමයි footnotes දාපු අයයි, 
ශපොී ලියපු අයයි ඔක්කයශකොම මන්ශන්. කමිටුී සැදුවා, උසාවිී 

ගියා.   කණ්්ායමම අද මන්ශන් සමගි ජන බලශේගශේ.  ක 
නැසැයි කියන්න බැසැ. එතුමමන්ලා ශචෝදනා කරනවා 

ශපොශසොට්ටුවයි, රාජපක්කයෂලායි ආර්ථිකය කෑවා කියලා. විපක්කයෂශේ 

සමසරු කියනවා, ඇමතිවරු තමන්ශ  තනතුමරු රැක ගන්න 
කටතුතුම කළා කියලා.   අය කථා කරන්ශන් සරියට අද 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ආව අලුීම කණ්්ායමක්කය වාශගයි. 
එතුමමන්ලාශ  අම්මලා තාීතලාී ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ හිටියා. 

ශම් ශචෝදනා කරන අය ඇමතිකම් පවා කළා. අවුරුදු ගණනක්කය ශම් 
රට පාලනය කරමින් ක්රියාීමක කළ ්රතිපීතිවල අඩු පාඩු 

තිශබනවා.  වාශේ ්රතිවිපාක ිදසා තමයි අද අපි දුක්කය විඳින්ශන්. 

 වා ගැන හිතන්ශන් නැතිවයි අද කථා කරන්ශන්.  

"කපුටා" කියලා කථා කරන්ශන් ඇයි  ශමොනවාද ශම් 

කියන්ශන්   එශසම කියපු   ගරු මන්ත්රීතුමමාී එදා යස පාලන 
ආණ්ඩුව කාලශේ කපුටාශ  පස්ශසන් ගියා ඇමතිකම් 

මල්ලාශගන.  වා අමතක කර කථා කරන්න එපා, ගරු ිද ශරෝෂන් 
ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා. සරි වැරදියි, එශසම කථා කරන එක. 

බලාශගන මන්න මිිදස්සු හිතන්ශන් සැශමෝම එක වාශ  කියලා. 

මුළු පාර්ලිශම්න්තුමවම සෑල්ලු කරලා ඔබතුමමන්ලා කථා කරන්ශන්.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ගරු ජනාධිපතිතුමමා මුදල් 

ඇමතිවරයා සැටියට ශම් මදිරිපී කර තිශබන්ශන් අභිශයෝගාීමක 
අය වැයක්කය කියන එක අපි අවිවාදශයන් පිළිගන්න ඕනෑ. ශම් අය 

වැය අභිශයෝගාීමක ශවන්ශන් රට බංශකොශලොී තීීවයට පී 
ශවච්ච ශවලාවක මදිරිපී කළ අය වැයක්කය ිදසා. ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා ශම් රට බාර ගිදේදී කිේශේ එතුමමාට පතුමළ 

ශනොශපශනන ගඟක වැල් පාලමකින් එශගෝ ශවන්න තිශබනවා 
කියලායි. අඩු තරශම් ජනාධිපතිතුමමා   වැල් පාලශමන් එසා 

මවුරවී දැක්කයකා. අභිශයෝග භාර ගන්න බැරි, අභිශයෝගවලට භය 
අය එසා මවුර දැක්කයශක්කය නැසැ. රට භාර ගීත ශකනාට අපි උදවු 

කරන්න ඕනෑ.   කැප කිරීම පක්කයෂයක්කය සැටියට ශපොශසොට්ටුව කර 
තිශබනවා. මීට මාස 6කට ශපර අපි පැය 13ක්කය විදුලිය නැතිව 

හිටියා. ශතල්, ගෑස් නැතිව ජනතාව මස පාශර් ශපෝලිම්වල 

රස්තියාදු වුණා. 

අතයව ය ආසාර ද්රවය ශගන්වා ගන්න ශ්ොලර් තිබුශණ් නැසැ. 

විශේ  සංචිත බින්දුවටම හිඳිලා තිබුණා. භාණ්් සා ශසේවාවල මිල 
ගණන් මසළ ගියා. උේධමනය වැඩි වුණා. කිසිම නායකශයකු 

වගකීම් භාර ගන්න අකැමැති තීීවයක්කය තුමළයි ජනාධිපතිතුමමා 
ශම් වගකීම භාර ගීශී.   අර්බුදකාරී වාතාවරණය තුමළ පක්කයෂ, 

පාට ශේදයකින් ශතොරව ජනාධිපතිතුමමාට සසාය පළ කරන්න 
අපට සිදු වුශණ් පක්කයෂ ශේ පාලනයට එසා ගිය ජාතික වගකීමක්කය 

අශේ කර මතට වැටුණු ිදසාය කියන එකී ශම් අවස්ථාශේදී මා 

මතක්කය කරන්න ඕනෑ. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ශම් අර්බුදය අශේ රටට 

අලුී මාවතක්කය විවර කර දීලා තිශබනවා.   මාවශී යන්න නම් 

843 844 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශේ පාලන ව ශයන් අප හිතන සා වැ් කරන විධිය ශවනස ්

කරන්න සිදු ශවනවා. අද අප ශවනසකට මුල පුරලායි තිශබන්ශන්. 
රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා කියන්ශන් අශේ ශේ පාලන 

්රතිවාදිශයක්කය. අප ශේ පාලනය කශළේ කඳවුරු ශදකක මඳශගන. 
අශේ ශේ පාලන මතවාද එකට ගැළපුශණ් නැසැ. නමුී, අප 

එතුමමා සමඟ ජාතික වැ් පිළිශවළකට එකඟ ශවලා තිශබනවා. 

ශපොශසොට්ටුව සැටියට අප ශේ පාලිදක ව ශයන් කැප කිරීමක්කය 
කළා කියන්ශන්   ිදසායි. රට ගැන හිතලායි අප   කැප කිරීම 

 කශළේ.  

ශම් විවාදය පුරාම විපක්කයෂශේ ශේ පාලන ිද ශයෝජිතයන් 

අශපන් ්ර ්න කශළේ, "රිදල් එක්කයක මන්ශන් ශරදි ඇ ඳශගනද " 

කියලායි. ශරදි ඇඳශගනද, නැේද කියන එක ශනොශවයි ගැටලුව. 

ශම් අර්බුදශයන් රට ශගෝ ගන්න අප කළ තුතුම කැප කිරීම් 

ශමොනවාද කියන එකයි අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, අපට ශසට වුණී ශම් 

ඇමතිකම්වලින් අයින් ශවන්න පුළුවන්, රට ශගෝ ගැනීශම් වැ් 

පිළිශවළක්කය එක්කයක   අය එනවා නම්. අප මුල මඳලාම කිේවා, ශම් 

අභිශයෝගය භාර ගන්න, තනතුමරු භාර අරශගන ශම් රට ශගෝ 

ගන්න එක්කයකහු ශවන්න කියලා. එතුමමන්ලා ශම් රට භාර ගන්න භය 

වුණා. සැබැයි, අප අද   අභිශයෝගය භාර ශගන තිශබනවා. අප 

බැණුම් අසනවා; විශේචනවලට ලක්කය ශවනවා.   සියලු ශේවල් විඳ 

දරාශගන තිශබනවා. දැන් රට යම් ශසොඳ තැනකට එනවා කියලා 

දැන ගීතාම විපක්කයෂය තමන්ශ  ශේ පාලන නයාය පරය 

ක්රියාීමක කරන්න කටතුතුම කරනවා.  

අද සැශමෝම system change එකක්කය ගැන කථා කරනවා. 

System change එශක්කය බල ශපරළිය සිදු ශවන්න ඕනෑ 

්රජාතන්රවාදීවයි. සැබැයි, අරගළකරුවන් උීසාස කශළේ මිනී 

මරලා, ගිිද තියලා system change එක කරන්නයි. අප, අශේ 

system එක change කළා. ශේ පාලන ්රතිවාදියා සමඟ එකට 

වැ් කරන්න පුළුවන් system change එකක්කය අප සැදුවා. 

ශේ පාලනඥයන් වන අප කරන්ශන් ්රතිපීති සම්පාදනය කරන 

එකයි. ්රතිපීති ක්රියාීමක කරන්ශන් අප ශනොශවයි. ්රතිපීති 

ක්රියාීමක කරන්ශන් රජශේ ශසේවකශයෝ. ශම් රශට් රජශේ 

ශසේවකයන්ශගන් බහුතරයක්කය -පසළ මට්ටශම් ිදලධාරින් සැර 

මසළ මට්ටශම් ිදලධාරින් සියලුශදනාම-  උපාධිය ලබපු අය. 

මුදල් අමාතයාං  ය සස අිදකුී අමාතයාං වල ශල්කම්වරු 

ඇතුමළු ්රධාන තනතුමරු දරන අය ශම් රශට් වි ්වවිදයාලවලින් 

උපාධිය අරශගන ශම් තනතුමරු ලබපු අය. ශේ පාලනඥයන්ට 

විතරක්කය ශනොශවයි, ශම් රශට් ිදලධාරින්ටී ශමතැන වැරදීමක්කය 

වුණු ිදසා තමයි අද ශම් රට ශමම තීීවයට ප ී  ශවලා 

තිශබන්ශන්. ශම් බුේධිමී රාජය ශසේවකයන්ට ශේ පාලනඥයන් 

බලපෑම් කරනවා නම් එශලස බලපෑම් කරන system එක ශවනස් 

කරන්න ඕනෑ.  

  සඳසා තමයි විසිඑක්කයවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

ශගන ආශේ. පාර්ලිශම්න්තුමවට වග කියන මුදල් කමිටු පී කශළේ, 

අක්රිය ශවලා තිබුණු ආංෂ්ක අධීක්කයෂණ කාරක සභා නැවත 

ක්රියාීමක කශළේ   ිදසායි. ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ගරු 

මන්ත්රීතුමමාශ  දැන ගැනීම සඳසා මම මතක්කය කරනවා, අපි  අද 

COPA එශක්කය සභාපති ධුරය දීලා තිශබන්ශන් විපක්කයෂයට බව. 

Committee on Public Financeහි සභාපති ධුරයී දීලා 

තිශබන්ශන් විපක්කයෂයටයි.   විතරක්කය ශනොශවයි. අලුතින් ඇති 

කරන්න සදන ්රධාන කමිටු තුමශන්ී වගකීම විපක්කයෂයට පවරා 

ශදන්න ගරු ජනාධිපතිතුමමා එකඟ වුණා. ආංෂ්ක අධීක්කයෂණ කාරක 

සභා 17ක්කය සඳසා අපි සාමාජිකයන් නම් කරලා යවා තිශබනවා. 

විපක්කයෂශයනුී  වාට නම් කරලා එේවාට පස්ශසේ  වා කඩිනමින් 

ක්රියාීමක ශවන්න ඕනෑ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ   ශවනස ඇති 

කරන්න අපි කටතුතුම කරලා තිශබනවා.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, අවුරුදු ගණනාවක්කය තිස්ශසේ 

ශම් රශට් පැවැති ක්රමශේදවල ශවනසක්කය ඇති කරන්න අපි කටතුතුම 

කර තිශබනවා. වයවසායකයකු බලපරයක්කය ගන්න ආයතනයකට 

එේදී   වයවසායකයාව වශට් යවනවා නම්, ඔහුව වශට් ශනොයවන 

විධියට system එක ශවනස් ශවන්න ඕනෑ. නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මෑතකදී   ශවනුශවන් one-stop shop යනුශවන් නව 

වැ්සටසනක්කය ආරම්භ කළා. ශමය ගරු අග්රාමාතයතුමමා එතුමමාශ  

කථාශේදී කිේවා. දවස් 21ක්කය තුමළ   ශේවල් අනුමත කරන 

ක්රමශේදයක්කය සදන්න අපි කටතුතුම කර තිශබනවා. දවස ්21 ඇතුමළත 

  වැ් කටතුතුම කශළේ නැීනම්, අපි මදිරියට ගිහිල්ලා, ඊට අදාළ 

ිදලධාරියාශගන්   ශවනුශවන් වන්දියක්කය ගන්න පුළුවන් වැ් 

පිළිශවළක්කය සදන්න කියන එකයි අපි ශයෝජනා කරන්ශන්. නමුී, 

අද සිදු වන්ශන් කුමක්කයද  ශේ පාලන පක්කයෂ නැවත තම තමන්ශ  

ශේ පාලන නයාය පරවල හිරශවලා බලය ලබා ගැනීම සඳසා 

උපාය, උපක්රම කල්පනා කරනවා. එම ිදසා අපි තවදුරටී ශම් 

අර්බුදය ද්මීමා කරශගන ශබොර දිශේ මාළු බාමින් මන්නවා ද, 

නැීනම් අර්බුදශයන් ශගෝ එනවා ද කියන එක තීරණය කරන්න 

ඕනෑ.  

ශම් තීරණාීමක අවස්ථාශේදී විපක්කයෂ නායකතුමමාට වි ාල 

වගකීමක්කය තිශබනවා. එතුමමා ශමම අර්බුදශේ ශපරගමන්කරුවකු 

ශවනවා ද, නැීනම් අර්බුදය විසඳීශම් ශකොටස්කරුවකු ශවනවා ද 

කියලා තීරණය කිරීශම් වගකීම එතුමමාට තිශබනවා. මීට මාස 

කිහිපයකට ශපර තිබුණු ආර්ථික කම්පන තීීවය යම් 

්රමාණයකට ලිහිල් ශවලා ජන වතවිතය සාමානය අතට පී ශවමින් 

පවතිේදී, විපක්කයෂ නායකතුමමා වගකීම් විරහිතව කටතුතුම කරනවා 

නම්, එය ශම් රශට් ජනතාවට කරන ශද්රෝහිකමක්කය සැටියටයි අපි 

දකින්ශන්.  

සංචාරක වයාපාරය යම් මට්ටමකින් හිස ඔසවේදී එය 

ක්ාකේපල් කිරීමට උීසාස කරනවා නම්,  කට විපක්කයෂය 

උ්ශගඩි ශදනවා නම්, උේශඝෝෂණවලට තරුණයන් 

ශපොල වනවා නම් සංචාරකයන් අශේ රටට එන්ශන් නැසැ, ගරු 

ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද. එශසම වුශණොී ශම් අර්බුදය 

විසඳන්න පුළුවන් ද  එ්් අය දන්නවා, ශදසැම්බර්, ජනවාරි, 

ශපබරවාරි කියන්ශන් ශම් රටට සංචාරකයන් පැමිශණන season 

එක කියලා. ශම් season එක මලක්කයක කරශගන අද ආපහු සර්තාල් 

කරන්න, විශරෝධතා දක්කයවන්න, ආර්ථික මර්මස්ථානවල ශම් 

කටතුතුම කරන්න අද විපක්කයෂශේ මන්ත්රීවරු තමන්ශ  

ිදශයෝජිතශයෝ ශපොල වන සැටි අපි දකිනවා. මම විපක්කයෂ 

නායකතුමමාට මතක්කය කරන්න කැමැතියි, ශමවැිද පටු ශේ පාලන 

අරමුණු ශවනුශවන් ක්රියාීමක වීශම්දී සිදු වන ජාතික විනා යන් 

පිළිබඳව. ශේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමමා මන්දු-ලංකා 

ගිවිසුම ක්රියාීමක කරනශකොට එවකට අගමැති රණසිංස 

ශ්රේමදාස මැතිතුමමා ජනතා විමුක්කයති ශපරමුශණ් නායක ශරෝසණ 

විශේවීර සමඟ දකුශණ් සිවිල් අරගළවලට අනුබල දුන්නා. එහි 

්රතිලලය වුශණ් ශ්රේමදාස රජය කාලශේදීම ශරෝසණ විශේවීර 

මසීමයා වතවිතක්කයෂයට පීවීමයි. මන්දු-ලංකා ගිවිසුම සරසා 

පැමිණි මන්දියානු සමුදාවට එශරහිව එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ආතුධ 

සා මුදල් දුන්නු එක රසසක්කය ශනොශවයි. හිටපු ජනාධිපති රණසිංස 

ශ්රේමදාස මසීමයා   ශේවල් දුන්නා කියන එක අපි සැශමෝම 

කථා ශවච්ච ශදයක්කය. අවසානශේදී සිදු වුශණ් ශමොකක්කයද  

අවසානශේදී එල්ටීටීඊ මරාශගන මැශරන ශබෝම්බකරුශවකු විසින් 

ශ්රේමදාස ජනාධිපතිවරයා වතවිතක්කයෂයට පී කළා.  

845 846 

[ගරු ්රසන්න රණතුමංග මසතා  
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පටු ශේ පාලන අරමුණු ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න ශගොස්, 

කුපිත ූව තරුණයන්ශ  හූ සඬ මැේශේ ඊශේ-ශපශර්දා ඇතැමුන්ට 

පලා යන්න සිේධ වුණා. තවී කාන්තාවක්කය සැමදාම මස පාශර් 

"රිදල්, රිදල්" කියා කෑ ගසමින් මන්නවා. ශම්වා අර්ථයක්කය නැති 

විශරෝධතා. "තාීතා කළ ශේ පුතා ශනොකශළොී ඌ ශනොට්ටිශ  

පුතා" කියලා අශේ ගැමි වසශර් තිශබනවා. සජිී ශ්රේමදාස 

මසීමයා අද ශපරටුගාමීන් සා ශල් පිපාසිත අරගළකරුවන් 

උසිගන්වා ශම් කරන්ශන්ී මතිසාසය යළි  ලියන එක ශනොශවයිද 

කියලා අපි අසන්න ඕනෑ. 

 ශම් අය වැය විවාදශේදී විපක්කයෂශේ ගරු මන්ත්රීවරශයක්කය 

මර්දනය ගැන කථා කළා. එතුමමා කිේවා,  ආණ්ඩුව ෂ්ෂය 

වයාපාරශේ අය මර්දනය කරන්න සදනවා කියලා. ගරු ිදශයෝජය 

කථානායකතුමමිද, පසුගිය මැයි 09වැිද දා, ජුිද 09වැිද දා, ජූලි 

09වැිද දා කාලසීමාවන් තුමළ සිදු වුශණ් සාමකාමී අරගළ, 

විශරෝධතා ශනොශවයි. මිිදසුන්ව මරන්න, මිිදසුන්ට පසර ශදන්න, 

මිිදසුන්ශ  ශගවල් ගිිද තියන්න එදා කටතුතුම කළා. ශම් රශට් 

්රජාතන්රවාදීව බලයට එන්න බැරි අය, ශම් අරගළ සරසා තමන් 

බලයට එන්න උපක්රමයක්කය තමයි ශම් ශයදූවශේ. ශම්ක 

්රභාකරන්ශ  ක්රියාවට සමාන කරන්න පුළුවන්. ්රභාකරනුී 

බැලුශේ ්රජාතන්ර විශරෝධීව රශට් පාලන බලය ගන්නයි. 

සමසර ශේ පාලන පක්කයෂී අද ක්රියා කරන්ශන්   

ආකාරයටයි. විපක්කයෂශේ ඇතැම් අය ෂ්ෂය ක්රියාකාරීන්, සමාජ 

ක්රියාකාරීන් මදිරියට දාලා තමන්ශ  ශේ පාලන අරමුණු මටු 

කරගන්න උීසාස කිරීම ගැන අපි කනගාටු ශවනවා. ඇීතටම 

මා එය දකින්ශන් විපක්කයෂය ඔවුන් ගණිකා වෘීතිශේ ශයදවීමක්කය 

සැටියටයි. තමන්ශ  සශසෝදර මන්ත්රීවරුන්ශ  ශගවල් ගිිද 

තියේදී, සශසෝදර මන්ත්රීවරුන් මරේදී කට වසශගන සිටින අය අද 

මර්දනය ගැන කථා කරනවා. වගකිව තුතුම විපක්කයෂශයන් මම මල්ලා 

සිටිනවා, අමාරුශවන් ශගෝ ගිදමින් තිශබන ශම් ආර්ථිකය 

වට්ටන්න වගකීම් විරහිත ක්රියා කරන්න එපා කියලා. 

විපක්කයෂය ිදශයෝජනය කරන පක්කයෂවල මන්ත්රීවරුන් සා 

ිදශයෝජිතයන් පසුගිය දවස්වල පිට රටවල ශ්රී ලාංකික 

රමිකයන්ශගන් මල්ලීමක්කය කරනවා අපි දැක්කයකා, අශේ රටට සල්ලි 

එවන්න එපා, විශේ  මුදල් එවන්න එපා කියලා. විපක්කයෂශේ සමසර 

අය අද UN එකට ගිහින් GSP සසනය නවීවන්න අව ය කරන 

පසු බිම සදනවා.   වාශ ම, ශම් රට තුමළ තිශබන සාමකාමී 

වාතාවරණය නැති කරලා සංචාරකයන් ලංකාවට එන එක 

නවීවන්නී සමසර අය උීසාස කරනවා. එවිට සංචාරකයන් 

එන්ශන් නැති බව විපක්කයෂය ශසොඳින්ම දන්නවා. වයවස්ථානුූලලව 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ කමිටුවලට සසාය දක්කයවා,  වා ිදශයෝජනය 

කරලා, ආර්ථිකය ශගෝ ගන්නා වැ් පිළිශවළට ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා සමඟ එක්කය වන්න කියලා අපි විපක්කයෂශේ ගරු 

මන්ත්රීවරුන්ශගන් විශ ේෂශයන් මල්ලා සිටිනවා. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, අප රශට් ිදදසසින් පසු 

මතිසාසශේ අනන්තවී ශේ පාලන, සමාජ, ආර්ථික 

්රතිසංස්කරණ සිදු ශවලා තිශබනවා. 1956දී එවැිද ූව ශේ පාලන 

සා සමාජ ්රතිසංස්කරණයක්කය සිදු වුණා. 1971දීී ශේ පාලන 

්රතිසංස්කරණයක්කය සිදු වුණා. 1997දී ආර්ථික ්රතිසංස්කරණ සිදු 

වුණා. ශම් සැම ්රතිසංස්කරණයකින්ම ආර්ථික සා ශේ පාලන 

වර්ධනය අශේක්කයෂා කළී එම වර්ධන මලක්කයක ශවත ළඟා වීමට 

අපට ශනොසැකි වුණා. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, විපක්කයෂශේ සමසර 

මන්ත්රීවරු ශපන්වා ශදන්න උීසාස ගන්නවා, ශම් රට 

බංශකොශලොී රටක්කය බවට පී වුශණ් ශම් ආණ්ඩුව ආ ිදසා 

කියලා. යම් යම් කාරණා සම්බන්ධශයන් අශේ ්රතිපීතිවල යම් 

යම් අඩු පාඩු ඇති වුණා. ශසොඳ ්රතිපීති ක්රියාීමක කරේදී 

අර්බුදී මතුම වුණා; යම් යම් අඩු පාඩු ද ඇති වුණා. උදාසරණයක්කය 

විධියට, කාබිදක ශපොශසොර භාවිතයට ශයොමු වීම ගිදමු. කාබිදක 

ශපොශසොර භාවිතය කියන්ශන් ශසොඳ ශයෝජනාවක්කය.  ක ශලෝකයම 

පිළිගන්නවා. සැබැයි, එය ක්රියාීමක කරපු ආකාරය පිළිබඳව 

අපටී විශේචන තිශබනවා.  වාශේ දුර්වලතා අපි දකිනවා. 

මතිසාසශේ මඳලා ශම් වාශ  ශේවල් ශවලා තිශබනවා. 

විපක්කයෂ නායකතුමමා අශේ ්රතිපීති පිළිබඳව අද ශචෝදනා 

කරනවා. එතුමමා එදා ිදවාස ඇමතිවරයා විධියට ගී සමසර 

්රතිපීති තීරණ ිදසා  ශසේවක ්රමාණය වැඩි වුණා. අප ළඟ   

ගැනී ඕනෑ තරම් ශතොරතුමරු තිශබනවා. අප යටගියාව ගැන කථා 

කරනවා ශනොශවයි. ඕනෑ නම් අපටී  වා ගැන කථා කරන්න 

පුළුවන්. ජාතික ිදවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්රී ලංකා රාජය 

මංජිශන්රු සංස්ථාව ආදි ව ශයන් එතුමමා යටශී තිබුණු 

ආයතනවලට ශසේවකයන් වි ාල ්රමාණයක්කය බඳවාශගන 

තිශබනවා.   අය බඳවා ගී ආකාරය මාධයවල පළ වුණා අපි 

දැක්කයකා. "ශකොට අය නම් කම්කරු, උස අය නම් සිකිතුරිටි" කියලා 

බඳවා ගී ආකාරය අපි දැක්කයකා.  වා තමයි වැරැදි ්රතිපීති; වැරැදි 

වැ් පිළිශවළවල්.  

සමසර අය උීසාස කරනවා, ශම් ආර්ථික අර්බුදය ඇති වුශණ් 

2019න් පසුව බව කියන්න. අප ගී සමසර ්රතිපීතිවල වැරැදි 

තිශබනවා. අපි  ක පිළිගන්නවා. සැබැයි, ශම් වීමන් අර්බුදය   

ිදසාම ශවච්ච ශදයක්කය ශනොශවයි. රශට් පැවැති කැරැලි සා තුේධය 

ිදසා අපට ූව ආර්ථික අලාභය ශ්ොලර් බිලියන 200ක්කය බව 

ෂ්ව ංකර් ශමනන් මැතිතුමමා එතුමමාශ  “Choices: Inside the 

Making of India's Foreign Policy” ශපොශී සඳසන් කර 

තිශබනවා.  , මූලයමය ගණන් පමණයි. අපට අහිමි වුණු ආර්ථික 

අවස්ථා ගණශනහි පාඩුව ගණන් බලා නැසැ. එම ගණන් බැලීම 

සංසන්දනය කරන්න සිදු වන්ශන් සිංගේූරරුශේ ආර්ථික 

සංවර්ධනයී සමඟයි. ශමොකද, අපට අහිමි ූව ආර්ථික සංවර්ධන 

අවස්ථා සිංගේූරරුව, මැශල්සියාව, වියට්නාමය ආදි රටවල්   

අවස්ථාශේ අී පී කරගීතා. 

1988-1989 කාලශේ රස්තවාදී ක්රියා ිදසා විනා  ූව  ශේපළවල 

වටිනාකම පමණක්කය රුපියල් මිලියන 3,300ක්කය -බිලියන 3.3ක්කය- 

ශවනවා. අද වටිනාකමට අනුව නම් එය රුපියල් බිලියන 30කට 

ආසන්න විය සැකියි. මුළු මසවැලි වයාපෘතිශේම අය වැය 

ඇස්තශම්න්තුමව රුපියල් මිලියන 6,700යි. එම රස්ත ක්රියා සිදු ූව 

වසර ශදක තුමළ අපට අහිමි ූව වයාපාරික සා ආර්ථික අවස්ථා සා 

පාඩුව ගණන් බලා නැසැ.   අහිමි ූව මසජන මුදල් කන්දරාව 

එවකට තිබූ ආණ්ඩු පිරිමසා ගීශී ශකොශසොමද  ශම්ක තමයි 

වැදගීම ශේ. එම ආර්ථික පාඩුව පියවාගන්න එවකට පැවැති 

ආණ්ඩුවලට ණය ගන්න සිදු වුණා. ඊට අමතරව 2015-2019 

කාලශේ සිදු ූව ආර්ථික පසු බෑමී, පාස්කු මරිදා ශබෝම්බ 

්රසාරයී, 2020-2021 තුමළ ඇති වුණු ශකොවිේ වසංගතය ිදසා දිගුණ 

කාලීනව අගුණළු දැමීම සා එහි ්රතිවිපාක ශසේතුමශවනුී තුමන්වන 

කාර්තුමව වන විට රශට් ආර්ථිකය සම්ූරර්ණශයන් අයසපී අතට 

පී ශවමින් තිබුණා. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ිදදසසින් පසු කාලශයහි 

ආර්ථික ව ශයන් පමණක්කය ශනොව ශේ පාලන මත ව ශයන්ද 

එකිශනකට ්රතිවිරුේධ තුග ශදකක්කය පැවැතියා. අප මන්ශන් එම 

තුගවල ශදවැිද තුගශේයි. අවුරුදු 30ක කාලයක්කය අශේ ආර්ථිකය 

සැලසුම් කිරීශම්දී වැඩි නැඹුරුවක්කය තිබුශණ් සමාජ 

සාධාරණීවයක්කය තිශබනවා යැයි ශපොදු පිළිගැනීමක්කය තිබූ ශසෝවියට් 

ශේ ය ්රමුඛ් තුශරෝීඨය ආකෘතිය ශවතයි. 1956, 1960, 1970 

සභාග ආණ්ඩු යටශී රාජයවාදී ආර්ථිකය ව්ාී  ක්කයතිමී වුණා.  

  ආණ්ඩුවල ශේ පාලන නැඹුරුවකින් තුී ආර්ථිකය ශවනුශවන් 

රාජයය මැදිසී වුණා.  , පළමු තුගය.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශමශතක්කය කල් සුබසාධනය සමඟ පැවැති රාජයවාදී සංවෘත 

ආර්ථිකශේ ආනයන අපනයන සීමා ලිහිල් කර විවෘත ශවළඳපළ 

ආර්ථිකයක්කය - open market economy එකක්කය - 1977 ජූලි 

මැතිවරණශයන් පසු ශේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමමා විසින් 

ඇති කරනු ලැබුවා. එම ආර්ථිකය තුමළ ශපෞේගලික අං යට ්රධාන 

තැනක්කය ලැබුණා.  , ශදවන තුගය.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, මසත මා ්රකා  කළ 

ආර්ථික තුග ශදක එකිශනකට ශවනස් ූවවී සුබසාධනය 

ශවනුශවන් වි ාල පිරිවැයක්කය දැරූ රටක්කය, අශේ රට. අශයකුට 

ශවනී රටවල් සා සසඳා එය එශසේ ශනොශේ යැයි කිව ශනොසැකියි. 

මම ශම් කථාව කියන්ශන් ලංකාශේ ආර්ථික තීීවයන්ට 

සාශේක්කයෂවයි; විශ ේෂශයන්ම රට තුමළ සිදු වන ධන උීපාදනයට 

සාශේක්කයෂවයි; බදු ආදායමට සාශේක්කයෂවයි.  

ලංකාව සිදු කළ මට්ටශම් මසළ රාජය සුබසාධන මට්ටමක්කය 

පවීවා ගීතා නම්,   මට්ටමින්ම බදු අය කළ තුතුමයි. එශසී 

ලංකාව එශසේ කශළේ නැසැ.   ශවනුවට කශළේ දිගින් දිගටම ණය 

ශගන ණය වියදම් කිරීමයි.   ක්රමශයන් ධනවතුමන් ශමන්ම 

දුේපතුමන් ද සතුමටු වුණා. දුේපතුමන් රාජය සුබසාධනශයන් යැපුණු 

අතර, ධනවතුමන්   ශවනුශවන් බදු ශනොශගවා බදු පැසැර සැරියා. 

සිදු ූවශේ මුළු රටම ණය උගුණලක හිර වීමයි. 

ලංකාව කාලයක්කය තිස්ශසේම කශළේ රාජය වියදම් දරාගත 

ශනොසැකි මට්ටමක පවීවා ගිදමින් බදු අය ශනොකර සල්ලි අච්ු 

ගැසීම සා විශේ  ණය ගැනීමයි. ශේ පාලනඥයන් වන අප බලය 

ලබාගැනීශම් අරමුණින් ශමම සුබසාධන ක්රමය දිගින් දිගටම 

පවීවාශගන ආවා. මාස සයකට ශපර සිදු ූව ක්ා වැටීම ශම් 

ගමශන් ගමනාන්තයයි. දැන්වී ලංකාව අලුී ගමනක්කය යා තුතුමයි.  

අපට තවදුරටී ණය අරශගන ණය ශගවන්නවී, ණය 

අරශගන සසන ලබා ශදන්නවී සැකියාවක්කය නැසැ. ශම් අය වැය 

ගැන කථා කරපු  විපක්කයෂශේ ශබොශසෝ අය පසුගිය අය වැයවල කථා 

කළ ජනප්රිය මාතෘකා ගැන කථා කරමින් "සසන ශකෝ " කියලා 

්ර ්න කළා. එදා මැතිිදයශ  කාලශේ ස ශඳන් සාල් ශගනී 

ශදන්න සැදුවා; ශේආර් මසීමයා ඇට අටක්කය ශදන්න සැදුවා. 

චන්ද්රිකා ජනාධිපතිිදය රුපියල් 3.50ට පාන් ශදන්නම් කිේවා. 

විපක්කයෂය බලාශපොශරොීතුම වන්ශන් ශම් වාශ  ජනප්රිය වචන. 

විපක්කයෂශේ තවී කවුශදෝ මන්ත්රීවරශයකු ආර්ථික උීශීජනයක්කය 

මල්ලනවා මා අසශගනයි.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ශම් අය වැය සසන අය 

වැයක්කය ශනොශවයි. ශමය, වියදම් පාලනය කරගත තුතුම අය වැයක්කය;  

ආදායම් වැඩි කරගත තුතුම අය වැයක්කය. විපක්කයෂශේ අය දැන ශසෝ 

ශනොදැන ශමම අය වැශයන් සසන මල්ලා විශේචනය කරනවා. මට 

හිශතන්ශන් ශම් අය ශමම ශචෝදනාව කරන්ශන් ජනතාව 

උසිගන්වන්නයි.  

විකල්ප නැති විශරෝධතා ශේ පාලනය සරලයි; පසසුයි. 

අරගළකරුවන්ට තිබුශණ් විකල්පයක්කය ශනොමැති අරගළයක්කය.   

ිදසා දැන් එම අරගළකරුවන් තමතමන්ශ  ශේ පාලන 

කඳවුරුවල ගාල් ශවලා සටන් පාව කියමින් මන්නවා. ශමයින් 

ලැශබන  ආර්ථික ්රතිලාභයක්කය නැසැ. විපක්කයෂයටී තිශබන්ශන් 

විකල්ප ශනොමැති විශේචනයි. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, අපි මල්ලීමක්කය කරනවා. 

විශ ේෂශයන් ශම් රට ශේයය ිදෂ්පාදන ආර්ථිකයක්කය කරා ශගන යා 

තුතුමයි.   සඳසා යම් යම් වැ් පිළිශවළ මදිරිපී කරන්න ඕනෑ.   

වාශ ම ශම් අය වැශයන් ශසෞඛ්ය ක්කයශෂේරය පිළිබඳ ශයෝජනා 

මදිරිපී කරනවා අපි දැක්කයකා. ආසියාශේ රටවල් අතරින් ිදදසස ්

ශසෞඛ්ය ශසේවාව පවීවාශගන යන්ශන් අශේ රශට් විතරයි. රජශේ 

වවදයවරු ශපෞේගලික ශරෝසල්වලට යනවා. ගිහිල්ලා  වාට තම 

ශසේවය ලබා ශදනවා. සැබැයි, අප ශගවන වාට්ටු ගැන කථා කරන 

ශකොට   වවදයවරුන්ම පාරට බැසැලා විශේචනය කරනවා, 

ශසෞඛ්ය ශසේවාව ශපෞේගලීකරණය කරන්න යනවා කියලා. මට 

මතකයි, චන්ද්රිකා කුමාරතුමංග මැතිිදයශ  කාලශේ ගම්පස මස 

ශරෝසල සදේදී එහි ශගවන වාට්ටු  සැදූ බව. නමුී   කටතුීත 

ක්රියාීමක කරන්න පුළුවන්කමක්කය ලැබුශණ් නැසැ.   කටතුීත 

කරන ශකොට  කට විශරෝධතා දැක්කයූවවා. අද අපි මල්ලීමක්කය 

කරනවා. අද අපි ශපෞේගලික ශරෝසල්වලට යනවා. අප රක්කයෂණය 

කරලා නම්,   රක්කයෂණය සරසා   අදාළ ශගවීම් කරනවා. 

ශපෞේගලික ශරෝසල් වි ාල මුදල් කන්දරාවක්කය අය කරගන්නවා.  

අශේ රාජිත ශසේනාරීන මැතිතුමමාී ශසෞඛ්ය අමාතයාං ය 

භාරව කටතුතුම කළා. රජශේ ශරෝසල්වල theatresවල පැය 24 

පුරාවට AC දාලා තිශබනවා.  වා off කරන්න බැසැ.   ිදසා 

රජශේ ශරෝසල්වලී මුදල් ශගවන වාට්ටු නැවත ඇති කරලා, ඊට 

අදාළව සැන්දෑ වරුශේ ශසෝ රජශේ වවදයවරුන් සරසා 

ශසේවාවන් සපයලා,   ලැශබන මුදල්වලින් දුේපී ජනතාවශ  

ශරෝසල් ගාස්තුම, ශසෞඛ්ය ශවනුශවන් ශගවන මුදල් ආවරණය 

කරගන්න අපට පුළුවන්. එශසම නැීනම්   මුදල් යන්ශන් 

ශපෞේගලික අං යට විතරයි.   වාශ  ශයෝජනාී මදිරිපී කරලා 

තිශබනවා.  

පාඩු ලබන ආයතන පිළිබඳව අද කථා කරනවා. පාඩු ලබන 

ආයතන න්ීතුම කරන්න වි ාල මුදලක්කය දරන්න රශට් ජනතාවට 

සිදු ශවලා තිශබනවා. මන්ධන සසන ක්රමයට දුන්නා. වියදම් අඩු 

වුණා. අඩු ගණශන් ශමෝටර් සයිකලයක්කයවී පාවිච්චි කරන්ශන් 

නැති, මන්ධන පාවිච්චි කරන්ශන් නැති පුරවැසියා පවා   

සසනයට දායකීවයක්කය ලබා දුන්නා.  

ශම් රශට් වාසන තුමන සතර තිශබන අය   වාසන පාවිච්චි 

කළා; ගමන් බිමන් ගියා. අඩු සසනයට   අයට මන්ධන ලබා 

දුන්නා.   අයට දුන් සසනවලට දුේපී මනුෂයයාටී වග කියන්න 

සිේධ වුණා.   ිදසා, අපි ආර්ථික අතින් අපසසුතාවට පී ශවලා 

තිශබන ශම් ශවලාශේ  යම් සීමා ඇති කරලා,    කටතුතුම කරන්න 

ක්රමශේද සදන්න ඕනෑ.   

ශ්රීලන්කන් ගුණවන් සමාගම පිළිබඳව අපි කථා කරනවා. ශම්වා 

ලාභ ලබන තීීවයට පී කරන්න ඕනෑ. ශම් ගරු සභා්ාශේ 

කථා කරන මන්ත්රීතුමමන්ලා ශම්වා ගැන විශේචන කරනවා, 

අඩුපාඩු කියනවා. සැබැයි, ශම් ්ර ්නවලට විසඳුම් ශයෝජනා 

කරන්ශන් නැසැ. පාවලී චම්පික හිටපු අමාතයතුමමා, පාර්ලිශම්න්තුම 

්රකා න මාලා අංක 88, ආර්ථිකය ස්ථා කරණයට අදාළ ශකටි 

සස මධය කාලීන වැ්සටසන් සඳුනා ගැනීම සඳසා ූව ජාතික සභා 

අනුකාරක සභාශේ වාර්තාව මදිරිපී කරනවා මම දැක්කයකා.   

වාර්තාව ඔබතුමමන්ලා කියවන්න.  ක මන්ත්රීවරු කියවිය තුතුම 

වාර්තාවක්කය. මම එතුමමාශ  ශේ පාලන ක්රමශේදයට විරුේධව කථා 

කරපු ශකශනක්කය. මම පාර්ලිශම්න්තුමශේ එතුමමාට විරුේධව හිටපු 

ශකශනක්කය. සැබැයි, ශසොඳ ශදයක්කය කශළොී,   ක ශසොඳයි කියලා 

කියන්න අපට පුළුවන්. අපි ළඟ කුසකීවයක්කය නැසැ. 

වර්තමානශේ  රශට් ඇති ශවලා තිශයන ආර්ථික තීීවයට 

විසඳුමක්කය ලබා ශදන්න, ශම් මිිදස්සු මුහුණ ශදන ීඨ්නයට 

විසඳුමක්කය ලබා ශදන්න එතුමමා විපක්කයෂශේ මඳශගන යම් 

උීසාසයක්කය දරනවා.   විපක්කයෂශයන් සිදුවිය තුීශී අන්න  කයි. 

අද විපක්කයෂ නායකතුමමා  ක කරන්ශන් නැසැ.  කනගාටුදායක 

තීීවය  කයි. විශේචනය විතරයි එතුමමා කරන්ශන්. එතුමමාට 

849 850 

[ගරු ්රසන්න රණතුමංග මසතා  
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එශසම විශේචනය කරන්න අයිතියක්කය නැසැ. ශමොකද, එතුමමා 

අවුරුදු ගාණක්කය තිස්ශසේ  පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්නවා. එතුමමාශ  පියා 

ශම් රශට් හිටපු ජනාධිපතිවරශයක්කය.   වාශ ම එතුමමාශ  පියා 

ඇමතිවරශයක්කය සැටියටී කටතුතුම කර තිශබනවා. ශම් කාල 

සීමාවල ශවච්ච ශේවල් ගැන එතුමමන්ලා වග කියන්න ඕනෑ. අපට 

ශම්වාශයන් ගැළශවන්න විධියක්කය නැසැ, ගරු ිදශයෝජය 

කථානායකතුමමිද.   ිදසා වර්තමානශේ අශේ වගකීම සා තුතුමකම 

විය තුීශී වර්තමාන ජනාධිපතිතුමමා ශගන යන ශම් වැ් 

පිළිශවළට සසය දීමයි. මම මුලින් කිේශේී  කයි. අපි එතුමමාට 

විරුේධව හිටපු අය;  අපි එතුමමා විශේචනය කරපු අය. සැබැයි, රට 

ගැන හිතලා අපි යම් කැපකිරීම් කරනවා. එකට එක්කයශවලා, 

එකඟතාවලට ඇවිල්ලා වැ් කරන්න උීසාස කරනවා. ශම් 

කටතුතුමවලට සසශයෝගය ලබා ශදන්න කියා සියලු ශදනාශගන්ම 

මල්ලා සිටිමින් මා  ිදසඬ ශවනවා.  

ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

 
ගුණ ීමතිඥ ලක්ෂ මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ගරු ඇමතිතුමමා මශ  නම 

සඳසන් කළා. ගරු ඇමතතුමමිද, ඔබතුමමා දන්නවා, ආංෂ්ක 

අධීක්කයෂණ කාරක සභා සම්බන්ධශයන් අශේ ස්ථාවරය පක්කයෂ 

නායක රැස්වීශම්දී අපි ්රකා  කළ බව. අපි කිේවා, ආංෂ්ක 

අධීක්කයෂණ කාරක සභාවල සභාපති ධුර අපට ඕනෑ කියලා. ඔබතුමමා 

 ක දන්නවා ශන්. අපි සභාපති ධුර මල්ලුවා. අපි එශසේ මල්ලුශේ, 

පසුගිය අවුරුදු තුමශන් තිබුණු අී දැකීම් අනුව. එදා ශම් රජය 

බලයට පී වුණා විතරයි,    ශගොල්ලන් ආණ්ඩු බලය ගීතා; 

පාර්ලිශම්න්තුම බලය ගීතා; අමාතයාං  ය උපශේ ක කාරක 

සභාවල බලය ගීතා.  COPE, COPA සස රජශේ මුදල් පිළිබඳ 

කාරක සභාශේ බලය ගීතා.   බලතල ඔක්කයශකෝම අරශගන රට 

බංශකොශලොී කළා.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ආංෂ්ක අධීක්කයෂණ කාරක 

සභා පිහිටුවීශම් පරමාර්ථය තමයි, රජය කරන වැ් අධීක්කයෂණය 

කිරීම - for checks and balances. අපි ආංෂ්ක අධීක්කයෂණ කාරක 

සභා මල්ලන්ශන් ආණ්ඩුව වැරදි මාර්ගයක යනවා නම්, ආණ්ඩුවට 

 ක ශපන්වලා ශදන්න. එතශකොට ආණ්ඩුශේ කට්ටිය ශම් 

අධීක්කයෂණ කාරක සභාවල සභාපති ධුර දරනවා නම්, අධීක්කයෂණයක්කය 

ශවනවාද  ශවන්ශන් නැසැ ශන්. ශසොඳම උදාසරණය තමයි රජශේ 

මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව.  ස්ථාවර ිදශයෝග අනුව රජශේ මුදල් 

පිළිබඳ කාරක සභාශේ  සභාපතිකම අපට -විපක්කයෂයට- ශදන්න 

ඕනෑ. නමුී එදා පාර්ලිශම්න්තුමශේ ස්ථාවර ිදශයෝග අීහිටුවලා 

 ක ආණ්ඩුව ගීතා. 2020 අපි මල්ලපු ශවලාශේ  ක දුන්නා නම්, 

2020 ජනවාරි මාසය ශවනශකොට අපි කියනවා, රට බංශකොශලොී 

වන මාර්ගශේ තමයි යන්ශන් කියලා.  වා ඔක්කයශකෝම සැංගුණවා.  

අවුරුදු ශදකකට පස්ශසේ, ශම් අවුරුේශේ මැයි මාසශේ මස 

බැංකුශේ ්රධාිදයා ආවාට පසුව තමයි අපි දැන ගීශී, රට 

බංශකොශලොී කියලා. රශට් සංචිත ්රමාණය ශ්ොලර්  මිලියන 

7,800 මඳලා මිලියන 20ට බැසැලා. අපි කියන්ශන් අශපන් 

ශසේවයක්කය ඕනෑ නම්,  රජය කරන වැ් අධීක්කයෂණය කිරීශම් බලයක්කය 

අපට ඕනෑ - for checks and balances.  වා නැතුමව අපි භාර 

ගන්ශනී නැසැ. අශේ ස්ථාවරය අපි පැසැදිලිව කිේවා. 

 
ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශගෝවින්දන් කරුණාකරම් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට මිිදීතුම 

18ක කාලයක්කය තිශබනවා. 

[மு.ப. 11.05] 

 

ගුණ නගෝවින්දන් කුණතාකරම් මහත්ා 
(மாண்புமிகு லகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Sir, two minutes have been reduced from my time. 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கலள, 2023ஆம் 

ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் இரண்டாம் மதிப்பீடு 

மீதான விவாதத்திலல கலந்துதகாண்டு உகரயாற்றுவதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கு நன்றி.  

தபரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நிதி அகமச்சரும் 

சனாதிபதியுமான மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ 

அவர்களால் அடுத்த வருடத்துக்கான வரவு தசலவுத்திட்ட 

முன்தமாைிவுகள் இச்சகபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இந்த 

அகவயில் வரவு தசலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படுவததன்பது, 

விலனாதமானததான்றல்ல. அது சம்பிரதாயபூர்வமான நிகழ் 

லவயாகும். இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும் 

பாராளுமன்றத்திலுள்ள அரசாங்கக் கட்சியினரும் எதிர்க்கட்சி 

யினரும் சிவில் சமூகத்தினரும் நாட்டின் புத்திஜீவிகளும் 

அவரவர் பார்கவயில் அகத விமர்சித்தனர். நான் சார்ந்திருக் 

கும் தமிைீை விடுதகல இயக்கத்தின் பார்கவயிலும் எமது 

கூட்டகமப்பான தமிழ்த் லதசியக் கூட்டகமப்பின் பார்கவ 

யிலும் இந்த வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தமாைிவுககள 

விமர்சிப்பது நாட்டின் தற்லபாகதய சூழ்நிகலயில் தபாருத்த 

மானததன நிகனக்கிலறன்.   

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கலள, 69 இலட்சம் 

வாக்குககள அள்ளிக்தகாண்ட முன்னாள் சனாதிபதியும் 

மூன்றில் இரண்டு தபரும்பான்கமகயப் தபற்ற ஸ்ரீ லங்கா 

தபாதுஜன தபரமுனவும் தம்கம ஆதாித்த மக்களால் அடித்துத் 

துரத்தும் அளவுக்கும் தமது பதவிககளத் தாலம இராஜினாமா 

தசய்யும் அளவுக்கும் நாட்டின் நிகலகம தசன்றது ஏன்? 

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் தனது வரவு தசலவுத்திட்ட 

உகரயில், “நாம் எங்லக தவறுவிட்லடாம்?” என்ற ஒரு முக்கிய 

லகள்விகய எழுப்பியிருந்தார். லமலும், "சுதந்திரத்தின் பின்ன 

ரான 75 வருடங்ககளக் கடந்து தசல்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், 

எமது நாட்டுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிகல குறித்து எம்மால் 

திருப்திப்பட முடியுமா?" என்று வினவியதுடன், "எங்களுக்குத் 

தவறிய இடம் எது?" எனவும் இச்சகபயில் வினா எழுப்பி 

யிருந்தார். இலத வினாக்ககள நானும் லகட்கிலறன்.  

எங்லக தவறு நடந்தது என்பது இன்னமும் உங்களுக்குத் 

ததாியாதா? எதனால் இந்த நிகல ஏற்பட்டது என்பகத 

இன்னமும் நீங்கள் புாிந்துதகாள்ளவில்கலயா?  நாம் தவறிய 

இடம் எது என்பகத இன்னும் நீங்கள் உணரவில்கலயா?  ஒரு 

காலத்தில் இலங்கக என்றால், உலகம் தகலநிமிர்ந்து நின்று 

பார்த்த நிகலகம மாறி, இன்று கடன் தசலுத்த முடியாத ஒரு 

நாடு; தனது வங்குலராத்து நிகலகயத் தாலன ஏற்றுக் 

தகாண்டுள்ள ஒரு நாடு என்ற நிகலக்குச் தசன்றிருக்கிறது. 

இதற்குக் காரணம் என்ன என்பகத நீங்கள் அறிந்தும் 

அறியாதவர்கள்லபால் இருக்கின்றீர்களா? இந்த நாட்டின் 

தபாருளாதார வளத்கத அபிவிருத்தி லநாக்கித் தள்ளுவதற்குப் 

பதிலாக, கடந்த மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் லமலாக யுத்தத்கத 

லநாக்கித் தள்ளினீர்கள். அந்த யுத்தம் தந்த விகளலவ 

இன்கறய தபாருளாதாரப் பிரச்சிகன! இதற்கு இனப் 

பிரச்சிகனலய மூலகாரணம்! கடந்த மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் 

லமலாக எமது நாட்டின் வருமானத்தின் தபரும் பகுதிகயப் 

பாதுகாப்புச் தசலவினம் விழுங்கிக்தகாண்டது.   
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

அதமாிக்கா, இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா லபான்ற பிராந்திய 

வல்லரசுகளின் யுத்தப் பாதீட்கடவிட, எமது நாட்டின் 

யுத்தத்திற்கான பாதீடு வானளாவ உயர்ந்து நின்றது. யுத்த 

காலத்தில்தான் இந்த நிகல என்றால், யுத்தம் தமௌனித்து 13 

வருடங்களாகியும் எமது நாட்டின் வருமானத்தின் தபருந் 

ததாகககய அது விழுங்கிக்தகாண்டிருக்கிறது. பாதுகாப்புக் 

காக இன்னமும் இந்தளவு தபருந்ததாகககய ஒதுக்கித்தான் 

ஆகலவண்டுமா? நமக்கு எந்த அயல் நாட்டினது அச்சுறுத்த 

லுள்ளது? எந்த அண்கமய நாடுகளின் அச்சுறுத்தலுள்ளது? 

உள்நாட்டில் லதசியப் பாதுகாப்புக்கான அச்சுறுத்தல் எங்கி 

ருந்து வருகிறது? இந்த நிகலயில் பாதுகாப்புக்காகப் தபருந் 

ததாகக நிதிகய ஒதுக்கி, யாகரத் திருப்திப்படுத்தப் பார்க்கின் 

றீர்கள்? பாதுகாப்புச் தசலவினத்திற்கு இவ்வளவு ததாகக 

ஒதுக்கியும் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மாற்றுத்திறனாளி 

களுக்கான 5,000 ரூபாய் தகாடுப்பனகவ 2,500 ரூபாயாகக் 

குகறத்துள்ளீர்கள். ஆனால், மாற்றுத்திறனாளிகளான பாது 

காப்புப் பகடயினருக்கு வைங்கப்படும் தகாடுப்பனவுகளில் 

எவ்வித மாற்றமுமில்கல. ஏன் இந்த ஓரவஞ்சகன? 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தமாைிவுகளில் மாண்புமிகு 

சனாதிபதியவர்கள் இலங்ககயின் வரலாற்கறக் கற்பதற்குத் 

தனியான நிறுவனத்கதத் தாபிப்பது ததாடர்பான முன்தமாைி 

தவான்கறச் தசய்துள்ளார். இதற்காக 50 மில்லியன் ரூபாய் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. உங்கள் பார்கவயில் வரலாறு 

என்பது, சிங்களமும் தபௌத்தமும்தான்! வரலாற்று மூலாதாரம் 

என்பது, மகாவம்சம்தான்! இந்த மகாவம்சம் மகாநாயக்க 

லதராின் கற்பகன என்பகத நீங்கள் இன்னமும் புாியாதது 

ஏன்? தபளத்தம் மதம் என்பகதயும் சிங்களம் தமாைி என்பகத 

யும் முதலில் புாிந்துதகாள்ளுங்கள்! தபௌத்த மதத்திற்கும் 

சிங்கள தமாைிக்கும் இகடயில் எந்தவித இகணப்லபா, 

ததாடர்லபா இல்கல. தபௌத்தம் இலங்ககயில் மட்டுமல்ல, 

ததன்னாசியா, ததன்கிைக்காசிய நாடுகளிலும் பரவியுள்ள ஒரு 

மதம்! அந்தந்த நாடுகளில் அந்தந்த நாட்டு தமாைியில் 

அவர்களுக்கு ஏற்றவககயில், அகத அவர்கள் புாிந்து 

தகாள்ளும் வககயில் வைிபடும் மதம்! இலங்ககயில்கூட, தமிழ் 

தபௌத்தம் இருந்துள்ளது. ததன்னிந்தியாவில் தமிழ் தபௌத்த 

பள்ளிகள் இருந்துள்ளன. இதன் விகளவாகலவ சீத்தகலச் 

சாத்தனார் 'சீவக சிந்தாமணி' எனும் தமிழ் தபௌத்த காவியத் 

கதப் பகடத்தார். இலதலபால, நாதகுத்தனார் 'குண்டலலகசி' 

என்னும் தபௌத்த தமிழ்க் காவியத்கதப் பகடத்தார். அமுதசுரபி 

அட்சய பாத்திரம் தந்த தபௌத்த துறவி மணிலமககல சுத்தத் 

தமிைிச்சி! தபௌத்தத்திற்கும் சிங்களத்திற்குமான ததாடர்கப 

விடவும் தபௌத்தத்திற்கும் தமிழுக்கும் ஏற்பட்ட ததாடர்பும் 

பிகணப்பும் முந்தியது. தபௌத்தத்திற்கும் சிங்களத்துக்குமான 

ததாடர்பு பிந்தியது.  

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கலள, வாிக் தகாள்கக 

ததாடர்பான உங்களது உண்கமயான, லநர்கமயான 

தகாள்கக என்ன? நீங்கள் உங்களுகடய வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் எடுத்துகரத்ததுலபால, நாட்டு நலனுக்கான வாிக் 

தகாள்கககயச் தசயற்படுத்துவீர்களா? எமது நாட்டின் கடந்த 

கால வாிக் தகாள்ககயானது, நண்பர்களுக்கும் உறவினர் 

களுக்கும் commission தகாடுப்பவர்களுக்குமான வாிக் 

தகாள்ககயாகலவ இருந்திருக்கிறது. நாட்டினுகடய வருமா 

னத்தின் முக்கிய மூலாதாரம் வாி வருமானங்கலள ஆகும். 

நாட்டின் தபாருளாதார நிகலக்லகற்ப, நாட்டு மக்களின் 

வாழ்க்கக நிகலக்லகற்ப, நாட்டு மக்கள்மீது அதிகாித்த 

சுகமகய ஏற்படுத்தாது வருமானத்கதப் தபறுவதற்லகற்ப, வாி 

வருமானங்ககளப் தபறுவலத அரசாங்கத்தின் வாிக் தகாள்கக 

யாக இருக்கலவண்டும். இது நம் நாட்டில் கடந்த மூன்று - 

நான்கு தசாப்தங்களாக நடந்ததா? ஒலரதயாரு உதாரணம் சீனி 

வாி! ஆககயால், உங்கள் வாிக் தகாள்கக ததாடர்பாகச் 

சிந்தியுங்கள்! இலங்கக அரசியல் என்றால், அரசியல்வாதிகள் 

என்றால், அதற்கு ஒரு வாியில் வகரவிலக்கணம் தசான்னால் 

ஊைல் - இலஞ்சம் - commission - என்பலதயாகும். இது 

ஒருவகர மட்டுமல்ல, ஓர் அரசாங்கத்கத மட்டும் சுட்டுவிரல் 

நீட்ட அல்ல. இந்த நாட்கட மாறி மாறி ஆண்ட அகனத்து 

அரசாங்கங்களுக்கும் இது தபாருந்தும். இதற்கு உதாரணமாக 

மத்திய வங்கி ஊைல் மற்றும் சீனி commission என்பவற்கறக் 

குறிப்பிடலாம். இகத லமலும் விபாிக்கத் லதகவயில்கல.  

உங்களுகடய வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தமாைிவுகளில் 

அரச லசகவ மறுசீரகமப்புத் ததாடர்பாகக் கூறியுள்ளீர்கள். 

அரச லசகவயின் சுதந்திரத்கத, அரச உத்திலயாகத்தர்களின் 

சுதந்திரத்கத, அவர்களது ஆளுகமகய முடங்கச் தசய்தது 

யார்? தவள்களக்காரன் தந்த லசால்பாி அரசியல் யாப்பின்கீழ் 

சுயாதீனமாக இயங்கிய பகிரங்க லசகவ ஆகணக்குழு - Public 

Service Commission, நீதிச் லசகவ ஆகணக்குழு - Judicial 

Service Commission ஆகியவற்றின் சுதந்திரத்கத முடக்கியது 

யார்? "தடாமினியன் அந்தஸ்திலிருந்து விடுபடுகிலறாம்" 

என்று மார்தட்டி, 1972இல் தகாண்டுவந்த குடியரசு அரசியல் 

யாப்பு முதல் இன்றுவகர அரச உத்திலயாகத்தர்களின் 

சுதந்திரமும் தகௌரவமும் ஆளுகமயும் அரசியல்வாதிகளின் 

காலடியில் விழுந்துள்ளன. இந்த நிகலகமகய உங்களுகடய 

வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தமாைிவுகள் மாற்றுமா? அதுமாத்திர 

மல்ல, அரச லசகவயில் இன விகிதாசாரப் பதவிமுகற நிச்சயம் 

லபணப்பட லவண்டும். இன்று அகமச்சுக்களின் தசயலாளர் 

களில் எத்தகன லபர் தமிைர்கள்? இலங்கக தவளிநாட்டுச் 

லசகவயில் எத்தகன லபர் தமிைர்கள்? அகில இலங்கக 

லசகவயிலுள்ள உயர் பதவிகளில் எத்தகன லபர் தமிைர்கள்? 

நியதிச் சகபகளின் உயர் பதவிகளில் எத்தகன லபர் 

தமிைர்கள்? கூட்டுத்தாபனங்களின் தகலவர்களில் எத்தகன 

லபர் தமிைர்கள்? நான் இங்கு இனவாதம் லபசவில்கல; 

தமாைிவாதம் லபசவில்கல. நீங்கள் அரச லசகவ மறுசீர 

கமப்புத் ததாடர்பான முன்தமாைிகவச் தசய்துள்ளதனால் 

தான் நான் இதகனக் கூறலவண்டிய நிர்ப்பந்தத்திற்கு உட் 

பட்டுள்லளன். 

 இதற்குக் காரணம் என்ன? எம் தமிழ் நிர்வாக உத்தி 

லயாகத்தர்கள் அரசியல்வாதிகளின் காலடியில் கிடக்கத் 

தயாாில்கல. பதவியில் இருந்தாலும் அரசியல்வாதிகளின் 

உத்தரவுகளுக்கு ஏற்பவும் அவர்களின் ஊைல்களுக்கு 

உறுதுகணயாகவும் இருந்து கடகமபுாியத் தயாாில்கல. அரச 

லசகவயானது, தனிச் சிங்கள மயமாகியுள்ளது. இதகன 

மாற்றியகமக்கலவண்டிய பாாிய தபாறுப்பு மாண்புமிகு 

சனாதிபதிக்கு உண்டு. இதில் பாிகசிக்கலவண்டிய விடயம் 

என்னதவனில், அஜித் நிவாட் கப்ராகல மத்திய வங்கியின் 

ஆளுநராக நியமிக்கும்லபாது, அப்பதவிகய அகமச்சரகவ 

அந்தஸ்துள்ள அகமச்சருக்குச் சமனான ஒரு பதவியாக மாற்றி, 

அவகர நிதி அகமச்சர்கூட, கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு 

அவருக்குத் தற்துணிகவ வைங்கியதுதான். அந்த அளவுக்கு 

எமது அரச லசகவ இருந்தகத நான் இங்கு நிகனவுறுத்த 

விரும்புகிலறன்.   

தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்கள் வனப் பரம்பகல 

அதிகாிப்பது பற்றிக் கூறியுள்ளார். அதகன நான் பாராட்டு 

கிலறன். ஒரு நாட்டின் நிகலயான அபிவிருத்திக்கு குறிப் 

பிட்டளவு விகிதாசாரம் வனப் பரம்பல் லதகவ. ஆனால், 

நடப்பது என்ன? இந்த நாட்டின் வன வளத்கதயும் நீர் 

வளத்கதயும் நில வளத்கதயும் அைித்தது இந்த நாட்டு 

மக்களல்ல. அந்தந்தக் காலத்தில் ஆட்சி தசய்த அகமச்சர்கள், 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரலதச சகப உறுப் 
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பினர்கலளயாவர். வட, கிைக்கின் நீர் வளமும் நில வளமும் வன 

வளமும் இவர்களால்தான் அைிக்கப்படுகின்றன. இதகன நாம் 

எத்தகன தடகவ எடுத்துகரத்திருக்கிலறாம். அகத நீங்கள் 

காதுதகாடுத்துக் லகட்டீர்களா? காலம் கடந்த ஞானம் இது! 

இது கனியுலமா என்பது எனக்குத் ததாியாது! தகளரவ நிதி 

அகமச்சர் அவர்கள் பாற்தபாருட்களின் உற்பத்தி ததாடர்பாக 

வும் கூறியுள்ளார். கிைக்கில் பாற்பண்கணயாளர்களின் 

பண்கண வளர்ப்புப் பிரலதசங்களான மயிலத்தமடு, மாத 

வகன, கந்தர்மல்லிச்லசகன லபான்றவற்கற கிைக்கின் 

ஆளுநர் சிங்களக் குடிலயற்றங்களாக மாற்ற முயற்சித்தார். 

அவர் எங்களுகடய கடும் எதிர்ப்கபயும் தபாருட்படுத்த 

வில்கல. அப்படிதயனில், எப்படி பால் உற்பத்திகய அதி 

காிக்க முடியும்? எனக் லகட்கிலறன்.  

ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் உயர்ச்சிக்கும் ஜனநாயகத்கத 

உறுதிப்படுத்துவது முக்கியமானது. அது மக்கள் ஆகண 

ஊடாகலவ சாத்தியமாகும். மக்கள் தமது விருப்பத்கத 

வைங்குவதற்கு உாிய காலத்தில் லதர்தல்கள் நடாத்தப்பட 

லவண்டும். லதால்வியகடலவாலமா என்ற அச்சத்தில் ஜன 

நாயகப் பண்கப மிதித்துச் சீரைித்துவிடக்கூடாது. மாண்புமிகு 

சனாதிபதி அவர்ககள நான் ஒரு ஜனநாயகக் கனவானாகலவ 

இன்றும் மதிக்கிலறன். அவரது அரசாங்கம் லதால்வியகடந்த 

லபாது, அவர் தனது உத்திலயாகபூர்வ இல்லத்திலிருந்து அடுத்த 

நிமிடலம தனது ககயில் briefcaseஐ சுமந்தபடி தவளிலயறிய 

காட்சி எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. எனினும், எமது 

நாட்டில் ககலக்கப்பட்ட மாகாண சகபகளுக்கான லதர்தல்கள் 

இதுவகர நடாத்தப்படவில்கல. மாகாண சகப முகறகம 

எமது நாட்டின் இனப்பிரச்சிகனக்கு முற்றான தீர்வு இல்லா 

விடினும், அதன் முதற்புள்ளியாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட மாகாண 

சகபகள் ஜனநாயக அடிப்பகடயில் இயங்க முடியாதுள்ளது. 

ஆளுக்காள் சட்டக் காரணங்ககளக் கூறியும் ஒருவர்மீது 

ஒருவர் குற்றம்சுமத்தியும் மாகாண சகபத் லதர்தகலத் தள்ளிப் 

லபாடுகிறீர்கள். எமது சனாதிபதி உண்கமயிலலலய ஒரு 

ஜனநாயகக் கனவானாக இருந்தால், உள்ளூராட்சி சகபத் 

லதர்தல்ககளவிட, மாகாண சகபத் லதர்தகல விகரவாக 

நடாத்தி, அச்சகபககள மக்கள் நிர்வாக சகபகளாக மாற்றிய 

கமத்து, ஆளுநாின் அதிலமலான அதிகாரத்திலிருந்து குகறந்த 

பட்சலமனும் விடுவிக்க லவண்டும்.  "ஜனநாயகக் கனவான்" 

என்ற நற்தபயகர எமது சனாதிபதி அவர்கள் காப்பாற்று 

வாரா?  

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான 

வரவு தசலவுத்திட்ட உகரயில், "கட்டிதயழுப்பப் லபாகின்ற 

தபாருளாதாரத்கத சமூகப் பாதுகாப்புத் திறந்த தபாருளாதார 

முகற" என எடுத்துகரத்தார். அதற்கு நீங்கள் அளித்த 

விளக்கத்கத எம்மால் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. நீங்கள் கூறும் 

சமூகப் பாதுகாப்பு என்ன? இன்றும்கூட, நாட்டின் அரசியல 

கமப்பினூடாக வைங்கப்பட்ட அடிப்பகட உாிகமகளுக்கு 

முரணாக பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் அமுலிலுள்ளது. ஆறு 

மாதங்களுக்கு மாத்திரதமனக் தகாண்டுவரப்பட்ட பயங்கர 

வாதத் தகடச் சட்டம் 43 வருடங்களாகத் ததாடர்கிறது. 

வடக்கு, கிைக்குத் தமிைர்களுக்கு எதிராகக் தகாண்டுவரப்பட்ட 

இந்தச் சட்டம், அண்கமயில் முஸ்லிம் மக்ககளத் ததாட்டது. 

இன்று சிங்கள இகளஞர்களின்மீது அது பாய்கின்றது. இந்தப் 

பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் இன்னும் லதகவயா என்பகத 

உங்களுகடய வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தமாைிவான 'சமூகப் 

பாதுகாப்பு' என்பதனூடாக நான் லகட்கின்லறன்.  

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கலள, எப்லபாதும் 

சந்தர்ப்பத்திற்லகற்ப சிந்திப்பவர்கள் தமிைர்கள் அல்லர்! 

சந்தர்ப்பவாதிகளாகச் சிந்திப்பவர்கள் சிங்கள அரசியல்வாதி 

கலள! தமிைர்கள் சமஷ்டி பற்றிய எண்ணக்கருகவ முன்கவக்க 

முன்னர், அது பற்றிய எண்ணக்கருகவ முன்கவத்தவர் 

எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டி. பண்டாரநாயக்கா அவர்கலள! அரசியல 

கமப்புக்கான 13ஆவது திருத்தத்கத நாம் லகாரவில்கல. 

அன்று Thirteen Plus என்று ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் 

தசயலாளர் முன்னிகலயில் எடுத்துகரத்தவர் மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்கலள! இவர்தான், "ஈைம் தவிர, எல்லாம் 

தருலவன்" என்று தன் சிங்களத் தமிைில் எடுத்துகரத்தவர். 

ஆனால், இன்றுவகர எதுவுலம நகடதபறவில்கல. அன்று ஓர் 

அரசாங்கம் தீர்வுக்கான நடவடிக்ககககள லமற்தகாண்டால், 

அதகன எதிர்க்கட்சி நாடு தழுவிய லபாராட்டமாக மாற்றும். 

அன்று முன்னாள் சனாதிபதி சந்திாிக்கா பண்டாரநாயக்கா 

அவர்கள் தகாண்டுவந்த "பிராந்தியங்களின் ஒன்றியம்" என்ற 

அரசியலகமப்புச் சீர்திருத்தத்கத இன்கறய சனாதிபதி அவர் 

களுகடய கட்சியினர் பாராளுமன்றத்தில் கவத்துத் தீக்கிகர 

யாக்கினர்.  

இன்று காலம் கனிந்துள்ளது. அன்று இனவாதிகளாகப்  

பிரகாசித்த சிலர் தவிர, முன்னாள் சனாதிபதி மாண்புமிகு 

மஹிந்த ராஜபக்ஷ, இன்கறய சனாதிபதி மாண்புமிகு ரணில் 

விக்கிரமசிங்ஹ, பிரதமர் மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன, 

எதிர்க்கட்சித் தகலவர் மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ என்று  

அகனவரும் அடுத்த சுதந்திர தினத்துக்கு முன்னர் தமிைர் 

பிரச்சிகனகயத் தீர்க்க லவண்டுதமன்று ஒரு லநர்லகாட்டில் 

வந்துள்ளனர். இது காலம் கடந்த ஞானலமா, அவர்களின் 

மனச்சாட்சி உறுத்தலலா ததாியாது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்கத நாம் 

தவறவிடாது நடந்துதகாள்லவாமானால், எமது அடுத்த வரவு 

தசலவுத்திட்டம் இந்த நாட்டின் சுபிட்சத்கத லநாக்கியதாக 

அகமயும். அந்த  வககயில், அடுத்த நிதி அகமச்சர் அதகனச் 

சமர்ப்பிப்பார் என்பகத இந்த உயாிய சகபயில் எடுத்துகரக் 

கின்லறன். ஏதனனில், இன்கறய தபாருளாதாரச் சீரைிவுக்கு 

இனப் பிரச்சிகனலய அடிப்பகடக் காரணமாகும். நீங்கள் 

ஆணிலவகர அைித்துவிட்டு, பக்க லவாில் மரத்கத வளர்ப்ப 

தற்கு முயலாதீர்கள்! முகறயான அத்திவாரமின்றி முழுகம 

யான கட்டிடத்கத உருவாக்க முயலாதீர்கள்! இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்கத இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டு, இவ்வளவு 

தூரம் மக்களுக்குச் சுகமலயற்றித் தயாாித்ததற்குக் காரணம் 

இனப்பிரச்சிகனதான் என்பகதப் புாிந்துதகாள்ளுங்கள்! 

எமது நாடு தீர்க்க முடியாத தபாருளாதார தநருக்கடிக்குள் 

சிக்கியுள்ளது. இகத நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் தசால்லத் 

லதகவயில்கல. இதற்கு யார் காரணம் என்பகதயும் தசால்லத் 

லதகவயில்கல. நாட்டு மக்கள் இதகன நன்கு அறிவார்கள். 

அதனால்தான் ஜனநாயகத்துக்குப் புறம்பாக மக்கள் புரட்சி 

தயான்று இலங்கக அரசியலில் நடந்தது. அதன்மூலம் 

மக்களுகடய வாழ்க்ககயில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா? மலர்ச்சி 

ஏற்பட்டுள்ளதா? என்றால், விகட பூச்சியலம! வீதியில் 

நின்றவர்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கியுள்ளார்கள்; வீதியில் இறந்த 

வர்கள் வீட்டுக்குள் இறக்கின்றார்கள். இகத உங்கள் தவற்றி 

என்கின்றீர்களா?  

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கலள, எமது மக்கள் எமது 

நாட்டுக்காக எந்தத் துயரத்கதயும் எதிர்லநாக்கத் தயாராக 

இருக்கிறார்கள். ஆனால், தபாருளாதாரத்தின் நன்கமகள், 

நாட்டின் வளப் பங்கீடுகள் அகனவருக்கும் சமமாக, நியாய 

மான முகறயில் பகிரப்பட லவண்டும். இன, மத, தமாைி, பால் 

லவறுபாடின்றி, சகலருக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் உருவாக 

லவண்டும். இதகன நீங்கள் எப்தபாழுது தசய்வீர்கள்? இதகன 

நீங்கள் என்லறா தசய்திருந்தால், இன்று எமது நாடு 

ததன்னாசியாவில் மட்டுமல்ல, ததன்கிைக்காசியாவில் மட்டு 

மல்ல, உண்கமயிலலலய ஆசியாவின் ஆச்சாியமாக மிளிர்ந்தி 
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ருக்கும். நீங்கள் நாடு என்று கருதுவது, வடக்கு, கிைக்கக 

அல்ல. இன்றும்கூட, வடக்ககயும் கிைக்ககயும் பிாிப்பதற்லக 

நீங்கள் முயற்சிக்கிறீர்கள். வடக்கு மட்டும் தமிைர்களின் 

தாயகப் பூமியல்ல! வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்கலள தமிைர் 

களின் தாயகப் பூமி! 1881ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்றுவகர 

யுள்ள குடிசன மதிப்பீட்டுப் புள்ளிவிபரங்ககளச் சற்றுக் 

கவனமாக லநாக்கினால், வட, கிைக்கு தமிைர் தாயகமானது 

சுதந்திரத்தின் பின்னர் எவ்வாறு உங்களுகடய குடிலயற்றங் 

களாலும் உங்களுகடய அபிவிருத்தித் திட்டங்களாலும் 

சின்னாபின்னமாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பகத உணர்வீர்கள்! 

“லபச்சு பல்லக்கு தம்பி கால்நகட” என்று கிராமத்துப் பைதமாைி 

தயான்று உண்டு. அதுலபால்தான் இந்த வரவு தசலவுத்திட்ட 

மும் அகமந்திருக்கின்றது.   

கடும் தநருக்கடிக்கு மத்தியில், எதிர்பாராத விதமாக, 

நாட்டின் தபாருளாதார தநருக்கடி தகாடுத்த சூழ்நிகலயில் 

பிரதமராகி, சனாதிபதியாகி, நிதி அகமச்சராக விளங்கும் 

மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்களுக்குக் காலம் 

தகாடுத்த அதிஷ்டம் இது!  இந்த நாட்டின் இனப் பிரச்சிகன 

உங்களுகடய காலத்தில் தீர்க்கப்பட்டது என்று எமது நாட்டின் 

வரலாற்றில் தபான் எழுத்துக்களால் எழுதப்பட லவண்டுமா? 

இல்கல,  நீங்களும் உங்களது மாமனார் லஜ.ஆர். ஜயவர்தன 

கவப் லபான்றவர்தான் என்று வரலாறு உங்ககளத் தூற்ற 

லவண்டுமா? இன்கறய சூழ்நிகலயில் அரசாங்கத் தரப்பினகர 

யும் எதிர்க்கட்சியினகரயும் இகணத்துகவக்கக்கூடிய சந்தர்ப்ப 

மும் சூழ்நிகலயும் உங்கள் ககயில் உள்ளது. அதகன 

முகறயாகப் பயன்படுத்தி, இலங்கக வரலாற்றில் நீங்கள் 

வரலாற்று நாயகனாக உயர்வகடய லவண்டும். அதற்கு 

உங்களுக்குத் கதாியமும் பலமும் கிகடக்க நாங்கள் எமது 

ஆதரகவ வைங்கத் தயாராக இருக்கிலறாம்.  

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கலள, இன்று எதிர்க் 

கட்சியினர் அகனவரும் ஒன்றுகூடி, "உள்ளூராட்சி மன்றத் 

லதர்தகல நடாத்த லவண்டும். அது பிற்லபாடப்பட்டால், 

நீதிமன்றத்திற்குச் தசல்லவாம்" என்று தபாது அறிக்கக 

தயான்கறக்கூட, தவளியிட்டுள்ளார்கள். உள்ளூராட்சி மன்றத் 

லதர்தல் என்பது, ததற்கிலல சிங்களப் தபரும்பான்கமக் 

கட்சிகளுக்கு மக்களிகடலய தங்களது பலத்கதப் பாீட்சித்துப் 

பார்ப்பதற்கான ஒரு பலப் பாீட்கசயாகலவ இருக்கும். அடுத்து 

பாராளுமன்றத் லதர்தலலா, சனாதிபதித் லதர்தலலா வந்தால், 

அதில் தங்களது பலத்கத நிரூபிப்பதற்காகலவ உள்ளூராட்சி 

மன்றத் லதர்தகல நடத்துமாறு அவர்கள் லகாருகிறார்கள். 

ஆனால், வடக்கு, கிைக்குத் தமிைர்கலளா புகரலயாடிப் 

லபாயுள்ள தங்களது இனப்பிரச்சிகனத் தீர்வுக்கு ஆரம்பப் 

புள்ளியாகக் தகாண்டுவரப்பட்ட மாகாண சகபகளுக்கான 

லதர்தகல நடத்துமாறு லகாருகிறார்கள். வடக்கு மாகாண சகப 

ககலக்கப்பட்டு 4 வருடங்கள் கடந்துவிட்டன. அலதலபால், 

கிைக்கு மாகாண சகப ககலக்கப்பட்டு 5 வருடங்கள் 

கடந்துவிட்டன. அங்கு ஆளுநர்களின் அதிகாரலம இருக்கிறது. 

எனலவ, உள்ளூராட்சி மன்றத் லதர்தலுக்கு முன்பு மாகாண 

சகபத் லதர்தகல நடத்தி, அந்த மக்களின் கககளிலல 

அதிகாரத்கதக் தகாடுக்க லவண்டுதமன்று லகட்டு, விகடதபறு 

கின்லறன். நன்றி. வணக்கம்.  
 
ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ජගී පුෂප්කුමාර රාජය අමාතයතුමමා. ඔබතුමමාට මිිදීතුම 

29ක කාලයක්කය තිශබනවා. 

[ූර.භා. 11.23  

 

ගුණ ජගත් පුෂ පකුමාර මහත්ා (වින ශයීය රැකියා ප්රවර්ධාන 

රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார - தவளிநாட்டு லவகலவாய்ப்பு 

லமம்பாடு இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara - State Minister of Foreign 
Employment Promotion)  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, රට ශබොශසොම දුෂ්කර 

තීීවයක පවතින ශමොශසොතක තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමමා මුදල් 

අමාතයතුමමා සැටියට 2023 වසර සඳසා ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය 

මදිරිපී කශළේ. ශම් ගරු සභාව පමණක්කය ශනොශවයි, රශට් සමසත් 

ජනතාවම ශම් තීීවය ශීරුම් ශගන මන්නවා කියා මා වි ්වාස 

කරනවා. ශමම අය වැය ශල්ඛ්නශේ සඳසන් කාරණා එකින් එක  

ශගන,   සම්බන්ධව ශකටිශයන් කථා කරන්න මා 

බලාශපොශරොීතුම ශවනවා.  

අපනයනය මලක්කයක කරගී ආශයෝජකයන්ශ  ්රවර්ධනය 

සඳසා ගනු ලබන එක්කය පියවරක්කය ශලස ආශයෝජන දිරි ගන්වන 

ආකාරයට නව කම්කරු ්රතිපීතියක්කය සඳුන්වා දීමට පියවර 

ගැනීම කාශලෝචිත බව මම සඳසන් කරනවා. කම්කරු නීති සා 

ආරාවුල් සම්බන්ධශයන් පවතින අනමයයලී ගතිය ශසේතුමශවන් 

ආශයෝජනවලට බාධා සිදුවන අවස්ථා විටින් විට වාර්තා වුණා.   

ිදසා ආශයෝජකයන්ට ශමන්ම ශසේවකයන්ටද අසාධාරණයක්කය 

ශනොවන අතුරින් නව කම්කරු ්රතිපීතියක්කය සකස් කිරීමට කරන 

ලද ශයෝජනාව මා අගය කරනවා. වයාපාර සංවර්ධනයට බාධා වන 

අතුරින් ක්රියාීමක වන කම්කරු නීති රීති සා ආයතනවල 

්රතිපීති ශසේවකයන්ශ  කුසලතා ්රශයෝජනයට ගැශනන අතුරින් 

ශමන්ම, ආශයෝජකයා දරන අවදානම ඇග මට ලක්කය වන අතුරින් 

සැකසීම තුමළින් ආශයෝජන වර්ධනයක්කය ශමන්ම ශසේවකයන් 

ශපෞේගලික අං ශේ රැකියාවලට ශපල වීශම් සැකියාවක්කයද 

වර්ධනය වනු ඇතැයි මම වි ්වාස කරනවා. 

මාස තුමනක්කය ඇතුමළත අමාතය මණ්්ලයට වාර්තාවක්කය මදිරිපී 

කිරීමට පසසු වන ශසේ, ශ්රී ලංකාශේ ඛ්ිදජ සම්පී ජාතික 

සංවර්ධනයට ලලදා  ශලස ශයොදා ගැනීම සඳසා ශයෝජනා 

මදිරිපී කිරීමට කමිටුවක්කය පී කිරීම මතා වැදගී කාර්යයක්කය 

සැටියට සඳසන් කරන්න කැමැතියි. ශ්රී ලංකාශේ ශබොශසොමයක්කය 

ඛ්ිදජ සම්පී අමුද්රවය ශලස ශවශළඳ ශපොළට මදිරිපී ශවනවා. 

නමුී අතුමරු ිදෂ්පාදන, ේවිතීයික ිදෂප්ාදන සඳසා ශයොමු ශනොවන 

බව ිදරීක්කයෂණය ශවනවා. මම ිදශයෝජනය කරන ශමොණරාගල 

දිස්ත්රික්කයකශේ බුීතල ්රශේ ශේ යපස් ිදධියක්කය තිශබන බවට පළ 

ූව මතයට අනුව   සම්බන්ධ පුළුල් සමීක්කයෂණයක්කය සිදු ූවශේ නැසැ. 

ශමවර අය වැය ශයෝජනා අනුව පී කරන කමිටුව   ගැන 

අවධානය ශයොමු කරනු ඇතැයි මා බලාශපොශරොීතුම ශවනවා. 

සිලිකා, මල්මනයිට් වැිද ඛ්ිදජ ද්රවය අගය එකතුම කළ 

ිදෂ්පාදන බවට පී ශකොට විශේ  විිදමය වැඩිපුර ලබා ගත සැකි 

වයාපෘති බවට පරිවර්තනය කළ තුතුමයි  කියා මා වි ්වාස කරනවා. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ඔබතුමමා දන්නවා සිලිකන් 

windscreens සදන්න පිට රට යවන බව. ජපානය විවිධ 

ිදෂ්පාදනවලට  වා ශයොදා ගන්නවා.   ිදසා   රටවල් සමඟ 

සාකච්ඡා කර ේවිතීයික ිදෂ්පාදනයක්කය සැටියට ශම්වා පිට රට 

යැේශවොී වි ාල ආදායමක්කය ලබා ගන්න පුළුවන්.   වාශ ම ඛ්ිදජ 

වැලි කියන්ශන් අපට ශ්ොලර් වි ාල ්රමාණයක්කය උපයා ගත සැකි 

සම්පතක්කය. එය අගය වැඩි කරපු ිදෂ්පාදනයක්කය සැටියට ශවශළඳ 

ශපොළට යැේශවොී, අපට වැඩි මුදලක්කය උපයා ගන්න සැකියාව 

ලැශබයි කියා මම වි ්වාස කරනවා.  

මම කලින් සඳසන් කළා වාශ  බුීතල යපස ්ිදධිය ශමන්ම 

පර්ශේෂණයට, අධයයනයට ලක්කය ශනොවුණු ඛ්ිදජ සම්පී 

857 858 

[ගරු ශගෝවින්දන් කරුණාකරම් මසතා  
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ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කයකශේ ශමන්ම ඌව පළාශී විශ ේෂශයන්ම 

මධයම කඳුකරශේ නැ ශඟනහිර බෑවුම් ්රශේ වල පවතින බවට 

්රකාෂ්ත කරුණු ශකශරහි අවධානය ශයොමු වනු ඇතැයි මම 

වි ්වාස කරනවා.   වාශ ම එම යපස් ිදධිය පිළිබඳව අවධානය 

ශයොමු කිරීම තුමළ,   සඳසා ලැශබන ආශයෝජන ම්්රස්තා ශමන්ම 

පුහුණු-නුපුහුණු රමිකයන්ට ලැශබන මල්ලුමී අපශ  අවධානයට 

ශයොමු විය තුතුමයි. 

උසස් අධයාපන ක්කයශෂේරශේ විශ ේෂශයන්ම වි ්වවිදයාල උපාධි 

පාවමාලාවල ගුණණාීමකභාවය සසතික කිරීම සඳසා මණ්්ලයක්කය 

පී කිරීමට ගී තීරණය අපශ  අවධානයට ශයොමු වී තිශබනවා. 

  වාශ ම 2022 වසශර් උසස් ශපළ විෂ්ෂ්ට ශලස සමී වන සිසුන් 

75 ශදශනකුට ඔවුන් ශතෝරාගනු ලබන විෂය ක්කයශෂේර පදනම්ව 

විශේ  වි ්වවිදයාලවල උපාධි සැදෑරීමට ෂ්ෂයීව 75ක්කය ලබා දීමට 

සා ්රථම උපාධිය මසළින් සමීව රාජය වි ්වවිදයාලවලින් පිට වන 

උපාධිධාරින් 75 ශදශනකුට පිළිගී විශේ  වි ව්විදයාලවල 

ප ්චාී උපාධිය සැදෑරීම සඳසා ම්ක් සලසා දීමට අඩිතාලම 

දමමින් කරන ලද ශයෝජනාව මා අගය කරනවා. ශබොශසොම දක්කයෂ 

ශලස, උසස් ශලස උසස් ශපළ සමී අය මන්නවා. නමුී   අය 

දුේපී.   අයට වැඩිදුර අධයාපනය සඳසා මුදල් වැය කරන්න 

සැකියාවක්කය නැසැ.   ිදසා විශ ේෂශයන්ම ශම් වාශ  කරුණු 

ශකශරහි අවධානය ශයොමු වීම අපි අගය කරන්න ඕනෑ.  

ශ්රී ලංකා වරාය නගරය ආරිතව බිහිවන රැකියා අවස්ථා 

ශමන්ම, ශමවර අය වැශයන් ගරු ජනාධිපතිතුමමා ශයෝජනා කළ 

නව ආර්ථික කලාප ඔස්ශසේ ඇති වන රැකියා අවස්ථා සඳසා 

සුදුසුකම් සපුරාගී තරුණ-තරුණියන්ට අවස්ථාව සලසා දීම 

සඳසා ශමවන් ශයෝජනාවක්කය මදිරිපී කිරීම කාශලෝචිත බව මම 

සඳසන් කරන්න කැමැතියි. 

නව ආර්ථික කලාප පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමමා මුදල් 

අමාතයතුමමා විධියට ශමවර අය වැය තුමළින් මදිරිපී කර තිශබන 

කරුණු අප සැමශ  අවධානයට ශයොමු විය තුතුමව තිශබනවා. 

ආර්ථික කලාප ශලස ශයෝජනා කර තිශබන ශක්කයන්ද්රීය ස්ථාන කරා 

ආශයෝජකයන් ආකර්ෂණය කරන වැ්සටසන් සකස් කිරීශම්දී, 

 වාශේ උප වයුස සකස් කිරීම සඳසා ද අවධානය ශයොමු විය තුතුම 

බව මශ  අදසසයි. ිදදසුනක්කය ශලස සම්බන්ශතොට ශක්කයන්ද්ර 

කරශගන සැකශසන ආර්ථික කලාපය වටා පිහිටි ්රශේ වලින් එම 

කලාපයට අව ය රමිකයන්, ආසාර ද්රවය, එළවලු, පලතුමරු වැිද දෑ 

සපයන ්රශේ  සඳුනාශගන සංවර්ධනය කළ තුතුමව තිමටම ශපන්වා 

ශදන්න පුළුවන්. උ්රට සා විශ ේෂශයන්ම ශම්ාණරාගල 

දිස්ත්රික්කයකශේ ිදපදවන එළවලු සා පලතුමරු සූදානම් කර 

සම්බන්ශතොටට සපයන උප වයුසයක්කය - කලාපයක්කය - ශලස 

බුීතල, වැල්ලවාය යන ්රශේ  අයී ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කයකය 

සූදානම් කිරීශම් අව යතාව තිශබනවා. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ශේයය වයාපාරවලට 

ශබොශසෝ විශේචන එල්ල වී තිබුණා. ශනල්නා අ  වයාපෘතිය 

යටශී අක්කයකර 500ක අ  වගා කර තිශබනවා.  ශකන් වි ාල 

්රමාණයක්කය අපනයනය කරනවා.   තුමළින් වි ාල ශ්ොලර් 

්රමාණයක්කය අපට ලැශබනවා.   වාශ ම ශ්ෝල් ලංකා  ආයතනශේ 

අක්කයකර 16ක විතර ්රමාණයක්කය තිශබනවා. සාමානයශයන් අපි 

අවුරුේදකට මාස ශදකක්කය වාශ  කාලයක්කය තුමළ මුං ඇට, කේපි වැිද 

අතිශර්ක ශභෝගයක්කය වගා කළී අශනක්කය කාලය පුරාම   

ම්ම්වලින් ්රශයෝජනයක්කය ගීශී නැසැ. ශම් වාශ  

ආශයෝජකයන් සම්බන්ධ කරශගන   කටතුතුම කළාම වර්ෂයකට 

රැකියා අවස්ථා වි ාල ්රමාණයක්කය ජිදත ශවනවා වාශ ම   තුමළින් 

රටට ආදායමකුී ලැශබනවා.  

සංචාරක කර්මාන්තය ශවනුශවන් අය වැය ශල්ඛ්නශයන් 

මදිරිපී කළ ශයෝජනාවලටද අප එකඟ ශවනවා. නැ  ශඟනහිර 

පළාශී සමුද්රීය කලාපය සංවර්ධනශේදී එහි ්රතිලල ශමොණරාගල 

දිස්ත්රික්කයකයට පවා ලැශබනවා. නැ ශඟනහිරට, විශ ේෂශයන් පානම, 

ශපොතුමවිල්, ආරුගම්ශබ් කරා විහිශදන සමුද්රීය සංචාරක කටතුතුම 

දකුශණ් සංචාරක කලාපය සමඟ යා කරන,සම්බන්ධීකරණ 

 කකය ශලස ශමොණරාගල, සිය ලාණ්ඩුව, වැල්ලවාය, බුීතල 

වැිද ්රශේ වල ද යටිතල පසසුකම් සංවර්ධනය කළ තුතුමව 

තිශබනවා. දකුණ-නැ ශඟනහිර යා කරන ්රශේ  මාර්ගය විහිදී 

තිමටම ශසේතුමශවන් ශමහි ්රතිලාභ එම ්රශේ වලට ද ලැශබනු 

ඇතැයි මම අශේක්කයෂා කරනවා. මම සඳසන් කරන්ශන් සමුද්රීය 

සංචාරක ක්කයශෂේරය පිළිබඳවයි. එශමන්ම, ගාල්ල, ලුණුගම්ශවශසර, 

උ්වලව යන ්රශේ  සංවර්ධනය කිරීශමන් සංචාරකයින් වි ාල 

්රමාණයක්කය පැමිශණන සමුද්රීය කලාප පමණක්කය ශනොව,   ඔස්ශසේ 

හික්කයකඩුව ගාල්ල, මාතර, උණවටුන සිට ශපොතුමවිල්, ආරුගම්ශබ් 

දක්කයවා දිශවන ශම් ්රශේ  මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට ද සැකියාවක්කය 

ලැශබනවා. 

  ශපෞේගලික අං යට රක්කයෂණාවරණයක්කය ලබාදීම පිළිබඳවී 

මා කියන්න ඕනෑ. පසුගිය වකවානුව තුමළ ශපෞේගලික අං ශේ 

ශසේවකයන්ශ  රැකියා අභිශයෝගයට ලක්කය වුණා. ශම් තීීවය 

වළක්කයවා ගැනීම සඳසා ශමන්ම අනාගතශේ පුළුල් වන ශපෞේගලික 

අං ශේ අව යතාවලට ගැළශපන පරිදි ශමම ශයෝජනාව සකස් වී 

තිශබනවා. ශසේවක භාරකාර අරමුදශල් දායකීවය ද සමඟ 

ශපෞේගලික අං ශේ ශසේවකයන්ට රක්කයෂණාවරණයක්කය ශමන්ම 

අග්රසාර රක්කයෂණය සා සමාන අවස්ථාවක්කය සකස් කරදීම තුමළින් 

තරුණ පිරිස් ශපෞේගලික අං යට  ආකර්ෂණය වීමක්කය සිදු ශවනවා. 

රාජය අං ය පිළිබඳ පවතින ්ර ්න සා විශේචනවලට ද ශමම 

ශයෝජනා පිටුවසලක්කය වනවා කියා මා වි ්වාස කරනවා.  

රාජය ශසේවයට ්රශේ වීමට උගී තරුණ-තරුණියන් දැක්කය ූව 

උනන්දුවට ශසේතුමව රැකියාශේ පවතින ආරක්කයෂාවයි.   සා සමාන 

සුරක්කයක තතාවක්කය රක්කයෂණාවරණ ක්රම ශදක තුමනක්කය ඔස්ශසේ 

ශපෞේගලික අං යට ලබාදීමට රජය ්රතිපීතිමය තීරණයක්කය 

ගැනීම  ක්කයතිමී ශපෞේගලික අං යක්කය බිහිවීමට පිටුවසලක්කය වන 

බව ශම් ගරු සභාවට මම ්රකා  කරනවා. 

  වියදම් කළමනාකරණය ගැනී මම කථා කරන්න කැමැතියි. 

ගරු ජනාධිපතිතුමමා මුදල් අමාතයතුමමා විධියට ශමවර අය වැය 

ශල්ඛ්නය සකස් කිරීශම්දී වියදම් කළමනාකරණ විෂය ශකශරහි 

වැඩි අවධානයක්කය ශයොමු කර තිශබන බව විශ ේෂශයන් සඳසන් 

කරන්න ඕනෑ.   ඔස්ශසේ ආදායම් වැඩි කර ගැනීමට පියවර ගැනීම 

සමඟම ලැශබන ආදායමට ගැළශපන වියදමී, විශ ේෂශයන් රාජය 

ආදායශම් අතිරික්කයතය වර්ධනය කරගන්නා අතුරින් වියදම අවම 

කිරිම ශකශරහිී අවධානය ශයොමු කර තිශබනවා. රාජය වියදම් 

ිදසි ශලස පාලනය කිරීමට inspector general ශකශනකු  

ආයතනවලට පී කිරීමට ශයෝජනා කිරීම මතාම වැදගී.   

වාශ ම ශම් රශට් සියලු සංවර්ධන කටතුතුම ක්රියාීමක වීශම්දී මතුම 

වන ගැටලු විසඳීමට ශමශසතුම් මැදිරියක්කය සකස් කිරීම කාශලෝචිත 

ශවනවා. එය සඳුන්වා දී තිබුශණ්ද, "ජාතික ශමශසතුම් මැදිරියක්කය 

ස්ථාපනය කිරීම" යනුශවන්.  

අපි සියලු සංවර්ධන කටතුතුම පිළිබඳව ශසොයා බලන, ිදවැරැදිව 

ශමශසයවන  කකයක්කය ගැන උනන්දු ශවනවා. එය සංවර්ධන 

කටතුතුමවලට විටින්-විට එල්ල වන බාධා, ්රතිශරෝධක සමනය 

කරන  කකයක්කය වන බව මා ශම් අවස්ථාශේදී ්රකා  කරන්න 

කැමැතියි. 

දීර්ඝ කාලීන ශේ පාලිදක අීදැකීම් ලැබූ අයකු ශමන්ම 

COPE එශක්කය කටතුතුම කරන මසජන ිදශයෝජිතයකු ශලසී, 

විගණකාධිපති ිදකුී කරන වාර්තා පිළිබඳව ශසොයා බලා කටතුතුම 

කළ ශේ පාලනඥයකු ශලසී රාජය වයවසාය පිළිබඳව 

859 860 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

්රතිසංස්කරණ ඇති කළ තුතුමය කියන අදසසක්කය මට තිබුණා. එහිදී 

භාණ්්ාගාරයට, රජයට දරාගත ශනොසැකි ආකාරශේ අලාභ 

පිළිබිඹු කළ ආයතන,  එම පාඩුව අවම කර ගිදමින්, ක්රමිකව ලාභ 

උපයන මට්ටමට ්රශේ  වීමට දිගින්-දිගටම අසමී ූව විට පවතින 

බාධා සඳුනා ශගන  වා ්රතිසංවිධානය කළ තුතුමයි.  

වරාය, නාවික සා ගුණවන් ශසේවා අමාතයතුමමා සැටියට ගරු 

ිදමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමමා දන්නවා, ශ්රීලන්කන් ගුණවන් 

සමාගම වි ාල පාඩුවකටයි පවීවාශගන යන්ශන් කියලා. Plane 

එකක්කය දැක්කයශක්කය නැති, plane එකකට කවදාවී නැඟලා නැති 

අයටී ශම් පාඩුවට වග කියන්න සිේධ ශවලා තිශබනවා. එවැිද 

ආයතන ්රතිසංවිධානය කර   තීීවශයන් ගලවා ගත තුතුමයි 

කියලා සඳසන් කරන්න ඕනෑ. ්රතිසංවිධානය කිරීශමන් ගලවා ගත 

ශනොසැකි මට්ටමක අලාභයක්කය වාර්තා කරන ආයතන ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා අය වැය ශල්ඛ්නය තුමළම නම් කර තිබුණා. 

ආර්ථිකය  ක්කයතිමී කිරීමට සමසර ආයතනවල සංචිත ්රමාණය 

වැඩි කිරීම සඳසා අවධානය ශයොමු කරලා තිශබනවා. 

  විතරක්කය ශනොශවයි. අශනකුී අලාභදා  ආයතන වුවද සඳුනා 

ගිදමින්, වර්ගීකරණය කරමින්, සුදුසු වයාපාරික සැලසුම් සකස ්

කර ශකටි කාලයක්කය තුමළ ලාභදා  ආයතන බවට පී කිරීමට 

කටතුතුම කළ තුතුමව තිශබනවා. මශ  අදසස, ශකටි කලකට ශසෝ 

ශමම ආයතනවලට රාජය මූලය කළමනාකරණශේ අීදැකීම් 

සහිත රාජය ශසේවශේ කීර්තිමී ිදලධාරින් පී කර ඔවුන් ලවා 

ශමශසයවීම සුදුසු බවයි. විගණකාධිපතිතුමමා ශපන්වා දී තිබූ 

වාර්තාවලිනුී ශම් බව ්රකා  කර තිශබනවා. 

මෑතකදී ිදකුී ූව විගණන වාර්තාවක එක්කයතරා ආයතනයක 

්රධාන විධායක ිදලධාරියා -සුගතදාස ජාතික ක්රී්ා සංකීර්ණ 

අධිකාරිශේ අධයක්කයෂවරයා- අධයාපන සුදුසුකම් ශසෝ ශවනී 

අතයව ය සුදුසුකම් කිසිවක්කය සපුරා නැති අයකු බවී, ඔහු   

තනතුමරට නුසුදුසු බවී වාර්තා කර තිබුණා. ශකෝේ කමිටුශේදී 

තමයි එය වාර්තා කර තිබුශණ්. වාසනාවකට වාශ    වන විටී 

ඔහු වැ් තසනමට ලක්කයශවලායි සිටිශේ. දැන් ඔහු ශබොශසෝශදනකු 

පස්ශසේ යනවා, නැවත ශසේවශේ පිහිටුවන්නය කියලා. ඔහුට 

අධයාපන සුදුසුකම් පවා නැසැයි ලු. නමුී, ඔහු නැවත ශසේවය ලබා 

ගැනීම සඳසා කටතුතුම කරනවා. අලුතින් පීවන, පීවන 

ඇමතිවරයා පස්ශසන් ගිහිල්ලා, එවැිද නුසුදුසු ිදලධාරින් නැවත 

පීවීම් ලබා ගීශතොී වි ාල ්ර ්නයක්කය ඇති ශවනවා.   තුමළින් 

වි ාල ව ශයන් දූෂණයට ලක්කය වුණු තැන් තිශබනවා. මා එක 

කාරණයක්කය විතරයි උදාසරණයක්කය ව ශයන් ගීශී. 

රාජය වයවසාය ආයතනවල සභාපතිවරු, ක්රියාකාරී අධයක්කයෂවරු 

පී කිරීශම්දී මා කලින්  ශයෝජනා කළ පරිදි, රාජය මූලය 

කළමනාකරණය පිළිබඳ යම් අවශබෝධයක්කය තිශබන අය පී 

කශළොී ශසොඳයි කියලා මා හිතනවා. අපි සමාජ මාධය තුමළින් 

දැක්කයකා, "මා රැකියා 1,000ක්කය දුන්නා" කියලා සමසර ආයතනවල 

්රධානීන් කථා කරනවා. තවී ශකනකුශ  දුරකථන සංවාදයක්කය 

තිශබනවා, "ලිංගික අල්ලසක්කය දුවශගන් මල්ලුශේ නැසැ, මශගන් 

මල්ලුවා" කියලා. සුදුසු අය පී කරන්ශන් නැතුමව නුසුදුසු අය පී 

කළාම, ඔවුන් තමන්ශ  වාසිය සඳසා කටතුතුම කරන ිදසා යම් 

අවශබෝධයක්කය තිශබන අය පී කළ තුතුමයි කියන කාරණය මා 

මතක්කය කරනවා. 

සමාජ ශුභසාධන ්රතිපීතිය යටශී ශගයින් ශගට ශගොස් 

කරන අධයයනයක්කය ඔස්ශසේ සමාජ ශුභසාධන ්රතිලාභ ලැබිය තුතුම 

පවුල් සඳුනා ගැනීමට අය වැශයන් ශයෝජනා වී තිශබනවා.   

අනුව, සුදුසු අයට පමණක්කය ්රතිලාභ ලැශබනු ඇතැයි වි ්වාස 

කරනවා. මා පසුගිය කාලශේ සමෘේධි විෂයය භාර ිදශයෝජය 

ඇමතිවරයා සැටියට කටතුතුම කළ බව විශ ේෂශයන් මතක්කය කරන්න 

ඕනෑ, ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද. ශමහිදී අපි දැක්කයකා, 

අවුරුදු 27කට ආසන්න කාලයක්කය සමෘේධි සසනාධාරය ලබා ශදන, 

නමුී තවමී සමෘේධි සසනාධාරය ලබා ගන්නා අය මන්න බව. 

ශම් අය සවිබලගන්වන්න කියලා වි ාල මුදලක්කය වැය කරනවා. 

නමුී, තවමී   අයට සමෘේධි සසනාධාරය ලබා ශදනවා. ශමහිදී 

සමෘේධිලාීනන් අතර සමෘේධි සසනාධාරය ලබා ගැනීමට නුසුදුසු 

අයී මන්නවා. සැබැයි, සමෘේධි සසනාධාරය ලබා ගැනීමට සුදුසු 

අය එළිශේ මන්නවා.   ිදසා   පිරිසට සමෘේධි සසනාධාරය ලබා 

දීම සඳසා ඔවුන්ශ  ශතොරතුමරු සරිසැටි ශසොයා බැලීමට ශමවැිද 

වැ් පිළිශවළක්කය ක්රියාීමක කිරීම විශ ේෂශයන්ම අගය කරන්න 

ඕනෑ. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, තව කාරණයක්කය මතක්කය 
කරන්න ඕනෑ. විශේ  රැකියා ්රවර්ධන රාජය අමාතයවරයා 

සැටියට මා පී වනශකොට විශේ ගත වන තරුණ තරුණියන්ට 
පුහුණු ශවන්න මධයස්ථානයක්කය ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කයකශේ 

තිබුශණ් නැසැ. 

  සඳසා එක්කයශකෝ සම්බන්ශතොට දිස්ත්රික්කයකශේ ඔබතුමමා 
ිදශයෝජනය කරන තංගල්ල නගරයට යන්න ඕනෑ. එශසම 

නැීනම්, අශේ ිදමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමමා ිදශයෝජනය 
කරන බදුල්ල දිස්ත්රික්කයකශේ  සාලිඇල නගරයට යන්න ඕනෑ. 

එශසම නැතිව, විශේ  රැකියා සඳසා යන අයට භාෂාව මශගන 
ගන්න ශවනී තැනක්කය නැසැ.  ගෘස ශසේවිකාවක්කය ව ශයන් පිටරට 

යනශකොට අඩුම ගණශන් යම් machine එකක්කය පාවිච්චි කරන්න 

දන්ශන් නැීනම්, vacuum cleaner එකක්කය පාවිච්චි කරන්න 
දන්ශන් නැීනම්, polisher එකක්කය පාවිච්චි කරන්න දන්ශන් 

නැීනම්, ටයිල් ශපොශළොවක්කය mop කරන සැටි දන්ශන් නැීනම් 
 වා මශගන ගන්න ඕනෑ; භාෂා දැනුම ලබා ගන්න ඕනෑ. 

ශමොණරාගල, උ්රට ගැමි පුනරුීථාපන ශදපාර්තශම්න්තුමවට 
අයිති ම්මක්කය තිබුණා. පසුකාලීනව ශ්රී ලංකා දක්කයක ණ සංවර්ධන 

අධිකාරිය යටතට ශම් ම්ම පවරා ශගෝනැිනල්ලක්කය සැදුවා. එම 

ශගෝනැිනල්ල අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක්කය පාවිච්චි කශළේ නැසැ.  

2014 - 2014 කාලශේ දිවිනැගුණම සංවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුමව 

පිහිශටේවා; දක්කයක ණ සංවර්ධන අධිකාරිය, උ්රට සංවර්ධන 
අධිකාරිය -ශම් සියල්ල- එක ආයතනයක්කය බවට පී කරලා 

දිවිනැගුණම සංවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුමව පිහිශටේවා. ශම් දක්කයවා 
ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කයකශේ දිවිනැගුණම දිස්ත්රික්කය  කාර්යාලය තිබුශණ් 

 කාබේධ ග්රාමීය සංවර්ධන වැ්සටසන ක්රියාීමක කරන්න 

විශේෂ්කයන් ඇවිල්ලා මතා ශසොඳ පසසුකම් සහිතව සදපු 
ශගෝනැිනල්ලක. ශමශතක්කය   කාර්යාලශේ කටතුතුම මතා ශසොඳට 

කරශගන ගියා. දැන් අර මසත කී ශගෝනැිනල්ල විශේ  රැකියා 
පුහුණු මධයස්ථානයක්කය සැටියට නම් කරන්න මම කැබිනට් 

පත්රිකාවක්කය මදිරිපී කරන්න යනවා කියලා දැනගීත ගමන්ම 
සමෘේධි කාර්යාලය එතැනට අරශගන ගියා. එය ශමශතක්කය 

පවීවාශගන ගිය මතාම ශසොඳ ශගෝනැිනල්ල වසලා දාලා 

තිශබනවා. මතින්, ශමොකක්කයද ශසේතුමව   

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, පසුගිය අවුරුේශේ ශසල 

ශබොජුන්සලක්කය සදන්න රුපියල් මිලියන 13ක්කය වියදම් කර 
තිශබනවා. ඔබතුමමාී දන්නවා සාමානයශයන් ශසල ශබොජුන්සලක්කය 

සදන්ශන් ්රධාන පාරක්කය ආසන්නශේ කියලා. ශම් කියන ස්ථානයට 
්රධාන පාශර් සිට මීටර් 150ක්කය, මීටර් 200ක්කය උ්ට යන්න ඕනෑ.   

ශසලශබොජුන් සල සැදීම සඳසා  කයතා අධයයනයක්කය කළාද  

සාමානයශයන් ශසල ශබොජුන්සලක්කය දමන්ශන් වාසනයක යේදී 
දැක්කයකාම නවීවලා, කෑම ටිකක්කය කාලා, ශී එකක්කය මටලා යන්න 

පුළුවන් වන ආකාරයටයි. නමුී, ශම් කියන තැනට යන්න 
වාසනය පාශර් නවීතලා, මීටර් 200ක්කය පයින් යන්න ඕනෑ. එශසම 

861 862 
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යන්න තරම් ජනතාවට ශමොශළේ අමාරුවක්කය නැසැ. ශම්ශක්කය අරමුණ 

ශමොකක්කයද  භාණ්්ාගාරශයන් ලැබුණු මුදල් ශමොනවා ශසෝ 
විධියකින් වියදම් කරලා, ශකොන්රාී කරලා කීයක්කය ශසෝ ශසොයා 

ගන්න තමයි ශම් සදන්ශන්. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, විගමණික රමිකයන්ශගන් 

ලැශබන ශ්රේෂණ තමයි විශේ  විිදමය ලැශබන ්රධාන මාර්ගය.   

ිදසා   අය සඳසා විධිමී පුහුණුවක්කය ලබා දීලා, පුහුණු සසතිකය 

ලබා දීලා කටතුතුම කිරීම තුමළින් වි ාල මුදලක්කය උපයා ගන්න සැකි 

ශවනවා.  

මම මුලින් සඳසන් කළ ශගෝනැිනල්ල පිළිබඳ කාරණය මම 

ගරු ජනාධිපතිතුමමාශ ී අවධානයට ශයොමු කරනවා. දිවිනැගුණම 

කාර්යාලය පවීවාශගන යන්න විශේ  ආධාර අරශගන සදාපු 

තට්ටු ශද ශක්කය ශසොඳ ශගෝනැිනල්ලක්කය තිබියදී   ශගෝනැිනල්ල 

වසලා දාලා තිශබනවා. ශම් ආකාරයට වැදගී කටතුතුමවලට ම් 

ශදන්ශන් නැතිව කටතුතුම කරන අය සඳුනාගන්න ඕනෑ. දක්කයක ණ 

සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගී ම්ශම් සදපු ශගෝනැිනල්ල 

අවුරුදු 10ක්කය තිස්ශසේ වසලා දාලා තිබුශණ්.   ශගෝනැිනල්ලට 

ිදලධාරින් එේශේ අපි   ශගෝනැිනල්ල ගනීවි කියලායි. ශමවැිද 

කුසකකම් එක්කයක ශම් රජය රට සංවර්ධනය කරන්ශන් 

ශකොශසොමද  ශම් සංවර්ධන කටතුතුමවලට බාධා කරන අය 

මන්නවා නම්,   සඳසා අව ය පියවර ගන්න කියන එකී අපි 

මතක්කය කරනවා. ශම්වා තමයි කුසකකම් කියන්ශන්. සරියට වැ්ක්කය 

කරන්ශනී නැසැ, කරන ශකශනකුට කරන්න ශදන්ශනී නැසැ.  

ගරු ජනාධිපතිතුමමා තමයි සමෘේධි විෂයභාර ඇමතිතුමමා 

සැටියට කටතුතුම කරන්ශන්. මම එතුමමාශ  අවධානයට ශම් 

කාරණය ශයොමු කරන්න කැමැතියි. සංවර්ධනයට බාධා කරන 

කුසක ිදලධාරින් එක්කයක එතුමමා බලාශපොශරොීතුම වන සංවර්ධනය 

තවදුරටී කරන්න පුළුවන්ද  1995දී තමයි සමෘේධි වයාපාරය 

පටන් ගීශී.   කාලශේ එහි අධයක්කයෂ ජනරාල්වරයා සැටියට 

කටතුතුම කශළේ මිරරීන මසීමයා. මිරරීන මසීමයා 

සම්බන්ශතොට හිටපු දිසාපති. එතුමමාට සම්බන්ශතොට ්රශේ ශේ 

දුේපී ජනතාව ගැන අවශබෝධයක්කය තිශබනවා. මිරරීන 

මසීමයා දිස්ත්රික්කයකයකට යනශකොට එතුමමා සමෘේධි වයාපාරශේ 

අධයක්කයෂ ජනරාල් කියනශකොට   දිස්ත්රික්කයකශේ දිසාපතිවරයාශගන් 

ශලොකු පිළිගැනීමක්කය තිබුණා.   දිස්ත්රික්කයකශේ ්රාශේයය 

ශල්කම්වරුන්ශගන් ශලොකු පිළිගැනීමක්කය තිබුණා. නමුී, හිතවතුමන් 

පී කරලා, සමෘේධිය ගැන කිසිම අවශබෝධයක්කය නැති අධයක්කයෂ 

ජනරාල්වරු පී කරලා ශම් රශට් ජනතාවශ  දුේපීකම තවී 

වැඩි කරන්න කටතුතුම කරනවා නම් ඔවුන් මවී කිරීමට තරාතිරම 

බලන්ශන් නැතිව කටතුතුම කරන්න ඕනෑ කියන කාරණයී මම 

මතක්කය කරන්න ඕනෑ. 

ශමශතක්කය කල් හිටපු සමෘේධි අධයක්කයෂ ජනරාල්වරු පරිපාලන 

ශසේවශේ ්රධානීන්; ්රාශේයය පරිපාලනය දන්නා අය; ජනතාවශ  

දුේපීකම ගැන අවශබෝධයක්කය තිශබන අය. එශසම ිදලධාරින් පී 

කරන්ශන් නැතිව ශපෞේගලික හිතවීකම් මත ිදලධාරින් පී 

කිරීම තමයි ශම් විනා යට ශසේතුමව. පසුගිය කාලශේ ශම් රාජය 

අමාතයාං ය යටශී සිටි ිදලධාරින් රාජය අමාතයතුමමාශ  

ිදශයෝග ක්රියාීමක කශළේ නැසැ කියලා මට ශතොරතුමරු ලැමට 

තිශබනවා.   වාශ ම, ඔවුන් අමාතයාං  ශල්කම්වරයා ශදන 

ිදශයෝග ක්රියාීමක කරන්ශන්ී නැති ලු. එශසම ිදලධාරින් 

ආයතනවල ්රධානීන් කළාම ශම් රාජය ්රතිපීති ක්රියාීමක 

කරන්ශන් ශකොශසොමද    සම්බන්ධව විශ ේෂ අවධානයක්කය ශයොමු 

කළ තුතුම කාලය දැන් පැමිණ තිශබනවා.   

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, අප එදා සමෘේධි වයාපාරය 

ආරම්භ කරන ශකොට චන්ද්රිකා මැතිිදය කිේශේ ශමොකක්කයද  එතුමමිය 

තමයි සමෘේධි වයාපාරශේ ිදර්මාතෘවරිය. චන්ද්රිකා බණ්්ාරනායක 

කුමාරතුමංග ජනාධිපතිතුමමිය තරුණ පිරිසට රැකියා දීලා එදා 

කිේශේ, "තරුණයිිද, ශසට ශනොශවයි අදම රට භාරගන්න" 

කියලායි. අපට මතකයි,   සමෘේධි වයාපාරශයන් සෑම ග්රාම 

ිදලධාරි වසමකටම මුලින්ම රුපියල් 10,000ක්කය බැගින් දුන්නා. 

ලබා දුන්ශන් රුපියල් 10,000ක්කය වුණාට තරුණ අය, ගශම් අය 

එකතුම කරශගන, රම දායකීවය අරශගන රුපියල් 75,000ක, 

100,000ක වටිනා වැ් කළා.  වා ඇග මටී ලක්කය කළා. විෂයය 

භාර අමාතයවරයාව සිටි එස්.මට. දිසානායක මැතිතුමමා   කාලශේ   

පිරිස් විශේ  රටවලට යවලා   අය තවී උනන්දු කරවන 

වැ්සටසන් ක්රියාීමක කළා. අද එවැිද කිසිම ඇග ම් වැ් 

පිළිශවළක්කය නැති බව මා කියන්න ඕනෑ. මම ශම් කරුණ මතක්කය 

කරන්න ශසේතුමවක්කය තිශබනවා. ජනාධිපතිතුමමා ශම් සියලු තීන්දු 

තීරණ ගීතී, ජනාධිපතිතුමමාට අව ය විධියට වැ් කරන 

ිදලධාරින් සඳුනා ගීශී නැති වුශණොී, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

සිටින මන්ත්රීවරුන් 225ශදනා බැණුම් අසන එක නතර ශවන්ශන් 

නැසැ. අප ශසොඳ ශසෝ නරක ශමොනවා කළී, අප 225ශදනාටම 

අද සිදු ශවලා තිශබන්ශන් ශම් අකාරුණික ිදලධාරින් ිදසා බැණුම් 

අසන්නයි.  කට පක්කයෂ, විපක්කයෂ ශේදයක්කය නැසැ. සැශමෝම 

කියන්ශන් "225ශදනාම වග කියන්න ඕනෑ" කියලා. ශම් 225ශදනා 

විසින් පී කරන ලද ිදලධාරින්, ්රතිපීති තීරණ ක්රියාීමක 

කරන අය අදාළ වැ් පිළිශවළ සරියට ක්රියාීමක කරන්ශන් 

නැීනම්  ක අභාගයසම්පන්නයි.   

ශපොශසොර ්ර ්නය ිදසා ශී කර්මාන්තයට යම් බලපෑමක්කය 

වුණා. අශේ රජය බලයට පී ශවන්න ශපර රබර් කිශලෝවක මිල 

රුපියල් 200 දක්කයවා පසත වැටිලා තිබුණා මට මතකයි. ගම්මිරිස් 

මිලී පසත වැටිලා තිබුණා. නමුී, දැන් ගම්මිරිස ් මිල යම් 

මට්ටමකට වැඩි ශවලා තිශබනවා. රබර් මිල වැඩි වුණු ගමන්, 

ආශයෝජන මණ්්ලය සම්බන්ධ ශවලා රබර් ආනයනය කිරීම ිදසා 

රබර් වගා කරන ශගොවීන්ට නැවත යම් ්ර ්නයක්කය මතුම ශවලා 

තිශබනවා. ශම් සම්බන්ධව යම් පාලනයක්කය ඇති කළ තුතුමයි.    

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, මම ආ්ම්බර ශවනවා, 

2010 වර්ෂශේ සිට 2015 වර්ෂය දක්කයවාම ශපොල් සංවර්ධන සා 

ජනතා වතුම සංවර්ධන ඇමතිවරයා සැටියට මට කටතුතුම කරන්නට 

ලැමටම පිළිබඳව. අශේ ගරු අරුන්දික ්රනාන්දු මැතිතුමමාී ශපොල්, 

කිතුමල් සා තල් වගා ්රවර්ධන විෂයය භාර රාජය ඇමතිවරයා 

ව ශයන් කටතුතුම කළා. 2010 වර්ෂශේ ශම් රටට ශපොල් ආරිත 

ිදෂ්පාදනශයන් ලැබුශණ් ශ්ොලර් මිලියන 46යි.  එය 2021 වර්ෂය -

පසුගිය වර්ෂය- වනශකොට ශ්ොලර් මිලියන 864ක්කය දක්කයවා වැඩි 

ශවලා තිශබනවා.   කියන්ශන්, විසිගුණණයකට ආසන්න 

්රමාණයකින් වැඩි ශවලා තිශබනවා. එයට ශසේතුම පාදක වුණු 

කාරණාව ශබොශසෝ අයට සැඟී යන්ශන් නැසැ. එහි ඇීත 

තීීවය අපි කියන්න ඕනෑ. එදා මම ශම් අමාතයාං ය භාරගන්න 

ශකොට ශපොල් වගාකරුවන්ට සසනාධාර ශදමින් තිබුණා. 

ිදලධාරින්ශගන් මම ඇහුවා ශමොනවාටද සසනාධාර ශදන්ශන් 

කියලා. අගල් කපන්න, වසුන් ශයොදන්න වාශ  ශේවලට තමයි එදා 

සසනාධාර ලබා දී තිබුශණ්. අගල් කපන්න කිේවාම, සතය 

ව ශයන්ම අඩි 100ක අගලක්කය කපනවා. නමුී ිදලධාරියා සස 

ශගොවියා එකතුම ශවලා අඩි 200ක අගලකට සල්ලි ගන්නවා. එශසම 

තීීවයක්කය තමයි තිබුශණ්. සරියාකාරව ක්රියාීමක කරන්ශන් 

නැතිවී වසුන් ශයදීම සඳසා මුදල් ශගේවා. මම කිේවා, 

කරුණාකර   ්රතිපීති ශවනස් කරලා පුළුවන් තරම් ශපොල් පැළ 

සදන්න කියලා. ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, 2011 වර්ෂශේ 

මම ශපොල් පැළ ලක්කයෂ 40ක්කය ිදෂ්පාදනය කරන්න අව ය උපශදස ්

ලබා දුන්නා;   කටතුීත ක්රියාීමක කළා. 2012 වර්ෂශේ පැළ 

ලක්කයෂ 60ක්කය සැදුවා. 2012දී පැවැති ිදයඟය ිදසා 2013 වර්ෂශේ 

මටජ ශපොල්වල අඩුවක්කය තිබුණා. 2013 වර්ෂශේ නැවත පැළ ලක්කයෂ 

40ක්කය සැදුවා. 2014 වර්ෂශේ පැළ ලක්කයෂ 90ක්කය සැදුවා. එශසම නම්, 

863 864 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

දැන් තමුන්නාන්ශසේලාට ශපශනනවා ඇති   පැළ ්රමාණශයන් 

භාගයක්කය සැදුණී   තුමළින් ශපොල් ිදෂ්පාදනය ශකොපමණ වැඩි 

ශවනවාද කියලා. මශ  මලක්කයකය තිබුශණ් පුළුවන් තරම් ශපොල් 

වගා කරන්නයි.   වනශකොට අශේ රශට් පැවැති තුේධය ිදසා 

උතුමරු පළාශී ශපොල් ගස් වි ාල ්රමාණයක්කය විනා  ශවලා 

තිබුණා. අද උතුමරු පළාශී යනශකොට ඔබතුමමන්ලාට ශපශනනවා 

ඇති පශලයි ්රශේ ය ඇතුමළු අිදකුී ්රශේ වල ශපොල් වතුම 

යායවල් සරුසාර ශවලා තිශබන ආකාරය.   පළාතට යන එන 

ගරු මැති ඇමතිතුමමන්ලා   බව දන්නවා.         

නැශගනහිර පළාශී වාකශරයි ඇතුමළු ්රශේ වල සම්ූරර්ණශයන් 

ශපොල් වගා කර තිශබනවා. අපි "කේරුක වැ්සටසන" ආරම්භ 

කළා. එය ගමින් ගමට ක්රියාීමක කළා.     

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, මා ිදශයෝජනය කරන 

ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කයකයට මස්සර ශපොල් ශගනාශේ ගාල්ශලන්, 

මාතරින්, සම්බන්ශතොටින්. ශපොල්ශතල් ශගනාශේී, ගාල්ශලන්, 

මාතරින්, සම්බන්ශතොටින්. මම ිදසතමානී ආ්ම්බරයකින් 

කියනවා, අපි අද එක ශපොල් ශගඩියක්කයවී පිටින් ශගශනන්ශන් 

නැති බව. අපට අව ය ශපොල් ්රමාණය   ්රශේ ශේ ිදෂ්පාදනය 

කරනවා පමණක්කය ශනොශවයි ශවනී ්රශේ වලටී ශපොල් 

යවනවා. අද බදුල්ල දිස්ත්රික්කයකයට ශපොල් ටික යන්ශන් 

ශමොණරාගලින්. ශමොණරාගල දිසත්්රික්කයකශේ ජනතාව ශපොල් ශතල් 

කශ්න් ශගශනන්ශන් නැසැ; විෂ මිර ශපොල්ශතල් ශගශනන්ශන් 

නැසැ.   අය අතිරික්කයත ශපොල් ටික   ශේළාශගන ශමෝලකට දීලා 

ශතල් ටික සදාගන්නවා.   ටික තමයි පාවිච්චියට ගන්ශන්.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, විශ ේෂශයන්ම ශපොල් කටු 

අශළවිය ගැනී මම කථා කරන්න ඕනෑ. අපි   ශවනුශවන් 

ජනතාව උනන්දු කළා. අද වනවිට ශපොල් කටු කිශලෝ එකක්කය 

රුපියල් 30ක්කය, 35ක්කය පමණ ශවනවා.   වාශ ම ශපොල් මරටුවටී 

මුදල් ගන්න පුළුවන්. මට මතකයි මම පසුගිය සතිශේ මඩුල්ල සා 

සිය ලාණ්ඩුව ්රාශේයය ශල්කම් ශකොට්වාසවල,- 

 
ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රාජය අමාතයතුමමිද, ඔබතුමමාට තවී විනාඩි තුමනක 

කාලයක්කය පමණයි තිශබන්ශන්.  

 
ගුණ ජගත් පුෂ පකුමාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  
ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි 

මන්ත්රීතුමමා අද එන්ශන් නැසැ කියලා එතුමමාශ  ශවලාවී මට 

ගන්න කිේවා. 

 

ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
  ශවලාව ශපොදුශේ ශබදා දීලා තිශබන්ශන්, ගරු රාජය 

ඇමතිතුමමිද.  

 
ගුණ ජගත් පුෂ පකුමාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  
ශසොඳයි, ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද. මට තව ටික 

ශවලාවක්කය ශදන්න. 

අධයාපන ක්රමශේී ශවනසක්කය ඇති කරන්න ඕනෑ කියා මම 

ශයෝජනා කරනවා. සැකියාවට රැකියාවක්කය, රැකියාවට සැකියාවක්කය 

ලබා දිය සැකි ආකාරයට වෘීතීය පුහුණු අධයාපනය සඳසා අප 

විශ ේෂ අවධානයක්කය ශයොමු කළ තුතුමයි. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, "ජාතික ලලදායිතා ශල්කම් 

කාර්යාලය" ගැනී මම වචනයක්කය කියන්න ඕනෑ. අපි ගම්වල 

ජනතාවට මටජ ශදනවා, ශපොශසොර ශදනවා. අර පැකට් එක, ශම් 

පැකට් එක කියලා ශදනවා. නමුී ශම්වා සරියාකාරව 

්රශයෝජනයට ගන්නවාද කියන එක ගැන ඇග මක්කය නැසැ. මම 

ශයෝජනා කරනවා, ග්රාම ිදලධාරි වසම් මට්ටමින් ලලදායිතා 

ඇග ම කරන්න කියලා. ශම් වන විට ආසාර සුරක්කයක තතා 

කමිටුවක්කය පී කර තිශබනවා, සමෘේධි ිදලධාරි, ග්රාම ිදලධාරි, 

කෘක කර්ම පර්ශේෂණ ිදෂ්පාදන සසකාර, ආර්ථික සංවර්ධන 

ිදලධාරි යන අය ඇතුමළී කරලා. මසත කී වගා කටතුීත 

සරියාකාරව කරන පිරිස් ඇග මට ලක්කය කරන වැ් පිළිශවළක්කය ශම් 

කියපු ිදලධාරින් ලවා  ක්රියාීමක කළ තුතුමය කියා මම ශම් 

අවස්ථාශේ ශයෝජනා කරනවා.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද,  කුරුඳු කර්මාන්තය ගැන 

කථා කශළොී, ශමොණරාගල ්රශේ ශේී ශසොඳට කුරුඳු 

වැශවනවා. එම ිදසා   ්රශේ ශේී ශමවැිද වැ්සටසන් පුළුවන් 

තරම් ක්රියාීමක කරන්න ඕනෑ. ඊළඟට, ශලෝක ආසාර 

වැ්සටසන ගැනී මා කිව තුතුමයි. ඔබතුමමාට මතක ඇති, ශලෝක 

ආසාර වැ්සටසන යටශී අප "ගැමි දිරිය වැ්සටසන" 

ක්රියාීමක කළ බව; "ග්රාම  ක්කයති වැ්සටසන" ක්රියාීමක කළ 

බව.  වාට අවුරුදු සතරකට, පසකට වයාපෘති අධයක්කයෂවරශයකු 

පී කරනවා.  වාශේ මුදල්වලට දැන් ශමොකද වුශණ් කියලාවී 

දන්ශන් නැසැ. ගිණුම්වල තිශබනවා ලු.   පී කරපු ිදලධාරින් 

 වා සමාගම් සැටියට ලියා පදිංචි කරලා   මුදල්වලට ශමොනවා 

කරනවාද කියලා දන්ශන් නැසැ. ශමන්න ශම් වැ්සටසන් 

සම්බන්ධව අවධානය ශයොමු කරමින් අපි කටතුතුම කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, පාසල්වලට අන්තර්ජාල 

පසසුකම් ලබා දීම සඳසා කටතුතුම කරන්නී ශම් අය වැශයන් 

ශයෝජනා කර තිශබනවා.  ක මතා කාශලෝචිත ශයෝජනාවක්කය.   

කාරණාව සම්බන්ධව විශ ේෂ අවධානයක්කය ශයොමු කිරීම ගැන අපි 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

තවී මතා වැදගී කාරණාවක්කය තිශබනවා. ගරු අධිකරණ 

ඇමතිතුමමාශ  අවධානයටයි මම ශම් කරුණ ශයොමු කරන්ශන්. 

ශමොණරාගල දිස්ත්රික්කයකශේ, මඩුල්ල ්රාශේයය ශල්කම් 

ශකොට්වාසශේ ග්රාම ිදලධාරි වසම් සතරක්කය තිශබනවා.   තමයි, 

මිනිදයාගල, මුල්ශල්ගම, රීමල්ගස ඇල්ල සස ගල්ගමුව කියන 

වසම්.  වාට අධිකරණ බල ්රශේ යක්කය ගැසට් කරලා නැසැ.   යම් 

ම්මක අනවසර මදිකිරීමක්කය කර තිශබනවා කියා ්රාශේයය 

ශල්කම්තුමමා නඩුවක්කය දැම්මා කියා හිතමු. එය අධිකරණ බල 

්රශේ යක්කය ශනොශවයි කියලා දක්කයෂ නීතිඥශයකු කථා කශළොී, 

තර්ක කශළොී   නඩුව වීසි ශවන්න පුළුවන්. එයට ආසන්නතම 

අධිකරණ බල ්රශේ ය අම්පාර දිස්ත්රික්කයකයයි; අම්පාර අධිකරණ 

බල ්රශේ යයි. අම්පාර දිස්ත්රික්කයකය ිදශයෝජනය කරන ගරු 

මන්ත්රීතුමමන්ලාී ශම් ගරු සභාශේ මන්නවා. ශම් කාරණය 

සම්බන්ධව ගරු අධිකරණ අමාතයතුමමාශ  අවධානය ශයොමු 

කරවන අතරම, අම්පාර අධිකරණ බල ්රශේ යට   ටික ශයොමු 

කරන්න කියා මම මල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, ඊශේ අශේ ශසේෂා විතානශ  

මැතිතුමමා කිේවා, මම ඇඳශගන මන්න සරම ඔළුවට ව ් ැශටනවා 

කියලා. මම  ක ට පිළිතුමරක්කය ශදන්න ඕනෑ. 2002දී ශසවනගල සීිද 

කර්මාන්ත ාලාව ශපෞේගලීකරණය කිරීමටී මම විරුේධ වුණා. 

865 866 

[ගරු ජගී පුෂ්පකුමාර මසතා  
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ශම් ශවලාශේ අශේ ගරු  මසාචාර්ය  වත.එල්. ීඨරිස් මන්ත්රීතුමමා ශම් 

ගරු සභාශේ මන්නවා. ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඔබතුමමාට මතක ඇති, 

ශසවනගල සීිද කර්මාන්ත ාලාව ශපෞේගලික අං ශයන් රජයට 

පවරා ගන්න -"ලංකා සීිද සමාගම" සැටියට- මම තරම් කවුරුවී 

සටන් කශළේ නැති බව.   වාශ ම පසුගිය ආණ්ඩුව කාලය තුමළ 

ශසවනගල සීිද කර්මාන්ත ාලාව නැවතී ශපෞේගලිකරණය 

කිරීම සඳසා ශයෝජනාවක්කය ශගන ආවා. ශසේෂා විතානශ  

මසීමයාී  කට අත මස්සුවා; ඡන්දය දුන්නා. මා එතුමමාශගන් 

අසන්න කැමැතියි,   කාලශේ ඔබතුමමා සරම විතරක්කය ශනොශවයි, 

යට ඇඳුමවී ඇඳශගනද  කට අත මස්සුශේ කියලා.   ශවලාශේ 

මම පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය කශළේ නැසැ. එදා මම 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ හිටියා නම්, එම ශපෞේගලීකරණ ශයෝජනාවට  

විරුේධ ශවනවා.  

ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ මැතිතුමමාට අපි ගරු කරනවා. එතුමමා 

එතශනෝල් ආනයනය කිරීම තසනම් කළා. රුපියල් 290ට තිබුණු 

එතශනෝල් ලීටරයට දැන් රුපියල් දසස මක්කයමවා ශගවනවා. ශම්  

ආයතන ලාභ ලබනවාය කියන්ශන් පරිපාලන දක්කයෂතාවක්කය ිදසා 

ශනොශවයි. ශම් ආයතනවලට එතශනෝල්වලින් ලැශබන ලාභය  

ිදසා තමයි අද "ශමච්චර ලාභයි, එච්චර ලාභයි" කියලා කියන්ශන්. 

  ආයතනවල වි ාල ව ශයන්  දූෂණ සිේධ ශවනවා. මම ශම් 

උීතරීතර සභාශේ  වා ශපන්වා දීලා තිශබනවා.  වා ගැන කිසිම 

අවධානයක්කය ශයොමු වුශණ් නැසැ. දැන්වී   ගැන අවධානය ශයොමු 

කරන්න කියා මා මල්ලා සිටිනවා.   

 

ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු රාජය ඇමතිතුමමිද.  

 

ගුණ ජගත් පුෂ පකුමාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මම අවසන් කරන්නම්.  මට තව විනාඩියක්කය ශදන්න, ගරු 

ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද.  

අශේ මහින්ද රාජපක්කයෂ හිටපු අගමැතිතුමමා මල්ලා 

අස්ශවනශකොට   ශවනුශවන් වගකීම භාර ගන්න කියලා අපි සජිී 

ශ්රේමදාස මැතිතුමමාට ශයෝජනා කළා. එතුමමා කිේවා,  "නැසැ, 

ජනාධිපතිතුමමාී අයින් ශවන්න ඕනෑ. නැීනම් බැසැ" කියලා. අපි  

එදා අනුර කුමාර දිසානායක මසීමයාටී  ශයෝජනා කළා.   

අයී කිේවා,  "ශගෝවාී අයින් වු ශණොී, අපි භාර ගන්නම්" 

කියලා.   ශවලාශේ සරී ශෆොන්ශසේකා මසීමයාටී ශයෝජනා 

කළා.  එතුමමාී   ගැන තීරණයක්කය දුන්ශන් නැසැ. වර්තමාන 

ජනාධිපති රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමාට අපි එදා   ශයෝජනාව  

මදිරිපී කළාම,  එතුමමා තිද මන්ත්රීවරශයක්කය විධියට ශකොශසොමද 

 ක භාර ගන්ශන් කියලා ඇහුවා.  අපි කිේවා, "ඔබතුමමා භාර 

ගන්න. අපි කකුශලන් අදින්ශන් නැසැ" කියලා.   අනුව අපි සසාය 

දුන්නා. අපි පක්කයෂයක්කය සැටියට තීන්දුවක්කය ගීතා, "ශම්ක ක්ා 

වැශටන්න ශදන්න බැසැ. අපි   ශවනුශවන් කටතුතුම කරන්න 

ඕනෑ" කියලා.  

ශ්රී ලංකා ිදදසස් පක්කයෂශයන් අශේ ගරු සභාපතිතුමමා රිදල් 

වික්රමසිංස මැතිතුමමාට ලිපියක්කය යැේවා, "ශම් ආණ්ඩුවට සසාය 

ශදන්න කටතුතුම කරනවා වාශ ම අමාතය ධුර සම්බන්ධශයන් 

තීරණ ගැනීම සඳසා සාකච්ඡා කරන්නී ිදශයෝජිතයන් එවනවා" 

කියලා.   ලිතුම අනුව දයාසිරි ජයශසේකර මැතිතුමමා, ෂාන් 

විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමමා, රංජිී සිය ලාපිටිය මැතිතුමමා, 

සාරතී දුෂ්මන්ත මැතිතුමමා සාකච්ඡා කරන්න ගියා. දැන් ශම් 

තනතුමරු ගීතාට පස්ශසේ කියනවා, තනතුමරු ගීශී පක්කයෂයට 

විරුේධව කියලා. පක්කයෂයක්කය කියන්ශන්, සභාපති සස ශල්කම් 

විතරක්කය ශනොශවයි. පක්කයෂයක්කය වුණාම කාශ ී ්රතිපීති අනුව 

තීන්දු ගන්න ඕනෑ. සරියාකාරව විධායක සභා රැස්වීමක්කය තිබ්ශබ් 

නැසැ. එශසම විධායක සභා රැස්වීම් තියන්ශන් නැතිව වයවස්ථාව 

සංශ ෝධනය කරශගන කටතුතුම කරන්න ම් ශදන්න බැසැ කියන 

එක මම මතක්කය කරනවා.  

මට ිදයමිත කාලය අවසන් ිදසා,  කථාශේ මතිරි ශකොටස මා 

ෙවාගත්* කරනවා. මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමමාට 

ස්තුමතිය පළ කරමින් මා ිදසඬ ශවනවා. 

 ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

 
ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 ගරු මසාචාර්ය වත.එල්. ීඨරිස් මැතිතුමමා.  ඔබතුමමාට මිිදීතුම 

13ක කාලයක්කය තිශබනවා.  

 

[ූර.භා. 11.55  

 

ගුණ (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිෙ  මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, අද අශේ ර ට මුහුණ ශදන 

අේවිතීය ආර්ථික අර්බුදශයන් ශගෝ  ම සඳසා බලපාන කරුණක්කය 

තිශබනවා.   කරුණ තමයි අපට ශම්ක හුශදකලාව - තිදශයන් - 

කරන්න පුළුවන් ශදයක්කය ශනොවීම. අපට ජාතයන්තරශේ 

සසාශයෝගය අිදවාර්යශයන් අව ය ශවනවා. ජාතයන්තර මූලය 

අරමුදල,  ශලෝක බැංකුව, GSP Plus සසනය, විශේයය රටවල 

ශසොඳ හිත, සසශයෝගය අතයව ය ශවනවා.  ක මශබ්ම 

ලැශබන්ශන් නැසැ, ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද. මූලික 

ශකොන්ශේසිය තමයි ශම් රශට් ්රජාතන්රවාදය තසවුරු ශවන්න 

ඕනෑ කියන එක. ්රජාතන්රවාදි ්රමිතීන්ට අනුූලලව ශම් රට 

පාලනය ශවන්න ඕනෑ. එශසේ නැීනම් අපි ජාතයන්තරශයන් 

අශේක්කයෂා කරන සසශයෝගය අපට කිසිශසේී ලැශබන්ශන් නැසැ. 

  සම්බන්ධශයන් තීරණාීමක සාධකය තමයි මැතිවරණ. ිදසි 

කලට මැතිවරණ පැවැීශවන්න ඕනෑ. මැතිවරණ ශච්තනාන්විතව 

කල් දමන, ශනොපවීවන රටක්කය ්රජාතන්රවාදී ්රමිතීන්ට අනුූලලව 

පාලනය වන රටක්කය සැටියට කිසිශසේී පිළිගන්න පුළුවන්කමක්කය 

නැසැ.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, පසුගිය සතිශේ විරුේධ 

පක්කයෂශේ සියලුම පක්කයෂ සා කණ්්ායම් මැතිවරණ ශකොමිෂන් 

සභාව සමුවීමට ගියා. ශකොමිෂන් සභාශේ සභාපති පුංචිශසේවා 

මැතිතුමමා සා ශකොමිෂන් සභාශේ සාමාජිකයන් අපට පැසැදිලි 

්රතිඥාවක්කය දුන්නා. පළාී පාලන ආයතන මැතිවරණ ිදසි කලට 

පැවැීවීමට දැඩි අධිෂ්වානයක්කය තිශබනවා කියලා   ශගොල්ලන් 

කිේවා. සැබැයි, එක කරුණක්කය ගැන අපි තෘේතියට පී වන්ශන් 

නැසැ, ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද. මැතිවරණ ශකොමිෂන් 

සභාව අපට කිේවා,   ශගොල්ලන්ට ශම් මැතිවරණය පවීවන්න 

වයවස්ථානුූලල බලයක්කය තිශබනවාද කියන එක ගැන නීති උපශදස් 

අශේක්කයෂා කරලා නීතිපතිතුමමාට ලිපියක්කය ලියලා තිශබනවා කියලා. 

මම හිතනවා,  ක සම්ූරර්ණශයන් අනව ය වැරැදි ක්රියාදාමයක්කය 

කියලා. නීති තීීවය මතාම පැසැදිලියි. විසිඑක්කයවන ආණ්ඩුක්රම 

867 868 

————————— 
*  පුෙ ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

වයාවස්ථා සංශ ෝධනය ක්රියාීමක ශවච්ච දා සිට ශකොමිෂන් සභා 

තවදුරටී නැසැ. සැබැයි, අන්තර් කාලීන විධිවිධානයක්කය 

තිශබනවා. සංක්රාන්තික විධිවිධානයක්කය.   අනුව මතාම පැසැදිලියි, 

අලුී ශකොමිෂන් සභාව පීවනතුමරු මස්ශසල්ලා තිබුණු ශකොමිෂන් 

සභාවට ූරර්ණ බලතල තිශබනවා කියලා.  සියලුම වගකීම් කිසිම 

අඩු පාඩුවක්කය නැතිව සම්ූරර්ණ ව ශයන් මෂ්ට කිරීශම් තුතුමකම, 

වගකීම එම ශකොමිෂන් සභාවට භාර වන බව අන්තර් කාලීන 

විධිවිධානශේ ශබොශසොම පැසැදිලිව සඳසන් ශවනවා. 

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද,   වාශ ම ශරේෂව්ාධිකරණශේ 

නඩු තීන්දුවලිනුී   නීති තීීවය මතාම පැසැදිලිව ්රකා  වුණා. 

මාර්ක්කය ්රනාන්දු විිද ්චයකාරතුමමා ්රකා  කර තිශබනවා, 

මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට සව්ාධීනීවය ලබා දීමට ශ්රී ලංකා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව තුමළින් කරන්න පුළුවන් සැම ශදයක්කයම සිදු 

කර තිශබන බව. එම ිදසා එම ශකොමිෂන් සභාවට කිසිම 

ශකශනකුට යටී වන්ශන් නැතුමව කටතුතුම කරන්න පුළුවන්. 

කාශ වී අනුමැතිය අව ය නැසැ. අභිමතය තිශබන්ශන් 

ශකොමිෂන් සභාවට පමණයි. ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය භාරය මෂ්ට 

කිරීම සඳසා අව ය මූලය ්රතිපාදන ලබා දීමට රජයට ූරර්ණ 

තුතුමකමක්කය තිශබනවා. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ මූලික 

කර්තවයය තමයි ිදසි ශවලාවට මැතිවරණ පැවැීවීම. එම ිදසා 

නීතිපතිතුමමාශගන් උපශදස් ලබා ගැනීම කිසිශසේී අව ය වන්ශන් 

නැසැ.  

ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද, නීතිපතිතුමමා කියන්ශන් 

රජශේ ්රධාන නීති ිදලධාරිවරයා. නීතිපතිතුමමාශ  අදසස ශසෝ 

මතය කිසිශසේී බලාීමක මතයක්කය වන්ශන් නැසැ. එශසේ ූව 

අවස්ථා අනන්ත අ්රමාණ තිශබනවා. නීතිපතිතුමමා යම්කිසි මතයක්කය 

්රකා  කර තිශබනවා;   මතය ශරේෂ්වාධිකරණය මදිරිශේ 

අභිශයෝගයට ලක්කයශවලා තිශබනවා; ඊට පස්ශසේ ශරේෂ්වාධිකරණය 

  මතය ්රතික්කයශෂේප කර තිශබනවා. එවැිද අනන්ත අ්රමාණ 

අවස්ථා තිශබනවා. ජනාධිපති නීතිඥ ගරු අලි සබ්රි ඇමතිතුමමා එය 

දන්නවා. නීතිපතිතුමමා ්රකා  කරපු මතය ශරේෂ්වාධිකරණය 

සසමුලින්ම ්රතික්කයශෂේප කරපු අවස්ථා ඕනෑ තරම් තිශබනවා. ගරු 

ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද,   ිදසා ශම් කාරණය අපි පැසැදිලිව 

කියන්න කැමැතියි. ශම්කී ක්රමශේදයක්කය සැටියට පාවිච්චි කරනවා 

නම්, මැතිවරණ පැවැීවීමට තමයි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව 

තිශබන්ශන්. අන්තර්කාලීන විධිවිධාන යටශී එය ශසොඳින් 

පැසැදිලි ශවනවා. සැබැයි නීතිපතිතුමමාට ශයොමු කරලා 

නීතිපතිතුමමාශගන් උපශදස් ලබාශගන,   මුවා ශවන් පළාී පාලන 

ආයතන මැතිවරණ කල් දැමීමට උීසාස දැරුශවොී, අපි 

ක්කයෂණිකව ශරේෂ්වාධිකරණය සමුවට ගිහිල්ලා,   සම්බන්ධව 

අව ය ්රතිකර්ම ලබා ගන්නවා, ගරු ිදශයෝජය කථානායකතුමමිද. 

 

ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  ශම් අවසථ්ාශේදී ගරු ිදශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමා මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති.  
 

අනතුුණව ගුණ නිනයෝජ කථානායකතුමා මූලාෙනනයන් ඉවත් 
වූනයන්, නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා [ගුණ අාංගජන් රාමනාදන් 
මහත්ා] මූලාෙනාරූඪ විය.      

  

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலலவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் [மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள். 
 

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

ගුණ (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිෙ  මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, මැතිවරණ දිගින් දිගටම 

කල් දැමීමට ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන ක්රියා මාර්ගශේ අපි තව 

පැසැදිලි ශදෝෂයක්කය දකිනවා.   තමයි, විෂය භාර  ඇමතිවරයා 

සැටියට ගරු අග්රාමාතයතුමමා මහින්ද ශේ ප්රිය මැතිතුමමාශ  

්රධානීවශයන් සීමා ිදර්ණය ශකොමිෂන් සභාව පී කර 

තිශබනවා. අපි ශම් සම්බන්ධශයන් ශජයෂ්ව ජනාධිපති නීතිඥයන් 

කිහිප ශදශනකු සමඟ සාකච්ඡා කර තිශබනවා. ශම් කාරණය අපි 

ගැඹුරින් අධයයනය කර තිශබනවා. අපි සෑීමමකට පී ශවනවා, 

අගමැතිතුමමාට   පියවර ගැනීමට නීතයනුූලල බලයක්කය නැසැ 

කියන එක ගැන. මහින්ද ශේ ප්රිය මැතිතුමමාශ  ්රධානීවශයන් 

සීමා ිදර්ණය කමිටුව දැනටම පී කරලා තිශබනවා. 

අග්රාමාතයතුමමාට පී කරන්න පුළුවන් සීමා ිදර්ණය කමිටුවක්කය 

ශනොශවයි, සමාශලෝචන කමිටුවක්කය. මහින්ද ශේ ප්රිය මැතිතුමමාශ  

්රධානීවශයන් පී කරන ලද සීමා ිදර්ණය කමිටුව, නීතයනුූලල 

කමිටුවක්කය ශනොශවයි,  එයට නීතයනුූලල වලංගුණභාවයක්කය ශසෝ 

බලයක්කය නැසැ කියන එක තමයි අශේ මතය වන්ශන්.   

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, මතා පුදුම ශේවල් 

කිහිපයක්කය  ශම් සම්බන්ධශයන් සිදු ශවලා තිශබනවා. අලි සබ්රි 

මැතිතුමමා   ගැන දන්නවා. මම හිතන්ශන් ඔක්කයශතෝබර් 17වැිද දා 

සිේධීන් සතරක්කය සිදු වුණා. අශේ රශට් මතිසාසශේ කවදාවී 

ආණ්ඩුශේ ශදපාර්තශම්න්තුමවක්කය ශමශලස ක්කයෂණිකව -මතා 

මක්කයමිදන්- කටතුතුම කරලා නැසැ.  

පසුගිය ඔක්කයශතෝබර් 17වන දා මසා භාණ්්ාගාරශයන් 

ජනාධිපති කාර්යාලයට ලිපියක්කය ලිේවා, පළාී පාලන ආයතන 

මන්ත්රීවරුන් සංඛ්යාව 8,000ක්කය කියන්ශන් හුඟක්කය වැඩි සංඛ්යාවක්කය, 

  සංඛ්යාව න්ීතුම කරන්න බැසැ,   සම්බන්ධශයන් යම්කිසි 

පියවරක්කය ගත තුතුමයි කියලා.   දවශසේම -ඔක්කයශතෝබර් 17වන දා- 

රාජය පරිපාලන අමාතයාං ශේ ශල්කම්තුමමා   කරුණුම සඳසන් 

කරමින්   විධියටම ජනාධිපති කාර්යාලයට ලිපියක්කය ශයොමු කළා. 

එදාම -ඔක්කයශතෝබර් 17වන දා- සීමා ිදර්ණය ශකොමිෂන් සභාශේ 

සභාපති, මහින්ද ශේ ප්රිය මැතිතුමමාී   විධියටම ලිපියක්කය ශයොමු 

කරනවා, පළාී පාලන ආයතන මන්ත්රීවරුන් 8,000ක සංඛ්යාව 

අඩු කිරීමට අව ය වැ් කටතුතුම මතා මක්කයමිදන් කිරීමට 

එතුමමන්ලාට පුළුවන්කමක්කය තිශබනවා කියලා. එදාම -ඔක්කයශතෝබර් 

17වන දා- කැබිනට් මණ්්ලය ශම් සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා 

කරලා, තීරණයක්කය ගන්නවා.  

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, ශ්රී ලංකා මතිසාසයට 

ශම්ක අේවිතීය සිදුවීමක්කය. සාමානයශයන් ශම් වාශ  ශේවල් 

ශවන්න මාස 6ක්කය, අවුරුේදක්කය ගතශවනවා. නමුී, එකම දවසක -

ඔක්කයශතෝබර් 17- පැය 24ක්කය තුමළ ශම් කාර්යයන් සතරම සිදු වුණා. 

 ක ශලෝක වාර්තාවක්කය. කිසිම සැකයකින් ශතොරව එය ශ්රී ලංකාශේ 

වාර්තාවක්කය. ඕනෑම ශකශනකුට ශපශනනවා, ශම් කරන්න 

සදන්ශන් ශමොකක්කයද කියලා. පළාී පාලන ආයතන මන්ත්රීවරුන් 

8,000ක සංඛ්යාව 4,000ට අඩු කරන එක ශනොශවයි ශම් කරන්න 

සදන්ශන්. ශමොන උේපරවැට්ටියක්කය සරසා ශසෝ පළාී පාලන 

මැතිවරණය කල් දැමීමට කරන්න පුළුවන් සැම උීසාසයක්කයම 

දැරීමයි ශම් කරන්ශන්. අපිී පිළිගන්නවා, පළාී පාලන ආයතන 

මන්ත්රීවරුන් 8,000ක්කය වැඩියි කියලා.  ක 4,000ට අඩු කරන එක 

ශසොඳයි. නමුී,   සංඛ්යාව 8,000 කශළේ කවුද  වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමමා අගමැති සැටියට මන්නශකොට තමයි ශම්ක කශළේ. 

  කමිටුශේ සභාපති සැටියට හිටිශේ කවුද  වර්තමාන අග්රාමාතය 

දිශන්ෂ් ගුණණවර්ධන මැතිතුමමා. එදා කරපු ශේ දැන් ආපසු සැරවීමට 

තමයි ශම් උීසාස දරන්ශන්. අිදක, ශම්ක අලුී ශදයක්කය 

869 870 

[ගරු (මසාචාර්ය) වත.එල්. ීඨරිස් මසතා  
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ශනොශවයි. 2017දී ශම් තීරණය ගීතා, 2018දී ක්රියාීමක වුණා.   

අනුව සම්ූරර්ණ අවුරුදු 4ක්කය ශම් පළාී පාලන ආයතනවල 

මන්ත්රීවරුන් 8,000ක්කය හිටියා. ශම්ක අද-ඊශේ ශවච්ච ශදයක්කය 

ශනොශවයි. ිදන්ශදන් නැිනට්ටා වාශ  දැන් කියනවා, " ශම්ක රටට 

දරාගන්න බැරි වියදමක්කය, ශම්ක මසා විනා යක්කය, ශම්ක ශවනස් 

කරන්න ඕනෑ" කියලා. එශසම නම් අවුරුදු 4ක කාලයක්කය තුමළ ශම් 

සම්බන්ධශයන් කිසිම ශදයක්කය ශනොකශළේ ඇයි  ශම් ගැන කිසිම 

කටතුීතක්කය කිරීමට කවුරුවී ඇිනල්ලක්කයවී මස්සුශේ නැසැ, 

කිසිම පියවරක්කය ගීශී නැසැ. ශම්ශකන් පැසැදිලිව ශපශනනවා, 

 කී පළාී පාලන මැතිවරණය ඔන්න ශමන්න තිබියදී එය 

ශනොපැවැීවීමට ගී උේපරවැට්ටියක්කය බව.  

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, මැතිවරණ නීති 

සංශ ෝධනය කිරීම අඛ්ණ්්ව සිදුවන ශදයක්කය. මැතිවරණයට 

මස්ශසල්ලාී, පසුවී  ක සිදු ශවනවා. සැබැයි, මැතිවරණ නීති 

ශවනස් කරන මුවාශවන් මැතිවරණ කල් දැමීමට අපි කිසිශසේී ම් 

තියන්ශන් නැසැ. පළාී සභාව තුමළී ශම්කම ශන්, කශළේ. අවුරුදු 

3ක්කය තුමළ ශම් රශට් මසජන ඡන්දශයන් පී ශවච්ච එකම 

මන්ත්රීවරයකුවී අද ශම් රශට් පළාී සභාවල නැසැ. එතශකොට 

සර්වජන ඡන්ද බලයට ශමොකක්කයද වුශණ්  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට 

ශමොකක්කයද වුශණ්  විශේ  කටතුතුම ඇමතිතුමමා දන්නවා, දසතුමන්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 

අන්තර්ගත ශකොටසක්කය බව. නමුී, අපි  ක කුණු ූල්යට දාලා 

තිශබනවා. ශලෝක මතිසාසශේ කවදාවී එශසම ශදයක්කය ශවලා 

නැසැ. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ මූලික ශකොටසක්කය එක 

වචනයක්කයවී සංශ ෝධනය ශනොකර, ශවනී කිසිදු සංශ ෝධනයක්කය 

ශසෝ පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගශනන්ශන් නැතිව අශසෝසි කර 

තිශබනවා. එශසේ අශසෝසි කිරීමට පාවිච්චි කරපු ක්රමශේදය 

ශමොකක්කයද  මැතිවරණ ශනොපැවැීවීම. මැතිවරණ ශනොපැවැීවීම 

සරසා ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ මූලික ශකොටසක්කය 

අමුඅමුශේ සසමුලින්ම උල්ලංඝනය කර තිශබනවා.  ශක්කය 

්රතිලලය ශමොකක්කයද  අද සියලු පළාී සභාවල කාර්ය භාරය මෂ්ට 

කරන්ශන් ආණ්ඩුකාරතුමමා ්රමුඛ් ිදලධාරින් විසින්. එතශකොට 

තමන්ශ  ඕනෑ එපාකම්, තමන්ශ  අව යතා, තමන්ශ  

ඡන්දශයන් පී ශවච්ච ිදශයෝජිතයන් සරසා මෂ්ට කර ගැනීමට 

මසජනතාවට අයිතියක්කය ලැශබන්ශන් නැසැ. 

දැන් පළාී පාලන ආයතනවලටී  කමයි කරන්න 

බලාශපොශරොීතුම වන්ශන්. ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, 

මම තමුන්නාන්ශසේට මතා ශගෞරවශයන් කියනවා, පාර්ලිශම්න්තුම 

මැතිවරණවලදීී ශම්කම කරන්න සදයි කියලා. ඇයි  පළාී 

සභාව සම්බන්ධශයන් ශම් තර්කය වලංගුණ නම්, පළාී පාලන 

ආයතන සම්බන්ධශයන් ශම් තර්කය වලංගුණ නම්, පාර්ලිශම්න්තුම 

මැතිවරණවලදීී එශසම කරන්න පුළුවන්. ශම් මැතිවරණ නීතිය 

දූක තයි. මස්ශසල්ලා ශම් මැතිවරණ නීතිය සකස් කරන්න ඕනෑ. 

මැතිවරණ නීතිය සකස් කළාට පස්ශසේ තමයි මැතිවරණ 

පවීවන්න පුළුවන් වන්ශන්. 

එශසම නම් තර්ක කරන්න පුළුවන්, ශම් රශට් පාර්ලිශම්න්තුමව 

සම්බන්ධශයන් 1978 වර්ෂශේ සිට තිබුණු සමානුපාතික ක්රමයී 

ශවනස් කරන්න ඕනෑය කියලා. එය ශවනස් කරන්න කමිටු පී 

කරමු,   කමිටු වාර්තා එනතුමරු මස මැතිවරණය -පාර්ලිශම්න්තුම 

මැතිවරණය- පවීවන්න බැසැ කියන තර්කය එතශකොට මදිරිපී 

කරන්න පුළුවන්.  

 
ගුණ නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිෙ  මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ආණ්ඩුව දැන් ශම් ශමොකක්කයද කරන්න සදන්ශන්  කිසිදු 

සුජාතභාවයක්කය නැති, ජනතාව අනුමත ශනොකරපු ශම් ආණ්ඩුව 

දිගින් දිගටම මැතිවරණ පවීවන්ශන් නැසැ. පළාී සභා 

මැතිවරණ නැසැ, පළාී පාලන ආයතන මැතිවරණ නැසැ, 

අවසානශේදී පාර්ලිශම්න්තුම මැතිවරණයී නැසැ. අන්ත 

පරාජයකට පීවන බව ශසොඳ සැටි දිදමින්, ජනතාවට බශේ 

මැතිවරණ පවීවන්ශන් නැතිව ශම් පාලනය දිගින් දිගටම ශගන 

යෑශම් ්රයීනයක්කය දරනවා. අපි එය පරාජය කරනවා. ඊට එශරහිව 

අපි උසාවි යනවා; කරන්න පුළුවන් සැම ශදයක්කයම කරනවා. 

ශමොකද, ශම් විධියට ශම් රට පාලනය කරන්න උීසාස 

දැරුශවොී, අශේ ආර්ථිකය ශම් ්රපාතශයන් ශගෝ ගැනීමට 

ජාතයන්තරශයන් කිසිම සසශයෝගයක්කය ලැශබන්ශන් නැසැ.  

ස්තුමතියි, ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද.  

 
ගුණ නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Premitha Bandara Tennakoon. You 

have 18 minutes. 
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ගුණ ප්රමිත් බණ්ඩාර නත්න්නනකෝන් මහත්ා (පරක්ෂක 

රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னலகான் - பாதுகாப்பு 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon - State Minister of 
Defence) 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, රිදල් වික්රමසිංස 

ජනාධිපතිතුමමා ශම් අය වැය මදිරිපී කශළේ, මතාම බිහිසුණු, මතාම 

සංකීර්ණ, කටුක, අභිශයෝගාීමක තුගයකයි; ිදදසස් ශ්රී ලංකාශේ 

දරුණුම ආර්ථික අර්බුදය මැදයි. ශම් අර්බුදය පිළිබඳව ශනොශයක්කය 

අය ශනොශයක්කය විග්රස කරනවා. ගරු ිදශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමිද, බලන පැීත අනුව ්ර ්නය ශපශනන විධිය ශවනස් 

ශවනවා. එසා පැීශී මඳලා බලේදී ශපශනන්ශන් ශම් පැීත. ශම් 

පැීශී මඳලා බලේදී ශපශනන්ශන් එසා පැීත. මට ශපර කථා 

කළ, මම ශබොශසොම ශගෞරව කරන, ආදරය කරන, ගරු වත.එල්. 

ීඨරිස් හිටපු අමාතයතුමමාී ශම් පැීශී - ආණ්ඩුව පැීශී - 

හිටියා නම් ශම් ්ර ්නය එතුමමාට ශපශනන විධිය ශවනස් ශවනවා. 

මම එතුමමාට අශගෞරවයක්කය කරමින් ශනොශවයි ශම් කථා කරන්ශන්, 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද. ශමොන පැීශී මඳලා 

ශමොනවා දැක්කයකී, යථාර්ථයට මුහුණ ශදන්න අපට සිදු ශවනවා. 

වැරැදුණු තැන් අවශබෝධ කර ගන්න, ශම් අර්බුදය පටන් ගී විධිය 

ශීරුම් ගන්න අපට සිදු ශවනවා. ගරු ිදශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමිද, ශම් මට ශපශනන විධිය; මම අර්බුදය දකින විධිය. 

ශම් අර්බුදය පටන් ගී ශවලාශේ සිට විවිධ මත පළ වුණා. IMF 

එකට කලින් ගියා නම් ශමශසම සිදු ශවන්ශන් නැසැ කිේවා, අපි 

පරක්කයකු වුණා වැඩියි කිේවා. මම දකින විධියට  ක මතුමපිටින් 

තිශබන ්ර ්නය. ඊට ව්ා ගැඹුරු, සංකීර්ණ ්ර ්නයකට දැන් අශේ 

රට මුහුණ දීලා තිශබන බවයි මශ  සැඟීම.  

ශම් අර්බුදය ද ක ගණනාවක ශේ පාලන, ආර්ථික, 

සමාජ ය, ආගමික, සංස්කෘතික චින්තනශේ ්රතිලලයක්කය. 

ගතානුගතික, යල් පැන ගිය, හිඟන, දූපී, පටු, උේධච්ච 

මානසිකීවශේ චින්තනය අපි බිමටම සමතලා කර තිශබනවා. 

සමසර අදසස්, සංකල්ප ජානගත ශවලා මවරයි, ගරු ිදශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමමිද.  වා සමාජශේ ගැඹුරට කිඳා බැස 

871 872 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

තිශබනවා.   ආකල්පවලින් එළියට එනකල් අපට ශම් අර්බුදශයන් 

ශගෝ එන්න පුළුවන් කියා මම වි ්වාස කරන්ශන් නැසැ. 

ශලෝකශේ අශනකුී රටවල් යඝ්රශයන් දිතුණු ශවේදී අපි එක තැන 

කැරශකන ශසක්කයකුවක්කය වාශ  එක තැන පල් වුණා. ශේ පාලනය, 

ආර්ථිකය, ආගම, සංස්කෘතිය, මතිසාසය, වර්තමානය කියන 

ඔක්කයශකෝම අපි පටලවා ගීතා. චීනය, වියට්නාමය ශකොමිතුිදස්ට් 

රාජයයන් වුණාට ආර්ථිකය ධනවාදී රටාවකට ශගන ගියා. චීනය, 

වියට්නාමය පරිණත වුණා, ශේ පාලනයයි, ආර්ථිකයයි පටලවා 

ශනොගන්න තරමට.  

වියට්නාමය වසර ගණනාවක්කය ඇශමරිකා එක්කයසී ජනපදය 

සමඟ බරපතළ තුේධයක පැටලී හිටියා.   අතීතය අමතක කරලා 

වියට්නාමය අද ඇශමරිකාවී එක්කයක සුසදව වයාපාර කටතුතුමවල 

ිදයැ ළී සිටිනවා. වියට්නාමය ආර්ථිකයයි, මතිසාසයයි, ශේ පාලනයයි 

පටලවා ගීශී නැසැ. මම ශම්ක කියන්ශන් කාටවී ඇිනල්ල දිගුණ 

කරන්න ශනොශවයි. ්ර ්නය ශකොතැනද කියලා අවශබෝධ කර 

ගන්ශන් නැතිව විසඳුම් ශසොයන්න පුළුවන් කියලා මම නම් වි ්වාස 

කරන්ශන් නැසැ.  

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, ශම්ශක්කය විීතිකරුවන් 

කිහිප ශදශනක්කය මන්නවා. ශේ පාලනඥයා සස ශේ පාලන     

පක්කයෂ ්රධාන විීතිකරුශවක්කය. රාජය ශසේවය තවී ්රධාන 

විීතිකරුශවක්කය. වෘීතීය සමිති තවී ්රධාන විීතිකරුශවක්කය. 

සීමාව මක්කයමවා රාජයකරණය ශවනුශවන් මැදිසී ූව ආගමික 

නායකයන් තවී සමසර විීතිකරුශවෝයි.  ක කිේවාට 

සමාශවන්න.  ක කියන්න ඕනෑ.   වාශ ම මාධයයී ශම් 

විීතිශේ ශකොටස්කරුශවක්කය.  

ශේ පාලනඥයා ශම් විනා ය කශළේ ශකොශසොමද  සැම 

ශදයක්කයම අශේ අතට ගන්න අපට ඕනැ වුණා. මන්ත්රීශ , ඇමතිශ  

ලිතුමට රැකියාව ශදන තුගයක්කය අපි බිහි කළා. "උස නම් සිකිතුරිටි, 

ශකොට නම් කම්කරු" කියලා රැකියාවලට දැම්මා. ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද, ඔය පැීශතනුී කළා; ශම් පැීශතනුී කළා. අපි 

ශම්ශකන් ගැළශවන්න උීසාස කශළේ නැසැ. මන්ත්රීශ , ඇමතිශ  

ලිතුමට රැකියාව ස්ථිර කරන සමාජයක්කය අපි සැදුවා. මන්ත්රීශ , 

ඇමතිශ  ලිතුමට මාරු වීම ශදන සමාජයක්කය අපි සැදුවා. මන්ත්රීශ , 

ඇමතිශ  ලිතුමට උසස්වීම ශදන සමාජයක්කය අපි සැදුවා. රටට දරා 

ගන්න බැරි විධියට රාජය ශසේවශේ රැකියාවලට ශතොග ගණශන්  - 

wholesale - බඳවා ගීතා.   බඳවා ගැනීම ිදසා තව තවී රජශේ 

රැකියා ගන්න  ගශමන්, සමාජශයන් ආපු ීඨ්නය වැඩි වුණා. අපි 

 ක අවශබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. රැකියා ලබා ගී අතිබහුතරයක්කය 

මස්ශසල්ලාම කශළේ වෘීතීය සමිතියක්කය අටවා ගීතුම එක; 

අයිතිවාසිකම් මල්ලපු එක.   අයශ  වගකීම් ගැන   අයට 

තැකීමක්කය තිබුශණ් නැසැ;  ක විලාසිතාවක්කය වුණා.   වෘීතීය 

සමිති අතරට විවිධ ශේ පාලන පක්කයෂ රිංගා ගීතා. තීීවය 

තවී දරුණු වුණා.  

මීට මාස කිහිපයකට කලින් අශේ ්රශේ ශේ තරුණශයක්කය මට 

දුරකථන ඇමතුමමක්කය දීලා කිේවා, "සර්, මට විගසට ආණ්ඩුශේ job 

එකක්කය සදලා ශදන්න. අතුම ගාන්න සරි කමක්කය නැසැ" කියලා. මම   

තරුණයාට රශට් තීීවය -වර්තමාන අර්බුදය- පැසැදිලි කරන්න 

උීසාස කළා. එතශකොට   තරුණයා කිේවා, "සර්,  මට ඕවා 

වැ්ක්කය නැසැ. මම යාළුශවලා මන්න ගැසැනු ළමයාී, එයාශ  

පවුශල් අයී මට කියනවා ආණ්ඩුශේ රස්සාවක්කය ශසොයා ගන්නකම් 

කසාද බඳින්න බැසැ" කියලා. මම   ශවලාශේ කල්පනා කළා 

අශේ රශට් චින්තනය ශකොච්චර බංශකොශලොී ද කියලා. මට   

තරුණයා ගැන දුකයි; කනගාටුයි. ඊට ව්ා මට මශ  රට ගැන 

දුකයි. අපි පසුගිය අවුරුදු ශදක තුමළ උපාධිධාරින් 53,000ක්කය 

රැකියාගත කළා. මුලින්ම උපාධිධාරින් 20,000ක්කය රැකියාගත 

කරන්න අපි සැලසුම් කළා. එශසම තිශබේදී ශපළපාළියක්කය ගියාම 

ආණ්ඩුව   ශපළපාළියට බය වුණා. ආණ්ඩුව   උේශඝෝෂණයට 

යට වුණා. "දියේ, දියේ. රැකියා දියේ!" කියන ජනප්රිය සටන් 

පාවයට අපි සසු වුණා.  

ඊට පස්ශසේ අපි   53,000ම රැකියාගත කරන්න තීන්දු කළා.   

ශවනශකොටී ශම් උපාධිධාරින් 53,000න් අතිබහුතරයක්කය 

ශපෞේගලික අං ශේ ශසොඳ රැකියාවල, ශසොඳ වැටුේ ලබන 

තීීවශේ හිටිශේ. ශම් අතර රුපියල් 100,000 මක්කයමවා පඩි 

ගීත සමසරු හිටියා. ගශම් තීීවයක්කය ලැශබන්න නම් 

ආණ්ඩුශේ රැකියාවක්කය තිශබන්න ඕනෑ. පඩියට ව්ා  ක වටිනවා. 

ගශමන් පිළිගැනීමක්කය ලබන්න, කසාදයක්කය බැඳ ගන්න සැශමෝටම 

වුවමනා වුණා.   ිදසා ආණ්ඩුශේ රැකියාව ්රධාන සාධකයක්කය 

බවට පී වුණා. 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, ශම් උපාධිධාරින් 

තැපෑශලන් අයදුම් පරය එේවා. ශම් අය බඳවා ගැනීශම් ලිපිය අපි 

ශගදර ලිපිනයටම යැේවා. අඩුම තරමින් අපි සම්මුඛ් පරීක්කයෂණයක්කය 

- interview එකක්කය - තිබ්ශබ් නැසැ. අපි බරපතළ වරදක්කය කශළේ. 

ශම් 21ශවිද සියවශසේ අපට අඩුම තරමින් සම්මුඛ් පරීක්කයෂණයක්කය - 

interview එකක්කය -  තියන්න තිබුණා. අපි ශකොච්චර දුර්වලද කියලා 

කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ශම් රැකියාගත කිරීම සිේධ වුශණ් රශට් 

අව යතාවක්කය ිදසා ශනොශවයි. ශම්ක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. රශට් 

අව යතාවට එසා ගිහිල්ලා අපි   තරුණ තරුණියන්ශ  

අව යතාවට මූලිකීවය දුන්නා. උපාධිය තිබුණාට සමසරුන්ට 

සරියට ලිපියක්කයවී ලියා ගන්න පුළුවන්කමක්කය තිබුශණ් නැසැ. ශම් 

කථාවට මාී එක්කයක තරසා ශවන්න එපා කියලා ශම් නංගිලා, 

මල්ලිලාශගන් මම මල්ලනවා.  ශම්ක උ ලාශ  වරදක්කය ශනොශවයි.  

ශම් වරද ශවන කාශ වී ශනොශවයි, ශම්ක අශේ වරද. ශසෝඩිශේ 

පන්තිශේ මඳලා උගන්වලා, උසස් ශපළ කරවලා, වි ව්විදයාලයට 

යවලා, මසශපොල ෂ්ෂයාධාර දීලා, නවාතැන් පසසුකම් දීලා සදන 

දරුවාට ශපෞරුෂය, සැකියාව දුන්ශන් නැති වරද අපි 

සියලුශදනාටම භාර ගන්න සිේධ ශවනවා. මට හිශතන විධියට 

ශේ පාලන ක්රමය, ශේ පාලනඥයා, ිදලධාරින්, විදුසල්පතිවරු, 

ගුණරුවරු ශලොකුම අසාධාරණය කශළේ අධයාපනයට. ශම් පාපශයන් 

අපි කාටවී ගැලශවන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා. යල් පැන 

ගිය, ගතානුගතික අධයාපන ක්රමයක අපි අශේ දරු පැටේ හිර  

කළා. අශේ ශපොඩි එකාශ  බරට වැඩිය ශපොී බෑ  එක බරයි, 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද.  

ිදදසස් අධයාපනශේ පියා වන කන්නන්ගර මසීමයා අපි ශම් 

ශවලාශේ ශගෞරවශයන් සිහිපී කරනවා. සැබැයි, එතුමමා 

බලාශපොශරොීතුම වුණු ිදදසස් අධයාපනය මැරිලා ශගෝක්කය කල්. 

අද ිදදසස් අධයාපනය යථාර්ථයක්කය ශනොශවයි, සංකල්පයක්කය 

විතරයි. මම අද උශේ මඳලා අසශගන හිටියා, පාසල් උපකරණවල 

-පැන්සල්, ශපොී- වටිනාකම සම්බන්ධශයන් කථා කරනවා. අද 

මධයම පාන්තික පවුලක්කය වැඩිශයන්ම වියදම් කරන්ශන් 

දරුවන්ශ  අධයාපනයට. අධයාපනයට කියන්ශන් ශපොීවලට, 

පෑන්වලට ශනොශවයි, ටිතුෂන්වලට, ගරු ිදශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමිද. සියයට 80ක්කය ටිතුෂන් කරන්ශනී පන්තිශේ 

උගන්වන ගුණරුවරයාමයි. දවසකට විනාඩි 40 periods ශදක 

ගාශන්, -විනාඩි 80ක්කය- දවස් 5කින් ළමයි 35ක්කය මන්න පන්තියට 

subject එක උගන්වන්න බැරි ගුණරුවරයාම 1,000ක්කය මන්න ශලොකු 

ශසෝල්  එකක, මයික්කය එකක්කය දාලා පැය ශදශකන් රුපියල් 5,000ට 

උගන්වන්න පුළුවන් කියලා ශම් රශට් ඔේපු කරලා තිශබනවා.   

වාශ ම, syllabus  එකී මවර කරනවා. මම දන්ශන් නැසැ  ක 

ශවන්ශන් ශකොශසොමද කියලා. අපි මස්ශකෝශල් වැ්කට රුපියල් 

100ක්කය මල්ලුශවොී ශදමාපිශයෝ කැරලි ගසනවා, ශපීසම් 

ගසනවා, විරුේධ ශවනවා. සැබැයි ටිතුෂන් ගාස්තුම 1,000ද, 2,000ද, 

873 874 

[ගරු ්රමිත බණ්්ාර ශතන්නශකෝන්මසතා  
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3,000ද, 4,000ද, 5,000ද කියන එක ශම් සමාජයට ගැටලුවක්කය 

ශනොශවයි, ්ර ්නයක්කය ශනොශවයි.  ක  ශවන්ශන් ශකොශසොමද කියලා 

මම තවම කල්පනා කරනවා. ශම් පන්තිවල දරුවන්ට ඕනෑ තරම් 

ගසනවා. පළමුශවිද දවශසේ ටිතුෂන් ගුණරුතුමමා රැස්වීමක්කය තියලා 

කියනවා, මම ශම් දරුශවෝ සදන්ශන් ගසලා කියලා.   කට 

ශදමේපියන් සැම ශදනාම  එකඟ ශවනවා. ශමොකද, සල්ලි ශගවලා 

දරුවන්ට උගන්වන ිදසා.  

පසුගිය දවස්වල අප ක්රිකට් තරග නැරඹුවා. Over එකක්කය යේදී 

පළවන ශවශළඳ දැන්වීම්වලින් සියයට 50කට වැඩිය තිබුශණ් 

ලංකාශේ මන්න ශසොඳම ටිතුෂන් ගුණරුවරුන්ශ  දැන්වීම් බව 

ඔබතුමමාී දකින්න ඇති, ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද. මම 

ගුණරු සංවිධානවලින් වාශ ම වෘීතීය සමිතිවලින් වැඳලා 

මල්ලනවා, ගුණරුවරුන්ශ  පඩිය වැඩි කරගන්න, ඇඳුම ශවනස ්

කරන්න කියලා උේශඝෝෂණ කළා වාශ ම විනාඩි 40ක period 

එශක්කයදී දරුවන්ට සරියට උගන්වන්න කටතුතුම කරන්න කියලා. 

ශසොඳට උගන්වන ගුණරුවරුන්ට අප ශම් ශවලාශේ වැඳලා ආචාර 

කරනවා; ශගෞරව කරනවා.   වාශ ම, ශපෞේගලික 

වි ්වවිදයාලවලට විරුේධ එක පුේගලශයක්කය, එක වෘීතීය 

සමිතියක්කය ටිතුෂන්වලට විරුේධ ශනොවන්ශන් ඇයි කියන එක අපට 

්රශසේලිකාවක්කය ශනොශවයිද, ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද   

මා කලින් කිේවා වාශ , ශසෝඩි ශේ මඳලා උසස් ශපළ වනතුමරු 

මශගන ශගන වි ්වවිදයාලය ට  ශගොස් එළියට එන දරුවාට රජශේ 

රැකියාවක්කය ශදන්නම ඕනෑ නම් අප සදපු අධයාපන ක්රමශේ 

ශකොතැනක  ශසෝ බරපතළ වරදක්කය තිශබන බව අප ශීරුම් ගන්න 

ඕනෑ, ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද. ශම් වගකීශමන් අපට 

බැසැර ශවන්න  පුළුවන් කියලා මා හිතන්ශන් නැසැ. පාසල් යන 

දරුශවකු මශගන ශගන පාසශලන් එළියට එන්ශන් අවුරුදු 

දසතුමනකට පසුවයි.   දරුවා වි ්වවිදයාලයට ශගොස්  අවුරුදු 

පසකට පසුව -  කියන්ශන්, අවුරුදු 18කින්- එළියට එන ශකොට 

ඔවුන් ට ශම් සමාජයට මුහුණ ශදන්න පුළුවන් වන විධියට අප 

අධයාපන ්රතිපීතිය සදන්න ඕනෑ. අප මූලිකව -්රධාන ව ශයන්- 

අශේ සම්ූරර්ණ කාලය සා රමය අ ශේ දරුවන්ශ  අනාගතය 

ශවනුශවන් වැය කරන්න ඕනෑ කියලා මා වි ්වාස කරනවා.  

ගරු ිද ශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, ජන සවිශයන් පටන් 

අරශගන, සමෘේධි සසනාධාරය, දිවි නැඟුම දක්කයවා ශගොස් නැවත 

සමෘේධි සසනාධාරය ලබා ශදන තැනට අප ආපු බව ශම් ශවලාශේ 

මා මතක්කය කරන්න ඕනෑ. සමාජශේ වැ් කරන්න සැකියාව සස 

සල්ලි තිශබන තරුණ සැශමෝම එක්කයතරා ආකාරයක welfare 

system එකකට එකතුම කළා; පුරුදු කළා.  කී අප කරපු 

බරපතළ වරදක්කය විධියටයි මා දකින්ශන්. ශමවැිද සංකීර්ණ සමාජ 

ගැටලුවලට අපට මුහුණ ශදන්න සිදු ශවනවා වාශ ම   පිළිබඳව 

කථා කරන්නී සිදු ශවනවා, ගරු ිද ශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද.  

ශම් අය වැය විවාදය පුරාවට ආරක්කයෂක අමාතයාං ශේ වැය 

යර්ෂය සම්බන්ධශයන් විවිධ පාර් ව්, විවිධ අදසස ්පළ කරනවා මා 

දැක්කයකා.   පිළිබඳව මා ශම් ශවලාශේ වැඩිය කථා කරන්න 

බලාශපොශරොීතුම වන්ශන් නැසැ. ශමම මස 24වන දා ආරක්කයෂක 

අමාතයාං ශේ වැය යර්ෂය පිළිබඳව විවාදයට ගන්න අවස්ථාශේදී 

  සම්බන්ධශයන් පුළුල්, සවිස්තරාීමක පැසැදිලි කිරීමක්කය 

කරන්න මම බලාශපොශරොීතුම ශවනවා කියන එකී ශම් 

අවස්ථාශේදී මතක්කය කරනවා. 

ශම් ශවලාශේ මසජන ගැලරියට ඇවිල්ලා මන්නවා, ල ගල, 

විල්ගමුව, අ න්ගඟ ශකෝරශල් ්රාශේයය සභාවල අශේ හිතවී 

මන්ත්රීතුමමන්ලා සියලුශදනා. මාව ශමතැනට ශගශනන්න මට 

ශලොකු සයියක්කය වුණු   සියලුශදනා ජනක බණ්්ාර ශතන්නශකෝන් 

හිටපු ඇමතිතුමමා ශවනුශවන් ශම් අවස්ථාශේදී පිළිගිදමින් මශ  

වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

ගුණ නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne. You have 22 

minutes.  

 
[අ.භා. 12.27  

 
ගුණ (වවද) රාජිත් නෙේනාරත්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித லசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, අද අපට ශම් ආර්ථික 

අර්බුදය ගැන කථා කිරීමට සිදු ශවලා තිශබශන් න් ශම් රශට් 

ආර්ථිකය වාශ ම සංවර්ධන කටතුතුම අතින් ගීතාම මතාම 

ශේදජනක අවස්ථාවකයි. මශ  ශේ පාලනශේ අවුරුදු 28ක කාල 

පරිච්ශේදය තුමළ සැම අය වැයකදීම මා කථා කළා. නමුී, ශමවැිද 

අය වැයක්කය ගැන කථා කිරීමට සිදු ශවයි කියා මම කවදාවී හිතුමශේ 

නැසැ.   තරමටම අශේ රට ශම් වනශකොට මතාම නරකම 

තැනකට වැටිලා තිශබනවා.  

අපි ශම් රශට් ශනොශයකුී ජාතික අර්බුදවලට මුහුණ දුන්නා.   

ජාතික අර්බුදවලදී අපි ශේ පාලන තීන්දු ගීතා; අපි  වා 

ශවනුශවන් හිට ගීතා. අපි   ජාතික අර්බුදවලදී ිදවැරදි තීන්දු 

ගැනීම තුමළින් එතැිදන් එළියට ආවා. අශේ රට ිදදසසින් පස්ශසේ 

දිගටම ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ දුන්නා. ිදදසස් ලංකාශේ වරින් 

වර ඇති වුණු ආර්ථික අර්බුදවලදීී අපි ශනොශයකුී ශවනස්කම් 

කරලා  වාශයන් එළියට ආවා. ගරු ිදශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමිද, නමුී පළමු වරට ශම් වන විට ඇතිශවලා 

තිශබන්ශන් ආර්ථික අර්බුදයක්කයම ශනොශවයි. වි ාල මූලය 

අර්බුදයක්කය ඇතිශවලා තිශබනවා. අශේ රශට් මූලය අර්බුදයක්කය ශම් 

වාශ  තීීවයකට පැමිණිශේ මතිසාසශේ පළමු වතාවටයි. අපිට 

රුපියල් නැසැ, රුපියල් සංචිතය බංශකොශලොී. අපට ශ්ොලර් 

නැසැ, ශ්ොලර් සංචිතය බංශකොශලොී. අශේ විශේ  සංචිතශේ 

තිබුණු රීරන් වීකම් කිසිවක්කය නැසැ.  වා ශමොනවී නැසැ. 

ශමන්න ශමවැිද තීීවයක්කය තුමළයි අපට දැන් නැිනටින්න 

තිශබන්ශන්.   ිදසා ශම්ක ඓතිසාසික අර්බුදයක්කය.   

වින්ස්ටන් චර්චිල් මැතිතුමමා වශරක කියනවා, “Never let a 

good crisis go to waste” කියලා. ශමවැිද අර්බුදකාරී අවසථ්ා 

කවදාවී අපශී යන්න ශදන්න එපා.  කට උදාසරණයක්කය තමයි 

ජපානය. හිශරෝක මා - නාගසාකිවලට ශසළපු ශබෝම්බවලින් 

සුන්නේදූලි ශවච්ච ජපානය   අළු මතින් නැිනට්ටා.   නැිනට්ශට් 

ශකොශසොමද    අර්බුදය තුමළින් මිිදසුන්ට ආීම  ක්කයතිය දුන්නා. 

නාසීන්ශ  වැ් පිළිශවළ ිදසා ජර්මිදය ශදකට කැඩුණා. නමුී, 

  ජර්මිදය  අද ජපානය වාශ ම ආර්ථිකයක්කය තිශබන රටක්කය  ශලස 

ශගෝනැඟුණා. වි ාල ්ර ්නයක්කය ඇති ශවලා තිබියදීී ඔවුන් 

ශගෝනැඟුණා.  

  වාශ ම, 90 ද කශේදී තායිලන්තය, මන්දියාව ශමවැිදම 

දරුණු මූලය අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නු ආකාරය අපි දැක්කයකා. 

අන්තිමට ශමොකක්කයද වුශණ්  අද තායිලන්තය එදාට ව්ා ශසොඳ 

ආර්ථිකයක්කය ශගෝ නැඟුවා; මන්දියාවී ්රබල ආර්ථිකයක්කය බවට 

ශගෝ නැඟුණා. එශසම නම් අපිට කරන්න තිශබන්ශන්, ශම් 

අර්බුදය විසඳීශම් කටතුතුම  සරියට කළමනාකරණය කරලා මීට 

ව්ා ශසොඳ රටක්කය බිහි කිරීශම් වැ් පිළිශවළ ක්රියාීමක කිරීමයි.  

බලන්න, අද ශම් අර්බුදය ශකොයි තරම් දරුණු ද කියලා. 

ජාතයන්තර ආර්ථික විශ ේෂඥයන්, ආර්ථිකය කළමනාකරණය 

ශනොකිරීම ගැන උදාසරණයට ගශන් න් ලංකාවයි. ආර්ථිකශේ 

නරකම කළමනාකරණය ගැන ඔවුන් උදාසරණයට ගන්ශන් අශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

රටයි. අපි අද   තීීවයට වැටුණා. නමුී, ශම්ශක්කය තිශබන එකම 

රිදී ශර්ඛ්ාව තමයි, ශම් අර්බුදය තුමළ මිිදසුන් අලුතින් හිතන්න 

පටන් ගැනීම. ශමශතක්කය කල් ආර්ථිකය සම්බන්ධශයන් ගන්න බැරි 

වුණු ජන අප්රිය තීන්දු ගැනීමට රජයට අද අවස්ථාව ඇති කර 

තිශබනවා.   කියන්ශන්, අපි සියලු ශදනාම එක මතයකට ගමන් 

කරනවා, ශම් රට ශවනස් විය තුතුමයි කියලා.  වා ශමශතක්කය කල් 

හිතපු  වා ශනොශවයි. ජාතිය, ආගම විකුණාශගන කරපු 

ශේ පාලනය අරගළ භූමිශයන් අවසන් ශවලා තිශබනවා. 

අරගළශේ ශසොඳ  ශේවල් තිබුණා. අරගළය ිදසා නාස්තිය වුණා 

වාශ ම අරගළය ිදසා ශම් රටට වි ාල යසපතක්කය සිදු ශවනවා. 

ජාතිය ගැන, ආගම ගැන කථා කරපු අය අද ආගිය අතක්කය නැසැ. 

පසුගිය කාලය තුමළ ශම් රට ශේද-භින්න කරලා, ජාතීන්වලට 

ශබදලා, ආගම්වලට ශබදලා, කුල-මලවලට ශබදලා, වර්ගවලට 

ශබදලා කටතුතුම කළ ශේ පාලනය මවර ශවලා තිශබනවා.   

වාශ ම, ආර්ථිකය ගැන අලුතින් හිතන්න අපි පුරුදු ශවලා 

තිශබනවා. එදා ධනපති, අධිරාජය ගැති ශලස කියපු ශේවල් 

සම්බන්ධශයන් අද ිදවැරදිව බලන්න පුරුදු ශවලා තිශබනවා. ශම් 

තුමළින් වි ාල ආර්ථික ්රතිසංස්කරණ කර ගැනීමට සැකි 

අවස්ථාවක්කය අද ිදර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ජනාධිපතිවරයා 

මදිරිපී කරපු අය වැය කථාශේදී    ආර්ථික ්රතිසංස්කරණ එතුමමා 

මදිරිපී කරනවා මා දැක්කයකා.  

ඇීතටම ශමොකක්කයද ශම් ඇති වුණු තීීවයට ශසේතුමව   

ශමශතක්කය  අපිට ශම් රට සදා ගන්න බැරි වුශණ් ඇයි  අශේ රටට 

විශේ  ආශයෝජන ආවාම,  කට සංස්කෘතිමය විශරෝධයක්කය 

තිබුණා. අපි විශේ  ආශයෝජනවලට කිේශේ ශමොකක්කයද  අපි 

කිේශේ අශේ ශේවල් විකුණනවා කියලායි. ශබොශසොම සරල විධියට 

තමයි අපි විශේ  ආශයෝජන ගැන විග්රස කශළේ.  වාට අපි කිේශේ 

"විකුණනවා" කියලායි.   ිදසා විශේ  ආශයෝජන  සඳසා ආපු අය 

ආපසු සැරිලා යනවා.   වාශ ම තමයි, ශපෞේගලීකරණය පිළිබඳ 

කාරණය. ශපෞේගලීකරණය කියන්ශන්, ශපෞේගලික අං ය 

කියන්ශන් මසා සතුමශරක්කය කියලා මතයක්කය සැදුවා. අද ශලෝකශේ 

සැම රටක්කයම පිළිගන්නවා, ආර්ථිකශේ එන්ජිම ශපෞේගලික 

අං යයි කියලා. ශපෞේගලික අං යී, රාජය අං යී යන ශදකම 

රටක්කය දිතුණු කිරීශම් ශමවලම් ශදකක්කය විධියට පාවිච්චි කරන්න 

අපට බැරි වුණා. තුමන්වැිද එක, ජනප්රියවාදී ශේ පාලනය.  කයි ලී 

ක්කයවාන් යූ මැතිතුමමාී කිේශේ. ශ්රී ලංකාව නැති වුශණ් 

බණ්්ාරනායක මසීමයා ශගනාපු ජනප්රියවාදී ශේ පාලනය 

ිදසායි.  

  ශම් රට ක්ාශගන වැශටන්න බලපෑ අශනකුී වයුසාීමක 

ශසේතුම ශමොනවාද  එකක්කය තමයි, මැතිවරණ ශපොශරොන්දු. ිදකම් 

සසල් ශදනවා කිේවා, ස ශඳන් ශසෝ ශගනැවිී සසල් ශදනවා 

කිේවා. රුපියල් 3.50ට පාන් රාීතල ශදනවා; ශනොමිශල් 

ශපොශසොර ශදනවා; බදු අඩු කරනවා ආදී ශපොශරොන්දු රැසක්කය දුන්නා. 

ශම්ශකන් අපට ඇති ශවච්ච ශසත ශමොකක්කයද  රජශේ ආදායම අඩු 

වුණා; මූලය හිඟයක්කය ඇති වුණා; රජශේ ණය වැඩි වුණා; මුදල් 

මුද්රණය කළා; මුදල් මුද්රණය කරන්න, කරන්න ශම් රශට් 

උේධමනය වැඩි වුණා.  

එක පැීතකින් සසන ශදනවා, අශනක්කය පැීශතන් ජනතාව   

සසන වියදම් කරනවා. අශනක්කය කාරණය තමයි, රජශේ රැකියා. 

ගරු ්රමිත බණ්්ාර ශතන්නශකෝන් මැතිතුමමා කිේවා වාශ , එකද 

පුරේපාඩුවක්කය ශසෝ නැතී තැපැල් ශදපාර්තශම්න්තුමශේ ශසෝ රස්සා 

ටික දුන්නා. ශමන්න ශම් ජනප්රියවාදී වැ් පිළිශවළ ිදසා 

ශසේවකයන්ශගන් කාර්යාල පිරී ගියා. ඔවුන්ට වාඩි ශවන්න පුටු 

නැසැ, ශම්ස නැසැ. සැබැයි, රස්සාවල් තිශබනවා. රට ශමන්න ශම් 

තීීවයට පී වුණා. 

2021 වර්ෂශේදී රජශේ ආදායශමන් සියයට 86ක්කය අප වියදම් 

කශළේ වැටුේ ශගවීම සඳසායි; සියයට 71ක්කය වියදම් කශළේ ණය 

ශගවීම සඳසායි. අපට ලැශබන ආදායශමන් සියයට 157ක්කය ණය 

සස ශපොලිය ශවනුශවනුී, වැටුේ ශවනුශවනුී ශගේවා. ඊට පසුව 

සංවර්ධනය කරන්න සල්ලි නැති ිදසා අපි ණය ගන්නවා. ශම්ක 

තමයි ඇීත කථාව. එම ිදසා ශසෞඛ්යය, අධයාපනය, සංවර්ධනය 

කියන අං  තුමනටම වියදම් කරන්න මුදල් නැති වුණා.  

එක පැීතකින්, අද අ පි සන්ශතෝෂ ශවනවා, දුෂ්කර පාසල් 

1,000කට ශසෝ අන්තර්ජාල පසසුකම් ශදනවා කියා ජනාධිපතිතුමමා 

සඳසන් කර තිමටම ගැන. එදා අශේ රජය   ශයෝජනාව ශගන ආවා. 

එදා හිටපු අග්රාමාතයවරයා ව ශයන් ශමතුමමා එදා හිටපු අධයාපන 

ඇමතිවරයාී එක්කයක එකතුම ශවලා සැම මස්ශකෝශලකටම Tabs 

ශදන්න සැදුවා. නමුී, එදා හිටපු ජනාධිපතිවරයා  කට විරුේධ 

වුණා.   ිදසා  වා ශදන්න වුශණ් නැසැ. එදා අන්තර්ජාල 

පසසුකම් දුන්නා නම්, ශකොවිේ වසංගතය ශවලාශේ අධයාපනය 

ලැමටම සම්බන්ධශයන් එක දරුශවකුටවී ්ර ්නයක්කය ඇති වන්ශන් 

නැසැ; විභාග ලිවීම පිළිබඳව කිසි ්ර ්නයක්කය ඇති වන්ශන් නැසැ. 

එදා අගමැති ධුරශේ මඳන් කරන්න බැරි වුණු ශේ අද ජනාධිපති 

ධු රශේ මඳන් කරන්න එතුමමා ශයෝජනා කරනවා. 

ශසෞඛ්ය අං ය ගීශතොී, තවී ප ්චාී උපාධි ආයතන 3ක්කය 

ඇති කරන්න ශමම අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ශපොශරොන්දු ශවනවා. 

මා එදා ශේරාශදණිය සස යාපනය වි ්වවිදයාලවල වවදය ීඨවී 

සම්බන්ධ කරලා කරන්න සැදුශේ ඕකම තමයි. නමුී,  කට 

අවස්ථාව ලැබුශණ් නැසැ. රුහුණ වි ්වවිදයාලයී සම්බන්ධ 

කරලා PGIMs තුමනක්කය සදන එක මතාම ශසොඳ වැ්ක්කය.   වාශ ම 
 12වැිද වවදය ීඨවය ඌව ශවල්ලස්ශසේ සදන බව කියනවා. 

 කී ශසොඳයි. අශේ පසුගිය රජය සබරගමුව, වය  සස ශමොරටුව 

වි ්වවිදයාල සඳසා වවදය ීඨව මදි කරන්න කටතුතුම කළා. 

සතරවැිද එක තමයි කරාපිටිය ශරෝසල පුළුල් කිරීම.   විදයා ීඨව 

සඳසා ශවනම ෂ්ක්කයෂණ ශරෝසල් ඇති කරලා කරාපිටිය ශරෝසලී 

දිතුණු කළා. දැන් 12වැිද වවදය ීඨවයී ලැබුණාම මතාම 

ශසොඳයි. 

බදුල්ල, කුරුණෑගල සස ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රික්කයකවලට 

ෂ්ක්කයෂණ ශරෝසල් 3ක්කය සදන්න ශයෝජනා කර තිශබනවා. බදුල්ලට 

ෂ්ක්කයෂණ ශරෝසලක්කය ලැශබන එක ශසොඳයි. ශමොකද, ඌව 

ශවල්ලස්ස වි ්වවිදයාලයට වවදය ීඨවයක්කය ලැශබනවා නම්, 

බදුල්ලට ෂ්ක්කයෂණ ශරෝසලක්කය අව යයි. නමුී, කුරුණෑගල 

ෂ්ක්කයෂණ ශරෝසලක්කය සැදුශවොී, කුරුණෑගලට ෂ්ක්කයෂණ ශරෝසල් 

2ක්කය ශවනවා.  , කුලියාපිටිය සස කුරුණෑගල ෂ්ක්කයෂණ ශරෝසල්. 

කුරුණෑගල වවදය ීඨවයක්කය සදන්ශන් නැතුමව එවැිද ෂ්ක්කයෂණ 

ශරෝසලක්කය සදලා ශීරුමක්කය නැසැ. ශමොකද, කුලියාපිටිශේ මඳලා 

කුරුණෑගල දක්කයවා යන්න කිශලෝමීටර 38ක්කය ගමන් කරන්න ඕනෑ. 

ශපොශළොන්නරුශේ ෂ්ක්කයෂණ ශරෝසලක්කය සදන්ශන් රජරට වවදය 

ීඨවයට ද කියලා මම දන්ශන් නැසැ. නමුී,  රජරට වවදය ීඨවශේ 

ෂ්ෂයයන් සායන කටතුතුම කිරීම සඳසා ශපොශළොන්නරුව ශරෝසලට 

යන්ශන් ශකොශසොමද කියන එක ්ර ්නයක්කය. 

අ ශනක්කය කාරණය ශම්කයි. අපි තමයි ඇීතටම ශම් කලාපශේ 

රටවල් අතරින් ආර්ථිකය මස්ශසල්ලාම විවෘත කශළේ. ශේ.ආර්. 

ජයවර්ධන මසීමයා අශේ සියලු විශරෝධතා මධයශේ 1977දී ශම් 

රශට් ආර්ථිකය විවෘත කළා. 1988දී තමයි චීනය ආර්ථිකය විවෘත 

කශළේ. 1990දී තමයි මන්දියාව ආර්ථිකය විවෘත කශළේ. නමුී, අද 

මන්දියාව ශකොශසේද, චීනය ශකොශසේද, අපි ශකොශසේද   

අපි ආර්ථිකය විවෘත කළී, ිදදසස් ශවශළඳ ගිවිසුම්වලට 

යන්න අශේ රටට ම් දුන්ශන් නැසැ. ඇති කරගන්නා සැම ිදදසස ්

ශවශළඳ ගිවිසුමකටම විරුේධ වන කණ්්ායමක්කය සිටියා.   සැම 
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එකකම වැරැදි කියන්න කණ්්ායමක්කය සිටියා. එම ිදසා ආර්ථික 

ගිවිසුම්වලට යන්න අපට බැරි වුණා.   ශසේතුමශවන් ජාතයන්තර 

ශවශළඳාම මදිරිශේ අපි තිද වුණා. අපට  ක කරගන්න බැරි 

වුණා. 

අශනක්කය එක තමයි, බදු. අශනකුී සංවර්ධිත රටවල් වාශ ම 

1990 වනශකොට අපි GDP එශකන් සියයට 20ක්කය බදු පනවා 
තිබුණා. නමුී, 2019දී එය සියයට 12 දක්කයවා අඩු කළා. ඊට පස්ශසේ 

2020දී එය සියයට 8 දක්කයවා අඩු කළා.   අඩු වීම තුමළ ශලෝකශේ 

අඩුශවන්ම බදු එකතුම කරන රට බවට ලංකාව පී වුණා.  ශකනුී 

direct tax එක -ඍජු බේද- විධියට ගීශී සියයට 2ක්කය පමණයි. 

 ක ිදසා Income Tax එක විධියට ශගේශේ සියයට 1යි. 
අන්තිමට මශ  දිසත්්රික්කයකශේ Income Tax files 3යි තිබුශණ්. ගිය 

අවුරුේද වනශකොට වයාපාරිකයන්ශ  Income Tax files තුමනයි 
තිබුශණ්. අශනක්කය ඔක්කයශකෝම අයින් ශවලා ගියා. වක්ර බේද අඩු 

කරන්න, ඍජු බේද වැඩි කරන්න කියලායි අප කිේශේ.  ක තමයි 

දුේපී මිිදසුන්ට යම් ශසෝ සසනයක්කය ලබා ශදන්න පුළුවන් 

ක්රමශේදය.  

ශම් සැම එකක්කය ගැනම කල්පනා කළාම, අප කළ තුතුම 

්රතිසංස්කරණ ශමොනවාද  උශේ වරුශේ අශේ ගරු විපක්කයෂ 

නායකතුමමා කිේවා වාශ  මමී කියනවා, මස බැංකුව ස්වාධීන විය 

තුතුමයි කියලා.  ක මක්කයමනට ස්වාධීන කරන්න ඕනෑ. එතශකොට, 

ශපොලී අනුපාත තීන්දු කරන්ශන් ස්වාධීන මස බැංකුවකින්. 

එතශකොට, සංචිත ගැන තීන්දු කරන්ශන් මස බැංකුව ස්වාධීනවයි. 

 ක ශේ පාලන බලපෑශමන් ශතොරව කළ තුතුමයි. එතශකොට, මුදල් 

මුද්රණය කිරීම   ශගොල්ලන්ට ්රතික්කයශෂේප කරන්න පුළුවන්. 

ශමන්න ශම් තීීවය යටශී භාණ්්ාගාරයට මූලිකීවය දීලා 

රට දිතුණු කිරීශම් වැ් පිළිශවළකට යා සැකියි.  

ශදවැිද කාරණය තමයි, බදු ්රතිසංසක්රණ. බදු ්රතිසංසක්රණය 

තුමළින් ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ඇති කරන්න පුළුවන්. එකක්කය තමයි 

බදු ශගවන ්රමාණය. බදු ශගවන ්රමාණය පුළුල් කරන්නට ඕනෑ. 

උදාසරණයකට එක්කයසී ජනපදය ගිදමු. එහි සැම ශකනාම බදු 

ශගවනවා. වැටුශපන් direct tax කපලා එශසමම ගන්නවා. පසළම 
ආදායම් ලබන අයට ශවනම වතවන සසනාධාරයක්කය ලබා ශදනවා. 

නමුී   රශට් සැශමෝම බදු ශගවනවා. රුපියල් ලක්කයෂයක්කය අී 

සැරලා මතිරි මුදලට බදු ගැනීමයි ශමහිදී සිදු වන්ශන්. බදු පුළුල් 

කරන්නට ඕනෑ . අශනක්කය අතට, බදු එකතුම කිරීම කාර්යක්කයෂම 

කරන්න ඕනෑ.   ිදසා තමයි බදු එකතුම කිරීම සා සම්බන්ධ කටතුතුම 

digitalize කරනවා කියලා කිේශේ. ශකොච්චර බදු  ගැහුවී වැ්ක්කය 

නැසැ, බදු එකතුම කශළේ නැීනම්. ශතෝරු ශමෝරු වාශ  ශලොකු අය 

බදු දැශලන් ශබ්ශරනවා; ශපොඩි මිිදසුන් අහුශවනවා.  

තුමන්වැිද කාරණය තමයි, රාජය වයවසාය. රජශේ වයවසායන් 

ලබන පාඩුව ිදසා, රජය අවුරුේදකට රුපියල් ්රිලියනයක 

අලාභයක්කය විඳිනවා. මූලය විනයක්කය නැසැ. අය වැය පාලනයක්කය 

නැසැ. භාණ්්ාගාරයට ස්වාධීනව ක්රියා කරන්න බැසැ. ශම් ක්රමය 

ිදසා ආණ්ඩුවට රාජය වයවසායන් පිළිබඳව ඇග මක්කය කරන්න 

ශවනවා.   ඇග ම කරන්න ඕනෑ, මාස තුමනකට සැරයක්කය. 

වයවසායන් සම්බන්ධව විතරක්කය ශනොශවයි, තමන්ශ  අමාතයාං ය 

යටශී තිශබන වයවසායන් සරියට ක්රියාීමක කරනවා ද කියන 

කාරණය සම්බන්ධශයන්     ඇමතිවරයා පිළිබඳී ඇග මක්කය 

කරන්න ඕනෑ. තායිලන්තය 1997 දී   ආර්ථික අර්බුදශයන් ශගෝ 

එන්න adopt කරපු එක ක්රමයක්කය තමයි  ක.  

අශේ Current Account deficit එක ශකොශසොම සරි අඩු 
කරගන්න ඕනෑ.  , සතරවැිද එක. අපි අවුරුදු 60කට පස්ශසේ 

2018දී ්රාථමික ගිණුශම් deficit එක පළමුවරට නැති කරගීතා. 
අපනයන ආර්ථිකයකට ශයොමු වීමී සිදු කළ තුතුමයි. උදාසරණයක්කය 

තමයි, වියට්නාමය. ශමය පුළුවන් තරම් export-oriented 
economy එකක්කය බවට පී කරන්න ඕනෑ. අශේ GDP එක මතා 

කු්ා එකක්කය. බිලියන 80ක GDP එකක්කය අශේ රටට තිශබන්ශන්. 

එය මතා කු්ායි. නමුී එය පුළුල් කරගැනීම සඳසා වි ාල සම්පී 

්රමාණයක්කය අපට තිශබනවා. ශමොනවා ද  වා  ඛ්ිදජ සම්පී, 

මැණික්කය, ඛ්ිදජ ලවන, ශපොස්ශේට්, මිිදරන් ආදිය අපට තිශබනවා. 

ශම්වා ඔක්කයශකෝම තියාශගන, අවුරුදු 40ක්කය, 50ක්කය තිස්ශසේ ශේයය 

සම්පී ගැන කිය කියා, කයිවාරු ගසමින්,  වා ගැන විස්තර 

කියමින් අපි මන්නවා.  වාශයන් ්රශයෝජන ගන්න කිසිදු වැ් 

පිළිශවළක්කය නැසැ.  වා අරශගන value add කරලා ශවළඳ 

ශපොළට දානවා නම්, අශේ GDP එක බිලියන 80 ශනොශවයි, 

බිලියන 8,000ක්කය බවට මතා මක්කයමිදන් පරිවර්තනය කළ සැකියි.   

කටතුතුම සරියට කරන්න ඕනෑ. ඛ්ිදජ සම්පී ්රශයෝජනයට ගැනීම 

පිළිබඳව යඝ්රගාමී වැ් පිළිශවළක්කය ඇති ශවන්න ඕනෑ.  

අශේ ්රශේ ය, රීනපුර ්රශේ ය ඇතුමළු ්රශේ වලට බලපාන 

මැණික්කය කර්මාන්තය අරශගන බලන්න. මැණික්කය කර්මාන්තශයන් 

මිිදසුන් මිලියනයක්කය පමණ වතවී ශවනවා. එතරම් පිරිසක්කය   

වෘීතිශේ ිදයැළී මන්නවා.   වා ශ ම පවුල් මට්ටමින් බැලුශවොී 

ලක්කයෂ 30ක පමණ පිරිසක්කය මැණික්කය කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ශවලා 

සිටිනවා. නමුී, මැණික්කය කර්මාන්තය අද ශකොතැන ද තිශබන්ශන්  

අපි පිට රටට අපනයනය කරන මැණික්කයවලින් සියයට 60ක්කය 

ශගශනන්ශන් අප්රිකාශවන්. එශසම ශගනැල්ලා  වා විකුණන 

ශකොට ශමොකක්කයද ශවන්ශන්  අපි සියයට ශදකසමාරක බේදක්කය 

ගසනවා.   බේද ගසන ිදසා ශමොකක්කයද ශවන්ශන්    

වයාපාරිකයන් අශේ රටට මැණික්කය ගල් අරශගන එන්ශන් නැතුමව 

තායිලන්තයට ශසෝ ඩුබායිවලට යනවා.   රටවලදී   ශගොල්ලන් 

සත පසක්කයවී බදු ශගවන්ශන් නැසැ.   ිදසාම   මැණික්කයවලින් 

ලැශබන ආදායම සස ලාභය සම්ූරර්ණශයන්   අය අතට එනවා. 

මැණික්කය ිදසා බදු ගසන්න ඕනෑ කියන කාරණය ශනොශවයි අප 

බලන්න ඕනෑ.   ආදායම ශවනී කලාපවලට, ශවනී රටවලට 

ගිශයොී ශමොකක්කයද ශවන්ශන්  ශම්වා ගැන කල්පනා කරලා තමයි 

මැණික්කය කර්මාන්තය දිසා බලන්න ඕනෑ.   ිදසා අපි කියනවා, බදු 

අයින් කරලා, කලින් තිබුණා වාශ  බදු ිදදසස් කරලා ශම් රශට් 

දීර්ඝ කාලීනව කරශගන එන මැණික්කය කර්මාන්තය ආරක්කයෂා 

කරන්න කියලා.    වාශ ම අපනයන භාණ්් ිදපදවීම තුමළින් 

 FDIs වැඩි කර ගන්න ඕනෑ.    

 ඊළඟට, වරශලෝක විජය පර ශභෝග වැ් පිළිශවළ ගැන 

කියනවා මම දැක්කයකා. ශම්ක මතාම වටිනවා. ශමොකද, අද 

කැන්ාව, ඇශමරිකාව ආදී රටවල් tranquilizers, antidepressants 
වැිද ඔක්කයශකෝම ඖෂධවලට වැඩි ව ශයන් භාවිත කරන්ශන් 

කංසා. මම එදා ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ව ශයන් සිටියදී ශම් 

ශයෝජනාව කැබිනට් මණ්්ලයට මදිරිපී කළා. සමුදාවට යටීව 

කංසා වගා කරලා ඖෂධ ව ශයන් අපනයනය කරන්න කියලා 

මම එදා   ශයෝජනාව ශගනාවා.   ශයෝජනාව මම එදා ශගනාවාම,  

අශේ හිටපු ජනාධිපතිතුමමා මට කිේවා, "ශ්ොක්කයටර්, ශම්ක 

සංස්කෘතියට විරුේධයි" කියලා.  මම එතැනදී තර්ක කශළේ නැසැ. 

මම පස්ශසේ ගිහිල්ලා කිේවා, "ජනාධිපතිතුමමා, ශම්ක තමයි අශේ 

සංස්කෘතිය" කියලා. ශමොකද, අශේ සංස්කෘතිශේ තිබුශණ් කංසා. 

  කංසා සංස්කෘතිය තමයි සුේශදෝ ඇවිල්ලා නැති කශළේ.  ඔවුන් 

 ක දුම්ශකොළවලට සැශරේවා.  නමුී දුම්ශකොළ පානය කරන්ශන් 

නැති ිදසා, අන්තිමට කංසා තසනම් කළා. ඕක තමයි ඇීත 

කථාව.   ශවනතුමරු අශේ රශට් තිබුශණ් කංසා වගාව. අපි   කංසා 

වගාව කරලා,  වා ඖෂධවලට පාවිච්චි කරනවා.  දුම් පානයට 

ශනොශවයි. ශමොන දුම් පානය කළී එය අශේ ශපණසලුවලට 

නරකයි. නමුී අපි ශේයය ව ශයන් ඖෂධ සඳසා කංසා පාවිච්චි 

කරනවා.   වාශ ම කංසා පිටරටට අපනයනය කශළොී, 

අවුරුේදකට ශ්ොලර් බිලියන 4, 5ක්කය අපට සම්බ කරන්න පුළුවන්.  

ඇීතටම අපි ිදදසස් ශවළඳ ගිවිසුම් ඇති කරන්න ඕනෑ. දැන් 

බලන්න, තවම ශ්රී ලංකාශේ ිදදසස් ශවශළඳ ගිවිසුම් තිශබන්ශන් 

879 880 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

තුමනයි. වියට්නාමය ගීශතොී, වියට්නාමශේ ිදදසස් ශවළඳ 

ගිවිසුම් 26ක්කය තිශබනවා. අපට ව්ා, සමාජවාදී ශකොමිතුිදස්ට් පක්කයෂ 

ආණ්ඩුවක්කය තිශබන වියට්නාමයට පුළුවන් වුණා, ිදදසස් ශවළඳ 

ගිවිසුම් 26ක්කය අීසන් කරන්න. අපි සිංගේූරරුවී එක්කයක ශවශළඳ 

ගිවිසුම් අීසන් කරනශකොට කියනවා, පාවාදීමක්කය කියලා. 

මන්දියාව එක්කයක අීසන් කරනශකොට කියනවා, පාවාදීමක්කය කියලා. 

ශකොරියාව එක්කයක ිදදසස් ශවළඳ ගිවිසුම් අීසන් කරනශකොට 

කියනවා, පාවාදීමක්කය කියලා.   විධියට සැම එකකටම විරුේධවීම 

තමයි අශේ සංස්කෘතිශේ තිබුශණ්. ශමන්න ශම් සංස්කෘතියට 

විරුේධව තමයි ක්රියා කරන්න ඕනෑ. ශලෝක බැංකුශේ තිශබන 

business rankingsවල ශ්රී ලංකාව හිටිශේ 99 වන සථ්ානශේ. දැන් 
අපි 164වන තැනට ක්ාශගන වැටිලා තිශබනවා. ශමන්න ශම්කයි 

අද තීීවය.  

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, අශේ ශවනස් කරන්න 

ඕනෑ අශනක්කය ්රතිපීතිය තමයි ම්ම් ්රතිපීතිය. ශම් ම්ම් 
්රතිපීතිය ලිහිල් ශවන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමමා ශගන ආ 

ශයෝජනාව ශමොකක්කයද  රජශේ ම්ම් බැසැර කිරීශම් බලය 
්රාශේයය ශල්කම්ට ශදන්න තමයි එතුමමා ශයෝජනා කරලා 

තිශබන්ශන්.  2002 දී මම ඔය ශයෝජනාවී ශගනාවා. 2002දී 
ශයෝජනාව ශගනාවාම තමුන්නාන්ශසේලාශ  පක්කයෂ එදා  කට 

විරුේධ වුණා. විරුේධ ශවලා කිේවා, ශම් ම්ම් ධනපතියන්ට 

යනවා කියලා. නමුී අවුරුදු 20කට පස්ශසේ  අද   ශයෝජනාව 
ශගනැල්ලා තිශයනවා. අපි  කට සම්ූරර්ණ සසශයෝගය ශදනවා. 

ශමොකද, ශම් ම්ම් ්රතිපීතිය කරශගන යන්න බැසැ. මම ම්ම් 
ඇමතිවරයා ව ශයන් සිටියදී  හිතුමවා, ශමොකක්කයද, ශම් ම්ම් 

්රතිපීතිය කියලා. මම සතියකට ම්ම් ලිපි ශගොනු 200ක්කය විතර 
අීසන් කරනවා.  , මම දන්ශන් නැති ම්ම්.  වා ඔක්කයශකෝම 

්රාශේයය ශල්කම් මට්ටමින් කළ සැකියි. මම   බලය ශම් විධියට 

්රාශේයය ශල්කම්ට පවරන්න ශයෝජනාවක්කය ශගනාවාම,  ඊට 
විරුේධ වුණා. නමුී අවුරුදු 20කට පසුව ශසෝ එය කිරීම ශසොඳයි.  

ශමයින් ම්ම් පරිසරණය ලිහිල් ශවනවා.  

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, අශනක්කය කාරණය තමයි 

කම්කරු නීති.   වා ්රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනෑ. සමාජ ශවළඳ 
ශපොළ ආර්ථිකය වර්තමාන රජය පිළිගන්න ිදසා ශමය මතා පසසු 

ශවනවා. චීනශේ තිශබන්ශන් සමාජ ශවළඳශපොළ ආර්ථිකයක්කය.   

එදා සමාජ ශවළඳ ආර්ථිකය පිළිබඳ ආසියානු වෘීතීය සමිති 
සමුළුවකට එක්කයසී ජාතික පක්කයෂශේ මමී, ජනතා විමුක්කයති 

ශපරමුශණ් වසන්ත සමරසිංසී සසභාගි වුණා. චීනශේ ඕනෑම 
කම්කරුශවකුව,  සාම්පුතාට හිතුමශණොී දැන් ශදොට්ට දමන්න 

පුළුවන්.  ක තමයි අලුීම චීන ශකොමිතුිදස්ට් පක්කයෂ ්රතිපීතිය; 
ිදදසස් ශවශළඳ ්රතිපීතිය. නමුී   කම්කරුවා ශදොට්ට 

දානශකොටම අශනක්කය පැීශතන් එයාශ  සමාජ රක්කයෂණය 

ක්රියාීමක ශවනවා.   ිදසා ඔහු පාරට වැශටන්ශන් නැසැ. 
ඇශමරිකාශේ dole එක ක්රියාීමක ශවනවා වශ , චීනශේ සමාජ 

රක්කයෂණය ක්රියීමක ශවනවා. අන්න  කට තමයි කියන්ශන්, 
social market economy කියලා. එක පැීතකින්, විවෘත 

ආර්ථිකය ක්රියාීමක ශවනවා. අශනක්කය පැීශතන්, සමාජ 
රක්කයෂණය ජනතාවට ලබා ශදනවා. ශමන්න ශම් විධියට අශේ 

රශටී සමාජ රක්කයෂණය ක්රියාීමක කරන්න ඕනෑ.  අය වැය 

ශයෝජනාවල තිශබනවා මම දැක්කයකා,  රැකියාව නැති ශවලා තව 
රැකියාවක්කය ලැශබන තුමරු මාස තුමනකට සීමා වන පරිදි මාසික 

දීමනාවක්කය ලබා දීමට සැකිවන ආකාරයට රක්කයෂණ ආවරණයක්කය 
ලබාදීම කියලා. මම හිතන්ශන් නැසැ, අශේ රශට් ශම් තිශබන 

තීීවශේ සැටියට රැකියාව නැති ශවලා මාස තුමනකින් තව 
රැකියාවක්කය සම්බ ශවයි කියලා.    ිදසා මාස තුමන මදි. රැකියා නැති 

ශවන   කම්කරුවන්ට අඩු ගණශන් අවුරුේදකවී රක්කයෂණයක්කය 

ලබා ශදන්න ඕනෑ. 

අශනක්කය කාරණය ශම්කයි. අශේ ආර්ථිකශේ වියදම් කිරීශම් 

සැකියාව මිසක්කය වාණිජ සැකියාවක්කය නැසැ. ශමන්න ශම්ක ඇති 

කරන්නට ඕනෑ. වාණිජ සැකියාවක්කය තිශබන ආර්ථිකයක්කය බවට 

පී කරන්න ඕනෑ. අපි overspending.    ිදසා අශේ මූලය 
හිඟයක්කය තිශබනවා.   වාශ ම ශවළඳ හිඟයක්කය තිශබනවා.  

ඇීතටම දැන් එක කැරැල්ලක්කය ඇවිල්ලා,   කැරැල්ශලන් අපි 

මවී ශවලා,   කැරැල්ශල් සාධක අනුව අපි රට ශගෝනඟන 

තීීවයක මන්ශන්. නමුී අශේ මස බැංකු අධිපති ආචාර්ය 

නන්දලාල් වීරසිංස මැතිතුමමා පාර්ලිශම්න්තුමවට ඇවිල්ලා අ ශේ 

ආර්ථිකය ගැන කියන ශවලාශේ ශමොකක්කයද, පැසැදිලිව කිේශේ  

"පළමුවැිද කැරැල්ල ආශේ මධයම පන්තිකයන්ශ  නායකීවශයන්. 

මධයම පන්තිකයන්ශ  නායකීවශයන් ආපු ිදසා   කැරැල්ල 

ශම් මට්ටමින් ශසෝ නැවතුමණා. ලංකාශේ ශදවැිද කැරැල්ලී 

එනවා. අපි ශම්වාට සරියට ක්රියාීමක ශනොවුශණොී ශදවැිද 

කැරැල්ල එන්ශන් මධයම පන්තිශේ නායකීවශයන් ශනොශවයි, 

ිදර්ධන පන්තිශේ නායකීවශයන්.  ක මසා ශල් ගංගාවක්කය 

ශවනවා" කියා එතුමමා කිේවා. මතක තියාගන්න, එශසම ආශවොී 

 ක ශල් ගංගාවක්කය වන බව එතුමමා කිේවා.   ිදර්ධන පන්තිශේ 

නායකීවශයන් එන ශල් ගංගාවක්කය විය සැකි ශදවැිද විේලවය - 

ශදවැිද අරගළය - නැවැීවීම තමයි අපි 225ශදනාශ  ශම් නූතන 

තුගශේ සම්ූරර්ණ වගකීම ශවන්ශන්. ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Next, the Hon. Sampath Athukorala. You have 14 
minutes. 

 
[අ.භා. 12.49  

 

ගුණ ෙම්පත් අතුනකෝරල මහත්ා 
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுலகாரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, 1972 මැයි 22 වැිදදා ශ්රී 

ලංකාව ජනරජයක්කය ශවලා වසර 50කට පසු, 50 වැිද අය වැය 

තමයි ගරු ජනාධිපති රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා වර්තමාන මුදල් 

අමාතයවරයා විධියට ශම් සභාවට මදිරිපී කශළේ. මම මතාම 

සතුමටු ශවනවා රාජිත ශසේනාරීන අශේ හිටපු ඇමතිතුමමාශ  

කථාශවන් පසුව මට කථා කරන්නට ලැමටම ගැන. ඇීතටම   

අය වැශේ සඳසන් කාරණා රැසක්කය එතුමමා මතාම මසළින් අගය 

කළා. විපක්කයෂය පැීශතන් එශසම අගය කිරීමක්කය ඇශසනශකොට 

අපට දැශනනවා කණ්්ායමක්කය විධියට ශම් ගමන යන්න උීසාස 

කරන පිරිසක්කය ශම් සභාශේ මන්නවා කියලා.   වාශ ම තවී 

කාරණයක්කය දැනුණා. පාර්ලිශම්න්තුමශේ මම මන්ශන් සතරවැිද 

ශේළිශේ ශකළවශර්. ඊළඟ ශේළියට -උ් ශේළියට- යන්න 

සූදානම්ව මන්න එක ශසොඳයි කියලාී මට හිශතනවා. - [බාධා 
කිරීමක්කය   ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය තුමළ මතාම සාධනීය කාරණා 

රැසක්කය අපි දකිනවා.  

 

ගුණ වීරසුමන වීරසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ඔබතුමමා දන්නවා ශන්, ශගොනා සැශරනශකොට ශමොකටද 

කියලා. 

 

ගුණ ෙම්පත් අතුනකෝරල මහත්ා 
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுலகாரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

1931 රාජය මන්රණ සභාශේ එවකට ස්වශේ  කටතුතුම 

අමාතය ශ්රීමී .බ.මට. ජයතිලක මැතිතුමමා තමයි පළමුශවන්ම අය 

881 882 

[ගරු (වවදය) රාජිත ශසේනාරීන මසතා  
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වැය ශල්ඛ්නයක්කය මදිරිපී කරන්ශන්. මන් පසු අපි 1948න් පස්ශසේ 

ශම් ගැන කථා කරනවා. වර්තමානය ශවේදී 74 වසරක සාපයක්කය 

ගැන කියනවා. අවුරුදු 74ක්කය තිස්ශසේ ශම් රට විනා  කළා කියනවා; 

අවුරුදු 74ක්කය තිස්ශසේ ආර්ථිකය විනා  කළා කියනවා. මම වි ්වාස 

කරනවා,   පී වුණු සෑම රජයක්කය ම ශම් රශට් දිතුණුවට, ශම් රශට් 

සංවර්ධනයට විවිධ ශයෝජනා ක්රියාීමක කරමින්, දැවැන්ත 

සංවර්ධන වයාපෘති ඇති කරමින්, ශම් රට සංවර්ධනය සඳසා 

මසන්සි ගීතා කියලා.  ක එශසම නැසැ කියලා කියන්න අපට 

බැසැ.  කට සාක්කයක  ඕනෑ තරම් ශම් සමාජය තුමළ තිශබනවා. 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, මා ළඟ සංඛ්යාශල්ඛ්න 

කිහිපයක්කය තිශබනවා. 1948දී අශේ රශට් ළදරු මරණ සංඛ්යාව 

සවතවී උපී 1,000කට 92යි.  ක අද වනශකොට 9.5ක්කය දක්කයවා 

අඩුශවලා තිශබනවා. ශම් ශවනශකොට අශේ ශසෞඛ්ය ක්කයශෂේරය 

දිතුණු ශවලා තිශබනවා.   වාශ ම මාතෘ මරණ සංඛ්යාව ගීතාම, 

1948දී 100,000කට 850ක්කය මැරිලා තිශබනවා. අද මාතෘ මරණ 

සංඛ්යාව  100,000කට 30 දක්කයවා අඩු ශවලා තිශබනවා. 1948දී 

පිරිමි ශකශනකුශ  ආතු අශේක්කයෂාව වයස අවුරුදු 58යි. අද එය  

අවුරුදු 73ක්කය දක්කයවා වැඩිශවලා තිශබනවා. 1948දී එක්කය 

වි ්වවිදයාලයක්කය තිබුණු රශට් අද වි ්වවිදයාල 17ක්කය තිශබනවා. 

1948දී ස්ත්රියකශ  ආතු අශේක්කයෂාව වයස අවුරුදු 57යි. අද  ක  

අවුරුදු 80 දක්කයවා වැඩිශවලා තිශබනවා.     

ශම් රශට් පැවැති සැම ආණ්ඩුවක්කයම ශම් රට ශගෝනඟන්න, 

සංවර්ධනය කරන්න ක්රියාමාර්ග ගීතා; මසන්සි වුණා. සැබැයි, 

ිදදසස ලබා ගැනීමට ශපර ශම් රට පෘතුමගීසි, ලන්ශේසි සා මංග්රීසි 

ජාතිකයන් පාලනය කළ අවුරුදු 518ක පමණ කාල සීමාශේ මඳලා 

තමයි ශම් ඇදවැටීම ආරම්භ ශවන්ශන්. අද අශේ රශට් තිශබන්ශන් 

අවුරුදු 74ක  ාපයක්කය කියා මුසාවාද කියමින් ඇතැම් ශේ පාලන 

කණ්්ායම් කුසක ශේ පාලනශේ ශයශදනවා. අපට කියන්න 

තිශබන්ශන්   අය ඔවුන්ශ  වවරී ශේ පාලනය ිදසා, කුසකකම් 

ිදසා ශමවැිද කාරණා ්රකා  කරනවා සැශරන්නට,   තුමළ කිසිදු 

සතයතාවක්කය නැසැ කියන එකයි. 

අපි දකිනවා, අද ිදල ව ශයන් අශේ ර ටට විශේයය 

ආක්රමණයක්කය නැති වුණී ශනොශයක්කය තානාපති කාර්යාල මිනන් 

පාලනය කරන මසජන ිදශයෝජිතයන් අශේ රශට් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ ශකොයි තරම් මන්නවාද කියලා.   රටවලට 

අව ය ශේ පාර්ලිශම්න්තුමශේ ්රකා  කළාම   රටින්,   තානාපති 

කාර්යාලවලින් සැලකිලි ලබන කී ශදශනක්කය ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව 

ිදශයෝජනය කරනවාද  අද අශේ රටට විශේයය ආක්රමණයක්කය නැති 

වුණාට සමසර මසජන ිදශයෝජිතයන් සස රාජය ශනොවන 

සංවිධාන එකතුම ශවලා ශම් රශට් පාලන තන්රය සසුරුවන්න 

සදනවා.   අයට වුවමනා රූක්යක්කය ශම් රශට් මුල් පුටුශේ වාඩි 

කරවන්න සැලසුම් සදන කණ්්ායමක්කය  පාර්ලිශම්න්තුමව ඇතුමශළේී, 

එළිශේී මන්නවා. එම ිදසා ශම් කණ්්ායශමන් වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමමා වාශ ම ශම් රජය -ශම් පාලන තන්රය- ආරක්කයෂා 

කරශගන, ශම් රට ආරක්කයෂා කරශගන මදිරියට යන්න අපට සිදු 

ශවලා තිශබනවා.  

පසුගිය කාල සීමාව තුමළ අරගළයක්කය ක්රියාීමක වුණු බව අපි 

දැක්කයකා. ලිබියාශේ ග්ාෆිට කළා වාශ , එදා මහින්ද රාජපක්කයෂ 

මැතිතුමමා, ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ මැතිතුමමා මසමඟට අරශගන 

ගිහිල්ලා මරන්න උීසාස ගී බව අපි දැක්කයකා. ශම් ශවනශකොට 

ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණට අවුරුදු 60කට ආසන්නයි. ජවිශප 

පළමුශවිද රස්තවාදී කැරැල්ල සිදු කර අවුරුදු 50කට ආසන්නයි; 

ශදවැිද කැරැල්ල සිදු කර අවුරුදු 35ක්කය ගත වී තිශබනවා. දැන් 

තවී කැරැලි ගසන්න කථා කරනවා. ශල් රසට පුරුදු වුණු 

වෘකයින් කණ්්ායමක්කය පසුගිය කාලශේ අරගළය කළ මිිදසුන්ශ  

ීඨ්නය තමන්ශ  අතට අරශගන ශම් රශට් සිටි නායකයන් 

ශදශදනා මරා දමන්නයි සැදුශේ. අපි පිළිගන්නවා, ජනතාවට 

ීඨ්නයක්කය තිබුණු බව. පසුගිය කාලශේ ගී අහිතකර තීන්දු   

ජනතා ීඨ්නයට බලපෑවා. සැබැයි, පසුගිය කාලශේ රශට් පැවැති 

අර්බුදකාරී තීීවය තුමළ ශම් කණ්්ායම සැසිරුණු විධිය 

ශකොශසොමද කියලා කල්පනා කර බලන්න.  

ශකොවිේ වසංගතය පැවැති ශවලාශේ සයිශනොෆාම් එන්නත 

ශගනාවාම, මාස සයක්කය යනකම්  වා ගසන්න ශදන්ශන් නැතිව 

කුමන්රණ කළා. කාබිදක ශපොශසොර ්රතිපීතිය ශවලාශේ 

ශපොශසොර නැව එන්න කලින්  කට තීීව සසතික ශගනාවා. 

සංචාරකයන් රැශගන ආ රුසියානු  ශරොෆ්ශලොට් ගුණවන් යානය 

ලංකාශවන් පිට ශවන්න පැයක්කය තිබියදී අධිකරණශයන් වාරණ 

ිදශයෝගයක්කය ගීතා. ශම් සැම එකක්කය තුමළම තිබුශණ් ශවන ශවන 

නයාය පර; සැඟවුණු නයාය පර.   සැඟවුණු නයාය පරවල 

ශකොටස්කරුවන් -ශල් රසට මව වැටුණු, ශල් රසට පුරුදු වුණු   

කණ්්ායම්- මන්නවා.  කට තානාපති කාර්යාලී සවුල් වුණා. 

ජනතාවට තිබුණු ීඨ්නය   අය පාවිච්චි කළා. පාර්ලිශම්න්තුමව 

වටලන්න, පාර්ලිශම්න්තුමව අල්ලන්න සැලසුම් කළා.  

මම වි ්වාස කරන විධියට, අතීතශේ සිදු ූව කැරැලි ශදශකන්ම 

ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ ශම් රශට් ආර්ථිකයට සිදු කශළේ දැඩි 

පාඩුවක්කය. 71 කැරැල්ල, 1988-89 කැරැල්ල යන කැරැලි ශදශකන්ම 

රශට් ආර්ථිකය විනා  කළා. ශම් අරගළශයන් කශළේී, ශම් රශට් 

ආර්ථිකය විනා  කරපු එකයි; ශකොවිේ වසංගතය ශසේතුමශවන් වැටී 

තිබුණු ආර්ථිකය තව තවී වළ පල්ලට ශගන ගිය එකයි. පාසල් 

අවධිශේදී මම දැක්කයකා, අශේ ගශම් තිබුණු ලෑලි පාලම් සියල්ල 

ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ එක රැයකදී ගිිද තියලා විනා  කරපු 

සැටි; මම දැක්කයකා, ට්රාන්ස්ශෆෝමර් ගිිද තබා, කුඩු කර විනා  කරපු 

සැටි;  බස් ගිිද තියපු සැටි, වී ගබ්ා ගිිද තියපු සැටි මම දැක්කයකා.   

ශේවල්වලට වැය වුශණ් ශම් රශට් ජනතාවශ  සල්ලි.  

දැන් නම් ශම් කණ්්ායම මල්ලනවා, පළාී පාලන 

මැතිවරණය මක්කයමනට පවීවන්න කියලා. 1988-89 කාලශේ -

මශ  පාසල් අවධිශේදී- මට මතකයි, පළාී පාලන මැතිවරණයට 

මදිරිපී ූව අශේක්කයෂකයන්ට මල්ලා අස් ශවන්න කියලා බැනර් 

දමන්න කිේවා. එශසම බැනර් ශනොදමපු අය ශවඩි තබා මැරුවා.   

විතරක්කය ශනොශවයි. ඡන්ද ශපොළට යන පළමුශවිද සීශදනා 

මරනවා කිේවා.  එශසම කියලා, ඡන්දය දමන්න ආපු අය මැරුවා. 

  අය මරලා දණින් උ්ට මිනී ශපට්ටිය උස්සන්න බැසැ කියලා 

ිදශයෝග කළා. පළමුශවිද පළාී පාලන මැතිවරණය අවස්ථාශේදී 

  ශගොල්ලන් සැසිරුශණ් එශසමයි. එශසම පක්කයෂයක අය තමයි, 

අද මක්කයමිදන් පළාී පාලන මැතිවරණය පවීවන්න කියා 

මල්ලන්ශන්. 1971, 1988-89 කාලශේ සිදු කළ ම්ශල්ච්ඡ පසරදීම්, 

ශගවල් ගිිද තැමටම් ඇස් ශදශකන් දැකපු මිිදස්සු ගින්දරට බයයි, 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද. ශගදර හිටපු කුකුළා, එළුවා 

උස්සාශගන ගිහිල්ලා මරාශගන කාපු   අතීතය ශම් අරගළශේදීී 

අපි දැක්කයකා. ශම් අරගළය ශවලාශේදීී අහිංසක මිිදසුන් මරා 

දැම්මා, ශගවල් ගිිද තැබුවා.   විතරක්කය ශනොශවයි.  ශගදර හිටපු 

සුරතල් බල්ලා පවා   ගින්දරට වීසි කළ ආකාරයී අපි දැක්කයකා. 

එශසම ම්ශල්ච්ඡ, කැලෑ නීතියක්කය තමයි ශම් අය මල්ලන්ශන්. 

පාර්ලිශම්න්තුමශවන් පිට බලයක්කය මල්ලන්ශන්,   ම්ශල්ච්ඡ කැලෑ 

නීතිය නීතිගත කරන්නයි.   ිදසා ශම් ශවලාශේ අපි කියනවා, 

ශරෝසණ විශේවීර කිඹුශලක්කය නම්, අපට අනුර කුමාර මසීමයා 

ශපශනන්ශන් හූශනක්කය වාශ යි කියලා. ශම්, ශරෝසණ විශේවීර 

මසීමයාශ  අළු මුට්ටිය ගන්න බැරි ශවච්ච අය. අපි දැක්කයකා, එදා 

සැබෑ වාමාංෂ්කයන් ශච්ගුණශේරා වළලපු තැන සාරලා, ඇට කටු 

ටික අරශගන ශගෞරව කරන්න පටන් ගීත ආකාරය. කැණීම් 

කරලායි එදා  වා ගීශී. ශලිදන්ශ  ශේසය අවුරුදු 100ක්කය 

තියාගන්න පුළුවන් විධියට එම්බාම් කළා. එශසමයි, වාමාංෂ්ක 

මිිදස්සු. සැබැයි, විශේවීර සශසෝදරයාශ  ිදවස සදන්න එකතුම 

කළ සල්ලි ටික දුන්ශන් නැසැ, ශම් කණ්්ායම. තවම අළු මුට්ටිය 

ගීශීී නැසැ.  ක තිශබන්ශන් මල් ාලාශේ.  

883 884 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, ්රමිත බණ්්ාර 

ශතන්නශකෝන් රාජය ඇමතිතුමමා රශට් අධයාපනය විකා නය වීම 

පිළිබඳව ශම් සභාශේදී කිේවා. අනන්ත අ්රමාණ දුක්කය විඳලා 

වි ්වවිදයාලයට - campus එකට - එන දරුවන්ශ  ඔළු ටික විනා  

කරලා,   දරුවන්ශ  ඔළුවලට යක්කයෂශයක්කය ආරූඪ කරලා එළියට 

දමන්න මසන්සි ගන්නා මිිදසුන්   තීීවශයන්  මිශදන්නම 

ඕනෑ.  

ශම් අය වැය අපනයනය සඳසා රට සූදානම් කරන අය වැයක්කය. 

එක්කයදසස් අටසිය ගණන්වල අශේ රශට් කුරුඳු තළපු ජනතාව 

පළමුශවිද වතාවට "මස බේද" යටශී බදු ශගේවා. සලාවත මඳලා 

කිරිඳි ඔය දක්කයවා අශේ රශට් කුරුඳු කලාපයක්කය තිබුණා. බලපිටිය 

එහි මූලස්ථානයක්කය කර ගීතා. 

අද කුරුඳු කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳසා ශවනමම 

ශදපාර්තශම්න්තුමවක්කය පිහිටුවන්න ශම් අය වැශයන් ශයෝජනා කරලා 

තිශබනවා. එය ගාල්ල, කරන්ශදණිය ්රශේ ශේ පිහිටුවන්න 

ශයෝජනා කරලා තිශබනවා.  ක සතුමටට කාරණයක්කය.  

ශී වගාව සම්බන්ධශයන් අද වි ාල වැ් ශකොටසක්කය 

ශකශරනවා. ශී වගාශවන් ජනතාවට සරිසැටි ආදායමක්කය 

ලැශබන්න නම්   ජනතාවට තව තවී පසසුකම් ලැබිය තුතුමයි. 

වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමමා   සම්බන්ධශයන් වි ාල ශවශසසක්කය 

ගන්නවා. මා වි ්වාස කරනවා, ගාල්ල ්රශේ යට ශපොශසොර 

ගබ්ාවක්කය අව යයි කියලා. උඩුගම ්රශේ ශේ තිශබනවා, පැරණි 

ශපොශසොර ගබ්ාවක්කය. ශම් ශපොශසොර ගබ්ාව පවරාශගන 

්රතිසංස්කරණය කර ගන්න අපට පුළුවන් වුශණොී, ශී වගාව 

සඳසා   තුමළින් අපට ශයෝධ  ක්කයතියක්කය ලැශබයි කියා මා හිතනවා.  

මා ිදශයෝජනය කරන හිිදදුම් පීතුමව අවුරුේදකට වරක්කය, 

ශදවරක්කය ගංවතුමශරන් යටවන ්රශේ යක්කය; මිිදසුන්ශ  ශේශපොළ 

විනා  වන ්රශේ යක්කය. ගංවතුමර පාලනය කිරීම සඳසා ගංවතුමර 

ආරක්කයෂණ පේධති වැඩිදිතුණු කිරීමට ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය තුමළින් 

මුදල් ශවන් කරලා තිශබනවා. එය සතුමටට කාරණයක්කය. ශම් 

අවස්ථාශේදී   සම්බන්ධශයන් අශේ ්රසාදය පළ කරනවා. ශමය 

සාධනීය අය වැයක්කය; අපනයනය සඳසා අශේ රට සූදානම් කරන 

අය වැයක්කය ශලස මා දකිනවා.   ශවනුශවන් අශේ ්රසාදය, 

ශගෞරවය පළ කරමින් මා ිදසඬ ශවනවා. ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

 
ගුණ නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ajith Mannapperuma. 

You have 18 minutes. 
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ගුණ අජිත් මාන්නප්නපුණම මහත්ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, 2023 වසර සඳසා 

මදිරිපී කළ අය වැය ශදවනවර කියවීශම් විවාදයට සම්බන්ධ 

ශවන්න අවස්ථාව ලැමටම ගැන මම සතුමටු ශවනවා. 

අද වන විට අශේ රට වි ාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පා 

තිශබනවා. ශම් ආර්ථික අර්බුදය ිදසා රට බංශකොශලොී ශවලා 

තිශබනවා; අපි දුේපී රටක්කය බවට පීශවලා තිශබනවා; ශම් රශට් 

ජනතාවට වතවී ශවන්න බැරි වටපිටාවක්කය ිදර්මාණය ශවලා 

තිශබනවා. ශම් අය වැශේ මූලික අරමුණ විය තුීශී, 

බංශකොශලොී වුණු රට, දුේපී වුණු රට නැවත නඟා සිටුවීමයි. 

අශේ ශ්රී ලංකාව බංශකොශලොී රාජයයක්කය බවට පී කශළේ කවුද 

ශම්ක දුේපී රාජයයක්කය බවට පී වුශණ් ශකොශසොමද  අපට   

ගැන හිතන්න ශවනවා. සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් සඳසා අපි අසීමිත 

විධියට ණය ගීතා; වාණිජ පදනමකින් ණය ගීතා.  වාශේ 

අවසාන ්රතිලලය වුශණ් අශේ රට බංශක්ාශලොී වුණු එකයි. අපි 

 ශමොකටද ණය ගීශී,   ගීත ණයට ශමොනවාද ශවලා 

තිශබන්ශන් කියලා අපි ශසොයා බලන්න ඕනෑ.  අය වැය සකස් 

කිරීශම්දී   සම්බන්ධශයන් ශසොයා බලනවා නම් වැදගී ශවනවා. 

  ණය ගීශී රශට් සංවර්ධනයට නම්,   ණය මුදල්වල ්රතිලාභ 

අපට හිමි ශවනවා. එශසම නම් ජනතාවට ශම් ණය දරා ගන්න 

පුළුවන්. ශම් ණය මුදල්වලින් රට සංවර්ධනය වුණා නම්,   

සංවර්ධනශේ ්රතිලල තුමළින් අපි ණය ශගවලා, අශේ රශට් 

ආර්ථිකය  ක්කයතිමී ශවලා ජනතාවට යසපී, උසස් වතවන 

තීීවයක්කය හිමි ශවන්න තිබුණා.  

අපි දන්නවා, එශසම ණය ගීත අවස්ථා තිශබන බව. එදා 

 ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමමාශ  පාලන කාලශේ මසවැලි 

වයාපාරය සඳසා ණය ගීතා. දැන්   ණය ශගවලාී මවරයි.  ක 

අපට දැනුශණ් නැසැ. මසවැලි වයාපාරශේ වැ්කටතුතුම මවර 

වනශකොට රටට විදුලි බලය ලැශබන්න පටන් ගීතා. ශම් විදුලි 

බලය ිදසා කර්මාන්ත ාලා, ශවශළඳ කලාප ඇති ශවන්න පටන් 

ගීතා.   කර්මාන්ත ාලා ිදසා ශම් රටට විශේ  විිදමය 

ගලාශගන එන්න පටන් ගීතා; නගර සැදුණා; ගම්මාන සැදුණා. 

  තුමළින් ජනතාවශ  වතවිතවලට ශවනසක්කය දැනුණා. නමුී පසුගිය 

කාලශේ ගීත ණය ගැන බැලුශවොී,   ණය අරශගන 

සම්බන්ශතොට වරාය සැදුවා.  ක ජනතාවට දැනුණාද  සූරියවැව 

ක්රී්ාංගණය සැදුවා.  ක ජනතාවට දැනුණාද  ශම්වා ණය 

අරශගන කරපු ශේවල්. සම්බන්ශතොට සම්මන්රණ  ාලාවක්කය 

සැදුවා. ශම්වා කාටද දැනුශණ්  ණය ශගවන එක විතරයි ජනතාවට 

දැනුශණ්. ජනතාවශ  බ්ට ශන්ද  ක දැනුශණ්  මීතල ගුණවන් 

ශතොටුශපොළක්කය සැදුවා. මසවැලි වයාපාරශයන් වාශ    තුමළින් 

ජනතාවට ශවනසක්කය වුණාද  ශනළුම් කුලුන සැදුවා. රුපියල් 

500ක්කය දීලා  ශක්කය උ්ට නිනන්න, පසළට බහින්න පුළුවන් වුණා 

මිසක්කය වර්ෂයකට ශගවන ශ්ොලර් ගණනට  ශකන් ්රතිලාභයක්කය 

ලැබුණාද  පිරිසක්කය ශම්ශකන් ශකොමිස් ගසශගන ශකෝටිපතියන් 

වුණු එක විතරයි අපි දකින්ශන්.  

ඊළඟට බලමු, දූෂණය ගැන. බදු සසන දීම ිදසා 

භාණ්්ාගාරයට රුපියල් බිලියන 600ක්කය පමණ අහිමි වුණා.   

මුදල් ආපසු ගන්න පුළුවන්ද  ශසජින් ගනුශදනුශවන් රශට් සල්ලි 

ශ්ොලර් මිලියන ගණිදන් නැති වුණා. Greek Bondsවල 

ආශයෝජනය කළා. එයින් ශ්ොලර් මිලියන දසස් ගණනක්කය අපට 

නැති වුණා. ලංකාව ශවනුශවන් lobby කරන්න කියලා, ්රසිේධ 

කරන්න කියලා ශවනී රටක මන්න සුශබ්රි කියන ශසොශරකුට 

සල්ලි දුන්නා. ශම් ිදසා අශේ රට  ශ්ොලර්වලින් 

බංශකොශලොීභාවයට පී වුණා. සැබැයි, එක්කයතරා සීමිත 

පුේගලයන් පිරිසක්කය   තුමළින් ශකෝටිපතියන් බවට පී වුණා. 

පසුගිය කාලශේ ඇමතිවරයකු විශේ  තානාපතිවරයකුශගන් 

ශකොමිස් මල්ලූ බවට  ශචෝදනාවක්කය තිබුණා.   සම්බන්ධශයන් 

පරීක්කයෂණයකුී පැවැීූවවා. සැබැයි,   පරීක්කයෂණශේ ්රතිලලයක්කය 

ලැබුණාද  

  වයාපෘතිය අපට අහිමි වුණ එක විතරයි සිේධ වුශණ්.   

ිදසා, පසුගිය කාලශේ දී  සංවර්ධනය මුවාශවන්, සංවර්ධනශේ 

නාමශයන් ණය අරශගන කරපු වයාපෘතිවලින් ජනතාවට ්රතිලාභ 

ලැබිලා තිශබනවාද  ජනතාවශ  වතවන තීීවය උසස් ශවලා 

තිශබනවාද   වා රශට් ිදෂ්පාදනයට, රශට් ආර්ථිකයට  ක්කයතියක්කය 

ශවලා තිශබනවාද  ශම් ඔක්කයශකොටම උීතරයක්කය නැසැ කියලා 

885 886 

[ගරු සම්පී අතුමශකෝරල මසතා  
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තමයි ශපශනන්ශන්. රාජපක්කයෂලා ණය ගැනීම තුමළ රටට, 

ජනතාවට ශවච්ච ශසත ශමොකක්කයද, ජනතාවශ  වතවන තීීවය 

උසස් වුණාද කියලා මම අසනවා. ශමවර අය වැය ගැන කථා 

කරේදී විශ ේෂශයන් ශම් ගැන හිතන්න ඕනෑ.   ිදසා තමයි අශේ 

රට බංශකොශලොී ශවන්ශන් කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. 

අද ජිනීවා හි එක්කයසී ජාතීන්ශ  මානව හිමිකම් ශකොමිසම 

කියන්ශන් ශමොකක්කයද  එදා ඔවුන් කිේශේ, වර්ගවාදීන්ට අපි සරියට 

සලකන්ශන් නැසැ. වර්ගවාදයක්කය ශම් රශට් වයාේත කරනවා කියලා 

ශන්. නමුී අද ශචෝදනාව තිශබන්ශන්, "ශම් රට තුමළ ආර්ථික 

අපරාධ සිේධ කරලා තිශබනවා" කියලායි.   වාශ ම   අය 

කියනවා, "ශම් රටට ආර්ථික අපරාධ කරපු මිිදස්සු ශසොයන්න, 

ආර්ථික අපරාධ කරලා   අය ශකොල්ල කාපු  ජනතා මුදල් ටික 

ආපහු ලබා ශදන්න,   ආර්ථික අපරාධ කරපු අයට දවමවම් ශදන්න" 

කියලා. අද ශම් අය වැය මදිරිපී කරලා රට සදන්න යේදී  වා 

ගැන සෑීමමකට පී ශවන්න පුළුවන්ද  කවුද දූක තශයෝ, කවුද ශම් 

වංචාකාරශයෝ, දූෂණ ක්රියා කරලා තිශබන්ශන් ශකොශසොමද,   

මුදල් ආපහු ගන්ශන් ශකොශසොමද කියන කාරණා පිළිබඳව වැ් 

පිළිශවළක්කය නැතුමව ශන්ද ශමවර අය වැය මදිරිපී කරලා 

තිශබන්ශන්.  

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, 2022.10.18 වන දා 

"දිවයින" පුවී පශී ශමශසේ සඳසන් ශවනවා: 

"මන්ධන මිල දී ගැනීශම් සිට මසා පරිමාණ මිලදී ගැනීම්වල දී ශ්රී 

ලංකා රජය අදාළ ්රසම්පාදන ක්රියාවලිය ිදසි පරිදි ක්රියාීමක කිරීමට 

අශපොශසොසී වී ඇති බැවින් වසාම   ශකශරහි සැලකිලිමී වන ශලස 

ශලෝක බැංකුව ශමරටට දැනුම් දී තිශබ්."  

 ශම් රට බංශකොශලොී ශවලා තිශබනවා කියලා ශලෝක 

බැංකුව ශ්රී ලංකා රජයට අවවාද කරලා තිශබනවා. නමුී, 

ශසොරුන්ටමයි; ශසොරකම් කරන අයටමයි අවවාද කරන්ශන්. 

ශම්ශක්කය ශීරුමක්කය තිශබනවාද  නමුී,   මිිදස්සුන්ටී කරන්න 

ශදයක්කය නැසැ.  

2022 සැේතැම්බර් 09 වන දා "ලංකාදීප" පුවී පශී 

තිශබනවා, "IMF ණය ලබා ශදනවා නම් දූෂණය මර්දනය කළ 

සැකි, පිළිගත සැකි වැ් පිළිශවළක්කය ශම් රශට් ක්රියාීමක කළ 

තුතුමයි" කියලා. ශම් අය වැය ශයෝජනාවල එවැිද වැ් පිළිශවළක්කය 

ගැන සඳසන් ශවලා තිශබනවා ද    

ජාතයන්තර සංවර්ධනය සඳසා ූව එක්කයසී ජනපද ිදශයෝජිත 

ආයතනශේ ්රධානී සමන්තා පවර් මසීමිය කළ ්රකා යක්කය 2022 

සැේතැම්බර් 12වන දා "ලංකාදීප" පුවී පත ශමශසේ වාර්තා කර 

තිශබනවා: 

"වංචාව-දූෂණය-ශපොශසොර තසනම-ශේ පාලකයන් ිදලධාරින් 

කුට්ටි බලා වැ් කිරීම..."   

 වා තමයි ශම් රට ක්ා වැටීමට ශසේතුම. ශමන්න, ශලෝකශේ 

අය අශපන් මල්ලන්න ශේවල්. අශේ රට වැටුශණ් ශකොශසොමද 

කියන එකට ශලෝක ආර්ථික විශ ේෂඥශයෝ, ශලෝකශේ බලවතුමන් 

අපිට ඇිනල්ල දිගුණ කරන්ශන්, "අශේ රශට් ශසොරු, ශසොරකම් කරපු 

ිදසායි ශමශසම ශවලා තිශබන්ශන්" කියලා. එශසම නම් ශම් අය 

වැය වාර්තාශවන් සාධනීය ්රතිලලයක්කය ගන්න පුළුවන්ද  අය වැය 

වාර්තාව අද හුදු ලියවිල්ලක්කය ශවලා තිශබනවා මිසක්කය රටට වැ්ක්කය 

කරන්න පුළුවන් එකක්කය ශවලා නැසැ. වංචා දූෂණ මඟ සරින්න 

පුළුවන් වැ් පිළිශවළකට අපට යන්න බැරි ඇයි  අපි ලේජා 

ශවන්න ඕනෑ විශේෂ්කශයෝ අපිට ඇිනල්ල දිගුණ කරනවා, 

"උ ලාශ  රට ක්ා වැටිලා තිශබන්ශන් ශසොරකම, දුෂණය, 

වංචාව මසළ මඳන් පසළටම තිශබන ිදසායි" කියලා. එශසම 

ඇිනල්ල දිගුණ කළී අපි ලේජා ශවලා ශසෝ  කට අව ය නීති රීති 

සදනවා නම්, නීතිය සරියට ක්රියාීමක කරනවා නම් අපිට 

අනාගතයක්කය තිශබනවා කියලා බලාශපොශරොීතුමවක්කය තියාගන්න 

පුළුවන්.  

ශතල් නැවක්කය ඇවිල්ලා මුහුශේ නවීවලා තිශබනවා,  ක 

තවම ගන්න විධියක්කය නැසැ කියලා එක එක්කයශකනා කියනවා අපිට 

ඇශසනවා.  කට දවස ගණශන් demurrage ශගවනවා.   

demurrage ශගවීම අස්ශසේ තිශබන්ශනී වංචාව, දූෂණය සා 

ශකොමිස් ගැහිල්ල. ගල් අඟුරු ශගන්වීශම්දී සිදු වී ඇති වංචා ගැන 

කියනවා අපිට ඇශසනවා. මිලදී ගැනීම්,  සංවර්ධන ක්රියාවලි  

නාමශයන් කරපු කටතුතුමවලදීී එශසමයි. වරාය සැදුවා කිේවී, 

highways සැදුවා කිේවී ශම් සැම එශක්කයම දූෂණය තිශබනවාය 

කියනවා අපිට ඇශසනවා. මුදල් රාජය අමාතය රංජිී 

සිය ලාපිටිය මැතිතුමමා පසුගිය කාලශේ දී පිළිගීතා, සීිද බදු 

වංචාවක්කය මෑත කාලශේ දී ශම් රශට් සිදු වුණා කියලා. සැබැයි, 

එතුමමා කියනවා "සියයට 24යි අය කරගන්න පුළුවන්, සියයට 74ක්කය 

අය කර ගන්න බැසැ" කියලා. එතශකොට වංචාකාරයාට සියයට 

74ක්කය හිමි ශවනවා. එශසම ශවනවා නම් ශම් රශට් නීති ශමොනවාට 

ද  ශම් රශට් නීති නැීනම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ   නීති සම්මත 

කර ගැනීම අශේ වග කීමක්කය ශන්ද  බදු අය කර ගැනීම 

වංචාකාරයාට සියයට 74යි, අපිට සියයට 24යි  කියලා ජනතාවට 

කියලා, ශසොරුී එක්කයක ශබදා ගන්න වැ් පිළිශවළක්කය තිශබනවාද  

 ක ද, අශේ ආ්ම්බර කථාව  සුදු ලූනු වංචාව වුණා කියලාී 

ඇමතිවරයා පිළිශගන තිශබනවා. ශපොල් ශතල් වංචාවක්කය සිදු වුණා. 

ශකොවිේ කාලශේ antigen test kits ශගන්වීශම්දී වංචාවක්කය සිදු 

වුණා කියලා විගණකාධිපතිවරයා ්රකා  කරලා තිශබනවා. ශම් 

රශට් රසායිදක ශපොශසොර තසනම් කළා. චීනශයන් කාබිදක 

ශපොශසොර නැවක්කය  ශගන්වනවා කියලා, ශම් රටට ආශේවී නැති 

කාබිදක ශපොශසොර නැවක්කය ශවනුශවන් ශ්ොලර් මිලියන 6.9ක්කය 

ශගේවා. කාශ  සාක්කයකුවලින්ද   ශගේශේ  ජනතාවශ  

සාක්කයකුවලින් ශගේශේ.   සල්ලි   තීන්දු ගීත මනුස්සයාශගන් 

අය කර ගන්න වැ් පිළිශවළක්කය, ජනතාවට   සල්ලි ටික අරශගන 

ශදන්න වැ් පිළිශවළක්කය ශම් රජය ක්රියාීමක කරනවාද කියලා 

මම අසන්න කැමැතියි. 

මම ඊශේ Library එකට ගිහින් පීතර බැලුවා. පීතරවල පළ 

ශවලා තිශබන්ශන් ශමොනවාද  "ජනාධිපති කාර්යාල ිදල වාසන 

38ක්කය ආගිය අතක්කය නෑ" කියලා ඊශේ "ලංකාදීප" පුවී පශී පළ 

ශවලා තිශබනවා. ශම් වර්තමානශේ සිදුවන වංචා. ශම්වා ගැන 

අදටී ශසොයන්ශන් නැසැ ශන්ද  2022.11.17 දින "දිවයින" පුවී 

පශී මුල් පිටුශේ සඳසන් ශවලා තිශබනවා, "සම්බන්ශතොට වරාය 

සදන්න ගී විශේ  ණයවලින් ශකෝටි දාසතරදසසක්කය 

ශල්ඛ්නවලින් අතුමරුදන්" කියලා. ණය මුදලට අදාළ විශේ  විිදමය 

අලාභය මිලියන 65,618ක්කය කියලා සඳසන් ශවලා තිශබනවා. 

මතින්, ශම් අය වැය වාර්තා මදිරිපී කරලා වැ්ක්කය තිශබනවාද, 

ශම් රශට් සල්ලි ශකෝටි- ්රශකෝටි ගණන් ශසොරකම් කරනවා නම්. 

  අතශර් ප්රියමාලිලා වාශ  අය කළු සල්ලි සුදු කරන, කළු සල්ලි 

තැන්පී කර ගන්න වයාපාර ශම් රශට් බිහි කරනවා. එය සාමානය 

ශදයක්කය ශවලා.  

ඊශේ පළ ූව "මේබිම" පුවී පශී තිශබනවා, "ශර්ගුණ බදු 

ශනොසැලකිල්ශලන් ශකෝටි 32ක්කය රටට අහිමි ශවලා" කියලා. අපි 

අය වැය ශල්ඛ්නය පිළිබඳ වාද-විවාද කළාට වැ්ක්කය තිශබනවාද, 

ශම් රශට් වර්තමානශේ සිදු ශවන ශසොරකම් දිසා බැලුවාම  ශම්වා 

වළක්කයවන්න තිශබන වැ් පිළිශවළ ශමොකක්කයද  අද "ලංකාදීප" 

පුවත පශී තිශබනවා, "ශකෝටි 31,309ක විශදස් ණයට ශවච්ච 

ශදයක්කය නෑ. විගණන වාර්තාවක්කය කියයි" කියලා. එක ශවලාවකට 

විගණකාධිපතිතුමමා ගැන පේ කියලා හිශතනවා. ශම් ආණ්ඩුව ආපු 

දා මඳන් විගණකාධිපතිතුමමා වාර්තා මදිරිපී කරනවා.   එකක්කයවී 

887 888 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

සම්බන්ධශයන් ක්රියාීමක වුණාද  ඔක්කයශකොම ගිශේ සමස ්

ශපට්ටියට. අඩු ගණශන් රජශේ කවුරු සරි නඩුවක්කය දාලා   සල්ලි 

ගන්න උීසාස කළාද  විගණකාධිපතිතුමමා ගැනී දුකයි. එතුමමා 

සැම දාම වාර්තා කියවා කියවා, ශසොරකම් ශසොය ශසොයා, වාර්තා 

මදිරිපී කර කර මන්නවා. නමුී   වාර්තා සඳසා ගිදපු පියවරක්කය 

නැසැ.   විතරක්කය ශනොශවයි. එදා රාජපක්කයෂ පවුශල් ශ්ොලර් මිලියන 

150ක්කය විතර Pandora Papersවල තැන්පී ශවලා තිශබනවා 

කිේවාම, හිටපු ජනාධිපතිතුමමා ශමොකද කිේශේ  එතුමමා අල්ලස් 

ශසෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාවට කථා කරලා 

කිේවා, "මට මාසයක්කය ඇතුමළත ශම් Pandora Papersවල මුදල් 

තැන්පී කිරීම ගැන වාර්තාවක්කය ශදන්න" කියලා. සැබැයි, අද 

ශවනකම්   ගැන කථාවක්කය තිශබනවාද  මතින්, ශමොන අය වැය 

වාර්තා මදිරිපී කළී, ශම් විධියට රටක්කය සැශදනවාද  ශමොන ශේ 

කළී, ශේ පාලනඥයින් සස මසළ පුටුවල මන්න ිදලධාරින් 

වංචා කරන සල්ලි, ශසොරකම් කරන සල්ලි ගැන ශසොයන්න වැ් 

පිළිශවළක්කය තිශබනවාද  

 බලන්න, යස පාලන ආණ්ඩුව කාලශේ මසා පරිමාණශේ වංචා 

දූෂණ සඳසා දාපු නඩු 45ක්කය technical faults කියලා අසක ගියා.   

නඩු 45 ආපසු දැම්මාද    ආණ්ඩුශවන් නඩු දමනවා, ශම් 

ආණ්ඩුශවන් technical faults  කියනවා. එකම ිදලධාරින් ටික 

තමයි කථා කරන්ශන්. එතශකොට ිදලධාරින්ශ  ස්වාධීනීවයක්කය 

තිශබනවාද  එශසනම් වැරැදි විධියට නඩු දමපු   අධිකරණ 

ිදලධාරින්ට දවමවම් ශදන්න ඕනෑ ශන්ද  "ඇයි, වැරදි විධියට නඩු 

දැම්ශම්, ශම්ක   ශගොල්ලන්ශ  වෘීතිශේ වගකීම ශන්ද " කියලා 

නඩු දමන්න ඕනෑ ශන්. නමුී, ශේ පාලන අතශකොළු ශවලා සියලු 

රාජය ිදලධාරින්ට ශම් වංචා දූෂණයට එකතුම ශවන්න සිේධ ශවලා 

තිශබනවා.  

ඊශේ පළ ූව "දිවයින" පුවී පශී තිශබනවා, "පැල්වීත සා 

ශසවණගල සීිද ශලොක්කයකන් ශදශදනකුට දූෂණ වැලක්කය" කියලා. 

"ශගවල්වල කුලියට හිටපු මනුස්සශයකුට දැන් ශසෝටල් 

තිශබනවා, වාසන තිශබනවා,  වා ගැන ශසොයා බලන්න" කියලා 

එහි ශසේවකයන් කෑගසනවා. ඊශේ "දිනමිණ" පුවත පශී 

තිශබනවා පළ වී තිශබනවා, "අලි වැටට  මුවා වී කරන 

නාශකොළගශන් වන සංසාරයට එශරහි ශපීසම විභාගයට අවසර" 

කියලා.  

 ශම් වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ ශවලා තිශබන්ශන් රශට් 

්රධාන අයම නම්, රශට් පාලනයට සම්බන්ධ ශවලා මන්න අයම 

නම් අපි අය වැය ශගනැල්ලා  කථා කරන එශක්කය  ශීරුමක්කය 

ති ශබනවාද    ශසොරකම් කරපු සල්ලි  ආපසු අය කරගන්න 

පුළුවන් වැ් පිළිශවළක්කය  නැීනම් අපි  225ශදනාම එකතුම ශවලා 

අත උස්සලා නීති සදන්න ලැසැස්තියි. කරුණාකර ශම් රශට් වංචා 

කරලා, ශසොරකම් කරලා ශම් රට බංශකොශලොීභාවයට පී කරපු 

මිිදස්සුන්ට දවමවම් කිරීශම් ක්රමයක්කය සදන්න.   සඳසා නීති 

සම්පාදනය කරන්න අපි ලැසැස්තියි.   විතරක්කය ශනොශවයි, තිශබන 

නීති ටික එක්කය එක්කය පුේගලයාට යට ශනොවි සරියට ක්රියාීමක 

කරන්න කියලාී අපි මල්ලා සිටිනවා.  

භූ විදයා සමීක්කයෂණ සස පතල් කාර්යාං ය ගැන මම ඊශේ 

කිේවා. ඇමතිවරයා, වැලි කපන, වැලි ජාවාරශම් ශයදුණු 

පුේගලශයක්කය සභාපති කළා. ඇමතිවරයා වැලි ජාවාරම්කාරශයක්කය 

සභාපති කරනවා නම්, රශට් නීතිය ශමොකක්කයද  රශට් සම්පී 

රකින්නද එශසම පී කරන්ශන්   වාට මීශතක්කය කර ගන්න 

තිශබන ඕනෑකමට සුදුසුකම් නැති පුේගලශයක්කය අධයක්කයෂ ජනරාල් 

කළා. 

රශට් අද නීති ශම්වා ද  අද මට ශලොතරැයි මණ්්ලශයන් කථා 

කරලා කියනවා, සංවර්ධන ශලොතරැයි මණ්්ලශේ මඳශගන 

ශසොර, වංචා කරන ශකනකුව සසකාර සාමානයාධිකාරී කරන්න 

ඊශේ තීන්දු කරලා, සඳුදා interview එකට කැඳවලා  කියලා. ශම් 

රශට් නීති සදන්න මන්න මිිදස්සු නම් නීති ක්න්ශන්, නීති 

ක්රියාීමක කරන්න ඕනෑ පුේගලශයෝ නම් නීති ක්න්ශන් සස 

ශසොරකම් කරන්ශන්, ශමොන විධිශේ අය වැය ශල්ඛ්නයක්කය මදිරිපී 

කළී අපට සංවර්ධනයක්කය ගැන කථා කරන්න පුළුවන් ද  

ඊශේ රාත්රිශේ අම්පාර දිස්ත්රික්කයකශේ මුහුදු මසා විසාරශේ 

සාමුදුරුශවෝ මට කථා කරලා කියනවා, "අශන් මසීතශයෝ 

ලාහුගල වන අ්විය මවරයි. ්රාශේයය සභා මන්ත්රීවරශයක්කය 

අක්කයකර 34ක්කය අයී කරශගන" කියලා. මන් පස්ශසේ කියනවා, 

අරුගම්ශබ් සර්ශවෝදපුරම් ්රශේ ශේ පාරක්කය සදනවාය කියලා. 

කැශල් මැදින් ශකොන්ක්රීට් දාලා පාර සදනවා ලු. ශකොශසේද එශසම 

නීතියක්කය තිශබන්ශන්  නීති ක්රියාීමක කරන්න, නීති රකින්න 

පුටුවලට පී කරපු පුේගලශයෝ ශන්ද නීති ක්න්ශන්   

විශ ේෂශයන් සමගි ජන බලශේගය ්රකා  කශළේ, රශට් තිශබන 

නීති ක්රියාීමක කරන්න  ක්කයතිය ශදන්න කියලා; තිශබන නීතිය 

ක්රියාීමක කරන්න  ක්කයතිය ශදන්න කියලා. තිශබන නීති  

ක්රියාීමක කරන්න, ආයතනවල පුටුවලට පී කරනශකොට වංචා, 

දූෂණවලින් ශතොර මිිදස්සු පී කරන්න, අමාතයාං  භාර ශදන 

ශකොට වංචා, දූෂණවලින් ශතොර පුේගලයින් පී කරන්න කියලා. 

එශසම ශනොකර, ශසොරුන්ට නම් ශම්වා රකින්න ශදන්ශන්, 

ශසොරුන්ට නම් ශම්වා බලා ගන්න ශදන්ශන්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

අය වැය ගැන කථා කිරීම ශීරුමක්කය නැසැ. රාජය මුදල් අය 

කරනශකොටී ශසොරකම් කරනවා.   අය කරගී රාජය මුදල් 

වියදම් කරන ශකොටී ශසොරකම් කරනවා නම්, ශම් අය වැය 

කියන්ශන් ශසොරකම මිසක්කය ශවන ශමොකක්කයද    ිදසා කරුණාකර 

වංචා සා දූෂණ නැති කරන්න අව ය නීතිරීති ශගශනන්න. ශම් 

ගැන පසු ගිය අතුමරු අය වැශේදී ජනාධිපතිතුමමා සඳසන් කරලා 

තිබුණා. නමුී, ශම් අය වැය ශගශනන ශකොට  වා vanish ශවලා 

ගිහිල්ලා.  

ණය ශගවන්න විධියක්කය නැති වුණම පසුගිය කාලශේ රුපියල 

බලසීකාරශයන් පාලනය කළා.  ශකන් ශමොකද වුශණ්  අශේ 

ශ්ොලර් සංචිත සියල්ල හිඳිලා ගියා. රසායිදක ශපොශසොර 

ශගශනන්න සල්ලි නැති වුණාම, අලුී සංකල්පයක්කය ශගනාවා, 

කාබිදක ශපොශසොර තමයි ශසොඳ. එය මුළු ශලෝකයම පිළිගන්නවා 

කියලා. ශලෝකශේ කිසිම රටක සියයට සියයක්කය කාබිදක 

ශපොශසොරවලින් වගා කරන්ශන් නැසැ. නමුී, එශසම 

සංකල්පයක්කය ශගනාවා. එහි යටි අරමුණ ශමොකක්කයද  ශසේතුමව 

ශමොකක්කයද  ශ්ොලර් නැතිකමයි.    ශසේතුමව එයයි. අන්තිමට ශමොකක්කයද 

වුශණ්  ශම් රශට් ආසාර උේධමනයක්කය ඇති වුණා. මිිදස්සුන්ට 

කන්න ශබොන්න නැති වුණා. දුේපී මිිදසුන්ට ශේල් තුමන කන්න 

විධියක්කය නැති වුණා.   ගීත තීන්දු ිදසා ශගොවි ජනතාව පවුල් 

පිටින් පාරට වැටුණා.   තීන්දු ගීත මිිදසුන්ට, ශම් රට අනාථ 

කරපු මිිදසුන්ට විරුේධව ගන්න ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්කයද  රශට් 

ජනතාව අනාථ කරපු අයට විරුේධව ගන්න පියවර ශමොකක්කයද  

ජනතාවට   සඳසා ලබා ශදන වන්දිය ශමොකක්කයද  තමන් කරපු 

වැරැේදකට ද අද ජනතාව දුක්කය විඳින්ශන්  පාලකශයෝ කරපු 

වැරදිවලට, පාලකශයෝ කරපු ශසොරකම්වලට අද දුක්කය විඳින්ශන් 

ජනතාවයි.   ශගොල්ලන්ට උගන්්ාවට යන්න ශජට් එනවා. 

සැබැයි, අශේ ජනතාවට කන්න ශබොන්නවී තිශබනවා ද  

පාලකශයෝ සුරසැප විඳිනවා. ඔවුන් කරපු වංචා, දූෂණවලට 

අහිංසක ජනතාව වන්දි ශගවනවා. රශට් එශසම වාතාවරණයක්කය 

තිශබේදී ශම් අය වැය ලියවිල්ල ගැන අපි කථා කිරීශම් ශීරුමක්කය 

තිශබනවා ද   ශම් අය වැය ලියවිල්ශලන් ඇති වැ්ක්කය තිශබනවා 

ද  ශම් අය වැය ලියවිල්ල ශකශසේ සැදුවී, එය ක්රියාීමක කළ 

සැකි ද   

889 890 

[ගරු අජිී මාන්නේශපරුම මසතා  
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මා කලින් කිේවා වාශ  රාජය ආදායම් අය කර ගන්නශකොටී 

ශසොරකම් කරනවා නම්, එම ආදායම වැය කරනශකොටී 

ශසොරකම් කරනවා නම්, ශම් අය වැය ලියවිල්ල කියන්ශන් ශසොර 

ලියවිල්ලක්කය ශනොශවයි ද  ශසොරකම් කිරීශම් බලපරයක්කය ශනොශවයි 

ද  ශමය ශසොඳ අය වැය ලියවිල්ලක්කය ශවන්න නම්, ශමය සාර්ථක 

අය වැය ලියවිල්ලක්කය ශවන්න නම්, ශම්ශකන් රශට් ජනතාවට 

යසපතක්කය ශවන්න නම්, ශම් අය වැය ලියවිල්ල තුමළින් රටට 

සමෘේධියක්කය අී ශවන්න නම්, ජනතාවශ  බලාශපොශරොීතුම මෂ්ට 

ශවන්න නම්, පළමුව ශවන්න ඕනෑ ශසොරකමට වැට බැඳීම, 

ශසොරකම් කළ අය මවී කිරීම සා ශසොරකම් වැළැක්කයවීම සඳසා 

අව ය නීති සැකසීමයි.  

ශම් රශට් සැම ශේම ශසොරකම් කරනවා. පසුගිය අවුරුදු 

ශදකසමාශර් රට ක්ා වැටුණා. වීමන් ජනාධිපතිතුමමා අවුරුදු 

ශදකසමාරක්කය තව තිශබේදී ශම් රජය භාර ගීතා.  කරුණාකරලා 

රට ක්ා වැට්ටවීමට කටතුතුම කළ අය ශම් ්ර ්නවලට උීතර 

ශදන්න.   නැති කරපු සංචිත ටික නැවත රශට් ජනතාවට ලබා 

ශදන්න. අන්න එතශකොටයි සාධනීය අය වැය ලියවිල්ලක්කය මදිරිපී 

කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්; අය වැය ලියවිල්ල සරියට ක්රියාීමක 

කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  ස්තුමතියි. 

 
ගුණ නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Diana Gamage.  

You have 18 minutes.  

 
[අ.භා. 1.22  

 
ගුණ ඩයනා ගමන  මහත්මිය (ොංචාරක රාජ 

අමාත්තුමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமலக - சுற்றுலாத்துகற 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage - State Minister of 
Tourism) 

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, අශේ ජනාධිපති ගරු 

රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා මුදල් ඇමතිවරයා සැටියට ලබන වසර 

ශවනුශවන් මදිරිපී කළ අය වැය ශල්ඛ්නය ගැන කථා කිරීමට 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. මම 

කැමැතියි පළමුව ගරු ජනාධිපතිතුමමාට ස්තුමතිය පුද කරන්න.  

මම අවුරුදු ශදකක්කය  ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ යම් කාරණයක්කය 

සම්බන්ධශයන් වි ාල සටනක්කය කළා.   සඳසා කිහිපශදශනක්කය මට 

සසශයෝගය දුන්නා. කංසා වගාව ගැන මම සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ ශයෝජනා ශගන ආවා. මම අවුරුදු ශදකක්කය තිස්ශසේ  

පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ   ගැන කථා කළා. අශේ ගරු රිදල් 

වික්රමසිංස ජනාධිපතිතුමමාට මම ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. මම වි ්වාස 

කරනවා, එතුමමා එම කාරණය ගැන අධයයනයක්කය කළා කියලා. 

ශලෝකය වශට් සංචාරය කරන, රට රටවල් ගණශන් සංචාරය 

කරන එතුමමාට, අපනයනය සඳසා කංසා වගා කිරීශම් වටිනාකම 

අද දැිදලා තිශබනවා. කංසා  ාකය සඳුන්වන ිදවැරැදි ඓතිසාසික 

වචනය වන "වරශලෝක විජය පර" කියන නමින් කංසා වගාව 

පිළිබඳ ශයෝජනාවක්කය ශම් රශට් ශම් අය වැයට එකතුම කිරීම ගැන 

කාන්තාවක සැටියට මම ශබශසවින් සතුමටු ශවනවා සස 

ිදසතමානීව ආ්ම්බර ශවනවා. අප ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ විවාදයට 

ලක්කය කරන ශම් අය වැය අපට සම්මත කරගත සැකියි කියා මා 

තරශේ වි ්වාස කරනවා.  

ගරු ිදශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමිද, මම ශම් කාරණයී 

කියන්න ඕනෑ. වරශලෝක විජය පර කියන ශභෝගය නීතිගත 

කරලා,  වා අපනයනය කිරීම සඳසා වගා කරලා පිටරට යවලා 

ශම් රටට ශ්ොලර් ලබාගන්න කටතුතුම කළ තුතුමය කියන කාරණය 

සම්බන්ධශයන් පසුගිය දවස් ටිශක්කයම සමසර මන්ත්රීවරුන් කථා 

කරපු ආකාරය මම දැක්කයකා. විපක්කයෂශේ සමසර මන්ත්රීවරුන් 

පමණක්කය ශනොශවයි, ආණ්ඩු පක්කයෂශේ සමසර මන්ත්රීවරුන් පවා   

කාරණය ගැන ඍණාීමකව කථා කරනවා මම දැක්කයකා. මම   

ගැන කනගාටු ශවනවා. එතුමමන්ලාට මම කියනවා, ශලෝකය ගැන 

ඔයිට ව්ා ශපොේ්ක්කය අධයයනය කරන්න කියලා. අද අශේ ශම් 

phone එශක්කය button එකක්කය touch කරපු ගමන් ශලෝකශේ ඕනෑම 

රටක ශතොරතුමරු බලන්න පුළුවන්. Internet එකට ගිහිල්ලා ශම්වා 

ගැන කරුණු ශසොයා බලන්න පුළුවන්. මම දන්ශන් නැසැ, 

එතුමමන්ලාට  ක කිරීශම් සැකියාවක්කය තිශබනවාද, එශසම නැීනම් 

එශසම කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන එතුමමන්ලා දැනුවීද 

කියලා.  ක කරන්න බැරි නම් Internet එකට ගිහින්  ක කරන්න 

පුළුවන්ද කියා උීසාස කර බලන්න කියලා මම කියනවා. කංසා 

අපනයනශයන් වි ාල ලාභයක්කය ලැශබනවා. මම පුංචි 

උදාසරණයක්කය කියන්නම්. තායිලන්තය කියන රට ශම් අවුරුේශේ 

ජුිද මාසශේ එම වගාව නීතිගත කළා.   රශට් ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමමා 

තමයි කංසා වගාව එරට නීතිගත කශළේ. අද වන  ශකොට ගත වුණු 

මාස 5ක කාලය තුමළ   ශගොල්ලන් ශම් වගාශවන් ලබා තිශබන 

ආදායම අශේ රශට් මුදල්වලින් රුපියල් බිලියන 280යි.   

 

ගුණ නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Samanpriya Herath  to the Chair?  
 

ගුණ ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා (ප්රවාහන රාජ 

අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - லபாக்குவரத்து 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of 
Transport) 

Sir, I propose that the Hon. Samanpriya Herath do 
now take the Chair.  

 

ගුණ එෙ .එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 
විසින් ෙ ථිර කරන ලදී 
ஆலமாதித்தார். 

Seconded. 
 

ප්රශයීය නය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුුණව ගුණ නිනයෝජ කාරක ෙවාපතිතුමා මූලාෙනනයන් 
ඉවත් වූනයන්, ගුණ ෙමන්ප්රිය නහේරත් මහත්ා මූලාෙනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு சமன்பிாிய 

லஹரத் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. SAMANPRIYA HERATH took the Chair. 
 
 

ගුණ ඩයනා ගමන  මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமலக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,  ශගොල්ලන් forecast 

කරනවා, ශම් වගාව තුමළින් 2023 වන ශකොට අශේ රශට් 

891 892 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

සල්ලිවලින් නම් රුපියල් බිලියන 450ක ආදායමක්කය උපයන්න. අද 

රටක්කය සැටියට ශම් වැටිලා තිශබන තැිදන් අපට ශගෝ එන්නට 

නම් අපිී ශම් වාශ  තීන්දු තීරණ ගත තුතුමයි.  ගරු ජනාධිපතිතුමමා 

ශම් රට අද වැටී තිශබන තීීවශයන් ශගෝ ගන්න හිතාශගන ශම් 

ශයෝජනාව ශමවර අය වැයට ඇතුමළී කළා කියා මම හිතනවා.  

ශසෞඛ්ය ඇමතිවරයකු සැටියට කටතුතුම කළ අශේ ගරු රාජිත 

ශසේනාරීන මන්ත්රීතුමමාශගන් ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් 

ලැබිච්ච ්රතිචාරය මම ශබශසවින් අගය ශකොට සලකනවා. 

විපක්කයෂශේ හිටියී එතුමමාට ශම් කාරණය ගැන යම්කිසි ධනාීමක 

අදසසක්කය තිශබනවා.  කයි එතුමමා ශම් කාරණය ගැන   විධියට 

කථා කශළේ.   සම්බන්ධශයන් මම එතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. 

නමුී, අශේ රශට් තිශබන සංස්කෘතික ්ර න් හින්දා නැවත කථා 

කරන්න එපා කියලා කියපු හින්දා එතුමමාට   ගැන ආශයී කථා 

කරන්න බැරි වුණා. මට   වාශ  කථා ශමොන තරම් කිේවී මම   

කාරණය ගැන කථා කරනවා. ශම් සංස්කෘතිය සස තවී                    

ශේවල් ගැන කථා කර කර වංශස කබල් ගගා මඳලා අපි ශම් රට 

බංශකොශලොී භාවයට ප  ී කර තිශබනවා. ශම් බංශකොශලොී භාවශයන් 

අපි අශේ රට ශගෝ ගත තුතුමයි. අශනක්කය රටවල් සියල්ලටම ශම් 

වගාව ශසොඳයි නම්, ඇයි අශේ රටට ශසොඳ නැීශී? තායිලන්තය 

කියන්ශන් ශථේරවාදී ශබෞේධ රටක්කය.   රශට් ශම් වගාව නීතිගත 

කරලා රටට වි ාල ආදායමක්කය ලබාගන්න පුළුවන් නම්, ඇයි අපට 

බැරි?  

අපි අශේ රට තුමළ තිශබන ශම් ිදදන් උ් ඇවිදිනවා විතරයි. 

බංශකොශලොී ශවලා අඬ අඬා ශලෝකයට අත පාමින් වතවී වන 

රටක්කය බවට අශේ රට අද පී ශවලා තිශබන්ශන්   ිදසායි. අපි 

දැන්වී ශම් තීීවය ශවනස් කළ තුතුමයි. අඩුම ගණශන්, 

දැන්වී!  

අශේ සංස්කෘතියී එක්කයක බැඳුණු ශදයක්කය තමයි වරශලෝක 

විජය පර  ාකය.   ිදසයි මම   ගැන සැමදාම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ කථා කශළේ. මා වි ්වාස කරනවා, ගරු 

ජනාධිපතිතුමමාී   කාරණය ගැන හිතලා   ශයෝජනාව අය වැය 

ශයෝජනාවක්කය සැටියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගන එන්නට ඇති 

කියලා. විපක්කයෂශේ සමසර මන්ත්රීවරුන්ට මම කියනවා, රාජිත 

ශසේනාරීන මන්ත්රීතුමමාට කථා කරලා පන්තියක්කය දමාගන්න 

කියලා. අපනයනය සඳසා කංසා වගා කිරීශම් වටිනාකම 

එතුමමාශගන් අසගන්න. ශමොකද, එහි වටිනාකම ගැන එතුමමාී 

කිේවා.  

ශනළුම් කුලුන ගැනී මම කියන්න ඕනෑ. විපක්කයෂය පසුගිය 

කාලශේ ශනළුම් කුලුන ගැන කිේවා, "ශම්ක සුදු අලිශයක්කය, අශේ 

රශට් ජනතාවශ  මුදල් කාබාසිිදයා කරනවා. ශම් ශවනුශවන් අපි 

ණය ශගවනවා. ශම්ශකන් වැ්ක්කය ශවන්ශන් නැසැ. ශම්ක මසා 

අපරාධයක්කය!" කියලා. ශනළුම් කුලුන සඳසා වැය ූව මුළු මුදල 

ශ්ොලර් මිලියන 114යි.  ශකදි ශ්ොලර් මිලියන 87ක grant එකක්කය 

චීනශයන් අපට ලැබුණා. මීට අදාළ ණය මුදලින් ශ්ොලර් මිලියන 

67ක්කය අපි දැනට ශගවා තිශබනවා. ණය මුදලින් තව ශපොඩි ගණනයි 

අපට ශගවන්න තිශබන්ශන්. මතිරි ටික කශළේ අශේ රජශයන්. මතිරි 

මුදල රජශේ මුදල්වලින් පියවා තමයි ශනළුම් කුලුන සැදුශේ. 

එශසම නම් අපට ශගවන්න තිශබන්ශන් තවී ශපොඩි මුදලක්කය 

පමණයි. 2024 වර්ෂය වන විට අප   මුළු මුදල ශගවා අවසන් 

කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශනළුම් කුලුනට අදාළව 

සිංගේූරරුශේ ආයතනයක්කය එක්කයක මම ඊශේ ශ්ොලර් බිලියනයක 

ආශයෝජනයක්කය සඳසා අීසන් කළා. එම ආයතනය ශ්ොලර් 

බිලියනයක්කය ආශයෝජනය කරනවා. ඊශේ අපට US Dollars 

154,000 ශගවීමක්කය සිදු කළා. ලබන අශ්රේල් මාසය වන විට 

ශ්ොලර් මිලියන 100ක ශගවීමක්කය සිදු ශවනවා. ජල ක්රී්ා ද ඇතුමළුව 

entertainment zone එකක්කය සඳසා තමයි   ආශයෝජනය සිදු 

කරන්ශන්. ලබන අවුරුේද අවසන් ශවන්නී කලින් මසත කී 

ශගවීම් සියල්ල කර අවසන් කරන්නට අපට පුළුවන්. ශනළුම් 

කුලුනට අදාළව මම   ආශයෝජනය ලංකාවට ශගන ආවා. එම 

කටතුතුම අවසන් කරගන්න අපට පුළුවන් ශවයි කියා මම හිතනවා. 

එපමණක්කය ශනොශවයි, මදිරියටී සංචාරක වයාපාරය සරසා ශම් 

රටට තවතවී ශ්ොලර් ශගශනන්න මම ලැසැස්තියි. මම එදා 

මඳලාම කිේශේ, අප ශමතැන කියව කියවා, මරාගිදමින්, 

විශේචනය කරමින් මන්නවාට ව්ා ශම් රට ශවනුශවන් අශපන් 

විය තුතුම වැ් ශකොටස කළ තුතුමයි කියලායි. අශේ රශට් ජනතාව 

තව තවී ීඨ්ාවට පී විය තුතුම නැසැ.  

පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්න අප සියලුශදනා එකිශනකාට බැණ 

ගිදමින්, එසා පැීතට ශමසා පැීතට විශේචන එල්ල කරමින් 

මන්නවා. මට කලින් කථා කළ අශේ ගරු අජිී මාන්නේශපරුම 

මන්ත්රීතුමමාශගන් මම කාරණයක්කය දැනගන්න කැමැතියි. ශසොරකම 

ගැන කථා කරන ඔබතුමමා දන්නවාද, සංස්කෘතික අරමුදල 

සම්බන්ධශයන් විගණන වාර්තාවක්කය ඇවිී තිශබන බව?  කට 

ශමොකක්කයද වුශණ්? දැන් අපි  ක ගැන ශසොයලා බලන්න ඕනෑ. 

ශමොකක්කයද  කට වුශණ්?   සංසක්ෘතික අරමුදශල් රුපියල් ලක්කයෂ 

තුමන්දසස් ගණනකට ශමොකක්කයද වුශණ්? පසු ගිය ආණ්ඩුශේ කිසි 

ශකශනකුශ , අගමැතිතුමමාශ වී අීසනක්කය නැතිව   මුදල -  
[බාධා කිරීමක්කය   ඔය විපක්කයෂ නායකතුමමාම පිළිගීතා, 'මම ලක්කයෂ 
පනස ගණශන් පන්සල්වලට ශබදුවා' කියලා. එශසම මුදල් 

ශබදුවාට කමක්කය නැසැ, පන්සල්වලට. නමුී  ක නීතයනුූලලවද 

කශළේ? ශමොකක්කයද, මතිරි සල්ලිවලට වුශණ්? අපි ශම් ගැන කථා 

කළ තුතුමයි. ශසොරකම් ගැන කථා කරන ඔබතුමමන්ලා, අපි   

ගැනී කථා කරමු. ඔේ, ශම් රශට් අපට ණය ශගවන්න සිදු ශවලා 

තිශබනවා. අපි 225ශදනාී ශම් රශට් ජනතාව. ජනතාව එක්කයක 

අපිී   ණය ශගවනවා. අපි සියලුශදනාම   ණය ශගවන්න ඕනෑ. 

නමුී අපට සිදු ශවලා තිශබන්ශන් ශමොකක්කයද? [බාධා කිරීමක්කය  
ඔේ. ශසොරකම් සිදු වුණා. එක පාර් ්වයකින් සිදු වුණු ශසොරකම් 

විතරක්කය ශනොශවයි තිශබන්ශන්. ශම් රශට් ිදලධාරින්ශගන් සිදු වන 

ශසොරකම් ගැනී ගණන් සදලා බලන්න. එම ශසොරකම් ශනොවුණා 

නම් මීට ශගෝක්කය කාලයකට මස්සර ශවලා අපට ශම් රට ශගෝ 

දමන්න සැකියාව තිබුණු බව මතක තබාගන්න. රජශේ ිදලධාරින් 

කරන ශසොරකම් ඔක්කයශකොම ගැන මදිරිශේදී ශකෝපා සස ශකෝේ 

කමිටුවලින් අපි එළි කරනවා. නමුී ශවනස් කළ තුතුම තැනක්කය 

තිශබනවා. කියන්න කනගාටුයි, ශකෝේ සස ශකෝපා කමිටු සමුශේ 

වැරැදිකරුවන් වන ිදලධාරින් අීසරින ස්වභාවයක්කය තිශබනවා. 

එය කළ තුතුම නැසැ. 

  ශගොල්ලන් නීතිය සමුවට ශගනැල්ලා දවමවම් ලබා දිය තුතුමයි. 

ශමොකද,  වා ශම් රශට් ජනතාවශ  සල්ලි.  වා කිහිප ශදශනකුට 

ශසොරකම් කරන්න ම් ශදන්න බැසැ.   ශගොල්ලන්ට ශසොරකම් 

කරන්න ම් දීලා, ශම් රශට් ජනතාව දුක්කය විඳිමින්, බදු ශගවමින් 

ශම් රශට් තිශබන ණය ශගවන්න අව ය නැසැ.   ිදසා ශම් 

පිළිබඳව අපි ශසොයා බැලුවාට මදි. වැරැදිකරුවන්ට අිදවාර්යශයන්ම 

දවමවම් ලබා දිය තුතුමයි. එශසම නැීනම් COPE, COPA කියන 

කමිටු රැස්ශවලා වැ්ක්කය නැසැ.   ශේවල් ශවන්ශන් නැීනම්,   

කමිටුවල වාඩිශවලා   ශගොල්ලන්ශගන් ්ර ්න අසලා අශේ කාලය 

කා දමන්න වැ්ක්කය නැසැ. ඔවුන්ට නීතිය ක්රියාීමක කළ තුතුමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අද අපට ශ්ොලර් බිලියන 

53ක විතර ණයක්කය ශගවන්න තිශබනවා. ඇීත ව ශයන්ම 

බැලුශවොී ශම් රට තුමළ ආශයෝජනය ශවලා තිශබන්ශන්, ශ්ොලර් 

බිලියන 30ක්කය විතරයි. එශසම නම් අපට ලැශබන්ශන් ශ්ොලර් 

893 894 

[ගරු ්යනා ගමශ  මසීමිය මසතා  
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බිලියන 30ක පමණ ආදායමක්කය - revenue එකක්කය - පමණයි. 

උදාසරණයක්කය ව ශයන් අපි ලක්කයෂ 1,000ක්කය ණයට අරශගන  ලක්කයෂ 

500ක්කය ශකොතැනක ශසෝ සංගලා තැබුශවොී,  එශසම නැීනම් 

ශසොරකම් සිදු ශවලා, දූෂණයන් සිදු ශවලා ලක්කයෂ 500ක්කය පමණක්කය 

ආශයෝජනය කශළොී, අපට ආදායම ලැශබන්ශන්   ලක්කයෂ 500ට 

පමණයි. නමුී,    ලක්කයෂ 1,000ම අපි ශපොලියී එක්කයක නැවත 

ශගවිය තුතුමයි.  ක තමයි අද ලංකාවට සිදු ශවලා තිශබන්ශන්. 

 කට ශම් සෑම ශකශනකුම වගකිව තුතුමයි. එක්කයශකශනක්කය; 

ශදන්ශනක්කය; තුමන්ශදශනක්කය ශනොශවයි, සෑම ශකශනකුම වගකිව 

තුතුමයි. අවුරුදු කීයක්කය තිස්ශසේ, ආණ්ඩු කීයක්කය ශම් රට පාලනය 

කළාද? අවුරුදු 74ක්කය තිස්ශසේ ආණ්ඩු කිහිපයක්කය ශම් රට පාලනය 

කළා.  

මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ආශේ පළමුවන වර ටයි. විපක්කයෂ 

නායකතුමමා නීතිඥ මණ්්ලයක්කය පී කරශගන මාව 

පාර්ලිශම්න්තුමශවන් එළියට දාන්න මසා පුදුමාකාර සටනක 
ශයශදනවා මම දැක්කයකා. මට ඕනෑ ශදයක්කය කියන්න. සැබැයි, ශම් 

රට ශවනුශවන් මට කරන්න පුළුවන් ශේවල් මම ක්රියාශවන් ඔේපු 
කරලා මවරයි.  අනාගතශේ දීී එශසම තමයි.  ක මම ක්රියාශවන් 

ඔේපු කරනවා. මම විපක්කයෂ නායකතුමමාට කියන්න කැමැතියි, ශම් 
වාශ  වැ් කරන්න ලෑස්ති ශවන්න එපා කියලා. එතුමමාශ  පක්කයෂය 

පැීශී මන්න කාන්තාශවෝ ශයොදවලා කාන්තාවක්කය වන මාව 

විශේචනය කරනවා. සැබැයි,   කාන්තාවන් එළියට බහින්ශන්ී 
කාන්තාවන් ශවනුශවනුයි.  කයි මට තිශබන පුදුමය. කාන්තාවන් 

ශවනුශවන් තමයි එළියට බහින්ශන්; කෑ ගසන්ශන්. එතශකොට මම 
කාන්තාවක්කය විධියට ශපශනන්ශන් නැේද? මශ  එශසම ශපනුමක්කය 

නැේද? මම ශම් රශට් කාන්තාවක්කය ශනොශවයිද? මමී කාන්තාවක්කය 
ශන්. මම නම් කාන්තාවන් ශවනුශවන් කථා කරන්ශන් පක්කයෂ, පාට 

ශේදයකින් ශතොරවයි.  වා මට වැ්ක්කය නැසැ. මම පාරට බැසැලා 

කථා කශළොී, මුළු රශට්ම කාන්තාවන් ශවනුශවනුයි කථා 
කරන්ශන්. එශසම නැතුමව අර පක්කයෂයට, ශම් පක්කයෂයට, අර 

ජාතියට, ශම් ආගමට බැඳුණු අය ගැන හිතලා කථා කරන 
කාන්තාවක්කය ශනොශවයි මම. විපක්කයෂ නායකතුමමිද, ලේජා නැති වැ් 

කරන්න එපා. ඔබතුමමන්ලා මට ශචෝදනා කරනවා. එක 
මන්ත්රීවරශයක්කය කිේවා, සමගි ජන බලශේගශයන්  පිනට ගීත 

මන්ත්රී ධුරයකින් ඇවිල්ලායි මම කථා කරන්ශන් කියලා. මම 

එතුමමාට කියන්න කැමැතියි, ශම් කාරණය. ඇීතටම ඔබතුමමා 
තමයි  පිනට ආශේ, මම ශනොශවයි. ශමොකද, ඔබතුමමන්ලා 

නන්නීතාර ශවලා, අනාථ ශවලා හිටපු   ශවලාශේ මශ  පක්කයෂය 
දීලායි ඔබතුමමන්ලාව ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට කැ ශඳේශේ. එශසම 

නැීනම්   තිබුණු තීීවය උ් ඔබතුමමන්ලාට nominations 
සම්බ ශවන්ශන්ී නැසැ. අඩුම ගණශන්  කට ගුණණයක්කය තියා 

ගන්න. විපක්කයෂ නායකතුමමා කියන්ශන් ශකශළහි ගුණණයක්කය තිශබන 

ශකශනක්කය ශනොශවයි කියලා මම දන්නවා. එශසම නැීනම් එතුමමා 
ශම් විධියට සැසිශරන්ශන් නැසැ.   ිදසා   වාශ  ශේවල්වලට 

ලෑස්ති ශවන්න එපා. ඇීතටම මට විපක්කයෂ නායකතුමමාට කියන්න 
තිශබන්ශන්, බ්ශල්ේවලින් මාරගස් කපන්න ලෑසත්ි ශවන්න එපා 

කියලායි. මට කියන්න තිශබන්ශන් එච්චරයි. ඔබතුමමා මට 
විරුේධව යටින් කර ශගන යන සියලු  ශේවල් ගැන මම දන්නවා.  

ඔබතුමමන්ලා මට විරුේධව ඕනෑම ශදයක්කය කරන්න. අපි කරලා 

බලමු, ශමොකක්කයද ශවන්ශන් කියලා.  

මම අද සංචාරක රාජය ඇමතිවරිය ව ශයන් කටතුතුම කරනවා. 

ශම් අය වැය ශදස බලේදී සංචාරක වයාපාරය ශගෝ දමන්න ගරු 
ජනාධිපතිතුමමා වි ාල කැපවීමක්කය කර තිශබන බව ශේනවා.   

ශවනුශවන් එතුමමා වි ාල වැ් ශකොටසක්කය කරනවා. එතුමමා ශම් 
දවස්වල ලංකාව වශට් තිශබන සංචාරක වයාපාරය දිතුණු කිරීම 

සඳසා සුදුසු තැන්, කලාප බලාශගන යනවා. ශමොකද, සංචාරක 

කර්මාන්තය දිතුණු කිරීම මිනන් රටකට ශසොඳ ආදායමක්කය ලබන්න 
පුළුවන්. සංචාරක කර්මාන්තය තුමළින් අද අපට ලැමට තිශබන්ශන් 

දළ ශේයය ිදෂ්පාදනශයන් සියයට 5යි.   

ඕනෑම රටකට සංචාරක වයාපාරය තුමළින්   රශට් දළ ශේයය 

ආදායශමන් සියයට 10ක්කය, 15ක්කයවී ලැබිය තුතුමයි. සංචාරක 

වයාපාරය කියන්ශන් රටට මක්කයමිදන් ශ්ොලර් ශ න්න පුළුවන් 

කර්මාන්තයක්කය. නමුී, අවාසනාවට  වාශ  ශකොවිේ වසංගතය 

ිදසාී, පසු ගිය කාලශේ සිදු වුණු පාස්කු ්රසාරය ිදසාී, අිදක්කය 

සියලු කාරණා ිදසාී අද අශේ සංචාරක කර්මාන්තය ක්ා වැටිලා 

තිශබනවා. ලංකාශේ ක්ා වැටුණු සංචාරක වයාපාරය අද නැවත 

 ශගෝ නඟන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. මට සස කැබිනට් 

ඇමතිතුමමාට ශම් සම්බන්ධශයන් වි ාල සටනක්කය කරන්න සිදු 

ශවලා තිශබනවා. සංචාරක වයාපාරය ශගෝ දමාගන්න අශේ 

කැබිනට් අමාතයතුමමා සෑශසන වැ් ශකොටසක්කය කරශගන යනවා. 

අපි දකිනවා සැම දාම එතුමමා යම් වැ් ශකොටසක්කය කරනවා. ඊශේී 

සංචාරකයන් 900ශදශනක්කය එක්කයක නැවක්කය ආවා. ශම් රට ශගෝ 

දමාගන්න අපි   වාශ  වැ් ශකොටසක්කය කරශගන යනවා.  

මම විපක්කයෂයට කියනවා, ශම් රශට් කරන සැම ශදයක්කයම  

විශේචනය කරන්න එපා කියලා. පාරවල්වලට බැසැලා කෑ 

ගසන්න එපා. මිිදස්සුන්ව අවුස්සන්න එපා. දැනටමී 

ජාතයන්තරයට ශම් රට ගැන වැරදි මතයක්කය ගිහින් තිශබනවා. ශම් 

තිශබන ටිකී නැති  වුශණොී,  අපට ශසෝමාලියාවටී එසා ගිය 

රටක්කය බවට පී ශවන්න සිේධ ශවනවා.   ිදසා අපි ශම් අය වැයට 

සසශයෝගය ලබා දිය තුතුමයි. ගරු ජනාධිපතිතුමමාට ශම් රට තවී 

මදිරියට ශගන යන්න, රාජය ඇමතිවරියක්කය සැටියට  ශපෞේගලිකව 

මට ලබා දිය සැකි සියලු සසශයෝගය මම ලබා ශදනවා.  වි ාල 

වැ් ශකොටසක්කය කරන බලාශපොශරොීතුම ඇතිව තමයි ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා ශමවර අය වැය මදිරිපී කරලා තිශබන්ශන්. ගරු 

ජනාධිපතිතුමමාට සුබ පතමින්, ශම් රශට් ජනතාව ශවනුශවන්  

සියලුශදනාම ශම් අය වැයට සසශයෝගය ලබා ශදන්න කියලා 

මල්ලා සිටිමින් මශ  කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබ්ාශසොම ස්තුමතියි. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිදමල් පියතිස්ස මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 13ක 

කාලයක්කය තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 1.40  

   

ගුණ නිමල් පියතිෙ ෙ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, පසුගිය 14වන දා 

පාර්ලිශම්න්තුමවට මදිරිපී කළ ලංකාශේ 77වැිද අය වැය පිළිබඳව 

කරුණු කිහිපයක්කය මදිරිපී කිරීමට අවස්ථාව ලැමටම ගැන මම 

සතුමටු ශවනවා. 2023 වර්ෂය සඳසා වන අය වැය ශල්ඛ්නය 

මදිරිපී කර තිශබන ශම් ශමොශසොශී, රට තුමළ යම් වයාූලලතා 

වි ාල ්රමාණයක්කය, සමාජ අසසන තීීවයන් රැසක්කය තිශබනවා. 

අනාදිමී කාලයක මඳලා අශේ රට තුමළ තිශබන සංස්කෘතිය සස 

කෘක  ෂ්ෂ්ටාචාරය සහිත අපට ආශේණික ගමන් මශ  එනවා 

ශවනුවට   ගමන් මඟ ශවනස් කරලා බටහිරට ඕනෑ සමසර 

ශේවල් ශවනුශවන් ශපනී සිටිමින්,  වා යථාර්ථයක්කය කරන්න 

ගිහිල්ලා අපට අී වුණු ්රතිලලය ශමොකක්කයද කියලා කවුරුී 

දන්නවා.   ිදසා ශම් ගත වුණු වසර 77ක කාලය තුමළ අපි 

ශනොසිතූ, ශනොවිරූ තැනකට ශම් රට වැටිලා තිශබනවා.  අද මතාම 

නරක අන්තයකට අශේ රට ඇද වැටිලා, එහි අභාවාචික ශබොශසෝ 

ශේ භුක්කයති විඳින සමාජයක්කය බිහිශවලා තිශබනවා. ශම් කරුණු 

පිළිබඳව අධයයනය කරේදී ශේනවා, මතාම දීර්ඝ කාලයක්කය තිසශ්සේ 

අපට ස්වාධීනව කටතුතුම කරන්න බැරි වාතාවරණයක්කය ිදර්මාණය 

895 896 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශවලා තිබුණු බව.  කට ්රධාන ශසේතුමව තමයි ශලෝක සිතියශම් 

අශේ රට පිහිටා තිශබන විධිය. සමසර රටවල් සමඟ සංසන්දනය 

කශළොී, අශේ රට අභයන්තරශේී, සාගරය අභයන්තරශේී, මස 

ශපොශළොව අභයන්තරශේී තිශබන සම්පී ්රමාණය අතින් අපි 

මන්ශන් මතාම මසළ තැනක. මීට ශපර කථාවල දීී කිේවා වාශ , 

අපි දැවැන්ත ිදධානයක්කය උ් පැදුරු කෑල්ලක්කය එළාශගන 

හිඟන්ශනෝ වාශ  ිදදාශගන මන්න ජාතියක්කය.  කට බලපෑ ශසේතුමව 

තමයි, දීර්ඝ කාලයක්කය තිසශ්සේ අශේ රට පෘතුමගීසි, ලන්ශේසි, ශචෝල 

සස පාණ්්ය වැිද ආක්රමණිකයන්ට ශගොදුරු වීම. අශේ රශට් 

සංස්කෘතිය සස අක්කයමුල් බිද වැට්ටවීම තමයි   අයශ  ්රධානම 

මලක්කයකය වුශණ්. 

  බිඳ වැට්ටවීම තුමළ විශේයය ඕනෑ එපාකම් ටික මටු කර 

ගන්න, දුර්වල, ශකොඳු නාරටිය බිඳපු ජන සමාජයක්කය ිදර්මාණය 

කළා.  ක පෘතුමගීසිනුී කළා; ලන්ශේසිනුී කළා; මංග්රීසිනුී 

කළා; මංග්රීසින්ශගන් පස්ශසේ අශේ රශට් පාලන බලය ගීත කළු 

සුේශදොී  කම කළා. චරිත විධියට ගීතාම යම් යම් චරිතවල 

ශවනස්කම් ඇති. සැබැයි, අපි සැරිලා බලේදි ශපොදුශේ ශපශනනවා, 

ගත ශවච්ච වසර 74ක කාලය තුමළ කළු සුේශදෝ ටිකී කශළේ  කම 

බව. අශේ කෘක  ෂ්ෂ්ටාචාරය පිළිබඳව, සාගර අභයන්තරශේ තිබුණු 

සම්පී පිළිබඳව වාශ ම ශම් රශට් මදිරි සංවර්ධනයට සස 

ජනතාවශ  පරිශභෝජනයට අව ය ශේවල් අපි ිදවැරැදිව ශතෝරා  

ශබ්රා ගත තුතුමයි. නයාය පරයකට අනුව සා කළමනාකරණයකට 

යටීව පරිණත, බුේධිමී නායකීවයක්කය යටශී   සා සම්බන්ධ 

ක්රියාවලිය සිදු ශනොවීශම් ්රතිලලය අද අශේ සමාජය බුක්කයති 

විඳිනවා.   ිදසා තමයි කෘක  කර්මාන්තය මත පදනම් ශවලා, 

ජනතාවශ  පරි ශභෝජනය සඳසා ලබා ගත සැකි ඕනෑම ශදයක්කය ශම් 

මස ශපොශළොශේ වගා කිරීමට පුළුවන් ශවලා තිශබන්ශන්. ශම් මස 

ශපොශළොව සරුසාර පුණය භූමියක්කය. සැබැයි, අද අශේ රශට් ජන 

සමාජය තුමන් ශේල කන්න බැරි තීීවයට ඇද වැටිලා තිශබනවා. 

සාර්ථක ධීවර කර්මාන්තයක්කය අශේ රශට් තිශබනවා. අශේ රට 

වශට්ට මස මුහුදක්කය -මස සාගරයක්කය- තිශබනවා.   සාගරය තුමළ 

දැවැන්ත සම්පී ්රමාණයක්කය තිශබනවා. සැබැයි, සාගරශේ තිශබන 

සම්පී එශසමම තියාශගන අශේ පරිශභෝජනයට වුවමනා ශේවල් 

අපි ආනයනය කරනවා.   වා ශ ම කෘක  කර්මාන්තය සරසා අපට 

ිදෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් ශගෝක්කය ශේවල් පිට රටවලින් 

ශගනැල්ලා බුක්කයති විඳින්න දීර්ඝ කාලයක්කය තිස්ශසේ අපි පුරුදු ශවලා 

මන්නවා. එශසම කශළේ අසවල් ආණ්ඩුව, අසවල් නායකයා කියලා 

අපට කියන්න බැසැ. විතුක්කයත කරන්ශන් නැතිව සංතුක්කයතව ශම් 

කරුණු පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කශළොී අපට ශපශනනවා, ශම් 

ගත ශවච්ච වසර 74ක කාලය තුමළදී නරක ූරර්වාදර්  ශදමින් අප 

පැමිණිශේ, රටට සා ජනතාවට ගැළශපන ශේයය චින්තනයකට 

යටීව ආ ගමනක්කය ශනොවන බව.   බව අද ව්ාී ශසොඳින් තසවුරු 

ශවලා තිශබනවා.   විතරක්කය ශනො ශවයි. නරකම කාලය අපට උදා 

වුශණ් 1977න් පසුවයි.  

අද අපි ශමවැිද අභාවාචික ශේදවාචක වැඩිපුරම බුක්කයති 

විඳින්ශන් 1977න් පස්ශසේ ශම් රටට ශනොගැළශපන නව ලිබරල් 

පන්නශේ විවෘත ආර්ථික ක්රියාවලියී එක්කයකයි.   විවෘත ආර්ථික 

ක්රියාවලියී එක්කයක තමයි, සදවශී ශතතමනයක්කය තිශබන මසජන 

ිදශයෝජිතයන්, රාජය ිදලධාරින් ශවනුවට දුෂ්ට, නරුම 

කණ්්ායමක්කය ිදර්මාණය ශවන්න පටන් ගීශී.   විවෘත ආර්ථික 

ක්රියාවලිය තුමළ තිශබනවා, බල්ශලෝ මරලා සරි සල්ලි සම්බ කර 

ගන්න ක්රියාවලියක්කය. සැරිලා බලේදිී අපට ශපශනනවා, එශසම 

ශේවල් වුණු බව. අද රාජය ශසේවය ගීතී, මසජන 

ිදශයෝජිතයන්ශ  පැීශතන් ගීතී ශපොදුශේ අපි ශම් කාරණය 

දකිනවා.   පිළිබඳව ශවන් ශවන්ව අපට යම් යම් චරිත පිළිබඳව 

කථා කරන්න පුළුවන්. සැබැයි, ඇීතටම ගීශතොී මංග්රීසින් ලබා 

දීපු අධයාපන ක්රියාවලිය ශසේතුමශවන් සමාජය තුමළ උගතුමන් 

ිදර්මාණය ශවලා තිශබනවා. සැබැයි, විෂයයට අනුව උගතුමන් 

ිදර්මාණය ශවලා තිශබන්ශන් රැකියාවක්කය ගන්නයි. දක්කයෂ විධියට 

රට පාලනය කිරීම පිළිබඳව, ශලෝක මතිසාසය පිළිබඳව, 

පරිපාලනය පිළිබඳව, රාජයය පිළිබඳව සා ආණ්ඩු පිළිබඳව   

අයට ිදසි දැනුමක්කය නැසැ.  

මීට කලින් කථා කරපු ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලා වියට්නාමය සා 

චීනය ගැන කථා කළා. වියට්නාමශේ තිශබන අධයාපන ක්රමය 

අනුව උගතුමන්, බුේධිමතුමන් ිදර්මාණය කරනවා; ශේ  ශ්රේමීීවය, 

ජාතිකවාදය උගන්වනවා. චීනශේී  ක කරනවා; වියට්නාමශේී 

 ක කරනවා; කිතුබාශේී  ක කරනවා; අසල්වැසි මන්දියාශේී 

 ක කරනවා. නමුී, ලංකාශේ එශසම කරනවාද  ලංකාශේ 

අධයාපනය තුමළ තිබුණු මතිසාසය විෂයයී අයින් කළා. ඊිදයා 

අරගළ භූමිය තුමළදී අපි දැක්කයකා, නරුම, ආශේගයලී සැසිරීම් 

තිශබන අය.   අයට ඕනෑ, ශල්;   අය මල්ලන්ශන් රුධිරය;   අය 

මල්ලන්ශන් ශගෝනැිනලි ගිිදබී කරන්න, ශගෝනැිනලි 

බලසීකාරශයන් අීපී කර ගන්න; බස් ගිිද තියන්න. සැබැයි, 

ජාතිවාදශයන්, ශේ  ශ්රේමීීවශයන් සා බුදු දසමින් ශපෝෂණය 

ශවච්ච අය ිදර්මාණය ශවනවාට ව්ා ආශේගකාරී උගතුමන් ටිකක්කය 

ශම් අරගළ භූමිය තුමළින් ිදර්මාණය ශවනවා මම දැක්කයකා. 

පසුගිය දවසක නායක සාමුදුරුවන් වසන්ශසේනමක්කය කිේවා, 

 පාර්ලිශම්න්තුමශේ 225ශදනාම එපා කියලා. සැබැයි,   225ශදනාට 

මා ඇතුමළු ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ සිටින සියලු මන්ත්රීවරු අයී 

ශවනවා.  

ශම් ඔක්කයශකෝම ශසොරුද  කේපම්කාරශයෝද  ශකොමිසක්ාරශයෝද  

නැසැ. ශබොශසොම ආදර් වී විධියට තමන්ශ  සැකියාව, 

තමන්ශ  බුේධිය, තමන්ශ  උගීකම, තමන්ශ  දැනුම ශම් 

සමාජය ශවනුශවන් මුදා සරින පිරිසකුී ශම් අතර මන්නවා. 

සැබැයි, අර වාශ  පිරිසකුී මන්නවා. ශචෝදනා තිශබන, ශකොමිස් 

ගසපු, සම්බ කරපු, කට මට්ටමට ශනොශවයි ඔළුව මට්ටමටම 

ශසොරකම් කරපු අය ඇති.   අය ගැන විශේචනයක්කය තිබුණාට අපට 

්ර ්නයක්කය නැසැ. සැබැයි, පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරු 225ශදනාම 

එකම තැනක තියලා අර විධියට ්රසාර එල්ල කරන එකට අපි 

කැමැති නැසැ. විශ ේෂශයන්ම ගීශතොී මසා සංඝරීනය අතරී 

රටට ශනොගැළශපන, අපට ශනොගැළශපන සැසිරීම් තිශබන 

සාමුදුරුවරු මන්නවා. සැබැයි, එවැිද සාමුදුරුවරු දැකලා අපි 

කියනවාද, සමස්ත සාමුදුරුවරු භික්කයෂූීවශයන් අයින් ශවන්න 

ඕනෑ කියලා  එවැිද ශේවල් දැකලා අපි බුදු දසම ්රතික්කයශෂේප 

කරලා කථා කරනවාද  අශේ රාජය ශසේවශේ ශසොඳ ිදලධාරින් 

මන්නවා. ශේ පාලන ක්කයශෂේරශේී ශසොඳ අය මන්නවා. 

විශ ේෂශයන්ම මසා සංඝරීනය අතරී ශබොශසොම ශගෞරවනීය 

සාමුදුරුවරු මන්නවා.   වාශ ම ශබොශසොම ශසොඳ, ආදර් වී 

පිරිස් අනයාගමික ූරජය පක්කයෂය අතරී මන්නවා.   විධියට තමයි 

අපි ශම්ක සංසන්දනය කරන්න ඕනෑ.  

අද අශේ අවධානය විශ ේෂශයන්ම ශයොමු කරන්න ඕනෑ, ශම් 

ගත ශවච්ච සමස්ත කාලයටයි.   කාලය ඇතුමශළේ වරේදා ගැනීම් 

ශබොශසොමයක්කය තිශබනවා. විකෘතිතා ශබොශසොමයක්කය තිශබනවා. 

ශතතමනයක්කය තිශබන, සදවතක්කය තිශබන ශේ පාලකශයෝ අශේ 

රශට් ිදර්මාණය ශවන්න ඕනෑ. ශතතමනයක්කය තිශබන, සදවතක්කය 

තිශබන රාජය ිදලධාරින් අශේ රට තුමළ සදන්න ඕනෑ. අද 

ඇතිශවලා තිශබන වාතාවරණයට වග කියන්න ඕනෑ කවුද  

පාර්ලිශම්න්තුමශේ නම් මන්ශන් මන්ත්රීවරු 225යි. නමුී, ශම් රශට් 

රාජය ශසේවකශයෝ ලක්කයෂ 17ක්කය මන්නවා.   ලක්කයෂ 17 තුමළී රාජය 

පාලනශේ ශලොකුම පුටු ටික වැඩිපුරම අයිති කරශගන මන්ශන් 

වි ්වවිදයාලවලින් එළියට එන උපාධිධාරින්. පරිපාලන ක්කයශෂේරශේ 

මසළ ිදලධාරින්, අමාතයාං වල ශල්කම්වරු, රාජය ආයතනවල 

897 898 

[ගරු ිදමල් පියතිසස් මසතා  
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ිදලධාරින් ශවන්ශන්   අයයි.   ිදසා අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

සිටින 225ශදනාට විතරක්කය තළලා සරි යන්ශන් නැසැ.   රාජය 

ිදලධාරින්ශ  පැීශතනුී ශවච්ච ශේවල් තිශබනවා.  

අද අශේ රශට් ශසොරකම් කරන ක්රම ශදකක්කය තිශබනවා. සමසර 

අය චක්රශල්ඛ්වලට අනුව ශසොරකම් කරනවා.   තමයි රාජය 

ිදලධාරින්. ශේ පාලනඥශයෝ ශසොරකම් කරන්ශන් චක්රශල්ඛ්වලට 

පිටින්.   හින්දා උශේ ශසොරකම් කශළොී සවසට අහු ශවනවා. 

 වා තමයි මාධයශේ වැඩිශයන් ්රචාරය ශවන්ශන්. සැබැයි, රාජය 

ිදලධාරින් කරන ශසොරකම් චක්රශල්ඛ්වලට යටීව, අනුගතව 

කරන ිදසා  වා රටට අනාවරණය ශවන්ශන් නැසැ. 

ශේ පාලකයා ශසොරකම් ශකරුවී, රාජය ිදලධාරින් ශසොරකම් 

ශකරුවී,   ශදකම ශසොරකම තමයි.   ශසොරකම් ශදකටම 

දවමවම් ලැබිය තුතුමයි.   ිදසා ශම් ගත ශවච්ච විවෘත ආර්ථික 

ක්රියාවලිය ඇතුමශළේ ශසොරු, මංශකොල්ලකාරශයෝ, ශකොමිස්කාරශයෝ 

තමයි වැඩි ව ශයන් සදලා තිශබන්ශන්. ශම්ශක්කය වැරැේද 

තිශබන්ශන් පුේගලයාශගන් පුේගලයාට ශනොශවයි. ශම් නරුම 

ආර්ථික ක්රියාවලිය ශවනස ්කරලා රටට ගැළශපන විධියට, ශේයය 

චින්තනයට ගැළශපන විධියට ශම් කටතුතුම සියල්ල ්රතිිදර්මාණය 

ශවන්න ඕනෑ. විපක්කයෂශේ මන්ත්රීවරයකු දැන් ටිකකට කලින් කථා 

කරපු ශේවල් මම අසශගන හිටියා. එතුමමාශ  කථාව ඇහුවාම මට 

හිතුමණා, එතුමමා ඇීතටම මන්න ඕනෑ විපක්කයෂය පැීශී පුටුවක 

ශනොශවයි, ආණ්ඩු පක්කයෂය පැීශී පුටුවකයි කියලා. මම හිතනවා, 

එතුමමා ළඟදීම   පැීතට යයි කියලා. එතුමමා අය වැය විවාදශේදී 

සම්ූරර්ණශයන්ම කථා කශළේ ආණ්ඩු පක්කයෂය ිදශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීවරයකු විධියටයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් ශවලාශේදී මම 

විශ ේෂශයන්ම අවධාරණය කරනවා ශමන්න ශම් කාරණයී. 

 
ගුණ ප්රෙන්න රතවීර මහත්ා (කුඩා හා මධා පරිමාත 

වවොය ොංවර්ධාන රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர - சிறிய மற்றும் நடுத்தர 

அளவிலான ததாைில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Small 
and Medium Enterprises Development) 

  මන්ත්රීතුමමා යථාර්ථය තමයි කිේශේ. 

         
ගුණ නිමල් පියතිෙ ෙ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

 ක යථාර්ථය ශනොශවයි.  වා ආණ්ඩුවට පිදන්න කලින් 

දකින්න ලැශබන ශේවල්, ශපරිදමිති.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අද අපට මඟ සැර යන්න බැරි 

ක්කයශෂේරයක්කය තිශබනවා. මම   පිළිබඳව විශ ේෂශයන්ම මතක්කය 

කරන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලශේ අමාතය මණ්්ල අනුමැතියකට 

යටීව හිටපු ජනාධිපතිවරයාශ  සංකල්පයකට අනුව 38,000කට  

වැඩි පිරිසක්කය බහුකාර්ය ශසේවක ශසේවිකාවන් ව ශයන් බඳවා 

ගීතා.   අයට ශම් පීවීම ලබා ශදේදී, මාස 6ක පුහුණුවකින් 

පස්ශසේ රජශේ ස්ථීර ශසේවයට ඇතුමළී කර ගන්නවා කියාී, විරාම 

වැටුේ සහිතව ශම් කටතුීත අවසන් කරනවා කියාී පීවීම් 

ලිපිශේම ශකොන්ශේසියක්කය තිශබනවා. සැබැයි, ශම් ශවනශකොට 

අවුරුදු ශදකක්කය ගතශවලා තිශබනවා. අවුරුදු ශදකක්කය ගත වුණී, 

ශම් ශමොශසොත වන විටී   අයශ  රැකියාව ස්ථීර ශවලා නැසැ.   

අයට ලැශබන්ශන් රුපියල් 22,500ක මාසික වැටුපක්කය. එම මුදලින් 

අද මාසයක්කය වතවී ශවන්න බැසැ කියන එක කවුද ශනොදන්ශන්? 

සැබැයි, රුපියල් 22,500ක මාසික වැටුපකට   අය අද ශනොවිඳිනා 

දුක්කය විඳිමින් රට පුරා සෑම ග්රාම ිදලධාරි වසමක්කයම ආවරණය වන 

ආකාරයට කටතුතුම කරනවා. ගත ශවච්ච කාලය තුමළ විවිධ ආයතන 

යටශී අීදැකීම් ලබලා, පුහුණුවීම් ලබලා, NVQ Level 3 

සමීශවලා මන්න වි ාල පිරිසක්කය ශම් අය අතර මන්නවා.   ිදසා 

විශ ේෂශයන්ම ශම් අය වැයට සම්බන්ධ කරලා, ශම් අය වැය 

තුමන්වන වන කියවා සම්මත කරන්න කලින් ශම් බහුකාර්ය ශසේවක 

ශසේවිකාවන්ශ  ්ර ්නයට විසඳුමක්කය ලබා දීලා, අපි ශම් ්ර ්නය 

ිදරාකරණය කරන්න ඕනෑ. ශමොකද, රාජය ආයතනවල ආරක්කයෂක 

අං යට වි ාල පිරිසක්කය පිටින් ගන්නවා.   වාශ ම, cleaning 

serviceවලට වි ාල පිරිසක්කය පිටින් ගන්නවා, ශටන්්ර් කැඳවලා. 

එශලස කරන බඳවා ගැනීම් නතර කරන්න ඕනෑ. සසන පදනම 

යටශී දැනට සිටින ශසේවකයන්ශ  ශසේවයී නතර කරන්න 

ඕනෑ.   වාශ ම සසන පදනම යටශී අලුතින් ශසේවකයන් බඳවා 

ගැනීම, ආශේ කශයෝ විධියට බඳවා ගැනීම, ශකොන්රාී පදනම 

මත ශසේවකයන් බඳවා ගැනීම කියන සියල්ල දැන් නතර කරන්න 

ඕනෑ. ශමොකද, ශම් ශවනශකොටී බිම් මට්ටශම් වි ාල පුරේපාඩු 

සංඛ්යාවක්කය  තිශබනවා. 

  ිදසා අපි විශ ේෂශයන්ම ආණ්ඩුශවන් මල්ලා සිටිනවා, සියලු 

බහුකාර්ය ශසේවක ශසේවිකාවන්ශ  ශසේවය ස්ථිර කරන්න කියලා. 

  අයව ස්ථිර කරන්න යම් ්රමාදයක්කය ශවනවා නම්, කරුණාකරලා 

  ශදන දීමනාව වැඩි කරන්න කියලා අපි මල්ලීමක්කය කරනවා. 

රුපියල් 22,500කින්   අයට වතවී ශවන්න බැසැ. අද  ක සමාජ 

ශේදවාචකයක්කය බවට පීශවලා තිශබනවා. පසුගිය කාලශේ ඊිදයා 

අරගළය කළා. එතැනී 30,000කට වැඩි ශසේවක ්රමාණයක්කය 

මන්නවා. ශම් ශවනශකොට10,000ක්කය විතර රැකියාව අීසැරලා 

ගිහිල්ලා. එම ිදසා ජනාධිපතිතුමමා ්රමුඛ් අමාතය මණ්්ලශයන් 

වාශ ම ආණ්ඩුව ිදශයෝජනය කරන සියලු මැති 

ඇමතිතුමමන්ලාශගන් අපි ශබොශසොම ශගෞරවශයන් මල්ලනවා, ශම් 

පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කරලා   අයට සාධාරණයක්කය කරන්න 

කියලා. අනාගතශේදී ශසේවය ස්ථිර  ශේයැයි සැඟීම මත ඔවුන් මසා 

දුකක්කය, අහිමිරි දුකක්කය, කශවෝර අීදැකීම් වි ාල ්රමාණයක්කය එක්කයක 

ශපොර බදමින් වතවී ශවනවා. එම ිදසා, විශ ේෂශයන්ම   

බහුකාර්ය ශසේවක ශසේවිකාවන්ශ  ්ර ්නය විසඳන්න කියලා මම 

යළි යළිී මතක්කය කරනවා. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

         
ගුණ නිමල් පියතිෙ ෙ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

මම මක්කයමිදන් අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද. 

පසුගිය දවස්වල ආණ්ඩුශවන්, මස බැංකුශවන් චක්රශල්ඛ් 

ගණනාවක්කය ිදකුී කළා, ලීසිං සමාගම්වලට ඇති වුණු තීීවය 

පිළිබඳව. ශකොවිේ තීීවය, ආර්ථික අර්බුදය වාශ ම අර්බුද 

වි ාල ්රමාණයකට මුහුණ ශදන්න සිදු වුණු ිදසා ලීසිං ශගවීශම්දී 

  අයට සසන ලබා ශදන්න. ලීසිං ක්රමය යටශී නුවරඑළිය, 

තලවකැශල් ්රශේ ශේ ්රබල වයාපාරිකශයක්කය වාසන 40කට 

ආසන්න ්රමාණයක්කය අරශගන තිබුණා. LB Finance ආයතනයී 

එක්කයක තමයි ඔහු ගනු ශදනු කරලා තිබුශණ්. සැබැයි, ලීසිං 

සමාගම්වලට දැනුම් දී ඇති සියලුම කාරණා සම්ූරර්ණශයන්ම 

පැසැර සැරලා ශම් ශමොශසොත වන විට ඔහුශ  වාසන ලීසං 

ශකොම්පැිදශයන් උස්සලා තිශබනවා. අනුකම්පා විරහිත, 

ශතතමනයක්කය නැති, සදවතක්කය නැති සමාගම්, ලාභය පමණක්කය 

පදනම් කරශගන ශම් සූරාකෑම කරනවා. ශම් සඳසා අපි මුදල් 

අමාතයාං ශේී, විශ ේෂශයන්ම ජනාධිපතිතුමමාශ ී අවධානය 

899 900 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශයොමු කරවනවා. ශම් සම්බන්ධ චක්රශල්ඛ් ්රකාරව ඔවුන්ට සසන 

ලැබිය තුතුමයි කියලා අපි කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 

ශම් කරුණු පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කරවමින් මශ  කථාව 

අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධුර විතානශ  මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 14ක 

කාලයක්කය ලැශබනවා. 

 
[අ.භා. 1.55  
 

ගුණ ීමතිඥ මධුර විත්ානන  මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி மதுர விதானலக)  

(The Hon. Madhura Withanage, Attorney-at-Law)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, එදා සුිදල්  ාන්ත 

කලාකරුවාණන්ශ  ලස්සන සිංදුවක්කය තිබුණා, "දිය ශගෝ සැම 

තැන කිරි මතිශර්..." කියලා. නමුී, අද පක්කයෂ, විපක්කයෂ 

සියලුශදනාම කිේශේ ශම් රශට් දූෂණය, වංචාව මසවසා ගිහිල්ලා 

කියලා. දිය ශගෝ විතරක්කය ශනොශවයි, අසස උසටම වංචා දූෂණ 

කියලා. සැබැයි, කනගාටුවට කාරණය ශම්කයි. අවුරුදු 25ක්කය, 30ක්කය 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ මැති ඇමතිකම් කරපු අයී  කම කියනවා. 

ශම්ක මාර විකාරයක්කය ශවලා තිශබන්ශන්. එම ිදසා අවුරුදු 25ක්කය, 

30ක්කය මඳලාී   කාලය තුමළ වාශ ම තවමී එකම ශේ කථා කරන 

මැති ඇමතිවරුන්ට මම මශ  බලවී කනගාටුව ්රකා  කරනවා. 

පක්කයෂ, විපක්කයෂ සියලුශදනාටමයි මම ශම් කියන්ශන්. අපි බලයට 

ඇවිල්ලා තවම අවුරුදු 2යි. එශසම නම්, ශම් සියල්ලට වග 

කියන්නට ඕනෑ ශමතැන සිටින 225ශදනා. මිිදසුන්ට දූෂණ වංචා 

පිළිබඳ ශචෝදනා තිශබනවා, ිදලධාරින්ට දූෂණ වංචා පිළිබඳ 

ශචෝදනා තිශබනවා කියලා වැ්ක්කය නැසැ. අපට තිශබන 

අවස්ථාශවන් අපි ශමොනවාද ක්රියාීමක කරන්ශන්, ශමොනවාද අපි 

සදන ්රතිපීති, ශම්වා කරන්න අපි ශමොන වාශ  සම්බන්ධකම්ද 

ඇති කර ගන්ශන් කියන එක ගැන මම විශ ේෂශයන් අවධාරණය 

කරනවා. 

ආර්ථික අර්බුදය, දූෂණය පමණක්කයම ශනොශවයි, ශම් රට විනා  

ශවන්න බලපෑ තවී ්රධාන කාරණාවක්කය තමයි අධි පරිශභෝජන 

වතවන රටාව.   වාශ ම ශබොරු ශෂෝ එක. අපි පසුගිය කාලශේ 

දැක්කයකා, ශමොන ආණ්ඩුව ආවී ශබොරු උගීතුම ටිකක්කය ඇවිල්ලා 

ශදන ගිිද ශගඩිී ශම් රට ආර්ථික ව ශයන් ්රපාතයට වැශටන්න 

විශ ේෂශයන් බලපෑවා කියන එක. ශමොකද, ශම් ආණ්ඩුව පැීශී 

හිටපු උගීතුම විපක්කයෂය පැීතට ගිහිල්ලා නැවත ශබරිසන් 

ශදනවා. සැබැයි, අද ශම් රට වැටී තිශබන ්රපාතයට   කට්ටියී 

අඩු වැඩි ව ශයන් වග කියන්න ඕනෑය කියන එක මම වගකීශමන් 

කියනවා. අපි ළඟ ශතොරතුමරුී තිශබනවා. 

ශම් වන විට අශේ රශට් නීතිය බලවී ශලස ක්ා වැටිලා 

තිශබනවාය කියන එකී  මම ශම් ශවලාශේ කියනවා. නීතිය ක්ා 

වැටීම තුමළින් ආර්ථිකයටී දරුණු බලපෑමක්කය ඇතිශවලා 

තිශබනවා. මම ශමශසම කියන්ශන් ශමොකද, එදා අශේ රට උසස ්

ආර්ථිකයක්කය තිබුණු රටක්කය. සැබැයි,   උසස් ආර්ථිකයී, උසස් 

සංස්කෘතියක්කය තිබුණු රශට් නීතිශේ ආධිපතයය බිඳ වැටිලා ශම් 

තැනට ක්ා වැටීම සම්බන්ධශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

225ශදනාම තමයි වග කියන්න ඕනෑ. ශම්ක 9වැිද පාර්ලිශම්න්තුමව, 

පළමුවැිද පාර්ලිශම්න්තුමශේ මඳලා හිටපු සැම ශකශනක්කයම ශම්කට 

වග කියන්න ඕනෑ. එශසම නැතුමව ශම්කට වග කියන්න ඕනෑ 

එළිශේ ීඨ්ාවට පීශවලා සිටින අහිංසක ජනතාව ශනොශවයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අද ශමොන ශේ සිේධ වුණී, 

ශම් රට අවුරුදු ගණනක්කය විනා  කරපු, ශම් රශට් ශේපළ  ශකොල්ල 

කාපු උදවිය, අශේ රශටන් ශසොරකම් කරශගන ගිය ශකෞතුමක වස්තුම 

ශපන්වලා අදටී සමසර රටවලින් වාර්ක කව ශ්ොලර් මිලියන 

ගණන් සම්බ කරනවා. එශසේ රටවලට ගිය ශජෝන් ශ්ොයිලිලාශ  

අවතාර තවමී තානාපති කාර්යාල පිළිකන්නවල්වලට ගිහිල්ලා 

ගතුම ශක්කයලාම් කියනවා. තානාපතිලා ළඟට ගිහිල්ලා අඬා වැටිලා 

ශම් රටට විරුේධව ශක්කයලාම් කියන පිරිසකුී මන්නවා.   ගැන 

මම කනගාටුව ්රකා  කරනවා. මර සිනන් පම්ශපෝරි ගැහුවාට ශම් 

රට පාවා ශදන පිරිසක්කය පාර්ලිශම්න්තුමව ඇතුමශළේම මන්නවා.  

අරගළය කියන එක අපි ශමොන විධියට විශේචනය කළී,  

අරගළය අවංකවම පාර්ලිශම්න්තුමව ශවනස් කළා; ජනාධිපති 

ශවනස් කළා; අගමැති ශවනස් කළා; කැබිනට් මණ්්ලය ශවනස් 

කළා. අපි ශමොන ශේ කිේවී   අරගළයට අපි හිස නැමිය තුතුමමයි. 

  වාශ ම   අරගළශයන් මදිරිපී වුණු කාරණා කිහිපයක්කය 

තිශබනවා. ශමොන ආගම්, පක්කයෂ ශේද තිබුණී තරුණශයෝ 

නැගිට්ටා. තරුණයන්ට අපි ඇහුම්කන් දීලා තිශබනවා ද  රාජය 

පරිපාලනශේ මන්න ්රාශේයය ශල්කම්ලා, එශසම නැීනම් 

අමාතයාං  ශල්කම්ලා පී කරන ශකොට අඩු ගණශන් සියයට 

25ක්කයවී තරුණයන්ට අවස්ථාව ශදන්ශන් නැසැ. මම පසුගිය 

කාලශේ   list එක ගීතා. Merit ලබාශගන pass වුණු තරුණ 

පරිපාලන ිදලධාරින් මන්නවා. ඔවුන් කිසි ශකශනකුට 

අවස්ථාවක්කය ලැබිලා නැසැ.  ශබොශසෝ තැන්වල තවමී අරක්කය ශගන 

මන්ශන් එදා අරගළශයන් ්රතික්කයශෂේප කරපු පිරිස.් 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, පාර්ලිශම්න්තුමව අරශගන 

බලන්න. මැශල්සියාව, මන්දියාව, සිංගේූරරුව දිතුණු වුශණ් 

ශකොශසොමද  සියයට 55ක්කය පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්ශන් -තීරණ 

ගන්න තැන්වල මන්ශන්- තරුණ මැති-ඇමතිවරු. අද මම දැක්කයකා 

ඇමතිවරු කිහිප ශදශනකුම කිේවා, audit එකක්කය කරන්න ඕනෑ 

කියලා. අමාතයාං ය භාර ගීතාට පස්ශසේ ඇමතිතුමමා අසාර්ථක 

නම් මාස තුමශනන් එළවලා දාන්න ඕනෑ; අයින් කරන්න ඕනෑ. 

එවැිද ක්රමශේදයක්කය අපි සදන්න ඕනෑ. අපි ශබොරුවට එක එක 

policies ගැන කථා කරලා වැ්ක්කය නැසැ.   සඳසා අව ය 

ක්රියාමාර්ග ගන්න ඕනෑ. අපි ජනාධිපතිතුමමාශගන් මල්ලා සිටිනවා, 

රජශේ මැති-ඇමතිවරු අසාර්ථක නම්, ඔවුන්ව අයින් කරලා වැ් 

කරන්න පුළුවන් අයට   අවස්ථාව ලබා ශදන්න කියලා. ශගෝලීය 

ආර්ථිකයී එක්කයක, ශගෝලීය ශේ පාලනය තුමළ අපි තරග කරනවා 

නම්    ශගෝලීය නයාය පරය අනුව, ශගෝලීය අලුී කළමනාකරණ 

ක්රමශේද අනුව මිසක්කය අපි සාම්්රදායික සණමිටි අදසස් අනුව 

කටතුතුම කරලා සරි යන්ශන් නැසැ. "අශන්, අරයා තරසා ශේවි. 

ශමයා තරසා ශේවි. අශරශසට  පිදයි. ශමශසේට පිදයි. ඇමතිකම් 

දුන්ශන් නැීනම් අර පැීතට පනීවි" කියලා හිතලා ශම් රට දිතුණු 

කරන්න බැසැ. ශම් විධියට හිතලා වැ් කරපු ිදසා තමයි ශම් රට 

වළ පල්ලට ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්.  

අව ය ්රතිපීති සදන්ශන් නැීනම් COPE එශක්කය, COPA 

එශක්කය ශවලාව නාස්ති කරලා කථා කළාට වැ්ක්කය නැසැ. මිිදස්සු 

කියන්ශන්, "තමුශසලා අපි එවලා තිශබන්ශන් ඕවා සදන්න ශන්. 

අපට කියලා වැ්ක්කය නැසැ" කියලා. පීතර මල්ලිලා වාශ  

පීතර පිටු ශගනැල්ලා පීතර දිග ඇරලා වැ්ක්කය නැසැ.  ක 

පීතශර් වැ්ක්කය.  ක රූපවාහිිදශේ වැ්ක්කය. පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ඇවිල්ලා කරන්න තිශබන්ශන් පීතර කෑලි කියවන එක 

ශනොශවයි, ්රතිපීති සදලා  වා ක්රියාීමක කරන්න ඕනෑ.  

විපක්කයෂශේ කවුද Sri Lanka Customs එකට ගිශේ   ශක්කය 

ශසොරකම් අල්ලන්න අපි යනවා. අපි ගිහිල්ලා   ශගොල්ලන්ශ  

වැරැදි කියන ශකොට, "අපට ලබන සැශර් පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න 

බැරි ශවන්න පරාද කරනවා" කියලා කියනවා. පාර්ලිශම්න්තුමශේ 
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පැවති කාරක සභාවකට මුදල් අමාතයාං ය ශගන්වලා කථා 

කළාම, ඊට පස්ශසේ අශේ ඇමතිවරු, අශේ මන්ත්රීවරු ශකෝල් කරලා 

කියනවා, "ඔය මන්ත්රීලා කියන  වා ගණන් ගන්න එපා. හිත 

රිදුණාට ගණන් ගන්න එපා" කියලා.   වාශ  සවුීතුම විධියට 

තමයි අද පක්කයෂ-විපක්කයෂ මැති ඇමතිවරු, ශේ පාලනඥශයෝ 

සැසිශරන්ශන්.   සම්බන්ධශයන් මශ  කනගාටුව, අ්රසාදය පළ 

කරනවා. ශසොඳට වැ් කරන ිදලධාරියාට තැනක්කය ශදන්ශන් 

නැතුමව, දූක තයා රකින්ශන්ී ශම් මන්ත්රීවරුන් 225ශදනාය කියන 

එකී  මම කියන්න කැමැතියි.  ක මම වගකීශමන් කියන්ශන්.   

ගැන මම කනගාටු ශවනවා. මම පාර්ලිශම්න්තුමශේදී පැසැදිලිව 

කිේවා, "රාජය ආයතන තුමනක්කය අන්ත දූක තයි. සියයට 50ක්කය රශට් 

ආදායම ලැශබන්ශන් නැීශී   ආයතන ිදසායි"කියලා.   

ආයතනවල සමස්ත ිදලධාරින් ශසෝ ශසේවකයන් අන්ත දූක ත 

පුේගලශයෝ ශනොශවයි, අතශළොස්සක පිරිසක්කය දූෂණ වංචා කරනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශමෝටර් රථ ්රවාසන 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ - RMV එශක්කය- විගණනයක්කය කරපු 

ිදලධාරිශයකුට මරණ තර්ජන එල්ල කරලා තිශබනවා.   වාශ  

අන්ත පිරිහුණු තැනකට අද ඇවිල්ලා තිශබනවා.  කට අංක එ කට 

වගකියන්න ඕනෑ, ශේ පාලනඥයා. ිදලධාරියාී වග කියන්න 

ඕනෑ.   ිදලධාරියාව නීතියට අවනත කර ගන්ශන් නැතිව, රාජය 

්රතිපීතිය අනුව වැ් කරවන්න ශේ පාලනඥයාට, එශසම 

නැීනම් ඇමතිවරුන්ට, කැබිනට් මණ්්ලයට බැරි නම්, අපි ශම්ක 

අත සැර දාලා යන්න ඕනෑ. එශසම නැතුමව අපි කියවලා වැ්ක්කය 

නැසැ.  

රාජය ආදායම අඩු වීම ගැන අපි ශමොරසඬ දීලා කථා කරනවා. 

මසා පරිමාණ සමාගම් තම පිරිවැටුම සැඟවීම ගැන දිගින් දිගටම 

අපි ශතොරතුමරු මදිරිපී කළා. සැබැයි,   සමාගම්වල බදු            

files සදන්ශන් කවුද   වා සදන්ශන්, ශේයය ආදායම් 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ ිදලධාරින්.   ශගොල්ලන්ට ශසොරකම් කරන 

එකට, වංචා කරන එකට අව ය  උප ශදස් ශදන්ශන් කවුද  එශසම 

උපශදස් ශදන්ශන්, ලංකාශේ මසා පරිමාණ බදු උපශේ ක 

සමාගම්.  ක ිදසා අපි කනගාටුශවන් වුණී කියන්න ඕනෑ, ශම් 

රට පිරිශසන ආකාරයට වැ් කරන්ශන් ශේ පාලනඥයන් වාශ ම 

රාජය ිදලධාරී යන්රණයයි  කියන එක. 

එකතුම කළ අගය මත බේද - VAT එක - අඩු වීම ගැනී අශේ 

අවධානය ශයොමු කළ තුතුමයි.   වාශ ම ශගෝාක්කය ශවලාවට බදු අඩු 

වීමට අමතරව සමාගම් ලියාපදිංචිශේ පවතින දුර්වලතා අපි සඳුනා 

ගීතා.  

2020 වර්ෂශේ ශතොරතුමරු අනුව, අද ශවනශකොට ලියාපදිංචි 

සමාගම් 105,000කින් බදු ශගවන්ශන් සමාගම් 66,721යි. මම 

අවස්ථා කිහිපයකදීම ශයෝජනා කළා, එක මාසයක්කය ඇතුමළත දැනට 

තිශබන ශම් සියලු වයාපාර ලියාපදිංචිය අවලංගුණ කරලා අලුී 

ක්රමයට, online ක්රමයට ලියාපදිංචි කරන්න කියලා. දැන් online 

ක්රමයට QR ක්රමය මතා සාර්ථකව ක්රියාීමක ශවනවා.   ිදසා 

නැවත වරක්කය ශම් සමාගම් ලියාපදිංචි කළාම, තිද පුේගල වයාපාර, 

සවුල් වයාපාර, සීමිත සමාගම්, පුේගලික සමාගම් රශට් ශකොච්චර 

තිශයනවාද කියලා අපට ශසොයා ගන්න පුළුවන්. අද ශබොශසෝ 

සමාගම් වැ්කටතුතුම කරශගන ගියාට, ශබොශසොම අක්රියව, 

ිදද්රායලිව තමයි බදු ශගවීමට කටතුතුම කරන්ශන්. ඔවුන් බදු 

ශගවීශම්දී වංචාසසගතව කටතුතුම කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අද අපට ශසේවා සපයන 

ශබොශසෝ වෘීතිකයන් උපයන ධනශයන් යම්කිසි සාධාරණ  

්රමාණයකට ශසෝ බදු ශගවීමක්කය කරන්ශන් නැසැ. අශේ ්රමිත 

බණ්්ාර ශතන්නශකෝන් රාජය ඇමතිතුමමා කියනවා, පසුගිය 

දිනවල cricket match එක පැවැති ශවලාශේ ටිතුෂන් ගුණරුවරු 

වි ාල පිරිසක්කය advertisements දැම්මා කියලා. අපි දිගින් දිගටම 

කථා කළා,  නීතිඥ  වවදය ආදී විවිධ වෘීතිකයන් ශබොශසෝ 

ශදශනක්කය  ආදායම් සඟවන බව. නමුී  අදටී  වා ගැන ශේයය 

ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුමව ශසොයන්ශන් නැසැ.  

  වාශ ම, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, විශේ ගත 

රමිකයන් උණ්ඩියල් ක්රමයට මුදල් එවන එක ගැන අදටී ිදසි 

ිදයාමනයක්කය නැසැ. අපි ශකොච්චර   ගැන කථා කළී,  මුදල් 

අමාතයාං ය තවමී මතාම ිදසඬ පිළිශවතක්කය තමයි   පිළිබඳව 

අනුගමනය කරන්ශන්.   ගැන අමාතයාං  ය උපශේ ක කාරක 

සභාශේ ශසෝ රජශේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාශේ  ශසෝ සාකච්ඡා 

කරනශකොට,   ශවලාවට උීතරයක්කය දුන්නාට, අදටී   

සම්බන්ධශයන් ිදසි ක්රියාමාර්ගයක්කය අරශගන නැසැ. පසුගිය 

දවසක පාර්ලිශම්න්තුමවට ආපු මස බැංකු අධිපතිතුමමාශගන් මම 

ඇහුවා, ශ්ොලර් 50ක්කය, 60ක්කය අතට සම්බ ශවන tourist guideට,   

වාශ ම tip එකක්කය සම්බ ශවන ශවශළන්දාට   ශ්ොලර් 50 

බැංකුශවන් මාරු කර ගන්න ගියාම බැංකුව කියන ශේ පිළිබඳව.  

බැංකුව කියනවා, අපට මස බැංකුව එවපු චක්රශල්ඛ් තිශයනවා,   

ිදසා ශම් මුදල් භාර ගන්න බැසැ කියලා. ශම් ශ්ොලර් 50 ඔහුට 

ලැබුශණ් ශකොශසොමද කියලා ලියන්න කියනවා.   මිිදස්සු  වා 

ලිය ලියා මන්ශන් නැසැ.   මිිදස්සු ගිහිල්ලා උණ්ඩියල්කාරයන්ට 

ශ්ොලර් ටික දීලා  මාරු කර ගන්නවා. ශමොකද, ශ්ොලර් එශක්කය 

මතුමපිට මුද්රණශේ මන්න  බ්රසම් ලින්කන්ශ  ජාතකශේ මඳලා 

ලියන්න කියලා බැංකුශවන්   අයට කියනවාශන්. මස බැංකු 

අධිපතිතුමමාශගන්   ගැන ඇහුවාම කියනවා, එශසම එකක්කය  නැසැ 

කියලා. නමුී, බැංකු කියනවා,  අපට මස බැංකුශවන් එශසම 

order එකක්කය දීලා තිශයනවා  කියලා.  එදා අපි එතුමමාට කිේවා, 

අදම ඔබතුමමා  ක ිදවැරදි කරන්න කියලා. නමුී, ශම් ශවනතුමරු 

මස බැංකු අධිපතිතුමමා  ක ිදවැරදි කරලා නැසැ.  

මතින් ශම්වා කාට කියන්නද කියලා අපට ශීශරන්ශන් නැසැ. 

ශමශසම වුශණොී , තුමන්ශවිද අරගළයකට, තුමන්ශවිද කැරැල්ලකට අපි 

තමයි නායකීවය ශදන්ශන්. ශමොකද, ශම්වා පිළිබඳ තීරණ ගත 

තුතුම ිදලධාරින්, ශේ පාලනඥයන් -මැති ඇමතිවරු-   තීරණ 

ගන්ශන් නැීනම්,   සම්බන්ධශයන් ක්රියාීමක ශවන්ශන් 

නැීනම් ජනාධිපතිතුමමා ශමොන විධියට අය වැය ශල්ඛ්න මදිරිපී 

කළී වැ්ක්කය නැසැ.  ක ිදකම් හුදු ලියවිල්ලක්කය එශසම නැීනම් 

ශකොළ ශගෝක්කය විතරයි.   ශකොළ ටිකී අපරාශේ.   ිදසා ගරු 

ජනාධිපතිතුමමාශගන් පසුශපළ මන්ත්රීවරු විධියට අපි මල්ලා 

සිටිනවා, පසුගිය කාලශේ ජනතාව රවට්ටපු   දූක ත, වංචිදක 

ිදලධාරින් සස ශේ පාලනඥයන්ශගන් ්රශේසම් ශවලා ඔබතුමමා 

අලුී ගමනක්කය යන්න කියලා. අලුී අදසස ් තිශයන, අලුී 

දැක්කයමක්කය තිශයන, ජවය තිශයන මිිදස්සු ටිකක්කය   සඳසා එකතුම කර 

ගන්න. එශසම නැති වුශණොී, ඔබතුමමාටී ශම් ගමන යන්න බැරි 

ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, විශ ේෂශයන්ම මම කියන්න 

කැමැතියි, ජනාධිපතිතුමමා ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශේ මතාම සාධනීය 

කරුණු කිහිපයක්කය මදිරිපී කරලා තිශබන බව. නමුී, විපක්කයෂයට 

ශපශනන්ශන් වරශලෝක විජය පර විතරයි. ඇීතටම 

වරශලෝක විජය පර ගසලා තමයි විපක්කයෂය ශම් සභාව ආරම්භ 

කළ ශවලාශේ මඳන්ම කථා කරන්ශන්. ශමොකද, සැන්සාේ වාර්තා 

බැලුවී, TV එශක්කය තිශයන footages බැලුවී, ඇීතටම 

වරශලෝක විජය පර ගසලා වාශගයි ශපශනන්ශන්.  

ඇීතටම වරශලෝක විජය පර කියන්ශන්, industrial 

hemp. Google එකට ගිහිල්ලා බලන්න. Industrial hemp 

කියන්ශන් මී ශවන්න ශබොන, සූර් ශවන්න ශබොන ගංජා 

ශනොශවයි. ඇශමරිකාව, ඕස්ශේලියාව වාශ  ශබොශසෝ රටවල 

2030 ශවනශකොට අංක එශක්කය ආර්ථික ශභෝගය සැටියට වගා 

903 904 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

කරන්න තීරණය කරලා තිශබන්ශන් ශම් වරශලෝක විජය පර 

 ාකය තමයි.   වාශ ම, වි ාල භාණ්් ්රමාණයක්කය ිදපදවන්න 

පුළුවන්  ාකයක්කය විධියට තමයි ශම්  ාකය සඳුනා ශගන 

තිශබන්ශන්.   ිදසා   සම්බන්ධශයන් මදිරිපී කර තිශබන 

ශයෝජනාව ගැන මම විශ ේෂශයන්ම ජනාධිපතිතුමමාට ස්තුමතිවන්ත 

වනවා.  

  වාශ ම, BOI එක, EDB එක, අපනයන ණය රක්කයෂණ 

සංස්ථාව වාශ  ආයතන එකට එකතුම කරලා එක ආයතනයක්කය 

සදන එකී මතාම සාධනීය කාරණයක්කය බව මතක්කය කරනවා.  

ශගෝලීය ව ශයන් අශේ භූ ශේ පාලනය ගැනී අපි 

විශ ේෂශයන්ම අවශබෝධයක්කය ගන්න ඕනෑ.  අද ශවනශකොට බටහිර 

රටවල් ටික මන්දු-පැසිෆික්කය සම්බන්ධ රණ්ඩුව පටන් අරශගන 

තිශබනවා. චීනශේ Belt and Road Initiative, එශසම නැීනම් 

Silk Road පිළිබඳ රණ්ඩුව තිශබනවා. අපි රාජය තාන්ත්රිකව ශම්වා 

සරියට අවශබෝධ කරශගන ශම් කටතුතුම කළමනාකරණය කර 

ගන්න බැරි වුශණොී, අපට සදාකාලිකව   දිතුණු, තරගකාරී 

රටවල්වලට ඕනෑ විධියට මන්න ශවනවා.   ිදසා විශ ේෂශයන්   

ශේ අපි ශීරුම් ගන්න ඕනෑ.  

අද ශවනශකොට ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය කරන සමසර 

පක්කයෂවලට උපශදස් ශදන්ශන්, තානාපතිවරු.   පක්කයෂ 

කාර්යාලවලට ගිහිල්ලා උපශදස් ශදන්ශන් තානාපතිවරු.   

වාශ ම තමයි   පක්කයෂ සම්ශම්ලනවලට ගිහිල්ලා මස්සරසා පුටුවල 

වාඩිශවලා උපශදස් ශදන්ශන්ී තානාපතිවරු.   වාශ ම, සල්ලි 

මලු ගණන් දීලා, විවිධ උේශඝෝෂණ කරවලා, රට වට්ටන්න 

කියන්ශන්ී   අය.   අය සැංගි සැංගි ශවස් බැන්දාට ඇීත 

තීීවය ශමොකක්කයද කියලා අපි දන්නවා. ඔබතුමමන්ලා ශම් රටට  

ශද්රෝීම ශවන්න එපා. එදා ශ්ොයිලිලා කරපු role එක සමසර 

ශේ පාලන පක්කයෂවල නායකශයෝ අද  කරනවා.   ගැන මතාම 

කනගාටුයි. ශමොකද, අද තිශබන තීීවශයන් ශගෝ එන්න බැරි 

වුශණොී, අපට සදාකාලිකව ශගෝ එන්න බැරි තීීවයක්කය ඇති 

ශවනවා.  

  වාශ ම, ජනාධිපතිතුමමා සඳසන් කර තිශබනවා, 

විශ ේෂශයන්ම ශම් ශසේවා සපයන ආයතනවලට පසසුකම් 

සපයන්න ඕනෑ කියලා. ශමොකද, logistics කියන එක අද වි ාල 

වයාපාරයක්කය බවට පී ශවලා තිශබනවා. මම කලින් කිේවා වාශ  

අර චීන Belt and Road Initiative එකයි, මන්දු පැසිෆික්කය රණ්ඩුව 

ගැනයි ශසොඳ අවශබෝධයක්කය ලබාශගන, උසස් රාජය තාන්ත්රිකයන් 

තානාපති ශසේවයට  පී කරලා අශේ කටතුතුම කළමනාකරණය 

ශනොකශළොී, අපි ශමොනවා කථා කළී ශම් 2023 අය වැය 

කථාවී තවී එක්කය අය වැය කථාවක්කය විතරක්කය ශවනවා. ශමොකද, 

ශම් වන විටී ශගෝලීය ව ශයන් අපට තිශබන ීඨ්නය අපි 

අවශබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. අපි තානාපති ශසේවයට යවන මිිදස්සු 

  රටවලට ගිහිල්ලා ශී ශකොළ විකුණන්නයි, රස්තියාදු ගසන්නයි 

පටන් ගීශතොී වැ්ක්කය නැසැ. අවුරුදු 30ක්කය තිස්ශසේ තානාපතිලා 

විධියට රස්තියාදුකාරයන් යවපු එශක්කය ආිද ංස අපි අද භුක්කයති 

විඳිනවා.  මම විශ ේෂශයන්ම පක්කයෂ විපක්කයෂ සියලු ශදනාශගන් 

මල්ලා සිටිනවා, ශම් අර්බුද අවස්ථාශේ රට ගැන හිතලා, අශේ 

මාතෘ භූමිය ගැන හිතලා   වැ් කරමු කියලා.  ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජයරීන ශසේරී මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 13ක 

කාලයක්කය ලැශබනවා. 

[අ.භා. 2.10  

 

ගුණ ජයරත්න නහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன லஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 2023 අය වැය පිළිබඳව ශම් 

රශට් මිිදසුන්ටවී, අපටවී බලාශපොශරොීතුම තබාගන්න 

පුළුවන්කමක්කය නැසැ. ශම් ආර්ථික අර්බුදය සමුශේ අය වැශයන් 

ශයෝජනා කර තිශබන ශම් බදු බරී එක්කයක බරපතළ වයාූලල 

තීීවයක්කය තමයි සමස්ත රටවැසියාට අද උදා ශවලා තිශබන්ශන්.  

අද වතවීවීශම්දී දසසක්කය ්ර ්න තිශබනවා. විශ ේෂශයන් රජශේ 

ශසේවකයන්ට අද වැටුශපන් වතවී ශවන්න පුළුවන්කමක්කය නැසැ. 

ඔවුන්ශ  දූ දරුවන් පාසලට යවාගන්න විධියක්කය නැසැ. රජශේ 

ශසේවකයන් අද අර්බුදශයන් අර්බුදයට පී ශවලා.  

මුදල් ඇමතිතුමමා විධියට ජනාධිපති රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා 

ශම් සභාශේ ශමොන අදසස් මදිරිපී කළී,  වා මස ශපොශළොශේ 

පැළ කරන්න පුළුවන් ශවයිද කියලා අපට තරමක සැක සංකා මතුම 

වුණ ශවලාවක්කය තමයි ශම් ශවලාව. එතුමමාම කියනවා, ශම්ක 

ශලෝශකට ණය ශවලා මඟුල් කෑවා වාශ  වැ්ක්කය කියලා. එශසම 

තමයි එතුමමා අය වැය කථාව පටන් ගීශී. සැබැයි, පසුගිය කාල 

සීමාව තුමළ රාජය පාලනය කළ සියලු පාර් ්ව  ණය ශවලා මඟුල් 

කාලා තමයි ශම් රට කරශගන ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්.  

ශම් අය වැශයන් පනවන්න යන තිශබන ශසස් බේදී එක්කයක 

මිිදස්සු දැන් කබශලන් ළිපට වැටිලා තිශබනවා. ශම් ශසස් බේදී 

එක්කයක මිල මසළ යන පාසල් උපකරණ පිළිබඳව ඊශේ සාධනීය 

පිළිතුමරක්කය ලබා ශදන බවට මුදල් රාජය ඇමතිවරයා මිනයක්කය පළ 

කළා. අපට   ගැන සතුමටක්කය තිශබනවා. සැබැයි, ශම් ශසස් බේදී 

එක්කයක එදිශනදා කන ශබොන සා අිදකුී අතයව ය පාරිශභෝගික 

භාණ්්වල මිල සැලකිය තුතුම ්රමාණයකින් මසළ ගිහින් 

තිශබනවා. ක්ල රුපියල් 300කින්, අර්තාපල් රුපියල් 220කින්, 

බ් මරිඟු රුපියල් 300කින් මසළ යනවා. බ් මරිඟු මිල රුපියල් 

300කින් මසළ යනවා කියන්ශන්, අද ශවශළඳ ශපොශළේ බරපතළ 

වයාූලල තීීවයකට පී ශවලා තිශබන බිීතර මිල පිළිබඳව 

අපට කිසියම් අදසසක්කය මවා ගන්නටවී පුළුවන්කමක්කය නැසැ.   

ිදසා ශම් පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්න කියන එක තමයි 

විශ ේෂශයන්ම රජයට කියන්න සිේධ ශවන්ශන්. රුපියල් බිලියන 

2,404ක්කය වන අය වැය හිඟය සම්ූරර්ණශයන් බදුවලින් 

උපයාගන්නට තමයි සැලසුම් කර තිශබන්ශන්.  

   එක්කයකම ්රතිවයුසගතකරණය  කියලා රාජය ආයතන 

විකිණීශම් වැ් පිළිශවළකට යනවා.   නම ටිකක්කය කැටයම් 

කරලා, අයිසිං කරලා තිශබනවා. ශම් අලුී නම් පාවිච්චි කළී, 

ශමහි සැබෑ අරුත "විකිණීම" කියන එකම තමයි, මුලසුන 

ශසොබවන ගරු මන්ත්රීතුමමිද. 

මට මතක විධියට, 1978 අවුරුේශේ පැවැති ආණ්ඩුශේ 

කර්මාන්ත ඇමති විධියට සිටිශේ අශේ වීමන් ජනාධිපතිතුමමා. 

1977 එතුමමන්ලාශ  ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි කාලශේ තුමල්හිරිය, 

ශේයන්ශගෝ, ූරශගෝ දැවැන්ත ශපශසකම්සල් තිබුණා. එතුමමා 

කර්මාන්ත අමාතයවරයා විධියට සිටි කාලශේ තමයි  වා සියල්ල 

ශපෞේගලීකරණය කරලා නා්ාර්ලාට විකුණා දැම්ශම්. අවසානශේ 

අශේ පළාීවල වි ාල පිරිසකට රැකියා අහිමි වුණා.   ිදසා  ශම් 

අය වැය තුමළින් මදිරිපී කර තිශබන ශමම ශයෝජනාවී එහි 

තවී දිගුණවක්කයද කියන සැකය අපට තිශබනවා. ්රතිවයුසගත 

කරන්න ශයෝජිත රාජය ආයතන අතර ලාභ ලබන ආයතනී 

තිශබනවා,   වා ශ ම සියයට සියයක්කය පාඩු ලබන ආයතනී 

තිශබනවා. ශ්රීලන්කන් ගුණවන් සමාගම පාඩු ලබන බව අපි 

905 906 
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පිළිගන්නවා.   වාශ ම ලංකා ඛ්ිදජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාව 

පිළිබඳවී අපට තර්කයක්කය නැසැ. සැබැයි, ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

සංස්ථාව, ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනය කියන  වා අදටී ලාභ 

ලබන ආයතන. 

1977 රජය කාලශේ රක්කයෂණ සංස්ථාව ශපෞේගලීකරණය 

කරන්න කියලා ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මසීමයාශ  එක්කයසී ජාතික 

පක්කයෂ රජශේ කැබිනට් මණ්්ලශේදී ශයෝජනා කරන ශකොට, 

එවකට ශවශළඳ ඇමතිවරයා ව ශයන් කටතුතුම කළ ලලිී 
ඇතුමලීමුදලි මැතිතුමමා කිේවා, "රක්කයෂණ සංසථ්ාව ශපෞේගලීකරණය 

කරන්න අව ය නැසැ.  ක රජය සතුම ආයතනයක්කය විධියට අපි 
තියමු. අපි ශපෞේගලික අං යටී රක්කයෂණය විවෘත කරමු" කියලා. 

  වාශ  දැක්කයමක්කය තිබුණු ඇතුමලීමුදලි මැතිතුමමා වාශ  
ඇමතිවරුන් තමයි එදා රාජය තන්රය ශමශසයූවශේ. ශකශසේ 

ශවතී, ලාභ ලබන ආයතන විකිණීම, ශපෞේගලීකරණය   තරම් 

සතුමටුදායක කාරණා ශනොශවයි.  

ඊශේ ජනාධිපතිතුමමා සම්මන්රණයක්කය පවීවා 2023 අය වැශේ 

පසු විපරම පිළිබඳ  ්රකා යක්කය මදිරිපී කළා.   අවස්ථාශේ එතුමමා 

කිේශේ, ලාභ ලබන ආයතන විකුණුවාට පසුව   ලැශබන මුදල් 
අශේ ශ්ොලර් සංචිතය  ක්කයතිමී කරන්න  ශයොදාගන්න පුළුවන් 

බවයි. මට   ගැන ශපරළා  ්ර ්න කරන්න සිේධ ශවනවා. 2015 
පැවැති ආණ්ඩුව එදා චීන ජාතිකයන්ට සම්බන්ශතොට වරාය 

විකුණුවා.   පිළිබඳව ශම් රශට් බරපතළ උේශඝෝෂණ තීීවයක්කය 
ඇති වුණා. එදාී කිේශේ ශමවැිදම කතන්දරයක්කය තමයි. සැබැයි, 

සම්බන්ශතොට වරාය සදන්න ගිය මුළු වියදමින් සියයට 30ක්කයවී   

වරාය චීනුන්ට විකුණන ශකොට අය කරගීශී නැසැ. එ ශසේ 
විකුණා ගීත ශසොච්චම් මුදලී ණය පියවන්න ශයශදේශේ නැසැ. 

සම්බන්ශතොට වරාය චීන්නු අතට ගියා, සම්බන්ශතොට වරාය 
සදන්න ගීත ණය ටික ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව පැීතට ආවා. ශම්ක 

තමයි සතය තීීවය. ශමන්න ශම් වාශ  ්ර ්න දිසා බලන 
ශකොට, ලාභදා  ආයතන පිළිබඳව ශදසැරයක්කය තුමන්සැරයක්කය 

කල්පනා කරලා තීන්දු ගන්න අපට සිේධ වනවා.  

ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශේ සඳසන් රාජය ආයතන 
්රතිවයුසගතකරණය ගැන කියේදී, දැනටමී ලාභ ලබන 

ආයතනයක්කය ශදකක්කය ්රතිවයුසගත කිරීමට යෑම පිළිබඳව අශේ 

විශරෝධයක්කය තිශබනවා. සැබැයි, පාඩු ලබන ආයතන පැවැරීම 
පිළිබඳව අපට කිසිම ගැටලුවක්කය, ්ර ්නයක්කය නැසැ. ශමශතක්කය කල්   

ශේ ශනොකරපු එශක්කය අහිතකර ්රතිලලය තමයි ශම් ශපශනන්නට 
තිශබන්ශන්. මීට අවුරුදු 10කට පමණ ශපර ඔබතුමමන්ලාශ  "යළි 

පුබුදමු ශ්රී ලංකා" වැ් පිළිශවළ තුමළ ශපෞේගලීකරණය 
සම්බන්ධශයන් ශම් වාශ ම වැකියක්කය තමයි සඳසන් කශළේ.   

ශවලාශේී ඔබතුමමන්ලාට   කටතුීත කරගන්න බැරි වුණා, 

එවකට සිටි ජනාධිපතිවරයා එයට සරස් වුණු ිදසා. සැබැයි, දැන් 
ශමතුමමා අශී සැන්ද තිශබන ිදසා මස බැංකුශේ ශවනම 

 කකයක්කය ස්ථාපිත කරලා ශම් කටතුීත කඩිනම් කිරීමට ශමතුමමා 
කටතුතුම කරාවි කියා මම හිතනවා. අපට දැන් ශපනී යන්ශන් 

එවැන්නක්කය බව මම විශ ේෂශයන්ම ශම් ශවලාශේ කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, පසුගිය කාලශේ ගීත විශේ  

ණයවලින්  ශකෝටි 31,000කට ශවච්ච ශදයක්කය නැසැ කියලා 

විගණකාධිපතිතුමමාශ  වාර්තාශවන් කරුණු අනාවරණ කරනවා. 
ණය ගිවිසුම් 12කට අදාළ විශේ  ණය රාජය මූලය ්රකා නවල 

අන්තර්ගත ශවලා නැසැ කියලා විගණකාධිපති ශදපාර්තශම්න්තුමව 

කරුණු මදිරිපී කරනවා. 

ශමවැිද අකටතුතුමකම් සස අපැසැදිලි මූලය ගනු ශදනු ිදසා අපි 

බරපතළ අර්බුදයකට ලක්කය වුණා කියා මම හිතනවා.   ිදසා ශම්වා 

යම් ්රමාණයකට ශසෝ ිදවැරැදි කරශගන මස්සරසට ශනොගිශයොී 
අපි මීටී ව්ා බරපතළ අගාධයකට වැශටන එක නවීවන්න   

පුළුවන්කමක්කය ලැශබන්ශන් නැසැ.  

ශම් අය වැය ශයෝජනාවල රජශේ ම්ම් බැසැර කිරීම පිළිබඳව 

සඳසන් කර තිශබනවා මම දැක්කයකා. රජශේ සියලු ම්ම් බැසැර 

කිරීමට අදාළ මූලික කටතුතුම ්රාශේයය ශල්කම්වරුන් මිනන් 

පමණක්කය කිරීමට අව ය වැ් පිළිශවළක්කය සකස් කරන්න ඕනෑ 

කියලා ශම් අය වැය ශයෝජනාවල සඳසන් ශවනවා. අතීතශේදී 

්රාශේයය ශල්කම්වරුන්ට ම්ම් බලතල පැවැරීම ිදසා, 

විශ ේෂශයන්ම නැ ශඟනහිර පළාශී බරපතළ විධිශේ දූෂණ 

අක්රමිකතා සිේධි ගණනාවක්කය වුණා මට මතකයි.   බලතල පැවරීම 

ිදසා පුරාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුමවට අයිති ම්ම්වල මායිම්, 

්රාශේයය ශල්කම්වරුන් විසින් ශවනස් කරලා   ම්ම් පැවරීම් 

කළා. මශ  අවශබෝධය අනුව මට ශීශරන්ශන්, ශම්කට ම්ම් 

්රතිසංස්කරණ ශකොමිෂන් සභාවී අන්තර්ගත කර තිශබනවා 

කියලායි. ශමය බරපතළ අර්බුදයක්කය බවට පී ශවනවා.  ක 

වළක්කයවන්න පුළුවන්කමක්කය නැසැ. රජශේ ම්ම්වලට - LRC ම්ම්, 

මසවැලි ම්ම් ආදිය - අදාළ බලතල  ්රාශේයය ශල්කම්වරයාට 

පැවරුවාම ශමොකද ශවන්ශන්  හුඟක්කය ශවලාවට ්රාශේයය 

ශල්කම්වරුන් පවතින රජශේ එශසම නැීනම් දිස්ත්රික්කය 

ශේ පාලනඥයන්ශ  අතශකොළු බවට පී ශවලා  මන්ශන්.   

ිදසා ඔවුන්ට බලපෑම් කරලා ශම් ම්ම් පැවැරීම සඳසා අව ය 

තීන්දු තීරණ ගන්න පුළුවන්කම තිශබනවා. නීති රීති සියල්ල 

පැීතක දමලා එවැිද තීන්දු ගීත අවස්ථා ගණනාවක්කය තිශබනවා. 

නැ ශඟනහිර පළාශී ශම් වාශ  ම්ම් පැවැරීම පිළිබඳ දුක්කය 

අශඳෝනා සියදසස් ගණනක්කය තිශබනවා.   ිදසා ශම් ශයෝජනාව 

ගැන නැවත සලකා බලන්න ශවනවා.  

මට මතකයි, චක්රශල්ඛ්යක්කය මිනන් ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ 

ජනාධිපතිතුමමාී ශමවැිද ම්ම්වල බලතල ්රාශේයය 

ශල්කම්වරුන්ට පැවැරීම සඳසා යම් තීන්දුවකට එළශ න ශකොට, 

එදා පරිසර තුක්කයති ශක්කයන්ද්රය ශරේෂ්වාධිකරණයට ගිහිල්ලා නඩුවක්කය 

ශගොනු කළා.   කාර්යශේ තිබුණු අවිධිමීභාවය පිළිබඳව ඔවුන් 

ශරේෂ්වාධිකරණය සමුශේ තර්කයක්කය ශගෝ නැඟුවා.   ශවලාශේ 

ශරේෂ්වාධිකරණය ශම් බලතල පැවරීම අශසෝසි කරමින් තීන්දුවක්කය 

දුන්නා. අශේ මතිසාසශේ  ශම් සම්බන්ධව කියැශවන සිේධි 

ගණනාවක්කය තිශබනවා.   තීීවය ශනොසලකා සැරිශයොී ශම් 

ිදසා බරපතළ ්ර ්නයක්කය ඇති ශවන්න පුළුවන්. සමසර පළාීවල 

  කටතුතුම සියල්ල ජාතිවාදී පදනමිනුී ශනොශකශරනවා කියලා 

අනුමාන කරන්න අපට පුළුවන්කමක්කය නැසැ.   ිදසා අපි 

ජනාධිපතිතුමමාට කියනවා, ශම්වා පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්න 

කියලා.  

විශ ේෂශයන්ම මතක්කය කළ තුතුම තවී කාරණයක්කය තිශබනවා. 

අද වනශකොට අශේ අධයාපන සස ශසෞඛ්ය අං  පිළිබඳ යම් ගැටලු 

තීීවයක්කය තිශබනවා. අධයාපනය ලබන දරුවන් අද බරපතළ 

අර්බුදයකට පී ශවලා සිටිනවා.  යම් සසනදායි වැ් පිළිශවළක්කය 

සකස් ශනොකශළොී ඔවුන් පාසලට එන ්රමාණය අඩු ශවයි. ගම්බද 

පළාීවලට වාශ ම නගරබද පළාීවලටී ශම්ක ශපොදු 

කාරණයක්කය. සීමිත පාසල් සංඛ්යාවක්කය -පාසල් 100කට ආසන්න 

සංඛ්යාවක්කය- ශතෝරාශගන  වාට තමයි ශම් අය වැශයන් ්රතිපාදන 

ශවන් කර තිශබන්ශන්.  ක රටට සෑශසනවාද කියලා අපට ්ර ්න 

කරන්න ශවනවා.  

  වාශ ම ශසෞඛ්ය ක්කයශෂේරයට ශවන් කර තිබුණු සියයට 7ක 

පමණ මුදල අද සියයට 4 දක්කයවා අඩු කර තිශබනවා. අද වනශකොට 

ශසෞඛ්ය ක්කයශෂේරයට අදාළව ්ර ්න රාෂ්යක්කය පැන නැිනලා 

තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම කාසල් වීදිය කාන්තා ශරෝසශල්, රිේශේ 

ආර්යා ළමා ශරෝසශල් රුධිර පරීක්කයෂණ සඳසා අව ය රසායන ද්රවය 

නැසැ. පසුගිය දවස්වල ශල් බැංකුශේ - National Blood 
Transfusion Service - සිටින ්රධාන වවදයවරයා   පිළිබඳ 

පුන පුනා ්රකා  කළා.   ිදසා   කාරණය පිළිබඳී සලකා 

බලන්න ශවනවා.  

907 908 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

මුලසුන ශසොබවන ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අවසාන ව ශයන් තවී 

කාරණයක්කය කියන්න ඕනෑ. ශම්ක ඔබතුමමාටී, මටී  අමුීතක්කය 

ශනොශවයි. පළාී සභා මැතිවරණ කල් දමලා දැනට අවුරුදු තුමනයි. 

්රාශේයය සභා මැතිවරණය පිළිබඳවී යම් යම් කථා ශසළිදරේ 

වන ශවලාවක්කය, ශම්ක.   ඡන්දය පවීවයිද, ශනොපවීවයිද කියලා 

පැසැදිලි ිදගමනයකට එන්න මට පුළුවන්කමක්කය නැසැ.   ශකොයි 

සැටි ශවතී, මතිසාසය දිසා බැලුවාම නම් මට ශීශරන්ශන් 

ඡන්දය පවීවන එකක්කය නැසැ වාශගයි. අශේ කුරුණෑගල 

දිස්ත්රික්කයකශේ තිශබන පළාී පාලන ආයතන ගැනී මා කියන්න 

ඕනෑ.   පළාී පාලන ආයතන ඔක්කයශකෝම ශනොවුණී 

අතශළොස්සක්කය අද බරපතළ විධිශේ දූෂණ සස අක්රමිකතාවලින් 

පිරිලා.   ආයතන ඔක්කයශකොම එශසමයි කිේශවොී,  ක   

දිස්ත්රික්කයකශේ තිශබන අශනකුී ්රාශේයය සභාවල මන්න 

සභාපතිවරුන්ට කරන අසාධාරණයක්කය.  කුරුණෑගල මස නගර 

සභාශේ විගණන වාර්තා 27ක්කය පිළිබඳව ජාතික විගණන කාර්යාලය 

විසින් විමර් නය කරනවා.   පිළිබඳව,-  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.   

 
ගුණ ජයරත්න නහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன லஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
මට තව විනාඩි ශදකක්කය ශදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි ශදකක්කය ලබා ශදන්න බැසැ, ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  

 
ගුණ ජයරත්න නහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன லஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
රුපියල් ශකෝටි ගණනක මුදල් වංචා පිළිබඳව  

ආණ්ඩුකාරවරයා -  වසන්ත කරන්නාශගෝ මැතිතුමමා - තීන්දු 

තීරණ අරශගන තිශබනවා.  සැබැයි,   පිළිබඳව ජනාධිපති ශල්කම් 

කාර්යාලශේ ිදලධාරින්,   වාශ ම ශපොදු ජන ශපරමුශණ් 

ශේ පාලන ්රධාිදන්,  "ශම් පරීක්කයෂණ කරන්න එන්න එපා"  

කියලා ආණ්ඩුකාරවරයාට ිදරන්තරශයන්ම බලපෑම් කරනවා. ම ම 

හිතන විධියට  අපි මතිසාසශේ දී සිදු ූව ශේවල් එක්කයක දැන් පා්මක්කය 

මශගන ගන්න ශවනවා.  ශම් දූෂණ, වංචා අවම කරලා,  ශම් රශට් 

මිිදසුන්ට යම් සාධාරණයක්කය මෂ්ට කරන්න ශවනවා. අපි ශම් 

පිළිබඳවී රජශේ අවධානය ශයොමු කරවන්න කැමතියි. 

කරුණාකරලා   වංචා,  දූෂණ සම්බන්ධශයන්  පරීක්කයෂණ 

කරන්නී,   පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගන්නී ආණ්ඩුකාරවරයාට 

අව ය පරිසරය ිදර්මාණය කරන්න කියලා මල්ලා සිටිමින් මශ  

කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබොශසොම ස්තුමතියි.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු .බ. වීරසිංස මසතා.  ඔබතුමමාට විනාඩි 14ක කාලයක්කය 

තිශබනවා. 

[අ.භා. 2.24  

 

ගුණ ඩී. වීරසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ගරු ජනාධිපතිතුමමා ශම් රශට් 

77වන අය වැය කථාව පාර්ලිශම්න්තුමවට මදිරිපී කළාට පස්ශසේ,  

  ගැන කථා කරන්න අවස්ථාව ලැමටම ගැන සතුමටු ශවනවා. 

නමුී, තරුණ මන්ත්රීවරයකු විධියට මට වි ාල කනගාටුවක්කය 

තිශබනවා.  එතුමමා  ශම් රශට් 77වන අය වැය මදිරිපී කළී, අද 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ අප කථා කරන ශවලාශේ එළිශේ සිටින 

මිිදසුන්ට පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඇතුමළ ශපශනනවා නම්  ශමොනවා 

ශනොහිතයි ද කියන ගැටලුවී මට තිශබනවා.  

මීට කලින් විපක්කයෂශේ ශබොශසෝ මන්ත්රීවරු කථා කශළේ 

මතිසාසශේ පැවැති ආණ්ඩුවල නායකශයෝ -1977, 1987, 1997, 

2007 වර්ෂයවල- වැ් කරපු විධියී,  වාශේ තිබුණු සතුමටුදායක 

සස අසතුමටුදායක තීීවය ගැනී.  තරුණයන් විධියට අපි කථා 

කරන්න ඕනෑ 1977 ගැනවී, 1987 ගැනවී ශනොශවයි කියලා 

මම හිතනවා. වර්තමානශේ අපි ශගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයකට 

මුහුණ දීලා තිශබන ශවලාවක,  එහි ්රතිලලයක්කය විධියට අපි දැඩි 

ආර්ථික අපසසුතාවට පී ශවලා තිශබනවා.   අශේ රශට් ජනතාව,  

රාජය ශසේවකශයෝ, ශගොවිශයෝ  ඇතුමළු අපි සියලුශදනාම අද  ගත 

කරන්ශන්  දැඩි අසීරු ශමොශසොතක්කය.  අපි   ක පිළිගන්න ඕනෑ.  

 ක යම්තාක්කය දුරකට සමනය කරන්න  ගරු ජනාධිපතිතුමමා අය 

වැය ශල්ඛ් නශේ වි ාල වියදම් ්රමාණයක්කය අඩු කරලා, සසනාධාර 

ශදන ්රමාණය යම් විධියකට සීමා කරලා තිශබනවා. සැබැයි, 

අතයව ය අයට ශදන්න ඕනෑ සසනාධාර ්රමාණය ලබා ශදන්න 

අය වැය ශල්ඛ්නය මදිරිපී කරලා තිශබනවා. ශම්ක බලලා 

විපක්කයෂශේ මන්ත්රීවරු අසනවා,  ශකෝ, සසන  කියලා.   

අපි  පුංචි කාලශේ අශේ තාීතලා ශර්ඩිශයෝ එක දාශගන අය 

වැය විවාදය අසනශකොට, අය වැශයන් අඩු කරන්ශන් ශමොනවාද, 

වැඩි කරන්ශන් ශමොනවාද කියලා ශපොතක ලියා ගන්නවා. 77 

වතාවක්කය  ශම් රටට  අය වැය ශල්ඛ්න  මදිරිපී කරලා තිශබනවා. 

අශේ රශට් ජනතාවී, පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්න ශබොශසෝ 

ශදශනකුී පුරුදු ශවලා තිශබන්ශන්,  අය වැශයන් අඩු කරන්ශන් 

ශමොනවාද, වැඩි කරන්ශන් ශමොනවාද කියන්නයි;   ගැන විවාද 

කරන්නයි.  සැබැයි, අපි දැන් ශම්කට තිත තියන්න ඕනෑ.  එශසම 

තිත තියන්න බැරි වුශණොී, ශම් රශට් ආර්ථිකය අපි 

බලාශපොශරොීතුම ශවන මලක්කයකයට අරශගන යන්න ලැශබන්ශන් 

නැසැ.   ක ිදසා  අපි සදන්න ඕනෑ වන්ශන් බඩු මිල අඩු කරන, 

බඩු මිල වැඩි කරන අය වැයක්කය ශනොශවයි.  ශම් රශට් රාජය 

ශසේවකයාට වතවී ශවන්න පුළුවන් වැටුපක්කය ලැශබන, ශම් රශට් 

කෘක කර්මාන්තශේ ිදයැශළන ශගොවීන්ශ  අස්වැන්නට ිදසි 

මිලක්කය ලැශබන ආර්ථික ක්රමයක්කය අපි සදන්න ඕනෑ.   වාශ  

ආර්ථික ක්රමයක්කය අපි ශම් රට තුමළ ිදර්මාණය කශළේ නැීනම්,   

සැම දාම සාම්්රදායික අය වැයක්කය තමයි අපට බලාශපොශරොීතුම 

ශවන්න සිේධ ශවන්ශන්.  

ශම් අය වැය ගැන මාසයක්කය විවාද කරනවා. සැබැයි, මාසයක්කය 

විවාද කළාට අපට ඕනෑ සාධනීය කාරණා ශම් අය වැයට එකතුම 

කර ගන්නී, අහිතකර කාරණා මවී කර ගන්නී පුළුවන්ද 

කියලා මම දන්ශන් නැසැ.   ගැන කථා කළී  වා ශවනස් කරයි 

කියලා මම වි ්වාස කරන්ශන් නැසැ. ආණ්ඩුශවන් අය වැය 

ශල්ඛ්නය මදිරිපී කළාම, "ශම්ක කරලා නැසැ, ශම්ක කරන්න 

ඕනෑ ශමශසමයි" කියමින් විපක්කයෂය ආණ්ඩුවට ශචෝදනා එල්ල 

කරනවා.   වා කරන විධියී කියනවා. සැබැයි,  ශම් රශට් මිිදසස්ු  

මන්ත්රීවරුන්  225ශදශනකු  ශතෝරා පී කර පාර්ලිශම්න්තුමවට 

එේවාම,  ආණ්ඩු පක්කයෂයට  පමණක්කය  ශනොශවයි, ශම් මන්ත්රීවරුන්  
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225ශදනාටම යම් වගකීමක්කය තිශබන බව සලකා අපි කටතුතුම 

කරන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා.  අපි  සැමදාම සාම්්රදායික 

විධියට ආණ්ඩුවටම ඇිනල්ල දිගුණ කරන්ශන් නැතිව,  ශම් රට 

මස්සරසට අරශගන යන්න  අපි  225ශදනාම වගකීශමන් වැ් කළ 

තුතුමව තිශබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,   වගකීම ඇති ශවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක්කය ශම් රශට් ඇති කළ තුතුමයි කියලා මම 

වි ්වාස කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, පසුගිය දවසව්ල  

ේවිීව පුරවැසිභාවය ගැන කථා වුණා. ේවිීව පුරවැසිභාවය 

මලක්කයක කරශගන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට සංශ ෝධන ශගනාවා. 

සැබැයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ේවිීව පුරවැසිභාවය තිශබන 

මන්ත්රීවරු තවී මන්නවා.   වා ශසොයන්ශන් නැසැ. අපට 

කියනවා,   ගිහිල්ලා   ගැන පැමිණිලි කරන්න  කියලා.  

එශසම නම්,     සියල්ල නීතයනුූලලව ශසොයා ගන්න පුළුවන් 

ක්රමයක්කය ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශමශතක්කය කල් සදා ගන්න බැරි වුණු 

එක ගැන මා කනගාටු ශවනවා. ේවිීව පුරවැසිභාවය ගැන කථා 

කරනශකොට පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් ගැන කථා කරනවා. 

සැබැයි, ශම් රශට් රාජය ආයතනවල සභාපතිවරුන්, අමාතයාං වල 

ශල්කම්වරුන්, ආයතන ්රධානීන් කීශදනක්කය ේවිීව පුරවැසිභාවය 

දරනවාද  එශසම නම්, පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන්ට වාශ ම, 

ේවිීව පුරවැසිභාවය තිශබන   රාජය ිදලධාරින්ටී ශම් රශට් 

තනතුමරක්කය දරන්න බැරිවන විධියට නීති ශගශනන්න ඕනෑ. සැබැයි, 

අපි එශසම කරලා නැසැ.  

මා ිදශයෝජනය කරන දිස්ත්රික්කයකයට අදාළ කාරණා ගැන කථා 

කරන්න කලින්, ශම් කාරණයී මා විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ. 

අද ශම් රශට් අමාතයාං  වි ාල සංඛ්යාවක්කය තිශබනවා. අපි   

පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමමාට කිේවා. අද ශ්ොලර් අර්බුදයක්කය 

තිශබනවා. සැබැයි,   ශ්ොලර් අර්බුදය විසඳන්න ශම් රශට් 

අමාතයාං වලින් ශමොනවාද කරන්ශන් කියලා   රශට් මිිදස්සු 

බලාශගන මන්නවා. අපි සැම දාම පුරුදුශවලා තිශබන්ශන්, 

භාණ්්ාගාරශයන් ශදන මුදල් ටික වියදම් කරලා අමාතයාං ශේ 

වැ් කරන්නයි. ිදලධාරින් පුරුදුශවලා තිශබන්ශන්ී  ක. 

ශේ පාලන නායකයන් පුරුදුශවලා තිශබන්ශන්  ක. සමසර විට 

  ශදන මුදල් ්රමාණය වියදම් කරන්ශන්ී නැතුමව ආපසු 

භාණ්්ාගාරයට යවනවා.  

අපි තරුණයන් විධියට මල්ලන්ශන්, ශම් රශට් තිශබන 

අමාතයාං වලට ශම් රටට ශ්ොලර් ශසවීම සඳසා යම් කිසි 

මලක්කයකයක්කය ශදන්න කියලායි. අඩුම ගණශන් අවුරුේදකට ශ්ොලර් 

මිලියන 100ක්කය ශසොයා ශදන්න කියලා සැම අමාතයාං යකටම යම් 

මලක්කයකයක්කය ශදන්න කියලා අපි මල්ලනවා. එශසම කශළොී ශම් 

රශට් ශ්ොලර් අර්බුදය විසඳා ගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා මා 

හිතනවා. මධුර විතානශ  මන්ත්රීතුමමාී   ගැන කිේවා. අද ශම් 

ආණ්ඩුශේ මන්න ඇමතිවරුන් විතරක්කය ශනොශවයි, මතිසාසශේම 

එශසම ශදයක්කය කරලා නැසැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට   විධිශේ 

හුරුවක්කය නැසැ. අපි   හුරුව ඇති කරන්න ඕනෑ.   සඳසා අව ය 

නීති ශගශනන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. එශසම 

කරන්න කියලා මා මල්ලනවා.  අද අමාතයාං වලට මුදල් ශවන් 

කරලා දුන්නාට, රාජය ආයතනවල සිටින ්රධානීන්ට වැ් කරන්න 

මලක්කයකයක්කය නැසැ.   මුදල් ආපසු භාණ්්ාගරයට යනවා. සමසර 

විට   මුදල් වියදම් කරන්ශන් ආදායමක්කය ශසොයන්න පුළුවන් 

ශේවල්වලට ශනොශවයි. සැම දාම වියදම් කරන ක්රමයක්කය 

අමාතයාං වලී, රාජය ආයතනවලී තිශබනවා නම්,  ශම් රශට් 

ආර්ථිකය  ක්කයතිමී කරගන්න බැසැ කියන එකයි මා වි ්වාස 

කරන්ශන්.  

මා ිදශයෝජනය කරන දිස්ත්රික්කයකයට අදාළ කාරණා 

ගණනාවක්කය ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශේ ඇතුමළී කරලා තිශබනවා. 

 ශක්කය සාධනීය තීීවයක්කය තිශබනවා.   වාශ ම අපි 

බලාශපොශරොීතුම ශනොවන මලක්කයක තිශබනවා. සසන ශදන්න 

පුළුවන්, වැ් කරන්න පුළුවන් අය වැයක්කය ශනොශවයි, ශම් 

ශවලාශේ මදිරිපී කර තිශබන්ශන්.  ශම් රශට් ආර්ථිකය ස්ථාවර 

කර ගන්න පුළුවන්, තව කාලයක්කය යන තුමරු ශම් ආර්ථික 

තීීවයට මුහුණ ශදන්න පුළුවන් අය වැයක්කය තමයි ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා මදිරිපී කරලා තිශබනවා.  

ශම් අවස්ථාශේ  විශ ේෂශයන්ම මතක්කය කරන්න ඕනෑ, පසුගිය 

කාලශේ අපි කාබිදක  වගාවට ශයොමු වුණා.  අපි   කටතුීතට 

විරුේධ වුණා.   අපි කිේවා   කටතුීත ක්කයෂණිකව කරන්න බැසැ 

කියලා. සැබැයි,   ිදසා ශගොවියාට වි ාල සාිදයක්කය සිේධ වුණා. 

අද නැවත රසායිදක ශපොශසොර ශදන්න පටන් ශගන තිශබනවා.   

සඳසාී යම් සීමා පනවා තිශබනවා. ගරු කෘක කර්ම 

ඇමතිතුමමාශගන් සා ගරු ජනාධිපතිතුමමාශගන් මා මල්ලීමක්කය 

කරනවා, පුළුවන් නම් ශගොවින්ට ශදන්න පුළුවන් උපරිම 

ශපොශසොර ්රමාණය  ලබා ශදන්න කටතුතුම කරන්න කියලා. එශසම 

කශළොී තමයි ශම් රශට් ආසාර ිදෂ්පාදනය අපි 

බලාශපොශරොීතුමවන මලක්කයකයට ශගන යන්න පුළුවන්කම 

ලැශබන්ශන්. නවීන තාක්කයෂණය භාවිත කරමින් අපනයන ශභෝග 

වගා කිරීම දිරිගැන්වීම සඳසා කෘක  වයවසාය ගම්මාන10ක්කය ආරම්භ 

කරන්න ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ශයෝජනා කර තිශබනවා.     

සඳසා කඩිනමින් වැ් පිළිශවළක්කය ක්රියාීමක කශළොී,  අපට 

විශේ  විිදමය ශසොයා ගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා අපි වි ්වාස 

කරනවා. අශේ අමාතයාං    මලක්කයකයට වැ් කරන තැනට පී 

කර ගත තුතුමව තිශබනවා.  

  විතරක්කය ශනොශවයි. රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් 

240ශදනකු ශතෝරාශගන,  ඔවුන් කෘක  වයවසායකයන් ශලස 

බලගැන්වීම සඳසා රුපියල් මිලියන 120ක්කය ශවන් කරලා 

තිශබනවා.   වාශ ම පළමුවන අදියශර්දී ශම් රශට් තරුණියන් 

1,000කට තමන්ශ  කෘක  වයාපෘති 1,000ක්කය ආරම්භ කිරීම සඳසා 

රුපියල් මිලියන 250ක්කය ශවන් කර තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද,  සැම දාම පීවන ආණ්ඩු, සමසර ඇමතිවරු,  තරුණ 

තරුණියන් මලක්කයක කරශගන වැ්සටසන් සැදුවා; ම්ම් ශදන්න 

වැ්සටසන් සැදුවා; ආධාර ශදන්න වැ්සටසන් සැදුවා. සැබැයි, 

ආණ්ඩු මාරු වනශකොට, ඇමතිවරයා මාරු වනශකොට, 

ශල්කම්වරයා මාරු වනශකොට ශම් වයාපෘති සියල්ලම මඟ 

නතරශවලා තිශබනවා. ශම් මදිරිපී කර තිශබන  ශයෝජනාවී 

අඩුම ගණශන් ක්රියාීමක කරන්න පුළුවන් තීීවයකට 

ශගනාශවොී තමයි   වාශේ ්රතිලල ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ශන්.  

රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් වි ාල පිරිසක්කය මන්නවා. 

ඔවුන් රජශේ රක්කයෂා බලාශපොශරොීතුම වන්ශන් නැසැ. සැබැයි, 

ඔවුන්ට කෘක  කර්මාන්තය කරන්න ම්ම් ශදන්න ඕනෑ. අද ම්ම් 

ගන්න විධියක්කය නැසැ. ම්මක්කය ගන්න ගියාම දසසක්කය ්ර ්න. සැබැයි, 

ම්ම් ලැබුණී   කටතුතුම කරන්න ඔවුන්ට ආර්ථික  ක්කයතියක්කය 

නැසැ.   කටතුතුම කරන්න අඩු ගණශන් බැංකු loan එකක්කයවී 

ශදන්න ඕනෑ.  වගාවක්කය කළාම   ිදෂ්පාදන විශේ  රටකට 

යවන්න පුළුවන් ක්රමයක්කය ආණ්ඩුශවන් සකස් කරලා ශදන්න ඕනෑ. 

පළමුවන වරට වගාව පාළු වුශණොී,   කෘක  කර්මාන්තශේ ශයදී 

සිටින තරුණ තරුණියන්ට සිේධ ශවන්ශන් වස ශබෝතලයක්කය මටලා 

මැශරන්නයි, එශසම නැීනම් එල්ලිලා මැශරන්නයි. ශම් තරුණ 

තරුණියන් පාවිච්චි කරලා, ඔවුන්ශ   ක්කයතිය පාවිච්චි කරලා, 

ඔවුන්ශ  අලුී අදසස් පාවිච්චි කරලා ශලෝකයාී එක්කයක ගනුශදනු 

කරලා,  කෘක  කර්මාන්තශයන් ශගෝ යන්න පුළුවන් ක්රමයක්කය 

ක්රියාීමක කිරීම සඳසා මීට ව්ා වැඩි මුදලක්කය ශවන් කරන්න 

පුළුවන් නම්,  ක තමයි කෘක  කර්මාන්තශේ ිදයැශළන රටක්කය 

විධියට අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වි ාල ජයග්රසණය. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

පසුගිය දිනවල පැවැති COPA එකට අපිී සසභාගි වුණා. 

එහිදී අපට අශේ රශට් මටජ ිදෂ්පාදනය ගැන වි ාල කනගාටුදායක 

තීීවයක්කය ඇති වී තිශබන බව දැන ගන්න ලැබුණා. ශපරදිග 

ධානයාගාරය බවට පී ශවලා තිබුණු අ ශේ රට අද සැම මටජ 

වර්ගයක්කයම පිට රටින් ශ න්න පුරුදු ශවලා තිශබනවා.  වා 

ශ න්ශන්ී ශටොන් ගණන්වලින්. ශම් රශට් සදන්න පුළුවන් 

මටජවී සදන්ශන් නැසැ.  වා සදන්න පුළුවන් ආයතන න්ීතුම 

ශවන්ශන්ී නැසැ.   කාරක සභා රැස්වීශම්දී කුණ්්සාශල් ෆාම් 

එශක්කය ිදලධාරිශයක්කය කිේවා, එක පැීතකට වතුමර නැසැ කියලා. 

තව ිදලධාරිශයක්කය කිේවා,   වැ ශේ ශරොන් ම් ටික මවී කරලා 

නැසැ කියලා. සැබැයි, ශම් රශට් කෘක  කර්මාන්තය ශගෝ නඟන්න 

අවුරුදු ගණනක්කය වැ් කටතුතුම කරපු අමාතයාං වල සිටින 

ිදලධාරින් ශම් රශට් මටජ ටික සදාගන්න තිශබන ආයතනයට    

අව ය පසසුකම් ටික දුන්ශන් නැීනම්,  ක ශමොන තරම් අභාගය 

සම්පන්න සිේධියක්කයද  ශම් රටට මටජ ශගන්වන එකට ශම් 

ිදලධාරින් සියලුශදනා වගකියන්න ඕනෑ. ශම් රශට් සිටින අහිංසක 

ශගොවියාට පසුගිය දිනවල බ්මරිඟු මටජ පැකට් එකී රුපියල් 

22,000ට ගන්න ශවලා තිශබන්ශන්.    අද ඊටී ව්ා අධික මුදලක්කය   

සඳසා වියදම් කරන්න ශවලා තිශබනවා. අශේ රශට් සදන්න 

පුළුවන් මටජ පිට රටින්  ශටොන් ගණන් ශ නශකොට අඩුම ගණශන් 

 ශක්කය මිල ිදයාමනය කරලාවී නැසැ. කවුද  වා පිටුපස 

මන්ශන්  ිදලධාරින් සස ශම් රටට මටජ ශගන්වන වයාපාරිකශයෝ 

මන්ශන්. අහිංසක ශගොවියාට ශදන මටජ පැකට් එකට මතා අධික, 

දරාගන්න බැරි මුදලක්කය අය කරනශකොට ශම් රශට් ිදලධාරින් 

ශකොශසේද හිටිශේ   වාශේ මිල ිදයාමනය කර ගන්න බැරි වුශණ් 

ඇයි  කෘක  කර්මාන්තය ශගෝ ගන්න උීසාස කරන රටක 

ශගොවීන් විධියට, කෘක  කර්මාන්තශේ ිදයැශළන මිිදසුන් විධියට 

 කවී කර ගන්න බැරි වීම සම්බන්ධශයන් අපට වි ාල 

කනගාටුවක්කය තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අශේ රශට් අස්වැන්ශනන් 

වි ාල ්රමාණයකට සාිද සිදු ශවන්ශන් සතුමන්ශගන්.  , 

අලින්ශගන්, රිළවුන්ශගන්, වඳුරන්ශගන්, ශමොනරුන්ශගන්.  වා 

පාලනය කර ගන්න විධියක්කය නැසැ. සැබැයි, ශම් රශට් අලි වැටවල් 

වි ාල ්රමාණයක්කය සදලා තිශබනවා.  වා ආරක්කයෂා කරන්න වනවතවී 

සංරක්කයෂණ ශදපාර්තශම්න්තුමශේ ිදලධාරින් නැසැ.   ිදසා සිවිල් 

ආරක්කයෂක ශදපාර්තශම්න්තුමවට අලි වැටවල් ආරක්කයෂා කරන්න භාර 

දීලා තිබුණා. සැබැයි, සිවිල් ආරක්කයෂක ිදලධාරින්ට අලි වැට 

ආරක්කයෂා කරන්න වි ාල පරිරමයක්කය දරන්න සිදු ශවන බව අපි 

දන්නවා. ශමොකද, අලිී එක්කයක සැේශපන්න වි ාල පරිරමයක්කය 

දරන්න ඕනෑ.   සඳසා   ිදලධාරින්ට තුමවක්කයකු දීලා තිබුණා.   

අලින්ට ශවඩි තියන්නවී, ශවනී සතුමන්ට ශවඩි තියන්නවී 

ශනොශවයි,   ිදලධාරින්ශ  ආරක්කයෂාවට  ක්කයතියක්කය කර ගන්න. 

සැබැයි, පසුගිය කාලශේ   තුමවක්කයකු ටික එකතුම කර ගීතා. අපි 

ආරක්කයෂක රාජය අමාතය ගරු ්රමිත බණ්්ාර ශතන්නශකෝන් 

මැතිතුමමාට ශම් ගැන කිේවාම, එතුමමා  නැවත   තුමවක්කයකු ටික සිවිල් 

ආරක්කයෂක ශදපාර්තශම්න්තුමවට ලබා ශදන්න කටතුතුම කළා. අපි   

ගැන එතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. සැබැයි, දැන් ශම් ිදවුස් එක 

දැක්කයකාම, ශකොළ  සශී මන්න ශනෝනලායි, මසීවරුයි සීව 

හිංසාව ගැන කථා කරන්න දුවශගන එන්න එපා. ගශම් මන්න 

අහිංසක මිිදසාට තමයි   දුක තිශබන්ශන්. ශබොශසෝ 

ශවශසසශවලා ඔවුන් කරපු වගාවට එක රැයින් සාිද කළාම -අලි 

ශසෝ ශවනී සතුමන් කුඹුරට ශසෝ ශසේනට පැනලා   වගාව කාලා 

ගියාට පස්ශසේ-   ශගොවියාශ  මුළු වතවිතයම මවරයි. සැබැයි, ශම් 

ආතුධ දුන්ශන් සතුමන් මරන්න ශනොශවයි. ගම ආරක්කයෂා කරන, 

අලින්ශගන් අලි වැට ආරක්කයෂා කරන   ිදලධාරින්ශ  ආරක්කයෂාව 

සඳසායි.   

ගරු ආරක්කයෂක ශල්කම්තුමමිද, සිවිල් ආරක්කයෂක ශදපාර්තශම්න්තුමශේ 

අධයක්කයෂ ජනරාල්තුමමිද, ගම්වල මන්න සිවිල් ආරක්කයෂක 
ිදලධාරින් අලි වැටවල් ආරක්කයෂා කරන්න වි ාල කැප කිරීමක්කය 

කරනවා. ඔවුන්   සම්බන්ධශයන් පුහුණුවක්කය ලබා තිශබනවා. 
සැබැයි, ශම් ිදලධාරින් සැම දාම විශ ේෂ රාජකාරි කියලා 

ශකොළ ට ශ නවා. සැබැයි,   පුහුණුව ලබපු ිදලධාරින් ශකොළ  
ගියාම අලි වැට රැක ගන්න බැසැ. අපි මල්ලීමක්කය කරනවා, සිවිල් 

ආරක්කයෂක ිදලධාරින් ශකොළ ට ශ න්න එපා කියලා. ඔවුන් 

ශකොළ ට ශගනී ශසේවයක්කය ගන්නවා වුණී,  ශකන් ශගොවියාට 
ඊට ව්ා සාිදයක්කය  ශවනවා. ශමොකද,   ිදසා ශගොවියාශ  වගාව 

පාළු ශවනවා.   ිදසා විශ ේෂ රාජකාරි සඳසා   ිදලධාරින් 
ශකොළ ට ශ න්න එපා කියා මම මල්ලා සිටිනවා.  

  වාශ ම සංචාරක කර්මාන්තය ගැන ශම් අය වැය 
ශයෝජනාවල සඳසන් කරලා තිශබනවා.   අනුව, සමුද්රීය සංචාරක 

වයාපාරයක්කය ආරම්භ කරන්න ඕනෑ කියලා සඳසන් කරලා 
තිශබනවා. ශම් රටට වි ාල විශේ  ආදායමක්කය එන, ශම් රටට 

ශ්ොලර් ශසොයන්න පුළුවන් සංචාරක ක්කයශෂේරය ගැන  පී ශවච්ච 
කිසිම ආණ්ඩුවක්කය දැඩි අවධානයක්කය ශයොමු කරලා නැසැ කියලායි 

මට කියන්න තිශබන්ශන්. අද අශේ රට වශට් තිශබන දූපී 
ටිශකන් ්රශයෝජන ගන්ශන් නැසැ. අශේ රටට සංචාරකයන් 

ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් ස්ථානවලින් ්රශයෝජනයක්කය 

අරශගන නැසැ. ලංකාශේ දියමත ලිස්සා යෑශම් ක්රී්ාව කරන 
ස්ථාන 13යි තිශබන්ශන්.   ස්ථාන 13න්, 9ක්කය තිශබන්ශන් මම 

ිදශයෝජනය කරන අම්පාර දිස්ත්රික්කයකශේ ආරුගම්ශබ් ්රශේ ශේයි. 
  ස්ථාන ටික දිතුණු කරන්න අපි ශයෝජනා දීලා තිශබනවා. 

වර්තමාන ක්රී්ා ඇමතිතුමමාී, සංචාරක ඇමතිතුමමාී   ගැන 
කටතුතුම කරයි කියලා මම වි ්වාස කරනවා. එශසම ශනොවුශණොී 

අපට ශම් ්රතිලල  ලබා ගන්න පුළුවන්කමක්කය ලැශබන්ශන් නැසැ. 

සසරාන්ශ  ශබෝම්බ ්රසාරශයන්, ශකොවිේ වසංගතශයන්   
වාශ ම පසුගිය කාලශේ ශම් රශට් තිබුණු අරගළශයන් සංචාරක 

වයාපාරය වැටිලා තිශබනවා. අපි සංචාරක වයාපා රශේ ිදයැළුණු 
වයාපාරික මසීවරුන් ආරක්කයෂා කර ගන්න ඕනෑ. ශම් ශවනශකොට 

ඔවුන් ණය ශවලා මන්ශන්. ඔවුන්ට   ණය ශගවා ගන්න විධියක්කය 
නැසැ.  කට සසන වැ් පිළිශවළක්කය ශම් අය වැය තුමළින් ලබා 

ශදන්න කියන මල්ලීම මම කරනවා.  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඔබතුමමාට ශවන් ූව කාලය අවසන්. 
 

ගුණ ඩී. වීරසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් කාරණය කියලා මම 

කතාව අවසන් කරනවා.  

රශට් ආර්ථිකය ක්ා වැටීම ගැන ශම් ආණ්ඩුවට ශදොස් කියන 
සැශමෝම,  ඊට ශපර   අය ශමොකුී ශනොකළා වාශ  තමයි කතා 
කරන්ශන්.   ිදසා   සැශමෝටම අපි කියනවා, අද රට වැටී 
තිශබන තීීවයට වග කියන්න ඕනෑ ශම් ආණ්ඩුව විතරක්කය 
ශනොවන බව. මතිසාසය දිසා බැලුවාම අපට ශේනවා, විදුලි 
රැසැන්වල මඳලා ට්රාන්ස්ශෆෝමර දක්කයවාී, බස,් වී ගබ්ා, 
පුස්තකාල ආදියටී ගිිද තියලා ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ කරපු   
ආර්ථික සාිදයී ශම් තීීවයට බලපා තිශබන බව. අද TNA 

එශක්කය මන්ත්රීවරු ශමතැන මන්නවා. ්රභාකරන් අවුරුදු 30ක්කය තුේධ 
කළා. ඔහුට අනුබල දීලා ශම් රශට් ආර්ථිකය ක්ා වට්ටන්න 
එතුමමන්ලා කරපු   සාිදයී ශම් තීීවයට බලපා තිශබනවා.   
ිදසා ශම් සියලුශදනා ශම් ක්ා වැටීමට වග කිව තුතුමයි. ශම් 
තීීවශයන් ශගෝ යන්න අපි දැන් වැ් කරන්න ඕනෑ. සැබැයි, 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ සිටින සමසර මන්ත්රීවරු ශමොනවා ගැනද 
කතා කරන්ශන්   
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අද වත.එල්. ීඨරීස් මැතිතුමමා කතා කළා. එතුමමා කතා කශළේ 

ඡන්දයක්කය ගැන. අඩු ගණශන් ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගෝ ගන්ශන් 

ශකොශසොමද, ශමවර අය වැශේ තිශබන සාධනීය කරුණු ශමොනවාද 

කියලා එතුමමා වචනයක්කය කිේශේ නැසැ. අද ඡන්දයකට යන්න 

මල්ලන්ශන් ශමොළය ශකොශලොේපම් ශවලාද කියලා අපි අසනවා. 

ශමොකද, අපි ඔක්කයශකෝම එකතුමශවලා ශම් ශවලාශේ කළ තුීශී 

ඡන්දයකට යෑම ශනොශවයි, ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගෝ ගැනීමයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව විසිඑක්කය 

වතාවක්කය සංශ ෝධනය කරලා, කෑලි එල්ලලා ශම් රශට් මිිදසුන්ට 

ශමොනවාද ලබා දුන් වාසි  ශම් රශට් ආර්ථිකය සදන්න ශමොනවාද 

එතුමමන්ලා කශළේ  කිසිවක්කය කශළේ නැසැ.   ිදසා අපි ඔක්කයශකෝම 

එකතුමශවලා අලුී ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක්කය ශ න්න ඕනෑ. අඩුම 

ගණශන් අවුරුදු 20කටවී ගැළශපන පරිදි අශේ ජාතික ්රතිපීති 

සදන්න ඕනෑ. අවුරුදු 20කට ගැළශපන පරිදි අධයාපන 

්රතිසංස්කරණ සදන්ශන් ශකොශසොමද, කෘක  කර්මාන්තයට ශ න්න 

අව ය ්රතිසංස්කරණ ශමොනවාද කියලා සියලුශදනා එකතුමශවලා 

වැ් පිළිශවළක්කය සදන්න ඕනෑ.   සඳසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

පක්කයෂ, විපක්කයෂ සියලුශදනාම එකතුම ශවන්න කියන ආරාධනය 

කරමින්, මා ිදසඬ වනවා. 

ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 13ක 

කාලයක්කය ලැශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.39  
 

ගුණ ජයන්ත් ෙමරවීර මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අශේ රට අර්බුද සුළියකට 

ශගොදුරු ශවලා තිශබන ශවලාවක, 2023 වර්ෂය සඳසා මදිරිපී 

කළ අය වැය ශල්ඛ්නය පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක්කය මදිරිපී 

කරන්න අවස්ථාව ලැමටම ගැන මා සතුමටු වනවා.  

අපි කවුරුී දන්නවා,  රටට ඇති ශවලා තිශබන විපත සැපතක්කය 

බවට ශපරළන්න ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශයන් වුවමනාවක්කය 

තිශබනවා කියලා.   පිළිබඳව අපි අතර කිසිදු විවාදයක්කය නැසැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, නමුී ශම් අය වැය ශදස 

විමර් නාීමකව බැලීශම්දී අපට මැනවින් ශපනී යනවා, ශම් අය 

වැශයන් රට ශවළී තිශබන අර්බුද සුළිශයන් ශගෝගැනීමට කිසිදු 

සැකියාවක්කය නැති බව.   ශවනුවට ශවන්ශන්, ශම් අර්බුදය 

තවතවී උග්ර ශකොට මමක්කය ශකොනක්කය ශනොශපශනන අගාධයකට 

ශම් රට වැට්ටවීම මිසක්කය, ශවන කිසිවක්කය ශනොවන බව නම් මතාම 

පැසැදිලියි.  

වර්තමාන ජනාධිපති රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා මුදල් 

ඇමතිවරයා විධියට ශම් ශගනැල්ලා තිශබන්ශන් 2002දී එතුමමාශ  

පාලනය යටශී ශගනා අය වැයම තමයි; 2015දී එතුමමාශ  

පාලනය යටශී ශගනා අය වැයම තමයි. රිදල් වික්රමසිංස 

මැතිතුමමා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා සැටියට ශම් මටු කරමින් 

මන්ශන් අන් කවරක්කයවී ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද. 2001-2005 කාල වකවානුශේ එතුමමාට කර ගන්න 

බැරි වුණු වැශේ සස, 2005-2015 කාල වකවානුශේ එතුමමාට කර 

ගන්න බැරි වුණු වැශේ අවසන් කිරීම තමයි ශම් අය වැය 

මලක්කයකගත ශවලා තිශබන්ශන්; දි ාගත ශවලා තිශබන්ශන්.   මිස 

ශම් අන් කවරක්කයවී ශනොශවයි. නව ලිබරල්වාදී ආර්ථිකශේ 

ශදවන මිදම තමයි ශම් රිදල් වික්රමසිංස ජනාධිපතිතුමමා මුදල් 

අමාතයවරයා සැටියට මදිරිපී කරන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අශේ රශට් පාඩු ලබන රාජය 

ආයතන කිසියම් ශවනස්කමකට, වයුසාීමක ශවනස්කමකට ලක්කය 

කිරීම පිළිබඳව අපි කාශ වී විශේචනයක්කය නැසැ. සැබැයි එහි 

්රාථමික ශකොන්ශේසිය වන්ශන්, එම ආයතන පාඩු ලැබුශේ ඇයි 

කියන කාරණය මතා ගැඹුරින් අධයයනය කිරීමයි.  වා 

ශකොශසොමද පාඩු ලැබුශේ කියන එක ශසොයා බැලීමකින් 

අනතුමරුව,   රාජය වයවසාය නැවත වතාවක්කය පණ ගැන්වීම සඳසා 

වන ්රගතියලි ශයෝජනාවකට පක්කයෂව අපි අශේ අී උස්සනවා. 

සැබැයි, එවැිද ගැඹුරු සැදෑරීමකින් අනතුමරුව තමයි  ක කරන්න 

ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, එශසම මිසක්කය උඩින් 

පල්ශලන් ශම් රාජය වයවසාය විකුණාශගන කෑම ශනොශවයි 

කරන්න ඕනෑ. 

ශම් අය වැශේ කියනවා, භාණ්්ාගාරයට බරක්කය ශවච්ච පාඩු 

ලබන රාජය වයවසාය ්රතිවයුසගත කළ තුතුමයි කියලා. 

භාණ්්ාගාරය විසින් න්ීතුම කරන රාජය ආයතන ්රතිවයුසගත 

කළ තුතුමයි කියනවා. දැන් ශම් අය වැශයන් ශයෝජනා කරන්ශන් 

භාණ්්ාගාරයට බරක්කය ශවච්ච  වා ද  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද, බලන්න. ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ ආයතනය ්රතිවයුසගත 

කරන්න ඕනෑ කියලා හිතක්කය පපුවක්කය නැතුමව, ලේජා බයක්කය නැතුමව 

ශම් මුදල් අමාතයවරයා ශයෝජනා කරනවා. එතුමමා පළමුවැිද 

වතාවට ශනොශවයි ශම්ක ශයෝජනා කරන්ශන්.   මීට ශපර කථා 

කරපු ජයරීන ශසේරී මන්ත්රීතුමමාී ශම් කාරණය කිේවා එදා 

1978දී  ශම් ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ සංස්ථාව විකුණා දමන ශයෝජනාව 

කැබිනට් මණ්්ලයට එේදී එවකට සිටි ලලිී ඇතුමලීමුදලි 

ශවශළඳ අමාතයවරයාට ශීරුණා, - එතුමමන්ලා එදා නව 

ලිබරල්වාදී ආර්ථිකය ශගන ආපු  උදවිය-   ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

සංස්ථාව විකුණා දැමීම සුදුසු නැති බවී, කළ තුතුම වන්ශන් 

රක්කයෂණ ශවශළඳශපොළට තව තරගකරුවන්ට එන්න ම් දීම බව. 

කැබිනට් මණ්්ලශේදී එතුමමා කිේවා,  ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ සංස්ථාව 

විකුණන එක ශනොශවයි කරන්න ඕනෑ. රක්කයෂණ ශවශළඳශපොළට - 

ශම් market එකට - තවී තරගකරුවන්ට එන්න අවස්ථාව 

සලසන එකයි කියලා.   අනුව තමයි ශවන ශවන රක්කයෂණ 

ආයතන ශම් ශවශළඳශපොළට ආශේ.   ිදසා එදා ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

සංස්ථාව  විකිණුශන් නැසැ. නමුී රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා 

2003 අශ්රේල් මාසශේ 11වැිද දා සැරී ජයවර්ධන මසීමයාට ශම් 

ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ සංස්ථාව විකුණලා දමනවා. මම අද මතා 

ශගෞරවශයන් සිහිපී කරනවා, වර්තමාන පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රී 

හිටපු අමාතය වාසුශේව නානායක්කයකාර මැතිතුමමාී, ශ්රී ලංකා 

රක්කයෂණ සංස්ථාශේ නන්දලාල් සස බණ්්ාර යන  සශසෝදර 

ශසේවකයනුී. ශමොකද, එදා  ඊට එදිරිව   අය අධිකරණයට ගියා. 

එහි ්රතිලලයක්කය සැටියට, ශම් ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ ආයතනය නැවත 

රජය සතුම ආයතනයක්කය බවට පී වුණා,  2009 ජූිද මාසශේ 

04වැිද දා. මහින්ද රාජපක්කයෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමමා තමයි ශම් 

රක්කයෂණ ආයතනය නැවත වතාවක්කය  ක්කයතිමී කිරීම ආරම්භ 

කශළේ. එතුමමා  කට ශේ පාලන නායකීවය ලබා දීලා එදා ශෂල් 

සමාගමට විකුණා තිබිච්ච ලංකා ගෑස් සමාගම නැවත රජයට 

අරශගන "ලිට්ශරෝ" නමින් ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ සංස්ථාව සතුම පාලක 

සමාගමක්කය  ක බවට පී කළා.   ිදසා අද ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

සංස්ථාවට - Sri Lanka Insurance Corporation එකට - අයී 

එක ආයතනයක්කය තමයි, ශම් රශට් ගෑස් ශවශළඳශපොශළේ  සියයට 

70ක්කය  සම්ූරර්ණ කරන ලිට්ශරෝ ගෑස් ලංකා සමාගම.   වාශ ම, 

ලංකා ශසොස්පිටල් ආයතනය, සියන්ශකෝ ලංකා ශසෝටලය ඇතුමළු 

ආයතන 8ක්කය අද ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ ආයතනය සතුමව තිශබනවා.  

915 916 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

දැන් ශම් රක්කයෂණ ආයතනය ශපෞේගලීකරණය කළාම ශමොකද 

ශවන්ශන්  එතශකොට ලිට්ශරෝ ගෑස් ලංකා සමාගමී ශපෞේගලික 

අං යට යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

ආයතනය පාඩු ලබන ආයතනයක්කයද  ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

ආයතනශේ ශසේවකශයෝ 2,700ක්කය මන්නවා.   විතරක්කය ශනොශවයි, 

එහි අශළවි බලකාය 10,000යි.   විතරක්කය ශනොශවයි. සාමානය 

රක්කයෂණවල - general insurancesවල - leadingම, ්රමුඛ්තම 

ආයතනය. සාමානය රක්කයෂණශේ ්රමුඛ්යා ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

ආයතනය.   විතරක්කය ශනොශවයි, එහි වතවිත රක්කයෂණ ඔේපු 

1,005,621ක්කය තිශබනවා.   විතරක්කය ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද. ශමතුමමන්ලා කියනවා ශම් රක්කයෂණ ආයතනය පාඩුයි 

කියලා. පාඩු ලබන ආයතන ්රතිවයුසගත කිරීම කියන තර්කය 

ශගනැල්ලා තමයි ශම්ක කරන්ශන්. අපි දැන් බලමු, ශ්රී ලංකා 

රක්කයෂණ ආයතනය පාඩු ද කියලා.  මූලාසානරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 

පසුගිය 2021 අවුරුේශේ  රුපියල් ශකෝටි 10,400ක්කය බදු සැර 

ලාභයක්කය ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ ආයතනය ලබනවා. මතින්   ආයතනය 

පාඩු ලු! දැන් ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ ආයතනය පාඩු ලබනවාද, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද   එහි බදු සැර ලාභය රුපියල් 

ශකෝටි 10,400යි. 2016 සිට ශම් ආයතනය ලාභ ලබනවා. 2016දී 

බදු සැර ලාභය රුපියල් ශකෝටි 12,000යි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද. 

  විතරක්කය ශනොශවයි. සැරී ජයවර්ධනට විකුණා තිබුණු 

කාලශේ,  ශගවන්න ඕනෑ බේදවී සැරී ජයවර්ධන මසීමයා 

ශේයය ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුමවට ශගවා තිබුශණ් නැසැ. 2004දී 

ආදායම් බදු ව ශයන් සතයක්කයවී ශගවලා තිබුශණ් නැසැ.   

විතරක්කය ශනොශවයි. 2003 ගීතී, 2005 ගීතී, 2007 ගීතී  

බදු ශගවලා තිබුශණ් නැසැ.   බදු ශනොශගවපු ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

ආයතනය තමයි 2009 ජුිද 04වැිද දා අධිකරණ ිදශයෝගයක්කය මත 

නැවත රජයට පවරා ගීශී. එතැන් සිට ිදයමිත පරිදි බදු ශගේවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 2021දී රුපියල් ශකෝටි 1,700ක්කය 

බදු සැටියට ශගවා තිශබනවා. ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ ආයතනය 

කියන්ශන් භාණ්්ාගාරශයන් න්ීතුම වන ආයතනයක්කය ශනොශවයි, 

භාණ්්ාගාරය න්ීතුම කරන ආයතනයක්කය.   ආයතනය සැම 

අවුරුේදකම ශකෝටි ගණිදන් බදු ශගවා තිශබනවා. 2020දී රුපියල් 

ශකෝටි 2,100ක්කය බදු ශගවා තිශබනවා. 2021දී රුපියල් ශකෝටි 

1,700ක්කය බදු ශගවා තිශබනවා. 2019දී රුපියල් ශකෝටි 1,700ක්කය බදු 

ශගවා තිශබනවා. 2018දී රුපියල් ශකෝටි 1,900ක්කය බදු ශගවා 

තිශබනවා. 2017දී රුපියල් ශකෝටි 1,300ක්කය බදු ශගවා තිශබනවා. 

2016දී රුපියල් ශකෝටි 1,400ක්කය බදු ශගවා තිශබනවා. ශකෝටි 

ගණන් බදු ශගවන   ආයතනය තමයි රිදල් වික්රමසිංස මසීමයා 

ශම් කුණු ශකොල්ලයට ගජ මිතුමරන්ට ශදන්න යන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමමිද, අපි  ක ශදන්න ශදන්ශන් නැසැ.  

ශම් වාශ ම වරාශේ නැශගනහිර පර්යන්තයී විකුණන්න ශම් 

පාලකශයෝ උීසාස කළා. එදා අපි ආණ්ඩුශේ මඳශගනම 

නැශගනහිර පර්යන්තය විකුණනශකොට ඊට  එදිරිව නැගී හිටියා 

වාශ , ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ ආයතනශේ ශසේවක සශසෝදරයන් එක්කයක 

එකතුම ශවලා,    අශනකුී පාලක සමාගම්වල සියලු සශසෝදරයන් 

සමඟ එකතුම ශවලා රක්කයෂණ සංස්ථාව ශබ්රා ගන්න අව ය 

මැදිසීවීම කරන බව මතා වග කීශමන්  ශම් ගරු  සභාශේදී අපි 

කියනවා. ශම්ක ජාතිය සතුම මසුරන් වටිනා සම්පතක්කය.  ක ආපහු 

විකුණන්න වික්රමසිංස මසීමයාට ම්  සම්බ ශවන්ශන් නැසැ. 

 ක සසතිකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. 

ඊළඟට මාශ  විශ ේෂ අවධානය ශයොමු වන්ශන්, ම්ම් 

සම්බන්ධශයන්. ශම් අය වැශයන් ශයෝජනා කරනවා අර "යළි 

පුබුදමු ශ්රී ලංකා" - "Regaining Sri Lanka" - ශපොට්ටිදශේ තිබුණු 

ම්ම් ්රතිපීතිය. ශම් රශට් තිශබන ම්ම් කුණු ශකොල්ලයට 

ශදන්න විතරක්කය ශනොශවයි, ශබදුම්වාදී බලශේග පිනවන්න ඕනෑ  

විධියට ම්ම් ලබා දීශම් ශයෝජනාවී ශමවර අය වැශේ 

අන්තර්ගත ශවලා තිශබනවා. දැන් කියනවා, LRC එකට සස 

මසවැලි අධිකාරියට අයී ම්ම් ටික ්රාශේෂ්ය ශල්ක්කයම්වරුන්ට 

ශදනවා කියලා.  දැන් ශමොකද ශවන්ශන්  ගරු ිදමල් සිරිපාල ද 

සිල්වා ඇමතිතුමමා ශම් සභාශේ මන්නවා. එතුමමා මසවැලිය භාර 

ඇමතිතුමමා සැටියට කාලයක්කය හිටියා. වියළි කලාපයට අයී 

ම්ම්වලින් සියයට 50ක්කය අයිති මසවැලි අධිකාරියට. මසවැලි 

අධිකාරිශේ ම්ම් ටික ්රාශේයය ශල්කම්වරුන්ට දුන්නාම ශමොකද 

ශවන්ශන්  1988 වසශර් මඳලා ම්ම් ්රඥේති සම්මත කරශගන 

ශබදුම්වාදී වයාපාරය බලාශගන මන්ශන්, උතුමරු-නැශගනහිර 

ශදපළාශී ම්ම් ටික   අයශ  ශබදුම්වාදී අරමුණුවලට ශයොදා 

ගන්නයි. ම්ම් ්රඥේති සරසා ගන්න බැරි වුණාට, ්රාශේයය 

ශල්කම්වරුන්ශ  බල පරාක්රමය පතුමරුවා ්රාශේයය ශල්කම්වරු 

සරසා ශම් ම්ම් ටික ශබදුම්වාදී වයාපාරශේ සන්තකයට ගන්න 

දැන් පුළුවන්කම ලැශබනවා. ශබදුම්වාදී වයාපාරය පිනවන්න 

තමයි ම්ම් ්රතිසංස්කරණ ශකොමිසම සතුම ම්ම් ටිකී, මසවැලි 

අධිකාරිය සතුම ම්ම් ටිකී ්රාශේයය ශල්කම්වරුන්ට ශදන්න  

කියන්ශන්.  , ශබදුම්වාදී වයාපාරය පිනවන්න මිසක්කය ශවන 

කිසිවකට ශනොශවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  

ශපොදුජන ශපරමුශණ් මන්ත්රීවරුන්ශගන්, ඔබතුමමන්ලාශ  

සෘදය සාක්කයක ශයන් අපි ශම් ්ර ්නය අසනවා.  ඔබතුමමන්ලා 2003දී 

හිටිශේ රක්කයෂණ සංස්ථාව විකුණනවාට එදිරිව. ඔබතුමමන්ලා 

2015දී හිටිශේ රක්කයෂණ සංස්ථාව විකුණනවාට එදිරිව. මහින්ද 

රාජපක්කයෂ මැතිතුමමා නැවත රජයට පවරා ගීත ශවෝටර්ස් එේ 

ආයතනය, රක්කයෂණ ආයතනය සතුම පරිපාලිත සමාගම්, ලිට්ශරෝ 

ගෑස් සමාගම විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබතුමමන්ලා එකඟද 

අසමින්, ශම් විකුණාශගන කෑමට එශරහිව අපට ගත සැකි සෑම 

පියවරක්කයම ගන්නා බව අවධාරණය කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද තමුන්නාන්ශසේට කෘතශේදීීවය පළ කරමින්, මා 

ිදසඬ ශවනවා.  

ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමමා. ඔබතුමමාට 

විනාඩි දසඅටක කාලයක්කය තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 2.52   
 

ගුණ ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා (ප්රවාහන රාජ 

අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - லபாக்குவரத்து 

இராஜாங்க அகமசசர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of 
Transport) 

මූලාසනාරූව ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් මදිරිපී කර තිශබන්ශන් 

අශේ රශට් 77වැිද අය වැය ශල්ඛ්නය වුණී, අශනක්කය අවුරුදු 

76ටම ව්ා මතාම සංකීර්ණ පරිසරයක්කය තුමළ මදිරිපී කළ අය 

වැයක්කය ශල්ඛ්නයක්කය විධියට තමයි මම ශපෞේගලිකව ශමවර අය 

වැය ශයෝජනා  දකින්ශන්.   

ිදදසශසන් පස්ශසේ රශට් සමස්ත ජනතාවශගන් - මුළු 

ජනගසනශයන්  සියයට 5ක්කය, 6ක්කය සැරුණුශකොට- සියයට 95ක්කයම 

එදිශනදා වතවිතය ගත කරන්ශන් මතාම අමාරුශවන්.  ක තමයි 

ඇීත කථාව.  ක අපි පිළිගත තුතුමයි. එම ිදසා අපි කථා කළ 

තුීශී, ක්රියා කළ තුීශී   පසුබිම තුමළයි.   තීීවය ඇති 
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[ගරු ජයන්ත සමරවීර මසතා  
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වීමට ශසේතුමව වර්තමාන රජශේ ක්රියාකලාපය පමණක්කයය කියලා 

අපට ශකොශසීම කියන්න පුළුවන්කමක්කය නැසැ. අවුරුදු 20කට 

ආසන්න කාලයක්කය ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය කළ මාී 

මසජන ිදශයෝජිතයකු විධියට විවිධාකාර  වගකීම් භාර ශගන ශම් 

තීීවය ඇති කිරීමට දායක වුණාය කියන ිදසතමානී පිළිගැනීම 

ඇතුමව තමයි අපි කථා කරන්න ඕනෑ;  ක්රියා කරන්න ඕනෑ.   

මෑත මතිසාසය ගීශතොී, සංචාරක වයාපාරශයන්, විශේ  

රමිකයන්ශගන් ශ්ොලර් බිලියන 11කට ආසන්න මුදලක්කය අපට 

වාර්ක කව ලැබුණා.  පසුගිය අවුරුදු 15ක්කය වැිද කාල සීමාවක්කය තුමළදී  

පැවැති රජයන් අය වැයවලදී ශමොන ශමොන වැරැදි තීන්දු තීරණ 

ගීතී, ආර්ථික ්රතිපීති සම්බන්ධශයන් ශමොන ශමොන තීන්දු 

තීරණ ගීතී කිසිම බලපෑමක්කය ඇති වුශණ් නැසැ. ශමොකද, මසත 

කියපු පරිදි, ශ්ොලර් බිලියන 10ක පමණ ්රමාණයක්කය රටට ලැබුණු 

ිදසා. ශම් තීීවය දිගින් දිගටම රට තුමළ ඇති වුණා නම්, තව 

අවුරුදු 5ක්කය, 6ක්කය ගිහිල්ලා ශම් තීීවය ඇති වුණා නම්, මීට ව්ා 

දරුණු තීීවයක්කය අනාගතශේදී අිදවාර්යශයන්ම ඇති ශවනවා. 

 ක තමයි ඇීත තීීවය.  

අපි උදාසරණයක්කය ගීශතොී, 1990 වර්ෂශේ බදු ආදායම 

ජාතික ආදායශමන් සියයට 20ක්කය විතර තිබුශණ්. විවිධ තීන්දු තීරණ 

ිදසා එය සියයට 8කට අඩු වුණා. එම ිදසා පැවැති රජයන්වලට 

සිේධ වුණා, ඊළඟ අවුරුේශේ අසවල් මැතිවරණය එනවා,   

මැතිවරණය පදනම් කර ශගන අය වැය සකස් කළ තුතුමයි කියන 

කාරණය මුදල් අමාතයාං යට මදිරිපී කරන්න.  ක තමයි ඇීත 

කථාව. ඊළඟ අවුරුේශේ ජනාධිපතිවරණය එනවා, ඊළඟ 

අවුරුේශේ පාර්ලිශම්න්තුම මැතිවරණය එනවා, ඊළඟ අවුරුේශේ 

පළාී සභා මැතිවරණය එනවා, පළාී පාලන මැතිවරණය එනවා  

කියලා දන්වන්න සිේධ වුණා.   ිදසා පසුගිය ද ක ශදකක විතර 

කාල සීමාවක්කය තුමළදී අශේ රශට් මදිරිපී වුශණ් රටට අව ය  සස 

රශට් අනාගතයට අව ය අය වැයක්කය ශනොශවයි. පැවැති රජයන්වල 

මුදල් අමාතයතුමමා සස කැබිනට් මණ්්ලය මුදල් අමාතයාං යට 

දන්වනවා ඊළඟ අවුරුේශේ අසවල්  මැතිවරණය එනවා,  කට 

සරියන අය වැයක්කය සදන්න කියලා. එම ිදසා මුදල් 

අමාතයාං යටී සිේධ වුණා   මල්ලීම් මටු කරන්න.  ක තමයි 

සිේධ වුශණ්.  

මතින්, වර්ෂයකට ලැබුණු   ශ්ොලර් බිලියන 10ක පමණ 

්රමාණය නැති වුණාට පස්ශසේ තමයි ආර්ථිකය ක්ා වැටීමකට ලක්කය 

වුශණ්. උදාසරණයක්කය ගීශතොී, 2021දී සංචාරක වයාපාරශයන් 

ලැමට තිශබන්ශන් ශ්ොලර් මිලියන 500යි.  විශේ  ශ්රේෂණී  

ශ්ොලර් බිලියන 4ක්කය විතර ලැමට තිශබනවා.   අනුව, ශ්ොලර් 

බිලියන 7ක්කය විතර අඩු වුණාට පස්ශසේ ණය ශගවා ගන්න 

පුළුවන්කමක්කය නැතුමව සස ආර්ථික ක්රියාවලිය සිේධ ශවන්ශන්ී 

නැතිව රට ක්ා වැටීමකට ලක්කය වුණා.   

ශම්ක තමයි ඇීත කථාව. අපි සියලුශදනාම ශම්  වගකීම භාර 

ගත තුතුමයි කියලා මම කිේශේ, ශමන්න ශම් තීීවයට අපි 

සියලුශදනාම විවිධ රජයන් යටශී දායක වුණ ිදසායි. අද අපි   

තීීවය ිදවැරදි කර ගැනීම සඳසා කටතුතුම කළ තුතුමව තිශබනවා.  

  ශවනුශවන් දැන් අපි ශමොකක්කයද කළ තුතුම වන්ශන්  ශම් අය 

වැශේදීී සාම්්රදායානුූලලව, ආණ්ඩුව අය වැය ශසොඳයි කියනවා, 

විපක්කයෂය අය වැය නරකයි කියනවා.   නරකයි කියන්ශන් 

ශමොනවා එක්කයක සංසන්දනය කරලාද  ශම් අය වැශයන් අසවල් 

අං වලට මුදල් ශබදලා නැසැ කියනවා.   ශබදපු මුදල් ්රමාණය 

ගැනී ගණන් සදනවා, "100යි ශවන් කරලා තිශබන්ශන්,  ශකන් 

10යි කරන්න පුළුවන්,   ිදසා එකකට ශවන් කර තිශබන්ශන් 

10යි" කියනවා.  ශම්වා කියන්ශන් කුමන පරිසරයක්කය යටශීද  රට 

සාමානය තීීවයක තිබියදී මදිරිපී කරන අය වැයක ශයෝජනා  

සමඟ ශම් අය වැශයන් මදිරිපී කරන ශයෝජනා සංසන්දනය 

කරනවා.   සංසන්දනය කිරීම වැරදියි. විපක්කයෂශයන් කියපු අඩු 

පාඩුකම් සියල්ලම ඇීත,  වා මටු කරන්න පුළුවන් නම් ශසොඳයි. 

දරුවන්ශ  පාසල් උපකරණවල මිල වැඩියි, අඩු කරන්න පුළුවන් 

නම් ශසොඳයි. ශබශසී මිල වැඩියි, අඩු කරන්න පුළුවන් නම් 

ශසොඳයි. බදු බර වැඩියි, අඩු කරන්න පුළුවන් නම් ශසොඳයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,   වාශ ම තව එක ශදයක්කය 

තිශබනවා. මැතිවරණයක්කය ලබා ගැනීම ශවනුශවන් විපක්කයෂශේ 

සියලු පක්කයෂ එකක්කයහු ශවලා මෑතකදී  මැතිවරණ ශකොමිෂන් 

සභාවට ගිහින් තිබුණා.  ක ශසොඳයි. මැතිවරණ පැවැීවිය තුතුමයි, 

එහි කිසි ගැටලුවක්කය නැසැ.  අතීතශේී ශම් වාශ  සන්ධාන ඇති 

වුණා.   වාශ  සන්ධාන ඇති ශවලා ජනාධිපතිවරණ තිබ්බා, 

පාර්ලිශම්න්තුම මැතිවරණ තිබ්බා.   සැම එකක්කයම ජයග්රසණය 

කශළේ සන්ධාන ගත ශවලා. සැබැයි, සන්ධාන ගත ශවලා 

ජයග්රසණය කරලා ආණ්ඩු පිහිශටේවාට පස්ශසේ, සන්ධානය 

කැශ්නවා; ජනාධිපතිතුමමා ශතෝරා ගීතාට පස්ශසේ සන්ධානය 

කැශ්නවා. ඇයි එශසම වුශණ්  එශසම වුශණ් වැ් පිළිශවළක්කය 

නැතිව   ශවලාශේ මැතිවරණය ජයග්රසණය කර ගැනීම 

ශවනුශවන් පමණක්කය පක්කයෂ එක්කයකහු වීම ිදසා. මම දැන් ශම් කරුණ 

කිේශේ ඇයි  විපක්කයෂශේ සියලු ශේ පාලන පක්කයෂ එක්කයකහු ශවලා 

මැතිවරණයක්කය මල්ලීම ශසොඳයි වාශ ම, ශම් ශවලාශේ විකල්ප අය 

වැය ශයෝජනාවක්කය මදිරිපී වුශණොී  කී රටට ශසොඳයි. සැබැයි, 

විපක්කයෂශේ පක්කයෂවලට එක්කයකහු ශවලා එශසම ශදයක්කය සදා ගන්න 

පුළුවන්කමක්කය නැසැ. ශම්ක තමයි තිශබන තීීවය. ශම්ක තමයි 

තිශබන වැරැේද.  

අද කවුරු සරි කියනවා නම් බදු බර වැඩියි කියලා, එශසම නම් 

 කට විකල්ප ශයෝජනා ශදන්න ඕනෑ. එශසම නැීනම් කියන්න 

ඕනෑ, "දැන් බදු වැඩියි. අපි බලයට පී වුණාම ශම් බදු අඩු 

කරනවා. අපි රාජය ආයතන ්රතිවයුසගත කරන්ශන් නැසැ" 

කියලා.   ්රකා යවී කරන්න ඕනෑ. නමුී,   ්රකා ය 

කරන්ශන්ී නැසැ, විකල්ප ශයෝජනා ශදන්ශන්ී නැසැ. අද රට 

දකින්ශන් තවමී විපක්කයෂය විරුේධවාදීන් විධියට. එශසම තමයි 

රට දකින්ශන්. නමුී,  ක ශනොශවයි තීීවය. එසා පැීශී 

Lobby එකට ගියාම අපි ශසේරම එකයි. අපි එකතුම ශවලා කරන 

කථාවලදී සමසර අවස්ථාවල ශමොකක්කයද දන්නවාද කියැශවන්ශන්  

සමසර අවසථ්ාවල විපක්කයෂශේ සශසෝදර මන්ත්රීවරු කියනවා, "මචං 

ශම් ශවලාශේ රටට අව ය ජනප්රිය ශනොවන, අමාරු ශේවල් ටික 

රිදල් ශලොක්කයකාට කියලා කර ගිදමු. ඊට පස්ශසේ මැතිවරණයක්කය 

දිනලා අපි ආණ්ඩුවක්කය සදා ගිදමු" කියලා.  

විපක්කයෂශේ අය  ක කියනවා. නමුී,  ශම් ගරු සභාවට 

ඇවිල්ලා ශවනී ශදයක්කය කියනවා; මාධය සාකච්ඡා තියලා ශවන 

ශදයක්කය කියනවා. 'අපට කරන්න බැරි ශේ වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමමාට කියලා අපි කර  ගිදමු. එතශකොට     අ්රසාදය 

යන්ශන් එතුමමාට,   අ්රසාදය තුමළින් ජනතාව මුළා කරලා ඡන්ද 

ටික අරශගන අපි ආණ්ඩුවක්කය සදමු, අපි ජනාධිපතිවරණය 

ජයග්රසණය කරමු, රටට ශසණ ගැහුවී කමක්කය නැසැ, ශම් 

ශවලාශේ අපි ශම්වාට එක්කයකහු ශවන්න, සම්බන්ධ ශවන්න, දායක 

ශවන්න ශසොඳ නැසැ, අපි ශකොශසොම සරි බලය ගිදමු' කියන 

අදසස අනුව තමයි   අය විශ ේෂශයන්ම කටතුතුම කරන්ශන්. ශම්ක 

තමයි අද සිේධ වන්ශන්.  

  අතරතුමර මා පාවලී චම්පික රණවක මන්ත්රීතුමමාට 

විශ ේෂශයන් ස්තුමතිවන්ත වනවා. ආර්ථික ස්ථා කරණයට අදාළ 

ශකටි සස මධය කාලීන වැ්සටසන් සඳුනාගැනීම සඳසා ූව 

අනුකාරක සභාව සරසා එතුමමා පාර්ලිශම්න්තුමවට ශයෝජනාවලියක්කය 

මදිරිපී කළා. විපක්කයෂශේ මන්ත්රීවරශයකු වන එතුමමා   අනුකාරක 

සභාශේ සභාපතිවරයා සැටියට ආර්ථික ස්ථා කරණයට අදාළ 

ශයෝජනාවලියක්කය මදිරිපී කළා. ්රවාසන ක්කයශෂේරශේ කළ තුතුම 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

සියලු ්රතිසංස්කරණ  සහිත ශයෝජනා එහි ඇතුමළී කර තිශබනවා. 

 ක සමස්ත විපක්කයෂයටම මසී ආදර් යක්කය කියලායි මා හිතන්ශන්. 

ශම්කයි අද විපක්කයෂශයන් මටු විය තුතුම කාර්යභාරය වන්ශන්.  

ශ්රී ලංකා ිදදසස් පක්කයෂශේ පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් විධියට 
අශේ පක්කයෂය තුමළී ශම්  පිළිබඳව කථා කළා.  ක තමයි ඇීත 

කථාව. අපි විශ ේෂශයන්ම වමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ. ්රජාතන්රවාදීව අදසස ්
සා ශයෝජනා මදිරිපී කරන්න එතුමමා අපට අවස්ථාව දුන්නා. අපි   

ගැන වාද කළා. අ  ශේ මතය වුශණ් රජයී එක්කයක එකතුම ශවලා ශම් 
අභිශයෝග ජයගැනීමට ක්රියාකාරීව දායක ශවමු කියන එකයි. අපි 

 ක කළා. ශම් ශවලාශේ ශම් රට මුහුණ පා තිශබන අමාරු 
තීීවශයන් ශගෝ  ම සඳසා අශේ දායකීවය ක්රියාකාරීව ලබා 

දිය තුතුමයි.  ශම්ක අමාරු තුගයක්කය; ජනතාවශගන් බැණුම් අසන්න 

වන තුගයක්කය. ජනතාවශගන් බැණුම් අසන්න තරම් ආීම 
 ක්කයතියක්කය අපට තිබිය තුතුමයි.  ආීම  ක්කයතිය  අපට තිශබන ිදසා 

තමයි අපි අද ශම් වගකීම් භාර අරශගන  ගරු ජනාධිපතිතුමමාටී, 
ශම් රජයටී සසශයෝගය ලබා දීමට කටතුතුම කරලා තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මා තවී කාරණයක්කය  සඳසන් 
කරන්න කැමැතියි. අපි අය වැයක්කය තුමළින් බලාශපොශරොීතුම වන්ශන් 

ශමොකක්කයද  අය වැයක ශසොඳ, නරක බලන්ශන් බඩු මිල ශකොශතක්කය 

අඩු වුණාද, සසන ශකොච්චර ලබා දුන්නාද යනුශවන් හුශදක්කය එහි 
්රමාණාීමක ශේ තුමළින්. සසන ලබා දීම අය වැය ශල්ඛ්නයක්කය 

මදිරිපී කිරීශම් ්රධාන අරමුණක්කය තමයි.   වාශ ම, රජය විසින් 
මදිරි වසර තුමළ අනුගමනය කරන දැක්කයම සඳසන් කිරීමී අය 

වැයක ්රධාන ලක්කයෂණයක්කය. අද වනශකොට නවීන තාක්කයෂණශයන් 
ශතොරව රට මදිරියට ශගන යන්න බැසැ. රාජය ආයතනවලට 

තාක්කයෂණය අව යයි.   ශයෝජනාව ශම් අය වැය ශයෝජනා තුමළ 

තිශබනවා.  

  වාශ ම, ම්ම් පිළිබඳව ලලදා  ශයෝජනා ශමවර අය වැය 

කථාශේ සඳසන් ශවලා තිශබනවා.  නමුී  මසවැලි ම්ම් ඇතුමළු 
රජශේ ම්ම් පිළිබඳව මත වාදයක්කය තිශබනවා. නමුී, කුමන  ශසෝ 

ආකාරයකින් ලලදා  විධියට   ම්ම් ්රශයෝජනයට ගන්න ඕනෑ. 
ශම්ක තමයි ඇීත කථාව. නමුී, අපි ම්ම් ලලදා  ශලස 

්රශයෝජනයට ගන්ශන් නැසැ.   සඳසා වැ් පිළිශවළක්කය ශම් 

ශයෝජනාවල තිශබනවා. අපනයනය සස ආශයෝජනය ්රවර්ධනය 
සඳසා වන ආයතන සියල්ල එක්කයකාසු කරලා, ආශයෝජන කලාප 

පුළුල් කරලා,  වාට අදාළ නීතිරීති  සකස් කරලා,   අදාළ කටතුතුම 
එකම ආයතනයක්කය මිනන් ක්රියාීමක කිරීම පිළිබඳ ශයෝජනාවක්කය 

ශම් අය වැය තුමළ තිශබනවා.  

සංචාරක වයාපාරය අද අපට දිතුණු කරන්න පුළුවන් 

ක්කයශෂේරයක්කය.   සඳසා වන  සංකල්ප ශයෝජනා  ශම්  අය වැය තුමළ 

තිශබනවා. 

  වාශ ම, පරිසරය ආරක්කයෂා කිරීම පිළිබඳ සංකල්ප ශමම අය 

වැය ශයෝජනා තුමළ තිශබනවා.  

අය වැය ශයෝජනා ක්රියාීමක කිරීම පිළිබඳ  පසු විපරම් කිරීම 

සඳසා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක්කය පිහිටුවීම, තවී 
ශයෝජනාවක්කය.  වා කරන්න අව යයි. ශමහි සඳසන් වන  රාජය 

ශසේවශේ ්රතිසංස්කරණ අව යයි. ශම් ආකාරශේ පැසැදිලි වැ් 
පිළිශවළ රාෂ්යක්කය ශම් අය වැය ශයෝජනා තුමළ තිශබනවා. එම ිදසා 

මම ශම් අය වැය දකින්ශන්, ශම් අභිශයෝගාීමක අවස්ථාශේ 

මතාම සුබවාදී බලාශපොශරොීතුම තබාගන්න පුළුවන් අය වැයක්කය 
සැටියට. අපි සියලුශදනා  කරාය ශවලා ශම් අය වැයට සසශයෝගය 

දිය තුතුමයි කියන එකයි මශ  ශයෝජනාව.  

්රවාසන විෂයය භාර රාජය අමාතයවරයා සැටියට මම සිහිපී 

කරනවා, මාර්ග අනතුමරුවලට ලක්කයූව වින්දිතයන් සැමරීශම් 
ජාතයන්තර දිනය ශසට බව. රටවල් 131ක්කය එයට සම්බන්ධ 

ශවනවා. ශලෝකශේ පළමුවැිද මාරක රිය අනතුමර 1869දී තමයි 
සිේධ ශවලා තිශබන්ශන්. ශදවැිද මාරක රිය අනතුමර සිේධ ශවලා 

තිශබන්ශන් 1896දී.   කාලශේ ආරම්භ වුණු ශම් ජාතයන්තර 
සංවිධානය අද එක්කයසී ජාතීන්ශ  සංවිධානයී, ශලෝක ශසෞඛ්ය 

සංවිධානයී සමඟ එක්කයව කටතුතුම කරනවා. මාර්ග රිය 

අනතුමරුවලට ලක්කය ූව වින්දිතයන් සැමරීශම් ජාතයන්තර දිනය 
සැමරීම ශවනුශවන් අශේ අමාතයාං යී, මාර්ග ආරක්කයෂාව පිළිබඳ 

ජාතික සභාවී ලබන සතිශේ දැවැන්ත වැ් පිළිශවළ රාෂ්යක්කය 
ක්රියාීමක කිරීමට කටතුතුම කරනවා. විශ ේෂශයන්ම මාර්ග 

අනතුමරු ිදසා අශේ රටට වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන 130කට 
ආසන්න මුදලක්කය අහිමි ශවනවා. වර්ෂයකට වතවිත 3,000ක්කය විතර 

අහිමි ශවනවා. මිිදස් වතවිතවල අහිමි වීම මුදලින් තක්කයශසේරු 

කරන්න අපට පුළුවන්කමක්කය නැසැ.   හින්දා අපි ශම් දිනය 
සමරන්න එකතුම ශවනවා.  

  වාශ ම අශේ අමාතයාං ය 2023 වර්ෂශේදී රියැදුරු 
අකුසලතා ක්රමය ්රාශයෝගිකව ක්රියාීමක කිරීම සඳසා අව ය 
ක්රියා මාර්ග ගැනීමට  ශම් වන විට කටතුතුම කරමින් තිශබනවා. ශම් 

ජාතයන්තර දිනය සමරා  ක සතියකට පමණක්කය සීමා කරන්ශන් 

නැතිව, සැබෑ ශලසම අශේ රශට් රිය අනතුමරුවලින් අහිමි වන 
වතවිත ්රමාණය අඩු කරගැනීම ශවනුශවනුී, රුපියල් බිලියන 

130කට ආසන්න මුදලක්කය මතිරි කරගැනීම ශවනුශවනුී අව ය 
කටතුතුම  කළ තුතුම වනවා.   වගකීම මටු කරමින් 2023 වර්ෂශේදී 

එම වැ් පිළිශවළ ක්රියාවට නැංවීමට ශම් ජාතයන්තර දිනශේදී අපි 
අදිටන් කරගන්නවා;    බව ්රකා යට පී කරනවා.   වාශ ම,  

රිය අනතුමරුවලින් වතවිත අහිමි ූවවන් ඇතුමළු වින්දිතයන් සියලු 

ශදනා අපි ශම් අවස්ථාශේදී විශ ේෂශයන්ම සිහිපී කරනවා. අප 
කළ තුතුම වන්ශන් ශමවන් තීීවයන් මදිරිශේදී ඇති ශනොවීමට 

කටතුතුම කිරීමයි. අපි   ශවනුශවන් අව ය කටතුතුම  කරන බව 
සඳසන් කරමින් මා ිදසඬ ශවනවා.  ස්තුමතියි. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුජිී සංජය ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක්කය තිශබනවා. 

Order, please! ඊට ශපර කවුරුන් ශසෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක්කය 
මූලාසනය සඳසා ගරු මධුර විතානශ  මන්ත්රීතුමමාශ  නම 

ශයෝජනා කරන්න. 

 

ගුණ ීමතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්ා (වරාය, නාවික 

හා ගුවන් නෙේවා අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி நிமல் சிறிபால த சில்வா - 

துகறமுகங்கள், கப்பற்றுகற மற்றும் விமான லசகவகள் 

அகமச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, "ගරු මධුර විතානශ  
මන්ත්රීතුමමා දැන් මූලාසනය ගත තුතුමය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශයීය නය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ ෙමන්ප්රිය නහේරත් මහත්ා මූලාෙනනයන් ඉවත් 
වූනයන්, ගුණ මධුර විත්ානන  මහත්ා මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சமன்பிாிய லஹரத் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு மதுர விதானலக 
அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SAMANPRIYA HERATH left the Chair and 
THE HON. MADHURA WITHANAGE took the Chair. 
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ගුණ නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 2023 අය වැය සම්බන්ධව 

අදසස් දක්කයවන්න අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව ඔබතුමමාට 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

ශම් රජය බලයට පී වුණාට පස්ශසේ  පසුගිය අවුරුදු 2ක කාල 

සීමාව තුමළ -මීට ්රථම- අය වැය වාර්තා ශදකක්කය මදිරිපී කරන්න 

කටතුතුම කළා. පසුගිය අවුරුදු ශදකක කාල සීමාව තුමළ මදිරිපී 

කරපු   වාර්තාවල සඳසන් ශවච්ච කරුණු,  වාශේ සඳසන් ශවච්ච 

සංවර්ධන ශයෝජනා, ආර්ථිකය නැංවීම සඳසා තිශබන ශයෝජනා 

එකක්කයවී අද වනශතක්කය ක්රියාීමක වුණා ද කියලා තමයි අපි 

ශසොයා බලන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අපි පසුගිය අවුරුදු 74ක 

මතිසාසය ගැන කථා කළාට, මා හිතන විධියට ශම් අවුරුදු ශදකක 

කාල සීමාව ිදසා තමයි අශේ රට ආර්ථික ව ශයන් මතාම 

පරිසාිදයට ලක්කය ශවච්ච අවස්ථාව බවට පී වුශණ්.   පරිසාිදය 

ශකොච්චර ද කිේශවොී, අද අපි ශමොන තරම් ්රතිසංස්කරණ 

ශගනාවා වුණී, ශමොන තරම් අය වැය ශයෝජනා ශගනාවා වුණී, 

 වා එකක්කයවී සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් තීීවයකට ශම් රට 

අද පී ශවලා නැසැ.   කාරණය මම ශම් අවස්ථාශේ විශ ේෂශයන් 

කියන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  

පසුගිය කාල සීමාව තුමළදී, විශ ේෂශයන්ම පසුගිය අවුරුදු 

ශදකක කාල සීමාව තුමළදී හිටපු ජනාධිපතිතුමමාී, ශම් රජයී 

ගීතා ූව තීරණ මත ශම් රශට් ආර්ථිකය ශකොච්චර දුරට පසුබෑමට 

ලක්කය වුණාද කියලා අපි දන්නවා. ලංකා මතිසාසශේ ආර්ථික 

වර්ධන ශේගය ඍණ අගයක්කය ගීත අවස්ථා කීපයක්කය පමණයි 

තිශබන්ශන්.   අවස්ථා අතරින් ්රබල ශලස පරිසාිදයට ලක්කය වුණු 

අවස්ථාව පසුගිය කාල සීමාව තුමළ  ඇති වුණාය කියලා මම ශම් 

අවස්ථාශේ කියන්නට ඕනෑ.හිටපු ජනාධිපතිතුමමාී,   පැවැති 

අමාතය මණ්්ලයී ශම් රශට් බදු ආදායම කපා සැරීම ිදසා 

විශ ේෂශයන්ම ශේයය ව ශයන් අශේ ආර්ථිකය ක්ා වැටීමට 

්රබලව බලපෑවාය කියන එකී අපි කියන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,   විතරක්කය ශනොශවයි. හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමා ගීත තවී අදූරදර්ය තීරණයක්කය තමයි, රසායිදක 

ශපොශසොර තසනම් කිරීම. රසායිදක ශපොශසොර තසනම ශකොච්චර 

්ර ්නයක්කය වුණාද  කිේශවොී, වී වගාවට විතරක්කය ශනොශවයි, අශේ 

එළවලු වගාවට ශමන්ම, අශේ රශට් ්රධාන අපනයන 

කර්මාන්තයක්කය වන වැවිලි කර්මාන්තයටී දැඩි ශලස බලපෑවාය 

කියන එක අපි කවුරුී දන්නා ශදයක්කය. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද, විශ ේෂශයන්ම කෘක කර්ම ක්කයශෂේරයට සම්බන්ධශවලා 

සිටින විේවතුමන්, ශනොශයකුී ආකාරශේ විශ ේෂඥයන්, 

පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් සැටියට අපි, ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ 

මසීමයාශ  ශම් තීරණයට, එශසම නැීනම් ආණ්ඩුශේ ශමම 

තීරණයට විරුේධව ශනොශයකුී අවස්ථාවලදී කථා කළා.   

සම්බන්ධශයන් අපි ශනොශයකුී ආකාරශයන් මල්ලීම් කළා. ශම් 

අපරාධය කරන්න එපා, ශම් රට තුමළ රසායිදක ශපොශසොර තසනම් 

කරලා එක පාරටම ශම් රට කාබිදක ශපොශසොර වගාවකය යන්න 

පුළුවන්කමක්කය නැසැ කියලා අපි කිේවා. ජාතයන්තරය ගීතී, 

මෑත මතිසාසශේ ශමශසම එක රැයකින්, එශසම නැීනම් පැය 

24කින් රසායිදක ශපොශසොර තසනම් කරලා කාබිදක ශපොශසොර 

භාවිතයට ගිය රටක්කය අපට ශසොයා ගන්න පුළුවන්කමක්කය නැසැ.  මම 

දන්නා තරමින් කැබිනට් මණ්්ලයී, කෘක කර්ම ක්කයශෂේරයට 

සම්බන්ධ,   සඳසා කැමැීත ඇති අශේ සමසර පාර්ලිශම්න්තුම 

මන්ත්රීවරුී,   වාශ   එවකට ආණ්ඩු පක්කයෂශේ අයී ශම් කරුණු  

පැසැදිලි කළාය කියා අපට ආරංචි ශවලා තිශබනවා.  , ශකොච්චර 

පැසැදිලි කරලා දුන්නා වුණී,   එකක්කයවී හිටපු ජනාධිපති 

ශගෝවාභය රාපක්කයෂ මැතිතුමමා පිළිගතශී නැසැ. එශසම නැීනම් 

  තීරණශයන් පසුපසට එන්න,   තීරණය ශවනස් කරන්න, කිසිම 

අවස්ථාවක කටතුතුම කශළේ නැසැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 

  ශසේතුමව ිදසාම කෘක කර්ම ක්කයශෂේරය අද ශකොච්චර දුරට පල්ලම් 

බැසැලා තිශබනවාද කියලා අපි දන්නවා. 

පසුගිය අවුරුදු ශදකක පමණ කාල සීමාව තුමළ වී ශගොවිතැනට 

සම්බන්ධ ශවලා මන්න ශගොවීන්,   වාශ ම අශනකුී 

ක්කයශෂේරවලට සම්බන්ධශවලා මන්න අය, එළවලු වගාවට 

සම්බන්ධ ශවලා මන්න අශේ ශගොවි මසීවරු ඇතුමළු    සැම 

ශකනාම පාරට බැසැලා උේශඝෝෂණ කරලා කිේවා, ශම් අපරාධය 

කරන්න එපා, අපට වතවී ශවන්න මාර්ගයක්කය සදන්න කියලා. 

නමුී, තමුන්නාන්ශසේලා කිසිම අවස්ථාවක   සම්බන්ධශයන් 

පියවර ගීශී නැසැ. තමුන්නාන්ශසේලා   සම්බන්ධශයන් යම් 

වැ් පිළිශවළක්කය ක්රියාීමක කළා නම්, ශම් තරම් දුරට අශේ රශට් 

ආසාර අශසේිදයක්කය ඇති ශවයි,  කෘක කර්ම ක්කයශෂේරශේ පාරිසාිදයක්කය 

ඇති ශවයි කියලා මම හිතන්ශන් නැසැ.   

අශනක්කය පැීශතන්  ශම් ිදසා වැවිලි ක්කයශෂේරයට කරපු 

බරපතළ සාිදය කියලා  ිදම කරන්න පුළුවන්කමක්කය නැසැ.  ක 

සුළුපටු නැසැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  ශම්ක වැවිලි 

ක්කයශෂේරයට සාිද කරපු පළමුවැිද අවස්ථාව ශනොශවයි. දැන් මන්න 

මන්ත්රීවරු ශම්වා දන්ශන් නැතුමව ඇති. සමින ශපරමුණු ආණ්ඩුව,  

විශේ  රටවල්වලට, එශසම නැීනම් විශේ  ආයතනවලට 

සම්බන්ධ ශවලා වැවිලි ක්කයශෂේරශේ ශී වතුම ටික, රබර් වතුම ටික,  

ශපොල් වතුම ටික අදාළ agency housesවලින් ිදසියාකාරව සස 

ක්රමානුූලලව පවීවාශගන ගිය බව මා දන්නවා.   කාලශේ වතුම 

ක්කයශෂේරය මතාම  උසස් තීීවශේ තාක්කයෂණික ක්රම එක්කයක  

පාලනය කළා.   වාශ ම, ශසොඳ විශේ  ශවශළඳ ශපොළක්කය 

පවීවාශගන යන්නී   අය කටතුතුම කළා. නමුී  1972දීී ශම් 

වාශ ම අදූරදර්ය තීරණයක්කය ගීතා. එශසම තීරණයක්කය අරශගන   

වතුම ටික ජනසතුම කරන්න කටතුතුම කළා. එශසේ ජනසතුම කිරීම තුමළ 

වැවිලි ක්කයශෂේරය සම්ූරර්ණශයන්ම ක්ාශගන වැටුණා.   වාශ ම, 

කර්මාන්ත ාලා ක්ාශගන වැටුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද, 1977දී ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමමා ජනාධිපති 

වුණාට පස්ශසේ  ජනතා වතුම සංවර්ධන මණ්්ලය,  වැවිලි සංස්ථාව 

ඇති කරලා agency houses - විශේයය ශකොම්පැිදවලට - 

සම්බන්ධශවලා සිටි ිදලධාරින්  වාට සම්බන්ධ කරශගන 

ක්රමානුූලලව නැවත වරක්කය අශේ රශට් වැවිලි ක්කයශෂේරය නගා 

සිටුවන්න කටතුතුම කළාය කියන එක මම ශම් අවස්ථාශේ 

කියන්නට ඕනෑ.  

ඊට පස්ශසේ වැවිලි ක්කයශෂේරය තුමළින් ක්රමානුූලලව සස යම්තාක්කය 

දුරට ආදායම් ලබාශගන, විශේ  විිදමය ලබාශගන මදිරියට එන 

අතරවා රශේ තමයි ශම් රසායිදක ශපොශසොර තසනම පනවන්න 

කටතුතුම කශළේ. ශම් ශපොශසොර තසනම පැනවීම තුමළින් රට වි ාල 

පරිසාිදයකට ගියා.   විතරක්කය ශනොශවයි, අශේ අස්වැන්නී 

සම්ූරර්ණශයන්ම අඩු වුණා. තමුන්නාන්ශසේලා පසු ගිය අවුරුේශේ 

අස්වැන්න පිළිබඳව සංඛ්යාශල්ඛ්න අරශගන ශම් අවුරුේදී එක්කයක 

සංසන්දනය කරලා බැලුශවොී ශපශන්වි, ගිය අවුරුේශේ ලැබුණු 

අස්වැන්නට ව්ා ශම් අවුරුේශේ ලැබුණු අස්වැන්ශන් ්රමාණය 

සෑශසන්න  අඩු වීමක්කය සිේධශවලා තිශබන බව. 

විශ ේෂශයන්ම ශී වගාවට සම්බන්ධශවලා මන්ශන් වතුම 

සමාගම් විතරක්කය ශනොශවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,  ශම් 

රශට් සියයට 68ක්කය වන කු්ා ශී වතුම හිමියන් තමයි අද වැඩිපුරම 

ශී අපනයනයට, ශී ිදෂ්පාදනයට දායක ශවලා තිශබන්ශන්.   

923 924 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශපොශසොර තසනම ිදසා වතුම ක්කයශෂේරයට සම්බන්ධ ශවලා මන්න 

කු්ා ශී වතුම හිමියන් ශනොශයකුී ආකාරශයන් අසරණභාවයට 

පී වුණා. අශේ ගම්වල සිටින දුගී දුේපී ජනතාවට   වැටුණු 

ආර්ථික අගාධශයන්  ශගෝ එන්න අද ශවනශතක්කය පුළුවන්කමක්කය 

ලැබිලා නැසැ. අද හුඟක්කය ශදශනක්කය කථා කරනවා, ශී මිල මසළ 

ගිහිල්ලා තිශබනවා කියලා. ඊශේ-ශපශර්දා   සම්බන්ධශයන් කථා 

කරන ශකොටී කිේවා, "ශී මිල මසළ ගිහිල්ලා තිශබනවා, අශේ 

කාලශේ තමයි   තීීවය උදා වුශණ්" කියලා. ශී මිල මසළ 

යන්න ශසේතුම වුශණ් ශමොකක්කයද කියලා අපි දන්නවා,  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  , ශම් ආණ්ඩුශේ තමුන්නාන්ශසේලා කරපු 

ශදයක්කය ිදසා ශනොශවයි. රුපියල ක්ා වැටීම,  ශ්ොලර් එක රුපියල් 

375ක්කය වීම තමයි  කට ශසේතුමව. එවැිද තීීවයක්කය තුමළ  

විශේ වලට භාණ්් යැේවාම,  මිල වැඩි වීම සාමානය ශදයක්කය.  ක 

අමුතුමශවන් කරන්න ඕනෑ ශදයක්කය ශනොශවයි.  ක ිදකම්ම ලැබුණු 

ශදයක්කය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශී දලු මිල වැඩි වුණාට 

 ශකන් කිසිම ලාභ ්රශයෝජනයක්කය අශේ කු්ා ශී වතුම හිමියන්ට 

ලැබිලා නැසැ.  කට ශසේතුම ශවලා තිශබන්ශන් ශමොකක්කය ද  එදා 

තිබුණු අස්වැන්න අද නැසැ. එදා   අය ශපොශසොර ටික 

ිදසියාකාරව දාලා ලබා ගීත අස්වැන්න අද ලබා ගන්න 

පුළුවන්කමක්කය නැසැ.  ශවන දා ශී දලු කිශලෝ දාසක්කය ක්පු තැනක  

අද ක්න්න පුළුවන් ශී දලු කිශලෝ 400ක්කය, 500ක්කය කියලා 

තමුන්නාන්ශසේලා දන්නවාද  ශමොකද, රසායිදක ශපොශසොර 

තසනම ිදසා ශපොශසොර ටික ිදසියාකාරව කලට ශවලාවට දමා 

ගන්න ලැබුශණ් නැසැ.   ශපොශසොර ටික දමා ගීතා නම් 

අිදවාර්ශයන්ම අස්වැන්න වැඩි කර ගන්න තිබුණා. නමුී   

තීීවය ඇති කරගන්න පුළුවන්කමක්කය ලැබිලා නැසැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශී දලු කිශලෝ එකක මිල 

ශකොච්චර මසළ ගියී, ලැශබන අස්වැන්න භාගයට අඩු වුණාම 

ලැශබන්ශන් එදා ලැබුණු මුදලමයි. එදා ලැබුණු ආදායම තමයි ලබා 

ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිශබන්ශන්.  ශම්ශකන් කිසිම වාසියක්කය 

අශේ ශී කර්මාන්තශේ  ජනතාවට ලැබිලා තිශබනවා කියලා මම 

හිතන්ශන් නැසැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, දැන් ශපොශසොර ටික 

ිදසියාකාරව ලැශබනවා කියලා කෘක කර්ම ඇමතිතුමමාී,   වැවිලි 

කර්මාන්ත ඇමතිතුමමාී පුන පුනා ්රකා  කළා. ගරු ඇමතිතුමමිද,  

වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාං යටවී, කෘක කර්ම අමාතයාං යටවී 

අව ය ශපොශසොර ටික ිදසියාකාරව ලබා ශදන්න තවම සැකියාවක්කය 

ලැබිලා නැසැ කියලා මම කියන්න ඕනෑ. ඊශේ-ශපශර්දා කෑගල්ල 

දිස්ත්රික්කයකශේ කු්ා ශී වතුමහිමිශයෝ අපට පැමිණිලි කළා.    අය 

කියන්ශන් ශමොකක්කයද  ශපොශසොර ටික ලබා ශදන්න කියලා  කු්ා 

ශී වතුම සංවර්ධන අධිකාරියට කියන්න ලු. නමුී කු්ා ශී වතුම 

සංවර්ධන අධිකාරියට ගියාම   අය කියනවා, "අපට තවම 

ශපොශසොර ලැබිලා නැසැ" කියලා. රුපියල් 20,000ක්කය දීලා ශසෝ 

රුපියල් 15,000ක්කය දීලා ශසෝ ශපොශසොර මිටියක්කය ලබා ගන්න අද 

අවස්ථාවක්කය ලැබිලා නැසැ. මාධය සමුවලට ගිහිල්ලා,  

පාර්ලිශම්න්තුමශේ දී ගරු ඇමතිවරු ්රකා  කරනවා, "අපි ශපොශසොර 

්ර ්නය විසඳලා තිශබන්ශන්. ශපොශසොර  ලබා ශදන්න පුළුවන්" 

කියලා. නමුී එශසම තීීවයක්කය නැසැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද  අපට  ක බලාශපොශරොීතුම වන්න බැසැ. 

තමුන්නාන්ශසේලා කියනවා, "අපි ආදායම් වැඩි කරනවා,  

කෘක කර්මාන්තය වැඩිදිතුණු කරනවා" කියලා.    වාශ ම අශේ 

වැවිලි ක්කයශෂේරශේ  අපනයනවලින් විශේ  විිදමය ශසොයනවා  

කියනවා; ශනොශයකුී ආකාරශේ කථා කියනවා. ශම් අය වැය 

වාර්තාශේ ශනොශයකුී ආකාරශේ ශයෝජනා මදිරිපී කරලා 

තිශබනවා. නමුී තමුන්නාන්ශසේලා ්රාශයෝගිකව   අව ය 

සසශයෝගය ලබා දුන්ශන් නැීනම්,  අපි  ශපොශසොර ලබා ගන්ශන් 

ශකොශසොමද  අපි විශේ  විිදමය ශගශනන්ශන් ශකොශසොමද  

ශබොරුවට ජනතාව සන්ශතෝෂ කරන්න මාධය සමු තියලා ශම් 

්ර ්නය විසඳන්න පුළුවන්කමක්කය නැසැ.  

අශේ වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමමාශගනුී, අශේ කෘක කර්ම 

ඇමතිතුමමාශගනුී මම මල්ලා සිටින්න කැමැතියි, ඔබතුමමන්ලා 

සරියාකාරව ශම් ශපොශසොර ්ර න්ය විසඳන්න වැ් පිළිශවළක්කය 

ශයොදන්න කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශගොවියාට 

ශපොශසොර මිල දරා ගන්න පුළුවන්කමක්කය නැසැ. කෘක කර්ම 

ක්කයශෂේරයට සම්බන්ධ ශවලා, ශගොවිතැනට සම්බන්ධ ශවලා මන්න 

උදවියට රුපියල් 10,000ට යූරියා මිටිය ලබා ශදනවා කියලා 

තිශබනවා. නමුී ශම් රටට විශේ  විිදමය ශගශනන කු්ා ශී 

වතුම හිමියාට යූරියා ශපොශසොර මිටියක්කය ශදන්ශන් රුපියල් 

21,500කට.   මිලටවී ශසොයා ගන්න නැසැ. ශසොයා ගීතා 

වුණ ,ී එශසම නැී නම් තමන් ශ  ී දලු ශදන කර්මාන්ත ාලාශවන් 

ශපොශසොර මිටියක්කය ලබා ගීතී,    අයට  රුපියල් 21,500ක්කය 

ශගවන්න සිදු ශවනවා.   වාශ  මුදලක්කය ශගවලා ශම් විධියට 

ශපොශසොර ටික දා ගීතාට පස්ශසේ,  තමුන්නාන්ශසේලා කියන 

විධියට ශී දලු කිශලෝ එකකට රුපියල් 200ක්කය ලැබුණී ඔවුන් 

වතවී ශවන්ශන් ශකොශසොමද    වාශ ම පළිශබෝධ නා ක ටික 

ශසොයා ගන්න පුළුවන් කමක්කය නැසැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මම වැඩිපුර ශම් ්ර ්නය ගැන 

කථා කශළේ, අපි ශ්ොලර් හිඟයකට මුහුණ පා තිශබන අවස්ථාවක්කය 

ිදසා. අපට ශ්ොලර් ආදායමක්කය ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක්කය තමයි, 

ශී අපනයනය. ශී කියන්ශන්, ඈත අතීතශේ මඳලා අශේ රශට් 

ශනොම්මර එශක්කය ආදායමක්කය ලැශබන ශදයක්කය.   ආදායම ලබා 

ගන්න නම් අපි  වාට අව ය පසසුකම් ටික ලබා ශදන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,  ශී කර්මාන්තය මසළ නංවලා 

අශේ රටට ශ්ොලර් ටිකක්කය ශසොයා ගන්න, විශේ  විිදමය ශසොයා 

ගන්න අව යතාවක්කය තිශබනවා නම්, අිදවාර්යශයන්ම   අව ය 

පසසුකම් ලබා  ශදන්න කියලා අපි ඇමතිතුමමන්ලාශගන් මල්ලා 

සිටිනවා. එතශකොට   ශගොල්ලන්   වැශේ කර ගනීවි. 

ඔබතුමමන්ලාට තිශබන්ශන්, අඩුම තරමින් සසන මිලට ශපොශසොර 

ටික ලබා ශදන එක; සසන මිලට වල්නා ක ටික ලබා ශදන එක. 

 වා ලැබුශණොී, ශී කර්මාන්තශේ ශයදී සිටින  අයට ආදායමක්කය 

ලැශබනවා වාශ ම අශේ රටට වැඩිපුර විශේ  විිදමය ලබා 

ගන්නී පුළුවන් ශවයි කියලා මා කියන්න ඕනෑ. 

විශ ේෂශයන්ම වැවිලි කර්මාන්තය ගැනී, ඊට සම්බන්ධ 

ශවලා මන්න කම්කරුවන් ගැනී අපි සැම දාම වාශ  කථා 

කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අපි කථා කරලා විතරක්කය 

යනවා. නමුී, ්රාශයෝගිකව ගීතාම   ශේවල් ශවන්ශන් නැසැ. 

දීර්ඝ කාලයක්කය තිස්ශසේ අපි සටන් ශකරුවා, වැවිලි කර්මාන්තයට 

සම්බන්ධ ශවච්ච කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000ක වදිදක 

වැටුපක්කය ලබා ශදන්න. මම දන්නවා, ශනොශයකුී ආකාරශේ 

්ර ්නවලට මුහුණ දීලා, ශනොශයකුී ආකාරශේ සාකච්ඡා පවීවා 

ශබොශසොම අමාරුශවන් තමයි එවකට හිටපු කම්කරු අමාතය 

ිදමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමමා   රුපියල් 1,000ක වදිදක 

වැටුප ලබා ශදන්න වතුම ශකොම්පැිද ටික කැමැති කරවා ගීශී. 

නමුී අපි දන්නවා, සමසර ශකොම්පැිද තවමී   මුදල 

ශගවන්ශන් නැසැ.   සමසර තැන්වල  කී මඟ සරින්න පුළුවන් 

ආකාරශේ වැ් පිළිශවළ ක්රියාීමක කරනවා.   අයට කියනවා, 

වැඩිපුර දළු කිශලෝ ගණනක්කය ශ න්න, එශසම නැීනම් වැඩිපුර 

රබර් කිරි කිශලෝ ගණනක්කය ශ න්න,එශසම ශගනාශවොී විතරයි 

රුපියල් 1,000ක වදිදක වැටුප ලබා ශදන්න පුළුවන්   කියලා.   

විධියට ශනොශයකුී ආකාරශේ අසාධාරණකම් අද වැවිලි 

සමාගම්වලින් එශසම නැීනම් ශකොම්පැිදකාරයන් අතින් සිේධ 

ශවනවාය කියන එක ශම් අවසථ්ාශේදී මම කියන්න ඕනෑ. එම 
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ිදසා අපි  කට යම්කිසි වැ් පිළිශවළක්කය ක්රියාීමක කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, වතුම කම්කරුවන්ට රුපියල් 

1,000ක වදිදක වැටුපක්කය ලබා ශදන්න කියා මල්ලුශේ අද-ඊශේ 

ශනොශවයි. දැන් උේධමනය සියයට 100කින් වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. උේධමනය සියයට 100කින් වැඩි ශවන්න මස්ශසල්ලා 

තමයි අශේ වතුම කම්කරුවන් සටන් ශකරුශේ, රුපියල් 1,000ක්කය 

ශදන්න කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, නමුී දැන් 

උේධමනය සියයට 100කින් මසළ ගිහිල්ලාී, රුපියල් 1,000යි 

තවමී ඔවුන්ට දිනකට සම්බ ශවන්ශන්.   ිදසා අපි මල්ලා 

සිටින්න කැමැතියි,   ගැනී කටතුතුම කරන්න කියලා.   

ශම් අය වැශයන් ශනොශයකුී ආකාරශේ සසන ලබා දීලා 
තිශබනවා. සමාජ ආරක්කයෂණ ක්රමය යටශී ලබා ශදන සමසර 
දීමනා වැඩි කරලා තිශබනවා.   ිදසා ගරු ජනාධිපතිතුමමාශගන් මා 

මල්ලා සිටින්න කැමැතියි, පවතින වතවන වියදමී, උේධමනයී 

සලකා බලා අඩුම තරමින් රුපියල් 2,500කවී වදිදක වැටුපක්කය 
වතුම කම්කරු ජනතාවට ලබා දීශම් වැ් පිළිශවළක්කය ක්රියාීමක 

කරන්න කියලා.  ක වතුම සමාගම්වලට කරන්න පුළුවන්. ශමොකද, 
දැන්   අයශ  ආදායම වැඩි ශවලා තිශබනවා. අපි දන්නවා, එදා 

ශී කිශලෝවක්කය ශ්ොලර් 5ට විකුණලා රුපියල් 2,000ක ලාභයක්කය 
ගීතී, අද රුපියල් 4,500ක විතර ආදායමක්කය  ශගොල්ලන්ට 

ලබන්න පුළුවන්.   අනුව  ශගොල්ලන්ශ  ආදායමී වැඩි ශවලා 

තිශබනවා.   ිදසා වතුම කම්කරු වැටුප වැඩි කර ලබා ශදන්න 
කටතුතුම කරන්න කියලා අපි ශම් අවස්ථාශේ  මල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් සම්බන්ධව කථා කරන්න නම් 
තව කරුණු කාරණා රාෂ්යක්කය තිශබනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් අය වැශේ පරිසරය ගැනී 
කථා කරනවා. මම දැක්කයකා, ගරු ජනාධිපතිතුමමා අය වැය කථාශේ 

නීල සරිත පරිසරයක්කය ගැන සඳසන් කරලා තිශබනවා. මම 
කියන්ශන් නීල සරිත පරිසරයක්කය ගැන කථා කරන්න මස්ශසල්ලා 

පරිසරශේ තිශබන ශේවල් ටික ආරක්කයෂා කරන්න කටතුතුම කරන්න 
ඕනෑ  කියලායි. මම ජනාධිපතිතුමමාශ  අවධානයට ශම් කාරණය 

ශයොමු කරන්න කැමැතියි. අද අපි දන්නවා, මසා පරිමාණශේ ම්ම්, 

වන රක්කයක ත ගණනාවක්කය විනා  කරලා තිශබන බව. මම 
ිදශයෝජනය කරන කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයකය ගීශතොී, යටියන්ශතොට 

මැතිවරණ ශකොට්වාසශේ යම් යම් තැන්වලදී අපි මැදිසී ශවලා   
වාශ  කටතුතුම නතර කළා.   ්රශේ  ශබොශසොම සංශේදී කලාප. 

විශ ේෂශයන්ම නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයකයට මායිම් වන ්රශේ . අපි 
දන්නවා, ම්ම් ්රතිසංස්කරණ ශකොමිෂන් සභාවට සස වන 

සංරක්කයෂණයට අයිති ම්ම් පිළිබඳව  විවිධ පුේගලයන් ඇවිල්ලා 

ශසොයා බලා ශනොශයකුී වැ් කටතුතුම කරමින්   ම්ම් අීපී 
කර ගන්න කටතුතුම කරන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 

ශමශසම කරලා ශකොශසොමද නීල සරිත පරිසරයක්කය ශගෝ 
නඟන්ශන්  අපි දන්නවා, ශම් කාලශේ ශවනී කාලවලට ව්ා 

ශනොශයකුී ආකාරශේ ම්ම්  ශකොල්ල ගැන විවිධ ්රශේ වලින් 
වාර්තා ශවන බව. එම ිදසා ගරු ජනාධිපතිතුමමාශගන් මල්ලා 

සිටින්න කැමැතියි, එවැිද ශේවල් නවීවා ගන්න යම් වැ් 

පිළිශවළක්කය ක්රියාීමක කරන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අවසාන ව ශයන් තව එක 
කාරණයක්කය මම සඳසන් කරනවා. අශේ ්යනා ගමශ  මන්ත්රීතුමමිය 

අද පාර්ලිශම්න්තුමශේ කථාවක්කය ශකරුවා. එතුමමිය කථා කරලා 
කිේශේ ශමොකක්කයද  අපි පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්ශන් එතුමමිය හින්දා 

ලු. මම එතුමමියට කියන්න කැමැතියි, එතුමමිය පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

මන්ශන් අපි හින්දාය කියන එක. එතුමමිය දැන් සභාශේ හිටියා නම් 
ශසොඳයි. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඔබතුමමාට ශවන් ූව කාලය අවසානයි. 

ගුණ නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මට තව විනාඩියක්කය ශදන්න. 

එතුමමිය ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්ශන් අපි හින්දායි. එතුමමිය, 
එතුමමියශ  පක්කයෂශයන් ඡන්දය මල්ලුවා නම්, එතුමමියට ශකොළ  

දිස්ත්රික්කයකශයන් ඇපී  නැසැ. අපි ඡන්දය මල්ලුශේ එතුමමියශ  

'අශේ ජන' ශමොකක්කයද ශපරමුණ කියන එශකන් ශනොශවයි. සජිී 
ශ්රේමදාස මැතිතුමමා සමගි ජන බලශේගශේ නායකයා කරලා,  

රංජිී මේදුම බණ්්ාර මැතිතුමමා ශල්කම් කරලා, ඊට පස්ශසේ අපි 
ඡන්දය මල්ලුශේ සමගි ජන බලශේගශයන්. එශසම නැතිව 

එතුමමියශ  පක්කයෂයකින් ශනොශවයි. අශේ ජනතාවට පින් සිේධ 
ශවන්න එතුමමිය අද පාර්ලිශම්න්තුමවට ඇවිල්ලා මන්නවා. එශසම 

කරලා අශේ පක්කයෂය පාවා දීලා අද   පැීශී වාඩි ශවලා දැන් 

අපට ගරසන්න කටතුතුම කරනවා.   ිදසා අපි ශබොශසොම කනගාටු 
ශවනවා, එතුමමියශ  ්රකා ය සම්බන්ධව.  

මම දීර්ඝ ව ශයන් කථා කරන්ශන් නැසැ. ඔබතුමමා  මට ශම් 

කාලය ලබා දීම ගැන ස්තුමතිවන්ත ශවමින් මශ  කථාව අවසන් 

කරනවා. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්රසන්න රණවීර රාජය අමාතයතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

17ක කාලයක්කය තිශබනවා. 
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ගුණ ප්රෙන්න රතවීර මහත්ා (කුඩා හා මධා පරිමාත 

වවොය ොංවර්ධාන රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர - சிறிய மற்றும் நடுத்தர 

அளவிலான ததாைில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Small 
and Medium Enterprises Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ගරු රිදල් වික්රමසිංස 

ජනාධිපතිතුමමාශ  මංගල අය වැය සම්බන්ධශයන් කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලැමටම පිළිබඳව ශබශසවින්ම මම සන්ශතෝෂයට පී 

ශවනවා. මම හිතනවා, මශ  කථාව මුල, මැද, අග ව ශයන් රශට් 

ජනතාවට සස ශම් ගරු සභාවට මදිරිපී කිරීම කාශලෝචිතයි 

කියලා. 

ිදදසසින් පසු වසර 74ක්කය අය වැය මදිරිපී කරමින් පක්කයෂ, 

විපක්කයෂ ව ශයන් අපි ආණ්ඩු කළී එමිනන් රශට් යසපත 

ශවනුශවන්, උන්නතිය ශවනුශවන් කටතුතුම ශනොකළ පිරිසක්කය බවට 

සංවඩු ගසමින්, ශේ පාලනඥයන් සමාජශේ හුශදකලා කිරීමට 

NGO න්යී, ්යස්ශපෝරාවී ඇතුමළු  වාට අසුවුණු වෘීතීය 

සමිති සස පටු ශේ පාලන පක්කයෂ ගණනාවක උීසාසය පිළිබඳව 

මා දන්නා පරිදි අදසස් දැක්කයවීමට ශමය අවස්ථාවක්කය කර ගන්නවා.  

මා දන්නා ශේ පාලනය තුමළ ගරු මහින්ද රාජපක්කයෂ මැතිතුමමා 

ජනාධිපති ධුරය දරන කාලශේ ශම් රශට් මූලය ස්ථායිතාව පවීවා 

ගිදමින් තුේධයී, සසන ලබා දීමී, සංවර්ධනයී එක ශසේ 

කිරීමට කටතුතුම කළා.   වාශ ම එතුමමා බුේධිමීව ආර්ථික 

කළමනාකරණය  කිරීම තුමළින් සාර්ව ආර්ථික සාධක සමතුමලිතව 

පවීවා ගිදමින්, රටට ගලා එන ශ්ොලර් පිළිබඳ පරිූරර්ණ 

දෘෂ්ටියකින් තුතුමව රුපියශල් වටිනාකම තීරණය කරමින්, ශ්රී 

ලංකාව මධයම ආදායම් ලබන, ශේගශයන් සංවර්ධනය වන රටක්කය 

බවට පී කළ ආකාරය ඔබ අප සැමට මතකයි. සියලු ජනතාව 

රශට් ස්ථාවරය ගැන හිතන්ශන් රට අස්ථාවර වුණු ශමොශසොතක.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

2005 වර්ෂශේ මැද භාගශේදී මහින්ද රාජපක්කයෂ මැතිතුමමා රට 

භාරශගන වසර නවයකට ආසන්න කාලයක්කය ශම් රශට් උන්නතිය 

ශවනුශවන් කළ දෑ ශකටිශයන් ශසෝ මතක්කය කිරීමට මා ශමය 

අවස්ථාවක්කය කර ගන්නවා.  

2006දී  ක පුේගල ආදායම ශ්ොලර් 1,240ක්කයව පැවැති අතර, 

2014 වර්ෂය වන විට එය ශ්ොලර් 3,828ක්කය දක්කයවා මසළට ඔසවා 

තැබුවා.   වාශ ම එදා ආර්ථික වර්ධන ශේගය 8.7ක්කය දක්කයවා 

වර්ධනය කරන්නට සැකියාව ලැබුණා. මා දන්නා පරිදි සමස්ත 

ආර්ථිකය ස්ථාවරව පවීවා ගැනීම සඳසා සාර්ව ආර්ථික සාධක 

සමතුමලිත කිරීම සස බුේධිමීව කළමනාකරණය කිරීශමන් 

පමණක්කය මූලය ස්ථායිතාව සස විශේ  විිදමය ද්රවයලතාව සථ්ාවර 

මට්ටමක පවීවාගත සැකි වුණා. වතවන වියදම මත ඇති වන 

ීඨ්නය, උේධමන අශේක්කයෂා, විශේ  විිදමය ද්රවයලතාව, භාණ්් 

සා ශසේවාවල මිල, ආර්ථික ස්ථායිතාව, මූලය පේධති සථ්ායිතාව, 

ආනයන, විශේ  රමික ශ්රේෂණ සස සංචාරක යැීඨම් යන සාර්ව 

ආර්ථික සාධක බුේධිමීව කළමනාකරණය වන පරිදි තරගකාරී 

මූලය ආර්ථික සාධක සමබරව පවීවාශගන යා තුතුම බව මාශ  

වි ්වාසයයි.  

1978න් පසු සියයට 2.8ක්කය වැිද ්රමාණයකින් රුපියල 

අව්රමාණ වීම අඩුශවන් ම සිදු වුශණ් මහින්ද රාජපක්කයෂ 

මැතිතුමමාශ  තුගශේදී. එම කාලශේ රටට අව ය විශේ  සම්පී 

ක්රමානුූලලව ගළපා   සියල්ල සස අශනකුී ශමවලම් බුේධිමීව 

සැසිරවීමට එතුමමා කටතුතුම කළා. 2014න් පසු ආණ්ඩු කළ 

විපක්කයෂශේ ආර්ථික විශ ේෂඥයන් යැයි සඳසන් කරන ගරු සර්ෂ ද 

සිල්වා මැතිතුමමා, ගරු කමටර් සෂීම් මැතිතුමමා, ගරු මරාන් 

වික්රමරීන මැතිතුමමා වැිද අය කැබිනට් මණ්්ලශේ සිටියදී රට 

කළ සැටි අපට  මතකයි. එදා රුපියල් 131ට තිබුණු  ශ්ොලරය   

ආර්ථික ඔස්තාර්ලා විසින් රුපියල් 182 දක්කයවා මසළ නැංූවවා. ශම් 

වාශ  ආර්ථික අර්බුදයක්කය, ශකොශරෝනා වසංගතයක්කය ශසෝ පාස්කු 

්රසාරයක්කය අශේ රශට් ශනොමැති අවස්ථාවක බුේධිමතුමන් යැයි කියන 

අය තමයි   තීීවයට ශම් රට පී කශළේ.  

අශේ හිටපු ශසෞඛ්ය ඇමති රාජිත ශසේනාරීන මැතිතුමමා කිේවා, 

අශේ රට අස්ථාවර ශවලා තිශබන ශමොශසොශී, ශම් රට භාර ගන්න 

කියලා කියපු ශවලාශේ,  මරාන් වික්රමරීනී,  ආර්ථික ඔස්තාර් 

ආචාර්ය සර්ෂ ද සිල්වාී මන්න ශවලාශේ  -   අවස්ථාශේ කමටර් 

සෂීම් මැතිතුමමා හිටිශේ නැසැ කිේවා- ශම් ආණ්ඩුව භාර අරශගන 

කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා කියලා. බැසැ කිේවා. බැසැ 

කියලා පැනලා දිේවා. පැනලා දුවලා මසප්ිරිතාලශේ තමයි 

නැවතුමශණ්. අභිශයෝගයක්කය භාර ගන්න බැරි විපක්කයෂයක්කය තමයි අශේ 

රශට් මන්ශන්. අනුර කුමාරලාී එශසමයි. අද  ශලොකු කථා 

කියනවා. නමුී වගකීමක්කය භාර ශදන අවස්ථාවක   සියලු 

වගකීම්වලින් බැසැර ශවලා කටතුතුම කරන ආකාරය අපට 

ශබොශසොම පැසැදිලිව ශපශනනවා.  

අද ණය බර, ණය බර  කියනවා. එදා ඔය ආර්ථික ඔස්තාර්ලා 

සරියට ආණ්ඩු කළා නම්, අද ශමශසම ශවන්ශන් නැසැ. අශේ රශට් 

දළ ජාතික ිදෂ්පාදනශයන් ණය බර තිබුශණ් සියයට 72යි. එය 

සියයට 89 දක්කයවා වැඩි කරලා තමයි 2019දී අපට ආණ්ඩුව භාර 

දුන්ශන්.  

  වාශ ම කියන්න ඕනෑ, ශම් තීීවය ඇතිවීශමන් පසුව 

අපට පාස්කු ්රසාරයට මුහුණ ශදන්න වුණු බව.   පාස්කු ්රසාරයී 

එක්කයක සංචාරක වයාපාරය වි ාල ශලස ක්ා වැටීශමන් පසුගිය 

කාලය තුමළ ශ්ොලර් බිලියන 9ක පමණ මුදලක්කය අපට අහිමි වුණා. 

එපමණක්කය ශනොශවයි, විශේ  ශ්රේෂණ බිලියන 1.5ක්කය පමණ අපට 

අහිමි වුණා.   ශසේතුමශකොටශගන අශනකුී ශේවල්වලින් බිලියන 

2.5ක්කය පමණ අපට අහිමි වුණා.   වාශ  වි ාල ආර්ථික 

අවපාතයක්කය පැවතියදී තමයි අශේ ගරු ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ 

මැතිතුමමා ශම් රට භාර ගීශී. එනමුී,   ශවලාශේ තිබුණු 

තීීවය තුමළ එතුමමා ගීත සමසර තීන්දු, කලින් කිේවා වාශ  අපි 

අනුමත කරන්ශන් නැසැ. එක රැයින් රසායිදක ශපොශසොර 

ශවනුවට කාබිදක ශපොශසොර පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳව තීන්දු ගැනීම 

සම්බන්ධව අශේ විරුේධතාව ්රකා  කළා; අපි  කට විරුේධ 

වුණා. ශමොකද, අශේ රශට් කෘක  කර්මාන්තය පැවති ශලසම තබා 

ගිදමින් pilot project එකක්කය ශලස ක්රමානුූලලව තමයි එය සිදු 

කළ තුතුමව තිබුශණ්. නමුී සමසර උපශේ කවරු එතුමමාට 

උපශදස් දීලා, එතුමමා අසරණ ක ර දමලා පැන ගිය ආකාරයක්කය 

තමයි අපි දැක්කයශක්කය.  

  කාලශේ ශකොශරෝනා වසංගතය මුළු ශලෝකශේම 

පැතිරුණා. ශකොශරෝනා වසංගතය සමුශේ ශලෝකශේ බලවීම 

රටවල ජනතාව දස-දසස් ගණිදන් මිය යන ශකොට, අශේ රශට් 

ජනතාව ශබ්රා ගැනීමට ජනාධිපතිතුමමා කටතුතුම කළා. 

ඇශමරිකාව, කැන්ාව, මස බ්රිතානයය වැිද මසා රටවල් 

ජනතාවශ  වතවීවීශම් අයිතිය ශනොශවයි හිතුමශේ, ජනතාව 

ආරක්කයෂා කරගත තුතුමයි කියා ශනොශවයි, හිතුමශේ. ඔවුන් හිතුමශේ   

රටවල ආර්ථික ස්ථායිතාව ගැන විතරයි. නමුී ගරු ශගෝවාභය 

රාජපක්කයෂ මැතිතුමමා   සියල්ල පශසක ලා, අශේ ආර්ථිකය පස්සට 

දමලා, අශේ සංචාරක වයාපාරය ක්ා වැශටන ශමොශසොශීී, 

අපශ  ිදෂ්පාදන ආර්ථිකය ක්ා වැශටන ශමොශසොශීී, අශේ 

කෘක  කර්මාන්තය ක්ා වැශටන ශමොශසොශීී   සියල්ල පශසක 

ලා අශේ ජනතාවශ  වතවිත සුරක්කයක ත කිරීම පිණිස, ජනතාව වතවී 

කරවීම පිණිස කටතුතුම කළා. එය අති සාර්ථකව සිදු කළා.  

නමුී පසුගිය කාලශේ ඇති වුණු ආර්ථික අවපාතය ිදසා ශම් 

රශට් ගෑස් ්ර ්නයක්කය ඇති වුණා; ශපට්රල් ්ර ්නයක්කය ඇති වුණා; 

භාණ්්වල මිල උේධමනයක්කය ඇති වුණා.   ිදසා රශට් ජනතාව 

යම් කිසි ීඨ්නයකට පී වුණා.   ීඨ්නය සමුශේ ශපෝලිම් තුගයක්කය 

ඇති වුණාම, ජනතාව මස පාරට බැස්සා. ජනතාවශ  සැබෑ 

මානුක ක ්ර ්නවලට මුහුණ ශනොදුන් සමසර ශේ පාලනඥයන් 

ජන මතශයන් බලය ලබා ගන්න බැරි ිදසා විකල්ප මාර්ග ඔස්ශසේ 

යමින් ්රචණ්්ීවය තුමළින් තමයි බලය ගන්න සැදුශේ. 1971දී 

කශළේී  කයි. 88-89 කාලශේ කශළේී  කයි. ශමවරී ජන 

මතශයන් බලය ගන්ශන් නැතුමව අහිංසක ජනතාව ශමවලමක්කය කර 

ගිදමින් ඔවුන් ලවා බලය ලබා ගැනීම සඳසා කටතුතුම කරන්නයි 

සැදුශේ.  

විපක්කයෂය පැීශතන් අද කථා කරන සැශමෝම   අවස්ථාශේ 

පැන ගියා. එවන් අර්බුද රාෂ්යක්කය පැවති ශමොශසොතක වර්තමාන 

ජනාධිපති, අශේ රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා   අභිශයෝගය භාර 

ගීතා. එතුමමා කිේශේ ශමොකක්කයද   මවුරු ශදකක්කය අතර   දණ්ශේ 

යන ගමනක්කය කියලා තමයි එතුමමා ශම් කටතුීත සැඳින්ූවශේ. 

ශපොේ් වැරදුශණොී ඇදශගන වැශටනවා කියලායි කිේශේ. එතුමමා 

  අවදානම  ශදවුර මත තබා ගීතා.  

එතුමමා ශමවර මදිරිපී කශළේ ජනප්රිය අය වැයක්කය ශනොශවයි. 

ශවනදාට අය වැයක්කය මදිරිපී කරේදී, අපට ශදන සසන ශමොනවාද, 

පඩි වැඩි කරනවාද, මිල අඩු කරන්ශන් ශමොන ශමොන භාණ්්වලද  

කියලා තමයි ජනතාව හිතුමශේ. නමුී අපි හිතුමශේ එශසම 

ශනොශවයි. අපට ශනොව අශේ මතුම පරම්පරාවට ගැළශපන අය 

වැයක්කය තමයි ශම් මදිරිපී කර තිශබන්ශන්. අශේ දරුවන්ශ  

අනාගතය ශවනුශවන් වැ් කටතුතුම කරන්න ඕනෑ. ශම් රශට් 

ශදශකෝටි විසිලක්කයෂයක්කය පමණ වන ජනගසනශයන්, තිස්පන් 

ලක්කයෂයක්කය අවුරුදු 10-20 අතර තරුණ පරපුර. ඔවුන් අවුරුේශදන් 

අවුරුේද රැකියා ශවශළඳ ශපොළට එකතුම ශවනවා. 
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අපට රජයක්කය විධියට ශම් අයට රැකියා ලබා ශදන්න බැසැ. අද 

රාජය ආදායමින් සියයට 86ක්කය වියදම් ශවන්ශන් පඩි-නඩි 

ශගවන්න. රැකියා ලබා ශදන පිරිස තවී වැඩි කශළොී අපට පඩි-

නඩි ශගවන්න බැසැ. විශේ  ණය ශගවන්න ගිශයොී, ශම් රශට් 

අශනකුී වැ් කරන්න රශට් ජාතික ආදායම මදි.   ිදසා 

සංවර්ධන කටතුීතක්කය කරන්න බැසැ.  

අද ඩිජිටල් තාක්කයෂණය, වයවසායකීවය තිශබනවා. සෑම 

තරුණශයක්කයම ශදොස්තරවරු, මංජිශන්රුවරු කරන්න අපට බැසැ. 

නමුී ශසොඳ වයවසායකශයක්කය බවට පී කරන්න පුළුවන්. 

උපාධියක්කය තිබුණී සමසර අයට වැටුප රුපියල් 35,000යි, 

40,000යි ලැශබන්ශන්. නමුී, අපට ඊට ව්ා සැකියාවක්කය 

තිශබනවා, ස්වයං රැකියා මිනන් ඔවුන් වයවසායකයන් බවට පී 

කරන්න. ස්වයං රැකියා සරසා වයවසායකයන් බවට පී කරන 

ආයතන 88ක්කය ලංකාශේ තිශබනවා. ශම් රශට් ග්රාම ිදලධාරි වසම් 

22,022ක්කය තිශබනවා.   සෑම ග්රාම ිදලධාරි වසමකම  වාට අදාළ 

ිදලධාරින් පස් ශදශනක්කය මන්නවා. ශම් ිදලධාරින් පස්ශදනා 

අවුරුේදකට එක වයවසායකශයක්කය බිහි කශළොී,  ශම් ිදලධාරින් 

පසශ්දනා අවුරුේදකට එක්කයශකනා ගණශන් සැදුවී වයවසායකයන් 

70,000ක්කය ශම් රටට බිහි කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු පසකදී ලක්කයෂ 

තුමනසමාරක්කය වයවසායකයන් බිහි කරන්න පුළුවන්. අපට අව ය 

ශවන්ශන්  කයි. අද සමසර රාජය ආයතනවල cadre එශක්කය 

එකසිය සතළිස් ගණනක්කය. නමුී, වයවසායකයන් සදලා 

තිශබන්ශන් 125ශදනයි. තමන්ශ  වැටුපටවී සරිලන 

වයවසායකයන් පිරිසක්කය සදපු නැති රාජය ආයතන තිශබන්ශන්.   

විධියට කටතුතුම කරලාී තමන්ශ  වැටුප ගැන විතරයි කථා 

කරන්ශන්.   ිදසා රජශයන් ලැශබන වැටුප ශවනුශවන් ශමොනවාද 

ශම් සමාජයට කරලා තිශබන්ශන්, රජයට ලබා දී තිශබන 

දායකීවය ශමොකක්කයද කියලා අපි අසනවා.  

පසුගිය කාලශේ අපි යම් යම් ආර්ථික සම්බාධක දැම්මා.  අපට 

අව ය කරන්ශන්  අතයව ය ශනොවන ආනයන අවධර්යවී 

කිරීමී, පිරිවැයට ගැළශපන ශලස මන්ධන සස විදුලිය ගැනුම් 

මසළ දැමීමී, විශේ  රමිකයන්ට විරාම වැටුේ ක්රම සඳුන්වා 

දීශමන් විශේ  රමික ශ්රේෂණ දිරිමී කිරීමී, බල ක්කයති 

සංරක්කයෂණ පියවර ක්රියාීමක කිරීමී,  පුනර්ජනනීය බල ක්කයතිය 

දිරිමී කිරීමී, රජශේ සමසර බදු වැඩි කිරීමී, බදු දැල පුළුල් 

කිරීමී, නව බදු අය කරන ක්කයශෂේර වර්ධනය කිරීමී, ණය 

ශනොවන විශේ  විිදමය ගලා  ම බලගැන්වීම සස කඩිනම්ව 

ක්රියාීමක කිරීමී, ශම් රජයට මූශලෝපායික ශනොවන සස ඌන 

උපශයෝජිත වීකම් බදු දීමී මිනන්  විශේ  විිදමය මුදල් උපයා 

ගන්නයි.  

අපි දන්නවා, ඌන උපශයෝජිත පාඩු ලබන රජශේ ආයතන 

වි ාල ්රමාණයක්කය තිශබන බව. ශම් ආයතනවලට රජය වි ාල 

බරක්කය දරනවා.  ශම් ආයතන ලාභ ලබන තීීවයට පී කිරීමට 

අපි කටතුතුම කළ තුතුමයි.    සදසා public-private partnership 

එකක්කය මගින් රජයී එක්කයක බේධව කටතුතුම කරලා යම්කිසි 

්රති තයකට අනුව අශේ ආදායම් තීීවය වර්ධනය කරගන්න 

ඕනෑ.   වාශ ම ඌන උප ශයෝජිත ම්ම් ටික බදු දීලා  ආදායම් 

ලබා ගත තුතුමයි. ශම් ඔක්කයශකෝම දිසා වපර ඇ ශසන් බලන්ශන් 

නැතිව ධනාීමකව හිතන්න ඕනෑ කාලයක්කය තමයි උදාශවලා 

තිශබන්ශන්.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමමා, ඔබතුමමාට ිදයමිත කාලය අවසානයි. 

ගුණ ප්රෙන්න රතවීර මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මට තව විනාඩියක්කය ශදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද.   

පිට රටට අව ය භාණ්් ටික, එළවලු ටික අපනයනය කරලා 

එයින් මතා වි ාල විශේ  විිදමය ්රමාණයක්කය ලබාගන්න අපට 

පුළුවන්.   වාශ ම අශේ තාක්කයෂණය දිතුණුයි.   තාක්කයෂණය බේධ 

කරශගන අපි වැ්කටතුතුම කරන්න ඕනෑ. තරුණයන්ට තාක්කයෂණය 

පිළිබඳ දැනුම ලබා ශදන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, මන්දියාව 

තාක්කයෂණය තුමළින් විතරක්කය ශ්ොලර් බිලියන 150කට ව්ා විශේ  

විිදමය ්රමාණයක්කය උපයන බව. ඩුබායි වැිද මැද ශපරදිග රටවල් 

ශතල් ටික විකුණලා ලබා ගන්ශන්ී ඇශමරිකානු ශ්ොලර් බිලියන 

150යි. අපි එයින් ශසොච්චමක්කයවී ලබා ගන්ශන් නැසැ. අඩුම 

තරමින් අපට බිලියන 3ක්කය 4ක්කයවී ලබා ගැනීමට සැකියාව 

ලැබුශණොී   සරසා අශේ ආර්ථිකයට වි ාල  ක්කයතියක්කය 

ලැශබනවා. 

අපි ශමවර මදිරිපී කරලා තිශබන්ශන්   කරුණු අභිමුඛ් 

කරගීත අය වැයක්කය බව ්රකා  කරන්න ඕනෑ.   ිදසා ශම්වා 

පිළිබඳ වපර ඇශසන් බලන්ශන් නැතිව, විශේචන පමණක්කය එල්ල 

කරන්ශන් නැතිව, සාධාරණ ශලස  අපිී එක්කයක එකතුම ශවලා රශට් 

මදිරි පරම්පරාව ශවනුශවන් ශම් අය වැයට සසශයෝගය සා  ක්කයතිය 

ලබා ශදන්න කියන ආදරණීය මල්ලීම කරන්න කැමතියි. 

ඔබතුමමන්ලා සියලුශදනාටම ජයශේවා  කියා ්රාර්ථනා කරමින් 

මශ  වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ශබොශසොම ස්තුමතියි.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු අරුන්දික ්රනාන්දු රාජය අමාතයතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

14ක කාලයක්කය තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 3.43  

 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා (නාගරික ොංවර්ධාන හා 

නිවාෙ රාජ අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Urban 
Development and Housing) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශමවර අය වැය පිළිබඳව 

අදසස් ්රකා  කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමමාට මුලින්ම 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අශේ රට පිහිටා තිශබන්ශන් 

මන්දියන් සාගරශේ දූපතක්කය සැටියට. එක පැීතකින් දූපතක්කය 

සැටියට පිහිටීම ම අශේ රටට මතා වි ාල වටිනාකමක්කය  ශදනවා. 

අශේ රට වශට්ට තිශබන මුහුද  ිදවැරදිව ගශේෂණය කරලා   

සම්පත සරියට ්රශයෝජනයට ගීශතොී, ශම් ආර්ථික ්ර ්න විසඳා 

ගන්න ශලොකු දායකීවයක්කය ලැශබනවා.  

ඊළඟට, අශේ රශට් තිශබන පිහිටීමී   වාශ මයි.  අපි 

සිතියමක්කය අරශගන බැලුශවොී, ශපර අපරදිග රටවල් අතර මැදින් 

තිශබන රටක්කය තමයි අශේ රට. අපි දකුශණ් වරායක්කය සැදුවා. ශපර 

අපරදිග රටවලට නැේ ගමන් කරන ස්ථානයක තමයි අශේ රට 

පිහිටලා තිශබන්ශන් කියලා අපි දන්නවා. අශේ රට දූපතක්කය 

සැටියට තිමටම ිදසා අශේ ම්ම්වලට වි ාල වටිනාකමක්කය 

තිශබනවා.   

931 932 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඊළඟට, අශේ රශට් තිශබන මානව සම්පත ගැන කිව තුතුමයි. 

සාක්කයෂරතාව පැීශතන් මසළ තැනක මන්න මානව සම්පතක්කය 

අපට මන්නවා. අපි ශම් සම්පී ිදවැරදිව ්රශයෝජනයට ගීශතොී 

අද තිශබන ශම් ආර්ථික අර්බුදය විසඳා ගන්න අපි සියලුශදනාටම 

සැකියාව ලැශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අපි ම්ම්  සම්බන්ධව කථා 

කරනවා නම්, ගරු ජනාධිපති රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමාශ  අය 

වැය ශල්ඛ්නශේ ම්ම් සම්බන්ධ පැසැදිලි ්රතිපීතියක්කය තිශබන්න 

ඕනෑ කියලා තිබුණා. ්රාශේයය ශල්කම්තුමමන්ලාට, දිස්ත්රික්කය 

ශල්කම්වරයාට ශම් ම්ම්වල බලතල හිමිවීම සම්බන්ධශයන් විවිධ 

විශේචන කරලා තිශබනවා. නමුී ශමවැිද ්රතිපීතියක්කය 

ශගශනන්න, අය වැයට ඇතුමළී කරන්න ශසේතුමව ශමයයි. යම් 

ආශයෝජකශයක්කය ශසෝ කෘක කර්මයට උනන්දුව දක්කයවන කවුරුන් 

ශසෝ -අපනයන කෘක කර්මයට ශවන්න පුළුවන්, ශවනී   

කටතුීතකට ශවන්න පුළුවන්- ම්මක්කය ගන්න ගියාම පුදුමාකාර 

විධියට බාධා තිශබනවා. සරියට red tapes තිශබනවා. වැ්ක්කය කර 

ගන්න තැිදන් තැනට යන්න ඕනෑ. සමසර ම්ම් තිශබනවා, පළාී 

සභාවට අයිති ම්ම්. සමසර ම්ම් මධයම රජයට අයිතියි. සමසර 

ම්ම්, ම්ම් ්රතිසංස්කරණ ශකොමිෂන් සභාවට අයිතියි. සමසර 

ම්ම් මසවැලියට අයිතියි. ශමශසම ගීතාම කවුරුන් ශසෝ 

ආශයෝජකශයක්කය ආවාම, එශසමී නැීනම්  වගාවක්කය කරන්න 

ම්මක්කය ගන්න ගියාම -අශේ තරුණ වයවසායකශයක්කය වගා කරන්න 

ම්මක්කය ගන්න ගියාම- වි ාල අපසසුතාවකට පී ශවනවා. සැම 

ශකශනක්කයම එශසමයි.   ිදසා ශම් රට තුමළ ම්ම් සම්බන්ධශයන් 

ිද ්චිත වැ් පිළිශවළක්කය ඇති ශවන්න ඕනෑ කාලය ඇවිල්ලා 

තිශබනවා.  

ම්ම් තමයි අශේ වටිනාම ශේ. මම වැවිලි අමාතයාං ශේ රාජය 

අමාතයවරයා සැටියට හිටියා. අපි ශපොල් වගාශවන් තිබුණු 

ඇශමරිකානු ශ්ොලර් මිලියන 200ක ආදායම, ඇශමරිකානු 

ශ්ොලර් මිලියන 900ක්කය  දක්කයවා ශගනාවා. අපි   ශවලාශේ  කිේවා,  

ශම් රශට් තිශබන ම්ම් ටික ශපොල් වගාවට ලබා ශදන්න කියලා. 

ශම් රශට් මන්න තරුණ පිරිස එකතුම කරශගන ශම් ශපොල් වගාව 

තව තවී දිතුණු කරන්න පුළුවන්. ශම් ශපොල් වගාව තුමළින්, ශපොල් 

ආරිත කර්මාන්ත තුමළින් ශ්ොලර් බිලියන ශදකක්කය, තුමනක්කය අපට 

ශසොයා ගන්න පුළුවන්.  ී අපි IMF එකට ගිහිල්ලා ශ්ොලර් 

බිලියන 2ක්කය, 3ක්කය මල්ලා ගන්න හිඟා කනවා. අපට ශපොල් වගාව 

දිතුණු කරන්න පුළුවන් නම් ශ්ොලර් බිලියන ශදකක්කය, තුමනක්කය දක්කයවා 

ආදායමක්කය ශසොයා ගන්න පුළුවන්. අපට තැඹිලි වගාව දිතුණු 

කරන්න පුළුවන්. ශපොල් ආරිත ශකොහු කර්මාන්තය, ශපොල් ආරිත 

ශපොල් කටු කර්මාන්තය යනා දී කර්මාන්ත දිතුණු කරන්න 

පුළුවන්. අපි දන්නවා වි ාල ම්ම් ්රමාණයක්කය අත සැරලා 

තිශබනවා. අපි එක ශවලාවකට කනගාටු ශවනවා. ශමොකද, ශී, 

ශපොල්, රබර් කියන අං  තුමනටම සම්බන්ධ ශවලා මන්න සමාගම් 

සතුමව  ම්ම් වි ාල ්රමාණයක්කය තිශබනවා, වගා කරන්ශන් නැති. 

අපි සැම දාමී කිේවා, වැවිලි කර්මාන්තයට, අපනයන 

කෘක කර්මාන්තයට ශම් ම්ම් ටික සම්බන්ධ කර ගන්න කියලා. 

ශම් ම්ම් සම්බන්ධශයන් පැසැදිලි රාජය ්රතිපීතියක්කය ඕනෑ 

ශවනවා. ශම් අය වැශයන් යම් සාධනීය ්රතිපීතියක්කය ශම් ම්ම් 

සම්බන්ධශයන් ලබා ශගන තිමටම ගැන අපි එක පැීතකින් සතුමටු 

ශවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඊළඟට සමුද්රය ගැන කථා 

කරන්න ඕනෑ. මම සංචාරක ්රවර්ධන කටතුතුම රාජය අමාතයතුමමා 

සැටියට කටතුතුම කළා. මම සැම දාම කිේව එකක්කය තමයි, "ශම් රට 

තරම් සංචාරයට ආකර්ෂණීය තැනක්කය ශලෝකශේ ශකොශසේවී 

නැසැ" කියන එක. ශම් රශට් තිශබන ශේ ගුණණික ශවනස්කම්, 

ශේ ගුණණික කලාප, දර් නීය ශවරළ තීරය, ෂ්ෂ්ටාචාරශයන් අපට 

උරුමශවලා තිශබන ශේවල්  යන ශම් සැම එකක්කයම එක්කයක ශම් රට 

පිහිටා තිශබන තැන පුදුම ලස්සණ තැනක්කය, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද. සැබැයි, සංචාරක කර්මාන්තශයන් අද අපි 

මාලදිවයිනටී ව්ා පසළ තීීවයකට වැටිලා තිශබන ශවලාශේ 

අපි අලුතින්ම හිතන්න ඕනෑ තැනකට ඇවිල්ලා තිශබනවා.  

මා ිදශයෝජනය කරන්ශන් පුීතලම දිස්ත්රික්කයකය. පුීතලම 

දිස්ත්රික්කයකශේ කල්පිටිය දූපතී එක්කයක වි ාල දූපී රාෂ්යක්කය 

තිශබනවා. යාපනය දක්කයවාම දූපී රාෂ්යක්කය තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශ්ොලර් මිලියන 450ක 

ආශයෝජනයක්කය සඳසා ශකොළ  Port City  එකක්කය අලුතින් 
ිදර්මාණය කළා. අශේ රට වශට්ටම දූපී 60ක්කය, 70ක්කය   තිශබනවා. 

පුීතලම දිස්ත්රික්කය කශේ තිශබන සමසර දූපී මාලදිවයිනට ව්ා 

ශලොකුයි. මාලදිවයිශන් ්රධාන දූපීවලට ව්ා ශලොකු දූපී තමයි 

බීතලන්ගුණණ්ඩුව වැිද දූපී. සංක්රමණික ධීවරයක්කය මාස 6ක්කය 

විතර එතැන ධීවර රක්කයෂාව කරනවා. ඊට පස්ශසේ අතසැරලා 

දමනවා. ශලෝකශේ ශකොශසේද තිශබන්ශන්, තල්මසුන් සස 

අලිඇතුමන් එකම ්රශේ යකින් බලන්න පුළුවන් තැනක්කය   එශසම 

තැනක්කය තිශබන්ශන්, කල්පිටියී එක්කයක තිශබන ගශේවාඩිය 

්රශේ ශේ. ඊට එසා පැීශී විල්පීතුමව අභය භූමිය තිශබනවා. 

විල්පීතුමව අභය භූමියී එක්කයක තිශබන්ශන් අශේ ෂ්ෂ්ටාචාරය 

පටන්  ගීත  තම්බපණ්ණිය. ඊට ශමසා පැීශී තිශබන්ශන් 

කල්පිටිශේ තිශබන වි ාල දූපී ටික. දූපී සංවර්ධන අධිකාරියක්කය 

පිහිටු වීම සඳසා ශම් දූපී ්රශයෝජනයට ගන්න ඕනෑ කාලය දැන් 

ඇවිල්ලා තිශබනවා. එදා අපි ජනාධිපතිතුමමාට කිේවා, එදා මසවැලි 

සංවර්ධන අධිකාරිය වාශ  දූපී සංවර්ධන අධිකාරියක්කය 

පිහිටුවන්න කියලා.  වාට අව ය පසසුකම් ටික දීලා,  ඊට පස්ශසේ 

යම් තාක්කය දුරට නීති රීති ලිහිල් කරලා, ආශයෝජකයන්ට එන්න 

අවස්ථාව දීලා, ශම්වා ්රශයෝජනයට ගන්න ඕනෑ කාලය ඇවිල්ලා 

තිශබනවා.  

සමුද්රීය පරිසර ආරක්කයෂණ අධිකාරිය - Marine Environment 
Protection Authority - ම ශ  අමාතයාං ය යටශී තිශබනවා. 

අශේ මුහුදු සීමාව සරසා වි ාල ව ශයන් නැේ යනවා වාශ ම, 

අශේ වරායට නැේ එනවා. පසුගිය දවස්වල අශේ රටට ආපු නැවක්කය 

ගිිදබී ශවලා ්ර ්නයක්කය ඇති වුණා. ඊළඟට, ශදවිද වරටී තවී 

නැවක්කය ගිිදබී වුණා.   පළමුවන නැව ශවනුශවන් අඩුම ගණශන් 

ශ්ොලර් බිලියන 2ක, ශ්ොලර් බිලියන 3ක රක්කයෂණයක්කය ගන්න 

තිබුණා. නමුී අශේ සමසර ශේ පාලනඥයන් සස ිදලධාරින්   

රක්කයෂණය ගන්ශන් නැතුමව   නැවට යන්න දීලා තිබුණා.   ගැන 

අපි ලේජා ශවන්න ඕනෑ. ඊශේ ශපශර්දා තමයි   සම්බන්ධශයන් 

නඩුවක්කය දැම්ශම්. ඊළඟට, ශදවන නැව.  

මා ශම් කියන්න සදන්ශන් ශමොකක්කයද  අශේ රටට එන නැේ 

සස අශේ රට සරසා යන නැේවලටී, මුහුදු තීරශයන් අශේ රට 

සරසා යන නැේවලටී ශසේවා සපයා,   අයට සමුද්රීය පරිසරය 

ආරක්කයෂණ ක්රමයක්කය ඇති කරලා,   නැේවලින් මවී කරන ශතල් 

ටික ශවන්න පුළුවන්,   නැේවලින් මවී කරන අිදකුී අපද්රවය 

ශවන්න පුළුවන්,  වා මාර්ගශයන් සමුද්රීය පරිසර ආරක්කයෂණ 

අධිකාරිය සරසා ශ්ොලර් මිලියන ගණනක්කය අශේ රටට ලබා ගන්න 

අවස්ථාවක්කය තිශබනවා. අවුරුදු ගණනාවකින් ඊට අදාළ පනී 

ශවනස්ශවලා නැසැ. දැන් අපි ශමොකක්කයද කරන්න ඕනෑ  දැන් 

පක්කයෂ විපක්කයෂ ශදශගොල්ලන්ම කරන්න ඕනෑ ශමොකක්කයද  ස්වයංව 

උීපාදනය කරන්න, ස්වයංව නැිනටින්න, රජයට බරක්කය ශවන්ශන් 

නැතුමව නැිනටින්න පුළුවන් විධියට ශම් ආයතන සකස් කරලා,  

මස්ශසල්ලා මන්ත්රීවරශයක්කය කිේවා වාශ    ආයතනවලට target 
එකක්කය ශදන්න ඕනෑ, ශමපමණ ශ්ොලර් ශගශනන්න  කියලා. 

සමුද්රීය පරිසර ආරක්කයෂණ අධිකාරියට මා ිදශයෝග කරලා 

තිශබනවා, ශම් රටට ශ්ොලර් ශගශනන්න පුළුවන් විධියට ශම් 

933 934 

[ගරු අරුන්දික ්රනාන්දු මසතා  
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පනී ශවනස් කරන්න කියලා. සැම නැවකටම ශසේවා සපයා අඩුම 

ගණශන් ශ්ොලර් 40ක්කය ශසෝ ශ්ොලර් 50ක්කය ලබා ගන්න පුළුවන් 

තීීවයට ශගශනන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මා යටශී තිශබනවා, ශවරළ 

සංරක්කයෂණ සා ශවරළ සම්පී කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්තුමව. 

දූපී සම්බන්ධශයන් මා කිේවා. ශවරළ සංරක්කයෂණ සා ශවරළ 

සම්පී කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්තුමව සැම දාමී ශමොකක්කයද 

කශළේ  ශවරළ ආරක්කයෂා කරන්න රජශයන් මුදල් ලබා ශදනවා. 

වැලි ටික දමා ශවරළ ආරක්කයෂා කරන්න, ගල් වැටි දමා ශවරළ 

ආරක්කයෂා කරන්න, තවී  ක රම තුමළින් ශවරළ ආරක්කයෂා කරන්න අපි 

මුදල් ලබා ශදනවා. මා කිේවා, ශවරළ ආරක්කයෂා කරන එක විතරක්කය 

ශනොශවයි, අපට ශම් තරම් දර් නීය ශවරළ තීරයක්කය තිශබන ිදසා 

ආශයෝජකයන්ට අවස්ථාව සලසා දීම සඳසා ශවරශළේ ශවළඳ 

කලාප  - commercial hubs - සදන්න කියලා. මා කියන්ශන් ශම් 
තැන්වල permanent structures ඇති කරන්න කියලා ශනොශවයි; 

ශගෝනැිනලි සදන්න කියලා ශනොශවයි.  සංචාරක කර්මාන්තය 

සඳසා ්රශයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විධියට මුළු රශට්ම  තිශබන 

ශවරළ කලාප නම් කරලා ආශයෝජකයන්ට අවස්ථාව සලසා 

ශදන්න. මම එවැිද ස්ථාන 25ක්කය සඳුනාශගන තිශබනවා.  මම ශම් 

අවස්ථාශේ    ස්ථාන පිළිබඳ ශතොරතුමරු ඇතුමළී ශල්ඛ්නය 

සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මම එක උදාසරණයක්කය 

කියන්නම්. ඔබතුමමා ශකොළ  දිස්ත්රික්කයකශේ මන්ත්රීවරශයක්කය. අපි 

Port City එකක්කය සැදුවා. තමුන්නාන්ශසේ දන්නවා Marine Drive 

එක - ශකොළ  Galle Face එශක්කය මඳලා ගල්කිසස්, ශදහිවල දක්කයවා 
Marine Drive එකක්කය තිශබනවා.  මම කිේවා, ආශයෝජකශයක්කය 
ශගන්වලා ශකෝච්චි පාරට එසා පැීශී   Marine Drive  එශක්කය 
වැලි පුරවලා, වැලි කලාපයක්කය ඇති කරලා දර් නීය සංචාරක 

කලාපයක්කය ඇති කරන්න කියලා.   පිළිබඳ අශේ ශයෝජනාවක්කය 

තිශබනවා. අපි   ශයෝජනාව මදිරිපී කරනවා. මුළු රට පුරාම 

තිශබන දර් නීය, ආකර්ෂණීය ශවරළ කලාප නම් කරලා වැ් 

කටතුතුම කරන්න කාලය ඇවිල්ලා තිශබනවා කියලා මම හිතනවා.  

ඊළඟට, ගරු ජනාධිපතිතුමමා පාඩු ලබන රාජය ආයතන ගැන 

කථා කළා. ශකොළ  සයට් ශසෝටලය, ශකොළ  හිල්ටන් ශසෝටලය 

මශ  යටශී තමයි තිශබන්ශන්. මම කියන්ශන් නැසැ හිල්ටන් 

ශසෝටලය පාඩු ලබන ආයතනයක්කය කියලා. නමුී හිල්ටන් 

ශසෝටලශේ ශදවැිද tower එකක්කය සඳසා ආශයෝජන අවස්ථාවක්කය 

තිශබනවා.  කට අපට ආශයෝජකශයක්කය වුවමනා ශවලා තිශබනවා. 

 ශක්කය ්රතිවයුසගත  කිරීමක්කය අව ය ශවලා තිශබනවා.  

අපි ශකොළ  සයට් ශසෝටලය ගැන කථා කරමු. ශකොල්ලුපිටියට 

ගියාම ඔබතුමමන්ලාට ශකොළ  සයට් ශසෝටලය ශේනවා. 

ඇටසැකිල්ලක්කය වාශ  තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. 

සයට් ශසෝටලයට ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ සංසථ්ාවයි, Litro Gas එකයි, 
අශේ EPF එකයි ශ්ොලර් මිලියන 60ක්කය වියදම් කරලා තිශබනවා. 
ශම්වා ජනතාවශ  මුදල්. ශ්ොලර් මිලියන 60ක්කය වියදම් කරලා දැන් 

 ක තියාශගන මන්නවා. කවුරු සරි ආශයෝජකශයක්කය  කට 

ආවාම, "අපිට ශ්ොලර් මිලියන 200ක්කය ඕනෑ" කියලා කියනවා. 

200ක්කය ඕනෑ කියනවා, 250ක්කය ඕනෑ කියනවා, 300ක්කය ඕනෑ කියනවා. 

එශසම ආශයෝජකශයෝ එන්ශන් නැසැ. ශම්ක ිදකම් 

ඇටසැකිල්ලක්කය වාශ . සයට් කියලා නම තිබුණාට ආශයෝජකයන් 

එන්ශන් නැසැ.  කට ශ්ොලර් මිලියන 60ක්කය වියදම් කරලා 

තිශබනවා.  ශක්කය වැ් කටතුතුම අවසන් කරන්න තවී  ශ්ොලර් 

මිලියන 50ක්කය විතර ඕනෑ.    ශ්ොලර් මිලියන 60 පැීතකින් 

තියලා, අලුතින් එන ආශයෝජකයකුට  ක සදාගන්න කියලා මම 

ශයෝජනාවක්කය ශගනාවා. සැබැයි, අපට ශ්ොලර් මිලියන 35ක්කය 

අව ය ශවලා තිශබනවා ශසලාන් බැංකුවටයි, මසජන බැංකුවටයි 

ශගවන්න.  තව කාරණයක්කය  කියන්න ඕනෑ.  ශක්කය අරුම පුදුම 

කථාවකුී තිශබනවා. සයට් ශසෝටලයට ශසේවා සපයන සමාගමක්කය 

ශබ්රුම්කාර මණ්්ලයකට ගිහින් ශ්ොලර් මිලියන 9ක වන්දියක්කය 

මල්ලලා සිංගේූරරුශේ නඩුවක්කය දමලා තිශබනවා. නඩුවට 

ශමශසන් ගිය නීතිඥවරු ශ්ොලර් මිලියන 7ක්කය ශගවන්න 

එකඟතාවකට ඇවිී තිශබනවා.   ආයතනය කරපු ශසේවාවකුී 

නැසැ. ගිවිසුමක්කය අවලංගුණ කළාය කියලා arbitration සඳසා 

ගිහිල්ලා, ශ්ොලර් මිලියන 7ක්කය ශගවන්න එකඟ ශවලා. එතැන 

ශ්ොලර් මිලියන 7යි. මසජන බැංකුවටයි, ශසලාන් බැංකුවටයි, 

තවී ශකොන්රාීකරුවන්ටයි ශ්ොලර් මිලියන 35ක්කය ශගවන්න 

තිශබනවා. ශ්ොලර් මිලියන 60ක්කය වියදම් කරලා තිශබනවා. දැන් 

ශ්ොලර් මිලියන 35ක්කය ශගවන්න තිශබනවා. වැ් කටතුතුම අවසන් 

කරන්න මුදලක්කය අව ය ශවලා තිශබනවා.  අපි ආශයෝජකශයකුට 

කියනවා මස්ශසල්ලාම අර arbitration නැවත වතාවක්කය සලකා 

බලලා  ක මවර කර ගන්න කටතුතුම කරන්න කියලා.   ශ්ොලර් 

මිලියන 7 ිදකම් අපරාශේ ශදන්න බැසැ. ඊළඟට ශ්ොලර් මිලියන 

35 අඩු කරශගන ශ්ොලර් මිලියන 25කට, 30ට විතර 

ආශයෝජකශයක්කය ශගනැල්ලා,   ආශයෝජකයාට කියනවා මතිරි 

වැ් කටතුතුම ටික මවර කර ගන්න කියලා. අර වියදම් කරපු 

ශ්ොලර් මිලියන 60ට -රාජය ආයතන තුමනකට ශගවන්න තිශබන 

ශ්ොලර් මිලියන 60ට-  ලාභාං  ලබා දීලා,   ක profit-making 

entity එකක්කය, එශසම නැීනම් ලාභ ලබන තීීවයට පී 

කරලා   ලාභය ලබා ගන්න කියලා කියනවා.     ශ්ොලර් මිලියන 

60   රාජය ආයතන තුමනට ශගවන්න කැමති  අය මන්නවා නම්,   

60ී ශගවන්න පුළුවන්. ශම්ක ජාතික අපරාධයක්කය. දවසක වියදම 

ලක්කයෂ 15කට වැඩියි. ශම්ක තියාශගන සිටිම තුමළින් සැම මාසයකම 

ලක්කයෂ 400ක, 450ක වියදමක්කය දරන්න ශවනවා.   

සැම රාජය ආයතනයක්කයම විකුණන්න ඕනෑ කියන ්රතිපීතිය 

තුමළ මම නැසැ. ශ්රීලන්කන් ගුණවන් ශසේවය අිදවාර්යශයන්ම 

්රතිවයුසගත කරන්න ඕනෑ.  ශක්කය ලාභ ලබන අං  විතරක්කය 

විකුණලා සරියන්ශන් නැසැ. සමස්ත ශ්රීලන්කන් ගුණවන් ශසේවයම 

එදා එමිශර්ට්ස් ආයතනයට එක්කය කරලා කටතුතුම කළා වාශ  වැ් 

කටතුීතක්කය කරන්න ඕනෑ. පාඩු ලබන සැම රාජය ආයතනයක්කය 

සඳසාම යම් වැ් පිළිශවළක්කය තිශබන්න ඕනෑ. එක පැීතකින් අපි 

සතුමටු ශවනවා.  ගරු ජනාධිපතිතුමමා සාධනීය පියවර රාෂ්යක්කය ශම් 

අය වැයී එක්කයක අරශගන තිශබනවා. එතුමමා විශේ  රැකියා කරන 

තරුණ තරුණියන්  ශකශරහි අවධානය ශයොමු කර තිශබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඔබතුමමාශ  කතාශේදී මතුම 

කරපු කාරණාවක්කය මම ශම් ශවලාශේ සඳසන් කරනවා. අපි 

ශලොකුවට කතා කරනවා, අශේ සමසර අපනයන කර්මාන්ත ගැන. 

ඇඟලුම් ක්කයශෂේරශයන් තමයි අශේ රටට වි ාල ආදායමක්කය ශගන 

එන්ශන්. සැබැයි සමසර ඇඟලුම් ආයතන මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද, ලබන ආදායම ශපන්වන්ශන් නැසැ. ශපොල් ඇතුමළු 

අපනයන ශභෝග සම්බන්ධ රාජය ඇමතිවරයා සැටියට 

මන්නශකොට මාී ශලොකුවට කතා කළා,   ිදෂ්පාදනශයන් 

ශ්ොලර් මිලියන 900ක්කය ශම් රටට ශගනාවා කියලා. ශ්ොලර් 

මිලියන 900ක්කය ශපොීවල තිශබනවා. සැබැයි, අපට   ශ්ොලර් 

මිලියන 900 ලැබිලා තිශබනවා ද   

සංචාරක කර්මාන්තය ගිදමු. අශේ සමසර ශසෝටල්හිමියන් 

සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ශසෝටල් විකුණන්ශන් පිට 

රටවලට. එම මුදල් සරියට අශේ භාණ්්ාගාරයට ලැබිලා 

935 936 

————————— 
*  පුෙ ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

තිශබනවා ද  ශම්වා සම්බන්ධව තමයි මස බැංකුව ශසොයා බලන්න 

ඕනෑ. අශේ ශගවල් තමයි ගිිද තිබ්ශබ්. සැබැයි, ගිිද තබන්න 

තිබුශණ් ීඨ.මට. ජයසුන්දරලාශ  ශගවල්. එතැන මඳලා පසළට 

රාජය ිදලධාරි පිරිසක්කය මන්නවා. දැන්වී මස බැංකුව ශම්වා ගැන 

ශසොයා බලන්න ඕනෑ. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, වැරදි 

්රතිපීති ශගනාපු රාජය ිදලධාරින් ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, වීමන් මස බැංකු අධිපතිතුමමා 

යම් යම් සාධනීය පියවර අරශගන තිශබනවා. මම   ගැන සතුමටු 

වනවා. මස බැංකුශේ මන්න අශනක්කය ිදලධාරින්  ශම්වා ගැන 

ශසොයා බලන්න ඕනෑ. අපනයන කෘක  කර්මාන්තශයන් ලැශබන 

ආදායම සරියට රටට ලැශබනවා ද, ඇඟලුම් ක්කයශෂේරශයන් ලැශබන 

ආදායම සරියට රටට ලැශබනවා ද කියලා බලන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,  ශී බෑ  එශක්කය නූලක්කය 

තිශබන්ශන්. එවා මිලියන 20ක්කය ලංකාවට ශගශනනවා.   නූල 

ශගනැල්ලා තමයි ශී බෑ  එක සදන්ශන්. අශේ කර්මාන්ත දිතුණු 

කරන ගමන්,  වාට අව ය  ක්කයතිය ලබා ශදන ගමන්,  වාට 

අව ය  අමුද්රවය ශගන්වීමට  ක්කයතියී ලබා ශදන්න ඕනෑ. ඇඟලුම් 

ක්කයශෂේරයට අව ය අමුද්රවය ශගශනන්න අව ය නම්,  වාට අව ය  

 ක්කයතිය අපි ලබා ශදන්න ඕනෑ. ආනයන අපනයන ක්රියාවලිශේදී  

සැම භාණ්්යකටම බාධා දාන්න බැසැ. සමසර imports ඕනෑ, 

exports ඇති කරන්න.  ක ිදසා මස බැංකුව monitoring 
system එකක්කය ක්රියාීමක කළ තුතුමයි. ශම් රටට මුදල් ගලාශගන 
එන ක්රමය පිළිබඳව monitoring system එකක්කය සස කර්මාන්ත 
ක්කයශෂේරය ඇතුමළු ිදෂ්පාදන ආර්ථිකයට ශදන්න පුළුවන් සසශයෝගය 

සා  ක්කයතිය ලබා ශදන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  

ඊළඟට අපි දැක්කයකා, ජනාධිපතිතුමමා ආශයෝජන කලාප නම් කර 

තිශබන බව. ජාතික ලලදායිතා ශකොමිෂන් සභාවක්කය - National 

Productivity Commission එකක්කය - පී කිරීමට එතුමමා ශයෝජනා 

කරලා තිශබනවා. කුරුඳු කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳසා 

එතුමමා අවධානය ශයොමු කර තිශබනවා. පළමු වතාවට කුරුඳු සඳසා 

නව ශදපාර්තශම්න්තුමවක්කය ඇති කිරීමට එතුමමා ශයෝජනා කරලා 

තිශබනවා.   ගැන මම මතා සතුමටු වනවා. ශමතැන මන්නවා අශේ 

ගරු ජානක වක්කයකුඹුර රාජය අමාතයතුමමා. එතුමමා තමයි සුළු ශභෝග 

සම්බන්ධ විෂය භාරව සිටිශේ. කුරුඳු තමයි අපට තිශබන වටිනාම 

සම්පත. කුරුඳුවලට සරියට අගය එකතුම කිරීමක්කය - value addition 

- කරලා, අපි තව තවී වැ්කටතුතුම කශළොී, කුරුඳුවලින් වි ාල 

ආදායමක්කය ලබා ගන්න පුළුවන්.  

එශසම නම් එක පැීතකින් ම්ම් ටික ආරක්කයෂා කරශගන, 

සමුද්රය ගශේෂණය කරලා, ධීවර කර්මාන්තයී දිතුණු කළ තුතුමයි. 

  සඳසා මස්සන්, මුහුදු ූල්ැල්ලන් වාශ  මීසය ිදෂ්පාදනවලට 

 ක්කයතිය ලබා ශදන්න ඕනෑ. සමුද්රය ගශේෂණය කරලා,   වාශ  

ිදෂ්පාදනවලට  ක්කයතිය ලබා දීම තුමළින් ධීවර කර්මාන්තය දිතුණු 

කරන්නට පුළුවන්.   මම සංචාරක රාජය අමාතයවරයා සැටියට සිටි 

කාලශේ marine archaeology වාශ  ශේවල් සංචාරක 

කර්මාන්තයට සම්බන්ධ කළා.  

අශේ  වටිනා ම්ම් ටික අරක්කයෂා කර ගන්න,   සම්බන්ධශයන් 

ගත තුතුම ්රතිපීති තීරණ ගත තුතුමයි. ශම් කාර්යය සඳසා අපි 

සියලුශදනා එකතුමශවලා කටතුතුම කශළොී ව්ා සාර්ථක කර ගත 

සැකියි. දැන් අපට තිශබන්ශන් අව ය ්රතිපීති ටික සදා ගන්නයි. 

  පැීතටයි, ශම් පැීතටයි කෑ ගස ගන්න එක ශනොශවයි කරන්න 

තිශබශන් න්. ඊළඟ මැතිවරණශේදී අපි පැරදිලා ශගදර ගියී කමක්කය 

නැසැ. අපි දන්නවා රශට් අර්බුදයක්කය තිශබනවා. අපි හිතපු නැති 

විධියට රට ක්ා වැටුණා. අපි හිතපු නැති විධියට රශට් ආර්ථිකය 

ක්ා වැටුණු ශවලාශේ, දැන්වී අපි අව ය ්රතිපීති ටික සදා 

ගිදමු. සැම ශදපාර්තශම්න්තුමවක්කයම, සැම අං යක්කයම සම්බන්ධ 

කරශගන අශේ ස්වාභාවික සම්පී සස රශට් පිහිටීම ්රශයෝජනයට 

අරශගන, අශේ ්රතිපීති ටික සදාශගන ගමනක්කය යමු කියන 

කාරණාව කියමින්, මශ  වචන සව්ල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මම්රාන් මසරුෆ් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 15ක කාලයක්කය 

තිශබනවා. 

 
[பி.ப. 4.02] 

 

ගුණ ඉම්රාන් මහරූෆ  මහත්ා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள!  

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்ட உகர 

சம்பந்தமான விவாதத்திலல இந்தப் பாராளுமன்றத்திலல பல 

விடயங்கள் லபசப்படுகின்றன; பல கருத்துக்கள் தசால்லப்படு 

கின்றன. ஆளுங்கட்சி - எதிர்க்கட்சி என்ற அடிப்பகடயிலலலய 

அவரவர்களுகடய கருத்துக்கள் தசால்லப்படுகின்ற சூைல் 

காணப்படுகின்றது. உண்கமயிலல, இங்கு எமக்கு இருக்கின்ற 

தபாதுவான ஒரு சந்லதகம் என்னதவன்றால், இதுதவாரு 

கனவா அல்லது நனவா? என்பதாகும். ஏன் இந்தச் சந்லதகம் 

என்றால், இந்தப் பாராளுமன்றத்திலல இப்தபாழுதிருக்கின்ற 

நாட்டின் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்ககள 

விமர்சித்தவர்கள் இப்தபாழுது அன்னாகரப் புகழ்ந்து 

தகாண்டிருப்பதுதான். குறிப்பாக மத்திய வங்கிக் தகாள்கள 

சம்பந்தமாகப் பல விடயங்ககளப் லபசியவர்கள், நல்லாட்சி 

அரசாங்கத்தின்மூலமாக இந்த நாட்கட லமாசமான ஒரு 

நிகலக்கு இட்டுச் தசன்றவர் என்ற விமர்சனத்கத ஏற்படுத்திய 

வர்கள், ‘ஈஸ்டர்’ தாக்குதலலாடு சம்பந்தப்படுத்திப் பல 

விடயங்ககளப் லபசியவர்கள், எங்களுகடய நாட்கட தவளி 

நாட்டுக்கு விற்கப்லபாகின்றாதரன்று வதந்திககளப் பரப்பிய 

வர்கள் எல்லலாரும் இன்று ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்க 

களப் புகழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்ற ஒரு நிகலப்பாடு காணப்படு 

வதுடன், அவர்கள் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்கத மிகவும் 

வரலவற்றுப் லபசுகின்றார்கள்.    

குறிப்பாக, இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்கத, லநாயாளிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற லநாய் 

ககளக் கூறுவதுலபான்ற ஓர் அறிக்ககயாகலவ நாங்கள் 

பார்க்கின்லறாம். தகௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் 

இந்த லநாய்களுக்கான மருந்துககள இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்திலல குறிப்பிடவில்கல என்பதுதான் எங்களுகடய 

கருத்தாகக் காணப்படுகின்றது. இப்படியான வரவு தசலவுத் 

திட்டங்கள் பலவற்கற நாங்கள் பார்த்திருக்கின்லறாம்; வரவு 

தசலவுத்திட்டப் பாடல்ககள இரசித்திருக்கின்லறாம். ஆனால், 

இது நகடமுகறயிலல சாத்தியமானதா என்ற ஒரு விடயத்கதத் 

தான் இந்த இடத்திலல நாங்கள் லகட்க விரும்புகின்லறாம். 

குறிப்பாக, ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் சாதாரண 

பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் தசான்ன 

அலத எதிர்வுகூறகலத்தான் இன்று வரவு தசலவுத் திட்டமாக 

வும் கூறியிருக்கின்றார். ஒரு லஜாஷியக்காரன் ஒரு 

விடயத்கதச் தசால்வது லபான்ற அல்லது ஒரு வானிகல 

அறிக்கககயச் தசால்வது லபான்ற ஒரு வரவு தசலவுத் 

திட்டத்கதலய அவர் முன்கவத்திருக்கின்றாலர ஒைிய, இதனூ 

டாக நாட்டின் பிரச்சிகனகளுக்கு ஒரு தீர்வு கிகடக்குமா? 

என்ற சந்லதகம் எம்மிடம் காணப்படுகின்றது.   

937 938 

[ගරු අරුන්දික ්රනාන්දු මසතා  
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நான் இங்கு குறிப்பிட்டதுலபால், தற்லபாகதய ஆளுங் 

கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த நல்லாட்சி அரசாங் 

கத்கதயும் மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்ககளயும் 

அன்று பல வைிகளிலும் விமர்சித்தார்கள். அன்று மாண்புமிகு 

ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தனது ஆட்சியின்கீழ் தனது 

கட்சிகயச் லசார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ககள கவத்துக் 

தகாண்டு தசய்ய முடியாத விடயங்ககள இன்று அவகர 

எதிர்க்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ககள கவத்துக் 

தகாண்டு தசய்ய முடியுமா? என்பதுதான் எங்களுகடய 

லகள்வியாகும். மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் 

திறந்த தபாருளாதாரக் தகாள்கககய ஆதாிக்கின்ற ஒருவராக 

இருக்கின்றார். ஆனால், அரசாங்கத்திலல இருக்கின்ற பாராளு 

மன்ற உறுப்பினர்கள் அதகன எதிர்க்கின்றவர்களாக இருக் 

கின்றார்கள். ஆககயால், இவர்கள் இகணந்து இந்தப் 

பயணத்கத ஒன்றாக லமற்தகாள்ள முடியுமா? என்ற சந்லதகம் 

எங்களுக்குள் எழுகின்றது.   

இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வரவு தசலவுத்திட்டத் 

தின்படி 2023ஆம் நிதியாண்டில் 2,404 பில்லியன் ரூபாய் 

பற்றாக்குகறயாக இருக்கின்றது. இது தமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் 7.9 சதவீதமாகக் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

எதிர்வரும் ஆண்டுக்கான தமாத்தச் தசலவு சுமார் 5,819 

பில்லியன் ரூபாய். இது அதன் 19.2 சதவீதமாகக் காட்டப்பட்டி 

ருக்கின்றது. மானியங்கள் உள்ளடங்கலான தமாத்த வருமானம் 

3,415 பில்லியன் ரூபாய் எனக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. 

இதகனப் பார்க்கின்றலபாது, இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் 

நிதி ஒதுக்கீடானது நாட்டின் இன்கறய நிகலகமகயக் 

கருத்திற் தகாண்டா லமற்தகாள்ளப்பட்டது? என்பது 

எங்களுகடய லகள்வியாகும்.  

குறிப்பாகப் பல ஆண்டுகளாகப் பாதுகாப்பு அகமச்சுக் 

காகப் பாாியளவு ததாகக ஒதுக்கப்படுகின்றது. அதன் 

அண்கமக்கால நிதி ஒதுக்கீடுககளப் பார்க்கின்றதபாழுதும் 

2020ஆம் ஆண்டு 312.38 பில்லியன் ரூபாயும் 2021ஆம் 

ஆண்டு 355.16 பில்லியன் ரூபாயும் ஒதுக்கீடு தசய்யப் 

பட்டிருந்தது. 2023ஆம் ஆண்டுக்காகப் பாதுகாப்பு அகமச் 

சுக்கு - Ministry of Defence - 410 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வககயில் யுத்தம் முடிவகடந்த 

பின்னர் ஒதுக்கப்படுகின்ற ததாகக முன்னகரவிடக் 

கூடுதலாகக் காணப்படுகின்றது. பாதுகாப்பு அகமச்சுக்கு 

இவ்வளவு ததாகக ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருப்பதன் லநாக்கம் 

என்ன? என நாங்கள் லகட்க விரும்புகிலறாம். இவ்வருடம் 

இவ்வளவு ததாகக ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது 

என்பதால் இதிலிருந்து இவர்கள் எகத எதிர்பார்க்கின்றார்கள் 

என்ற சந்லதகம் எழுகின்றது. பாதுகாப்பு அகமச்சுக்கு நிதி 

ஒதுக்கீடு தசய்ய லவண்டாம் என்று நாங்கள் கூறவரவில்கல. 

ஆனால், தற்லபாது நாடு தசன்றுதகாண்டிருக்கின்ற நிகலகம 

கயயும் இந்த நாட்டின் மக்களுகடய நிகலகமகயயும் 

கருத்திற்தகாண்டு பார்க்கும்லபாது இவ்வாறான ஒதுக்கீடுகள் 

முக்கியமா? என்பகதலய நாங்கள் லகட்கிலறாம்.  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 10 குறிப்பான அகமச்சு 

களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கும் 

ஏகனய 20 அகமச்சுக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதி 

ஒதுக்கீடுகளுக்குமிகடயில் பாாிய வித்தியாசம் காணப்படு 

கின்றது. குறிப்பாக, பாதுகாப்பு, கல்வி, சுகாதாரம், விவசாயம், 

லபாக்குவரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் லபான்ற அகமச்சுக் 

களுக்கு 90 சதவீதமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏகனய 

அகமச்சுகளுக்கு 10 சதவீதமான நிதி மாத்திரலம ஒதுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. இகதப் பார்க்கின்றலபாது, இன்கறய வங்கு 

லராத்து நிகலயிலிருந்து நாட்கட மீட்பதற்கான அல்லது 

மீண்டும் கட்டிதயழுப்புவதற்குத் லதகவப்படுகின்ற விடயங் 

ககள அடிப்பகடயாகக்தகாண்டு இகவ லமற்தகாள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றனவா? என்பதுதான் எங்களுகடய லகள்வியாக 

இருக்கின்றது.  

குறிப்பாக, எவ்வாறு நாட்டிற்குள் தடாலர்ககளக் தகாண்டு 

வருவது, அதற்காக எவ்வாறான நடவடிக்ககககள லமற் 

தகாள்வது லபான்ற தசயற்பாடுகளிலல இன்னும் நாங்கள் 

கவனம்  தசலுத்தவில்கல. சுற்றுலாத்துகற மற்றும் காணி 

அகமச்சுக்கு கிட்டத்தட்ட 11 பில்லியன் ரூபாலய ஒதுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. இந்த 11 பில்லியன் ரூபாயினூடாக எவ்வாறு 

எமது சுற்றுலாத்துகறகய அபிவிருத்தி தசய்வது என்பது 

பற்றிச் சிந்திக்கலவண்டும். அலதலபான்று கடற்தறாைில் 

அகமச்சுக்கு 6 பில்லியன் ரூபாய்தான் ஒதுக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. எமது நாடு கடல் வளத்கதக் தகாண்டது. ஆனால், 

இன்று நாங்கள் மீன்ககளக்கூட இறக்குமதி தசய்கின்ற 

நிகலயில் இருக்கின்லறாம். ஆககயால், இந்தத் தருணத்திலல 

கடற்தறாைில் சம்பந்தமான விடயங்களிலல கவனம் தசலுத்தி 

அதன்மூலமாக தடாலர்ககள ஈட்டுகின்ற தசயற்பாடுககள 

முன்தனடுக்கலவண்டும். ஆனால், இன்று ஒதுக்கப்பட்டிருக் 

கின்ற நிதியின்மூலம் எவ்வாறு கடற்தறாைில் சம்பந்தமான 

விடயங்ககள முன்தனடுப்பது என்பது பற்றிச் சிந்திக்க 

லவண்டியுள்ளது.   

அதுமாத்திரமல்ல, துகறமுகங்கள், கப்பற்றுகற மற்றும் 

விமான லசகவகள் அகமச்சுக்கு கிட்டத்தட்ட 4 பில்லியன் நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் மூலமாக நாங்கள் எவ்வா 

றான அபிவிருத்திககளக் காணமுடியும் என்பகதச் சற்றுச் 

சிந்திக்க லவண்டும். சுற்றாடல் அகமச்சுக்குக் கிட்டத்தட்ட 2 

பில்லியன் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆககயால், 

இவ்வாறான ஒதுக்கீடுகள் மூலமாக இவர்கள் எதகனச் 

தசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்பகதப் புாிந்து 

தகாள்வது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு விடயமாகக் காணப் 

படுகின்றது. அதுலபால, இம்முகற ததாைில்துகற சார்ந்த 

ககத்ததாைில் அகமச்சுக்கு கிட்டத்தட்ட 8 பில்லியன் ரூபாலய 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக் கின்றது. இம்முகறயும் பாதுகாப்பு 

அகமச்சுக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருப்பகதவிடக் குகற 

வான ததாககதான் - 321 பில்லியன் - சுகாதார அகமச்சுக்கு 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. கல்வியகமச்சுக்குக் கிட்டத்தட்ட 

232 பில்லியனும் கமத்ததாைில் அகமச்சுக்கு 115 பில்லியனும் 

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சுக்கு 129 பில்லியன் நிதியும் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறான ஒதுக்கீடு 

களின் மூலம் இந்த நாட்டிலல ஏற்பட்டிருக்கின்ற தற்லபாகதய 

சூழ்நிகலயில் ஒரு மாற்றத்கத ஏற்படுத்த முடியுமா? என்பகத 

நாங்கள் லகட்க விரும்புகின்லறாம். ஏதனன்றால், இன்று இந்த 

நாட்டு நிகலகம காரணமாக மக்கள் மிகவும் கஷ்டமான ஒரு 

சூைலிலல வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இன்று சில 

தபாருட்களினுகடய விகலகள் இரண்டிலிருந்து ஐந்து மடங்கு 

களாக அதிகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தின் மூலமாகப் தபாருட்களினுகடய விகல 

லயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது விகல ககளக் 

குகறப்பதற்கான எந்தவிதமான தசயற்பாடுகளும் உள்வாங்கப் 

படாத ஒரு நிகல காணப்படுகின்றது. அந்த வககயில், 

2023ஆம் ஆண்டுக்குாிய வரவு தசலவுத்திட்டத்கத நாங்கள் 

அவதானிக்கின்றதபாழுது, தபாருளாதார தநருக்கடி யிலல 

மூழ்கிக் கிடக்கின்ற நாட்கட மீட்பதற்குகந்த நடவடிக்கககள் 

எதுவும் எடுக்கப்படவில்கல என்பது மிகத் ததளிவாக விளங்கு 

கின்றது. அலதலபான்று, தபாருளாதாரத் கதச் சீரகமக்க 

என்ன தசய்யலவண்டும் என்பது பற்றிச் சாியான முகறயிலல 

விளங்கப்படுத்தப்படாத ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டமாகவும் 

எங்களுகடய பார்கவயிலல இது காணப்படுகின்றது.  

939 940 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

குறிப்பாக, இன்று எாிதபாருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியா 

வசியப் தபாருட்ககள இறக்குமதி தசய்வதற்கும், தவளி 

நாட்டுக் கடன்ககளச் தசலுத்துவதற்கும் வருடதமான்றுக்குக் 

கிட்டத்தட்ட 12,000 பில்லியன் அதமாிக்க தடாலர் லதகவப் 

படுகின்றது. ஆனால், இத்ததாகககய அரசாங்கம் எவ்வாறு 

தபற்றுக்தகாள்ளப்லபாகின்றது என்பது ததாடர்பிலல 2023ஆம் 

ஆண்டின் நிதியாண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்டத்திலல 

குறிப்பிடப்படவில்கல என்பகத இந்த இடத் திலல கூறிக் 

தகாள்ளலவண்டும்.  

அலதலபான்று, விவசாயிகளுக்லகா, மீனவர்களுக்லகா, 

ததாைிலாளர்களுக்லகா, அரச ஊைியர்களுக்லகா எந்தவிதமான 

ததாரு நன்கமயும் அளிக்காத ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டமாகலவ 

இது காணப்படுகின்றது. விவசாயிகளுக்கான உரம் ததாடர் 

பிலும் மீனவர்களுக்கான மண்தணண்தணய் மானியம் ததாடர் 

பிலும் எந்ததவாரு விடயமும் இதில் உள்ளடக்கப் படவில்கல. 

அலதலபான்று, 2023ஆம் ஆண்டில் அரச ஊைியர்களுக்கான 

சம்பள அதிகாிப்புத் ததாடர்பாக எந்த தவாரு விடயமும் 

குறிப்பிடப்படவில்கல. வாி என்ற தபயாிலல மக்களின் 

உள்ளாகடககள உருவும் ஒரு பாதீடாகத்தான் நாங்கள் 

இதகனப் பார்க்கின்லறாம். அலத லபான்று, நாட்டில் 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற தற்லபாகதய தநருக்கடியிலிருந்து தப்பிப் 

பதற்காக தவளிநாடு தசல்ல முயற்சிக்கின்றவர்கள்கூட, இன்று 

அதற்கான கடவுச்சீட்டுககளப் தபறுவதற்கான கட்டணங்கள் 

அதிகாிக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக, இந்த நாட்டிலல 

வாைவும் முடியாமல் தவளிநாட்டுக்குச் தசல்லவும் முடியாமல் 

கஷ்டப்படுகின்றனர்.  

நான் முன்னர் குறிப்பிட்டதுலபால, இன்று தபாருட்களின் 

விகலகள் அகனத்தும் பல மடங்காக அதிகாிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக, 1,500 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட 

பாடசாகல மாணவர்களுக்கான பாதணி இப்தபாழுது 5,000 

ரூபாய்க்கு விற்பகன தசய்யப்படுகின்றது. இன்று மக்கள் 

பல்லவறு சிரமப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்ற இந்தச் சூழ்நிகல 

யானது கருத்திற்தகாள்ளப்பட்டு, அவர்களுக்கான எந்ததவாரு 

நல்ல விடயங்களும் இதில் உள்ளடக்கப்படவில்கல. அந்த 

வககயில், தவறுமலன மக்ககள ஏமாற்றுகின்ற ஒரு பாதீடா 

கத்தான் இதகன நாங்கள் பார்க்கின்லறாம்.  

குறிப்பாக, இம்முகற வரவு தசலவுத்திட்டத்திலல வடக்கு, 

கிைக்கு மக்களின் காணிப் பிரச்சிகனகள், ததாைில் வாய்ப் 

பின்கம மற்றும் ஏகனய பிரச்சிகனகள் சம்பந்தமாக 

எந்தவிதமான தீர்வும் சாியான முகறயிலல ததளிவு படுத்தப்பட 

வில்கல. அலதலபான்று, மகலயக மக்கள் பற்றிய நிகலப் 

பாடும் சாியான முகறயிலல குறிப்பிடப்படவில்கல. தற்லபாது 

நாட்டில் நிலவுகின்ற இந்தச் சூழ்நிகலயில்கூட, மக்கள் 

எதிர்லநாக்குகின்ற கஷ்டத்கதப் லபாக்குகின்ற தசயற்பாடுகள் 

ததாடர்பில் எதுவும் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்திலல 

உள்வாங்கப்படவில்கல என்பகத இந்த இடத்திலல நாங்கள் 

கூறிக்தகாள்கின்லறாம்.    

குறிப்பாக, நாங்கள் நாட்டுக்கு தடாலர்ககளப் தபற்றுக் 

தகாள்கின்ற முகறகளில் கூடிய கவனத்கதச் தசலுத்த 

லவண்டும். அதற்கு எதிர்காலத்திலல எவ்வாறான திட்டங் 

ககள, தசயற்பாடுககள அரசாங்கம் முன்தனடுக்கவிருக்கிறது 

என்பது சாியான முகறயில் ததளிவுபடுத்தப் படவில்கல. 

எல்லாம் ஓர் எதிர்வுகூறலாக, ‘நடக்கலாம், நடக்காமலி 

ருக்கலாம்’ என்ற அடிப்பகடயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்ப 

தாகலவ காணப்படுகின்றது. இந்தப் பாராளுமன்றத்திலல 

இதுலபான்ற பல வரவுதசலவுத்திட்டங்ககள நாங்கள் 

பார்த்திருக்கிலறாம். எல்லா வரவு தசலவுத் திட்டங்களும் 

இவ்வாறு மக்ககள ஏமாற்றுகின்றததாரு நிகலப்பாட்டில்தான் 

காணப்படுகின்றது.  

குறிப்பாக, ஊைல் லமாசடி பற்றிய விடயங்களிலல 

எவ்வாறான நடவடிக்ககககள இந்த அரசாங்கம் முன்தனடுக் 

கப்லபாகின்றது என்ற விடயங்கள் இதில் உள்வாங்கப் 

படவில்கல. அலதலபான்று, ததாைில் வாய்ப்புக்ககள 

ஏற்படுத்துகின்ற, ககத்ததாைில்ககள ஊக்குவிக்கின்ற, 

தவளிநாடுகளுடன் வியாபாரங்ககள லமற்தகாள்வ தற்கான 

தசயற்பாடுககள ஊக்குவிக்கின்ற எந்ததவாரு நடவடிக்ககயும் 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திலல உள்வாங்கப்படவில்கல 

என்பது மிகவும் கவகலயானததாரு விடயமாகக் காணப்படு 

கின்றது. ஏதனன்றால், இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

தபாருளாதார தநருக்கடிக்குப் பிரதான காரணமாகக் காணப் 

படுவது தடாலர் இல்லாப் பிரச்சிகனயாகும். தடாலர்ககளப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்கான நடவடிக்ககககள லமற்தகாள்கின்ற 

அகமச்சுக்களுக்கு வைங்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

லபாதாத காரணத்தினால் இன்று அவர்களினால் அவற்கற 

லமற்தகாள்ள முடியாததவாரு சூைல் காணப்படுகின்றது. 

ஆகலவ, எப்படியாவது இந்த நிகலப்பாட்டிலிருந்து மாற்றம் 

தபற்று, நாட்கடக் கட்டிதயழுப்புவதற்காக ஆளும்கட்சி - 

எதிர்க்கட்சி என்ற லவறுபாடுகளின்றி எல்லலாரும் ஒன்று 

பட்டுச் தசயற்படுகின்ற ஒரு தருணமாக நாங்கள் இகதப் 

பயன்படுத்தலவண்டும். இன்று அரசியலில் ஒரு மாற்றம் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மாற்றத்தின் மூலம் எதிர்காலத்திலல 

எமது நாட்கட நல்லததாரு நிகலகமக்குக் தகாண்டுவர 

லவண்டியததாரு நிகலப்பாட்டிலல எல்லலாரும் இருந்து 

தகாண்டிருக்கின்லறாம். இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 

என்னுகடய கருத்கதயும் தசால்வதற்கு லநரம் தந்தகமகய 

யிட்டு நன்றி ததாிவித்து, எனது உகரகய முடித்துக் 

தகாள்கின்லறன்.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමන්ප්රිය ශසේරී  මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 12ක 

කාලයක්කය තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.17  
 

ගුණ ෙමන්ප්රිය නහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய லஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ගරු ජනාධිපතිතුමමා මුදල් 

අමාතයවරයා සැටියට මදිරිපී කළ  මංගල අය වැය ගැන  අදසස ්  

දක්කයවන්න  අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

අවුරුදු 74ක්කය තිස්ශසේ ශම් රශට් ජනතාවට වග කියන 

පාර්ලිශම්න්තුමවක්කය විධියට   වගකීම ජනතාව ශවනුශවන් මෂ්ට 

කළාද කියන කාරණය අපි අභිමුශේ තිශබන ්ර ්නයක්කය බවට අද 

පී ශවලා තිශබනවා. අද  උදෑසන පාර්ලිශම්න්තුමශේ කටතුතුම පටන් 

ගීත ශවලාශේ මඳන්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට අපි ආපු දවශසේ මඳන් 

අපි අසන්ශන් ශමන්න ශම්වා.  විපක්කයෂශයන් කියනවා ආණ්ඩුශේ 

අය ශසොරා කෑවා කියලා. ආණ්ඩුශවන් කියනවා විපක්කයෂශේ අය 

ශසොරා කෑවා කියලා.  අද   කාරණය  ජනතාව අසන්න අකමැතිම 

අමිහිරිම මාතෘකාවක්කය බවට පී ශවලා තිශබනවා.  

ශේ පාලනඥයන් විධියට අපි ශම් කාරණය සරියාකාරව ශීරුම් 

ගන්න ඕනෑ. ශේ පාලනඥයන් විධියට ශම් කාරණය සරියාකාරව 

ශීරුම් ශනොගන්න තාක්කයකල්, ශම් කාරණය ජනප්රිය මාතෘකාවක්කය.  
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විපක්කයෂනායකතුමමා උශේ කථාව පටන් ගන්ශන්ම රාජපක්කයෂවරු 

ශසොරු බවී,   කරපු ශසොරකම් සම්බන්ධශයනුී කියලා,   

වාශ ම, මස බැංකු ශසොරා ගැනී ්රකා යක්කය කරලා තමයි  

එතුමමාශ  කථාව පටන් ගන්ශන්. සජිී ශ්රේමදාස 

විපක්කයෂනායකතුමමාට අමතකයි, එතුමමා පසුගිය ආණ්ඩුශේ   

කැබිනට් මණ්්ලශේ වගකිව තුතුම තනතුමරක්කය දැරූ පුේගලශයක්කය 

කියන එක. ශබොශසෝ ශවලාවට ශම් අය ශම් සුදු ඇඳුම ඇඳශගන 

"අපි ශබොශසොම පිරිසිදු  පුේගලශයෝ" කියලා සමාජයට  යම් 

පණිවු්යක්කය ශදන්න උීසාස කරනවා. සැබැයි ශම් සියලු 

මසීවරුන්ට මතක්කය කරන්න ඕනෑ,  ශම් සැමශකනාම අඩුවැඩි 

ව ශයන් ආණ්ඩු කරන්න දායකීවය දක්කයවපු බව. ජනතා විමුක්කයති 

ශපරමුශණ් අනුර කුමාර දිසානායක මසීමයා ඇතුමළු   

තුමන්ශදනාී ්රකා  කරන්ශන්  "අපි තමයි සුපිරිසිදුම කණ්්ායම" 

කියලා. නමුී කාටවී ඇඟ ශබ්රාගන්න බැසැ. ශම් 

සැමශකශනක්කයම අඩුවැඩි ව ශයන් ආණ්ඩු කිරීමට දායකීවය 

දක්කයවපු අය.   වාශ ම,   අය   අමාතයාං  සරසා කරපු ශේවල්  

සම්බන්ධශයන් ඇති ූව යම් යම් ්ර ්න ගැන පසුගිය කාලය 

පුරාවටම ජනමාධය සරසා අපි දැක්කයකා.   වාශ ම, 

විපක්කයෂනායකතුමමා සංස්කෘතික විෂය භාර අමාතයවරයා විධියට 

කරපු  කියපු කාරණා සම්බන්ධශයන් විවිධ විශේචන එල්ල වුණා. 

  හින්දා   වගවීශමන් සස වගකීශමන් කාටවී බැසැර ශවන්න 

බැසැ කියන කාරණය ශම් අවස්ථාශේ සිහිපී කරන්න ඕනෑ.  

ශම් ශ්රී ලංකාව වනාීම සංවර්ධනය ශවමින් පවතින්නා ූව රටක්කය.  

අශේ සීයාී   රචනාව   විධියටම ලිේවා. අශේ තාීතාී  ශම් 

රචනාව     විධියටම ලියලා තිශබනවා. මාී ශම් රචනාව   

විධියටම ලිේවා.  අශේ දරුවන්ශ  ශපොතක්කය අරශගන බැලුශවොී,  

  දරුශවෝී, "ශ්රී ලංකාව වනාහි සංවර්ධනය ශවමින් පවතින්නා ූව 

රටකි. ශ්රී ලංකාව වනාහි කෘක කාර්මික රටකි" යනුශවන්   රචනාව 

  විධියටම අදටී ලියනවා.   ිදසා අද අපි   ශකොයි පැීශතන්ද 

මදිරියට ගිහිල්ලා තිශබන්ශන් කියන කාරණය සම්බන්ධශයන් අපි 

යම් විමසීමක්කය  කරන්න ඕනෑ.   

අපි සැම දාම කථා පවීවනවා. දැන් බලන්න, ශම් පුටු 

ඔක්කයශකොම හිස්. වගකිව තුතුම පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරු විධියට 

ඡන්ශේ අරශගන එන ශබොශසෝශදශනක්කය අද මසා මයික්කය ටයිසන්ලා. 

ශමතැනට ඇවිල්ලා මයික්කය පලනවා.   මයික්කය පැලුවාට තමන්ශ  

කාර්ය සරියාකාරශයන් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළවී මෂ්ට කරනාවද 

කියන කාරණය අද මසජනතාව දැනගත තුතුමයි. ශම්ක අද 

ජනමාධයශේ ශපන්වන්න ශසොඳ කාරණයක්කය. අද පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

මන්ශන් කී ශදනාද කියලා බලන්න. අද පාර්ලිශම්න්තුමශේ අපි 

තුමන්ශදනක්කය ශම් පුටු ඔක්කයශකොටම කථා කරනවා.  අද  ශම්කද විය 

තුීශී   

 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

විපක්කයෂශේ කවුරුවී  නැසැ. කිසිම ශකශනක්කය නැසැ.  

 

ගුණ ෙමන්ප්රිය නහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய லஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ඔේ, විපක්කයෂශේ කවුරුවී නැසැ. ශම් හින්දා කාටවී 

වගවීශමන් බැසැර ශවන්න බැසැ. ශපොදුජන ශපරමුශණන් ඡන්ද 

අරශගන  විපක්කයෂය පැීතට ගිහිල්ලා වාඩි ශවලා,  "අපි දැන්   

අයී එක්කයක නැසැ"  කියලා වගවීශමන් බැසැර ශවන්න කාටවී 

බැසැ. විපක්කයෂනායතුමමා ඇතුමළු විපක්කයෂයට කියන්න බැසැ, "අපි 

විපක්කයෂශේ මන්ශන්. රාජපක්කයෂලා ශසොරු, රාජපක්කයෂලා හිටපු නශේ 

ශසොරු" කියලා. එශසම කියලා   වගකීශමන් බැසැර ශවන්න අපි 

කාටවී  බැසැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් අය වැය මම දකින්ශන් 

අද මතා බැරෑරුම් අවසථ්ාවක මදිරිපී කරපු අය වැයක්කය විධියට.  

රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමාට අපි සියලුශදනාම සසශයෝගය ලබා 

දුන්නා.  ක ශබොරුවක්කය ශනොශවයි. අපි   සසශයෝගය ලබා දුන්ශන් 

මස්ශසල්ලාම ශම් රශට් නීතිශේ ආධිපතය ස්ථාවර කරන්න.  

එතුමමා අද ක්රම ක්රමශයන්   නීතිශේ ආධිපතය ස්ථාවර කරලා 

තිශබනවා. අශේ වතවිත සම්බන්ධශයන් සස අපි සියලුශදනාශ ම 

වතවිත ආරක්කයෂාව ගැන අපට බියක්කය  තිබුණා.  ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

හිටපු අහිංසක මන්ත්රීවරශයකුශ   -අශේ අමරකීර්ති අතුමශකෝරළ 

මන්ත්රීතුමමාශ - වතවිතය අහිමි වුණා.  

අද අපි ශම් අය වැය ගැන කථා කරන්ශන්, මුළු ශලෝකයම 

ශවළා ගීත වසංගත තීීවයකින් පසුව.  ශකොවිේ-19 වසංගතය 

මුළු ශලෝකයටම බලපෑමක්කය එල්ල කළා.   වසංගතය තුමන්වැිද 

ශලෝකශේ රටවලට අඩු වැඩි ව ශයන් බලපාේදී අශේ රටට දැඩිව 

බලපෑවා.   ශේලාශේ අපට තිබුශණ් වතවිත  සම්බන්ධශයන් 

්ර ්නයක්කය. එතශකොට ශම් ආර්ථික ්ර ්න තිබුශණ්ී නැසැ, ශවන 

කිසිම ්ර ්නයක්කය තිබුශණ්ී නැසැ, අපට තිබුශණ් වතවිතය 

සම්බන්ධශයන් ්ර ්නයක්කය. අපි ශම් අවස්ථාශේදී සිහිපී කරන්න 

ඕනෑ,   අවස්ථාශේ ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ මැතිතුමමා 

ජනාධිපතිවරයා විධියට මිිදසුන්ශ  වතවිත ආරක්කයෂාව තසවුරු 

කළා. නමුී ආර්ථික කළමනාකරණශේ යම් දුර්වලතා තිබුණා 

ශවන්න පුළුවන්. ශපොශසොර ්රතිපීතිය පිළිබඳ යම් දුර්වලතාවක්කය 

තිබුණා ශවන්න පුළුවන්.   ගීත තීන්දු සම්බන්ධශයන් යම් 

්ර ්නයක්කය තිබුණා ශවන්න පුළුවන්. නමුී එතුමමා ගීත තීන්දුව 

ිදසා ශම් රශට් ජනතාවශ  වතවිත ආරක්කයෂා වුණා. කෘතශේදී 

මිිදස්සු විධියට අපි ශම් අවස්ථාශේදී  ක සිහිපී කරන්න ඕනෑ. 

මහින්ද රාජපක්කයෂ මැතිතුමමා තුේධය අවසන් කළා වාශ ම , 

ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ මැතිතුමමාී අශේ වතවිතවල ආරක්කයෂාව 

තසවුරු කළා.  

ජනාධිපතිතුමමා ශමවර අය වැය මදිරිපී කශළේ ශම් රටට 

මතාම අමාරුම අවස්ථාවක. ශම් අය වැශේ එතුමමා අපනයනය මුල් 

කර ගීත තරගකාරී ආර්ථිකයක්කය, පරිසර හිතකාමී සරිත සා නීල 

ආර්ථිකයක්කය, ඩිජිටල් ආර්ථිකයක්කය ගැන සඳසන් කරලා තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 1981 වර්ෂශේදී තමයි අශේ රටට 

පරිගණකය සඳුන්වා දුන්ශන්. අශේ අල්ලපු රට වන මන්දියාවට 

1984 වර්ෂශේදී තමයි පරිගණක තාක්කයෂණය සඳුන්වා දුන්ශන්. 

සැබැයි, අපි අද ශකොතැනද මන්ශන්  මන්දියාව ශකොතැනද 

මන්ශන්    කාරණය  විමසා බලන්න වටිනවා. මන්දියාශේ ආන්ද්රා 

්රාන්තශේ හිටපු වයි.එස්. රාජශසේකර ශරේඩි මස ඇමතිතුමමා තමයි 

මස්සර ශවලාම පරිගණක තාක්කයෂණය මන්දියාවට ආවාම,  ක 

ග්රසණයට ගීත පුේගලයා. මට මතක සැටියට එතුමමා වතවිතක්කයෂයට 

පී ශවලා දැන් අවුරුදු 14ක්කය-15ක්කය පමණ ශවනවා. ගුණවන් 

අනතුමරකින් එතුමමා වතවිතක්කයෂයට පී වුශණ්. එතුමමා වතවිතක්කයෂයට 

පී වුණාය කියන පුවත සැලවීමී සමඟම   ්රාන්තශේ හිටපු 

මිිදස්සු කීපශදශනක්කය සිය දිවි සාිද කර ගීතා. එතුමමා   තරම්ම 

ජනතාව සමඟ බේධ ූව නායකශයක්කය. අද ශලෝකශේ ඕනෑම 

රටකට, ඇශමරිකාවට පවා, මන්දියාව තමයි පරිගණක ශසේවා 

සපයන්ශන්. අන්න   කරුණු කාරණා ගැන තමයි අද අපි කථා 

කරන්න ඕනෑ.  

අශේ පාසල් දරුශවෝ අද ශම් සභාශේ ගැලරියට ඇවිල්ලා 

හිටියා, ශම් සභාශේ වැ් කටතුතුම  ිදරීක්කයෂණය කරන්න, බලන්න. 

අද පවතින ආර්ථික අර්බුදයී එක්කයක දරුවන්ශ  ශපොී පීවල 

මිල වැඩි ශවලා තිශබනවා.   ිදසා අද සැම ශකනාම නැගිටලා 

ශපොී පී ගැන කථා කළා.  ශපොී පී ගැන කථා කරනවා 

වාශ ම, අශේ දරුවන් ටැබ් එක අරශගන මස්ශකෝශලට යන 

තුගයක්කය ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ. නමුී අපි අද කථා 

කරන්ශන් ශපොත ගැන. අපි ලේජා ශවන්න ඕනෑ. අපි ජාතියක්කය 

විධියට ශකොතැනද මන්ශන් කියන කාරණය සම්බන්ධශයන් අපි 

943 944 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ලේජා ශවන්න ඕනෑ. ශබොීතමක්කය එබූ සැණින් මුළු ශලෝකශේම 

ශතොරතුමරු අශේ ශදපා මුලට ගන්න පුළුවන් තාක්කයෂණයක්කය අද 

තිශබනවා. අශේ දරුශවෝ අද ශකොතැනද මන්ශන්  අපි අශේ 

දරුවන්ට   තාක්කයෂණය ලබා ශදනවාද    පිළිබඳව දැඩි 

විමසිල්ලකින්, වි ්ශල්ෂණයකින් කථා කළ තුතුම කාලය එළැඹී 

තිශබන බව මා සිහිපී කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, ආශයෝජන සම්බන්ධශයන් කථා කරන්න ඕනෑ. 

පසුගිය කාලශේ අපට විශේ  ශ්රේෂණ අහිමි වුණා.   ගැන විවිධ 

තර්ක විතර්ක මදිරිපී වුණා. අපි කෘක කාර්මික රටක්කය. කෘක කර්මය 

සම්බන්ධශයන් අපට අභිශයෝගයක්කය තිශබනවා.   තමයි තරුණ 

පරපුර කෘක කර්මශයන් ඈී වීම. තරුණ පරපුර නැවතී 

කෘක කර්මයට ඈඳා ගැනීශම් වැ් පිළිශවළක්කය අපට තිශබනවාද    

සඳසා අව ය ජාතික ්රතිපීතියක්කය අපට තිශබනවාද  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්න අප සියලුශදනාටම වගකීමක්කය තිශබනවා. 

අපි සැම දාම  අපි සැම ශකනාම කථා කරන්ශන් ජාතික ්රතිපීති 

සදන එක ගැන. සැබැයි, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ ජාතික 

්රතිපීති සදලා තිශබනවාද  නැසැ. මතින්  අපි ශමොනවා කථා 

කළී වැ්ක්කය නැසැ. අද අපට කෘක කර්මයට අව ය ජාතික 

්රතිපීතිය සදා ගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා.  ක ශනොසදන 

තාක්කයකල් තරුණයා කෘක කර්මශයන් ඈී ශවනවා තමයි.   ිදසා 

 කට අව ය වැ් පිළිශවළ ිදර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ශමවර අය 

වැය තුමළින් අපි   කාරණය දකිනවා. තරුණ වයවසායකයන් 

සදන්න ඕනෑ. තරුණයන්ට කෘක කර්මික කටතුතුමවල ශයශදන්න 

අව ය පසසුකම් ලබා ශදන්න ඕනෑ.   පිළිබඳව ශමවර අය වැය 

තුමළ සඳසන් ශවනවා කියලා මා හිතනවා.   සඳසන් ශවනවා 

වාශ ම එය ක්රියාශේ ශයදවීමී අශේ වගකීමක්කය බව මා ශම් 

අවස්ථාශේදී සිහිපී කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අද  ශසද ශසේවාවට තුශරෝපශේ 

්රධාන මල්ලුමක්කය තිශබනවා.   මල්ලුමට අව ය සැපතුම ලබා 

ශදන්න අපි කටතුතුම කරලා තිශබනවාද  නැසැ. අද   තැන 

අරශගන තිශබන්ශන් තායිවානය සස මන්දියාව. අද ශලෝකශේ 

ශසද අව යතාශවන් සියයට තිසක්කය සපයන්ශන් තායිවානය සස 

මන්දියාව.  ශසද ශසේවාව මතාම මසළින් තිශබන රටක්කය තමයි ශ්රී 

ලංකාව. තුශරෝපා රටවල අය ශ්රී ලාංකික ශසදියන්ශගන් ශසේවා 

ලබා ගන්න මතාම කැමතියි.  කට අපට තිශබන ්ර ්නය තමයි 

භාෂාව සම්බන්ධ ්ර ්නය. ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමමා දැන් ශම් සභාශේ 

හිටියා නම් ශසොඳයි.  

  ශසද ශසේවාව ලබා දීශම්දී භාෂාව සරස් ශවනවා.   භාෂාව 

මගැන්වීම සඳසා අව ය ක්රමය අපි දැන් සකස් කරන්න ඕනෑ.   

සඳසා අද වි ාල මල්ලුමක්කය තිශබනවා.   ිදසා අපි ශමොනවා කථා 

කළී වැ්ක්කය නැසැ. ශමොකද,   වැ් පිළිශවළ සකස් කරලා 

අව ය ශසේවාව ලබා දීමට අශේ පුහුණු රමික බලකාය තවමී 

සූදානම් කර නැසැ කියන කාරණය ශම් අවස්ථාශේ සිහිපී 

කරන්න ඕනෑ.   ශවනුශවන් ජනාධිපතිතුමමාශ  අවධානයී ශයොමු 

ශවලා තිශබනවා.   සම්බන්ධශයන් ශම් සභාශේ අවධානයී අපි 

ශයොමු කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් රටට ආශයෝජකශයක්කය 

ආශවොී, ඔහු නැවත ලංකාව දිසා බලාශගන බී කන්ශන්ී 

නැසැ.  ක තමයි ඇීත කථාව.   ආශයෝජකයාට අව ය 

පසසුකම් අශේ ආයතනවලින් අපි සපයනවාද  කීයක්කය සරි මිට 

ශමොළවාශගන සාක්කයකුශේ දමා ගන්නයි සැශමෝම බලන්ශන්. මම 

එශසම කිේවාට තරසා ශවන්න එපා.  ක තමයි යථාර්ථය.   ිදසා 

නැවතී වතවිශීට ආශයෝජකශයක්කය නම් එන්ශන් නැසැ. මම 

උදාසරණයක්කය කියන්නම්.  

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට තව මිිදීතුම ශදකක කාලයක්කය තිශබනවා. 

 

ගුණ ෙමන්ප්රිය නහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய லஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මට තව විනාඩි ශදකක්කය ශදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද.  

ආශයෝජන මණ්්ලය, අපනයන සංවර්ධන මණ්්ලය, ශ්රී 

ලංකා අපනයන ණය රක්කයෂණ සංස්ථාව, ජාතික වයවසායකීව 

සංවර්ධන අධිකාරිය ශවනුවට,  එක ආයතනයක්කය පිහිටුවන්න 

ජනාධිපතිතුමමා ශයෝජනා කරලා තිශබනවා.  ක එතුමමා ගීත 

ශසොඳ, බුේධිමී තීන්දුවක්කය.   සම්බන්ධශයන් අපි එතුමමාට 

ස්තුමතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ.  

අද අශේ රශට්  ඕනෑ තරම් උදාසරණ තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද, නැශඟනහිර පළාශී, ම්කලපුව දිසත්්රික්කයකශේ 

තිශබනවා මරදමුශන් කියලා ගම්මානයක්කය. අශේ රටට අී 

යන්රවලින් වියන ශරදි පිළි සපයන්ශන්   ගම්මානශයන්.  

චීනශේ තිශබනවා, "one  village, one product" කියන 

සංකල්පය.  ක අශේ රශට් තරුණශයකුී කළා . එතුමමා අද 

ශමතැන මන්නවා. එතුමමාට ශගෞරවයක්කය විධියට මම  ක කියන්න 

ඕනෑ.   තමයි අශේ ශ සාන් ශසේමසිංස රාජය අමාතයතුමමා. අශේ 

ආණ්ඩුව කාලශේ "ශසෞභාගයා ිදෂ්පාදන ගම්මාන" වැ් පිළිශවළ 

එතුමමා තමයි ආරම්භ කශළේ.  ක තවී මදිරියට යන්න ඕනෑ. 

තරුණයකු වන එතුමමාට ශම් වැ් කටතුීත භාර දුන්නා. 

තරුණයන් තමයි ශම් රශට් ිදර්මාණයලි වැ් කරන්ශන්. 

තරුණයන්ට තමයි අලුී අදසස් තිශබන්ශන්.   ිදසා 

තරුණයන්ට   අවස්ථාව ශදන්න ඕනෑ. මශ  කුලියාපිටිය 

ආසනශේී ශසෞභාගයා ිදෂ්පාදන ගම්මාන ශදකක්කය අපි ආරම්භ 

කළා. අද   වයවසායකයන් මතා මසළම තැනක මන්නවා. අද   

අයට ශලොකු ආදායම් මාර්ගයක්කය ලැමට තිශබනවා.   

අද අපි ශමොනවා කථා කළී රජශේ රැකියා ශදන්න බැසැ. 

 ක ්රාශයෝගික තීීවයක්කය ශනොශවයි. තව අවුරුදු ශදකකින් 

50,000ක්කය 60,000ක්කය විතර තරුණ උපාධිධාරින් විධියට එළියට 

බහිනවා.   සැම ශකනාම ලිේටන් වටරවුමට ගිහිල්ලා 

මල්ලන්ශන් රජශේ රැකියාවක්කය. මතින්, අපට ශදන්න පුළුවන්ද  

ශදන්න බැසැ.  ක ්රාශයෝගික තීීවයක්කය ශනොශවයි.   ිදසා 

 වාට අව ය ජාතික වැ් පිළිශවළක්කය ිදර්මාණය කිරීම අශේ 

වගකීමක්කය. නමුී මම හිතන සැටියට අපි කථා කරනවා විතරයි. 

විපක්කයෂනායකතුමමාී සැම දාම කිේශේ, "ශමයා ශසොරා. අරයා 

ශසොරකම් කළා" කියලායි. දැන් අවුරුදු 74ක්කය තිස්ශසේ හිටපු  සැම 

ශකනාම ශසොරු කියනවා. සැබැයි, තවම අල්ලපු ශසොශරකුී  

නැසැ. ශසොශරක්කය කියලා අරයාට අත දික්කය කර ගන්නවා, ශමයාට 

අත දික්කය කර ගන්නවා. අශේ අයී නැිනටලා   අයී ශසොරු 

කියනවා.  කී කියන්න එපායැ. මතින්, අද ශසොරු අල්ලලාී 

නැසැ, ශම් රට සංවර්ධනය ශවලාී නැසැ.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් රශට් තරුණ පිරිසක්කය 

එළියට බැසැලා අරගළ කළා.   අරගළශේ ්රතිලලයක්කය විධියට 

අපට ලැශබන්න තිබුණු මවුන්ට් එළිසශබී ශරෝසල වාශ  

ශරෝසලක්කය ශනොලැමට ගියා, Port City වයාපෘතිය තුමළ.   වාශ ම 

seven-star hotels ශදකක්කය අපට අහිමි වුණා. අරගළය හින්දා. ශම් 

සම්බන්ධශයන් බුේධිමී සංවාදයක්කය තිශබන්න ඕනෑ. අපි 

ශකොච්චර කථා කළී, "අරයා එළවාපන්, ශමයා එළවාපන්" 

කිේවී, අශේ තරුණ පරපුරී ශේ පාලන ව ශයන් ඔළුව සැදිච්ච 

තැනක මන්නවාය කියලා මම හිතන්ශන් නැසැ. 
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සියයට 90කටී ව්ා සාක්කයෂරතාවක්කය ශම් රශට් තිශබනවා. 

සැබැයි, සාක්කයෂරතාව තිබ්බාට වැ්ක්කය නැසැ, ශේ පාලන මතවාද 

අතින් අශේ රශට් ශබොශසෝශදශනක්කය මන්ශන් මතාම ්රාථමික 

අවධියක. ශම් රට සදන්න පුළුවන්. එච්චර අමාරු නැසැ. ජාතික 

්රතිපීති ටික සරියාකාරව සැදුශවොී ශම් රට අවුරුදු ශදකක්කය 

ඇතුමළත සදන්න පුළුවන්.  ක එච්චර අමාරු වැ්ක්කය ශනොශවයි. 

 කට අව ය ිදර්මාණයලි පුේගලශයෝ. චීනය අද ගිහිල්ලා 

තිශබන්ශන් එතැනට. අපි ශමතැනදී විවිධ රටවල් ගැන කථා 

කරනවා. චීනය ගැන කථා කරනවා; මන්දියාව ගැන කථා 

කරනවා. සැබැයි, අශේ රටට අව ය ජාතික ්රතිපීති ටික සදන්න 

අව ය දායකීවය අපි ලබා දීලා නැසැ කියන කාරණය ශම් 

අවස්ථාශේ සිහිපී කරනවා. ශම් අවස්ථාශේ අපි සැමශදනාශ ම 

වගකීමී  කයි. සමසරු බණිනවා ශම් 225ශදනාම ශසොරු කියලා. 

එශසම බණින අයී ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය කරනවා 

කියලා අපි දන්නවා. සැශමෝම බැණ ගන්නවා.  අපි අශේම ශරදි 

ගලවාශගනයි තිශබන්ශන්. අපි එළියට ගිහිල්ලා අශේම ශරදි 

ගලවාශගනයි තිශබන්ශන්. තවමී කරන්ශන්   වැශේමයි.   ිදසා 

  ශේවල් නවීවලා අපි ජනතාවට වගකියන පාර්ලිශම්න්තුමවක්කය 

විධියට කටතුතුම කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් කාරණයී කියන්න මට 

විනාඩියක්කය ශදන්න. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට තරම් උගතුමන් 

බුේධිමතුමන් පිරිසක්කය  කලින් පාර්ලිශම්න්තුමවලට ආශේ නැසැ.  ශම්  

ගැන කවුරුී කථා කරන්ශන් නැසැ. ශම් සභාශේ මන්නවා ශසොඳ 

මංජිශන්රුශවෝ, ශම් සභාශේ මන්නවා ශසොඳ lawyersලා, ශම් 

සභාශේ මන්නවා ශසොඳ ශගොවිශයෝ, ශම් සභාශේ මන්නවා ශසොඳ 

කම්කරුශවෝ, ශම් සභාශේ මන්නවා ශසොඳ වවදයවරු, ශම් 

සභාශේ මන්නවා ශසොඳ ශේයය වවශදයවරු. සැබැයි, කවුරුවී   

ගැන කථා කරන්ශන් නැසැ. නමුී අපිී එළියට ගිහිල්ලා, එළිශේ 

තිශබන අර පුංචි මතවාදයක්කය එක්කයක අපිී කියනවා "ඔේ, ශම් 

සභාශේ මන්න අය ශසොරු තමයි" කියලා. මම කියන්ශන්  ක 

ශනොශවයි. ශම් සභාශේ මතාම දක්කයෂ පිරිසක්කය මන්නවා. මම හිතන 

විධියට ශම් වාශ  දක්කයෂ පිරිසක්කය සහිත පාර්ලිශම්න්තුමවක්කය මෑත 

මතිසාසශේ අපට දකින්නට ලැබිලා නැසැ. මතාම දක්කයෂ පිරිසක්කය ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ඇවිල්ලා මන්නවා.   අයශගන් වැ් අරශගන 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව වැ්දා  තැනක්කය බවට පී කරලා,  ජනතාවට 

වග කියන්නා ූව පාර්ලිශම්න්තුමවක්කය බවට පී කරන්න 

තමුන්නාන්ශසේලා -අපි එකතුම ශවමු කියන මල්ලීම කරමින්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවමින් මා ිදසඬ 

ශවනවා.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ්රේම්නාී සී. ශදොලවීත මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

12ක කාලයක්කය තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.32  

 

ගුණ ීමතිඥ නප්රේම්නාත් . . නදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி பிலரம்நாத் சி. ததாலவத்த) 
(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අය වැය විවාදය පුරාවට 

විපක්කයෂය මතුම කරන කාරණයක්කය තිශබනවා.   තමයි රිදල් 

වික්රමසිංස ජනාධිපතිතුමමාශ  පීවීම විකෘතියක්කය කියන කාරණය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,  ඔබතුමමාී  නීතීඥවරශයක්කය.  

Estoppel නයාය, ්රතිබන්ධනය කියන නයාය, -  නීතිය- ගැන අපි 

දන්නවා. යමක්කය කිරීම තුමළින් ්රතිබන්ධනය වීම, නීති විශරෝධී 

ශදයක්කය කිරීශමන් ්රතිබන්ධනය වීම.   අනුව, ඕනෑම තරගයකට 

සම්බන්ධ ක්රියාදාමය පිළිශගන, එය ක්රියාීමක වීශමන් අනතුමරුව 

එය ක්රියාීමක ූව ක්රමය වැරදියි කියන්න බැසැ. ශම් කියන 

සියලුශදනාම ජනාධිපති ධුරය හිස් වුණාම අශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව යටශී ජනාධිපතිවරශයක්කය පී කර ගන්නා ූව 

ක්රියාවලියට සම්බන්ධ ශවලා, නාම ශයෝජනා දීලා, ජනාධිපති 

ධුරයට පී ශවන්න මදිරිපී ශවලා, දැන් කියනවා ශම්ක 

විකෘතියක්කය කියලා. පැසැදිලිවම, it stops you from criticizing or 

denying your own act.    

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී කවුරුන් ශසෝ ගරු 

මන්ත්රීවරශයක්කය මූලාසනය සඳසා ගරු සමන්ප්රිය ශසේරී 

මන්ත්රීතුමමාශ  නම ශයෝජනා කරන්න. 

 

ගුණ ීමතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva, Attorney-at-Law) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, "ගරු සමන්ප්රිය ශසේරී 

මන්ත්රීතුමමා දැන් මූලාසනය ගත තුතුමය"යි මම ශයෝජනා කරනවා.   
 

ප්රශයීය නය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ මධුර විත්ානන  මහත්ා මූලාෙනානයන් ඉවත් 
වූනයන්, ගුණ ෙමන්ප්රිය නහේරත් මහත්ා මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மதுர விதானலக அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு சமன்பிாிய லஹரத் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon  THE HON. MADHURA WITHANAGE  left the Chair, 
and THE HON. SAMANPRIYA HERATH took the Chair.  

 

ගුණ ීමතිඥ නප්රේම්නාත් . . නදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி பிலரம்நாத் சி. ததாலவத்த) 
(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, එශසම නම් මුලදීම ශම් 

තරගයට මදිරිපී ශවන්න බැසැ. නමුී මදිරිපී ශවලා  පැරදුනාට 

පස්ශසේ එතැන විකෘතියක්කය තිශබනවා කියන එක වැරදියි. ශම් 

සියලුශදනා එක්කයකහු ශවලා තමයි ජනාධිපති ශතෝරන ඡන්දයට 

මදිරිපී වුශණ්.  ක තමයි නයාය - Estopple නයාය.   සියල්ල 

මවර වුණාට පස්ශසේ කියනවා, නැසැ දැන් විකෘතියක්කය තිශබනවා 

කියලා. යම් ශසයකින් පැරදුණු අශේක්කයෂකයන් ශදශදනාශගන් 

ශකශනකු ජයග්රසණය කළා නම්,  ශමොකක්කයද   ගැන කියන්ශන්  

  ිදසා පැසැදිලිවම කියන්න ඕනෑ, ශම් රශට් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට අනුව පී ූව ජනාධිපතිවරශයක්කය මන්න බව.   

ජනාධිපතිවරයාී එක්කයක වැ් කරන්න අපට සිේධ ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් අය වැය සංකල්ප ලියවිල්ලක්කය 

කියන එක තමයි විපක්කයෂශේ ්රධාන ශචෝදනාව. ශමච්චර කාලයක්කය 

ශම්සයට තට්ටු කරමින්, සන්ශතෝෂ ශවමින් පක්කයෂ ශදකම මදිරිපී 

කළ අය වැයවල ්රතිලල තමයි අද අපි භුක්කයති විඳින්ශන්. 

ඔබතුමමන්ලා කියන විධියට ශම් සංකල්ප අය වැය අඩුම තරමින් 

මීට අවුරුදු 10කට ශපර මදිරිපී වුණා නම්, ශම් රට අද 

තිශබන්ශන් ශම් තීීවශේ ශනොශවයි. 1994 මඳලා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය කරන සමසර නායකශයෝ කියනවා 

ශම් අය වැය අීපුඩියක්කයවී ශනොගසපු පළමු අය වැය කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අීපුඩි ගසලා ශගනාපු අය 

වැයවල අවසන් ්රතිලල තමයි අපි ශම් භුක්කයති විඳිමින් මන්ශන්.  ක 

අපි මතක්කය කරන්න ඕනෑ.  

ඕනෑම ලියවිල්ලකට වතවය ශදන්ශන්  ක ක්රියාීමක කරන 

අය. එය ක්රියාීමක කරන ශේ පාලනඥශයෝ, එය ක්රියාීමක 
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කරන ිදලධාරින්, එය ක්රියාීමක කරන සාමානය මිිදස්සු ඇතුමළු 

සියලුශදනා තමයි   ලියවිලිවලට වතවය ශදන්ශන්. එශසම නැීනම් 

 වා හුදු  ලියවිලි විතරයි. පසු ගිය කාලය පුරාවට මදිරිපී කළ අය 

වැය හුදු ලියවිලි බවට පී වුශණ්   ිදසා තමයි.   කිසිම අය වැය 

ශල්ඛ්නයකට වතවයක්කය දීලා නැසැ. වාර්ක කව අය වැයක්කය මදිරිපී 

කරනවා, විවාද කරනවා. සැබැයි,   ගැන පසු විපරමක්කය කරලා 

නැසැ. පසු ගිය අය වැය ශල්ඛ්නවලින් අපි සියයට කීයක්කය සාර්ථක 

ශවලා තිශබනවාද, අසාර්ථක ශවලා තිශබනවාද කියලා කවුරුී 

කථා කරලා නැසැ.   ගැටලුව ිදසා,   නැවත ශසොයා බැලීම 

ශනොකිරීම ිදසා තමයි අපට අද ශම් තීීවය උේගත ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් රට සදන්න, ශම් රට දිතුණු 

කරන්න නම් සියලු ජාතීන් එකතුම ශවන්න ඕනෑ.  කට අපි අවංක 

ශවන්න ඕනෑ. අපි අවංක ශනොශවන තාක්කය කල් කවදාවී අපට ශම් 

දුෂ්කර අවධිශයන් ශගෝ එන්න බැසැ.  ක අපි පැසැදිලිවම 

පිළිගන්න ඕනෑ. 1948න් පසු දමිළ සශසෝදරවරුන්ට හිත රිශදන 

ශබොශසෝ ශේ සිදු ූව බව අපි අවංකව පිළිගන්න ඕනෑ.   වාශ ම, 

අපට එකතුම ශවන්න පුළුවන් අවස්ථා ශබොශසොමයක්කය   දමිළ 

සශසෝදරවරු මග සැරියාය කියන එකී අපි මතක්කය කරන්න ඕනෑ. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ශමොන විවාදය කළී, උතුමශර් නායකශයෝ 

ශබොශසෝ ශවලාවට කථා කරන්ශන් ජාතිවාදී ්ර ්න ගැන, ජාතිවාදී 

ගැටලු ගැන.   ශවලාවට එකඟතාවට එන්න පුළුවන් ශේවල් ගැන 

කථා කරන්ශන් නැසැ. 

පසුගිය දිනක තුශරෝීඨය පාර්ලිශම්න්තුම සැසිය තුමළදී GSP 

සසනය අශේ රටට ලබා ගැනීම සම්බන්ධශයන් කථා කළා. ශම් 

දුෂ්කර අවධිශේ දමිළ සශසෝදරවරු, සිංසල සශසෝදරවරු විතරක්කය 

ශනොශවයි, අපි සියලුශදනා පක්කයෂ-විපක්කයෂ ශේදයක්කය නැතිව GSP 

සසනය ලබා ගැනීම ශවනුශවන් වැ් කරනවා. ශම් ශවලාශේ අංක 

එක තමයි, GSP සසනය අශේ රටට ලබා ගැනීම. නමුී, GSP 

සසනය අශේ රටට ශනොදීමට ගීත තීරණය සම්බන්ධශයන් 

උතුමශර් සමසර නායකයන් ශබොශසොම ්රසාදශයන් කථා කළා. ශම් 

ආකාරයට ශම් රශට් නායකයන් සැසිශරන එක ගැන මා කම්පා 

ශවනවා,කනගාටු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අපි සැශමෝම ශවනස් ශවන්න 

ඕනෑ. අපි සැශමෝම ශවනස් වුශණ් නැීනම් ශම් රට ශවනස් 

කරන්න විධියක්කය නැසැ.   අපි ඔක්කයශකොම එකතුම ශවලා ිද ශයෝජනය 

කශළේ ස්වශේෂ්කීවය, ස්වශේයය අනුරාගය බව. අශේ ශේවල් අපි 

රැක ගිදමු කියන කාරණයයි අපි කථා කශළේ. සැබැයි, ශවනස ්

ශවලා, නව ්රතිසංස්කරණ එක්කයක අද වන  ශකොට මස්සරසට ගිශේ 

නැීනම් අපි එක තැන පල් වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද. අද වනශකොට අපට   වාශ  තීීවයක්කය ිදර්මාණය 

ශවලා තිශබනවා.  

“Invictus” කියලා දකුණු අප්රිකානු ජනාධිපතිතුමමා  මූලික කර 

ශගන සදපු චිරපටයක්කය තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. 

මා   චිරපටය බැලුවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය කරන 

සියලුශදනාශගනුී, මශ  කථාව අසන සියලුශදනාශගනුී, ශම් 

රශට් සමස්ත ජනතාවශගනුී මා මල්ලා සිටිනවා,   චිරපටය 

බලන්න කියලා. ශේදුනු වර්ණශයන් තුතුම දකුණු අප්රිකාවක්කය සදන්න 

එතුමමා ශකොච්චර කැප කිරීමක්කය කළාද, ශකොච්චර ශවනස් වීමකට 

ලක්කය වුණාද කියන එක ශම් චිරපටය තුමළින් පැසැදිලිව ශපශනන්න 

තිශබනවා.   ිදසා සමස්ත ශ්රී ලාංකීය ජාතියටම මා ආරාධනා 

කරනවා, ශම් “Invictus” කියන චිරපටය බලන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, එක අවස්ථාවකදී එතුමමාශ  

ආරක්කයෂාවට සුදු ආරක්කයෂක ිදලධාරිශයක්කය මදිරිපී වුණාම 

එතුමමාශ  ශේ පාලන මිරශයෝ අසනවා, "ඇයි, ශම් සුදු ආරක්කයෂක 

ිදලධාරියා ළඟ තියා ගන්ශන්" කියලා.   ශවලාශේ ජනාධිපතිතුමමා 

කියනවා, "ශම් ශවලාශේ   ම ශ  ආරක්කයෂාවට සුදුසුම ශකනා ශම් සුදු 

ආරක්කයෂක ිදලධාරියා" කියලා. ශවනස් වීම කියන එක ශම් 

අවස්ථාශේ අපි සිේධ කශළේ නැීනම් අපි වි ාල ගැටලුවකට පී 

වනවා.   ිදසා සිංසල,  දමිළ, මුස්ලිම් සියලුශදනා එක්කයකහු ශවලා, 

ශම් ්ර ්නවලින් ශගෝ එන්න ඕනෑය කියන කාරණය මා ශම් 

අවස්ථාශේදී මතක්කය කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, "අපි ඔක්කයශකොම අශේ රශට් 

ශේවල්වලින් ශගෝ නැ ශඟමු. අශේ ජාතික සම්පී -ශේයය සම්පී

- අප එක බිඳක්කයවී පිට රටට ශනොවිකුණමු" කියන slogans එක 

තමයි අපට තිබුශණ්. එදා අපි ිදශයෝජනය කශළේ   කඳවුර. 

නැ ශඟනහිර ජැටිය විකුණන්න සදන ශකොට අපි ශම් ආණ්ඩුශේ 

මන්න ගමන්   ජැටිය විකුණන්න ම් දුන්ශන් නැසැ. අපි  කිේවා, 

" ක කරන්න එපා" කියලා. ශජනරාල් ශ්රීමී ශජෝන් ශකොතලාවල 

ආරක්කයෂක වි ්වවිදයාලය පනත ශගශනන්න සදන ශකොට අපි 

ඔක්කයශකොම එක්කයකහු ශවලා කිේවා,   ක කරන්න එපා  කියලා. 

සැබැයි, අද වනශකොට ශීරුම් ගන්න ඕනෑ තීීවයක්කය තිශබන 

බව අප දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් සැම ශදයක්කයම අපට 

තිදශයන් කරන්න පුළුවන්කමක්කය නැසැ. ශම් රට 

සුන්දරයි;ලස්සනයි. ශම් ර ශට් සම්පී තිශබනවා. සැබැයි, ශම් 

සම්පීවලට අගයක්කය එකතුම කරන්න අපට අව ය තාක්කයෂණය, 

දැනුම, මුදල් නැීනම් අපි ශමොකක්කයද කරන්ශන්  අපට සිේධ 

වනවා, ශම් සියලුශදනා එක්කයකහු කරශගන   ශවනුශවන් 

මස්සරසට යන්න. පැසැදිලිවම අපි දන්නවා, අපට ශම් ශවලාශේ 

සල්ලි නැති බව. අපට ශම් වාශ  සමසර අවස්ථාවල  සිේධ වනවා, 

අපි හිතපු නැති තීන්දු-තීරණ ගන්න; අපට ශවනස් ශවන්න සිේධ 

වනවා. විශ ේෂශයන්ම ත්රිකුණාමලය ශතල් ටැංකි  ටික ගීශතොී, 

 වා අ ශේ ජාතික සම්පී කියලා අපි එය තව අවුරුදු කීයක්කය 

මලක් කන්න තියන්නද    එක්කයකම, පාඩු ලබන ආයතන කීයක්කය 

අපි ශම් විධියට පවීවා ශගන යන්නද  අපි කවුරුී දන්නවා, 

අපට ශම් ශවලාශේ සංචිත නැති බව.  අපට සිේධ වනවා, අශේ 

රශට් සංවර්ධන ක්රියාවලිය ශවනුශවන් තිශබන සියලු  ජාතික 

සම්පී රැක ගන්න. නමුී  සමසර අවස්ථාවලදී අපට අතයව ය 

ශේවල් එකක්කය ශසෝ ශදකක්කය පරිතයාග කරන්න වනවා. අපි 

්රාශයෝගිකව පවුලක්කය දිසා බැලුශවොී, සමසර ශවලාවට   පවුශල් 

අය ණය ශවන්න පුළුවන්. තිශබන තීීවය යටශී   ණය  

ගන්න අව ය ිදසා ව්ා ලාභදා  ශදයක්කය වුණී අපට විකුණන්න 

ශවනවා. ලාභදා  ශදයක්කය වුණී විකුණලා, ස්ථා  තීීවයට පී 

ශවලා, ආපසු එශසම ශදයක්කය ශනොශවන්න වග බලා ගන්න අව ය 

තීීවය ිදර්මාණය කර ගන්න සිේධ වනවා. අද අපි එශසම 

තීීවයක මන්ශන්. අපට අකැමැීශතන් වුණී සමසර 

ශවලාවට එවැිද තීීවයක්කය ිදර්මාණය කරන්න සිේධ ශවලා 

තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන්ම Sri Lanka Insurance එක ්රතිවයුසගත කීරීම 

ගැන කථා කරනවා. ඇීත, Sri Lanka Insurance ලාභ ලබනවා. 

Sri Lanka Telecom ලාභ ලබනවා. නමුී, SriLankan Airlines 

එක ලාභ ලබන්ශන් නැති ිදසා අපට විකුණන්න සිේධ ශවලා 

තිශබනවා. Hyatt එක ගීතී එශසමයි.   ිදසා Hyatt එකී 

අපට විකුණන්න සිේධ ශවලා තිශබනවා. මා කිය න්ශන් නැසැ, ශම් 

සියලු ආයතන විකිණීම සුදුසුයි කියලා. නමුී,  අපට ශම් 

අවස්ථාශේදී ශවන කිසිම ශදයක්කය කරන්න නැසැ, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද. විකුණනවා කියන්ශන් සියයට සියයක්කය 

විකුණනවා කියන එක ශනොශවයි. ඔය කියන ආකාරයට මූලික 

shareholder transfer එකක්කය සිේධ වුශණ් නැීනම් -මා කියන්ශන් 

අද තිශබන තීීවය ගැන ශනොශවයි- ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් 

ආයතනශයන් දිතුණුවක්කය අපට බලාශපොශරොීතුම වන්න බැසැ. 

949 950 

[ගරු නීතිඥ ශ්රේම්නාී සී. ශදොලවීත මසතා  
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සැබැයි, මූලික ්රා ධනයක්කය ශම් රශට් ඇති කර ගන්න අව ය ිදසා 

අපට යම් විධියකින් shareholder transfer එකක්කය කරන්න සිේධ 

වනවා.  

  වාශ ම ගරු ජනාධිපතිතුමමාට පැසැදිලිවම ශමන්න ශම් 

කාරණය  අපි කියන්න ඕනෑ. ගරු ජනාධිපතිතුමමිද, ඔබතුමමා අවංක 

විය තුතුමයි. ඔබතුමමා පසුගිය පාලන කාලශේදී ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ 

සංස්ථාශේ පර්චසයක්කය රුපියල් 6,000ට විකුණපු ආකාරයට   

විකිණීම කශළොී නම් ශම් වතාශේ සරි යන්ශන් නැසැ, 

ජනාධිපතිතුමමිද. ශමොකද, මිිදස්සු බලාශගන මන්නවා.   ිදසා, 

 කට ිදවැරැදි ලංසුවක්කය තියන්න. ඔබතුමමාශ  ශගදර පුච්චපු 

ශවලාශේ, මශ  ශගදර ක්පු ශවලාශේ තක්කයශසේරු  

ශදපාර්තශම්න්තුමශවන් තක්කයශසේරු කරලා තිශබන ආකාරයට 

තක්කයශසේරු කශළොී නම් පුශතෝ ශ්රී ලංකා රක්කයෂණ සංස්ථාශවන් ඔය 

කියන වටිනාකම ගන්න ලැශබන්ශන් නැසැ.   ිදසා ශවශළඳ 

ශපොළ වටිනාකම ිදවැරැදිව ගණන් සදා ශම් ආයතනය ශසෝ 

විකුණලා අපට නැිනටින්න පුළුවන් නම්, සැශදන්න පුළුවන් නම් 

අපට    පරිතයාගය කරන්න වනවාය කියන කාරණය මා 

පැසැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

  ිදසා පැසැදිලිවම අද අවංක නායකශයකුට ම් ්රස්ථාව 

ිදර්මාණය ශවලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අපි 

ිදශයෝජනය කරන කණ්්ායම අසාර්ථකයි කියලා අද ශබොශසෝ 

ශදශනක්කය කියනවා. සැබැයි, එශසම අසාර්ථකයි කියන අශේ 

කණ්්ායශම් මන්න පරණ අසාර්ථක ශවච්ච අය ශනොශවයි අද ශම් 

පාලනය ශගිදයන්ශන්. අද තරුණ අමාතයවරු මස්සරසට 

ඇවිල්ලා ශම් පාලනය ශගිදයනවා. පසුගිය කාලය පුරාවට 

විපක්කයෂශේ මඳපු, විරුේධ කණ්්ායම්වල මඳපු සමසර අය අද අශේ 

කැබිනට් මණ්්ලශේ මන්නවා. අද අශේ ආණ්ඩුශේ මන්ශන් 

තරුණ කැබිනට් ඇමතිවරු. අද ශවනම පාලනයක්කය ශගිදයන්ශන්. 

රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා තමයි   නායකීවය ශගන යන්ශන්.   

ිදසා අද සුවිශ ේෂී පිළිගැනීමක්කය එතුමමාට ජනතාවශගන් ලැබිලා 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, යස පාලන ආණ්ඩුව එදා ම්ම් 

්රතිසංස්කරණ පනී ශකටුම්පත ශගනාපු ශවලාශේ, මම එතුමමාට 

විරුේධව නඩුවක්කය දාලා   අදාළ ්රතිසංස්කරණ මම පරාජය කළා. 

පසුගිය කාලය පුරාවටම එතුමමාට බලය ලැබිච්ච සැම 

අවස්ථාවකදීම, එතුමමාට උඩින් කවුරු සරි ශකශනක්කය හිටියා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමාට තවී විනාඩි ශදකක කාලයක්කය පමණයි 

තිශබන්ශන්. 
 

ගුණ ීමතිඥ නප්රේම්නාත් . . නදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி பிலரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

මට තව විනාඩි ශදකක්කය ගරු සුදර් න ශදිදපිටිය සශසෝදරයා 

ශදනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  

සැම ශවලාශේම එතුමමාට බලය ලැශබනශකොට කවුරු සරි 

ශකශනක්කය එතුමමාට මදිරිශයන් හිටියා. නමුී ශම් ශවලාශේ ජනතාව 

වි ්වාස කරනවා, දැන් එතුමමාටම බලය ලැබිලා තිශබනවා, එතුමමා 

අවංකව කටතුතුම කරයි කියලා.   ිදසා දැන් එතුමමාට අභිශයෝගයක්කය 

තිශබනවා. එතුමමා   අභිශයෝගය ජය ගන්න ිදවැරදිව කටතුතුම 

කරයි කියලා අපි හිතනවා. ශම් ශවලාශේ අපි වි ්වාස කරනවා, ශම් 

තීීවය ිදවැරදිව ශීරුම් අරශගන එතුමමා රටට නායකීවය 

ශදමින් රට මදිරියට ශගන යයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අශේ රශට් ශම් 

අසාර්ථකීවයට ශේ පාලනඥයන් ශමන්ම රජශේ ිදලධාරිනුී 

වග කියන්න ඕනෑ. ළඟදී දවසක ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමමා 

කියනවා මට ඇහුණා, එදා අශේ ඇමතිවරුන්ට ීඨ.මට. ජයසුන්දර 

මසීමයාට  "සර්" කියන්න වුණා කියලා. දවසක්කය මම ශ සාන් 

ශසේමසිංස මුදල් රාජය ඇමතිතුමමා සමුවන්න මුදල් අමාතයාං යට 

ගියා. රාජය ඇමතිතුමමා හිටිශේ පළමුවැිද තට්ටුශේ. එදා මම 

දැක්කයකා,   කියන ශල්කම්තුමමාට lift එක hold කරලා තිබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේී lift 

එක පාවිච්චි කරන්ශන් නැසැ. මම පියගැටශපළ නැඟලා පයින් 

තමයි ශම් සභාවටී එන්ශන්.   ිදසා එදා මම හිනාශවලා,   lift 

එක එතුමමාට hold කරන්න දීලා පියගැටශපළ නැගලා ගියා. 

සැබැයි, අද ජනාධිපතිතුමමාශ  වීමන් ශල්කම්තුමමා මන්ත්රීවරුන්ට, 

ඇමතිවරුන්ට "සර්"  කියනවා. අද අලුී තීීවයක්කය ිදර්මාණය 

ශවලා තිශබනවා. ශම් තිශබන තීීවය තුමළ අපට ශම් රට ශවනස් 

තැනකට ශගිදයන්න පුළුවන් ශවයි කියලා අපි හිතනවා.   ිදසා 

ශම් තීීවය තුමළ වීමන් ජනාධිපතිතුමමාට යම් කාලයක්කය 

දුන්ශනොී, අපට ශම් රට මස්සරසට ශගිදයන්න පුළුවන්කමක්කය 

ලැශබයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. අද ජනතාව එතුමමා වි ්වාස 

කරලා තිශබනවා. සැබැයි, එතුමමාට   වි ්වාසය ක් කරන්න 

බැසැ කියන කාරණය ශම් අවසථ්ාශේ අපි පැසැදිලිව කියන්න 

ඕනෑ.  

මම එතුමමාශගන් එක ශදයක්කය මල්ලා සිටිනවා. ජනතාවට  ම්ම් 

ලබාදීම සඳසා   සුමට ක්රියාවලියක්කය ඇති කිරීම සුදුසුයි. සැබැයි,  ක 

මසවැලි අධිකාරිය ඇතුමළු   අදාළ ආයතනවලින් මවී කරලා, 

එශසමම ශගඩිය පිටින් ්රාශේයය ශල්කම්තුමමාට   බලය දීම 

සම්බන්ධශයන් නැවත සලකා බලන්න කියන කාරණය මම 

පැසැදිලිව කියනවා.  

YouTube නාලිකාවක්කය සමඟ කළ සාකච්ඡාවකදී වික්කයටර් 

අයිවන් කියන ්රකට මාධයශේදියා කියනවා, "ශම් රශට් මන්න 

අීදැකීම් වැඩිම සා ශම් ක්රමය ගැන වැඩිම අීදැකීම් ඇති 

පුේගලයා රිදල් වික්රමසිංස මසීමයායි" කියලා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මම මපශදන්නී අවුරුදු 4කට මස්ශසල්ලා 

තමයි රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා ශම් රශට් විශේ  කටතුතුම භාර 

ිදශයෝජය ඇමතිතුමමා ශවන්ශන්. එදා විශේ  කටතුතුම භාර 

ඇමතිතුමමා පිට රට මන්නශකොට එතුමමා තමයි කැබිනට් මණ්්ලය 

ිදශයෝජනය කශළේ.   ිදසා එතුමමාට වි ාල අීදැකීමක්කය 

තිශබනවා.   ිදසා මම වි ්වාස කරනවා, එතුමමා   අීදැකීම් 

උපශයෝගි කරශගන ශම් කටතුතුම ිදවැරදි තැනකට ශගන යයි 

කියලා.  

දැන් විපක්කයෂය ශබොශසෝ ශවලාවට කියන කාරණයක්කය තමයි, 

"අපි සදන්න යන සමාජ ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකය තමයි රිදල් 

වික්රමසිංස මසීමයා සදන්න යන්ශන්" කියන එක. මම අසන්ශන්, 

එශසම නම් ඇයි එතුමමාශ  කකුශලන් අදින්ශන්    ආර්ථිකයම 

නම් එතුමමා සදන්ශන්, එශසම නම් එතුමමාශ  කකුශලන් අදින්න 

එපා. එකට එකතුමශවලා අපි   කටතුතුම කරමු. රිදල් වික්රමසිංස 

මසීමයා නැීනම් දැන් ශම් විපක්කයෂශේ ආර්ථික ඔස්තාර්ලා 

විධියට මන්න සර්ෂ ද සිල්වා මසීමයා, මරාන් වික්රමරීන 

මසීමයා අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ නැසැ. රිදල් වික්රමසිංස 

මසීමයා තමයි එතුමමන්ලා ජාතික ලැයිස්තුමශවන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගනැල්ලා නායකශයෝ බවට පී කරලා 

තිශබන්ශන්.   ිදසා ජනාධිපතිතුමමාට ලැමට තිශබන ශම් සුවිශ ේෂී 

අවස්ථාව මඟ සරින්ශන් නැතිව, එතුමමා ශම් රට ශවනුශවන් ශසේවය 

කරයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා.   සඳසා අපි පක්කයෂයක්කය 

සැටියට, අශේ  පසමිතුමරුකම් පශසකලා, ශම් ශවලාශේ අපි 

එතුමමාශ  ්රතිපීතිී එක්කයක එකතුම ශවලා තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමාට ිදයමිත කාලය දැන් අවසානයි. 

 
ගුණ ීමතිඥ නප්රේම්නාත් . . නදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி பிலரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ගරු සුදර් න ශදිදපිටිය 

මන්ත්රීතුමමාශ  කාලශයන් මට විනාඩි ශදකක්කය ලබා දුන්නා.  

අවසාන ව ශයන් මම ශම් කාරණයී කියන්න ඕනෑ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. ශම් සුබසාධන ක්රියාවලිය තුමළ 

විවිධ ආබාධ ඇති පුේගලයන්, වකුගඩු ශරෝගීන්, වැඩිහිටි 

පුේගලයන් යන සියලුශදනා ශවනුශවන්, ශපොශරොීතුම ශල්ඛ්නය 

පශසකලා මදිරි මාස කීපය තුමළ අව ය සසන ලබාදීම කළ තුතුමයි 

කියලා මම ශයෝජනා කරනවා. ශමොකද ශසේතුමව, ශබොශසොම අසීරු 

අවස්ථාවකයි අපි කවුරුී මන්ශන්.   ිදසා ශපොශරොීතුම ශල්ඛ්නය 

ශදස බලාශගන මන්න ශවලාවක්කය නැසැ.   අය ශවනුශවන් අව ය 

සසන ලබාදීම අපි මෂ්ට කළ තුතුමයි.  

  වාශ ම, පාසල් දරුවන් ශවනුශවන් 2023 වර්ෂය සඳසා එක්කය 

පවුලකට අව ය ශපොී පී මිලදී ගැනීම සඳසා එක්කය වතාවකට 

පමණක්කය යම් සසනයක්කය ලබා ශදන්න පුළුවන් නම්,   සඳසා අව ය 

කටතුතුම අපි කරන්න ඕනෑ. පඩි වැඩි කර ගන්න සියලු  ගුණරුවරු 

එළියට බස්සවලා ශපළපාළි ගිය, ශකොවිේ-19 වසංගතය පැවති 

කාලශේ දරුශවෝ උකස් තියපු ගුණරු වෘීතීය සමිති නායකශයෝ අද 

දරුවන් ශවනුශවන් කිඹුල් කඳුළු ශසළන  බව මම දැක්කයකා. එම 

ිදසා මම   සමිතිවල අයට ආරාධනා කරනවා, පුළුවන් නම් 

ගුණරුවරයකුශ  වැටුපට  වැඩි ශවච්ච ගාණ එකතුම කරලා අරමුදලක්කය 

සදන්න කියලා. අපිී  අශේ වැටුශපන් අරමුදලක්කය සදලා ළමයින්ට 

ශපොී ටික අරශගන ශදන්න, බෑ  ටික අරශගන ශදන්න කටතුතුම 

කරමු.   අයට   කාරණය මතක්කය කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, විශ ේෂශයන්ම දැන් ශබශසී 

පිළිබඳ ්ර ්නයක්කය තිශබනවා. අපි කවුරුී දන්නවා, අද ශබශසී 

හිඟශවලා තිශබන බව. NMRA එක, රාජය ිදලධාරින් ශකොශසොමද 

  ශ ම් එක ගැහුශේ  ශබශසී පිළිබඳ තීීවය upload කරන්න 

තිබුණු system එකට කවදාවී ශබශසී ගැන ශතොරතුමරු ඇතුමළී 

කශළේ නැසැ. අපි COPE එශක්කයදී ශම් ශතොරතුමරු ශසොයා ගීතා. ශම් 

කියන කාරණා දිසා බැලුවාම, අශේ අහිංසක මිිදසුන්   ීඨ්නයට 

ලක්කය කරලා තිශබන්ශන් රාජය ිදලධාරින් කියන කාරණය 

පැසැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

  එක්කයකම භූමිශතල් සස ධීවරයා සම්බන්ධශයන් කථා 

කරන්න ඕනෑ. ගරු ශ සාන් ශසේමසිංස රාජය අමාතයතුමමිද, 

විශ ේෂශයන්ම භූමිශතල් සඳසා ධීවරයාට සසනයක්කය ලබා ශදන්න. 

  අයට යම් quota එකක්කය ශදන්න. අපට මන්ධන quota එකක්කය 

ශදන්න QR ක්රමයක්කය සදන්න පුළුවන් නම්,   අයටී quota එකක්කය 

ශදන්න.  අශනකුී ආයතනවලට වි ාල මුදලකට භූමිශතල් 

අශළවි කරන්න අපට පුළුවන්.  එශසම කශළොී, අපට   ලාභය 

ලබා ගන්න පුළුවන්.  

විශ ේෂශයන් බැංකු ශපොලිය සම්බන්ධශයනුී යම් සසනයක්කය 

ලබා දීම අපි කළ තුතුමයි කියන කාරණයී මතක්කය කරමින්, ශම් 

අවස්ථාශේ අපි අශේ පුරුදු ්රතිපීතිවලින් එසාට ගිහිල්ලා  රට 

ිදයමිත තැනකට, ිදයමිත දි ානතියකට ශගන යන්න අපි 

එකතුමශවලා වැ් කළ තුතුමයි කියන කාරණය මතක්කය කරමින් මා 

ිදසඬ ශවනවා.  ශබොශසොම ස්තුමතියි. 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එම්. උදයකුමාර් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක්කය ලැබනවා. 

 
[4.48 p.m.] 

 
ගුණ එම්. ේදයකුමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

Hon. Presiding Member, the Budget for Fiscal Year 
2023 presented to Parliament can be just summed up as 
theory on paper with no practical substance. What we 
need today is a target-oriented policy with solutions to 
face the reality and resolve the economic crisis faced by 
the country. This Budget is portrayed as a solution-based 
document, but what we need is a fiscal policy to solve the 
core issues with targeted short-term objectives to 
overcome the hurdles at present. The Minister of Finance 
always tries to throw back past examples at others, which 
is absurd considering the current environment. The 
expectation of the Budget at large is to take the country 
out of the crises and move forward. But, we have not 
learnt from the past lessons and experiences and still keep 
on window dressing facts. Our aim should have been to 
introduce policies that can take the country out of the 
crises.  

Sir, I do not want to elaborate on the Budget anymore, 
but to say that in simple terms, this is not the Budget that 
was expected; it is unrealistic and it is not what the 
people wanted. The citizens do not have any hope or 
confidence in this Budget. I am also doubtful of the 
objectives of this Budget. When the country is faced with 
multiple issues with inflation at a high level of 16 per 
cent and the reserves at their lowest, I have no clue as to 
how the Minister of Finance could increase the 
Government revenue to 15  per cent of GDP by 2025.  

The negotiations with the IMF is an obstacle which 
prevents the country from gaining investor-confidence, 
viewing this as a growth-oriented Budget. We are all 
certain that the world economy is drifting towards a 
recession by the first half of 2023, with the major 
economies facing severe challenges. We have neglected 
to incorporate addressing those external issues in our 
fiscal policy.  

No details are there in the Budget about the current 
position of the excess liquidity circulating within the 
country and the measures to be taken. Divestment of 
SOEs - State-owned Enterprises - is on the cards. What 
about the existing unemployment issues and solutions for 
the government employees’ pension payouts? What is the 
point in establishing new Economic Zones when our 
credit ratings are at the lowest? What about the existing 
Economic Zones and what are the measures taken to 
develop them? The forex-driven industries are at their 
lowest ebb and are in dire straits. Also, there is no 
meaningful resource allocation or initiatives in the 
Budget. 
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Banking sector reforms too have not been addressed in 
that. Particularly, what about the past debts owed by the 
Government to the banks? Rising interest rates and 
pegging have resulted in creating a vacuum in our 
business community. All the existing manufacturing 
sectors are unable to secure forex for vital raw materials, 
bringing down trading to its lowest levels in the history. 
Declaring bankruptcy in the recent past has left us with no 
capacity to borrow from the international community and 
no concrete measures are there in the Budget to overcome 
that issue.  

There is youth unrest with their confidence at the 
lowest level. We are also losing the pools of knowledge 
with our human resource fleeing the country. What is 
your response to that issue, to give them confidence and 
hope? So, Sir, in practical terms, priority should have 
been given to address the pressing issues faced by the 
people at present with concrete solutions. Having no plans 
for achieving the long-term objectives is the reason why I 
say that this Budget is only a theoretical framework with 
no practical substance.  

Likewise, I can go on highlighting various issues, one 
after another. One ought to be positive when looking at 
the Budget, but a realistic approach is the need of the 
hour, which is lacking in it. The Government is so 
obsessed with displaying a good painting with a golden 
frame and has fooled our people once again paving the 
way for the Government to spend a couple of years more 
in the corridors of power. So, yet again, the colour has 
changed, but not the attitude. For once, please be true to 
yourselves rather than trying to play the same game of 
chess in politics for your own survival as well as 
satisfaction. The leader should be steadfast and the 
policies put forward in the Budget simply affirm the 
adopting of a survival path.  

Sir, primarily the Budget underlines false promises 
within all sectors. I am sure the professionals out there 
will wonder as to how they would get along with these 
unrealistic promises and assurances when the average 
person on the street is still struggling to meet ends. A 
budget should give confidence to the people to march 
ahead with hope. But, all what I see is that the 
Government is putting forward a document which lacks 
meaningful measures to tackle the issues facing the 
country at this critical stage. Sir, it is worth mentioning 
the quote “we are all in the gutter, but some of us are 
looking at the stars".  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்கதப் பற்றிப் லபசும்லபாது, ஒரு 

விடயத்கதச் தசால்லலவண்டும். வரவு தசலவுத்திட்டம் என்பது 

ஆட்சியிலுள்ள அரசாங்கத்தின் முக்கிய தகாள்கககளின் 

தவளிப்படுத்தலாகும். நாட்டு மக்களின் உாிகமகள் வரவு 

தசலவுத்திட்ட நிதி ஒதுக்கீடுகள்மூலம் உறுதி தசய்யப்படு 

கின்றது. அதில், உயிர் வாழ்வதற்கான உாிகமயானது மிகவும் 

முக்கியமான ஒன்றாகும். ஆனால், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத் 

திகனப் பார்க்கும்லபாது, இதில் நாட்டின் குடிமக்கள் உயிர் 

வாழ்வதற்கான உாிகமகள் உறுதி தசய்யப்பட்டுள்ளனவா? 

என்ற லகள்விகய எழுப்பலவண்டியுள்ளது. “லமலும் வயிற்கற 

இறுக்கிக் கட்டிக்தகாள்ளுங்கள்!” என்ற தசய்திகயத்தான் இந்த 

வரவு தசலவுத்திட்ட ஒதுக்கீடுகள் வைங்கியிருக்கின்றன.  

குறிப்பாக, நாட்டு மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் 

வைங்கக் கூடிய தபாதுநிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சு, சமுர்த்தி ததாடர்பான அகமச்சு, சமுதாய உட்கட்ட 

கமப்பு ததாடர்பான சமூக வலுவூட்டுகக அகமச்சு 

லபான்றவற்றுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக்க 

லவண்டும். ஆனால், வைகமலபான்று பாதுகாப்பு அகமச்சு 

க்லக அதிக நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யயப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு 

அகமச்சுக்குச் சுமார் 11 சதவீதமும் தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

அகமச்சுக்கு 3.5 சதவீதமும் என்ற வககயில் தமாத்தமாக 

பாதுகாப்புக்காக 14.5 சதவீதம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 

வககயில், இம்முகற பாதுகாப்பு அகமச்சுக்கு 410 பில்லியன் 

ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. உலக வல்லரசு நாடுகளில்கூட 

பாதுகாப்புக்காக இந்தளவு சதவீத நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்படுவ 

தில்கல. அலநகமான நாடுகளிலல பாதுகாப்புக்தகன 4 முதல் 5 

சதவீதலம ஒதுக்கப்படுகின்றது. இந்தியாவிலல சுமார் 9 

சதவீதமும் சீனாவிலல சுமார் 5 சதவீதமும்தான் ஒதுக்கப்படு 

கின்றது. ஆனால், நமது நாட்டிலல அதகனப்லபான்று 

இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகமான நிதி  ஒதுக்கப்படுகின்றது.  

லமலும், லபாக்குவரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சுக்கு 10 சதவீத நிதி, அதாவது, 373 பில்லியன் ரூபாய்  

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அலதலநரத்திலல, கல்வி அகமச்சுக்கு 6 

சதவீதமும் - 232 பில்லியனும், சுகாதார அகமச்சுக்கு 8 

சதவீதமும் - 322 பில்லியனும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகலவ, 

கல்வி, சுகாதாரத்கதவிட தபருந்ததருக்களின் அபிவிருத்திக்லக 

அரசாங்கம் முக்கியத்துவம் வைங்கியிருப்பகத இதிலிருந்து 

ததளிவாகக் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. லமலும், 

அரசாங்கத்தின் தமாத்த நிதி ஒதுக்கீட்டிலல 90 சதவீதமான 

ஒதுக்கீடுகள் 10 அகமச்சுக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மிகுதியான 10 சதவீதலம ஏகனய அகனத்து அகமச்சுக் 

களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஏகனய 20 

அகமச்சுகளுக்கும் 10 சதவீதமான, 370 பில்லியன் ரூபாய் 

நிதிலய ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலல, ரூபாய் 74 பில்லியன் நீர் 

வைங்கல் அகமச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிகலயில், மீதியுள்ள 

ரூபாய் 296 பில்லியன் மாத்திரலம ஏகனய 19 அகமச்சுக் 

களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றாடல் அகமச்சுக்கு ரூபாய் 2 

பில்லியன், கடற்தறாைில் அகமச்சுக்கு ரூபாய் 6 பில்லியன், 

சுற்றுலாத்துகற மற்றும் காணி அகமச்சுக்கு ரூபாய் 11 

பில்லியன், தபருந்லதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சுக்கு ரூபாய் 

14 பில்லியன் என்றாீதியில் மிகவும் குகறந்தளவு நிதிலய 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனடிப்பகடயில் பார்க்கின்றலபாது, 

நிதி ஒதுக்கீட்டில் பாரபட்சம் காட்டப்பட்டிருப்பது ததளிவாகத் 

ததாிகின்றது.  

2023ஆம் ஆண்டில் அரசாங்கத்தின் தமாத்த வருமான 

எதிர்பார்ப்பு ரூபாய் 3,415 பில்லியன் ரூபாயாகும். அதிலல 

3,130 பில்லியன் ரூபாய் வாிகள்மூலம் அறவிடப்படவிருக் 

கின்றது; 278 பில்லியன் மாத்திரலம வாியில்லாது திரட்டப்பட 

விருக்கின்றது. இதன்மூலமாக, இந்த அரசாங்கம் 2023ஆம் 

ஆண்டில் வாிவிதிப்பின் மூலமாக நிர்வாகம் தசய்ய முயற் 

சிப்பது ததளிவாகத் ததாிகின்றது. தற்லபாகதய வாி அறவீடு 

ககளப் பார்க்கும்லபாது, காலனித்துவ காலத்கதப்லபால உப்பு 

வாி, சுண்ணாம்பு வாி லபான்ற வாிகள் தற்லபாது அறவிடப் 

பட்டாலும் ஆச்சாியப்படுவதற்கில்கல என்லற நான் நிகனக் 

கின்லறன்.  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தின்படி, தமாத்த வருமானம் 

3,415 பில்லியன் ரூபாயாகக் காணப்படும் நிகலயிலல 

தமாத்தச் தசலவினம் 5,819 பில்லியன் ரூபாயாகவும் துண்டு 

விழும் ததாகக 2,404 பில்லியன் ரூபாயாகவும் காணப்படு 

கின்றது. ஆகலவ, துண்டுவிழும் ததாகககய அரசாங்கம் 

955 956 
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நிச்சயமாக வாி அறவீட்டின்மூலம் தபற முயற்சிப்பகதக் 

காணக் கூடியதாக இருக்கும். ஏதனன்றால், வரவு தசலவுத் 

திட்டத்திற்கு முன்லப பல வாிகள் அதிகாிக்கப்பட்டகதக் 

காணக்கூடியதாக இருந்தது. நமது நாட்டின் தமாத்தப் 

தபாருளாதார வளர்ச்சி minus 9.2 per centஆகக் காணப்படு 

கிறது. அந்த நிகலயிலல, 2022ஆம் ஆண்டின் தமாத்த 

வருமானம் 2,094 பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டிருந்தலபாது, 

2023ஆம் ஆண்டுக்கான தமாத்த வருமானத்கத 3,415 

பில்லியன் என்று அறிவித்திருப்பது எவ்வாறு சாத்தியதமன்று 

லகட்க விரும்புகின்லறன். அதாவது, 63 சதவீத அதிகாிப்பாக 

ரூபாய் 1,321 பில்லியன் அதிகாிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகலவ, 

இங்கு நகடமுகறக்குச் சாத்தியமல்லாததவாரு விடயத்கதத் 

ததளிவாகக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.  

இறக்குமதி வாிகய அதிகாித்துள்ளதால் நாட்டில் தபாருட் 

களின் விகல பாாியளவில் அதிகாித்துள்ளது. லமலும், ‘தசஸ்’ 

வாியின் காரணமாகச் சுமார் 637 தபாருட்களின் விகல 

அதிகாிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் உணவு மற்றும் அத்தியாவ 

சியப் தபாருட்களின் விகலயும் அதிகாித்துள்ளது. இங்கு கல்வி 

அகமச்சர் இருக்கின்றார், அவருக்கும் ததாியும் இன்று 

பாடசாகல மாணவர்களுகடய கற்றல் உபகரணங்களின் 

விகலகளும் அதிகாிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது. அதாவது, 

பாடசாகலச் சீருகடகள், அப்பியாசக்தகாப்பி, லபனா, 

தபன்சில் லபான்றவற்றின் விகலயும் ‘தசஸ்’ வாியின் மூலமாக 

அதிகாிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு மிகவும் கவகலக்குாிய விடயம் 

என்னதவன்றால், நாட்டின் தபாருளாதார நிகலகம, மந்த 

லபாசகண, லபாசாக்கின்கம லபான்றவற்றின் காரணமாக 

இன்று பாடசாகலக்கு வரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கக 

குகறந்திருக்கின்றது அல்லது அவர்கள் பாடசாகலக்கு வரும் 

நாட்கள் குகறந்திருக்கின்றது. இந்த நிகலயில், பாடசாகல 

மாணவர்களுகடய கற்றல் உபகரணங்களுக்கான விகலயும் 

அதிகாிக்கும்லபாது கல்வி நடவடிக்கககள் மிகவும் பாதிக்கப் 

படும். இது எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கு மிகவும் பாதிப்பான 

ததாரு விடயமாகும். ஆகலவ, இந்த விகலயதிகாிப்புத் ததாடர் 

பாக அரசாங்கம் உடலன மறுபாிசீலகன தசய்யலவண்டு 

தமன்று நான் லகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்லறன்.  

லமலும், சந்கதயிலல தற்லபாது தரக்குகறவான தபாருட் 

கள் மிக அதிக விகலயிலல விற்கப்படுவகதக் காணக்கூடிய 

தாக இருக்கின்றது. அத்துடன் அரசாங்கம் ஏற்றுமதி வாிகய 

அதிகாிக்க முயற்சிககள லமற்தகாண்டுள்ளது. இதன்மூலமாக 

நாட்டுக்கு அதிக வருமானம் கிகடக்குதமன்று அரசாங்கம் 

நிகனக்கின்றது. ஆனால், வாி அதிகாிப்பின் காரணமாக உலக 

சந்கதயிலல எமது தபாருட்களின் விற்பகன விகலகளும் 

அதிகாிக்கும். அப்லபாது உலக சந்கதக்கு நாங்கள் ஈடு 

தகாடுக்க முடியாத நிகலகம ஏற்படும். இதன் காரணமாக 

இலங்ககயின் ஏற்றுமதிப் தபாருட்களுக்கான சந்கத 

வாய்ப்புகளும் இல்லாமற்லபாகும் நிகல ஏற்படும். ஆகலவ, 

இது ஓர் ஆபத்தான விடயமாகும். எனலவ, அரசாங்கம் வாி 

அதிகாிப்பு விடயத்திலல கத்திலமல் நடப்பதுலபான்று 

தீர்மானங்ககள எடுப்பது நாட்டுக்கு மிகவும் ஆபத்தான 

தசயற்பாடாகும். கடந்த காலங்களிலல இலங்ககயானது 

ஏற்றுமதிப் தபாருளாதாரத்திலல பங்களாலதஷ், வியட்நாம் 

லபான்ற நாடுகளுடன் ஒலர மட்டத்தில் இருந்தது; அதாவது, 

சுமார் 4 பில்லியன் அதமாிக்க தடாலர்ககள ஈட்டிக் 

தகாண்டிருந்தது. ஆனால், இன்று பங்களாலதஷ் 36 பில்லியன் 

அதமாிக்க தடாலர் ஏற்றுமதிப் தபாருளாதாரத்தில் ஈடுபட்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. வியட்நாம் 300 பில்லியன் அதமாிக்க 

தடாலர் ஏற்றுமதி வருமானத்கத ஈட்டுகின்றது. அதாவது, 

பங்களாலதஷ் 9 மடங்கு வருமானத்கத அதிகாித்திருக்கும் 

நிகலயில், வியட்நாம் 75 மடங்கு அதிகாித்திருக்கின்றது. நமது 

நாட்டிலல ஏற்றுமதி வருமானம் இதுவகர காலமாக 3 மடங்கு  

மாத்திரம்தான் அதிகாித்திருக்கின்றது. இதற்குக் காரணம், 

உலக சந்கதயிலல காணப்படும் லபாட்டித் தன்கமக்கு ஈடு 

தகாடுக்கமுடியாத நிகலகம காணப்படுவதாகும். அந்த 

வககயிலல, ஏற்றுமதி வாி அதிகாிப்பின்மூலமாக நமது 

நாட்டின் வருமானம் லமலும் பாதிப்பகடயும் என்பகதக் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்லறன்.  

தற்லபாது லதயிகல ஏற்றுமதி தபருமளவு பாதிக்கப் 

பட்டுள்ளது. அதாவது, லதயிகலயின் விகல அதிகாித்திருந் 

தாலும் அதன் உற்பத்தியும் ஏற்றுமதியும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுவும் நமக்கு ஒரு பாதகமான விடயமாகக் காணப்படு 

கின்றது. அலதலபால, அதிக வருமானம் தபறும் சுற்றுலாத் 

துகறத்துகறயும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது; அது இன்னும் வைகம 

க்குத் திரும்பவில்கல. லமலும், தவளிநாட்டு லவகலவாய்ப்பு 

களுக்காக அதிகமானவர்கள் தவளிநாடுகளுக்குச் தசல் 

கின்றார்கள். ஆனால், அந்த வருமானம் நாட்டுக்கு முகறயாகக் 

கிகடக்கின்றதா? என்று நாங்கள் சிந்தித்துப் பார்க்கலவண்டும். 

அதுமட்டுமல்லாமல், தவளிநாட்டு லவகலவாய்ப்புகளுக்குச் 

தசல்லும் பணியாளர்கள் பல்லவறுவிதமான சிரமங்களுக்கு 

முகங்தகாடுக்கிறார்கள். உதாரணமாக, பாலியல் துன்புறுத்தல் 

களுக்கு உள்ளாகின்றார்கள். இதுவும் கவனிக்கப்படலவண்டிய 

ஒரு விடயமாகும்.  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திலல பாமர மக்களுக்கு 

எந்தவிதமான நிவாரணமும் வைங்கப்படவில்கல. ஆகலவ, 

இந்த நாட்டிலல வறுகமக்லகாட்டுக்குக் கீழ் வாழும் மக்ககள 

இந்த அரசாங்கம் கண்டுதகாள்ளவில்கலதயன்றுதான் கூற 

லவண்டும். இலங்ககயிலுள்ள சுமார் 5.7 மில்லியன் மக்கள் 

உணவுத் லதகவக்காக எதிர்பார்த்திருப்பதாக ஐக்கிய நாடுகள் 

சகப கூறியிருக்கின்றது. பாிதவிக்கும் அந்த மக்ககளப் 

பட்டினிச் சாவிலிருந்து மீட்தடடுப்பதற்காக இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்திலல எந்தவிதமான நிவாரண முன்தமாைிவு 

களும் தசய்யப்படவில்கல; நிதி ஒதுக்கப்படவுமில்கல.  

அதுமட்டுமல்லாமல், தபருந்லதாட்ட மக்களின் வறுகம 

நிகல ததாடர்பிலல அரசாங்கத்திற்கு எவ்வித அக்ககறயும் 

இல்கலதயன்பது ததளிவாகத் ததாிகிறது. உண்கமகயச் 

தசால்லப்லபானால் நாட்டு மக்களுக்தகனத் லதசிய அளவிலல 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திலல மகலயக 

மக்கள் ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளார்கள் என்லற கூறலவண்டும். 

இதகன நாங்கள் வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்லறாம். மகலயக 

மக்களும் இந்த நாட்டின் பிரகஜகள் என்ற வககயிலல 

அரசாங்கத்தினூடாக முன்தனடுக்கப்படும் அபிவிருத்தித் 

திட்டங்களாக இருக்கலாம், அரசியல் உாிகமகளாக இருக்க 

லாம், அகனத்தும் அவர்ககளயும் முழுகமயாகச் தசன்றகடய 

லவண்டும்.  

தற்லபாது நாட்டில் காணப்படுகின்ற பல்ககலக்கைகங்கள் 

தரமுயர்த்தப்படுகின்றன, பாடசாகலகள் தரமுயர்த்தப்படு 

கின்றன, கவத்தியசாகலகள் தரமுயர்த்தப்படுகின்றன. 

ஆனால், மகலயக மக்கள் அதிகமாக வாழும் நுவதரலியா 

மாவட்டத்திலல மகலயக மக்களுக்தகனத் தனியான ஒரு 

பல்ககலக்கைகம் லதகவதயன்ற லகாாிக்கக நீண்டகாலமாக 

முன்கவக்கப்பட்டு வருகின்றது.  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඔබතුමමාට ිදයමිත කාලය අවසන්. 

957 958 

[ගරු එම්. උදයකුමාර් මසතා  
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ගුණ එම්. ේදයකුමාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

මම අවසන් කරන්නම්.  

இதுகுறித்து இந்த அரசாங்கம் வாய் திறக்கவில்கல 

தயன்லற நான் நிகனக்கின்லறன். கடந்த காலங்களில் 

இதுகுறித்து அதிகமாகப் லபசப்பட்டது. தற்லபாது இது 

கிடப்பில் லபாடப்பட்டுள்ளதா? என்ற சந்லதகம் எனக்கு 

எழுந்துள்ளது. ஆகலவ இதுகுறித்து அரசாங்கம் கூடிய கவனம் 

தசலுத்தலவண்டும்.  

அதுமட்டுமல்லாமல், நுவதரலியா மாவட்டத்தில் காணப் 

படும் கவத்தியசாகலகளான கிளங்கன் கவத்தியசாகல, 

நுவதரலியா கவத்தியசாகல லபான்றகவ குறித்து அதிகமான 

கவனம் தசலுத்தப்பட்டு அகவ தரமுயர்த்தப்பட லவண்டும். 

தற்லபாது நாட்டிலல சுகாதாரத்துகற மிகவும் பாதிக்கப் 

பட்டுள்ளது. மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது. 

ஆகலவ, மருந்துககளக் தகாள்வனவு தசய்வதற்கு அதிக 

நிதிதயாதுக்கீடு லதகவப்படும் நிகலயிலல, சுகாதார 

அகமச்சுக்கு அதிக நிதிதயாதுக்கீடு தசய்யாமல், தநடுஞ்சாகல 

கள் அகமச்சுக்கு அதிக நிதிதயாதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதிலிருந்து இந்த அரசாங்கம் நாட்டு மக்ககளப்பற்றிக் 

கவனத்திற் தகாள்ளவில்கலதயன்பது ததளிவாகத் ததாிகின் 

றது. ஆகலவ, இறுதியாக, இந்தத் திட்டத்கத “வரவு தசலவுத் 

திட்டம்” என்பகதவிட, “கனவுக் கற்பகனத் திட்டம்” என்று 

கூறுவலத தபாருத்தமாகவிருக்கும் என்று கூறி, விகட 

தபறுகின்லறன். நன்றி.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශක්කය.ීඨ.එස්. කුමාරසිරි මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 12ක 

කාලයක්කය ලැශබනවා.  

 

ගුණ නක්.පී.එෙ . කුමාරසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு லக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, කලින් මට විනාඩි 15ක්කය ශවන් 

කර තිබුණා. දැන් විනාඩි 12ද තිශබන්ශන්   

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 12යි තිශබන්ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමමිද.  

 
[අ.භා. 5.04  
 

ගුණ නක්.පී.එෙ . කුමාරසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு லக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, පාර්ලිශම්න්තුමවට මදිරිපී කළ 

ශම් රශට් 77වන අය වැශේ ශදවනවර කියවීශම් විවාදයට තමයි 

අදී අපි එකතුම ශවලා මන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 

ශම් අය වැය ශල්ඛ්නයට අනුව රාජය ආදායම සැටියට රුපියල් 

බිලියන 3,456කුී, රාජය මුළු වියදම සැටියට රුපියල් බිලියන 

7,879කුී,   අනුව මුළු ණය ගැනීශම් අව යතාව රුපියල් බිලියන 

4,979කුී තිශබනවා. ආණ්ඩුව බලාශපොශරොීතුම ශවනවා, මුළු 

ණය ්රමාණශයන් ආපසු ශගවීම සඳසා රුපියල් බිලියන 2,025ක්කය 

ශවන් කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,   ණය 

ශගේශවොී අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 2,954ක්කය ශවනවා. 

අපට තිශබන ්ර ්නය තමයි, රුපියල් බිලියන 5,000කට ආසන්න 

්රමාණයක්කය ශකොශසන්ද ගන්ශන් කියන එක. අපි IMF එකී 
එක්කයක කථා කරනවා, ශේයය ණය සස විශේයය ණය ්රතිවයුසගත 

කරන්න.   සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරශගන යන කාලයක 

අපට කවුද රුපියල් බිලියන 5,000ක ණයක්කය ශදන්ශන් කියන 

කාරණාව පිළිබඳ  අපට ්ර ්නයක්කය තිශබනවා. 

ඊළඟ කාරණාව ශමයයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. 

ජනාධිපතිතුමමා විසින් පවීවන ලද අය වැය කථාශේ කිසිම 

තැනක ශපොශසොර පිළිබඳව කථා කශළේ නැසැ. අපි කෘක  

කර්මාන්තශයන් වතවී ශවන මිිදස්සු.   මා ිදශයෝජනය කරන්ශන් 

අනුරාධපුරය දිස්ත්රික්කයකය. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය 

කරන්ශන් අනුරාධපුරය දිස්ත්රික්කයකශේ අහිංසක මිිදසුන්ශ  

ඡන්දශයන් පීශවලා. ශපොශසොර සඳසා ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශයන් 

රුපියල් මිලියන 56,263ක මුදලක්කය ශවන් කරලා තිබුණී, ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා ශපොශසොර පිළිබඳව එක වචනයක්කයවී කථා කශළේ 

නැසැ. අද ශපොශසොර මිටිය රුපියල් 22,500යි. අද අක්කයකරයක්කය 

සාන්න රුපියල් 25,000ක්කය වැය වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද, සැම දාම වාශ  ජනාධිපතිතුමමා පාර්ලිශම්න්තුමශේදී 

කියනවා, ශගොවියා  ක්කයතිමී කරන්න ඕනෑ, කෘක  කර්මාන්තය 

 ක්කයතිම  ී කරන්න ඕනෑ කියලා.  ක ිදසා අපි ජනාධිපතිතුමමාශගන් 

මල්ලීමක්කය කරනවා, කෘක  කර්මාන්තශයන් වතවී ශවන අහිංසක 

ශගොවියාට ශපොශසොර සසනාධාරය ශදන්න බැරි නම් රුපියල් 

22,500ක, රුපියල් 23,000ක මිලකට නැතුමව, අඩුම තරමින් 

රුපියල් 10,000 කටවී ශපොශසොර මිටියක්කය ගන්න පුළුවන් වැ් 

පිළිශවළක්කය සදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අශේ රශට් තිශබන ්රධානම 

්ර ්නය ශමොකක්කයද  මම ඔබතුමමා එක්කයක එකඟයි. ඔබතුමමාශ  

කථාශේදීී කිේවා, කෘක කර්මය සම්බන්ධශයන් අපට රාජය 

්රතිපීතියක්කය නැසැ කියලා. අද ශවනශකොට මිරිස් මටජ ග්රෑම් 10ක්කය 

රුපියල් 5,000යි. අද මසමලුේපල්ලමින්   මිරිස ් මටජ ග්රෑම් 10 

ගන්න බැසැ. අපි  ක ගන්න යන්න ඕනෑ, වවුිදයාවට, නැීනම් 

ත්රිකුණාමලයට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඔබතුමමා 

පිළිගන්නවාද බ්මරිඟු මටජ කිශලෝ පසක්කය රුපියල් 18,000යි - 

රුපියල් 20,000යි කියලා   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, 

වට්ටක්කයකා මටජ ග්රෑම් සියශේ ටින් එකක්කය රුපියල් 18,000යි. කරවිල, 

වැටශකොළු මටජ ග්රෑම් 100ක්කය රුපියල් 13,000යි - 14,000යි. ශම් 

වාශ  මිලකට මටජ අරශගන ශගොවියා කෘක  කර්මාන්තය දිතුණු 

කරන්ශන් ශකොශසොමද  අද වන විට ශගොවියා විනා  ශවලා 

මවරයි.  කයි අපි කිේශේ ශම් අය වැය තුමළින් ශගොවියා පිළිබඳව, 

කෘක  මටජ පිළිබඳව,  කෘක  රසායිදක ද්රවය පිළිබඳව කිසිම කථාවක්කය 

කරලා නැසැ කියලා.  

  විතරක්කය ශනොශවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මම 

තවී කාරණයක්කය සිහිපී කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුවට බදු ශගවලා 

කෘක  කාර්මික ද්රවය අශළවි කරන ශවශළඳ සැල් අශේ රශට් 

අනන්ත අ්රමාණ ශලස තිශබනවා. සැබැයි, පදවිය පැීශී, 

කැබිතිශගොල්ලෑව පැීශී,  මැදවච්චිය, විලච්චිය, තන්තිරිමශල් 

පැීශී ගම්වල සිල්ලර බඩු ක්වලී අද කෘක  රසායිදක ද්රවය 

විකුණන්න තිශබනවා. මන්දියාශවන් ශගන්වන, විශ ේෂශයන්ම 

්රමිතිශයන් ශතොර කෘක  රසායිදක ද්රවය සස ශපොශසොර අද   

සිල්ලර බඩු ක්වල විකුණනවා. එම ිදසා විශ ේෂශයන්ම ශම් 

පිළිබඳව ශසොයා බලා නීතයනුූලලව කටතුතුම කරන්න අව යයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඊළඟ කාරණාව  වැඩිහිටි, 

ආබාධිත, වැන්දඹු අඩු ආදායම්ලාීන ජනතාව ගෘස 

වයවසායකයඑන් ශලස සවිමී කිරීශම් වැ්සටසනයි. ශමම 

වැ්සටසනට රුපියල් මිලියන 250ක්කය -රුපියල් ශකෝටි 25ක්කය- 

ශවන් කර තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. මම 

959 960 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඔබතුමමාට එක උදාසරණයක්කය කියන්නම්. විශ ේෂශයන්ම මශ  

ආසනශේ  ශනොච්චියාගම ්රාශේයය ශල්කම් ශකොට්වාසශේ  ග්රාම 

ිදලධාරි වසම් 36ක්කය තිශබනවා.   වසම් 36 තුමළ අවුරුදු 70 මක්කයම ූව 

වැඩිහිටියන් 756ශදශනක්කය ්රතිලාභ ලබනවා. සැබැයි, ශපොශරොීතුම 

ශල්ඛ්නශේී 865ශදශනක්කය මන්නවා. වකුගඩු ශරෝගීනුී ශම් 

විධියමයි; ආබාධිත පුේගලයිනුී ශම් විධියමයි. සැබැයි, ශම් 

සම්බන්ධ ්ර ්නයක්කය තිශබනවා. ගිය අය වැශේ විධියටම තමයි ශම් 

අය වැ ශයනුී ශම් අය ශවනුශවන් මුදල් ශවන් කරලා තිශබන්ශන්. 

වැඩිහිටි දීමනාව ශගවනශකොට අපි සැමදාම කියන කාරණයක්කය 

තමයි, ශමම දීමනාවට තව වැඩිහිටියන් එකතුම කර ගන්නා අතර,  

  අයට තව මුදලක්කය වැඩිපුර ශවන් කරන්න කියන කාරණාව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, සැබැයි මලක්කයකම් විතරයි, 

සැේතැම්බර් මාසශයන් පස්ශසේ ශම් ශවනකල් වැඩිහිටි දීමනාව 

ශගවලා නැසැ, වකුගඩු ශරෝගීන්ට ලබා ශදන දීමනාව ශගවලා 

නැසැ, ආබාධිත පුේගලයන්ට ලබා ශදන දීමනාව ශගවලා නැසැ. 

එම ිදසා කරුණාකරලා   දීමනා ශගවන්න කියලා අපි මල්ලීමක්කය 

කරනවා. 

අපි සැම ශවලාශේම කථා කරන තවී කාරණයක්කය තිශබනවා. 

අද අපි මන්දශපෝෂණය අතින් ආසියාශේ ශදවැිද තැන මන්ශන්. 

සැබැයි, දරුවන් ශවනුශවන් ශමවර අය වැශයන් ශකොපමණ 

මුදලක්කයද ශවන් කරලා තිශබන්ශන්  අද ශම් රශට් අවුරුදු 1 සිට 5 

දක්කයවා ලක්කයෂ 25කට, 30කට ආසන්න දරුවන් ්රමාණයක්කය වතවී 

ශවනවා.   දරුවන් තමයි මන්දශපෝෂණශයන් ශපශළන්ශන්.   

දරුවන් සඳසා ශම් අය වැශයන් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් රුපියල් 

මිලියන 500යි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. ලක්කයෂ 30කට 

ආසන්න දරුවන් ්රමාණයකශ  ශපෝෂණය සඳසා අද ශවන් කරලා 

තිශබන්ශන්, රුපියල් මිලියන 500යි. ශම්ක සරිම කනගාටුවට 

කාරණාවක්කය. ශමශසම වුණාම මන්ද ශපෝෂණය සැශදන්ශන් නැේද 

කියලා අපට ්ර ්නයක්කය තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඊළඟට රාජය ශසේවකයන්ශ  

්ර ්නය ගිදමු. මම දැක්කයකා, මන්ත්රීවරු කිහිප ශදශනක්කය අද ශම් 

පිළිබඳව  පාර්ලිශම්න්තුමශේ කථා කළා,  විශ ේෂශයන්ම බහුකාර්ය 

සංවර්ධන ිදලධාරින් ගැන. ඔබතුමමන්ලා, මම, අපි සැම 

ශකශනක්කයම දන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, බහුකාර්ය 

සංවර්ධන ිදලධාරින්ශ  රැකියා පිළිබඳව තිශබන ්ර ්නය.    අය 

ශවනුශවන් ගන්නා තීන්දුව ශදස අපි බලාශගන මන්නවා. 

ශගෝවාභය රාජපක්කයෂ ජනාධිපතිතුමමාශ  ආණ්ඩුශවන් 35,000 වැඩි 

පිරිසකට   රැකියා ලබා දුන්නා. සැබැයි, ශම් අය රුපියල් 

22,500කින් තමයි  යැශපන්ශන්. අද අපි හිතන්න ඕනෑ,  භාණ්් 

මිල සා ්රවාසන ගාස්තුම පිළිබඳව. මම එක දවසකුී ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ කිේවා, මශ  ගශම් මඳලා    අය කිශලෝමීටර 

40ක්කය අනුරාධපුරයට වැ්ට යනවා කියලා. දවසකට යන්න එන්න 

  අයට රුපියල් 300ක්කය යනවා. එතශකොට මාසයකට රුපියල් 

9,000ක්කය යනවා. නමුී ඔවුන්ට රුපියල් 22,500යි සම්බ ශවන්ශන්. 

  ිදසා ශම් අයශ  රැකියා ස්ථිර කරන වැ්පිළිශවළක්කය සකස් කළ 

තුතුමයි.  

  අය ගැන විතරක්කය ශනොශවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,  

තැපැල් ශදපාර්තශම්න්තුමව ගැනී කියන්න ඕනෑ. ශම් කාරණයටී  

මතාම පැසැදිලිව අවධානය ශයොමු කළ තුතුමව තිශබනවා.   තැපැල් 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ III වන ශරේණිශේ තැපැල් ශසේවා ිදලධාරින් 

බඳවා ගැනීම සඳසා -තැපැල් ශදපාර්තශම්න්තුමශේ කිදෂ්ව 

ශසේවකයන් සස උපතැපැල් ස්ථානාධිපති තනතුමරු සඳසා- 

අභයන්තර තරග විභාගයක්කය පැවැීවුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද, තැපැල් ශදපාර්තශම්න්තුම චක්රශල්ඛ් යටශී ශම් 

අභයන්තර විභාගය පැවැීවුවා. ශම් විභාගශයන්  286ශදශනක්කය  

සමී ශවලා මන්නවා. ශම් අභයන්තර විභාගය සමී ශවච්ච 

286ශදනාට ශම් උසස්වීම් ලබා ශදන්න කියන මල්ලීම අපි 

විශ ේෂශයන්ම කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් අයට 

උසස්වීම් ලබා දුන්නාට කිසිම පාඩුවක්කය ශවන්ශන් නැසැ. ශසේතුමව   

අයට ශගවන්ශන් සීමිත මුදල් ්රමාණයක්කය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, පසුගිය සැේතැම්බර් මාසශේ 

24ශවිද දා පැවති විශරෝධතාවට ශපොලිස් ිදලධාරින්ශ  පසර 

දීමක්කය සිදු වුණා. අපි සැම ශකශනක්කයම  ක දැක්කයකා.   පසරදීම 

සම්බන්ධශයන් ශම් දවස්වල මූලික අයිතිවාසිකම් ශපීසමක්කය 

විභාගයට ගැශනනවා. සැබැයි ඊශේ   ශපීසම කැඳූව අවස්ථාශේ 

ශපොලිස් ිදලධාරින් ශවනුශවන් නීතිපති ශසෝ කිසිම ශකශනක්කය 

ශපනී හිටිශේ නැසැ. අඩුම තරමින්   අය ශවනුශවන් නීතිඥ 

මසීමශයක්කයවී ශපනී සිටිශේ නැසැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද  ජනාධිපති ශල්කම්තුමමා ශවනුශවන් සස නීතිපතිවරයා 

ශවනුශවන් පමණයි නීතීඥයන් ශපනී සිටිශේ.   ිදසා 

විශ ේෂශයන් අපි කියනවා, ශම් ආණ්ඩුව රකින්න ශපොලිස් 

ිදලධාරින් අනව ය විධියට අවනීතිය ක්රියාීමක කරන්න ගියී, 

අද   ශපොලිස් ිදලධාරින් ශවනුශවන් රජශේ නීතිඥ 

මසීමශයක්කයවී ශපනී ශනොසිටින තීීවයට පී ශවලා තිශබන 

බව. අද   අය ශවනුශවන් ශපෞේගලික නීතිඥ මසීවරු ශපනී 

සිටින තීීවයක්කය ඇති ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අපි සංචාරක කර්මාන්තය 

පිළිබඳව කථා කරනවා. අපට ශ්ොලර් නැසැ කියලා අපි කියනවා. 

සැබැයි, ශ්ොලර් ශසොයන්න සංචාරක කර්මාන්තය ශවනුශවන් 

ශමොනවාද ශම් අය වැශයන් මදිරිපී කරලා තිශබන ශයෝජනා      

ගැන ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ  කීප ශදශනක්කය කථා කළා.  රුපියල් 

මිලියන 50ක්කය ව ් ාශ  ශබොශසොම සුළු මුදලක්කය තමයි ශවන් කරලා 

තිශබන්ශන්. ශම්ශකන් සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය 

කරන්න පුළුවන්ද  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 

ගුණ නක්.පී.එෙ . කුමාරසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு லக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මට තව විනාඩියක්කය ශදන්න. 

[බාධා කිරීමක්කය  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, චින්තක අමල් මායාදුන්න මන්ත්රීතුමමා. 
 

ගුණ නක්.පී.එෙ . කුමාරසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு லக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මශ  ශවලාව  
 

ගුණ  මන්ත්ක අමල් මායාදුන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මම විනාඩියයි ගන්ශන් ගරු මන්ත්රීතුමමා  ඔබතුමමන්ලා 

ජනාධිපතිවරශයක්කය පී කරන්න සැදුවා ශන්.   ජනාධිපතිවරයා 

පී කළා නම්, ඔබතුමමන්ලා අද ශම් අය වැය මදිරිපී කරන්ශන් 

ශම් විධියටමද,   නැීනම් ශකොශසොමද  

961 962 

[ගරු ශක්කය.ීඨ.එස්. කුමාරසිරි මසතා  
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ගුණ නක්.පී.එෙ . කුමාරසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு லக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

එතුමමා  පී කළා නම් අපට  ක බලාගන්න තිබුණා. පී කශළේ 

නැසැ ශන්. එතුමමා පී කරන්න ම් ශනොදී ඔබතුමමන්ලා කශේ ගියා 

ශන් නැට්ශට් එල්ලිලා.   ිදසා  ක අපි පසුව බලා ගිදමු. 

ඔබතුමමන්ලා නැට්ශට් එල්ලිලා ගිය ිදසා අපට  ක කරන්න බැරි 

වුණා.   ගැන ්ර ්නයක්කය නැසැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, සංචාරක කර්මාන්තය දිතුණු 

කරන්න මීට ව්ා යමක්කය ශම් අය වැයට එකතුම කරන්න තිබුණා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. ශම්ක ශසල්ලමක්කය ශනොශවයි. අපි 

ශම් ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම ආර්ථික වර්ධන 

ශේගය ඍණ 8.4ක්කය ශවලා තිශබනවා. අද ආදායමට ව්ා තුමන් 

ගුණණයකින් රාජය වියදම වැඩි ශවලා තිශබනවා. සෑම 

පුරවැසිශයක්කයම අද රුපියල් 1,000,000ක්කය ණය ශවලා තිශබනවා. 

කවුරු ආණ්ඩු කළී ශම් රශට් උපදින්නට සිටින දරුවාශ  මඳලා 

සෑම පුරවැසිශයක්කයම රුපියල් 1,000,000ක්කය ණයයි.   විතරක්කය 

ශනොශවයි. අද උේධමනය සියයට 70කට ව්ා වැඩියි. අද තුමන් 

ශේල ශනොකා සිටින අනන්ත අ්රමාණ මිිදස්සු මන්නවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද. එවන් ශවලාවක ශම් අය වැය 

පුස්සක්කය විතරයි. මට කියන්න තිශබන්ශන් ශම් අය වැය පුස්සක්කය -

පුහු අය වැයක්කය- කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අශේ 

ගශම් කථාවක්කය තිශබනවා "විසිල් විතරයි බල්ටි නැසැ" කියලා. 

සැබැයි මම කියනවා, රිදල් වික්රමසිංස ජනාධිපතිතුමමා විසින් 

මදිරිපී කරන ලද ශම් අය වැශේ විසිලුී නැසැ, බල්ටිී නැසැ 

කියලා.  

ශබොශසොම ස්තුමතියි.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු (ශම්ජර්) සුදර් න ශදිදපිටිය මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට 

විනාඩි ශදොළසක කාලයක්කය තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.18  

 
ගුණ (නම්ජර්) සුදර්ශයීයන නදනිපිටිය මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මට විනාඩි විසිසතරක්කය තිබුණා, 

දැන්  ක විනාඩි ශදොළසක්කය ශවලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශමවර පාර්ලිශම්න්තුමවට 

මදිරිපී ශවලා තිශබන්ශන් ශම් රශට් 77 වන අය වැයයි. එය 

ඓතිසාසික අය වැයක්කය. මම හිතන සැටියට එය ගරු 

ජනාධිපතිතුමමාශ  මංගල අය වැය. අවුරුදු 45ක්කය විතර එතුමමා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ සිටියාට ශම් අය වැය තමයි එතුමමාශ  මංගල අය 

වැය බවට පී ශවලා තිශබන්ශන්. ශකොශසොම වුණී කිසිවකු 

ශනොසිතූ අතුරින් අද අශේ රට ශගෝක්කය පසළ මට්ටමක 

තිශබන්ශන්. ශම්ක ආර්ථික ව ශයන් ශගෝක්කය අමාරු ශවලාවක්කය.   

වාශ  ශවලාවක තමයි අපට ශම් අය වැය මදිරිපී කරන්න  ශවලා 

තිශබන්ශන්. මම සැම  ශවලාශේම කියන ශදයක්කය තමයි, ජාතික 

සැලැස්මක්කය ශනොමැතිකම තමයි ශම් සැම ශේකටම මුල් ශවලා 

තිශබන්ශන් කියන එක. අශේ රටට ජාතික සැලැස්මක්කය නැසැ.   

ිදසා තමයි ටිශකන් ටික ්ර න් ඇවිල්ලා,  වා එකතුම ශවලා  වි ාල 

්ර ්නයක්කය බවට පී ශවලා, අද රට ශම් තීීවයට පී ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

මම ඌව පළාශී, බදුල්ල දිසත්්රික්කයකය ිදශයෝජනය කරන්ශන්. 

ශම් කාලය   පළාශී සිටින අහිංසක ජනතාව ශගෝක්කය දුක්කය විඳින 

කාලයක්කය බවට පී ශවලා තිශබනවා. ඔවුන්ට ශම් තීීවයට 

මුහුණ ශදන්න අමාරුයි, ශගෝක්කය අපසසුයි. කුසස්ිශේ ආර්ථිකය 

සදාගන්න විධියක්කය නැසැ. ශම්ක   අය ශගෝක්කය අමාරුශවන් 

මන්න ශවලාවක්කය.   ශකොශසොම වුණී ශම් කාරණය අපි දන්නවා. 

2005න් පස්ශසේ අපි ශම් රශට් ශලොකු දිතුණුවක්කය දැක්කයකා. රශට් මං 

මාවී සැශදනවා, ශනොශයකුී වයාපාර දිතුණු ශවනවා අපි 

දැක්කයකා.  

නමුී ශකොවිේ වසංගතය එක්කයක මුළු ශලෝකයටම අපසසු 

ශවලාවක්කය ආවා.  ක මුළු ශලෝකයටම බලපෑවා. මම ශම් ළඟදී 

ශකොරියාශේ සංචාරය කළා.   සංචාරශේදී දැක්කයකා, ශකොරියාශේී 

බඩු මිල මතා මසළ මට්ටමකට ගිහිල්ලා තිශබන බව. කරගන්න 

ශදයක්කය නැසැ, ඔවුනුී අසරණ ශවලායි මන්ශන්. ශම් වාශ  

තීීවයක්කය තමයි තිශබන්ශන්.  

අශේ සමස්ත වියදමින් වි ාල ්රමාණයක්කය රාජය ශසේවකයන්ට 

වැටුේ ලබා දීමට තමයි වියදම් ශවන්ශන්. අශේ ආදායම අඩුයි, 

වියදම වැඩියි. ශම් පරතරය පියවන්නී රුපියල් බිලියන 4,000ක 

පමණ ්රමාණයක්කය අව යයි. ඊට ආසන්න මුදල් ්රමාණයක්කය 

අව යයි. ශකොශසොම වුණී ශම් ්ර ්න මතින් නැිනටින එකයි අපට 

දැන් කරන්න තිශබන්ශන්. එශසම නැිනටින්න නම් ශම් රශට් 

ිදෂ්පාදනය වැඩි කළ තුතුමමයි. අ ශේ කෘක  කර්මාන්තය දිතුණු කළ 

තුතුමමයි. අශේ රශට් ඛ්ිදජ සම්පී raw materials ව ශයන් 
පිටරට යවන්ශන් නැතිව, ිදමි භාණ්් බවට පී කර පිටරට යවලා 

ආදායම් ලබාගන්න පුළුවන් නම්,  ක තමයි විශ ේෂ ම ශේ.  

අපි පුළුවන් තරම් සසන ලබා ශදනවා. අපි දන්නවා, කාලයක 

මඳලා අශේ රශට් සමෘේධි සසනාධාර ලබා ශදන බව. නමුී 

 ශකන් ්රශයෝජනයක්කය නැසැ. මම නම් කියන්ශන් ශම් සමෘේධි 

සසනාධාර ලබා දීම අවුරුදු පසකට විතර සීමා කරන්න ඕනෑ. 

අවුරුේශදන් අවුරුේද ඔවුන්ශ  progress එක බලලා, ඔවුන් 

යම්කිසි මට්ටමකට එන විධියට ක්රමයක්කය සදන්න ඕනෑ. සැම දාම 

ිදකම් ම සසනාධාර ලබා ශදන්න කටතුතුම කශළොී අපි තවී 

දිළිඳු ශවන එක විතරයි ශවන්ශන්.   ිදසා  කට සැලැස්මක්කය සැදිය 

තුතුමයි. අවුරුදු පසකට සමෘේධි සසනාධාර දීලා, අවුරුේශදන් 

අවුරුේද progress එක බලලා,   අනුව ඔවුන්ට වයාපාරයක්කය ශසෝ 
ආදායම් මට්ටම වැඩි කර ගන්න ක්රමයක්කය සදන  එක තමයි විය 

තුීශී.  

මා හිතන සැටියට වි ාල දුෂ්කරතා මැද තමයි ජනාධිපතිතුමමා 

ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය සකස් කශළේ. ශකොශසොම වුණී, ශම් අය 

වැය ජනප්රිය අය වැයක්කය ශවන්ශන් නැසැ. ශම් තිශබන ආර්ථික 

තීීවයී එක්කයක  ක ජනප්රිය නැසැ. ජනප්රිය තීන්දු-තීරණ 

අරශගන තමයි ශම් රට ශම් තීීවයට පී ශවලා තිශබන්ශන්. 

මිිදස්සු සතුමටු කරන්න, ජනප්රිය ශවන්න, පක්කයෂ ජනප්රිය 

කරන්න ශනොශයක්කය ශේවල් කළා.    ිදසා තමයි අද රට ශම් 

තීීවයට පී ශවලා තිශබන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමිද,   ිදසා මම කියන්ශන් ශම් ශවලාශේ අපි ඔක්කයශකෝම 

එකතුම ශවලා ශම් ආර්ථිකය ශගෝ දමන්න ඕනෑ කියන එකයි. 

 කට තමයි ශම් මන්ත්රීවරු 225ශදනාම එකතුම විය තුීශී. අශේ 

වැරදි තිශබන්න පුළුවන්.  වා ගැන කථා කරන්න.   ගැන 

්ර ්නයක්කය නැසැ. සැබැයි, ශසොඳ ශේවල් කරන ශකොට, එතැනදී 

කකුශලන් අදින්න එපා. එශසම කරන්න එපා කියා අපි මල්ලා 

සිටිනවා. එශසම කශළොී ශම් රට නැවත ශගෝ ගන්න අමාරු 

ශවනවා.   

අශේ දරුශවෝ බලාශගන මන්නවා දැන් ශමොකක්කයද ශම් 

ශවන්ශන්, ශමොකක්කයද, ශම් සිදු ශවලා තිශබන්ශන් කියලා. ඔවුන්ට 

963 964 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශම්ක අදාළ නැසැ. අලුතින් මපශදන දරුවන්ශ , පාසල් යන 

දරුවන්ශ  අනාගතය මතාම දුක්කයඛිතයි. ඔවුන් සරි අසරණයි. 

පාසල් යන දරුශවකුට දැන් ශපොතක්කය-පතක්කයවී මිලට ගන්න ඛ්ැසැ. 

දැන් stationery සියල්ශල්ම මිල මසළ ගිහිල්ලා. දැන් කරගන්න 

ශදයක්කය නැසැ. අපි   සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කළා.  වා යම් 

සසනදා  මිලකට ලබා දීමට කටතුතුම කරනවා කියලා ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා අප  දැනුවී කර තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, බදුල්ල දිස්ත්රික්කයකය ගැන කථා 

කරනවා නම්, මා වතවී ශවන්ශන් බණ්්ාරශවල. උමා ඔය 

වයාපෘතිය ිදසා   ්රශේ ශේ ශගෝක්කය අපසසුතාවලට මුහුණ දුන් 

පිරිස දැන් තවී අපසසුතාවට පී ශවලා තිශබනවා. උමා ඔය 

වයාපෘතිශේ කටතුතුම දැන් අවසන් ශවමින් පවතිනවා. තව ශ්ොලර් 

මිලියන 10ක්කය පමණ වැය කළ පසු උමා ඔය වයාපෘතිශයන් විදුලිය 

ශමගාශවොට් 120ක්කය ිදෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම ලැශබනවා. 

මතින්   අව ය ශ්ොලර් මිලියන 10ක මුදල ලබා දීලා   කටතුීත 

කළ තුතුමයි.  නමුී විදුලිබල මණ්්ලශේ එක එක ිදලධාරින් 

කියනවා, " ක වැ්ක්කය නැසැ." කියලා.    වයාපෘතිශේ කටතුතුමවල 

අවසන් අදියරට දැන් ඇවිී තිශබන්ශන්.   වයාපෘතියට ශ්ොලර් 

මිලියන 500ක්කය විතර වියදම් කරලා අන්තිම අදියරට ආවාට පස්ශසේ 

කියනවා,  ක වැ්ක්කය නැසැ කියලා.   වයාපෘතිය ිදසා අශේ 

්රශේ ශේ ජනතාවශ  ශගවල් විනා  ශවලා, ශකීවතුම විනා  

ශවලා, ශනොශයක්කය ශේවල් කැප කරලා ලබා ගීත ජයග්රසණය 

නැවැීවීමට, එශසම නැීනම් අන්තිම අදියරට ඇවිී තිශබන   

වයාපෘතිය නැවැීවීමට මාෆියාවක්කය ක්රියාීමක ශවනවා. 

කණ්්ායමක්කය එකතුම ශවලා .බසල් ශසෝ ගල්අඟුරු මුල් කරශගන 

මා ෆියාවක්කය වැිද ශමොකක්කය ශසෝ ක්රියාීමක කරලා   කටතුීත 

නවීවන්න උීසාස කරනවා. එවැිද ශේවල්වලට ම් ශදන්න 

එපා කියා මම ශම් ශවලාශේ මල්ලා සිටිනවා.  

මම ඊශේ සතුමටුදායක පුවතක්කය දුටුවා. අපි ශනළුම් කුලුන 

ිදර්මාණය කළා. ශනළුම් කුලුශනන් ශම් ශවනශකොට අශේ රටට 

්රතිලාභ ලැශබන බව අපි දකිනවා. මම දැක්කයකා, ශනළුම් කුලුනට 

අදාළව ඊශේ ශ්ොලර් බිලියනයක agreement එකක්කය සිංගේූරරු 
සමාගමක්කය සමඟ අීසන් කළ බවක්කය. ශම්වා තමයි විය තුීශී. 

දැන් ඔන්න  වාශයන් ්රශයෝජන ලැශබනවා.  ක සන්ිදශේදන 

කුලුනක්කය. දැන්  ශකන් ටිශකන් ටික ්රශයෝජන ගන්න යනවා.   

්රශේ ය සංචාරකයන් ගැවශසන ්රශේ යක්කය බවට පී ශවමින් 

පවතිනවා.   ්රශේ ශේ තිශබන ශබ්ශර් වැව සම්ූරර්ණශයන් ශුේධ 

කරලා එය water park එකක්කය බවට, water sports කරන්න 

පුළුවන් තැනක්කය බවට පී කරනවා කියන එකී අපට දැන ගන්න 

ලැබුණා. ශම්වා තමයි විය තුීශී. පුළුවන් තරම් මක්කයමනට 

සංචාරක වයාපාරය දිතුණු කිරීමට අව ය කටතුතුම කළ තුතුමයි. 

කෘක කර්මාන්තය වාශ ම සංචාරක වයාපාරයී දිතුණු කර 

ගීශතොී තමයි අපට ශම් ආර්ථිකය  ක්කයතිමී කරගන්න පුළුවන් 

වන්ශන්. 

අශේ ්රශේ ශේ එළවලු, පලතුමරු සස මල් වගාව සිදු ශවනවා. 

නමුී,  වා  ිදසියාකාරශයන් ්රශයෝජනයට ගැනීමක්කය ශවන්ශන් 

නැසැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, එය දුක්කයඛිත තීීවයක්කය. 

අශේ ්රශේ ශේ වැශවන එළවලුවලින් සියයට 50ක්කය විතර 

විනා යට පී ශවනවා. එශසේ ශවන්ශන් එක්කයශකෝ සතුමන් ිදසා, 

එශසම නැීනම් transport කරන්න  ිදසියාකාර ක්රමයක්කය නැති 

ිදසා. ශම් ශවනශකොට   ශගොවීන්ම උනන්දු ශවලා 

polytunnelsවල ශභෝග වගාව කරනවා. දැන් තක්කයකාලි  bud 

කරන system එකක්කය ශගනැවිී තිශබනවා. ලංකාශේ තක්කයකාලි 

පැළයක්කය පිටරටින් ශගශනන තක්කයකාලි මටජයකින් සෑශදන පැළයක්කය 

සමඟ bud කිරීමට clip එකක්කය ශගනැවිී තිශබනවා, මම හිතන 

විධියට ස්විට්සර්ලන්තශයන්.   bud කිරීශමන් සදාගන්නා 

පැළයකින් තක්කයකාලි කිශලෝ විස්සක්කය විතර ිදපදවා ගන්න පුළුවන්. 

  සියල්ල export කරනවා. සැබැයි,  ශගොල්ලන් ශම් වයාපාරය 

කරශගන යන්ශන් තිදයම.   ිදසා මම අශේ ගරු මහින්ද අමරවීර 

අමාතයතුමමාට කිේවා,   ගැන ශසොයා බලා අලුී තාක්කයෂණය ලබා 

දීලා, අව ය දිරි ගැන්වීම් ලබා දීලා   අය පුළුවන් තරම් මසළට 

ගිදමු කියලා. අපිට  ක කරන්න පුළුවන්.   සඳසා අව ය කටතුතුම 

කරන්න කියලා මම එතුමමාශගන් මල්ලා සිටියා.   වාශ ම, මටජ 

අර්තාපල් ිදෂ්පාදනය ඇතුමළු ශම් සැම ශදයක්කය ගැනම අපි කථා 

කළා. එතුමමා ධනාීමක අදසස් ඇතුමව   සම්බන්ධශයන් මාී 

එක්කයක කථා ක ළා. එතුමමා කිේශේ, අපි මක්කයමනටම   ගැන ශසොයා 

බලා, පුළුවන් ශේවල් කරලා, පුළුවන් තරම් exports වැඩි කිරීමට 

අව ය කටතුතුම කරමු කියන එකයි.  

  වාශ ම, බණ්්ාරශවල ්රශේ ශේ ශම් ශවනශකොට 

අර්තාපල් තීරු - potato chips - සදන වයාපාරයක්කය පටන් ශගන 

තිශබනවා. ශම් ශවනකම්  වා ශගනාශේ පිට රටින්; පාකිස්තානය 

වැිද රටවලින් ශගනාශේ. නමුී, දැන් අශේ ්රශේ ශේ   

වයාපාරය පටන් ශගන තිශබන්ශන්.  ශකන් අශේ අර්තාපල් 

ශගොවීන්ට සාධාරණයක්කය ශවලා තිශබනවා. ඔවුන්ශ  ිදෂ්පාදනයට 

සාධාරණ මිලක්කය සම්බ ශවනවා. ශමවැිද ශේවල් තමයි අපට 

අව ය ශවන්ශන්. දැන්    කර්මාන්ත ටිශකන් ටික දිතුණු ශවමින් 

පවතිනවා.  

  වාශ ම, පැෂන් ෆෘට් වගාව   ්රශේ ශේ ශකශරනවා. 

නමුී, මම හිතන විධියට   සඳසා කෘක කර්ම අමාතයාං ශයන් 

ශලොකු සසශයෝගයක්කය ලැශබන්ශන් නැසැ.   පැෂන් ෆෘට් ශගඩියක්කය 

ග්රෑම් 250ක්කය විතර බරයි. ශම්වා සියල්ල export කරනවා. නමුී, 

 කට ිදසි ක්රමයක්කය නැසැ; system එකක්කය නැසැ.  ශම්ක තමයි 

්ර ්නය. 

 ශගොල්ලන් export කරන  වාට ලැශබන සල්ලිවී රටට 

එනවාද කියලා කවුරුවී දන්ශන් නැසැ.   ිදසා ශම්වාට ක්රමයක්කය 

සදන්න ඕනෑ. මම මුදල් අමාතයාං ශේ ිදලධාරින්ශගන් මල්ලා 

සිටිනවා, ශම් ගැන විශ ේෂශයන් ශසොයා බලා ඔවුන්ට 

සාධාරණයක්කය කරන ගමන්, අව ය දිරි ගැන්වීම් කරලා ශම් 

වයාපාර මසළට ගන්න, දිතුණු කරන්න අව ය කටතුතුම කරන්න 

කියලා. අශේ ්රශේ වලට යතාගාර අව යයි. යතාගාර 

ශනොමැතිකමින් තමයි ලලදාව ශගෝක්කය විනා  ශවන්ශන්. නමුී, 

යතාගාර එකක්කයවී   ්රශේ ශේ නැසැ. බදුල්ල දිස්ත්රික්කයකශේම 

එක යතාගාරයක්කයවී නැසැ.  වා තමයි ලබා ශදන්න ඕනෑ. 

  වාශ ම, අලින්, රිළවුන්, මීතෑවන්, වල් ඌරන් කරන 

විනා ය ගැන කවුරුී කථා කරන්ශන් නැසැ. ශකොළ  මන්න 

කාටවී ශීශරන්ශන් නැසැ, අලියාශගන් තිශබන සාිදය; 

මීතෑවාශගන් තිශබන සාිදය.   ශගොවි මසීවරු පුදුම දුකක්කය 

විඳිනවා වගාව ආරක්කයෂා කර ගන්න.   අය වතවිතයී මරණයී 

අතර සටනක්කය කරන්ශන්.   ිදසා   ගැන ශසොයා බලා අව ය 

කටතුතුම කරන්න; අව ය පිළියම් ශයොදන්න;   ්රශේ වලට වැඩි 

සැලකිල්ලක්කය දක්කයවන්න. අපි කෘක කර්මාන්තය දිතුණු කරනවා නම් 

  ශේවල් කරන්න ඕනෑ.   ශගොවීන්ට අපි සසශයෝගය දක්කයවන්න 

ඕනෑ.  

  වාශ ම, ආර්ථික මධයස්ථාන ඇති කරන එකී ශසොඳයි. 

බණ්්ාරශවල ආර්ථික මධයස්ථානය, එශසම නැීනම් ශතොග 

ශපොළ දිතුණු කරන්න අව යයි.   සඳසා සැලසුම් සැදුවා. නමුී, 

965 966 

[ගරු (ශම්ජර්) සුදර් න ශදිදපිටිය මසතා  
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 වා ක්රියාීමක කරගන්න බැරි වුණා. මුදල් රාජය අමාතය ගරු 

ශ සාන් ශසේමසිංස මැතිතුමමාී සභාශේ මන්න ශවලාශේ මම 

ශගෞරවශයන් මල්ලා සිටිනවා, අපට   ශේවල් කරලා  ශදන්න 

කියලා.  

විශ ේෂශයන්ම මම ශම් කාරණයී කියන්න කැමැතියි. 

ශකොශරෝනා වසංගතය පැවැති සමශේ අපි ශසොඳ software එකක්කය 

සැදුවා.  ක Uva Startup Hub එශකන් සැදුශේ. Mr. Kalinga 
කියලා IT Engineer ශකශනක්කය තමයි  ක සැදුශේ. අපි ලබාශදන 
සෑම COVID-19 vaccine එකක්කය පිළිබඳම ශතොරතුමරු message 
එකක්කය විධියට   ශවලාශේම අශේ phone එකට, බලධාරින්ශ  
phone එකට යන විධියටයි  ක සැදුශේ. සැබැයි, ටික දවසක්කය 

යනශකොට ශසෞඛ්ය අමාතයාං ය  කට කැමැති වුශණ් නැසැ. 

ශසෞඛ්ය අමාතයාං ය කිේවා, "නැසැ,  ක ඕනෑ නැසැ. මුළු රටටම 

එකක්කය සදලා තිශබනවා" කියලා. නමුී, තවම   details enter 
කරලා නැසැ.  Vaccines ගසපු අයශ  details enter ශනොකරපු 

 වා තව ඕනෑ තරම් තිශබනවා. පිට රටකට යන්න ඕනෑ ශවලා  

Vaccination Certificate එක ගන්න ගිශයොී, ශගෝක්කය අයට 
 ක ගන්න බැරි ශවනවා. ශමොකද, vaccine එක ගසපු අයශ  

details තවම enter කරලා නැති ිදසා. ඌව පළාී ශසෞඛ්ය 

අධයක්කයෂතුමමිය ශම්කට වග කිව තුතුමයි. එතුමමියට මම කීප සැරයක්කයම 

ශම් ගැන කිේවා. එතුමමියට කිේවාම, "මට ඕනෑ ශේ මම කරන්ශන්" 

කියනවා.   වාශ  තීීවයක්කය තිශබන්ශන්. එක ිදලධාරියකු 

හින්දා බණ්්ාරශවල ශරෝසල Base Hopital එකක්කය කරන්න 

විධියක්කය  නැසැ. එක ිදලධාරිශයක්කය ිදසා!  ශම් රශට් ශකොශසොමද 

ශමශසම ශවන්ශන්  එශසම ශවන්න විධියක්කය නැසැ. ශකොශසොම සරි 

ශම් සියල්ලම මැ්ශගන අපි මස්සරසට යන්න ඕනෑ. 

කනගාටුශවන් වුණී ශම් තීීවය අපි කියන්න ඕනෑ. ශකොශසොම 

වුණී අපට negative attitudes තිශබන අයී එක්කයක ශම් වැශේ 
කරන්න බැසැ. Positive thinkersලාී එක්කයකයි ශම් කටතුතුම 

කරන්න ඕනෑ. එශසම වුශණොී තමයි අශේ රට දිතුණු කරන්න 

පුළුවන් ශවන්ශන්.  

මට අවස්ථාව ශදන්න, ශම් කාරණයී කියන්න. අපි විශේ ගත 

රමිකයන් ටික රැකගන්න ඕනෑ. මම ඊශේ-ශපශර්දා දකුණු 

ශකොරියාවට ගියා. ශකොරියාවට ගිහිල්ලා මම එහිදී සාකච්ඡා 

කරනශකොට යම් යම් කාරණා මට දැන ගන්න ලැබුණා. ශ්රී ලංකා 

සංගමයකින් තමයි මට   රටට එන්න කියලා ආරාධනා කශළේ. 

එශසට ගියාම මම දැකපු ශදයක්කය තමයි,   රමිකයන් ගැන කිසිම 

ශකශනකු බලන්ශන් නැසැ කියන එක. ඔවුන් අන්ත අසරණ 

ශවලා,  දුක්කය විඳිනවා. ඔවුන්ට ්ර ්නයක්කය වුණී කියන්න ශකශනක්කය 

නැසැ. තවම   තානාපති කාර්යාලය අක්රියයි.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ඔබතුමමාට ශවන් කර තිශබන කාලය 

අවසානයි. 

 
ගුණ (නම්ජර්) සුදර්ශයීයන නදනිපිටිය මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශම් ටික කියන්න  මට තව 

ශපොඩි ශවලාවක්කය ශදන්න.  

  තානාපති කාර්යාල ශමොනවාද කරන්ශන් කියලා මම 

දන්ශන් නැසැ. රටට ආශයෝජන ශගශනන්න නම්, ශම් 

තානාපතිවරු එකතුම ශවන්න ඕනෑ. ඔවුන් තමයි අපට ආශයෝජන 

ශගනැවිී ශදන්න ඕනෑ. අපි සංචාරක වයාපාරය ගැන කථා 

කරනවා. ඔවුන් ශම් රටට සංචාරකශයෝ ශගශනන්න අව ය 

කටතුතුම කරන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට task එකක්කය ශදන්න ඕනෑ. ශම්ක   

අයට බිස්නස් කර කර මන්න ශවලාවක්කය ශනොශවයි. මම   ගිය 

ශවලාශේ Mr. Shanaka කියලා මශ  යසළුවකු එක්කයක ගමනක්කය 
ගියා.   යනශකොට ඔහුට දිගටම calls එනවා, " ානක අයිශේ, 

මට ශම් වාශ  ්ර ්නයක්කය තිශබනවා ශමොකද කරන්ශන්" කියලා 

අසලා.   පුේගලයා තමයි  වා විසඳන්ශන්.   පුේගලයා එශසේ 

තිදයම මඳශගන   ්ර ්න විසඳනවා.   පුේගලයා legal firm 

එකක්කය සදාශගන, ශකොරියානු අයී එක්කයක කථා කරලා   ්ර ්න 

විසඳනවා. නමුී  ක කරන්න ඕනෑ කවුද   ක කරන්න ඕනෑ   

තානාපති කාර්යාලය.  ක කරන්න ඕනෑ, ශ්රී ලංකා විශේ  ශසේවා 

ිදතුක්කයති කාර්යාං ශේ මන්න ිදලධාරින්. ඔවුන් සැම ශවලාශේම 

ගන්ශන් ශකොරියානු සමාගම්වල නැීනම්   කර්මාන්ත ාලාවල 

අයිතිකරුවන්ශ  පැීත.   ිදසා ශමන්න, ශම් ්ර ්න අපි විසඳිය 

තුතුමයි. ශම් කාරණා විසඳා ශගන අශේ කටතුතුම ටික  ක්කයතිමී 

කරගීශතොී දිතුණු ශවන්න අපට පුළුවන්.  

තව එක ශපොඩි කාරණාවක්කය කියන්න තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමමිද. ඛ්ිදජ සම්පී ටික අපි ශගෝ ගීශතොී අපට 

එයින් වි ාල ආදායමක්කය ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඊශේ දැක්කයකා, භූ 

විදයා සමීක්කයෂණ සස පතල් කාර්යාං ශේ සභාපතිතුමමා කියලා 

තිශබනවා, අශේ ඛ්ිදජ සම්පී අරශගන ිදසි ක්රමයකට අනුව වැ් 

කශළොී අපට අවුරුේදකට බිලියන 10ක්කය  ගන්න පුළුවන් කියලා. 

මතින් ඇයි,  වා ක්රියාීමක කරන්ශන් නැීශී  Geological 
Survey and Mines Bureau එශක්කය Chairman කියනවා නම්, 
බිලියන 10ක්කය - Rs. 10 billion - ගන්න පුළුවන් කියලා ඇයි,  වා 

ක්රියාීමක ශවන්ශන් නැීශී  ශමන්න, ශම් සඳසා අව ය 

කටතුතුම කරන්න කියලා ශගෞරවශයන් මල්ලා සිටිමින් මට ශම් 

අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මූලානසාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමාට ස්තුමතිය පුද 

කර සිටිමින්   කථාව අවසන් කරනවා. 
 

එකල්ි  නේලාව අ.වා. 5.30  වූනයන්, කටයුතු අත්ි ටුවා විවාදය 
කල් ත්බන ලදී. 

එත්ැන් සිට විවාදය 2022 නනොවැම්බර් 21වන ෙඳුදා පවත්වුව 
ලැනේ. 

அப்தபாழுது, பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடலவ அலுவல்கள் 

இகடநிறுத்தப்பட்டு விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

விவாதம், 2022 நவம்பர் 21, திங்கட்கிைகம மீளத் ததாடங்கும். 

It being 5.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Monday, 21st November, 2022. 
 
 
 

කල්ත්ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, "පාර්ලිශම්න්තුමව දැන් කල් 

තැබිය තුතුමය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශයීය නය ෙවාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව, ගරු එස්.එම්.එම්. 

මුෂාරෆ් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි පසක කාලයක්කය ලැශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

අම්පාර දිෙ ත්රික්කනේ ඉඩම් බලපත්රලාීනන්ට නිදහෙ  

කිරීම 

அம்பாகற மாவட்டத்தில் அனுமதிப்பத்திரதாராின் 

காணிககள விடுவித்தல் 
RELEASE OF LANDS IN AMPARA DISTRICT TO PERMIT 

HOLDERS  

[பி.ப. 5.31] 
 

ගුණ එෙ .එම්.එම්. මුෂාරෆ  මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

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

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

அம்பாகற மாவட்டத்கத கமயப்படுத்தியதான பின்வரும் 

ஒத்திகவப்புலவகளப் பிலரரகணகய நான் சமர்ப்பிக் 

கின்லறன்:   

"மூன்று தசாப்த கால யுத்தத்தின்லபாது அம்பாகற 
மாவட்டமும் இனாீதியான வன்முகறக்கு இகரயானதுடன், 

அதன்லபாது பீதியகடந்த விவசாயிகள் குறிப்பாக தமது 
பாரம்பாிய விவசாய நிலங்ககளக் ககவிட்டுச் தசன்றலதாடு, 

தமது வாழ்வாதாரங்ககளயும் இைந்தனர். 

முகறயான உாிமங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள்மூலம் 
விவசாயிகளுக்கு வைங்கப்பட்டிருந்த காணிககள கடந்த 
அரசாங்கம் வர்த்தமானிப் பத்திாிகககள் மற்றும் அகமச்சுச் 
சுற்றறிக்கககள்மூலம் - 1454/26ஆம் இலக்கமும் 2006.07.20 
ஆம் திகதியும், 1673/45ஆம் இலக்கமும் 2010.10.01ஆம் திகதி 

யும் தகாண்ட வர்த்தமானிப் பத்திாிகககள், வனப்பாதுகாப்பு 
மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சின் 2001.01.10ஆம் திகதியும் 
02/2006ஆம் இலக்கமும், 2006.05.17ஆம் திகதியும் தகாண்ட 
சுற்றறிக்கககள்மூலம் - வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்களத் 

திற்கும் வனசீவராசிகள் திகணக்களத்திற்கும் உாித்தான 
காணிகதளன எல்கலயிட்டிருக்கின்றன. 

லமற்படி வர்த்தமானிகள் மற்றும் சுற்றறிக்கககளுக்ககம 

வாக முகறயான காணி அளவீடுகள் லமற்தகாள்ளப் 

படவில்கல. பிரலதச அதிகாாிகளின் அனுமதி முகறயாகப் 

தபறப்படாமல், தகாழும்பிலிருந்து GPRSமூலம் எல்கலககள 

மாத்திரம் இயல்பற்ற வககயில் அகடயாளமிட்டுத் தயாாித்துள் 

ளகமயால், பயிர்ச்தசய்கக நிலங்கள் தற்லபாது தாிசு நிலங் 

களாக மாறியுள்ளன. லமற்படி திகணக்களங்களால் விவசாயி 

களுக்கு எதிராகத் தாக்கல் தசய்யப்பட்டுள்ள குற்றப் 

பத்திாிகககள் மற்றும் வைக்குகள் லதால்வியகடந்துள்ளன. 

இதன்காரணமாக அதிகாாிகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் 

அதசௌகாியங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களுக்கிகடயில் 
முரண்பாடுகள் மட்டுலம எஞ்சியுள்ளன. 

காணிககள இைந்த முஸ்லிம், தமிழ் மற்றும் சிங்கள 

சமுதாயங்ககளச் லசர்ந்த ஏகை விவசாயக் குடும்பங்கள் 

விவசாய நடவடிக்ககககள லமற்தகாள்வதற்குக் காணிகள் 

இன்கமயால், நீண்ட காலமாக வறுகம நிகலயில் வாழ்ந்து 
வருகின்றன. பல வருடங்களாகக் லகாாிக்கக விடுத்து 

வருகின்றலபாதிலும், குறித்த  பிாிவுகளுக்குச்   சட்டாீதியான 

அறிவித்தல் வைங்கப்படவில்கலதயனத் ததாிவித்து, காணி 

களுக்குள் பிரலவசிக்கும் விவசாயிககளக் குறித்த திகணக் 

களங்களின் உத்திலயாகத்தர்கள் சிகறயில் அகடக்க 

நடவடிக்ககதயடுத்து வருகின்றனர். லதசிய உற்பத்தியில் 
தாக்கம் ஏற்படுத்தும் பிரதான காரணிகளுள் லமற்படி 
காணிககள விடுவிக்காததும் ஒன்றாகும். 

பட்டினி மற்றும் உணவுப் பற்றாக்குகற நிலவுகின்ற 
இக்காலப்பகுதியிலலனும், லமற்படி மக்களின் காணிககளச் 
சட்டாீதியாக விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்ககககள லமற் 

தகாள்ள லவண்டுதமன இக்தகௌரவ சகபக்குப் பிலராிக் 

கின்லறன்." 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

இன்கறய காலகட்டத்தில் உணவுப் பற்றாக்குகற ததாடர்பாக 

இலங்கக அரசாங்கம் அவதானம் தசலுத்தி, பட்டினிச்சாவு 

ஏற்படாதவண்ணம் அதகன நிவர்த்திதசய்யும் தபாருட்டு சில 

லவகலத் திட்டங்ககள முன்தனடுத்திருக்கின்ற இத் தரு 

ணத்தில், இந்த ஒத்திகவப்புப் பிலரரகணயானது மிகவும் 

தபறுமதி மிக்கதாக இருக்குதமன நான் நம்புகிலறன். இந்த 

நாட்டில் மூன்று தசாப்த காலம் நிலவிய யுத்தத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தபரும்பாலும் வடக்கு, கிைக்கிலல 

வாழ்கிறார்கள். அதிலும், குறிப்பாக அம்பாகற மாவட்டத் 

திலுள்ள சகல இன மக்களுலம யுத்தத்தால் தபாிதும் பாதிக்கப் 

பட்டிருக்கிறார்கள். இத்தககயததாரு சூழ்நிகலயில், காணி 

ததாடர்பான முக்கிய சில விடயங்ககள நான் இங்கு 

முன்கவக்க விரும்புகிலறன். 

2006.07.20ஆம் திகதியும் 1454/26ஆம் இலக்கமும் உகடய 

வர்த்தமானி அறிவித்தலினூடாக அரசாங்கத்தால் வைங்கப் 

பட்ட ஆவணங்கள், உறுதிகள் இருக்கின்ற மக்களுகடய பல 

ஏக்கர் காணிகள் Department of Wildlife Conservation இற்குச் 

தசாந்தமான காணிகதளனச் தசால்லி, யாருக்கும் ததாியாமல் 

அபகாிக்கப்பட்டன. அலதலபான்று, 2010.10.01ஆம் திகதியும் 

1673/45ஆம் இலக்கமும் உகடய வர்த்தமானி அறிவித்தலி 

னூடாகப் பல ஏக்கர் காணிகள் Department of Forest 

Conservationஇற்குச் தசாந்தமான காணிதயனக் கூறி 

அபகாிக்கப்பட்டன. சாதாரணமாக வர்த்தமானி அறிவித்த 

லினூடாக காணிகள் Department of Wildlife Conservation 

இற்லகா, Department of Forest Conservationஇற்லகா தசாந்தமாக் 

கப்படும்லபாது, அதுததாடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தகல 

தவளியிடுவதற்கு முன்னர், குறித்த பகுதியில் நில அளகவ 

லமற்தகாள்ளப்படும். அந்நடவடிக்கககய குறித்த பிரலதசத் 

திலுள்ள பிரலதச தசயலாளர்கள், காணிச் தசாந்தக்காரர்கள் 

அறியத்தக்கதாக லமற்தகாள்வதுதான் வைகம! ஆனால், 

2006ஆம், 2010ஆம் ஆண்டுகளில் Department of Wildlife 

Conservationஇனால் தவளியிடப்பட்ட லமற்குறித்த வர்த்தமானி 

அறிவித்தல்கள் குறித்த பிரலதச தசயலாளருக்லகா, குறித்த 

காணிச் தசாந்தக்காரர்களுக்லகா ததாியாமலல தவளியிடப் 

பட்டிருக்கின்றன. இதனாலலலய நான் இதகன ‘அபகாிப்பு’ 

என்ற வார்த்கதயினூடாக விளக்கிலனன்.   

இன்றும் கிட்டத்தட்ட 4,652 காணிச் தசாந்தக்காரர் 

களுக்குாிய 14,127 ஏக்கர் காணிகள், காணிகளாகலவ இருக் 

கின்றன. அதாவது, அவற்றில் 'காடு' என்பதற்குாிய எந்தலவார் 

அம்சமும்  இல்கல. அவற்றில் வரம்பு, பயிர்ச்தசய்ககக்குாிய 

மண், நீர் வசதி என அகனத்தும் இருக்கின்றன. ஆனால், 

அவற்றுக்குள் தசல்லமுடியாது. இதகன நாங்கள் உணர்வு 

ாீதியாகப் பார்க்க லவண்டும். ஒரு தாகயயும் பிள்களகயயும் 

பிாிப்பது எவ்வளவு பாவலமா, அதுலபால்தான் இந்த 

விடயமும். அங்கு காணிச் தசாந்தக்காரர்ககளத் தங்களுகடய 

காணிகளுக்குள் தசல்லவிடாமல் தடுக்கின்ற நடவடிக்கககள் 

ததாடர்ந்தும் இடம்தபற்று வருகின்றன.  

லதசிய தநல் உற்பத்தியில் ஒவ்தவாரு லபாகத்திலும் 

கிட்டத்தட்ட 22 சதவீத பங்களிப்கப அம்பாகற மாவட்டம் 

தசய்கிறது.  இந்தக் காணிகள்  Department of Wildlife 

Conservation, Department of Forest Conservation ஆகியவற்றால் 

அபகாிக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக, ஒவ்தவாரு லபாகத் 

திலும் கிட்டத்தட்ட 3.1 பில்லியன் ரூபாய் இைக்கப்படுகிறது. 

குறிப்பாக, Department of Wildlife Conservationஇனால் 

தவளியிடப்பட்ட Gazetteஇனூடாக லவகாமம், பானகமப் 

பற்று, ஆகமவட்டுவான் ஆகிய இடங்களிலுள்ள காணிகளும் 
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Department of Forest Conservationஇனால் தவளியிடப்பட்ட 

Gazetteஇனூடாக கிரான் லகாமாாி, லகாமாாி மஜீத்புரம், 

துக்தவல்கலக் கண்டம், மதுரன்தவளிக் குளம், தகரம்தவல, 

ஹிதாயாபுரம், கனகர் கிராமம், தசல்வதவளி, ஆத்தியடித் 

லதாட்டம், லதாணிக்கல் ததன்கண்டம், வட்டமடு ஆகிய 

இடங்களிலுள்ள காணிகளும் அபகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அதனால் அம்மக்கள் இைப்புக்ககளச் சந்தித்து வருகிறார்கள். 

இப்தபாழுது, புதிய சனாதிபதி அவர்களுகடய தசயற்றிட்டத் 

தினூடாக அக்காணிககள விடுவித்து, அம்மக்களுக்கு வைங்கு 

வதற்குாிய நடவடிக்கககள் லமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.  

லமற்குறித்த Gazettes தவளிவந்ததன் பிற்பாடு, விவசாயிகள் 

பலர் ககது தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். "காட்கட அைித்தார் 

கள்" அல்லது "Department of Wildlife Conservation இற்குச் 

தசாந்தமான இடங்ககளப் பிடிக்கிறார்கள்" லபான்ற 

தபாய்யான குற்றச்சாட்டுக்களின் லபாில்தான் அவர்கள் 

ககதுதசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இது ததாடர்பான நீதிமன்றத் 

தீர்ப்புக்களில், விவசாயிகள் குறித்த திகணக்களங்களுக்குச் 

தசாந்தமான இடங்ககளப் பிடிக்கவில்கல என்றும் அவர்கள் 

காட்கட அைிக்கவில்கல என்றும் அக்காணிகளுக்குாிய 

ஆவணங்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றன என்றும் அதற்ககம 

வாகத்தான் அவர்கள் அக்காணிகளில் பயிர்ச்தசய்கக 

தசய்திருக்கிறார்கள் என்றும் லமற்குறிப்பிட்ட இரண்டு 

வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள் ததாடர்பில் அவர்களுக்குப் 

லபாதிய அறிவு இருக்கவில்கல என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.  

ஆககயால், நான் காணி அகமச்சு, Department of Wildlife 

Conservation, Department of Forest Conservation ஆகியவற்றின் 

அதிகாாிகளிடம் இந்த ஒத்திகவப்பு லவகளப் பிலரரகண 

யினூடாகக் லகட்டுக்தகாள்கின்ற விடயம் என்னதவன்றால், 

எமது நாட்டில் உற்பத்திகய அதிகாிக்கச் தசய்வதற்காக 

லமற்குறிப்பிட்டவாறு அபகாிக்கப்பட்டிருக் கின்ற காணிககள 

விகரவாக விடுவிக்க லவண்டும் என்றுதான். LLRC, 
Parliamentary Select Committee, Committee of Experts on 
Social Injustices, Eastern Province லபான்றன அவர்களுக் 

காகப் பல ஏக்கர் காணிககள விடுவிக்கலவண்டும் என்று 

சிபாாிசு தசய்திருக்கின்றன. எனினும், அகவ தவறும்  லபச்சள 

விலல தான்  இருக்கின்றன. இந்த நிகலகய மாற்றி, விகரவாக 

இக் காணிககள விடுவித்து, அந்த மக்களுக்குக் தகாடுக்க 

லவண்டுதமன நான் இந்தப் பிலரரகணயினூடாகக் லகட்க 

விரும்புகிலறன். 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශසොම ස්තුමතියි ගරු මන්ත්රීතුමමාට. මීළඟට, සභාව කල් 

තැමටශම් ශයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මන්ත්රීතුමමා. 

ඔබතුමමාට විනාඩි 3ක කාලයක්කය ලැශබනවා. 

 
[பி.ப. 5.37] 

 

ගුණ ෆයිොල් කාසිම් මහත්ා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, எனது 

சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஸ்ஸாரப் அவர்களால் 

தகாண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற ஒத்திகவப்பு லவகளப் 

பிலரரகணகய ஆலமாதித்து, அது ததாடர்பில் எனது கருத்துக் 

ககளக் கூறலாதமன நிகனக்கின்லறன்.   

தகளரவ உறுப்பினர் குறிப்பிட்டதுலபான்று, இன்று 

தபாத்துவிலில் மட்டுமல்ல, அம்பாகற மாவட்டத்தின் பல 

பகுதிகளிலும் கிட்டத்தட்ட 15,000 ஏக்கர் காணி அரசாங் 

கத்தால் அபகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  அன்று global warming 

காரணமாக இலங்ககயில் வனத்தின் அளகவ அதிகாிக்க 

லவண்டும் என்பதற்காக 1957ஆம் ஆண்டு மட்டக்களப்புக் 

கச்லசாியூடாக permit தகாடுக்கப்பட்ட காணிகளும் இதில் 

அடங்குகின்றன. ஜனக பண்டார ததன்னக்லகான் அவர்கள் 

காணி அகமச்சராக இருந்தலபாது, நாங்கள் அவகர அங்கு 

அகைத்துச் தசன்று, அந்த மக்களுகடய பிரச்சிகனகள் பற்றி 3 

நாட்கள் லபசிலனாம். அதன் விகளவாக அம்மக்களிடமிருந்த 

காணி ததாடர்பான ஆவணங்ககள அவர் தபற்று, அப்பிரச் 

சிகனகயத் தீர்க்கவிருந்த நிகலயிலலலய ஆட்சி மாற்றம் 

நகடதபற்றது. சுவீகாிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காணிகளில் நூற்று 

க்குத் ததாண்ணூறு சதவீதமான காணிகள் தபாது மக்க 

ளுகடய காணிகள் எனவும் அகவ அவர்களுக்கு மீளப் 

தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட லவண்டும் எனவும் அவர் என்னிடம் 

கூறினார். இருந்தாலும்,  அம்பாகற மாவட்டத்தில் Department 

of Wildlife Conservationக்குச் தசாந்தமான காணி என்றும் 

Department of Forest Conservationக்குச் தசாந்தமான காணி 

என்றும் environment - சுற்றாடல் அகமச்சுக்குச் தசாந்தமான 

காணி என்றும் கூறி, அரசாங்கம் விவசாயக் காணிககள 

அபகாித்திருக்கிறது. 

அந்த மக்களிடம் அக்காணிகளுக்குாிய சட்டபூர்வமான 

உறுதிகள் இருந்தும்கூட, அவற்கற அரசாங்கம் ஏற்றுக் 

தகாள்ள மறுக்கிறது. உண்கமயிலலலய இது நாட்டிலிருக் 

கின்ற மிக முக்கியமானததாரு பிரச்சிகனயாகும். உாிய  

அகமச்சர் அவர்கள் இதற்குப் பதில் அளிப்பார் என்று நாங்கள் 

எதிர்பார்த்லதாம். ஆனால், அவகர இச்சகபயில் காண 

வில்கல. அகதயிட்டு, நாங்கள் கவகலயகடகிலறாம். நாங்கள் 

இச்சகபயில் நாட்டிலுள்ள முக்கியமானததாரு பிரச்சிகன 

பற்றிப் லபசும்லபாது, இங்கு உாிய அகமச்சர்கள் இல்லாத 

நிகலலய காணப்படுகிறது. அப்படிதயன்றால்,  எங்களுகடய 

அம்பாகற மாவட்டத்திலுள்ள காணிப் பிரச்சிகனகய 

இவர்கள் எவ்வாறு தீர்த்துகவப்பார்கள்? என்ற லகள்விகய 

நான் இங்கு லகட்கிலறன்.  

நாட்டில் உணவுத் தட்டுப்பாட்கட நீக்குவதற்கு உற்பத் 

திகய அதிகாிக்க லவண்டுதமன மாண்புமிகு சனாதிபதி 

அவர்கள் கூறியிருக்கிறார். நாங்கள் இந்தக் காணிப் பிரச்சிகன 

சம்பந்தமாக கிட்டத்தட்ட 18 வருடங்களாக DCC Meetingஇலல 

லபசி வருகிலறாம். ஆனால், இதுவகரக்கும் அதற்குப் பதில் 

இல்கல. அங்கிருக்கின்ற காணிகள் சிறு பற்கறகளாகலவ 

இருக்கின்றன.  Department of Wildlife Conservation and 

Department of Forest Conservation அவற்கறக் 'காடு' எனக் 

கூறுகின்றன. இகவ ஏகை மக்களுகடய காணிகளாகும். 

ஆககயால், அவர்களுகடய வாழ்வாதாரத்கத லமம்படுத்து 

வதற்காக அரசாங்கம் இந்தக் காணிககள மீட்டுத் தரலவண்டு 

தமன்று இச்சகபயிலல கூறி. விகடதபறுகிலறன்.  நன்றி.   

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එම්.එස්. තේෆික්කය මසතා. [සභා ගර්භය තුමළ නැත.  

ගරු නීතීඥ ශ්රේම්නාී සී. ශදොලවීත මැතිතුමමා. ඔබතුමමාට 

වි නාඩි 3ක කාලයක්කය ලැශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

[අ.භා. 5.40  
 

ගුණ ීමතිඥ නප්රේම්නාත් . . නදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி பிலரம்நாத் சி. ததாலவத்த) 
(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මට ලැමට තිශබන විනාඩි 

තුමනක කාලශයන් විනාඩියක කාලයක්කය ගරු කපිල අතුමශකෝරල 

මන්ත්රීතුමමාට ලබා ශදනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, පානම ්රශේ ය ගැන කථා 

කරනශකොට මායා රංජන මසතා, මහින්ද කුමාර දළුශපොත මසතා, 

ගුණණශසේකර  ගුණණශසෝම යන අය ලියපු ශපොීවල   ගැමි සුවඳ 

මනාව පිළිබිඹු ශවනවා. අශේ රශට් කෘක කර්මාන්තය දිතුණු වුශණ් 

ශකොශසොමද කියන කාරණා  සම්බන්ධශයන් ූව   ගැමි සුවඳ අපට 

  ශපොීවලින් දැිදලා තිශබනවා.  තුේධයට මස්ශසල්ලා ගත කරපු 

  ගැමි වතවිතය  ගැන ලියැවුණු ශබොශසොම රසවී කථා අපි 

කියවලා තිශබනවා. අපට  වා දැිදලා තිශබනවා.   

කෘක කර්මාන්තයකට පණ ශපොවපු එවැිද ්රශේ යක හිටපු 

ජනතාවට,  පැවැති රසත්වාදී තුේධයී එක්කයක  උන්හිටි තැන් අහිමි 

ශවලා,    ම්ම් වල් වැදිලා තිශබනවා. ශම් ම්ම්වල මැනීම් 

කටතුතුම කරලා නැවත   ම්ම් ලබා ශදනශකොට   ජනතාවශ  

අයිතිවාසිකම් නැති ශවලා තිශබනවා.   අයට වගාවක්කය කර 

ගැනීමටවී බිම් ක්ක්කය නැති තීීවයක්කය ිදර්මාණය ශවලා 

තිශබනවා.    ිදසා,  අශේ රශට් රාජය ආරක්කයෂාවට ගැටලුවක්කය 

ශනොවන විධියට, ජනතාවශ  සුබ සිේධිය පැීශතන් සලකා, 

ජනතාව ශවනුශවන්,  කෘක කර්මාන්තය ශවනුශවන්,   ම්ම් ලබා 

දීම කළ තුතුම  ශදයක්කය.    කටතුතුම ශකොළ  සිටින ිදලධාරින්ට 

පමණක්කය භාර දීලා, GPRS එශකන් බලලා   ම්ම්  මිදනවාට 

ව්ා,  පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය කරන පක්කයෂ විපක්කයෂ ශේදයක්කය 

නැති මන්ත්රීවරුන්ශගන් සැදුම්ලී කමිටුවක්කය තුමළින් ශම් තීන්දු 

තීරණ ගන්න පුළුවන් නම් ශම් කටතුීත ශබොශසොම මක්කයමිදන් 

සිේධ ශවයි.  ශමොකද, සැම දාම ිදලධාරින්ට ශම් කටතුීත 

කරන්න කිේවාට,   ක්රියාීමක ශවන්ශන් නැති තීීවයක්කය තමයි 

ශපශනන්න තිශබන්ශන්. ශගොවීන්ශ  අයිතිවාසිකම් ජාති ශේදයක්කය 

නැතිව ආරක්කයෂා ශවන්න ඕනෑ.   අයට ශගොවිතැන් කරන්න, 

ශගොවිතැන් බත සරිකර ගන්න ම් ලබා දිය තුතුමයි. අපි ශපර දැක්කයක 

පරිදි, ශපොීවලින් කියවපු විධියට, පානම්පීතුමශේ සශ්රීක ශගොවිබිම් 

දකින්න අපට සැකියාවක්කය තිශබන්න ඕනෑය කියන කාරණය 

සඳසන් කරන්න කැමතියි. පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන්ශගන් 

සැදුම්ලී කාරක සභාවක්කය පී කරලා  ශම්   කටතුතුම කළ තුතුමයි 

කියලා අපි සඳසන් කරනවා. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කපිල අතුමශකෝරල මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක්කය ලැශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.43  

 

ගුණ කපිල අතුනකෝරල මහත්ා 
(மாண்புமிகு கபில அதுலகாரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,  අවසරයි, ශම් කාශලෝචිත 

මාතෘකාව ගැන කථා කරන්න. මම වන සංරක්කයෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ ශසේවය කරපු ිදලධාරියකු විධියට 

පළමුශවන්ම කියන්න ඕනෑ, "වනය" කියන එක,  "කැලෑව" කියන 

එක  අපට ඕනෑ කියලා.  අපි වනය ආරක්කයෂා කළ තුතුමයි. සැබැයි, 

අපි   ගැන ශදවතාවක්කය කල්පනා කළ තුතුම කාලය ඇවිල්ලා 

තිශබනවා. වැඩි ශවන ජනගසනයට සාශේක්කයෂව අශේ රශට් ම්ම් 

වැඩි ශවලා තිශබනවාද? අම්මා, තාීතාශ  තිබුණු ම ් ම් ටික 

ශබදුවා වාශ  රජය සතුම ම්ම් ටිකී කළමනාකරණයක්කය සහිතව 

ජනතාව අතරට පී කළ තුතුම කාලය ඇවිල්ලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, මා ිදශයෝජනය කරන 

ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කයකය තුමළ මට තිශබන වි ාලම ගැටලුව ශම්කයි. 

මිිදස්සු   ්රශේ ශේ ම්ම්වල පදිංචි ශවලා හිටියා. සැබැයි,   

මිිදස්සුන්ට එදා පැවැති තුේධයී එක්කයක වතවීවීශම් අරගළයක්කය 

තිබුණා.   තුේධයී එක්කයක   මිිදස්සුන්ට මතක්කය වුශණ් නැසැ,  

ශම් ම්මට බලපරයක්කය ශසෝ ඔේපුවක්කය ගන්න ඕනෑ කියලා. 

එල්ටීටීඊ එක ගම් වැදිලා අත දරුවාශ  මඳලා වැඩිහිටියනුී, 

ූරජකවරුී, ස්වාමීන් වසන්ශසේලාී කපලා  ශකොටලා ඝාතනය 

කළාම,   මිිදස්සු ගම අත සැරලා ගියා. වසර 30කට පසශ්සේ 

තුේධය මවර වුණා. ආපහු   මිිදසස්ු ගමට එනශකොට   අය පදිංචි 

ශවලා හිටපු ම්ම්වල ගස් පැළ ශවලා. එදා වන සංරක්කයෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ ිදලධාරින් -වර්තමානශේ මන්න ිදලධාරින් 

ශනොශවයි-  ශම් ම්ම් සිතියම්ගත කරනශකොට, මායිම් සලකුණු 

කරනශකොට   භූමියට ගිශේ නැසැ. ශමොකද,  ත්රිකුණාමලශේ 

තුේධය තිබුණා.   ිදසා ශකොළ  මඳලා Google Mapsවලින් 

බලලා ශසෝ පරණ සිතියම් අරශගන මායිම් mark කළා.   

කන්තශල් ජනපදයක්කය විධියට බිහි වුශණ් 1953 සැේතැම්බර් 

2ශවිද දා. එදා .බ.එස්.ශසේනානායක මැතිතුමමා "කැලෑ කපන 

සමුදාව" කියලා සමුදාවක්කය දාලා, කැලෑ ටික කපලා තමයි ශම් 

ම්ම්වල මිිදස්සු පදිංචි කශළේ.  ඊට පස්ශසේ තමයි දිස්ත්රික්කයකයක්කය 

විධියට ශම් සීමා  සලකුණු ශවන්ශන්.    ශවනශකොට ජනපද 

බිහිශවලා මිිදස්සු   ම්ම්වල පදිංචි ශවලා.   කියන්ශන්, ජනපද 

විධියට බිහි වුණාට පස්ශස තමයි ශම් වන සංරක්කයෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ සීමා ටික මායිම් ශවන්ශන්. සැබැයි, අද 

මිිදස්සුන්ට වගා කරන්න ම්ම් කෑල්ලක්කය නැති ශවලා තිශබනවා. 

ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කයකය ගීශතොී, දැන්   ජනපදවල වතවී 

වන්ශන් පස්ශවිද, සයශවිද පරම්පරාව.  එදා සමසර   සමසර 

මිිදසුන්ට වගා කරන්න ම්ම් අක්කයකර 15ක්කය ශසෝ 20ක්කය තිබුණා. 

සැබැයි, අද   ්රමාණය අක්කයකර භාගයකට ශසෝ අක්කයකරයකට 

සීමාශවලා තිශබනවා. මා කියන්ශන් නැසැ, කැලෑ කැපිය තුතුමයි 

කියලා. සැබැයි, මිිදස්සු වගා කරපු ම්ම්   මිිදසුන්ට ආපසු ලබා 

ශදන්න අපි කටතුතුම කළ තුතුමයි.  

ශම් කාරණාව අපි සැම තැනකදීම කථා කරනවා. දිස්ත්රික්කය 

සම්බන්ධීකරණ කමිටුශේදී මා ශමම ්ර ්නය මතුම කළා. උපශේ ක 

කාරක සභාශේදී කීප වතාවක්කයම මා ශමම ්ර ්නය මතුම කළා. ශමය 

මන්ත්රීවරුන් ගණනාවකට තිශබන ්ර ්නයක්කය. ත්රිකුණාමලය 

දිස්ත්රික්කයකය ගීතාම සිංසල, දමිළ, මුස්ලිම් සැම ශකනකුටම 

තිශබන ්ර ්නයක්කය. සැබැයි, තවමී ශම් ්ර ්නයට උීතරයක්කය 

නැසැ. ශම් ්ර ්නය ගැන කථා කළ ගමන් එය ිදලධාරින් මතට 

පටවනවා. කමිටුවක්කය පී කරලා ශම් ගැන ශසොයා බලන්න  කියලා 

ිදලධාරින්ට කියනවා. ිදලධාරින් කැමැති නැසැ, ඔවුන්ශ  වැටුප 

නැති කර ගන්න, රැකියාව නැති කර ගන්න, ශපන්ෂන් එක නැති 

කර ගන්න.   ිදසා අශේ ශ්රේම්නාී ශදොලවීත මන්ත්රීතුමමා 

ශයෝජනා කළා වාශ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්ත්රීවරුන්ශගන් 

සමන්විත කමිටුවක්කය පී කරලා ශසෝ ශම් දැශවන ්ර ්නයට අපි 

උීතරයක්කය දිය තුතුමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කයකශේ 

ශවරුගල් ්රාශේයය ශල්කම් ශකොට්වාසශේ සියයට 100ක්කය මන්ශන් 

දමිළ මිිදස්සු. එම භූමි ්රමාණශයන් වැඩි ්රමාණයක්කය වනවතවී 

සංරක්කයෂණ ශදපාර්තශම්න්තුමවටයි අයිතිශවලා තිශබන්ශන්. 

ශසේරුවිල, කන්තශල්, කින්ිදයා, මූතූර් යන ්රශේ වල මුස්ලිම් අය 

ශබොශසෝශදශනක්කය සිටියී,   අයටී ්ර ්නයක්කය තිශබනවා. 
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සාම්ූරර් ්රශේ ශේ වාශ ම, පදවි ශ්රී පුර, කුච්චශේලි, ශමොරවැව, 

ශගෝමරන්ක්වල ඇතුමළු ත්රිකුණාමල ය දිස්ත්රික්කයකශේ සැම 

්රශේ යකටම ශම් ්ර ්නය තිශබනවා. අපට කැලෑව ඕනෑ. අපි 

කැලෑව ආරක්කයෂා කරන්න ඕනෑ. සැබැයි, වැඩිවන ජනගසනයී 

එක්කයක භූමි ්රශේ ය වැඩි ශවලා නැසැ.  වගා කරපු ම්ම් ටික ශසෝ 

මිිදසුන්ට ශදන්න ඕනෑ. ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කයකයක්කය විධියට 

ගීතාම, සම්ූරර්ණ භූමි ්රමාණශයන් සියයට 49.5ක්කය, වන 

සංරක්කයෂණ ශදපාර්තශම්න්තුමවට අයිතියි. වනවතවී සංරක්කයෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුමවටී යම් ම්ම් ්රමාණයක්කය අයිතියි.   අනුව, 

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කයකශේ මුළු භූමි ්රමාණශයන් සියයට 60ක්කය 

පමණ ම්ම්, වන සංරක්කයෂණ ශදපාර්තශම්න්තුමවට සා වනවතවී 

සංරක්කයෂණ ශදපාර්තශම්න්තුමවට අයිතියි. ශම් ම්ම්වල සීමා 

සලකුණු කරනශකොට සමසර ිදවාසවල වැසිකිළිය වන සංරක්කයෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුමවට අයිතිශවලා, ශගය විතරක්කය මතිරි කරලා. 

සමසර ිදවාසවල කුස්සිය වනවතවී කලාපයට අයිතිශවලා, ශගය 

තිශබන ශකොටස විතරක්කය ිදදසස් කරලා තිශබනවා. එවැිද ශපොඩි 

ශපොඩි ්ර ්න ශගෝක්කය අශේ දිස්ත්රික්කයකශේ තිශබනවා.  

ශසේරුවිල ශකොට්වාසය ගීශතොී, ශම් වනශකොට ්රාශේයය 

ශල්කම් කාර්යාලය, ශපොලීසිය ඇතුමළු රාජය ආයතන ගණනාවක්කය 

සස පවුල් දසස ් ගණනකශ  ිදවාස වනවතවී කලාපය යටතට 

වැශටනවා. වනවතවී කලාපශයන් ශම්වා ිදදසස් කරලා ශදන්න 

කියලා අපි කීප වතාවක්කය මල්ලීම් කළී, තවමී  කට පිළිතුමරක්කය 

ලැබුශණ් නැසැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද,   ශකොට්වාසයටම අයිති 

මාවිල්ආරු  ඓතිසාසික ශසොශරොේව ආරිතව අක්කයකර 700ක විතර 

ම්ම්   කන්න ශදකම වගා කරනවා.   මිිදසුන්ට වතවී ශවන්න 

ශවනී ක්රමයක්කය නැසැ. ශමොන තරම් තසංචි දමා තිබුණී, වැස්ස 

වැශටනශකොට මිිදස්සු කුඹුරට ගිහිල්ලා, කුඹුර ශකොටලා වගා 

කරනවා. ඊට පස්ශසේ  ිදලධාරින් ඇවිල්ලා  වාට නඩු පවරනවා. 

සමසර විට   ිදලධාරින් එක්කයකී ්ර ්න ඇති ශවනවා.  ී,   

නඩුවට ව්ා,   නීතියට ව්ා, තමන්ශ  දරුවන්ශ ,  අම්මාශ , 

තාීතාශ  කුසගින්න ගැන හිතලා   මිිදස්සු  ම්ම්වල වගා 

කරන්න යනවා.  ක   මිිදසුන්ට තිශබන ්ර ්නයක්කය. ්රතිපීති 

සම්පාදනය කරන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුමව නම්, නීති ශවනස් කරන්ශන් 

පාර්ලිශම්න්තුමව නම්, නීති පනවන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුමව නම්, 

ිදලධාරින්ට විතරක්කය ශබෝලය පාස් කරලා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

වග කිව තුතුම මන්ත්රීවරුන් 225ශදනාම ශම් ්ර ්නශයන් කර 

අරින්ශන් ඇයි කියලා මට ගැටලුවක්කය තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ශගෝමරන්ක්වල 

ශකොට්වාසශේ ආදිවාසින් පිරිසක්කය වතවී වනවා.   මතිසාසය 

කුශේණියශ  කාලය දක්කයවා දිශවනවා. 1830දී විතර තමයි මිිදස්සු 

මස්ශසල්ලාම ශගෝමරන්ක ් වල ්රශේ ශේ පදිංචියට ඇවිල්ලා 

තිශබන්ශන්. ශගෝමරන්ක්වල ශකොට්වාසශේ ම්ම්වලින් සියයට 

70ක්කය වන සංරක්කයෂණ ශදපාර්තශම්න්තුමවට අයිතියි. එතශකොට 

සියයට 30ක ්රශේ යක තමයි දැනට මිිදසුන්ට වතවී ශවන්න, 

ශගොවිතැන් කටතුතුම කර ගන්න සිේධශවලා තිශබන්ශන්. 1981දී 

්රාශේයය ආදායම් ිදලධාරි - DRO - කාර්යාලශේ    ම්ම් ලියා 

පදිංචිශවලා තිශබනවා.   වනශකොට ශගෝමරන්ක්වල 

ශකොට්වාසශේ සියයට 30ක ම්ම් ්රමාණයක්කය තමයි වන 

සංරක්කයෂණ ශදපාර්තශම්න්තුමවට අයිති ම්ම් බවට පීශවලා 

තිශබන්ශන්.   සියයට 30 දැන් සියයට 70ක්කය වුශණ් ශකොශසොමද  

ශම්වා ඇීතටම තිශබන ්ර ්න. ශම් ්ර ්න  අපි ශසොයා බැලිය 

තුතුමව තිශබනවා.  

ශගෝමරන්ක්වල ශකොට්වාසශේ වැේ 193ක්කය තිශබනවා.   

වැේ 193න් වැේ 80ක්කයම තිශබන්ශන් වන සංරක්කයෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුමවට අයිති කලාපවල. මිිදසුන්ශ  ශම් දැශවන 

්ර ්න පිළිබඳව තවමී වග කිව තුතුම ආයතන, වග කිව තුතුම 

ිදලධාරින් සස ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ිදශයෝජනය කරන මැති 

ඇමතිවරුන් දක්කයවන ිදසඬතාව ඇීතටම ගැටලුවක්කය බවට 

පීශවලා තිශබනවා. 

ශමතැිදන් එසාට වැඩිදුර කථා කරන්න මා බලාශපොශරොීතුම 

වන්ශන් නැසැ. මශ  තාීතා ම්ම් ිදලධාරිවරශයක්කය. 1996.06.18 

දින එල්ටීටීඊ එක විසින් මශ  පියා ඝාතනය කරනු ලබනවා. ම්ම් 

ිදලධාරිවරයකු ූව මශ  තාීතා මස පාශර් ඝාතනය කළා නම්, 

ම්ම් ිදලධාරිවරුන්ටී  රාජකාරිය කරන්න බැරි වුණා නම්,   

පදිංචිශවලා හිටපු ම්මට ඔේපුවක්කය, බලපරයක්කය ශදන්න කියලා 

මිිදස්සු ගිහිල්ලා මල්ලන්ශන් ශකොශසොමද  මල්ලන්ශන් 

කාශගන්ද  

මස්සර සබරණින් එසා පැීතට කිසිම ිදලධාරිශයක්කය ආශේ 

නැසැ. ිදලධාරික්කය කියන කණ්්ායමක්කය ත්රිකුණාමලශේ හිටිශේ 

නැසැ. අවුරුදු 30ක්කය තිස්ශසේ තිබුණු තුේධය ිදසා පාසල් ටික වසලා 

දැම්මා. පාසල් වසපු ිදසා අශේ දරුවන්ට අධයාපනය නැති වුණා.  

  ිදසා  වර්තමානශේ රැකියාවකට මල්ලන සුදුසුකම් ටික ශදන්න 

මශ  දිස්ත්රික්කයකශේ මිිදස්සුන්ට සැකියාවක්කය නැසැ. රැකියාවක්කය 

කරන්න අවස්ථාවක්කය නැීනම්,    මිිදසුන්ට වවාශගන කන්න සරි 

අව ය  වටපිටාව අපි සදලා ශදන්න ඕනෑ. ශමන්න ශම්වා තමයි 

ශම් බිශම් තිශබන ්ර ්න.   ිදසා අද ශගනාපු  ශම් ශයෝජනාව 

ඇීතටම කාලීන මාතෘකාවක්කය. ශම් ්ර ්නය ත්රිකුණාමලය 

දිස්ත්රික්කයකයටට විතරක්කය ශනොශවයි, ශබොශසොමයක්කය දිස්ත්රික්කයකවලට 

තිශබනවා. අපි ශම් ්ර ්නය පාර්ලිශම්න්තුමශේ වාශ ම උපශේ ක 

කාරක සභා තුමළ, ශවනී කමිටු රැස්වීම් තුමළ කථා කරලා තිබුණී, 

තවමී පිළිතුමරක්කය ලැබිලා නැසැ.  

අවසාන ව ශයන් මම ශම් කරුණී මතක්කය කරනවා. අපි ගරු 

ඇමතිතුමමා එක්කයක  රැස්වීම් කීපයකදීී ශම් ගැන කථා කළා. පරිසර 

ඇමති ගරු නසීර් අසමේ මැතිතුමමාශ  ශකොට්වාසශයී ශම් 

්ර ්නය තිශබනවා.  එතුමමා එක්කයක මාී, එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ් 

මන්ත්රීතුමමාී කථා කළා. නමුී තවමී  කට උීතරයක්කය නැසැ. 

වගකිව තුතුම අශේ කැබිනට් ඇමතිතුමමා එක්කයක කථා කරලාී 

පිළිතුමරක්කය නැීනම් අපි පාර්ලිශම්න්තුමවක්කය විධියට ශම් ගැන මීට 

ව්ා කථා කළ තුතුමව තිශබනවා කියලා මම ඔබතුමමාට මතක්කය 

කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කයකය 

ශගොවිතැිදන්ම වතවී ශවන මිිදස්සු ටිකක්කය මන්න තැනක්කය.  ගරු 

ජනාධිපති රිදල් වික්රමසිංස මැතිතුමමා ශම් ශවන ශකොට කියනවා, 

ආසාර සුරක්කයක තතා වැ් පිළිශවළී එක්කයක,  තිශබන සැම බිම් 

ක්ක්කයම වවන්න කියලා. වවන්න  කිේවාට මිිදස්සු ශගොවි 

බිම්වලට ගියාම, තවමී අීඅ්ංගුණවට ගැනීම් සිේධ ශවනවා. 

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කයකය ගීශතොී, දරුශවෝ 10,000කට 

ආසන්න ්රමාණයක්කය මන්ද ශපෝෂණ තීීවශයන් ශපශළනවා 

කියලා වවදය වාර්තා මදිරිපී කරනවා.   වාශ ම, දරු  ශවෝ 

ලැශබන්න මන්න මවුවරු 4,000කට ආසන්න ්රමාණයක්කය ශම් 

තීීවශයන් ශපශළනවා කියලා වාර්තාවල සඳසන් ශවනවා. 

එශසම තිබියදීී තවමී ශම් ම්ම්වල වවන්න ශදන්ශන් නැීශී 

කාශ  වුවමනාවට ද කියලා අපි නැවත වතාවක්කය කල්පනා කළ 

තුතුමව තිශබනවා. වවන්න ම්ම් තිශබනවා, වවන්න පුළුවන්කම 

තිශබනවා. වැේ දසසකට ආසන්න ්රමාණයක්කය ත්රිකුණාමලශේ 

තිශබනවා. එයින් භාගයක්කය කැලෑව තුමළ තිශබන්ශන්. වතුමර ටික 

තිබියදී, වවන්න බිම් ක්ක්කය තිබියදී,  සාල් ටික පි ටරටින් ශගන්වන 

රටක්කය, අපි. ශම් ගැන අපි නැවත නැවතී කථා කළ තුතුමව 

තිශබනවා. සැම දාම කථා කර කර මන්ශන් නැතිව අපි සැශමෝම 

එකතුම ශවලා ශම් වාශ  ්ර ්නවලට උීතර ශසවිය තුතුමව 

තිශබනවා.  ස්තුමතියි. 

975 976 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  .එම්.එල්. අතාඋල්ලා මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක්කය ලැශබනවා.  

 
[பி.ப. 5.52] 

 

ගුණ ඒ.එල්.එම්. අත්ාේල්ලා මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

நஹ்மதுஹு வனுஸல்லி அலா ரஸூலிஹில் காீம். 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

அம்பாகற மாவட்ட விவசாயிகளிடமிருந்து பறிலபான காணி 

ககள மீட்தடடுப்பது ததாடர்பாக இன்று தகாண்டு வரப் 

பட்டிருக்கின்ற ஒத்திகவப்புப் பிலரரகண மீதான விவாதத் 

திலல கலந்துதகாள்வகதயிட்டு மகிழ்ச்சியகடகிலறன்.  

அம்பாகற மாவட்டத்தில் மாத்திரமல்லாது, திருலகாண 

மகல மாவட்டம் உட்பட கிைக்கு மாகாணத்தின் ஏகனய 

பகுதிகளிலும் விவசாயிகளின் அதிகமான காணிகள் பறிக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற என்ற விடயத்கத தகளரவ பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் கபில அதுலகாரல அவர்களும் இங்கு சுட்டிக் 

காட்டியகம மிகவும் முக்கியமானததாரு விடயமாகும். 

அண்கமயில் நாங்கள் அம்பாகற மாவட்டத்திலுள்ள காணி 

ததாடர்பான பிரச்சிகனககளச் சுற்றாடல் அகமச்சாின் 

கவனத்துக்கு மாத்திரமல்ல, வனசீவராசிகள், வனபாிபாலனம் 

என்பவற்றுடன் ததாடர்புகடய அகமச்சாினது கவனத்திற்கும் 

தகாண்டுதசன்று,  அது குறித்துப் லபசுவதற்தகன லநரத்கத 

ஒதுக்கியிருந்தாலும்கூட, இன்று இந்தச் சகபயிலல அது 

சம்பந்தமான ஒத்திகவப்பு விவாதம் நகடதபறுகின்றலபாது, 

உாிய அகமச்சர்கள் எவரும் இருக்காகம ஒரு குகறபாடாகும். 

எனினும், இவ்விடயம் ததாடர்பில் நன்கறிந்த எங்களுகடய 

தகௌரவ அகமச்சர் சுசில் பிலரமஜயந்த அவர்கள் இங்கு 

இருக்கிறார். அவர் இந்த விடயத்கதப் புாிந்துதகாள்வாதரன 

நான் நிகனக்கிலறன். நீங்கள் அகமச்சராக இருந்த காலத்தில் 

தான் லமய்ச்சல் தகர ததாடர்பான பிரச்சிகன எழுந்தது. 

மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் அகமச்சராக 

இருந்தலபாது, இவ்விடயம் ததாடர்பில் ஒருசில ஆவணங்களில் 

ககதயாப்பம் இடப்பட்டிருக்கின்றது. அலத லபால், மாண்புமிகு 

பாட்டளி சம்பிக்க ரணவக்க அவர்கள் அகமச்சராக இருந்த 

லபாது, இவ்விடயம் ததாடர்பில் சில ஏற்பாடுகள் நகட 

தபற்றிருக்கின்றன. சீ.பீ. ரத்நாயக்க அவர்கள் அகமச்சராக 

இருந்தலபாது, இவ்விடயம் ததாடர்பில் சில ஏற்பாடுககளச் 

தசய்ய முகனந்தார். எனினும், அவரால் அவற்கறச் தசய்ய 

முடியாமல் லபானது. இவற்கறதயல்லாம் பார்க்கின்றதபாழுது, 

இது திட்டமிட்டு நகடதபறுகின்ற ஒரு விடயமா? என்ற 

சந்லதகம் எழுகின்றது.  

யுத்தத்துக்கு முன்னர், இக்காணிகளில் மக்கள் சந்லதாசமாக 

விவசாய நடவடிக்ககககள லமற்தகாண்டார்கள் என்பது 

தகௌரவ அகமச்சர் சுசில் பிலரமஜயந்த அவர்களுக்குத் 

ததாியும்! அவர்கள் தநல்கல மாத்திரமல்ல, பல்லவறு விதமான 

பயிர்ககளயும் பயிாிட்டார்கள். யுத்த காலத்தில் LTTE 

இனருக்கும் இராணுவத்தினருக்கும் இகடயில் லமாதல் இடம் 

தபற்றதால், அந்த விவசாயிகளால் தங்களுகடய காணி 

களுக்குப் லபாகமுடியாமல் லபானது. அதனால் அந்தக் 

காணிகள் பல ஆண்டுகளாக தசய்கக பண்ணப்படாத 

நிகலயிலல இருந்தன.   

தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கபில அதுலகாரல 

அவர்கள் தசான்னதுலபால, 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 

அக்காணிகளிலிருந்த சிறிய மரங்கள் வளர்ந்து தபாிதாகி,  காடு 

லபால் லதாற்றமளித்தன. அது வட்டமடுவிலுள்ள காணிகளாக 

இருக்கலாம், லவகாமத்திலுள்ள காணிகளாக இருக்கலாம், 

அஷ்ரப் நகாிலுள்ள காணிகளாக இருக்கலாம். அப்படியான 

ததாரு லதாற்றத்கதக் காட்டியதால்தான், அன்றிருந்த 

அகமச்சர்கள் அங்கிருக்கின்ற DCCஇலலா, பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களிடலமா, விவசாயிகளிடலமா இது பற்றிச் 

தசால்லாமல், இரலவாடு இரவாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் 

ககள தவளியிட்டு, அவற்கறக் 'காடு' என பிரகடனம் 

தசய்தார்கள். இதனால் இன்று பல்லாயிரக்கணக்கான 

விவசாயிகள் வீதியிலல இறங்கிப் லபாராட்டம் நடாத்திக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். அது ஒருபுறம் இருக்க, இன்று நாம் 

உணவுக்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்ற இவ் 

லவகளயில், ஏன் உற்பத்திககள லமற்தகாள்வதற்கு அக்காணி 

ககள விடுவிக்க முடியாது? தநல்கல மாத்திரமல்ல, நமக்குத் 

லதகவயான பருத்திகய விகதக்க முடியும்; உப உணவுககள 

விகதக்க முடியும். தவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி தசய்யப் 

படுகின்ற எந்தப் பயிகரயும் விகதக்க முடியும். அலதலநரம், 

காட்டு வளத்கதப் பராமாிப்பதற்கான திட்டங்ககளயும் 

எங்களால் லமற்தகாள்ள முடியும். எனினும், காலத்திற்குக் 

காலம் இனவாதக் காரணங்ககள முன்கவத்து, எல்லலாரும் 

தப்பிக்க நிகனக்கிறார்கள்.  

தகௌரவ அகமச்சர் சுசில் பிலரமஜயந்த அவர்களுக்குத் 

ததாியும்! இன்று தபாத்துவில் என்றும் பானகம என்றும் 

இருக்கின்ற பிரலதச தசயலகங்கள் முன்னர், பானகமப்பற்று 

பிரலதச தசயலாளர் பிாிவின் கீழ்த்தான் இருந்தன. இன்று 

இருக்கின்ற அக்ககரப்பற்றுப் பிரலதச தசயலகமும் ஆகலயடி 

லவம்பு பிரலதச தசயலகமும் திருக்லகாவில் பிரலதச தசயல 

கமும் முன்னர், அக்ககரப்பற்று DRO - AGA Divisionsஇன் 

கீழ்தான் இருந்தன. அந்தந்த AGA Divisionஇன்கீழ் வாழ்ந்த 

தமிைர்களும் முஸ்லிம்களும் சிங்களவர்களும் அரசாங்கத்தின் 

அனுமதிலயாடுதான் - permit எனப்படும் உாிமப்பத்திரங் 

கலளாடுதான் - காணிககள முகற யாகப் பராமாித்து 

வந்தார்கள். இன்று உாிகமயாளர்கள் தங்களுகடய காணி 

களுக்குச் தசல்கின்றலபாது, இது முஸ்லிம் களுகடய காணி, 

தமிைர்களுகடய காணி, சிங்களவர்களுகடய காணி என்று 

அவற்கறக் கூறுலபாட்டு, பிரச்சிகனகயத் தீர்க்கவிடாது 

தடுக்கிறார்கள். இது தபரும் அநியாயம்! இது முகறலகடான 

தசயற்பாடும்கூட. யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் எல்லலாரும் 

மனிதர்கலள! அவர்கள் கஷ்டப்பட்டுப் பராமாித்து வந்த 

காணிகள்! உணவுப் பற்றாக்குகற இருக்கின்ற இந்த 

லநரத்தில், அம்பாகற மாவட்டத்திலுள்ள லமற்படி காணிககள 

விவசாயி களிடம் ககயளிக்கலவண்டும். இதற்கு தகௌரவ 

அகமச்சர் மஹிந்த அமரவீர அவர்கள் உதவிதசய்வாதரன 

நான் நிகனக்கிலறன். 

ගරු සුසිල් ශ්රේමජයන්ත ඇමතිතුමමාටී ශම්කට වගකීමක්කය 

තිශබන ිදසා, ඔබතුමමාී ශම්කට උදවු කරන්න ඕනෑ කියා මල්ලා 

සිටිමින් මා ිදසඬ ශවනවා.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ආචාර්ය) සුසිල් ශ්රේමජයන්ත ඇමතිතුමමා. ඔබතුමමාට 

විනාඩි 5ක කාලයක්කය ලැශබනවා. 
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[අ.භා. 5.58  
 
ගුණ ීමතිඥ (පචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා 

(අධාාපන අමාත් ෙහ පාර්ලිනම්න්තුනේ ෙවානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த - 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමිද, අද සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ ශයෝජනාව මදිරිපී කරලා තිශබන්ශන් ගරු 

එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ් මන්ත්රීතුමමායි. ශම් ්ර ්නය විශ ේෂශයන් අදාළ 

ශවන්ශන් අම්පාර දිස්ත්රික්කයකයට.   වුණාට ත්රිකුණාමලය, 

ම්කලපුව ඇතුමළු නැ ශඟනහිර පළාතටම  ශමය ශපොදු ්ර ්නයක්කය 

බවට පී ශවලා තිශබනවා. මම පරිසර ඇමතිවරයා සැටියට 

කටතුතුම කරේදී  ත්රිකුණාමලයට ගිය බව මතකයි. ගරු අතාඋල්ලා 

මන්ත්රීතුමමාී එදා එතැනට ආවා.   කාලශේ හිටපු,   දිස්ත්රික්කයකය 

ිදශයෝජනය කරපු මන්ත්රීවරු ඔක්කයශකෝම ඇවිල්ලා  වරුවකට වැඩි 

ශවලාවක්කය සාකච්ඡා කරලා අපි යම් යම් විසඳුම් ක්රියාමාර්ගවලට 

ගියා.   2014 වර්ෂශේ විතර. දැන් අවුරුදු 8ක්කය ගත ශවලා 

තිශබනවා. නමුී, තවම   ්ර ්නය විසඳිලා නැසැ.  

ශම්කට මූලික ශසේතුමවක්කය ශවලා තිශබන්ශන්, තුේධයට ශපර ශම් 

ම්ම් වගා බිම් සැටියට භාවිත කිරීමයි. අවුරුදු 25ක, 30ක 

තුේධයක්කය තිබුණා ශන්. එතශකොට ශම් අය   ්රශේ ශයන් පලවා 

සැරියා. නැීනම් වතවී ශවන්න බැරි ිදසා ශවන ්රශේ වලට ගියා. 

ඔවුන් ආපසු එනශකොට   සියල්ල ශවනස් ශවලා. අවුරුදු 25ක්කය 

යනශකොට පැළයක්කය වුණී රූස්ස ගසක්කය ශවලා මවරයි.   වාශ ම 

ශම් ම්ම් අීසැර දාලා තිබුශණ්.   අතරතුමර වනවතවී සා වන 

සම්පී සංරක්කයෂණ අමාතයාං ය සස පරිසර අමාතයාං ය විසින් 

ශම් ම්ම්වල අයිතිය සම්බන්ධශයන් ගැසට් එකක්කය ිදකුී කළා.   

ිදසා දැන් ශම් මායිම්වල ්ර ්න ගණනාවක්කය තිශබනවා. මතින්, ශම් 

දිස්ත්රික්කයක තුමන ශවන ශවනම අරශගන, කමිටු 3ක්කය පී කරලා, 

අව ය ිදලධාරින් පීකර   ම්ම් සිතියම්ගත කරලා, මසජන 

ිදශයෝජිතයන් සිටින සාකච්ඡාවකදී ශම් කරුණු ටික ිදරාකරණය 

කර ගීතා නම් ශම්ක ශලොකු ්ර ්නයක්කය ශවන්ශන් නැසැ.   

්ර ්නය විසඳන්න අපට   ආකාරශයන් කටතුතුම කරන්න පුළුවන්.  

පරිසර අමාතයාං යී, වනවතවී සා වන සම්පී සංරක්කයෂණ 

අමාතයාං යී, ම්ම් අමාතයාං යී එක්කයක එකතුම ශවලා ශම් 

කටතුීත කරන්න ඕනෑ.   වාශ ම ශමහිදී දිස්ත්රික්කය ශල්කම්වරු, 

්රාශේයය ශල්කම්වරු සස ම්ම් ිදලධාරින් සමඟ සම්බන්ධ 

ශවන්න ඕනෑ.   ගැන මශ  අදසස එයයි. 

වනවතවී සා වන සම්පී සංරක්කයෂණ ඇමතිතුමමා ශමම ්ර ්නයට 

පිළිතුමරක්කය එවා තිශබනවා. එහි අංක I සිට XI දක්කයවා කරුණු සටසන් 

කර තිශබනවා. එය කියවන්න අව ය ශවන්ශන් නැසැ. ශමොකද, 

දීර්ඝ පිළිතුමරක්කය ිදසා. මම එම පිළිතුමර සැන්සාේගත කිරීම සඳසා 

ෙවාගත්* කරනවා.  

ශකශසේ වුවී, අශේ ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලා ශයෝජනා කළා 

වාශ ම, ශම් සඳසා දිස්ත්රික්කය තුමශන්ම ශතොරතුමරු ශවන ශවනම 

අරශගන ිදලධාරිනුී සම්බන්ධ කරශගන, මන් පසුව අපට 

පුළුවන්  මසජන ිදශයෝජිතයන් එක්කයක   කටතුීත කරන්න. 

ශනොවැම්බර් 23වන දා සිට තිශබන්ශන් අය වැය විවාදශේ කමිටු 

අවස්ථාව.   අවස්ථාශේ  මීට අදාළ ිදලධාරින් ශගන්වා අශේ ගරු 

මන්ත්රීවරු එක්කයක එකතුම ශවලා ශම් කටතුීත ගැන සාකච්ඡා කළා 

නම් ව්ා ශසොඳයි. මම ගරු ඇමතිවරු ශදපළටම   ශයෝජනාව 

මදිරිපී කරනවා. පාර්ලිශම්න්තුමශේදී රැස්ශවලා එතුමමන්ලා සමඟ 

ශම් කාරණය සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් කියා මම හිතනවා. 

එතශකොට අපට ශම් ්ර ්නයට කඩිනම් විසඳුමක්කය ලබා ශදන්න 

පුළුවන්. 

ස්තූතියි. 
 

* ෙවානම්ෙය මත් ත්බන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

I. අදාළ ලිපිය මිනන් ම්ම් ගැටලු පිළිබඳව සඳසන් කර ඇත ,ී   කුමන 
සථ්ානවලට අදාළ ගැටලු දැයි ිද ච්ිතව සස පැසැදිලිව දක්කයවා 
ශනොමැති අතර, එහි සඳසන් කර ඇති අංක 1673/45 සා 2010.10.01 
දිනැති ගැසට් පරය යනුශවන් දක්කයවා ඇීශ  ී බක්කයමිටියාව-
තිඹිරිශගොල්ල රක්කයක ත වනාන්තරය ්රකා යට පී කරන ලද ගැසට් 
ිදශේදනය ශේ. 

II. අම්පාර දිසත්්රික්කයකශේ පිහිටි බක්කයමිටියාව-තිඹිරිශගොල්ල රක්කයක ත 
වනාන්තරය 2010 වර්ෂශේ ්රකා යට පී කර ඇති අතර, එයට 
තිරුක්කයශකෝවිල් සා ශපොතුමවිල් යන ්රාශේයය ශල්කම් ශකොට්වාස තුමළ 
පිහිටි වනාන්තර ්රමාණයක්කය ද ඇතුමළ  ී වී ඇත. මසත රක්කයක ත 
වනාන්තරය ්රකා යට ප  ීකිරීමට ශපර බිම් මැනුම් සිදු කිරීමට ශලොව 
පිළිගී තාක්කයෂණික ක්රමශේදයක්කය වන GPS ඛ්ණ්්ාංක භාවිත කර 
මායිම් සලකුණු කර ඇති අතර, අව ය අවසථ්ාවන්හිදී ක්කයශෂේර 
පරීක්කයෂාවන් ද - field varifications - සිදු කර ඇත. 

III. ශමම වනාන්තරයට තිරුක්කයශකෝවිල් ්රාශේයය ශල්කම් ශකොට්වාසය 
තුමළ පිහිටි අතීතශේ සිට වගා කරන ලද බව සඳසන් කුඹුරු ම්ම් 
්රමාණ ඇතුමළීව ඇති අතර,  වායින් ශසක්කයශටයාර 738ක පමණ 
දැනටම  ීවගා කටතුතුම සිදු කරනු ලැශබ්. 

IV. මීට අමතරව තවී ශසක්කයශටයාර 175ක පමණ ම්ම් ්රමාණයක්කය වගා 
කටතුතුම කිරීම පිණිස මල්ලා සිටින අතර, එම ම්ම් ්රකාෂ්ත තෘණ 
භූමියක්කය තුමළට ඇතුමළ  ීවන ශසයින් ද,   සම්බන්ධශයන් එම පාර් ව් 
අතර අධිකරණ ක්රියාමාර්ග පවතින ශසයින් ද, ශමශතක්කය   පිළිබඳව 
අවසන් තීරණයක්කය ශගන ශනොමැත. 

V. මීට අමතරව බක්කයමිටියාව-තිඹිරිශගොල්ල රක්කයක ත වනාන්තරයට අය  ී
ම්ම් වගා කිරීම සඳසා සිදු කරනු ලබන මල්ලීම් ්රතික්කයශෂේප කිරීම සිදු 
වී තිශබ්. ්රකාෂ්ත රක්කයක ත වනාන්තර සඳසා බල පැවැීශවන නීතිමය 
පසුබිම පරිදි ශම් සඳසා අවසර ලබා දීශම් සැකියාවක්කය ශනොපවතින 
අතර, තාවකාලිකව සීමිත පරිසරණය පිණිස පමණක්කය එම අවසථ්ාව 
සලසා දී තිශබ්. 

VI. එශසේම ්රකාෂ්ත රක්කයක ත වනාන්තරය තුමළ ශපොතුමවිල් ්රශේ ශේ 
දාරම්පල, ආමවට්ටවාන් ඇතුමළු සථ්ාන කිහිපයක කුඹුරු වගා සිදු 
කරශගන යනු ලබන අතර,   සඳසා ද සීමිත පරිසරණය පිණිස 
අවසථ්ාව ලබා දී ඇත. 

VII. ශමම වනාන්තරය ්රකා යට ප  ී කිරීශම්දී රක්කයක ත වනාන්තරයක්කය 
්රකා යට ප  ීකිරීමට අදාළ සියලුම වනතික පියවර අනුගමනය කර 
තිමටම ශමන්ම ම්ම් මැනුම් කිරීශම්දී සමසර ්රශේ  මිිදන්ශදෝරු 
ශදපාර්තශම්න්තුමව මිනන් ද තව  ීශකොටසක්කය අදාළ ක්කයශෂේරයට ශගොස ්
තාක්කයෂණික දැනුම සහිත ිදලධාරින් විසින් ලබා ග  ීදීත අනුව ද සිදු 
කර ඇත. ශමහිදී ද මසත II කරුශණහි සඳසන් පරිදි මැනුම් සිදු කිරිමට 
ශලොව පිළිග  ී තාක්කයෂණික ක්රමශේදයක්කය වන GPS ඛ්ණ්්ාංක භාවිත 
කර මායිම් සලකුණු කිරීම සිදු කර ඇත. 

VIII. එශසේම, ශමම අමාතයාං ය මිනන් ිදකු  ීකළ 1/2020 චක්රශල්ඛ්ය 
පරිදි අම්පාර දිසත්්රික්කයකශයහි වන සංරක්කයෂණ ශදපාර්තශම්න්තුමව සතුමව 
පැවැති ශසක්කයශටයාර 412ක්කය ්රාශේයය ශල්කම්වරුන් ශවත ිදදසස ්
කර ඇත. 

IX. යම් ම්ම් සම්බන්ධශයන් ූව මල්ලීම් නීතයනුූලලව පිළිගත සැකි 
කරුණු සහිතව ක්කයශෂේරශේ ශපන්වා දී ඇති අවසථ්ාවන්හිදී එම ම්ම් 
වනාන්තරශයන් මව  ීවන ශලස මායිම් ිදරූපණය කර ඇති අතර, 
වයාජ ශසෝ ූලට ශලස සකස ්කළ ශසෝ පිළිගත ශනොසැකි ලියකියවිලි 
මදිරිප  ී ූව අවසථ්ාවන්හි   පිළිබඳව නීතිමය පියවර ගැනීමට ද 
කටතුතුම කර ඇත. 

X. සීමිතව පවතින වන සම්ප  ීආරක්කයෂා කර පවීවා ශගන යාමට වන 
ිදලධාරින් විසින් විවිධ දුෂ්කරතා ඔසශ්සේ සව්කීය වගකීම මටු කරමින් 
සිටින අතර, ජනතාව නීතයනුූලලව සිදු කරන කටතුතුමවලට කිසිදු 
බාධා කිරීමක්කය සිදු ශනොකරයි. සමසර පුේගලයන් නීති විශරෝධි ක්රියා සිදු 
කර ඇති අවසථ්ාවන්හිදී   සම්බන්ධශයන් වනතික ක්රියාමාර්ග 
අනුගමනය කිරීම සිදු කර ඇත. 
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———————————— 
* කථාව අවොනනේ පළ කර ඇත්. 
*  உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

XI. අම්පාර දිසත්්රික්කයකශේ ශබොශසෝ වනාන්තර ගැසට් මිනන් රක්කයක ත ශලස 
්රකා යට ප  ී කර ඇත. ශම් සම්බන්ධව විටින් විට විවිධ ගැටලු 
මදිරිප  ීවී ඇති අතර,  වා ශබොශසොමයකට ශම් වන විට පිළිතුමරු ලබා 
දී ඇත. තවදුරටී මතිරිව ඇති ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳසා ගරු 
අමාතය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමමාශ  ්රධානීවශයන් සා අම්පාර 
දිසත්්රික්කයකශේ ජනතා ිදශයෝජිතයන්ශ  සසභාගිීවශයන් 
සාකච්ඡාවක්කය 2022.11.23 දිනැතිව පැවැීවීමට කටතුතුම ශයොදා ඇති 
අතර, එහිදී පවතින ගැටලුකාරී තීීව විසඳා ගැනීමට 
බලාශපොශරොීතුම ශේ. ශම් සම්බන්ධව 2022.11.16 දින පැවැති 
පාර්ලිශම්න්තුම උපශේ ක කාරක සභා රැසව්ීශම්දී සිදු ූව සාකච්ඡා අනුව 
මසත සඳසන් රැසව්ීම ශයොදා ගැනීමට කටතුතුම කර ඇති බව ද 
කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. 

 

එකල්ි  නේලාව අ.වා. 6.00 වූනයන් මූලාෙනාරූඪ ගුණ 
මන්ත්රීතුමා විසින් ප්රශයීය නය නනොවිමො පාර්ලිනම්න්තුව කල් ත්බන ලදී. 

පාර්ලිනම්න්තුව ඊට අුවකූලව, 2022 නනොවැම්බර් 10වන දින ෙවා 
ෙම්මතිය අුවව, 2022 නනොවැම්බර් 21වන ෙඳුදා පූ.වා. 9.30 වන 
නත්ක් කල් ගිනේ ය. 

 

அப்தபாழுது, பி.ப. 6.00 மணியாகிவிடலவ மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமலலலய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

 

அதன்படி பாராளுமன்றம், அதனது 2022 நவம்பர் 10ஆம் 

திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2022 நவம்பர் 21, திங்கட்கிைகம 

மு.ப. 9.30 மணிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

 
It being 6.00 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
 
Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Monday, 21st 

November, 2022, pursuant to the Resolution of Parliament of 10th 
November, 2022. 
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ෙැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳසා ස්වකීය කථාවල ිදවැරදි කළ තුතුම තැන් දක්කයවනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක්කය ශගන 
 ිදවැරදි කළ තුතුම ආකාරය එහි පැසැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැමට ශදසතියක්කය ශනොමක්කයමවා  

හැන්ොඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය තුතුමය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 
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හැන්ොඩ් වාර්ත්ා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, කිුණළපන පාර, අාංක 163 දරන ෙ ථානනයි  පිි ටි 

රජනේ ප්රවතත්ති නදපාර්ත්නම්න්තුනේ පිි ටි රජනේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයනයන්  

මිල දී ගත් හැක. 
 

නමම හැන්ොඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்லஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකා රජශේ මුද්රණ ශදපාර්තශම්න්තුමශේ මුද්රණය කරන ලදී. 


